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Útdráttur 

Nýbakaðar mæður eru meðal virkustu notenda á samfélagsmiðlum. Á slíkum miðlum 

getur skapast vettvangur fyrir fræðslu og stuðning en einnig fyrir félagslegan samanburð. 

Tilhneiging er til að setja fram sínar bestu hliðar á samfélagsmiðlum og getur sú mynd 

sem birtist af móðurhlutverkinu verið úr takti við raunverulega upplifun. Fyrirmyndir í 

móðurhlutverkinu, líkt og bloggarar eða aðrir áhrifavaldar á samfélagsmiðlum, geta einnig 

skapað óraunhæf viðmið fyrir nýbakaðar mæður. Markmið rannsóknarinnar var að kanna 

hvort samband væri á milli upplifunar af móðurhlutverkinu, félagslegs samanburðar og 

þeirra hugmynda sem nýbakaðar mæður hafa um móðurhlutverkið eins og það birtist á 

samfélagsmiðlum. Notuð voru tvö fyrirliggjandi mælitæki fyrir upplifun af 

móðurhlutverkinu og félagslegan samanburð. Þriðja hugtakið sem var til skoðunar, 

hugmyndir um birtingarmynd móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum, er fremur nýtt og 

var erlent mælitæki aðlagað og þýtt fyrir rannsóknina. Þátttakendur voru valdir með 

hentugleikaúrtaki og uppfylltu skilyrðin að vera mæður sem eignuðust börn á 12 mánaða 

tímabili áður en spurningalistinn var lagður fyrir. Niðurstöðurnar sýna að mikill meirihluti 

nýbakaðra mæðra fylgist með öðrum mæðrum á samfélagsmiðlum, einkum á Snapchat, 

Facebook og Instagram. Heilt yfir telja mæður birtingarmynd móðurhlutverksins á 

samfélagsmiðlum vera jákvæða og sýna auðvelt hlutverk sem veitir gleði og lífsfyllingu. Á 

hinn bóginn telja þær sömu birtingarmynd ekki draga upp raunsæja mynd af 

móðurhlutverkinu. Mæður sem hafa aukna tilhneigingu til að bera sig saman við aðra eiga 

síðri upplifun af móðurhlutverkinu og sjá birtingarmynd þess á samfélagsmiðlum í 

jákvæðara ljósi. Eldri mæður og mæður með aukna menntun meta upplifun sína af 

móðurhlutverkinu betri og bera sig síður saman við aðra. 
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  Inngangur  

Meðganga og fæðing er einstakur og merkilegur viðburður í lífi einstaklings sem felur í sér 

viðamikið andlegt og lífeðlisfræðilegt ferli. Viðbót nýs einstaklings er með stærstu 

breytingum sem verða á fjölskyldueiningunni og þurfa í kjölfarið ný hlutverk að lærast, 

tengsl að myndast og sambönd innan einingarinnar að endurskilgreinast (Cowan og 

Cowan, 1995). Þrátt fyrir að fæðing barns hafi áhrif á alla fjölskylduna eru mæður í flestum 

tilvikum aðalumönnunaraðili ungabarnsins fyrst um sinn og finna þær gjarnan mest fyrir 

breytingunum (Logsdon, Wisner og Pinto-Foltz, 2006).  

Upplifun á móðurhlutverkinu byggir á mörgum þáttum sem geta verið breytilegir eftir 

gildismati einstaklinga. Þó eru ákveðin þemu sem gjarnan koma við sögu þegar mæður 

meta upplifun sína í móðurhlutverkinu, líkt og tengsl við barnið, skynjaður félagslegur 

stuðningur, sjálfstraust, tilfinningar söknuðar eða missis, þreyta og gangur næringargjafar 

(Matthey, 2011). Mat kvenna á upplifun móðurhlutverksins er því gjarnan byggt á samspili 

þessara þátta. Rannsóknir sem byggja á viðtölum við nýbakaðar mæður sýna einnig að 

þær glími við áskoranir líkt og eigin væntingar og væntingar annarra, viðhald rútínu, skort 

á tíma fyrir sig sjálfar, yfirþyrmandi ábyrgðartilfinningu og félagslega einangrun 

(Bloomfield, Kendall, Applin, Dearnley, Edwards, Hinselwood o.fl., 2005).  

