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Útdráttur 

 

Samfélagsmiðlar eru orðnir gríðarlega vinsælir og gegna stóru hlutverki í lífi margra. Í ljósi 

þess að við teljum að samfélagsmiðlar, líkt og Instagram, stýri því að miklu leyti hvernig við 

eigum samskipti hvert við annað, fannst okkur áhugavert að skoða áhrif þeirra á ungar 

íslenskar konur. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hver áhrif notkunar 

samfélagsmiðilsins Instagram eru á sjálfsmynd ungra kvenna á aldrinum 18-30 ára á Íslandi. 

Áhrifin verða skoðuð út frá þremur meginþemum; félagslegum samanburði, sjálfsmynd og 

sjálfsframsetningu á Instagram. Framkvæmd voru fjögur eigindleg viðtöl í formi rýnihópa 

með fimm til átta þátttakendum í hvorum hóp, viðmælendur voru bæði karlar og konur á 

aldrinum 18-24 ára og 25-30 ára. Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru að notkun 

Instagram virðist hafa neikvæð áhrif á sjálfsmynd ungra kvenna, þar sem endurgjöf í formi 

„like“ og athugasemda skiptir þær mun meira máli en karla. Einnig eru konur mun líklegri til 

þess en karlar að bera sig saman við aðra á Instagram og finna sig knúnar til þess að deila 

einungis því sem er jákvæðast úr sínu lífi með öðrum á Instagram, með það að markmiði að fá 

jákvæða endurgjöf, til þess að bæta sjálfsmynd sína og sjálfstraust. Allir viðmælendur voru þó 

sammála um að notkun Instagram hefði að öllum líkindum mun neikvæðari áhrif á sjálfsmynd 

ungra stúlkna á grunnskólaaldri, þar sem sjálfsmynd þeirra er enn að mótast á þeim aldri. 

Lykilorð: Sálfræði, Instagram, sjálfsmynd, félagslegur samanburður, sjálfsframsetning. 
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Abstract 

 

Social media platforms have grown immensely popular, where usage has become a major part 

of people’s daily life. Given the fact that we consider social media platforms have grown to 

become a crucial part of people’s daily life and how we communicate with each other, we felt 

that it would be interesting to gain insight into the effect they could be having on young, 

Icelandic women. The main goal of this study was to explore to what extent the usage of the 

social media platform Instagram is affecting self-image of young Icelandic women aged 18-

30 years old. The effects on self-image will be explored within three main themes; social-

comparison, self-esteem and self-presentation on Instagram. The present study was a 

qualitative research in form of focus groups, which had between five to eight participants 

each. Participants were both males and females aged between 18-30 years old. Main results 

were that Instagram usage seems to impact young women’s self-image in a negative way, 

where feedback in the form of likes and comments on a photo, are more important to them 

than to men. Also, the results were that women are more likely to engage in social-

comparison on Instagram than men. Further, women seem to feel the need to share the most 

positive things from their lives, with the goal to receive positive feedback from others and 

therefore, to improve their self-image and self-esteem. All participants appeared to agree that 

the effects of Instagram could probably impact the younger generations of women, especially 

girls in their early teenage years, in a more negative way, mainly because their self-image is 

still developing at that age.  

Key words: Psychology, Instagram, self-image, social-comparison, self-presentation. 
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Samfélagsmiðlar eru orðnir gríðarlega vinsælir og gegna stóru hlutverki í lífi margra. Þeir 

hafa einnig breytt því hvernig við eigum samskipti hvert við annað. Samfélagsmiðilinn sem 

við fjöllum um í þessari ritgerð er Instagram, en vinsældir hans hafa aukist töluvert síðustu ár 

(Jackson og Luchner, 2017). Instagram er rafrænt forrit sem var stofnað árið 2010 og er 

hannað sérstaklega fyrir snjallsíma. Talið er að Instagram sé með um 500 milljónir virkra 

notenda á mánuði. Instagram leggur mesta áherslu á að breyta (e. enhance) ljósmyndum með 

“filter”, en notendur geta valið á milli fjörutíu slíkra þar sem hægt er að breyta myndum í 

svart/hvítar, gera þær litsterkari, skarpari og svo framvegis (Jackson og Luchner, 2017). 

Instagram hefur vaxið töluvert á síðustu árum og í ljósi vinsælda þess meðal ungmenna fannst 

rannsakendum þörf á að kanna áhrif forritsins nánar. 

 Í tengslum við samfélagsmiðla er vert að nefna sjálfið, sem er heildstæð mynd af 

hæfileikum, gildum, persónuleikaeinkennum, líðan, viðhorfum og löngunum okkar. Þessir 

eiginleikar eru ekki bundnir við ákveðnar aðstæður eða sambönd, þeir eiga að vera varanlegir 

og stöðugir þrátt fyrir að ólíkar aðstæður kunni að vekja misjafna eiginleika hverju sinni 

(Kanagawa, Cross og Markus, 2001; Markus og Kunda, 1986). Til þess að skilja eigin 

sjálfsmynd á ungt fólk til að taka þátt í sjálfsframsetningu, sem er notkun ákveðinnar 

hegðunar til þess að kynna upplýsingar um sjálft sig fyrir öðrum (Baumeister, 1986). Ytri 

viðbrögð við slíkri sjálfsframsetningu geta haft verulega mikil áhrif á það hvernig hún þróast, 

þar sem að einstaklingar lesa gjarnan í viðbrögð annarra við sjálfsframsetningu sinni og 

ákveða út frá þeim hvernig þeir kjósa að kynna sig fyrir öðrum (Brown, 1998). 

 Festinger setti fram kenninguna um félagslegan samanburð árið 1954. Hún felur í sér 

að fólk hafi tilhneigingu til þess að bera sig saman við aðra, í þeim tilgangi að geta dregið 

ályktanir um eigin velgengni út frá því hvar aðrir standa í samanburði við það. Samkvæmt 

kenningunni ber fólk sig saman við aðra á tvo vegu. Annars vegar samanburður upp á við (e. 

upward comparison), þar sem einstaklingar bera sig saman við þá sem þeim finnst ganga 

betur í lífinu en þeim sjálfum, sem getur jafnframt haft gríðarlega neikvæð áhrif á sjálfsmynd 

þeirra. Hins vegar samanburður niður á við (e. downward comparison), þar sem einstaklingar 

bera sig saman við þá sem þeim finnst ganga verr í lífinu en þeim sjálfum, sem jafnframt 

getur haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra (Festinger, 1954). 

 Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á samfélagsmiðlum á Íslandi. Ber þar helst að 

nefna eigindlega rannsókn Bryndísar Stefánsdóttur, Fríðu Rún Einarsdóttur og Katrínar 

Emmu Jónsdóttur (2017) sem könnuðu hvers konar áhrif samfélagsmiðlar hafa á sjálfsmynd 

ungra íslenskra kvenna með tilliti til líkamsmyndar, andlegrar líðanar og félagslegra þátta. 

Fram kom að samfélagsmiðlar virtust hafa neikvæð áhrif á félagslega þætti tengda sjálfsmynd 
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og að mikið væri um samanburð sem hefði neikvæð áhrif á konur. Niðurstöður úr viðtölum 

þeirra leiddu einnig í ljós að ungt fólk virðist leita eftir félagslegu samþykki og það skipti 

miklu máli hversu mörg “like” viðkomandi fær. Þá rannsakaði Hrefna María Pálsdóttir (2017) 

framsetningu sjálfsins og hvort munur væri á milli kynja á samfélagsmiðlinum Instagram á 

Íslandi. Hrefna fjallaði um helstu kenningar um sjálfið og hvernig það mótast í samfélaginu. 

Rannsókn hennar var eigindleg og niðurstöður úr viðtölum leiddu í ljós að konur virtust vera 

uppteknari af viðbrögðum annarra við myndum þeirra á Instagram en karlar og að munur væri 

á framsetningu sjálfsins milli kynja. Arnheiður Guðmundsdóttir (2017) gerði sambærilega 

rannsókn á nemendum í 8. til 10. bekk á Íslandi. Rannsókn hennar var megindleg og var 

markmiðið með henni að skoða hvort samfélagsmiðlar hafi áhrif á sjálfsálit og kvíða hjá 

unglingum og hvort sé munur á milli kynja. Niðurstöður sýndu að stelpur upplifi meiri kvíða 

og minna sjálfsálit en strákar í kjölfar notkunar samfélagsmiðla. Þá framkvæmdi Þórdís Ylfa 

Þórsdóttir (2017) eigindlega rannsókn þar sem hún tók viðtöl við sex íslenskar konur sem 

voru virkar á Instagram. Markmið rannsóknar hennar var að skoða hvort Instagram hafi áhrif 

á líkamsmynd kvenna. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að Instagram hefði áhrif á 

líkamsmynd kvennanna en þær töldu þó að áhrifin hefðu verið mun meiri ef Instagram hefði 

verið vinsælt þegar þær voru unglingar. Anika Sigtryggsdóttir og Arnar Logi Valdimarsson 

(2016) framkvæmdu megindlega rannsókn þar sem markmiðið var að kanna hvort 

sjálfuhegðun tengdist líkamsóánægju og sjálfshlutgervingu. Niðurstöður þeirrar rannsóknar 

sýndu jákvætt samband milli sjálfuhegðunar, líkamsóánægju og sjálfshlutgervingar. Loks 

framkvæmdi Kristín Björk Hilmarsdóttir (2015) eigindlega rannsókn þar sem hún rannsakaði 

hegðun og framsetningu sjálfsins á samfélagsmiðlum. Niðurstöður hennar sýndu að ungu 

fólki á Íslandi finnst mikilvægt að koma vel fyrir á samfélagsmiðlum og það leggur áherslu á 

að setja sig fram á sem jákvæðastan hátt. 

 Þessar rannsóknir líkjast okkar rannsókn en eru þó frábrugðnar að því leyti að 

meginþemu okkar eru sjálfsmynd, sjálfsframsetning og félagslegur samanburður. Einnig erum 

við í okkar rannsókn með samanburðarhóp sem eru karlar á aldrinum 18-30 ára.  

 Eins og áður hefur komið fram er notkun samfélagsmiðla gríðarleg í dag og þá 

sérstaklega á meðal ungmenna. Notkunin mun einungis aukast á komandi árum og við höfum 

séð í okkar nánasta umhverfi hversu skaðleg áhrif þeirra geta verið. Einnig höfum við orðið 

varar við í samfélagsumræðunni hversu mikil áhrif samfélagsmiðlar hafa á kvíða og 

þunglyndi hjá ungu fólki. Í þessu samhengi er vert að nefna að samkvæmt Ingibjörgu Evu 

Þórisdóttur, doktorsnema í sálfræði, hafa meðaltalseinkenni kvíða og þunglyndis aukist 

töluvert hjá ungum stúlkum í kjölfar notkunar samfélagsmiðla (Benedikt Bóas Hinriksson, 
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2016). Instagram er sá samfélagsmiðill sem einblínir hvað mest á ljósmyndir og endurgjöf við 

þeim og því var markmið rannsóknarinnar að skoða hver áhrif Instagram geta verið á 

sjálfsmynd ungra íslenskra kvenna á aldrinum 18-30 ára.  

Sú rannsóknarspurning sem leitast verður við að svara er: Hver eru áhrif Instagram á 

sjálfsmynd ungra kvenna á aldrinum 18-30 ára á Íslandi?  
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Fræðileg umfjöllun 

Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar (e. social networking sites/SNS) hafa æ stærra hlutverki að gegna í daglegu 

lífi fólks og hafa breytt því hvernig við eigum samskipti hvert við annað, hvernig við náum 

saman við aðra og tjáum okkur (Jackson og Luchner, 2017). Í dag eru náin samskipti fólks 

ekki lengur bundin því að einstaklingar séu á sama stað, heldur kjósa æ fleiri að nota 

netheiminn til þess að eiga samskipti (McCreery, Kathleen Krach, Schrader og Boone, 2012). 

Samfélagsmiðlar eru sérstakir að því leyti að ekki eingöngu geta einstaklingar kynnst öðrum 

sem þeir þekkja ekki, heldur gera þeir fólki einnig kleift að gera tengslanet sitt sýnilegra. Þetta 

getur leitt til þess að fólk myndar tengsl við aðra, sem hefðu mögulega ekki myndast annars 

(Haythornthwaite, 2005). 

 Þegar einstaklingar ákveða að stofna notendasíðu á samfélagsmiðlum þurfa þeir 

gjarnan að fylla út ýmsar upplýsingar um sjálfa sig, til dæmis aldur, búsetu, áhugamál og 

fleira. Sumir miðlar bjóða notendum sínum einnig upp á að deila ljósmyndum og 

myndböndum með öðrum (Boyd og Ellison, 2007). Misjafnt er eftir miðlum hvort hægt er að 

nálgast persónulegar síður einstaklinga og geta notendur yfirleitt stillt það sjálfir. Oft er það á 

þann hátt að þegar fólk tengist á samfélagsmiðlum kallast það að vera orðinn „vinur“ 

viðkomandi, en það þarf þó ekki endilega að þýða að um vináttu í daglegu lífi sé að ræða og 

því getur verið misvísandi að tala um „vini“ í skilningi samfélagsmiðla. Vinalistar fólks á 

samfélagsmiðlum eru oft opinberir, sem gerir fólki jafnframt kleift að skoða fleiri síður og 

kynnast fjölda fólks (Boyd og Ellison, 2007). 

 Flestir samfélagsmiðlar bjóða upp á þann möguleika að skilja eftir skilaboð og 

athugasemdir á síðum vina sinna og einnig að senda einkaskilaboð sín á milli (Boyd og 

Ellison, 2007). Facebook, sem er einn af stærstu samfélagsmiðlum, gerir fólki kleift að „líka 

við“ (e. like) myndir og stöðuuppfærslur sem einstaklingar setja fram á síðum sínum. Talið er 

að um 4,5 milljarðar fólks „líki við“ myndir og annað á hverjum degi á miðlinum og um 

helmingur notenda líkar að minnsta kosti við eina færslu á dag (Burrow og Rainone, 2017).  