Nýbakaðar mæður sem takast á við áskoranir móðurhlutverksins geta leitað í hafsjó 

upplýsinga á net- og samfélagsmiðlum. Þar er að finna upplýsingar frá fagaðilum jafnt sem 

leikmönnum ásamt samfélögum mæðra sem geta verið vettvangur fyrir stuðning, 

ráðleggingar og hverskonar samanburð hvort sem um meðgöngu, fæðingu eða 

barnauppeldi er að ræða. Á samfélagsmiðlum deila nýbakaðar mæður gjarnan efni úr sínu 

lífi og getur sú mynd sem þar er uppdregin orðið staðall til samanburðar fyrir aðra. Slíkur 

staðall hefur stundum verið nefndur ,,glansmynd“ sem vísar til óraunhæfrar 

birtingarmyndar einhvers fyrirbæris á opinberum vettvangi, t.d. móðurhlutverksins á 

samfélagsmiðlum en í íslenskri nútímamálsorðabók kemur upp orðskýringin „fegrun 

raunveruleikans“ (Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir, 2018).  
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Mæður gerast í auknum mæli áhrifavaldar, bloggarar eða einhvers konar talsmenn 

fyrir móðurhlutverkið á samfélagsmiðlum. Miðlar af þessu tagi hafa sumir hverjir 

tugþúsundi fylgjenda og á bak við áhrifavalda eru gjarnan fyrirtæki sem hafa ávinning af 

kynningu frá þeim (Hunter, 2016). Áhrifavaldar af þessu tagi hafa tekjur af því að halda 

úti samfélagsmiðlum með því viðskiptalíkani að auglýsa ákveðinn lífsstíl sem byggir á 

kostuðum vörum og þjónustu („Tekjur áhrifavaldanna“, 2018). Því er ljóst að víða er áreiti 

sem getur skapað óraunhæf viðmið um lífsstíl og líðan nýbakaðra mæðra.  

Rannsóknum ber þó ekki saman um áhrif samfélagsmiðlanotkunar á þennan tiltekna 

hóp. Sumar benda til þess að samfélagsmiðlar veiti ómetanlegan aðgang að stuðningi og 

upplýsingum (McDaniel, Coyne og Holmes, 2011) en aðrar sýna að samfélagsmiðlanotkun 

hafi tengsl við aukinn einmanaleika, aukna streitu og minni hæfni í móðurhlutverkinu 

(Coyne, McDaniel og Stockdale, 2017; Nie, Hillygus og Erbring, 2002).  

Félagslegur samanburður var hugleikinn sálfræðingnum Leon Festinger sem setti fram 

kenningu um hugtakið árið 1953. Kenningin lýsir því að óumflýjanlegt sé fyrir manneskju 

að bera sig saman við aðra og nota samanburðinn til að álykta um sitt persónulega virði. 

Félagslegur samanburður á sér stað á samfélagsmiðlum jafnt sem úti í samfélaginu og 

hefur slíkur samanburður tengsl við þunglyndi og verri sjálfsmynd einstaklinga (Cramer, 

Song og Drent, 2016; Fox og Vandemia, 2016). Ennfremur hefur félagslegur samanburður 

nýbakaðra mæðra á samfélagsmiðlum tengsl við verri andlega líðan af ýmsu tagi, til 

dæmis aukna streitu, verri hæfni í foreldrahlutverkinu, minni skynjaðan stuðning og minni 

gæði í parasamböndum (Bartholomew, Schoppe-Sullivan, Glassman, Kamp Dush og 

Sullivan, 2012; Coyne, McDaniel og Stockdale, 2017).  

Sú rannsóknarspurning sem leitast er við að svara með eftirfarandi rannsókn er hvort 

samband sé milli upplifunar mæðra ungra barna af móðurhlutverkinu og þeirra 

hugmynda sem þær hafa um móðurhlutverkið eins og það birtist á samfélagsmiðlum. Þá 

verður einnig leitast við að skoða samband félagslegs samanburðar við upplifun af 

móðurhlutverkinu og hugmyndir um móðurhlutverkið eins og það birtist á 

samfélagsmiðlum. 

Í ljósi fyrirliggjandi heimilda voru settar fram tvær tilgátur, annars vegar að neikvætt 

samband væri á milli upplifunar af móðurhlutverkinu og hugmynda um birtingarmynd 
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móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum og hins vegar að neikvætt samband væri á milli 

félagslegs samanburðar og upplifunar af móðurhlutverkinu.  

Ritgerðin skiptist í átta kafla auk inngangs. Í fræðilegu yfirliti eru fimm kaflar en þar 

verður gerð grein fyrir áskorunum móðurhlutverksins og væntingum til þess, auk þess 

sem fjallað verður um net- og samfélagsmiðlanotkun mæðra og þau áhrif sem slík notkun 

getur haft. Samspil notkunarmöguleika og menningar innan samfélagsmiðla verður rætt 

og fjallað verður um birtingarmynd móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum. Loks verður 

umfjöllun um félagslegan samanburð eins og honum er lýst samkvæmt kenningu 

Festinger (1954) og tengsl hugtaksins við efni rannsóknarinnar.  

Í aðferðafræðikafla verður mælitækjum, framkvæmd og þátttakendum 

rannsóknarinnar lýst og niðurstöðukafli tekur til tölfræðilegra niðurstaðna. Loks verða 

þær niðurstöður ræddar og settar í samhengi við fræðilegan bakgrunn í umræðukafla. 

Niðurstöður rannsóknarinnar veita innsýn í tengsl upplifunar af móðurhlutverkinu, 

félagslegs samanburðar og hugmynda um birtingarmynd móðurhlutverksins á 

samfélagsmiðlum, hjá íslenskum mæðrum sem eiga börn fædd á tímabilinu apríl 2017 til 

mars 2018 og gætu orðið að verðmætri þekkingu sem nýtist til fræðslu og stuðnings. Slík 

fræðsla kæmi sér vel á vettvangi svo sem mæðra- og ungbarnavernd heilsugæslu og 

sjúkrahúsa, sem og á fæðingar- og uppeldisnámskeiðum. 
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 Áskoranir móðurhlutverksins 

Nýbökuðum mæðrum bíða ýmsar áskoranir eftir fæðingu, líkt og brjósta- og pelagjöf, 

röskun á svefnmynstri og tengslamyndun en gangur þessara þátta hefur mikið að segja 

um þroska barnsins síðar á lífsleiðinni (Nyström og Öhrling, 2003). Auk þeirra þátta sem 

hafa beina tengingu við barnið eru sálrænir og félagslegir þættir meðal stærstu áskorana 

sem nýjar mæður upplifa, t.d. væntingar annarra og þrýstingurinn sem þeim fylgir, eigin 

væntingar, tímastjórnun, viðhald rútínu, skortur á tíma fyrir sig sjálfar, yfirþyrmandi 

ábyrgðartilfinning og félagsleg einangrun. Þetta kemur meðal annars fram í rannsókn 

Bloomfield o.fl. (2005) sem byggir á rýnihópum mæðra um áskoranir móðurhlutverksins. 

Væntingar annarra reyndust vera áberandi þema í umræðum rýnihópanna en mæðurnar 

upplifðu gjarnan þrýsting frá fjölskyldumeðlimum, t.d. tengdaforeldrum og öðrum 

einstaklingum samfélagsins til að mæta ákveðnum stöðlum eða hugmyndum um 

barnauppeldi og móðurhlutverkið. Þetta birtist gjarnan með ráðum, athugasemdum eða 

uppástungum um hvað og hvernig mæðurnar skyldu bera sig að gagnvart barni sínu. 

Brjóstagjöf og bólusetningar eru sem dæmi málaflokkar sem samfélagið og stofnanir hafa 

gjarnan sterk viðhorf til og skapa vettvang fyrir gagnrýni á mæður sem gangast gegn 

norminu, t.d. með því að láta ekki bólusetja börn sín eða stunda ekki brjóstagjöf (Lupton, 

2011). 

Í rannsókn Bloomfield o.fl. (2005) var tímastjórnun einnig álitin sem áskorun í 

móðurhlutverkinu en athafnir, líkt og fara út úr húsi með ungabarn, krefjast 

skipulagningar í kringum matmálstíma og svefnrútínu barnsins, auk þess sem muna þarf 

eftir öllu sem þarf að vera meðferðis fyrir móður og barn. Sumar mæður töluðu um 

væntingabrest varðandi þennan þátt, að þær höfðu séð fyrir sér að barnið myndi passa 

betur inn í þeirra rútínu, sem reyndist svo ekki vera. Viðbót barns skerðir einnig tíma sem 

mæður eiga fyrir sig sjálfar, ekki aðeins til þess að sinna grunnþörfum líkt og að borða, 

sofa og sinna persónulegu hreinlæti en einnig til að sinna hugðarefnum sínum, fylgjast 

með fréttum og taka þátt í samfélaginu. Rætt var um slíkar tilfinningar og upplifðu mæður 

í rýnihópunum að þær hefðu misst ákveðið vald, því þær hefðu aðeins tíma, rými og getu 

til að huga að móðurhlutverkinu. 

Yfirþyrmandi tilfinningar ábyrgðar og breytinga var áberandi þema en mæður lýstu því 

að ekkert væri til þess fallið að undirbúa svo gríðarlega breytingu eins og þá sem er fólgin 
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í að bæta barni í líf einstaklings sem áður var sjálfstæður. Þá er heldur ekki algilt að mæður 

hafi náttúrulega eðlishvöt og margar upplifðu töluvert óöryggi þegar kom að því að átta 

sig á og bregðast við þörfum barnsins (Bloomfield o.fl., 2005). 