 Rannsóknir hafa jafnframt ítrekað sýnt fram á að ávanabindandi notkun á 

samfélagsmiðlum er mun algengari hjá konum en körlum. Konur eru einnig líklegri til þess að 

þróa með sér ávanabindandi hegðun í samfélagslegum samskiptum (Andreassen, 2015). 

Samfélagslegir þættir hafa áhrif á líf okkar og þróun sjálfsmyndar og þar með hafa 

samfélagsmiðlar ákveðið vald til þess að fá fólk til þess að hegða sér á ákveðinn hátt án þess 

að það geri sér í raun grein fyrir því (Andreassen, Pallesen og Griffiths, 2017). 
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Instagram 

Sá miðill sem lögð verður mest áhersla á í þessari umfjöllun er Instagram, sem er rafrænt 

forrit, stofnað árið 2010 og hannað fyrir snjallsíma. Frá því að Instagram var stofnað hefur 

áhugi og vinsældir þess aukist töluvert og talið er að um 500 milljónir manna noti forritið í 

hverjum mánuði. Instagram er ólíkt öðrum miðlum eins og Facebook, þar er mest áhersla lögð 

á að deila og breyta (e. enhance) ljósmyndum (Jackson og Luchner, 2017). Í þessu samhengi 

er vert að nefna nýlega könnun sem gerð var í Bandaríkjunum sem sýndi fram á að ungt fólk á 

aldrinum 18-24 ára notar Instagram í miklum mæli og talsvert meira en eldra fólk. Mikill 

fjöldi notenda greindi frá því að þeir noti miðilinn á hverjum degi eða oft á dag (Pew 

Research Center, 2018). Í ljósi þess hversu mikið Instagram hefur vaxið á síðustu misserum 

og hversu vinsælt það er hjá ungu fólki gefur það sterklega til kynna að rannsaka þurfi forritið 

nánar (Jackson og Luchner, 2017). 

 Nokkur hugtök verða nefnd í sambandi við Instagram í þessari ritgerð; „like“, „filter“, 

„follow“ og „explore“. Enska orðið „like” stendur fyrir að þegar einstaklingur „líkar við“ 

mynd hjá aðila sem hann fylgir á Instagram getur hann ýtt á lítið hjarta sem er undir myndinni 

eða ýtt tvisvar sinnum á myndina. Viðkomandi einstaklingur sem fær „like“, fær tilkynningu 

(e. notification) um að ákveðinn aðili hafi sett „like“ við myndina hans. Instagram býður 

notendum sínum einnig upp á sem á ensku kallast „filter“. Í boði eru um fjörutíu „filterar“ á 

Instagram sem hægt er að nota við að breyta myndum, til dæmis að skerpa þær, gera þær 

svart/hvítar, lýsa þær eða dekkja, fá skýrari línur, gera þær litríkari og svo framvegis (Hu, 

Manikonda og Kambhampati, 2016). 

 Notendur sem fylgja öðrum notendum eru kallaðir fylgjendur (e. followers). Notendur 

forritsins geta skoðað á síðum sínum hversu marga fylgjendur þeir eru með og hversu marga 

þeir eru að sjálfir að fylgja. Þessar upplýsingar eru hins vegar öllum opinberar, hvort sem þeir 

tengjast viðkomandi eða ekki. Tengslanetið er einnig ósamhæft á Instagram, sem þýðir að ef 

notandi A fylgir B, þá þarf B ekki að fylgja A (Hu o.fl., 2016). Notendur geta því valið hvort 

þeir stilli aðgang sinn á þann hátt að hann sé til einkanota, svo að ókunnugir þurfi leyfi til þess 

að geta skoðað hann, eða að hafa hann opinn almenningi og þá getur hver sem er, sem notar 

forritið, skoðað aðganginn. Ef notendur eru með aðganginn stilltan þannig að hann sé opinber, 

þá geta þeir birst í svokölluðum „að kanna“ (e. explore) glugga, þar sem forritið velur 

handahófskennt myndir eða myndbönd sem tengjast því sem notandinn skoðar þegar hann 

vafrar um á forritinu. Notendur fá upp myndir á sinn aðgang frá þeim sem þeir eru að fylgja 

og geta skrifað athugasemd við myndina eða „líkað við“ hana. 

 Sumir eru þeirrar skoðunar að Instagram sé myndadrifinn samfélagsmiðill sem hvetur 
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notendur til þess að deila einungis því jákvæðasta úr þeirra lífi með fylgjendum sínum, auk 

þess sem miðilinn hvetji þá til þess að deila fallegustu myndunum af sjálfum sér með því að 

setja upp ákveðna glansmynd (Lup, Trub og Rosenthal, 2015). 

Sjálfsmynd 

Í umfjöllun um Instagram og aðra samfélagsmiðla er vert að nefna hugtakið sjálfsmynd og 

hvernig hún tengist notkun ungs fólks á samfélagsmiðlum í dag. Erikson taldi mikilvægt að 

móta sjálfsmynd sína og sjálfsvitund til þess að þroskast sem manneskja. Hann taldi jafnframt 

að þegar sjálfsmyndin þróaðist fæli það í sér að prófa sig áfram og kanna ný hlutverk, gildi og 

persónuleika í ólíkum aðstæðum. Að því loknu taldi hann að þessir þættir yrðu samþættir í 

eina heildstæða sjálfsmynd. Við þróum sjálfsmyndina að stórum hluta út frá því hvernig 

félagslegar aðstæður okkar eru, en viðbrögð og endurgjöf annarra hafa áhrif á hversu vel 

okkur gengur að samþætta sjálfsmyndina (Erikson, 1994). 

 Í vestrænum menningarheimum er litið á sjálfið sem heildstæða mynd af ákveðnum 

eiginleikum eins og hæfileikum, gildum, persónueinkennum, líðan, viðhorfum og löngunum 

(Kanagawa o.fl., 2001). Þessir eiginleikar eru ekki bundnir við ákveðnar aðstæður eða 

sambönd heldur eiga að vera varanlegir og stöðugir þrátt fyrir að ólíkar aðstæður geti vakið 

upp misjafna persónueiginleika hverju sinni, það er að einstaklingar séu samkvæmir sjálfum 

sér og hagi sér í samræmi við eigin gildi og persónueinkenni í ólíkum aðstæðum (Markus og 

Kunda, 1986). Kjarni sjálfsframsetningar (e. core self-presentation) ætti því að vera sá sami í 

öllum aðstæðum. Ef svo er ekki og einstaklingur hagar sér öðruvísi eftir aðstæðum getur hann 

talist ósamkvæmur sjálfum sér. Þeir eiginleikar sem við búum yfir eru okkur mikilvægir og 

vill fólk oft fá viðurkenningu á því sem það skarar fram úr miðað við aðra, til þess að upplifa 

einhverskonar sérstöðu (Kanagawa o.fl., 2001). Í umfjöllun okkar verður leitast við að skoða 

sjálfsmyndina nánar í tengslum við Instagram og þá félagslegu hegðun sem einstaklingar taka 

þátt í á þeim miðli. 

Sjálfsmynd í tengslum við Instagram 

 Fólk leggur áherslu á að byggja upp ákveðna ímynd af sér á samfélagsmiðlum og 

hleður því inn upplýsingum sem það telur gefa jákvæða mynd af sínu lífi, í stað þess að hlaða 

inn því neikvæða. Hegðun af þessu tagi á samfélagsmiðlum getur ýmist bætt sjálfstraust og 

sjálfsmynd eða dregið úr þessum þáttum og því liggur beinast við að notkunin getur annað 

hvort haft jákvæðar eða neikvæðar afleiðingar í för með sér (Gonzales og Hancock, 2011). 

 Rannsókn Chou og Edge (2012), sem gerð var á háskólanemum í Utah í 

Bandaríkjunum, undirstrikar það sem að framan greinir. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýna 
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að fólk hefur tilhneigingu til þess að leggja mikla áherslu á að birta myndir úr lífi sínu sem 

benda til jákvæðni og hamingju. Þar sem fólk notar samfélagsmiðla líkt og Instagram til þess 

að fá innsýn í líf annarra, getur það ýtt undir að einstaklingar vilji frekar deila þeim atburðum 

úr lífi sínu sem endurspegla hamingju. Chou og Edge (2012) drógu þær ályktanir að fólk sem 

bar líf sitt saman við líf annarra á samfélagsmiðlum á þann hátt að því fannst aðrir lifa betra 

lífi en það sjálft, yrði fyrir slæmum utanaðkomandi áhrifum af samfélagsmiðlum líkt og 

Instagram.  

Áhrif sjálfu (e. selfie)  

 Orð ársins 2013 samkvæmt Oxford orðabókinni var sjálfa (e. selfie) eða sjálfsmynd. 

Orðið sjálfa felur í sér þá merkingu að einstaklingur tekur mynd af sjálfum sér og myndinni er 

svo deilt á samfélagsmiðlum. Til að koma sjálfum sér á framfæri hefur fólk verið að nota 

samfélagsmiðla á borð við Instagram til þess að deila sjálfsmyndum. Þrátt fyrir að orðið sjálfa 

sé tiltölulega nýtt af nálinni hefur notkun þess margfaldast síðustu ár (Sung, Lee, Kim og 

Choi, 2016). Rannsóknir hafa sýnt að 24,2% þeirra mynda sem deilt er á Instagram eru 

flokkaðar undir sjálfur (Hu o.fl., 2016).  

 Rannsóknir benda til þess að það að deila sjálfu tengist aukinni notkun samfélagsmiðla 

sem getur síðan haft áhrif á sjálfsmyndina. Hvatinn að baki því að einstaklingur deilir sjálfu á 

Instagram getur tengst þörf hans á sjálfsframsetningu og að tilheyra hópnum (Nadkarni og 

Hofmann, 2012). Samkvæmt fyrri rannsóknum á háskólanemum eru þeir einstaklingar sem 

hafa lágt sjálfsmat líklegri til þess að taka þátt í sjálfbærri hegðun á samfélagsmiðlum, þeir 

eru líklegri til þess að nýta þá möguleika sem miðlarnir bjóða upp á, eins og að deila sjálfum, 

heldur en einstaklingar með hátt sjálfsmat. Einstaklingar með lágt sjálfsmat virðast einnig 

deila sjálfum markvisst til þess að bæta sjálfsmynd sína (Mehdizadeh, 2010). 

 Þegar fólk tekur sjálfur (e. selfies) og deilir þeim á samfélagsmiðlum getur sjálfsmynd 

þess orðið betri. Með betri sjálfsmynd getur fólk orðið meðvitaðara um þá félagslegu staðla 

sem eru til staðar í nærumhverfinu, sem getur í kjölfarið valdið kvíða hjá viðkomandi. Deiling 

sjálfa á samfélagsmiðlum getur einnig aukið félagslega viðkvæmni (e. social sensitivity), þar 

sem birting mynda á samfélagsmiðlum veitir fólki þann möguleika að aðrir gefi þeim 

endurgjöf í formi „likes“ eða athugasemda. Endurgjöf af þessu tagi getur ýmist verið jákvæð 

eða neikvæð (Farahani, Aghamohamadi, Kazemi, Bakhtiarvand og Ansari, 2011). 

 Notendur Instagram deila efni með öðrum sem þeir telja að styrki ímyndina af sjálfum 

sér. Þetta getur haft tvenns konar afleiðingar í för með sér. Annars vegar að sjálfsmynd 

notenda verður betri ef fæst jákvæð endurgjöf. Hins vegar getur sjálfsmyndin orðið verri og 

viðkomandi viðkvæmari fyrir athugasemdum annarra ef endurgjöfin er neikvæð (Farahani 
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o.fl., 2011). Mögulega verður sjálfsmyndin betri eftir að sjálfu er deilt á samfélagsmiðlum, en 

rannsóknir hafa sýnt að sjálfsmynd endurspeglast af ýmsum félagslegum ástæðum og 

samanburði. Ef einstaklingur telur sig ekki uppfylla félagslega staðla geta sjálfur haft neikvæð 

áhrif á mótun sjálfsmyndarinnar (Shin, Kim, Im og Chong, 2017).  

 Í þessu samhengi er vert að nefna sjálfhverfu (e. narcissism) sem rannsóknir benda til 

að fari vaxandi á samfélagsmiðlum (Carpenter, 2012). Sjálfhverfa er skilgreind sem aukin 

aðdáun af sjálfum sér og líkamlegu útliti sem getur leitt til óraunhæfs sjálfsálits (Buffardi og 

Campbell, 2008). Fyrri rannsóknir hafa einnig sýnt fram á jákvæð tengsl á milli 

sjálfuhegðunar (e. selfie-posting behaviour) og sjálfhverfu (e. narcissim). Mehdizadeh (2010) 

greindi einnig frá því að þeir einstaklingar sem eru haldnir sjálfhverfu geti haft tilhneigingu til 

að eyða mun meiri tíma á Instagram en þeir sem eru það ekki. Hann sagði jafnframt að þeir 

einstaklingar sem eyddu miklum tíma á samfélagsmiðlum væru líklegri til þess að deila efni 

um sjálfan sig til að bæta sjálfsmynd sína. 

Áhrif „likes“ á sjálfsmynd 

 Samfélagsmiðlar stuðla að því að fólk setji fram sínar bestu hliðar og það jákvæða úr 

sínu lífi á miðlum líkt og Instagram (Rosenberg og Egbert, 2011). Þessi vandaða framsetning 

er oft gerð í þeim tilgangi að fá viðurkenningu frá öðrum í gegnum „like“ og athugasemdir. 