Upplifun mæðra er margþætt og persónubundin en þættir líkt og gangur fæðingar, 

tengslamyndun og aðlögunarleiðir geta haft mikið um það að segja, líkt og kemur fram í 

rannsókn Woollett og Parr (1997). Í rannsóknarniðurstöðum þeirra er áskorunum mæðra 

skipt í fjóra efnisflokka, úrvinnslu fæðingar, tilfinningar og tengsl við barnið, tilfinningar 

um eigið sjálf ásamt upplifun eftir barnsburð og loks breytt samskipti við aðra. Úrtak 

rannsóknarinnar skiptist nokkuð eðlilega hvað gang fæðingar og inngrip varðar þ.e. 23% 

voru gangsettar, 15% voru áhaldafæðingar (sogklukka eða tangir) og 14% voru 

keisaraskurðir.  

Allir efnisflokkar í rannsókn Woollett og Parr (1997) voru mældir með spurningalistum 

sem sneru að líkamlegri og andlegri heilsu eftir fæðingu auk hálfopinna viðtala um 

upplifun af fæðingu, líðan, áskoranir og sambönd. Konurnar höfðu auk þess svarað 

spurningum á meðgöngu um væntingar sínar til fæðingarinnar, barnsins og lífsins eftir 

barnsburð. Þriðjungur kvenna á meðgöngu taldi mjög mikilvægt að eiga þýðingarmikla (e. 

fulfilling) upplifun af fæðingunni en aðeins fimmtungur hlakkaði til að upplifa fæðinguna 

og upplifði litla eða enga hræðslu í tengslum við hana. Eftir fæðingu upplifði meirihlutinn, 

eða 72% mæðra góða eða mjög góða líkamlega heilsu en 25% töldu líkamlega heilsu 

aðeins sæmilega eða ekki nægilega góða. Verkir, óþægindi, þreyta og magnleysi voru þeir 

þættir sem hrjáðu mæður helst á meðan þær voru að jafna sig eftir fæðingu. Það var 

einnig mikilvægt fyrir margar þeirra að komast aftur í fyrra líkamlegt form sem fyrst eftir 

barnsburð. Þá fannst flestum konum þær standa sig vel í fæðingunni eða betur en þær 

höfðu væntingar um. 

Tengslamyndun móður og barns er álitin mikil áskorun eftir barnsburð og er ferlið 

gjarnan talið eiga að gerast fljótt og vera mæðrum eðlislægt (Eyer, 1992). Niðurstöður 

Woollett og Parr (1997) benda þó til þess að ferlið eigi sér stað yfir lengri tíma. Hlutfall 

mæðra sem taldi samband sitt og barnsins vera mjög gott fór úr 55% tveimur vikum eftir 

fæðingu, í 75% eftir sex mánuði. Upplifun sjálfsöryggis í móðurhlutverkinu jókst einnig 

mikið á sama tíma eða úr 66% í 93%. Á meðgöngu hlakkaði meirihluti kvenna til að kynnast 

barni sínu en samtímis þótti verðandi mæðrum erfitt að ímynda sér eða persónugera 
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ófædd börn sín. Í viðtölum voru margar sem ræddu mikla eftirvæntingu en þó enga 

hugmynd um nákvæmlega hvers væri að vænta. Tveimur til þremur vikum eftir fæðingu 

höfðu 97% mæðra oftast eða alltaf ánægju af börnum sínum, 89% töldu samband sitt og 

barnsins vera gott eða mjög gott og 87% töldu umsjá barnsins vera eins og þær höfðu 

vænt eða auðveldari. Hlutfallið (13%) sem taldi umsjá ungabarns vera erfiðari en þær 

bjuggust við upplifðu skapgerð barnsins þannig að barninu liði oft illa, gréti oft og svæfi 

illa. Þessar mæður upplifðu mikið svefn- og hvíldarleysi og áttu erfiðara með að takast á 

við ábyrgðina sem fylgir móðurhlutverkinu. Í viðtölunum ræddi þessi hópur mæðra 

erfiðleika við að tjá blendnar tilfinningar gagnvart barni sínu opinskátt vegna hræðslu við 

álit annarra. Þar sem tengslamyndun og umsjá barns er almennt álitið eðlislægt fyrirbæri 

er hætta á að konur sem ekki falla í það mót finnist þær ónáttúrulegar eða misheppnaðar 

mæður (Wollett og Parr, 1997). 

Þegar litið var til tilfinninga um eigið sjálf og upplifun mæðra eftir barnsburð var meðal 

annars skimað fyrir fæðingarþunglyndi á mismunandi tímapunktum frá fæðingu. Um 

fjórðungur mæðra uppfyllti skilyrði um fæðingarþunglyndi tveimur vikum eftir fæðingu 

en eftir sex mánuði hafði hlutfallið lækkað niður í 13%. Hlutfall mæðra sem töldu síðustu 

sex mánuði frá fæðingu barnsins hafa verið erfiða eða mjög erfiða var 32% og 41% mæðra 

töldu sig ekki hafa eins mikla stjórn á eigin lífi og þær hefðu viljað. Í viðtölum mátti greina 

samviskubit og fordóma mæðra í eigin garð, til dæmis ef þær fundu fyrir gremju vegna 

skorts á tíma fyrir sjálfar sig eða upplifðu almennt neikvæðar tilfinningar í 

móðurhlutverkinu. Tilfinningar mæðra gagnvart móðurhlutverkinu voru heilt yfir í 

samræmi við mat þeirra á skapgerð og eiginleika barnsins. Eftir því sem mæður töldu 

auðveldara að annast barnið upplifðu þær betri stjórn á lífi sínu, voru ánægðari og áttu 

auðveldara með að takast á við áskoranir móðurhlutverksins (Woollett og Parr, 1997). 

Síðasta þemað í rannsókn Woollett og Parr (1997) er upplifun mæðra á sambandinu 

við maka sinn í kjölfar barnsburðar. Mat á sambandinu fór versnandi á milli mælinga 

tveimur vikum eftir fæðingu og svo sex mánuðum síðar, þar sem hlutfall mæðra sem taldi 

sambandið mjög gott fór úr 50% í 32%. Hlutfall þeirra sem upplifðu streitu og vandamál í 

sambandinu jukust á sama tímabili úr 69% í 78%. Í viðtölum greindu margar mæður frá 

því að uppspretta margra vandamála væri skortur á þátttöku feðra í umsjá barna og 

skortur á skilningi beggja aðila á aðstæðum hins. Sumar voru auk þess ósáttar með 
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hvernig heimilisstörfum var skipt á milli aðila. Hafa ber í huga að rannsóknin er 

framkvæmd á bandarísku úrtaki fyrir 20 árum og hefur þátttaka maka/föður í umönnun 

barna aukist og telst fremur regla en undantekning í íslensku samfélagi. Rannsóknin gerir 

heldur ekki ráð fyrir pörum sem ekki eru af gagnstæðu kyni. 

Kynlíf er álitið vera mikilvægur mælikvarði á gæði sambands milli tveggja aðila og sá 

þáttur sem verður gjarnan fyrir miklum áhrifum af barneignum (Bitzer og Alder, 2000). 

Eftir fæðingu eru margir þættir sem bæði draga úr kynferðislegri löngun líkt og þreyta en 

einnig þættir sem koma í veg fyrir að pör geti notið kynlífs, líkt og eymsli vegna 

fæðingaráverka og saumar. Auk þess er frítími nýbakaðra foreldra af skornum skammti 

og mörgum mæðrum sem þótti tímanum betur varið í annað. 61% mæðra í rannsókn 

Woollett og Parr (1997) þótti foreldrahlutverkið hafa neikvæð áhrif á kynlíf sitt gegn 27% 

sem töldu komu barnsins hafa jákvæð áhrif. Í viðtölum kom fram að kynlíf væri almennt 

neðarlega í forgangsröðun mæðra á þessum tíma (2-3 vikum eftir fæðingu) og þær væru 

hreinlega með hugann við annað.  
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 Væntingar til barneigna og aðlögun í móðurhlutverkinu 

Fyrir fæðingu barns er eðlilegt að einstaklingur hafi ákveðnar væntingar til komandi 

hlutverks. Almennt er talið að væntingar verðandi foreldra til hlutverksins geti verið 

miklar og jafnvel óraunhæfar (Harwood, 2004) sem er eðlilegt þar sem barneignir eru 

almennt álitinn jákvæður og gleðilegur lífsviðburður, þrátt fyrir að geta innihaldið bæði 

jákvæða og neikvæða þætti (Pancer, Pratt, Hunsberger og Gallant, 2000). Rannsóknir hafa 

sýnt að bjartsýnir einstaklingar séu oftar í góðu skapi, verði síður fyrir neikvæðum áhrifum 

af erfiðum eða streituvaldandi aðstæðum og eigi auðveldara með sálræna aðlögun. Á 

hinn bóginn hefur svartsýni tengsl við þyngra skaplyndi, aukna streitu og erfiðari aðlögun 

að breytingum (Fournier, de Ridder og Bensing, 2002; Oettinger og Mayer, 2002).  

Rannsókn Coleman, Nelson og Sundre (1999) sýndi tengsl á milli bjartsýni verðandi 

foreldra og góðrar aðlögunar í foreldrahlutverkinu. Rannsókn þeirra var þó ekki beinn 

samanburður á milli bjartsýni til foreldrahlutverksins og upplifunar heldur voru 

þátttakendur spurðir almennt hvort þeir væru bjartsýnir og þær niðurstöður svo bornar 

saman við aðlögun í foreldrahlutverki. 