Eins og áður hefur komið fram hefur verið sýnt fram á að endurgjöf á samfélagsmiðlum, líkt 

og að fá „like“ eða athugasemd við mynd, geti haft jákvæð áhrif á sjálfsmyndina. Þessi 

endurgjöf getur einnig snúist í andhverfu sína og haft neikvæð áhrif á sjálfsmyndina 

(Bazarova, Choi, Sosik, Cosley og Whitlock, 2015). Þegar fólk treystir á að fá staðfestingu (e. 

self-affirmation), líkt og endurgjöf frá öðrum til þess að upphefja sjálfan sig, getur það stuðlað 

að vanlíðan með tímanum (Kernis, Paradise, Whitaker, Wheatman og Goldman, 2000).  

 Eldri rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að bætt sjálfsmynd tengist að miklu leyti 

samþykki annarra og því að einstaklingar telji sig vera vinsæla (Denissen, Penke, Schmitt og 

van Aken, 2008). Jákvæð viðbrögð á samfélagsmiðlum geta veitt fólki ákveðna 

viðurkenningu innan samfélagsins sem í kjölfarið bætir sjálfsmynd þess. Burrow og Rainone 

(2017) töldu jafnframt að það geti haft töluverð áhrif á mótun sjálfsmyndar að fá athygli frá 

öðrum og viðurkenningu annarra á samfélagsmiðlum. Rannsókn Chua og Chang (2016) 

styður við það sem fram hefur komið, þar sem niðurstöður sýndu að allir þátttakendurnir töldu 

„like“ vera ákveðna viðurkenningu fyrir líkamlegt útlit þeirra. Ávinningur fólks í tengslum 

við jákvæð viðbrögð á samfélagsmiðlum getur leitt til þess að það eyði meiri tíma á þeim, 

sem getur mögulega valdið því vanlíðan og óánægju (Kross o.fl., 2013). 
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Sjálfsframsetning á Instagram og öðrum samfélagsmiðlum 

Vakið hefur áhuga rannsakenda á undanförnum árum að kanna nánar þá notkun 

samfélagsmiðla hjá einstaklingum sem eru til sjálfstjáningar (e. self-expression) og 

sjálfsframsetningar (e. self-presentation; Sung, Lee, Kim og Choi, 2016). Eldri rannsóknir á 

samfélagsmiðlum hafa leitt í ljós að þeir fullnægja tveimur félagslegum meginþörfum, annars 

vegar þeirri hvöt að tilheyra hópnum og hins vegar er þörfin fyrir að kynna sjálfan sig á 

ákveðinn hátt eða ákveðin sjálfsframsetning (Nadkarni og Hofmann, 2012). Instagram gerir 

fólki kleift að tjá mismunandi þætti af sínu sjálfi og þar af leiðandi er sjálfsmyndin að miklu 

leyti háð því hvernig viðbrögð annarra eru við þeim þáttum sem einstaklingar sýna á 

miðlinum (Michikyan, Dennis og Subrahmanyam, 2015). Samfélagsmiðlar líkt og Instagram, 

hafa gert það að verkum að nýr vettvangur fæðist þar sem sjálfsframsetning og jafningjaáhrif 

vinna saman til þess að byggja upp ákveðna fegurðarstaðla (Meier og Gray, 2014). 

 Einstaklingar geta upplifað nokkrar mismunandi tegundir af sínu sjálfi en samkvæmt 

Harter o.fl. stendur hið raunverulega sjálf fyrir einlægar tilfinningar og eiginleika (Harter, 

Marold, Whitesell, & Cobbs, 1996). Hugsjónasjálf (e. ideal self) tengist hins vegar þeim 

eiginleikum sem einstaklingur vill öðlast. Ef eitthvert misræmi er á milli þessarra tveggja 

sjálfa getur sjálfsmynd einstaklingsins orðið neikvæð (Higgins, 1987). Til þess að leysa úr 

þessum ólíku eiginleikum og til þess að ungt fólk komist í skilning við sína eigin sjálfsmynd, 

á það til að taka þátt í sjálfsframsetningu sem er ákveðin hegðun, notuð til þess að kynna 

upplýsingar um sjálfan sig fyrir öðrum (Baumeister, 1986). Ytri viðbrögð við slíkri 

sjálfsframsetningu geta haft mikil áhrif á hvernig hún þróast, þar sem að einstaklingar lesa í 

viðbrögð annarra við sjálfsframsetningu sinni og ákveða út frá þeim hvernig þeir kjósa að 

kynna sjálfan sig (Brown, 1998). 

 Fyrri rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að tengsl virðast vera annars vegar milli þess 

að einstaklingar með hátt sjálfsmat sýni raunverulega sjálfshegðun (e. real self-behaviour) og 

hins vegar að einstaklingar með lágt sjálfsmat sýni falska sjálfshegðun (e. false self-

behaviour; Michikyan o.fl., 2015). Kenning Baumeister (1986) styður við það sem fram hefur 

komið. Hann taldi að einstaklingar með lágt sjálfsmat væru líklegri til að setja fram ranga 

mynd af sjálfum sér en þeir sem væru með hátt sjálfsmat. 

 Jackson og Luchner (2017) sýndu fram á í rannsókn sinni að mikilvægt væri að skilja 

hlutverk sjálfsframsetningar til þess að geta áttað sig á sambandinu milli sjálfsgagnrýni og 

þeirra tilfnningalegu viðbragða sem einstaklingar upplifa við endurgjöf á samfélagsmiðlum, 

líkt og „likes“ á Instagram. Niðurstöður rannsóknar þeirra gáfu vísbendingu um að 

einstaklingar sem eru háðir öðrum sýni meiri svörun við bæði neikvæðum og jákvæðum 
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viðbrögðum og því mætti draga þá ályktun að það sé meiri umbun fyrir þá sem eru uppteknir 

af því að ná saman við aðra að fá endurgjöf á Instagram. Þeir einstaklingar sem brugðust aftur 

á móti sérstaklega við neikvæðum viðbrögðum virtust almennt hafa lágt sjálfsmat. 

 Á þeirri stafrænu öld sem við búum á í dag eru ljósmyndir notaðar að miklu leyti til 

sjálfsframsetningar. Þær, og þá sérstaklega sjálfur, hafa vakið sérstaka athygli rannsakenda og 

sérfræðinga í sálfræði og samskiptum á síðustu árum, sem hafa bent á að þessar sjálfur tákni 

myndræna sjálfsframsetningu (Chua og Chang, 2016; Mascheroni, Vincent og Jimenez, 

2015). 

 Í þessu samhengi er vert að nefna kenninguna um áætlaða hegðun (e. theory of 

planned behavior) sem hefur verið notuð til þess að útskýra ýmsa hegðun fólks, en samkvæmt 

henni eru ákvarðanir einstaklinga um hegðun tengdar áætlunum þeirra (Ajzen, 1991). Í því 

félagslega stafræna umhverfi sem samfélagsmiðlar eru hafa einstaklingar mun meiri stjórn á 

sjálfsframsetningu sinni en þeir gera í aðstæðum augliti til auglitis (Ellison, Heino og Gibbs, 

2006). Kenning Ajzen (1991) um áætlaða hegðun styður við það sem að framan greinir, þar 

sem einstaklingar ákveða og stjórna sjálfir hvaða efni þeir deila með öðrum á sínum 

samfélagsmiðlum. Niðurstöður rannsóknar Kim og félaga (2016) leiddu í ljós að kenningin 

um áætlaða hegðun geti vel átt við þá tilhneigingu að setja inn sjálfur á samfélagsmiðla. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir sem hafa gefið vísbendingu um að 

viðhorf til sjálfsframsetningar virðist hafa sterkt forspársgildi fyrir að deila sjálfum. 

 Sjálfskynning (e. self-promotion) er einnig hugtak sem vert er að gefa gaum í þessu 

samhengi, en hún virðist koma sterkar fram á Instagram en öðrum samfélagsmiðlum. Það 

getur bent til þess að notendur samfélagsmiðilsins séu uppteknari af því að velja vandlega þær 

myndir sem þeir deila með öðrum með það að markmiði að kynna sjálfan sig fremur en til 

þess að ná saman við annað fólk (Jackson og Luchner, 2017). Chua og Chang (2016) 

framkvæmdu rannsókn sem tengist þessu hugtaki talsvert, hún sneri að sjálfsframsetningu og 

hegðun unglingsstúlkna á samfélagsmiðlum. Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að 

flestir þátttakendanna höfðu breytt myndum sínum talsvert með myndvinnsluforritum áður en 

þeim var deilt með öðrum á samfélagsmiðlum og að oft væri mikil vinna á bak við hverja 

einustu mynd. Einnig kom í ljós að einstaklingar virðast læra af því að skoða myndir hjá 

öðrum, þar sem þeir sjá hvaða myndir fá jákvæð eða neikvæð viðbrögð og laga jafnframt 

sjálfsframsetningu sína að því. 

Félagslegur samanburður (e. social comparison) 

Festinger setti fyrst fram kenninguna um félagslegan samanburð árið 1954. Hún bendir á að 

það sé fólki eðlislægt að bera sig saman við aðra í þeim tilgangi að geta dregið ályktanir um 
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eigin velgengni út frá því hvar aðrir standa í samanburði við það (Festinger, 1954). Kenningin 

bendir jafnframt á að fólk beri sig saman við aðra á tvenna vegu. Annars vegar nefnir 

Festinger samanburð upp á við (e. upward comparison) þar sem einstaklingurinn ber sig 

saman við þá sem virðast ganga betur í lífinu en honum sjálfum og hins vegar samanburð 

niður á við (e. downward comparison) þar sem einstaklingurinn ber sig saman við þá sem 

virðast ganga verr í lífinu en honum sjálfum (Festinger, 1954). 

 Festinger sýndi fram á að samanburður upp á við (e. upward comparison) getur haft 

neikvæðar afleiðingar á borð við verri sjálfsmyndar en samanburður niður á við (e. downward 

comparison) getur haft jákvæðar afleiðingar á borð við betri sjálfsmyndar. Þegar hlutlægt mat 

(e. objective evaluations) er ekki til staðar, það er þegar einstaklingurinn getur ekki borið sig 

saman við einhvern sem er hlutlaus eða ókunnugur, þá fer hann að bera sig saman við sína 

nánustu. Fólk er líklegast til að bera sig saman við þá sem líkjast þeim mest (Festinger, 1954). 

 Zuo (2014) rannsakaði áhrif félagslegs samanburðar og kom í ljós að ef einstaklingur 

telur aðra vera yfir sig hafna getur sjálfsálit hans og öryggi minnkað. Aftur á móti, þegar 

einstaklingur ber sig saman við einhvern sem hann telur sig vera betri eða lítillækkar hann 

getur það í kjölfarið aukið sjálfsálit hans og öryggi, það er að segja að hann upphefur sjálfan 

sig með því að gera lítið úr öðrum. Þessi samanburður getur vakið athygli fólks á eigin 

takmörkunum sem í kjölfarið getur leitt til þess að sjálfsálit þess minnkar. Fólk hefur 

tilhneigingu til þess að fylgjast með öðru fólki og bera sig saman við það. Það getur leitt til 

þess að fólk verður meðvitaðra um ókosti sína og afleiðingin getur því verið óöryggi og 

neikvætt sjálfstal sem svo stuðlar að neikvæðri sjálfsmynd (Zuo, 2014). 

Félagslegur samanburður á Instagram 

 Fólk ber sig saman við líf annars fólks, byggt á því hvaða upplýsingar það fær um 

aðra. Samkvæmt kenningunni sem Festinger setti fram um félagslegan samanburð notar fólk 

þessar félagslegu upplýsingar til þess að fá betri mynd á eigin stöðu (Vries, Möller, Wieringa, 

Eigenraam og Hamelink, 2018). 

 Þar sem Instagram leggur mesta áherslu á að deila myndum gefur það notendum aukin 

tækifæri til þess að bera sig saman við aðra (Vandenbosch og Eggermont, 2012). Sá sem 

deilir myndinni fær oft jákvæðar athugasemdir varðandi útlit sitt og því má segja að Instagram 

sé samfélagsmiðill sem einblínir mikið á útlit (Fardouly, Willburger og Vartanian, 2017). 

Þegar myndum er mikið breytt og þær eru valdar vandlega er verið að setja fram ákveðna 

fegurðarstaðla fyrir útlit fólks. Því má draga þá ályktun að það geti aukið mikilvægi þess hjá 

notendum að uppfylla þá fegurðarstaðla sem Instagram setur fram (Vandenbosch og 

Eggermont, 2012), þetta getur einnig leitt til þess að notendur hafi þá skoðun um sjálfa sig að 
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þeir séu ekki eins aðlaðandi og einstaklingarnir á myndunum og þar með gera þeir samanburð 

upp á við (e. upward comparison; Fardouly o.fl., 2017). 

 Instagram hefur gríðarlega stóran notendahóp sem samanstendur af frægu fólki, 

ókunnugu fólki, fjölskyldu eða vinum. Algengt er að notendur Instagram fylgi frægu fólki og 

skoði því myndir þess talsvert mikið (Fardouly o.fl., 2017). Samkvæmt rannsókn Fardouly 

o.fl., (2017), bera notendur útlit sitt mest saman við bæði vini sína og frægt fólk en gerir 

samanburð upp á við einungis við fræga fólkið. Rannsókn Chua og Chang (2016) á einnig við 

í þessu samhengi, þar sem í ljós kom að flestir viðmælendur, sem voru unglingsstúlkur, töldu 

að samfélagsmiðlar hefðu mikið að segja við að byggja upp fegurðarstaðla á netinu, til að 

mynda með því að birta myndir af frægum einstaklingum. Það getur vakið upp afbrýðisemi og 

biturleika að skoða notendasíður annarra þegar verið er að gera samanburð upp á við (e. 

upward comparison; Lup o.fl., 2015). Notendur geta skapað tækifæri fyrir fylgjendur sína til 

að bera sig saman við þeirra líf, þar sem að þeir vilja oft og tíðum deila myndum með öðrum 

af því sem endurspeglar einungis það sem er mest spennandi við þeirra líf, svo sem veislur 

með vinum eða frí erlendis, til þess að búa til eftirsóknarverða mynd af sér (Kim og Lee, 

2011).  

           Eins og áður hefur komið fram skipta viðbrögð við þeim myndum sem deilt er á 

Instagram notendur miklu máli. Ef myndin fær jákvæð viðbrögð getur það leitt til þess að 

sjálfstraust og hamingja aukist. Aftur á móti ef að myndin fær neikvæð viðbrögð getur það 

leitt til minnkandi sjálfstrausts og hamingju (Valkenburg, Peter og Schouten, 2006). Einnig 

eiga notendur það til að gera annað hvort samanburð upp á við (e. upward comparison) ef 

viðkomandi fær færri „likes“ en sá sem hann er að bera sig saman við, eða samanburð niður á 

við (e. downward comparison) ef viðkomandi fær fleiri „likes“ en sá sem hann er að bera sig 

saman við. Rannsókn Chua og Chang (2016) styður jafnframt við það sem fram hefur komið, 

þar sem í ljós kom að margir viðmælendur þeirra höfðu eytt myndum sínum af 

samfélagsmiðlum ef þær fengu of fá „like“ því þeim fannst það vera niðurlægjandi. 

 Misjafnt er milli einstaklinga hversu gjarnir þeir eru á að bera sig saman við aðra á 

samfélagsmiðlum (Lee, 2014). Sumir eru líklegri en aðrir til að bera sig saman við annað fólk 

og taka þá betur eftir upplýsingum sem þeir geta notað til að bera sig almennt saman við aðra 

(Buunk og Gibbons, 2007).  

 Eignunarkenningin (e. attribution theory) á Instagram 

 Eignunarkenningin (e. attribution theory) leggur áherslu á að eigna hegðun annarra 

innri þáttum á borð við persónuleika og hæfileika fremur en ytri þáttum á borð við 

aðstæðubundna þátta (Jones, 1979). Eignunarkenningin gefur til kynna að það getur haft 
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neikvæð áhrif á einstaklinga að vafra mikið á notendasíðum fræga fólksins eða annarra 

ókunnugra á Instagram, þar sem það getur orðið til þess að notendur fara að draga ályktanir 

um líferni þessa fólks og gefur sér að líf þess sé í raun og veru eins og það birtist á Instagram 

(Chou og Edge, 2012). Að draga ályktanir af þessu tagi getur verið varasamt, þar sem að 

þessar myndir eru oft tilbúningur eða uppsett glansmynd. Það er því óraunhæft að ætla sér að 

bera sig saman við þessar myndir. Þeir sem ekki þekkja þann sem þeir bera sig saman við 

persónulega, vita ekki betur en svo að það sem notandinn deilir með fylgjendum sínum sé í 

samræmi við hvernig líf hans er í raun og veru (Chou og Edge, 2012). Þetta getur haft í för 

með sér skaðleg áhrif þar sem að þessi samanburður upp á við (e. upward comparison) eins 

og áður hefur komið fram, getur leitt til minna sjálfstrausts og brotinnar sjálfsmyndar. Að sjá 

myndir hjá vinum og vandamönnum getur hins vegar dregið fram jákvæðar tilfinningar hjá 

notendanum, þar sem hann veit hvernig sá sem deilir myndunum lifir sínu lífi í raun og veru 

og það dregur einnig úr eignunarvillunni. Þetta getur hins vegar leitt til samanburðar niður á 

við (e. downward comparison; Lup o.fl., 2015). 

Samantekt 

Í upphafi þessa kafla útskýrðum við hvað samfélagsmiðlar eru, með sérstakri áherslu  á 

forritið Instagram. Ástæða þess að við völdum að rannsaka Instagram er sú að sá miðill er 

myndadrifinn og þar með fannst okkur áhugavert að skoða nánar hvort og þá hvaða áhrif 

notkun hans getur haft á sjálfsmynd ungra kvenna á Íslandi. Eins og áður hefur komið fram, 

leggja einstaklingar mikla áherslu á að byggja upp jákvæða mynd af sér á Instagram og deila 

frekar með öðrum því sem þeir telja að sé jákvætt úr sínu lífi í stað þess að deila því sem þeir 

telja vera neikvætt eða minna aðlaðandi. Þeir sem skoða endurtekið það sem er jákvætt í lífi 

annarra geta því borið sig saman við líf þeirra, sem getur leitt til lágs sjálfstrausts í kjölfarið. 

Þegar dregin er ályktun um að allt sé eins og sýnist á samfélagsmiðlum getur það flokkast 

undir eignunarvilluna og því fannst okkur áhugavert að skoða hvort hún komi fram í notkun 

einstaklinga á Instagram. Í umfjöllun okkar kom fram að sjálfsmynd einstaklinga getur bæði 

aukist og minnkað eftir að sjálfu er deilt inn á samfélagsmiðla og því höfðum við áhuga á að 

skoða sjálfuhegðun einstaklinga og hver ástæðan að baki birtingu slíkra mynda er. Þar sem 

Instragram snýst annars vegar að miklu leyti um að deila sjálfum og að skoða myndir hjá 

öðrum og hins vegar um þá félagslegu tengingu sem á sér stað á miðlinum í formi endurgjafa 

eins og „likes“ og athugasemda, fannst okkur áhugavert að rannsaka hvaða áhrif endurgjöf af 

þessu tagi hefur á notendur. Rannsóknir hafa sýnt að endurgjöf líkt og „like“ geti bæði aukið 

og minnkað sjálfstraust. Sjálfsframsetning er hegðun sem á sér stað í miklum mæli á 

samfélagsmiðlum en með henni er átt við að einstaklingar kynni sjálfan sig á ákveðinn hátt. Í 
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samhengi samfélagsmiðla líkt og Instagram getur sjálfsframsetning verið í formi sjálfa eða 

mynda sem endurspegla einhvern hluta af lífi einstaklingsins. Einstaklingar ráða því hvernig 

þeir setja sjálfan sig fram á sínum eigin miðlum og geta þar af leiðandi að miklu leyti stjórnað 

því hvernig aðrir sjá þá. Áhersla var lögð á að skýra út hvað félagslegur samanburður er, en 

við höfðum áhuga á að skoða hvernig hann getur birtst á Instagram, hvers konar afleiðingar 

félagslegur samanburður getur haft í för með sér og hvort hann yfirhöfuð eigi sér stað á 

miðlinum. Sú fræði sem við höfum fjallað um hér að framan bendir sterklega til þess að 

notkun Instagram geti haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd ungra kvenna og því fannst okkur 

áhugavert að skoða nánar hvort það sama eigi við um notkun ungra kvenna á Íslandi á 

Instagram.  
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Aðferð 

Tilgangur og markmið rannsóknar 

Þar sem Instagram er vinsæll samfélagsmiðill og í ljósi ákveðinnar sérstöðu hans var ákveðið 

að leggja aðal áherslu á hann í þessari rannsókn. Vegna þess að meirihluti notenda Instagram 

er af yngri kynslóðinni fannst rannsakendum áhugavert að skoða hvers konar áhrif miðillinn 

hefði á unga einstaklinga. Tilgangur og markmið þessarar rannsóknar var því að skoða hver 

áhrif notkunar samfélagsmiðilsins Instagram eru á sjálfsmynd ungra kvenna á Íslandi á 

aldrinum 18-30 ára. Til þess að ná settu markmiði var ákveðið að leita eftir viðhorfum kvenna 

og karla til Instagram en jafnframt að viðhorf karla yrðu notuð til samanburðar og stuðnings. 

Sú rannsóknarspurning sem lagt var upp með var: „Hver eru áhrif Instagram á sjálfsmynd 

ungra kvenna á aldrinum 18-30 ára á Íslandi?“ 

Rannsóknaraðferð  

Við rannsóknina var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem rannsakendur töldu að 

þeir myndu fá betri sýn á viðhorf þátttakenda og jafnframt öðlast dýpri skilning á svörum 

þeirra. Ákveðið var að notast við rýnihópaviðtöl (e. focus groups). Rýnihópur er einn angi 

eigindlegrar rannsóknaraðferðar, sem hefur orðið algengari síðustu áratugi og byggist á því að 

skapa umræður í hópi einstaklinga sem varpa ljósi á viðhorf þeirra gagnvart tilteknu 

umræðuefni (Krueger, 1994). 

 Rýnihópur samanstendur af hópi fólks, jafnan eru fimm til átta einstaklingar í hverjum 

hópi, sem er stefnt saman af rannsóknaraðilum með það að markmiði að kanna viðhorf og 

hugmyndir þátttakenda um viðkomandi efni. Rýnihópaviðtöl fela í sér að spyrjandinn spyr 

þátttakendur opinna spurninga og gætir þess að hafa ekki of mikil áhrif á þá (Denscombe, 

2014). Markmið rýnihópa er að fá heildstæða mynd og afla þekkingar á skilningi og túlkun 

þátttakenda á viðfangsefninu á hnitmiðaðan hátt (Khan og Manderson, 1992). Þessi tiltekna 

aðferð var valin þar sem markmið rannsóknarinnar var að grafa dýpra í viðhorf þátttakenda og 

skilja sjónarhorn þeirra á Instagram og áhrif samskiptamiðilsins á sjálfsmynd. 

 Eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa reynst vera áhrifameiri en megindlegar 

rannsóknaraðferðir eins og magnmælingar, vegna þess að þær gera kleift að fara dýpra í 

viðfangsefnið (Morgan, 1997). Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar eru líklegri til þess að 

tjá skoðanir sínar á hreinskilinn hátt þegar þeir eiga eitthvað sameiginlegt með öðrum innan 

hópsins, til dæmis aldur og kyn (Smithson, 2000). Með það að leiðarljósi voru rýnihópar 

rannsóknar okkar valdir út frá aldursbili og voru þeir kynjaskiptir. 
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Þátttakendur 

Úrtaksaðferð 

 Við val á þátttakendum þessarar rannsóknar var notast við hentugleikaúrtak (e. 

convenience sampling). Hentugleikaúrtak er sú gerð úrtaks sem er hvað minnst 

handahófskennt og með því að notast við þessa tegund úrtaks er hægt að velja í það eftir því 

hvers konar þátttakendur þarf í rannsóknina. Til að mynda er hægt að velja þátttakendur eftir 

aldri og kyni og í þessu tilfelli eftir því hvort viðkomandi noti Instagram, en einnig hvar hann 

er búsettur á landinu og hvaða tímasetning hentar viðkomandi best (Etikan, 2016). Auglýst 

var eftir þátttakendum á persónulegum Facebook og Instagram síðum rannsakenda. Vinir og 

vandamenn aðstoðuðu einnig við að finna þátttakendur í rannsóknina og af þeim sökum var 

um helmingur þátttakenda ókunnugur okkur. Lagt var upp með að hafa aðstæður eins 

hlutlausar og mögulegt var til að fá sem skýrasta niðurstöðu. Í þeim viðtölum sem 

þátttakendur voru vinir og vandamenn einhverra af rannsakendunum, sáum við til þess að þeir 

sem þekktu hvað best til þátttakenda myndu ekki taka viðtalið, til þess að koma í veg fyrir 

skekktar niðurstöður. Það var þó ekki hægt að komast hjá því í öllum viðtölum, til dæmis í 

yngri hópi kvenna þar sem rannsakendur könnuðust við nokkra viðmælendur sökum þess að 

þeir voru allir úr sama bæjarfélagi. Í eldri hópi kvenna þekkti rannsakandi þrjá viðmælandur, í 

yngri hópi karla þekkti annar rannsakandi tvo viðmælendur og í eldri hópi karla kannaðist 

rannsakandi lítillega við viðmælendur. 

Grunnupplýsingar þátttakenda 

 Þátttakendur rannsóknarinnar voru konur og karlar á aldrinum 18-30 ára. Rýnihóparnir 

voru fjórir og voru þeir skiptir eftir aldri og kyni þátttakenda. Þátttakendur rannsóknarinnar 

voru 23 talsins og er fjöldi í hverjum hópi nánar skilgreindur í töflu hér að neðan (sjá töflu 1). 

Í hópi eitt voru fjórar konur í fullu námi í menntaskóla og tvær þeirra voru í fullu starfi, önnur 

þeirra sem er í fullu starfi er með stúdentspróf en hin ekki. Í hópi tvö voru allar konurnar í 

fullu starfi og allar nema ein útskrifaðar úr annað hvort grunn- eða framhaldsnámi á 

háskólastigi. Í hópi þrjú voru fimm karlanna í grunnnámi í háskóla, einn í fullu starfi og einn í 

fullu námi í menntaskóla. Í hópi fjögur voru allir í fullu starfi, fjórir hafa lokið grunnnámi í 

háskóla og einn hefur lokið iðnnámi. Þátttakendur voru úr Reykjanesbæ, frá Reykjavík eða 

Akureyri. Ein úr yngri hópi kvenna átti tvö börn og ein úr eldri hópi kvenna átti einnig tvö 

börn. Enginn úr yngri hópi karla átti börn en þrír úr eldri hópi karla áttu börn. Hjúskaparstaða 

þátttakenda kom ekki sérstaklega fram í viðtölum. 
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Tafla 1. 