Þegar gerður er samanburður á væntingum verðandi foreldra á meðgöngu og upplifun 

þeirra eftir fæðingu, má sjá að óuppfylltar væntingar geta haft neikvæð áhrif þegar farið 

er að takast á við foreldrahlutverkið og allar þær fjölbreyttu áskoranir sem því fylgja 

(Belsky, 1985; Harwood, 2004). Rannsóknir hafa sýnt að óuppfylltar væntingar til 

ákveðinna þátta, til dæmis sambands foreldra barnsins eftir fæðingu og þátttöku föður í 

umönnun barns geti haft slæm áhrif á sálræna aðlögun nýrra mæðra og upplifun á 

frammistöðu í móðurhlutverkinu. Þetta kemur meðal annars fram í rannsókn Kalmuss, 

Davidson og Cushman (1992) þar sem bornar voru saman væntingar verðandi mæðra 

fyrsta barns til móðurhlutverksins. Skoðaðir voru þættir líkt og samband við maka og vini 

ásamt frammistöðu og ánægju í móðurhlutverkinu. Niðurstöðurnar sýndu að yfir heildina 

litið voru væntingar verðandi mæðra betri eða meiri en sú upplifun sem þær áttu í raun. 

Því meiri munur á milli væntinga og upplifunar, því erfiðara áttu mæður með aðlögun í 

móðurhlutverkinu og álitu frammistöðu sína í hlutverkinu verri. Misræmi milli væntinga 

og upplifunar var mest varðandi hugmyndir um áhrif barneigna á samband við maka og 

vini, þátttöku maka í umsjá barnsins og líkamlega vellíðan. Sálræn aðlögun í 

móðurhlutverkinu var erfiðust fyrir þær mæður sem höfðu miklar væntingar um aðstoð í 



 

16 

umsjá barnsins frá maka sínum og fjölskyldu, en upplifðu svo ekki þá aðstoð. Þá voru 

mæður með aukna menntun líklegri til að eiga upplifun í samræmi við væntingar sínar 

(Kalmuss o.fl., 1992). Þetta er áhugavert í ljósi rannsóknarniðurstaðna Pancer o.fl. (2000) 

sem báru einnig saman væntingar verðandi foreldra og upplifun þeirra sex mánuðum eftir 

fæðingu með áherslu á vitsmunalegt flækjustig hugmynda þeirra. Foreldrar sem höfðu 

einfaldari væntingar áttu í meiri erfðileikum með aðlögun í foreldrahlutverkinu eftir 

fæðingu en þeir sem höfðu fjölbreyttari hugmyndir, til dæmis um jákvæðu og 

neikvæðu/erfiðu hluta barnauppeldisins. Foreldrar með flóknari þankagang leituðu sér 

frekar upplýsinga úr mörgum áttum, til dæmis fræðibókum og -bæklingum, námskeiðum 

og nýttu sér reynslu fólks í kringum sig.  Sommer o.fl. (1993) komust að niðurstöðu í 

svipuðum dúr, að verðandi foreldrar sem voru betur undirbúnir vitsmunalega upplifðu 

minni streitu og áttu auðveldara með aðlögun í foreldrahlutverkinu.  

Niðurstöður rannsókna á þessu sviði benda þó ekki einungis til að væntingar verðandi 

mæðra séu ekki uppfylltar. Harwood, McLean og Durkin (2007) gerðu rannsókn á 

verðandi mæðrum sem gengu með fyrsta barn og komust að því að upplifun þeirra eftir 

fæðingu væri almennt í samræmi við væntingar þeirra á meðgöngu og fór jafnvel fram úr 

væntingum þeirra. Væntingar voru kannaðar á 24.-39. viku meðgöngu en upplifun var 

skoðuð fjórum mánuðum eftir fæðingu. Upplifun var metin með spurningalistum fyrir 

sálræna aðlögun, mat á eigin frammistöðu í foreldrahlutverki og mat á félagslegum 

stuðningi. Væntingar voru sömuleiðis metnar með 55 atriða spurningalista sem tók til 

væntinga gagnvart barninu, þátttöku hins foreldrisins í umsjá barnsins, áhrifa á félagslíf 

verðandi móður og áhrifa á andlega og líkamlega vellíðan. Niðurstöður voru á þá vegu að 

upplifun mæðra varðandi barn og vellíðan móður fór fram úr væntingum en upplifun á 

félagslífi og þátttöku hins foreldrisins var á jafnt við væntingar. Niðurstöður sýndu einnig 

að sá hópur sem upplifði væntingabrest átti erfiðara með aðlögun í þessu nýja hlutverki, 

var þyngri í skapi og mat samband sitt við maka verra fjórum mánuðum eftir fæðingu.  