Þátttakendahópar 

 

Hópur 

 

Kyn 

 

Fjöldi í hópi 

 

Aldursbil 

 

1 

 

Konur 

 

6 

 

18-24 ára 

2 Konur 5 25-30 ára 

3 Karlar 7 18-24 ára 

4 Karlar 5 25-30 ára 

 

Framkvæmd 

Áður en viðtöl voru tekin voru samdar spurningar á grunni þeirrar heimildavinnu sem þegar 

var lokið og þeirri rannsóknarspurningu sem við höfðum mótað. Þær spurningar sem voru 

samdar tengdust eftirfarandi þemum; félagslegur samanburður (e. social comparison), 

sjálfsframsetning á samfélagsmiðlum (e. self-presentation on social media) og sjálfsmynd í 

tengslum við Instagram (e. self-esteem and instagram). Spurt var opinna spurninga þar sem 

umræður skapast yfirleitt út frá þeim og varast var að hafa spurningar leiðandi. Lagðar voru 

fyrir tólf spurningar sem taldar voru hvað mikilvægastar til þess að fá sem besta sýn á viðhorf 

þátttakenda. Allir hóparnir fengu þessar sömu tólf spurningar en viðtölin þróuðust að hluta til 

mismunandi á milli hópa og ólíkar umræður sköpuðust eins og við var að búast, þar sem tekin 

voru rýnihópaviðtöl.  

 Viðtöl við eldri hóp kvenna og yngri hóp karla voru tekin í Reykjavík, viðtal við eldri 

hóp karla var tekið á Akureyri og viðtal við yngri hóp kvenna var tekið í Reykjanesbæ. 

Viðtölin voru öll tekin annað hvort í skólum eða á bókasafni og stóðu í 30-50 mínútur hvert. Í 

fyrsta viðtalinu við yngri hóp kvenna voru allir þrír rannsakendurnir viðstaddir, tvær leiddu 

viðtalið en ein fylgdist með hvort eitthvað athugavert kæmi út úr viðtalinu sem vert væri að 

skoða betur. Í öðru viðtalinu við yngri hóp karla voru tveir rannsakendur viðstaddir en báðar 

leiddu viðtalið til skiptis. Í þriðja viðtalinu við eldri hóp kvenna og fjórða viðtalinu við eldri 

hóp karla var einn rannsakandi viðstaddur sem leiddi viðtalið. 

 Í upphafi viðtalanna voru þátttakendur spurðir um hvort þeir gæfu leyfi fyrir upptöku á 

viðtölunum, því næst voru þeir beðnir um að kynna sig fyrir upptökuna til þess að auðveldara 

yrði fyrir rannsakendur að skrá viðtalið niður og að lokum var þeim tilkynnt að nafnleynd og 

fullum trúnaði væri heitið, að svörin væru ekki rekjanleg og að þeim bæri hvorki skylda til 

þess að taka þátt í rannsókninni í heild né svara einstaka spurningum. Öll nöfn sem koma 
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fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar eru skálduð. 

 Rannsakandur vörpuðu fram spurningunum sem þátttakendur ræddu sín á milli, en 

rannsakandi sýndi hvorki svipbrigði né tók undir svör þeirra og gætti þess að þátttakendur 

færu ekki mikið út fyrir efnið.  

Skráning og úrvinnsla gagna 

 Öll viðtölin voru tekin upp á upptökuforrit í snjallsímum rannsakenda og voru send 

þaðan inn á sameiginlegt drif. Viðtölin voru skrifuð orðrétt upp eftir þátttakendum og nöfnum 

einnig breytt í skálduð nöfn til þess að gæta fyllstu nafnleyndar. Þegar viðtölin voru lesin yfir 

skoðuðu rannsakendur hvort áðurnefnd þemu, sem spurningar viðtalsins höfðu verið samdar 

út frá og ákveðið hafði verið að rannsaka, hefðu komið skýrt fram, en einnig hvort önnur 

þemu hefðu komið í ljós sem vert væri að skoða betur. 

Siðferði og réttmæti 

Þátttakendum var gert ljóst, bæði í auglýsingu um þátttöku og einnig áður en viðtal hófst, að 

fullri nafnleynd og trúnaði væri heitið og engin svör yrðu rekjanleg. Einnig var þeim gert ljóst 

að þeim bæri hvorki skylda til að taka þátt í rannsókninni né að svara einstaka spurningum. 

Mikilvægi þess að fá að taka upp viðtalið var skýrt út fyrir þátttakendum og gáfu þeir allir 

munnlegt samþykki fyrir því að slíkt væri gert. Gætt var að því að umhverfi og andrúmsloft 

væri þægilegt fyrir þátttakendur og að þeim liði vel með að tjá sig í notalegu umhverfi. 

Rannsakendur gættu þess einnig að þeirra áhrif og skoðanir kæmu sem minnst fram í 

viðtölum og lögð var áhersla á að gæta hlutleysis þegar rannsakendur þurftu að grípa inn í 

umræður. 
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Niðurstöður 

Notkun Instagram á meðal þátttakenda 

Yngri hópur kvenna greindi frá því að ástæða fyrir notkun þeirra á Instagram væri meðal 

annars til þess að fylgjast með vinum: „Bara fylgjast með, ég hljóma örugglega sem einhver 

„stalker“, en til að fylgjast með vinum.“ Rakel úr yngri hópi kvenna bætti við að hún notaði 

miðilinn til þess að taka myndir og breyta þeim: „Nota það í myndatöku, mér finnst gaman að 

taka myndir og breyta þeim.“ Katrín úr yngri hópi kvenna taldi ekki vera neinn sérstakan 

tilgang með notkun hennar á Instagram, en þetta væri eitthvað sem allir gerðu og hún fylgdi 

með:  

Svo sem ekki með neinn tilgang, ég bara geri þetta því þetta er þarna og allir 

eru að því. Ég hugsa ekki að ég verði að fara að setja inn mynd eða að ég verði 

að fara að skoða, ég geri það bara, maður er bara einhvern veginn á þessu. 

 

Yngri hópur kvenna taldi að notkun þeirra á Instagram væri of mikil og að þær verji 

of  miklum tíma á samskiptamiðlinum. Nokkrar úr yngri hópi kvenna töldu að Instagram væri 

fyrsta forritið sem þær opnuðu í símanum á daginn og voru flestar sammála um að það væri 

stór hluti af þeirra daglega lífi. Aðspurðar hversu oft að meðaltali á dag þær teldu sig skoða 

forritið svaraði Katrín: „Að meðaltali örugglega tvisvar á klukkustund eða eitthvað yfir 

daginn, kannski meira, kannski minna, en já að meðaltali, svo skrollar maður í gegnum það 

sem maður nennir að skoða.“ Una bætti við að hún teldi að það færi mikið eftir hvenær dags 

notkunin væri og hversu mikill frítíminn væri: 

Ég held líka að það fari eftir því hvenær það er, hvort það sé helgi eða hvort 

það sé yfir daginn og hvort maður sé í vinnunni. Það er nokkrum sinnum búið 

að stinga upp á því við mig að ég „downloadi“ svona appi þar sem ég get fylgst 

með hversu miklum tíma ég eyði. Ég vil ekki sjá þetta. 

 

Yngri hópur karla sagði frá svipuðum ástæðum fyrir notkun þeirra, það er að fylgjast með 

vinum og vandamönnum, en einnig til þess að safna minningum í myndaformi: „Setja inn 

minningar stundum, eiga svona gott „timeline“.“ Flestir tóku undir þetta og bætti Trausti við: 

„Eiga svona hápunktana einmitt, skemmtilegustu minningarnar, svona myndaalbúm sem 

maður getur alltaf tékkað, þú veist.“ Aðspurðir hversu oft þeir teldu sig skoða miðilinn á dag 

voru allir sammála um að það væri mjög oft: „Já, mjög oft, fimm sinnum eða eitthvað.“ Bjarni 

bætti við: „Myndi segja alveg tíu sinnum, alla vega, að tékka.“ Ragnar taldi þó notkunina vera 



ÁHRIF INSTAGRAM Á UNGAR KONUR  20 

 

talsvert meiri: „Ég segi svona fimmtíu sinnum, frekar.“ Trausti tók undir þetta og taldi þetta 

vera nokkuð raunhæft, þrátt fyrir háa tölu: „Fimmtíu er samt ekkert það oft, ef þið pælið í því, 

ef þið eruð að sitja og læra og þið kíkið reglulega á meðan.“  

 Eldri hópur kvenna taldi notkun sína á Instagram vera til þess að fylgjast með vinum og 

fjölskyldu, einnig þekktum einstaklingum og eftirlætis merkjavörum. Kata sagði að Instagram 

væri forrit sem haldi utan um hvað hún hefði gert í lífinu og hvert hún væri búin að fara: 

„Svona eins og stafrænt myndaferli.“ Konurnar greindu frá því að þeim þætti Instagram 

auðveld leið til þess að láta alla vita af einhverju, það hafi sína kosti og galla: 

Eins og kynslóðin er í dag, við viljum vita hvað allir eru að gera og fólk vill 

vita hvað maður er að gera. Ef það kom ekki fram á Instagram þá gerðist það 

ekki. 

 

Kata tók undir þetta og nefndi dæmi um að ef eitthvað birtist ekki á Instagram, þá gerðist það 

ekki: 

Gott dæmi; maðurinn minn hitti æskuvinkonu mína í ræktinni. Hún spurði 

hvað væri að frétta og hann segir: „Við eigum von á barni.“ Hún bara: „HA? 

Ég var ekki búin að sjá það, það hefur farið framhjá mér á netinu.“ Hún trúði 

því ekki af því að hún var ekki búin að sjá það á netinu. 

 

Jana nefndi að hún hefði tekið sér hlé frá notkun Instagram og það hefði haft áhrif á notkun 

hennar á samskiptamiðlinum. Þetta hlé hefði leitt henni fyrir sjónir að hún væri ekki að missa 

af neinu í lífinu:  

Ég notaði Instagram ótrúlega mikið en svo í vetur ákvað ég að taka pásu einu 

sinni í mánuði, í heila viku, setti það í dagatalið og þá minnir síminn mig á 

dagana sem ég á að vera í pásu. Þá eyði ég Instagram [og Snapchat líka] og 

það hefur alveg breytt notkun minni. Svo kem ég aftur til baka og þá missti ég 

ekki af neinu. Þetta eru þessar þrjár vikur og í lok þriðju vikunnar er ég orðin 

alveg sjúklega háð, rétt að kíkja, alltaf að kíkja og er orðin stressuð ef ég er 

ekki búin að ná að skoða allt. Þá fæ ég bara „vá hvað það er gott að fá pásu“. 

 

Allar úr hópnum tóku undir hversu hollt það væri að taka sér pásu frá Instagram og Kata bætti 

við: „I wish I was there, en svo klikkað að maður þurfi að taka sér þessa pásu.“ 
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Karlar úr eldri hópi sögðu að ástæða fyrir notkun þeirra á Instagram væri sú að þeir vildu vera 

með í samfélaginu, til þess að skoða myndir og fylgjast með vinum og vandamönnum. Þeir 

nefndu að þeim finnist þetta þægileg og auðveld leið til þess að setja myndir á netið: 

„Þægilegra viðmót, setur mynd inn og heldur miklu betur utan um myndina.“ 

Í eldri hópi kvenna voru þær allar sammála um að þær eyði allt of miklum tíma á Instagram. 

Þær nefndu að ef kæmi dauður tími eða frídagur færu þær óteljandi oft á dag inn á Instagram, 

á um það bil klukkutíma fresti:  

Ég kíki örugglega á klukkutíma fresti. Þegar ég er vakandi er ég alltaf að kíkja 

eitthvað inn á þetta, kannski ekki alltaf að skrolla en fer aðeins inn á þetta. 

 

Kata minntist á að vera hrædd um að missa af einhverju. Undir þetta tók Jana og bætti við: 

„Já, ég verð að ná að kíkja aðeins eða ná þessu eða hinu. Maður er hræddur um að vera að 

missa af einhverju, en ég er aldrei að missa af neinu.“ Auður bætti við: „Mér finnst oft í lok 

dags, þegar maður er komin upp í rúm, þá skoðar maður „story“ og skrollar.“ Harpa 

blandaði sér í umræðuna: „Ég geri þetta meira að segja á morgnana líka. Þegar ég nenni ekki 

fram úr strax eyði ég dágóðum tíma upp í rúmi að skoða Instagram.“ Og Þóra kom með 

innlegg í lokin: „Ég hef alveg vaknað um miðja nótt og bara farið að skrolla.“ 

Eldri hópur karla sagðist ekki eyða miklum tíma á Instagram. Þeir töldu að þeir færu oftast 

um það bil fjórum til fimm sinnum á dag inn á Instagram en stundum þó aldrei: „Það koma 

nokkrir dagar í röð sem ég kíki ekkert á Instagram en svo þegar maður setur eitthvað inn 

sjálfur þá held ég að maður fari oftar inn þann daginn.“ 

Sjálfsmynd í tengslum við „likes“ og sjálfur á Instagram 

Allir þátttakendur voru sammála um að notkun Instagram geti haft neikvæð áhrif á 

sjálfsmynd. Una, úr yngri hópi kvenna, taldi þó að það hefði mikið að segja hverjum fólk er 

að fylgja á Instagram og að það væri undir manni sjálfum komið hvernig áhrifin af því væru. 

Yngri og eldri hópar karla höfðu lítið um þetta að segja, annað en að játa því að þeir teldu að 

notkun Instagram geti haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd. Eldri hópur kvenna aftur á móti nefndi 

að Instagram geti haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd út frá því hversu sterka sjálfsmynd 

einstaklingurinn hefur fyrir þegar hann notar Instragram:  
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Ég þekki stelpu sem er rosa svona, þú veist.. hún pælir rosa mikið hvað.. hún 

þarf alltaf rosa mikla viðurkenningu frá öðrum og ég held til dæmis að 

Instagram sé óhollara fyrir hana en fyrir mig af því að, þú veist, mér líður 

ágætlega í mínu skinni og ég get alveg bara svona „okei ég veit hún er ekki 

svona“,  skilurðu, hún er voða sæt og allt það en ég veit að þetta er „fake“ og 

ég þarf ekkert að pæla í því meira á meðan að hún myndi bara.. hún myndi 

bara „shitta fokk.“ Bara, þú veist, „ég er bara með allt of mikið af rifbeinum“ 

eða, þú veist, það er misjafnt hvar við erum. 

 

Harpa úr eldri hópi kvenna kom einnig inn á að það skipti máli á hvaða aldri einstaklingurinn 

sem notar forritið er, út frá því hversu þroskuð og sterk sjálfsmynd hans er: 

Ég held samt að, þú veist, þegar þú ert yngri, ég til dæmis er með aðra sýn á 

Instagram í dag en ég var með fyrir sjö árum síðan sko, þú veist, ég var meira 

uppteknari af því eða sjálfsmyndin var meira brotin eða hvað maður á að 

segja... þú veist, viðkvæmari og sjálfsmyndin var bara ekki eins mikið kannski 

eða, þú veist, góð þá eins og í dag. Ég held að þetta sé meira fyrir yngra fólk að 

þá hafi þetta slæm áhrif sko. 

 

Yngri hópur kvenna taldi einnig að aldur einstaklings sem notar Instagram geti skipt máli og 

að áhrifin geti verið neikvæðari fyrir yngri notendur. Þegar spurt var hvernig konurnar teldu 

að áhrifin hefðu verið ef Instagram hefði verið orðið eins vinsælt á unglingsárum þeirra, 

svaraði Katrín: „Hræðilegt, bara hræðilegt,“ og bætti svo við: „Eftir að ég eignaðist Báru 

lenti ég alveg illa í því með líkamsmynd að gera og þá var ekki einu sinni komið Instagram, 

ég get ekki ímyndað mér hvað hefði gerst fyrir mig ef ég hefði verið komin með Instagram þá, 

guð hjálpi mér sko.“ 

Allir þátttakendur voru sammála um að fá „like“ skipti þau máli. Allar úr yngri hóp kvenna 

viðurkenndu að hafa einhvern tímann eytt mynd af Instagram vegna þess að þær fengu of fá 

„like“ á hana, en slíkar niðurstöður fengust ekki frá yngri hópi stráka. Rakel úr yngri hópi 

kvenna talaði um að það skipti máli hvernig henni líði hverju sinni og að það hefði áhrif að fá 

fleiri eða færri „likes“. Þetta viðhorf kom einnig fram í eldri hópi kvenna:  
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Stundum, ef ég er óörugg, þreytt eða bara lítil í mér, þá er ég alveg „oh 

leiðinlegt að ég fékk ekki fleiri like,“ en samt alveg „skiptir ekki máli en samt 

leiðinlegt.“ Stundum er ég samt bara „vá geggjuð mynd“ og mér er alveg 

sama. 

 

Flestir þátttakendur nefndu að „like“ væri einhvers konar viðurkenning fyrir þá eins og Jana 

úr eldri hópi kvenna nefndi: „Það er alveg þannig með „like“ að ég veit að ég var sæt en 

núna veit ég að ég var í alvörunni sæt.“ Yngri hópur karla kom einnig inn á það að þeir sáu 

„like“ sem viðurkenningu og töldu að flestir aðrir gerðu það líka: 

Svona almennt held ég að þetta séu kannski ekki beint verðlaun en meira bara 

svona viðurkenning, held að það sé kannski svona gott orð fyrir þetta, þetta er 

alveg svona, kannski mis áberandi hversu mikið fólk viðurkennir það að það 

sé, en ég held að þetta sé eitthvað sem að langflestir spá að einhverju leyti í 

sem viðurkenningu sko. 

 

Eldri hópur kvenna tók undir þetta: „Held að allir vilji bara ákveðna viðurkenningu, hvort 

sem það er á Instagram eða annars staðar, til þess er leikurinn gerður.“ Aftur á móti var 

hópur eldri karla þeirrar skoðunar að þó að þeim þætti flestum gaman að fá „like“ þá væri það 

ekki markmið þeirra með notkun á Instagram að fá endalausa viðurkenningu. Hins vegar töldu 

þeir að „like“ gætu haft meiri áhrif á yngri kynslóðina: „Maður hefur heyrt í krökkum sem 

líður bara illa og þetta er orðin bara einhver þráhyggja.“  

Yngri hópur kvenna greindi frá svokallaðri „like fyrir like“ menningu á Instagram sem þýðir 

að ef einhver líkar við mynd hjá viðkomandi, líkar sá við mynd hjá honum til baka: „Það er 

oft sem ég fer yfir allt Instagramið mitt og ég „like-a“ ekki neitt því ég nenni því ekki og svo 

fer ég aftur yfir það bara til þess að „like-a“ því ég get ekkert sleppt því.“ Yngri hópur karla 

greindi hins vegar frá því að ekki væri „like fyrir like“ menning hjá þeim „Ég „like-a“ bara 

myndir hjá vinum mínum og félögum mínum, ekki af því að þeir biðji mig um það heldur því 

mig langar til þess.“ Yngri og eldri hópar karla nefndu einnig að það skipti máli frá hverjum 

„like-ið“ bærist varðandi hversu mikil viðurkenning þeim þætti það vera: 
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Þetta er svona pepp stundum. Það fer samt eftir því hvaða manneskja þetta er. 

Ef Bjarni „like-ar“ mynd hjá mér þá er það bara hann að vera vingjarnlegur og 

það er gaman, en svo ef það er manneskja sem maður þekkir ekki og hún er að 

„like-a“, þá kannski túlkar maður það öðruvísi. 

 

Friðrik tók undir þetta: 

Maður setur alltaf „like“ á suma, það er alveg þannig. Klárlega ákveðin 

viðurkenning og ég held einmitt að ef maður myndi fá óvenju fá „like“ myndi 

ég alveg hugsa málið, að þetta hafi ekki verið spes mynd. 

 

Yngri hópur karla greindi frá því að þeir taki almennt ekki sjálfur en ef það kæmi fyrir væri 

það yfirleitt gert í gríni: „Ég finn það líka eins og í mínum vinahópi að þegar einhver gaur 

hendir í geðveikt alvarlega „selfie“, þá er það bara geðveikt asnalegt, skilurðu.“ Við þetta 

innlegg bætti Trausti: „Þetta er ansi dómhart app, sem sagt.“ Eldri hópur karla greindi einnig 

frá því að þeir taki almennt ekki sjálfur en það komi þó fyrir og þá af einfaldri ástæðu: 

„Stundum vantar mann bara mynd af sér.“ 

 Eldri hópur kvenna tekur hins vegar reglulega sjálfur og konurnar greindu frá því að 

það færi eftir því í hvernig skapi þær væru: „Maður er ekkert að pósta „selfie“ þegar maður 

er í vondu skapi.“ Einnig nefndu konurnar að það hefði sitt að segja hvort þær teldu sig vera 

nógu sætar til þess að setja inn myndir af sér: „Ég tel að maður setji ekki „selfie“ af sér nema 

maður sé nógu öruggur, svona „já það er í lagi með mig“.“ Yngri hópur kvenna greindi frá 

því að ástæðan fyrir sjálfunni væri meðal annars sú að þeim þættu þær vera sætar á myndinni, 

einnig minntust þær á að stundum þurfi þær að taka margar myndir og breyta þeim til þess að 

fá eina góða mynd: 

Auðvitað hugsar maður alveg, þú veist, „er ég sæt?“ Eða, þú veist.. af því að 

þú myndir, þú veist, við myndum aldrei setja myndir af okkur nema því okkur 

finnst við vera sætar. Ekki bara ein mynd og „okei ég er sátt“, skilurðu.. nei þú 

tekur milljón og þú lagar hana og breytir henni, skilurðu.. við erum allar sekar 

um það að við myndum aldrei setja inn mynd af okkur sem okkur finnst ljót, 

þannig að það er.. við erum alveg að fiska eftir einhverju, skilurðu. 
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Yngri hópur kvenna greindi einnig frá því að það að taka sjálfur væri orðinn ákveðinn hluti af 

samfélagsmiðlum og að þær finni þörf fyrir að taka sjálfur þegar þær eru til dæmis að fara út 

með öðrum: „Ég hef líka alveg, þú veist, hugsað kvöldið eftir eða, þú veist, okei ég fer 

eitthvert og ég er búin að gera mig geðveikt sæta og kvöldið búið og svo bara eitthvað, „shit 

ég gleymdi að taka mynd af mér“.“ 

Félagslegur samanburður og Instagram  

Yngri og eldri hópur karla sögðust almennt ekki bera sig mikið saman við þá sem þeir fylgja 

og fylgjendur sína á Instagram. Allar úr yngri og eldri hópi kvenna voru sammála um að þær 

beri sig saman eða hafi á einhverjum tímapunkti borið sig saman við aðra á Instagram. Flestar 

í bæði yngri og eldri hópi kvenna töldu þó að þessi samanburður hafi minnkað eftir að þær 

urðu eldri og þroskaðri. Karlar í yngri hópi sögðu að ef þeir bæru sig saman við aðra á 

Instagram væri það aðallega út frá einhverju lífsstílstengdu, til dæmis, að stunda íþróttir: 

Ég veit það ekki, kannski ef það er einhver með töff Instagram og hann er 

alltaf í einhverjum töff fjallgöngum eða eitthvað, þá hugsar maður kannski „já 

ég væri alveg til í að vera að gera þetta“, skilurðu, en ekkert eitthvað alvarlegt 

sko. 

Trausti úr yngri hópi karla tók undir þetta: 

Ég myndi segja að þetta sé klárlega eitthvað, ef maður horfir á einhvern svaka 

flottan Instagramara, hann lúkkar eins og hann lifi geggjuðu lífi væntanlega og 

þetta er þannig að maður hugsar; „hmm, ég væri alveg til í eitthvað svona“, en 

ég er ekki að segja að ég hafi breyst eitthvað mjög mikið endilega. Þetta er 

náttúrlega líka svo ógeðslega mikið glans. 

 

Viðhorf yngri hóps karla var einnig á þann veg að þeir töldu að fólk væri almennt að 

bera sig saman þótt það ætti ekki endilega við um þá sjálfa. Þeir nefndu að ungar 

stúlkur stunduðu mikið félagslegan samanburð á Instagram og vildu að allt myndi líta 

sem best út: 

 



ÁHRIF INSTAGRAM Á UNGAR KONUR  26 

 

Fólk er með svo miklar væntingar og er að bera sig saman við einhverjar 

vinkonur sínar, þetta er orðið svo mikil útlitsdýrkun á hæsta stigi, eins og þið 

sjáið bara að fólk er byrjað að „photoshopa“. Það er ekkert að því í rauninni en 

þetta er svo mikið að þá sér maður hvað fólk er virkilega að reyna mikið að 

vera eins og manneskjan við hliðina á sér og einmitt eins og þú sagðir með 

glansinn, þetta er allt svo mikið glans. 

 

Eldri hópur karla sagði frá því að þeir bæru sig saman við aðra á annan hátt en konur, ef þeir 

gerðu það á annað borð. Þá nefndu þeir að þeir beri veruleika sinn saman við veruleika 

annarra: 

Ég pæli alveg stundum í því sko, ég set mjög mikið af myndum af syni mínum 

og sé svo aðra mynd af einhverjum í Tælandi í heimreisu eða eitthvað, þá 

hugsar maður alveg í smá stund: „já.. pínu mismunandi veruleiki“. Svo hef ég 

séð að sumir fá bara alltaf tíu þúsund „like“ eða eitthvað álíka. Þá hugsa ég 

ekki beint „vá hvað ég væri til í að vera þessi“ en sjálfkrafa pæli ég í því og ég 

myndi segja að maður geri það ósjálfrátt. 

 

Rakel úr yngri hópi kvenna sagði frá því að hún upplifði minni samkeppni þegar hún bjó 

erlendis heldur en heima á Íslandi og að hún hafi fengið talsvert meira hrós erlendis:  

Ég finn mikinn mun á því að búa hér [Íslandi] og í Noregi sem dæmi, ég man 

að ég fékk ógeðslega mörg hrós. Ég hef aldrei fengið svona mörg hrós á 

Íslandi bara alla mína ævi, það er bara því að úti samgleðjast allir, hérna er svo 

mikil samkeppni.   

 

Fleiri úr hópnum tóku undir þetta og Katrín orðaði það svo: ,,Maður er að keppa við næstu 

manneskju.“ Umræða spratt upp í hópnum um ástæðu þess hvers vegna það væri erfitt að 

hrósa öðrum og samgleðjast. Þær töldu að það gæti verið vegna öfundsýki og að erfitt væri að 

hrósa einhverjum þegar mann langar til þess að vera eins og viðkomandi: „Það er líka bara 

erfitt fyrir aðra að hrósa því þeir vilja vera svona, einhvern veginn.“ 

Yngri og eldri hópar karla sögðu frá því að þeir fylgdu ekki mörgum á Instagram sem þeir 

þekktu ekki. Í eldri hópi karla var rætt að þeir fylgdu þekktu íþróttafólki og öðrum þekktum 

einstaklingum sér til skemmtunar. Í eldri hópi kvenna var rætt að þær fylgdu mörgum sem 

þær þekktu ekki og þá aðallega þekktum einstaklingum:  
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Já, aðallega þekkt fólk, því ég er með læstan aðgang og hef tekið eftir því að 

fólk sem ég veit ekkert um, er að spyrja um leyfi til þess að „followa“ mig. Ég 

vil ekki að hver sem er sé að „followa“ mig. Mér finnst ágætt að halda mínum 

miðlum svona nokkurn veginn lokuðum. 