Í flestum rannsóknum er varða væntingar til foreldrahlutverksins er notast við úrtak 

kvenna eða foreldra sem eiga von á sínu fyrsta barni og vantar því samanburð við mæður 

sem eiga börn fyrir og hafa jafnvel ólíkar væntingar sem litast af fyrri reynslu. Í rannsókn 

Staneva og Wittkowski (2013) voru tekin einstaklingsviðtöl bæði við nýbakaðar mæður 

fyrsta barns jafnt sem nýbakaðar mæður sem áttu eldri börn með hugmyndir um 
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móðurhlutverkið að leiðarljósi. Þær sem áttu eldri börn höfðu ekki síðri væntingar eða 

rómantískar hugmyndir um móðurhlutverkið en þær sem áttu aðeins eitt barn. Rannsókn 

Fridh og Gaston-Johansson (1990) þar sem skoðaðar voru væntingar kvenna til sársauka 

við fæðingu sýndi ennfremur engan mun á konum sem höfðu fyrri reynslu af fæðingu, 

allar höfðu óraunhæfar væntingar og upplifðu meiri sársauka og óþægindi en þær höfðu 

væntingar um. Green, Coupland og Kitzinger (1998) komust að því að frumbyrjur upplifðu 

frekar væntingabrest þegar kom að sjálfu fæðingarferlinu og höfðu neikvæðari 

tilfinningar gagnvart umönnun ungabarnsins. Þeir veltu því fyrir sér að fyrri reynsla gæti 

átt þátt í að tempra væntingar verðandi mæðra og búa þær undir áskoranir sem gætu 

fylgt lífi með ungabarni. Slíkan samanburð er ekki að finna í fyrirliggjandi heimildum og 

því er tilefni til frekari rannsókna í þeim efnisflokki. 
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 Net- og samfélagsmiðlanotkun mæðra 

Eins og áður hefur komið fram eru barneignir tími breytinga sem reyna á aðlögunarhæfni 

einstaklinga með öllum sínum áskorunum. Netið getur opnað fyrir hafsjó af upplýsingum, 

leiðbeiningum og stuðningi á þessu mikla mótunarskeiði og verið nýjum mæðrum til halds 

og trausts. Rannsóknir benda til að nýjar mæður og þá sérstaklega þær sem yngri eru, nýti 

sér net- og samfélagsmiðla óspart til upplýsingaleitar, fræðslu og tjáningar um 

móðurhlutverkið og uppeldi (Duggan, Lenhart, Lampe og Ellison, 2015; Dworkin, Walker, 

Connell og Doty. 2012; Morris, 2014; Plantin og Daneback, 2009). 

Rannsóknir skeyta gjarnan saman almennri netnotkun og samfélagsmiðlanotkun enda 

hafa samfélagsmiðlar vaxið hratt og eiga ekki langa sögu í fræðilegu samhengi. Auk þess 

hefur netnotkun, á borð við fréttalestur og upplýsingaleit, færst í vaxandi mæli af 

vefsíðum yfir á samfélagsmiðla þar sem hægt er að finna upplýsingar byggðar á traustum 

heimildum auk persónulegri upplýsinga sem byggðar eru á reynslu fólks. 

Upplýsingaflæðið er í mörgum tilfellum gagnvirkt, lifandi og gerist í rauntíma sem bendir 

til þess að nýjustu upplýsingar og ráðleggingar sé að fá hverju sinni. Rannsóknir hafa sýnt 

að nýjar mæður taki ekki síður mark á upplýsingum, frásögnum og ráðleggingum jafningja 

sinna en sérfræðingum, t.d. ljósmæðrum og fæðingarlæknum (Madge og O’Connor, 

2006; Sarkadi og Bremberg, 2005). Einnig hefur komið fram að 45% foreldra leiti fyrst að 

upplýsingum tengdum barni eða foreldrahlutverkinu á samfélagsmiðlum (Duggan o.fl., 

2015). Það gefur því augaleið að hvers kyns samfélagsmiðlar þar sem mæður koma saman 

geti skapað kjörinn vettvang fyrir upplýsingaflæði þeirra á milli. 