 

Jana úr eldri hópi kvenna var með svipaðar skoðanir um ókunnuga á Instagram:  

Ég fer líka reglulega yfir listann og hreinsa til. Vil ekki hafa of marga því ég 

vil ekki eyða of miklum tíma í þetta.. að þessir ókunnugu taki plássið af vinum 

mínum sem ég vil geta fylgst með. 

 

Í yngri hópi kvenna voru nokkrar sem nefndu að þær fylgdu fólki sem þær þekkja ekki, en 

aðrar sögðust ekki gera það. Rakel nefndi jafnframt ástæðu þess að hún fylgi ekki þeim sem 

hún þekkir ekki:  

Ástæðan fyrir því að ég er ekki að „followa“ fólk sem ég þekki ekki er að ég 

veit að ég mun bera mig saman við það. Þó ég sé ekki að pæla í því þá gerir 

maður það samt þannig að ég „followa“ engin svona Instagram módel, þú 

veist, ég geri það bara ekki því ég veit bara að mér mun líða illa. 

 

Yngri og eldri hópur karla sögðust ekki nota „explore“ mikið á Instagram. Yngri hópur karla 

sagðist nota það einstaka sinnum: „Einstaka sinnum ef maður dettur inn á það, þá skoðar 

maður eitthvað smá, en það gerist mjög sjaldan.“ Eldri hópur karla hafði ekki þekkingu á því 

hvað „explore“ væri. Allar úr yngri hópi kvenna sögðu frá því að „explore“ á Instagram hafi 

neikvæð áhrif á þær og að það stuðli jafnframt að því að þær beri sig saman við aðra í auknum 

mæli: „Ég er hætt að skoða þarna stækkunarglerið [explore], því þá er maður alltaf eitthvað 

að skoða.“ Eldri hópur kvenna sagðist nota „explore“ á Instagram frekar til hjálpar en til 

samanburðar: „Ég leita í stækkunarglerið til þess að fá hvatningu, því ég vista þar æfingar úr 

ræktinni, hugmyndir að mat eða uppsetningu inn í stofuna eða eitthvað þannig.“ 

Áhrif Instagram á sjálfsframsetningu 

Allar úr yngri hópi kvenna voru sammála um að óraunhæfir staðlar væru á Instagram og töldu 

að þar væri mikil glansmynd. Þær sögðust vera meðvitaðar um það en að þessir staðlar hefðu 

samt áhrif á þær eða hafi haft það á einhverjum tímapunkti: „Líka svona eins og þessi, þú 

veist, Instagram þarna módel, þú veist, eins og þú sagðir, sem eru búin að taka marga 

klukkutíma að ná þessari mynd.“ 
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Yngri hópur kvenna sagði það vera mismunandi eftir samfélagsmiðlum hvaða myndir þeim 

þætti ásættanlegt að deila með öðrum hverju sinni: „Maður póstar líka öðruvísi hlutum, það 

er fullt af myndum sem ég myndi ekki pósta, þú veist, á Facebook sem ég pósta á Instagram, 

sem ég veit heldur ekki af hverju, það er bara svoleiðis.“ Una var á sömu nótum: „Ég veit ekki 

af hverju, en ég myndi ekki sýna ömmu allar þær myndir sem ég set inn á Instagram.“ 

Eldri hópur kvenna sagðist telja ásættanlegt að deila ákveðnum myndum með öðrum á 

Instagram og það deili enginn myndum af sér á Instagram í hversdagslegum athöfnum heldur 

þegar búið er að taka sig til og gera sig fína: 

Það var ein stelpa að pósta og hún var spurð af hverju hún væri alltaf að pósta 

fullkomnum myndum. Maður er ekkert að pósta myndum af sér á hræðilegum 

degi eða þegar maður er á klósettinu sem allir gera eða eitthvað venjulegt, 

skiljiði, sem er leiðinlegt að horfa á. Mér finnst ekkert að því að pósta bara 

myndum þegar manni finnst maður vera sætur. En ekki þá breyta þeim. Þú ert 

sæt eins og þú ert. Það er það sem mér finnst svo sorglegt og þá verður það 

óraunverulegt. Að þú sért búin að gera þig sæta, en það er samt ekki nóg. 

 

Karlar úr yngri hópi samsömuðu sig ekki eins mikið við þessa óraunhæfu staðla á Instagram, 

en nefndu þó einnig glansmyndina og jafnframt að þeir væru ekki að eiga við myndirnar sínar 

áður en þær væru settar inn: „Ekki óraunhæfir [staðlar] samt kannski, þú ert ekkert að fara út 

í eitthvað rugl með myndina þína.“ Heiðar bætti við: „Nei,nei. En það er samt til fólk sem 

setur myndina sína í photoshop og eitthvað áður en hún er sett þarna inn.“ Flestir í hópnum 

tóku undir það.    

Allar úr yngri hópi kvenna voru sammála um að þær finni fyrir, eða hafi einhvern tímann 

fundið fyrir, pressu á Instagram, en einnig að það væri pressa almennt frá samfélaginu:  

Ég held líka að samfélagið í heild sinni sé bara erfitt fyrir ungar stelpur. Bara 

hvar sem er í heiminum, það eru bara þvílíkir sjálfsmyndar „complexar“ og 

eitthvað, bara út af allri pressunni sem er sett á okkur í samfélaginu. 

 

Enginn úr yngri hópi karla sagðist hafa fundið fyrir pressu á miðlinum. Þegar umræðan barst 

að því hvort að þetta væri eins fyrir stelpur varð einum í hópnum að orði:  
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Fyrir einhverjum tveimur árum var vinkona okkar úr skólanum orðin brjáluð á 

þessu, hún gat ekki sett inn mynd og ef hún fékk ekki 200 „like“ voru vinkonur 

hennar farnar að spyrja hvað hún væri eiginlega að setja inn svona bjánalega 

mynd. Það var komin svo mikil pressa, en hún vildi deila henni, þannig að hún 

nennti þessu ekki og fór í átak eða byltingu, því það var svo mikil pressa. 

 

Gunnar úr yngri hópi karla hafði upplifað svipað með stelpur í kringum sig og kom með 

svipað innlegg: „Maður heyrir að þær eru að senda á milli sín hvernig þessi og hin myndin sé 

og hvort þær ættu að pósta þessari og eitthvað svoleiðis sko.“ Trausti hafði svipaða sögu að 

segja: „Maður skynjar alveg að þetta er töluvert meira mál fyrir stelpur en stráka.“  

Eldri hópur karla var sammála því að það væru óraunhæfir staðlar á Instagram og að sá 

samfélagsmiðill væri meira um glansmyndina: „Já, glansinn og glamúrinn er meiri inn á 

Instagram [heldur en á Snapchat].“ Þeir sögðu að meðal annars „filterarnir“ á Instagram 

bentu til þessara óraunhæfu staðla. Palli komst svo að orði:  

Flestir eða mjög margir nota einhvers konar „filter“ til að breyta myndinni 

sinni, mér finnst það alveg gefa til kynna að það séu óraunhæfir staðlar. Það sé 

verið að hífa sig upp úr þessu raunverulega. 

 

Raggi úr eldri hópi karla var sammála og bætti við:  

Líka bara engan veginn svona raunverulegur hversdagsleiki, það sem flestir 

eru að setja inn eru undantekningarnar, þegar þau líta mjög vel út, eru í góðu 

skapi, gera skemmtilega hluti eða eitthvað þannig. 

 

Flestir úr eldri hópi karla sögðust almennt ekki finna fyrir pressu á Instagram en voru þó 

sammála um að utanlandsferðir ýttu undir pressu við að setja inn myndir: 

Nei, en samt smá svona með útlönd, ef maður fer til útlanda og tekur ekki 

mynd er pínu eins og það hafi ekkert gerst, bara „í alvöru varstu úti en tókst 

enga mynd?“ Þannig að það er smá pressa að setja eitthvað inn, sko, þegar 

maður er að gera eitthvað merkilegt. 

 

Raggi tók undir þetta og bætti við: „Maður þekkir það alveg sjálfur, eins og þegar maður fer 

til útlanda þá er maður alveg „ah, þarf að setja það á Instagram“, það er mjög algengt.“ 
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Friðrik var sammála þessu og nefndi að það væri pressa að setja inn merkilegar myndir á 

Instagram frekar en hversdagslegar:  

Þegar maður er í útlöndum eða á tónleikum eða að gera eitthvað rosa 

skemmtilegt, afmæli eða árshátíð eða eitthvað, þá er allt á Instagram. Ert ekki 

beint að taka myndir af þér einn heima á mánudegi. Níutíu prósent myndanna 

hjá mér eru í útlöndum þannig að.. 

 

Umræða skapaðist í eldri hópi karla varðandi áhrif Instagram á yngri kynslóðina og töldu þeir 

að áhrifin gætu verið neikvæðari fyrir yngra fólk og pressan meiri: „Get vel ímyndað mér að 

þetta sé meiri pressa hjá yngri krökkum og meiri samkeppni. Við gömlu karlarnir erum 

kannski ekki svo mikið í því.“ Siggi var þessu sammála og taldi það geta skipt máli hvers 

konar myndir væru settar inn á netið: 

Já, ég meina miðað við fjöldann [af ungu fólki á Instagram], ég á yngri systur 

sem setur svona tvær myndir á dag inn meðan ég set kannski eina í mánuði. 

Miðað við það og hennar vini held ég að það sé klárlega meiri pressa á aðeins 

yngri og hvað það er sem þú setur inn. 

 

Eldri hópur kvenna var sammála um að það væru óraunhæfir staðlar á Instagram. Þær sögðust 

hafa náð þroska til að geta séð hvað væri satt og hvað ósatt af því sem þær sjá á Instagram. 

Hins vegar nefndu þær að þær hefðu áhyggjur af því að þetta gæti haft verulega slæm áhrif á 

yngri stúlkur þar sem þær gerðu sér oft og tíðum ekki grein fyrir muninum á því sem er satt 

og ósatt. Þær töluðu einnig um staðalímyndir sem settar eru fram á Instagram og nefndu í því 

samhengi fyrirsætur: 

Maður hefur séð á Instagram að það eru „Victoria’s Secret model“ sem hafa 

verið að koma fram og sýna appelsínuhúðina sína, að þær séu „human“. Það 

sorglega við það er að þær þurfa „actually“ að gera það. Að það þurfi einhver 

venjuleg manneskja sem starfar sem módel að koma því á framfæri að hún sé 

með appelsínuhúð svo manni líði eitthvað betur. 
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Þóra setti fram svipaða skoðun:  

Ég verð samt að segja að mér finnst ótrúlega leiðinlegt að fylgjast með 

manneskju og það er allt svo fullkomið, að hann eða hún setji allt upp eins og 

það sé fullkomið. Þú ert ekki svona fullkomin, þú ert ekki svona á hverjum 

einasta degi. Sorglegt að segja að það þurfi að segja svona en mér finnst 

yfirborðskennt þegar allar myndirnar eru fullkomnar. 

 

Allir viðmælendur í hópunum sögðu frá svipuðum viðhorfum gagnvart þeim spurningum sem 

settar voru fram í viðtölunum, en mismunandi sjónarmið virtust þó koma fram hjá konum og 

körlum. Allir viðmælendur voru sammála um að þeir eyði of miklum tíma á Instagram og að 

notkun þeirra stýrist af félagslegum þáttum. Flestir viðmælenda voru sammála um að ef þeir 

deili ekki því sem þeir séu að gera með öðrum, þá sé eins og það hefði aldrei átt sér stað. Að 

sama skapi voru allir viðmælendur sammála um að notkun Instagram geti haft neikvæð áhrif á 

sjálfsmynd, en þó kom í ljós að áhrifin væru ekki eins mikil á karla og konur og að báðir 

hópar töldu áhrifin vera mun neikvæðari fyrir yngri stúlkur, þar sem sjálfsmynd þeirra væri 

enn að þroskast á unglingsaldri.  

 Endurgjöf á Instagram virtist einnig skipta flesta viðmælendur okkar máli, þar sem við 

viljum öll fá viðurkenningu af einhverju tagi, en enn og aftur var augljós kynjamunur. Konur 

hugsa meira um hvað er á bak við endurgjöfina og eru líklegri til þess að eyða mynd ef þær fá 

ekki þá endurgjöf sem þær bjuggust við. Karlar taka endurgjöfinni sem ákveðinni hvatningu 

og hugsa lítið um fjölda þeirra. Karlar taka jafnframt almennt ekki sjálfur en konur gera mikið 

af því. Bæði kyn sögðu að samanburður ætti sér ómeðvitað stað þegar þau skoði Instagram. 

Einnig að félagslegur samanburður á Instagram eigi sér frekar stað hjá yngri kynslóðinni og 

þá sérstaklega hjá unglingsstúlkum. 

 

 

 

 

 

 



ÁHRIF INSTAGRAM Á UNGAR KONUR  32 

 

Umræður 

Samfélagsmiðlar hafa stórt hlutverk í daglegu lífi ungs fólks og endurspegla niðurstöður 

rannsóknar okkar þá staðreynd, því flestir viðmælendur okkar greindu frá því að þeir eyði of 

miklum tíma á Instagram og öðrum samfélagsmiðlum. Viðmælendur í rannsókn okkar 

sögðust skoða Instagram allt frá fimm og upp í fimmtíu sinnum á dag. Flestir töldu að þeir 

væru nær því að skoða samfélagsmiðilinn fimmtíu sinnum á dag, eða um það bil tvisvar til 

þrisvar sinnum á klukkustund. Þessar niðurstöður gefa til kynna að notkun ungs fólks á 

Instagram sé talsverð og í samræmi við þær tölur sem fengust úr könnun í Bandaríkjunum á 

meðal ungmenna á svipuðum aldri og okkar viðmælendur (Pew Research Center, 2018). Líkt 

og áður hefur komið fram benda niðurstöður okkar jafnframt til þess að ungt fólk virðist nota 

Instagram talsvert í því skyni að vera með í því sem er að gerast í samfélaginu og fylgjast með 

því sem er að gerast. Þetta rímar við niðurstöður rannsóknar Jackson og Luchner (2017), þar 

sem fram kom að Instagram er mjög vinsælt á meðal ungmenna.  

 Viðmælendur í rannsókn okkar voru sammála um þá skoðun að þeir teldu Instagram 

geta haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd. Niðurstöður benda þó hins vegar til þess að áhrif 

Instagram á sjálfsmynd séu kynbundin og að upplifunin sé neikvæðari fyrir konur en karla. 

Allir viðmælendur í rannsókninni voru á einu máli um að mikið væri um glansmynd á 

Instagram, sem birtist í því að fólk deili eingöngu jákvæðum og merkilegum atburðum úr sínu 

lífi frekar en hversdagslegum atburðum, sem eru ekki eins spennandi en endurspegla aftur á 

móti raunveruleikann betur. Þetta kemur heim og saman við rannsókn Chou og Edge (2012) 

þar sem fram kom að fólk var líklegra til þess að deila myndum af gleðilegum atburðum úr 

lífi sínu á samfélagsmiðlum. Við veltum því fyrir okkur hvers vegna notkun á Instagram hafi 

neikvæðari áhrif á konur en karla. Í rannsókn okkar kom fram að konur skoði almennt 

notendasíður frægs fólks og fyrirsæta en karlar skoði hins vegar ekki notendasíður ókunnugra 

í jafn miklum mæli. Þegar karlar skoða notendasíður ókunnugra er það einna helst síður 

afreksíþróttamanna. Hugsanlega gæti ein af ástæðunum verið sú að það eru aðrir 

fegurðarstaðlar í samfélaginu fyrir konur en karla. Þessar niðurstöður fengust einnig í 

rannsókn Chua og Chang (2016), þar sem viðmælendur töldu samfélagsmiðla gegna ríku 

hlutverki í uppbyggingu þessarra fegurðarstaðla vegna stanslausra mynda af frægum 

stjörnum. 

 Sýnt hefur verið fram á að endurgjöf á samfélagsmiðlum, líkt og að fá „like“ á mynd, 

hafi jákvæð áhrif á sjálfsmyndina. Þessi endurgjöf getur einnig snúist í andhverfu sína og haft 

neikvæð áhrif á sjálfsmyndina (Bazarova o.fl., 2015). Það kom skýrt fram í niðurstöðum 

okkar rannsóknar að „like“ væri ákveðin viðurkenning fyrir fólk og að það hafi meiri áhrif á 
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konur en karla. Báðir hópar karla tóku fram að þeim finnist vera hvetjandi að fá „like“ og að 

það hefði jákvæð áhrif á þeirra lundarfar. Konur tóku hins vegar fram að þær fylgdust vel með 

„like-um“ og að það geti haft neikvæð áhrif á líðan þeirra að fá færri „like“ en þær áttu von á. 

Einnig kom fram að þær væru jafnframt gjarnar á að eyða út myndum ef þær fengju ekki nógu 

mörg „like“ á þeirra mælikvarða. Sambærilegar niðurstöður fengust úr rannsókn Chua og 

Chang (2016) þar sem að allir viðmælendur töldu „like“ vera ákveðna viðurkenningu fyrir 

líkamlegt útlit þeirra og í ljós kom að margir viðmælendur höfðu eytt myndum sínum af 

samfélagsmiðlum ef fengust of fá „like“, vegna þess að þeim fannst það vera niðurlægjandi. 

Við lögðum upp með að athuga hvaða áhrif „like“ gæti haft á sjálfsmynd ungra kvenna þar 

sem að við teljum það vera eitt af því sem mestu máli skipti fyrir fólk á Instagram. 

Niðurstöðurnar komu ekki á óvart. Bæði getur „like“ verið ákveðinn hvati fyrir fólk og 

upplífgandi en að sama skapi getur það stuðlað að vanlíðan og lægra sjálfsmati.  

 Í ljós kom talsverður munur á viðhorfi kynjanna til þess að taka sjálfur og að breyta 

myndum áður en þeim er deilt á Instagram. Bæði yngri og eldri hópar kvenna sögðust frekar 

oft taka sjálfur og deila þeim á Instagram. Það kom einnig fram, einkum hjá yngri hópi 

kvenna, að það tæki þær oft langan tíma að ná einni góðri mynd og að þær breyttu henni 

gjarnan áður en henni er deilt. Hvorugur hópur karla greindi frá slíku. Í niðurstöðum 

rannsóknar Chua og Chang (2016) komu svipaðir þættir í ljós þar sem að flestir viðmælendur, 

sem voru unglingsstúlkur, höfðu átt eitthvað við myndirnar sínar áður en þeim var deilt á 

samfélagsmiðlum. Þetta rímar einnig við sjálfsframsetningu á samfélagsmiðlum sem var eitt 

af meginþemum okkar í rannsókninni, en samkvæmt Jackson og Luchner (2017) var 

sjálfskynning eitt af því sem kemur mest fram á Instagram, það er að notendur leggja áherslu 

á að kynna sig á ákveðinn hátt með því að vanda valið á þeim myndum sem þeir kjósa að 

deila á Instagram. Niðurstöður þeirra eru sambærilegar okkar rannsókn þar sem báðir hópar 

kvenna viðurkenndu að þær deili yfirleitt bara þeim myndum af sér á Instagram sem þær telji 

vera flottar af sér. 

 Viðmælendur í rannsókn okkar töldu að sumir einstaklingar gætu verið viðkvæmari 

fyrir notkun Instagram en aðrir. Þeir voru sammála um að notkunin gæti verið neikvæðari 

fyrir þá sem hefðu lítið sjálfstraust fyrir. Nadkarni og Hofmann (2012) sýndu fram á í 

rannsókn sinni að þeir sem hafa lítið sjálfstraust hafi meiri þörf fyrir sjálfsframsetningu. Þetta 

kemur heim og saman við okkar niðurstöður, þar sem fram kemur að þeir sem hafa lítið 

sjálfstraust hafi meiri þörf fyrir að breyta myndum áður en þeim er deilt á Instagram. Því má 

draga þá ályktun að þeir einstaklingar sem hafa minna sjálfstraust hugsi meira um 

endurgjöfina eða „like-in“ en þeir sem hafa meira sjálfstraust. Rannsókn Farahani o.fl. (2011) 
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sýndi fram á að fólk deilir efni sem styrkir eigin ímynd. Fólk geti því fyrir vikið orðið 

viðkvæmara fyrir athugasemdum annarra en einnig kom fram í þeirri rannsókn að það að deila 

sjálfum getur aukið félagslega viðkvæmni (e. social sensitivity). Því gæti verið hægt að draga 

þá ályktun að þeir sem hafa minna sjálfstraust hafi þar af leiðandi einnig aukna félagslega 

viðkvæmni. Í þessu samhengi er vert að nefna grein Baumeister (1986) þar sem kom fram að 

einstaklingar sem eru með lægra sjálfsmat virðast ekki koma eins hreint fram í 

sjálfsframsetningu sinni, það er að þeir hafi sterkari tilhneigingu til þess að setja fram ranga 

mynd af sjálfum sér en þeir sem eru með hærra sjálfsmat. Við teljum að hægt sé að yfirfæra 

þetta á alla helstu samfélagsmiðla í dag og það að einstaklingar setji fram ákveðna glansmynd 

á Instagram. 

 Samkvæmt kenningunni sem Festinger setti fram um félagslegan samanburð notar fólk 

þessar félagslegu upplýsingar til þess að gera sér betur grein fyrir eigin stöðu. Einstaklingar 

bera líf sitt saman við líf annarra, en það byggist á því hvaða upplýsingar þeim eru gefnar um 

aðra eða þá sem þeir bera sig saman við. Niðurstöður okkar rannsóknar leiddu í ljós að konur 

virðast bera sig almennt meira saman við aðra á Instagram, samanborið við karla. Yngri hópur 

kvenna tók fram að hér á landi væri mikið um samkeppni og erfitt væri að hrósa þeim sem 

standa sig vel vegna öfundsýki gagnvart þeim einstaklingi sem viðkomandi vill líkjast. Við 

teljum að samfélagsmiðlar, líkt og Instagram, geti ýtt undir þessa samkeppni og samanburð 

sem aftur geti kynt undir öfundsýki og meiri vanlíðan og þar af leiðandi til lágs sjálfsmats í 

kjölfarið. Þessar niðurstöður styðja við kenningu Festinger um félagslegan samanburð. 

Festinger taldi að fólk ætti það til að gera annað hvort samanburð upp á við, eins og að bera 

sig saman við fyrirsætur eða frægt fólk, sem leiðir til minna sjálfstrausts, eða samanburð niður 

á við, sem leiðir til meira sjálfstrausts, eins og að bera sig saman við þann sem viðkomandi 

upplifir að gangi verr í lífinu. Okkar niðurstaða er að mikið sé um samanburð upp á við á 

Instagram en lítið um samanburð niður á við.  

 Það viðhorf sem var sem rauður þráður í öllum viðtölunum sem við tókum var að 

samfélagsmiðlar, líkt og Instagram, geti haft neikvæð áhrif á fólk og þá sérstaklega á yngri 

kynslóðina, en að sama skapi væri ekki hægt að skella skuldinni algjörlega á þá. Við teljum að 

samanburður og samkeppni hafi alltaf verið til staðar en samfélagsmiðlar ýti undir slíkt hjá 

unga fólkinu sem notar þessa tilteknu miðla mikið, því aðgangur að stanslausu efni og áreiti er 

til staðar alla daga. Áhugavert er að flestir viðmælenda okkar voru mjög meðvitaðir um þær 

skuggahliðar sem samfélagsmiðlar, eins og Instagram, geta haft í för með sér og gerðu sér 

grein fyrir að ekki væri allt sem sýnist. Að sama skapi virðist þessi vitneskja fólks um 

samfélagsmiðlana ekki draga úr notkun þeirra og samanburður er áfram ríkjandi. Það lítur því 
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út fyrir að þrátt fyrir að einstaklingar séu meðvitaðir um glansmyndina og að ekki sé allt satt 

og rétt sem kemur fram á Instagram, þá virðist þessi samanburður vera óhjákvæmilegur í 

mörgum tilfellum. Einnig kom í ljós að flestir viðmælendur okkar telja sig nota Instagram til 

þess að vera með í samfélaginu og að allir noti þennan samfélagsmiðil. Þess vegna má telja að 

ástæðan fyrir þessari miklu notkun og vinsældum Instagram sé vegna jafningjaáhrifa og ótta 

við að missa af einhverju. Það er okkar niðurstaða að Instagram getur haft verulega neikvæð 

áhrif á sjálfsmynd ungra kvenna á Íslandi á aldrinum 18-30 ára, þar sem félagslegur 

samanburður er gríðarlegur og þörfin fyrir jákvæða sjálfsframsetningu er mikil. 

 Hér var um eigindlega rannsókn að ræða þar sem framkvæmd voru fjögur 

rýnihópaviðtöl. Niðurstöður þeirra ættu að veita okkur sýn inn í veruleika þáttakenda í 

rýnihópunum. Ekki er um alhæfingargildi að ræða þar sem rannsóknarsniðið býður ekki upp á 

það. En við teljum nokkrar takmarkanir hafa verið á þessari rannsókn, það hefði til dæmis, 

verið hægt að taka fleiri viðtöl og gæta meira að hlutleysi rannsakenda og áhrif rannsakenda á 

viðmælendur. Við teljum að ein af takmörkunum í viðtali við yngri hóp kvenna hafi verið sú 

að margar þeirra voru frá sama bæjarfélaginu, sem er tiltölulega fámennt, og þær könnuðust 

hver við aðra en þekktust samt sem áður lítið. Þar af leiðandi gæti þeim hafa þótt óþægilegt að 

opna sig algjörlega um eigin viðhorf. Önnur takmörkun getur einnig verið að rannsakandi 

kannaðist við þátttakendur í öllum viðtölum. Þrátt fyrir þessar takmarkanir fannst okkur 

almennt vel til takast með viðtölin og komu áhugaverðar skoðanir fram sem varpa ljósi á 

nauðsyn þess að rannsaka samfélagsmiðla eins og Instagram og áhrif þeirra betur. 

 Í ljósi niðurstaðna okkar teljum við nauðsynlegt að halda áfram að rannsaka áhrif 

samfélagsmiðils eins og Instagram. Okkur þætti áhugavert að skoða áhrif miðilsins á mótun 

sjálfsmyndar ungra stúlkna á bilinu 14-18 ára, vegna þess að á þessum aldri er sjálfsmyndin 

viðkvæm og enn að mótast. Við teljum mikilvægt að afla upplýsinga um þetta tiltekna 

rannsóknarefni þar sem samfélagsmiðlar virðast vera komnir til að vera og eru nú til dags 

ákveðinn staðalbúnaður í daglegu lífi fólks. 
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Viðauki 

Spurningalisti úr viðtölum 

 

Af hverju notið þið Instagram? 

„Followið“ þið marga sem þið þekkið ekki? 

Hversu oft notið þið Instagram á dag? 

Hvaða þýðingu hefur „like“ fyrir ykkur? 

Takið þið „selfies“? Ef svo er, hvaða hugsun er bakvið myndina? 

Eruð þið að bera ykkur saman við Instagram fylgjendur ykkar og þá sem þið eruð að fylgja? 

Hefur Instagram áhrif á ykkur til breytinga? Ef svo er, hvernig þá? 

Finnst ykkur vera óraunhæfir staðlar á Instagram? 

Notið þið „explore“? 

Finnið þið fyrir pressu á Instagram? 

Eruð þið líklegri til þess að eltast við það sem þið sjáið á Instagram? 

Haldið þið að notkun Instagram geti haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd? 

 

 

 

 

 

 

 