 Skýrsla Dworkin o.fl. (2012) um netnotkun foreldra í Bandaríkjunum fjallar meðal 

annars um mun á netnotkun eftir aldri og kyni en yngri foreldrar voru þar skilgreindir á 

aldrinum 20-29 ára og eldri foreldrar 30-49 ára. Í skýrslunni kemur fram að yngri foreldrar 

eru virkari á samfélagsmiðlum en þeir sem eldri eru og eiga auk þess fleiri tæki sem 

tengjast neti og samfélagsmiðlum, t.d. fartölvur, spjaldtölvur og/eða snjallsíma. Sami 

hópur deilir frekar myndum og myndböndum á samfélagsmiðlum og tekur virkari þátt í 

umræðu á netinu sem tengjast foreldrahlutverkinu, t.d. með því að skrifa athugasemdir 

og deila áfram upplýsingum. Þá eru yngri foreldrar líklegri til að versla barnavöru á netinu 

og til að sækja afþreyingu fyrir börn sín í gegnum netið.  
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Munur á netnotkun hjá mæðrum og feðrum er nokkur en mæður nota netið frekar til 

þess að vera á samfélagsmiðlum á meðan feður eru líklegri til að nota netið fyrir ýmis 

forrit og til að skoða fréttir. Yngri mæður voru sá hópur sem notaði netið hvað mest til að 

leita að upplýsingum sem tengjast barni og foreldrahlutverki (Dworkin o.fl. 2012). Þetta 

passar við niðurstöður annarra rannsókna um að ungar mæður sem ganga með eða hafa 

nýlega eignast fyrsta barn séu hvað virkastar meðal foreldra á samfélagsmiðlum (Plantin 

og Daneback, 2009; Sarkadi og Bremberg, 2005). 

Samkvæmt könnun MMR á samfélagsmiðlanotkun Íslendinga frá árinu 2018 eru 93% 

Íslendinga á Facebook, 67% á Snapchat, 45% á Instagram og 17% á Twitter.  Mælingar á 

samfélagsmiðlanotkun íslenskra mæðra eru ekki enn til en nýlegar mælingar frá 

Bandaríkjunum sýna að 79% mæðra þar í landi notuðu Facebook árið 2018. Áhugavert er 

að sjá að hlutfallið hefur lækkað frá árinu 2017 þegar 84% mæðra sögðust nota miðilinn 

(Edison research, 2018). Í sömu rannsókn mátti sjá að notkun mæðra á öðrum 

samfélagsmiðlum hefur aukist og kom fram að 44% notuðu Instagram, 54% notuðu 

Pinterest, 34% notuðu Snapchat og 25% voru á Twitter. Af þeim mæðrum sem notuðu 

Facebook deila um 90% reglulega stöðuuppfærslum og myndum af börnum sínum 

(Morris, 2014). 

Ljóst er að samfélagsmiðlanotkun á meðal mæðra er mjög mikil. Skýrsla Duggan o.fl. 

(2015) sýnir að 76% mæðra séu nokkuð virkar eða mjög virkar í að deila, líka við og skrifa 

athugasemdir daglega á Facebook. Þá eru mæður sem eiga börn yngri en 5 ára líklegri til 

að vera virkar á Instagram, eða 35% en 22% mæðra sem eiga eldri börn.  

Í skýrslunni er einnig fjallað um hegðun foreldra á samfélagsmiðlum. Þar kemur fram 

að einstaklingar sem eiga börn eru líklegri en þeir sem ekki eiga börn til að bregðast við 

stöðuuppfærslum eða skilaboðum annarra sem innihalda gleðitíðindi. Af foreldrum eru 

mæður langlíklegastar til að bregðast við slíkum gleðitíðindum en 53% mæðra sögðust 

leggja sig fram við að líka við eða skilja eftir athugasemdir við slíkar færslur. Þá var enn 

stærra hlutfall mæðra sem lögðu sig fram við að bregðast við slæmum tíðindum annarra, 

eða 61%. Meirihluti mæðra telja sig fá hagnýtar upplýsingar um barnauppeldi í gegnum 

samfélagsmiðla, eða 66% og 80% eru sammála því að samfélagsmiðlar veiti þeim 

félagslegan stuðning (Duggan o.fl., 2015). 
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Samkvæmt greiningum á því efni sem nýbakaðar mæður deila á Facebook má gjarnan 

sjá mynstur, fyrir fæðingu eru færslur í formi texta en eftir fæðingu eru færslur frekar í 

formi mynda eða myndskeiða (Morris, 2014). Af öllu því efni sem deilt er á Facebook, 

vekja færslur foreldra með myndum af börnum sínum hvað mestu viðbrögð annarra 

Facebook-notenda en viðbrögðin eru í formi athugasemda, „læka" og deilinga sem hvetja 

algrím (e. algorithm) forritsins til að birta færsluna fleirum og hljóta aukin viðbrögð 

notenda (Morris, 2014). Í eigindlegri rannsókn Gibson og Hanson (2013) á 

samfélagsmiðlanotkun nýbakaðra mæðra mátti greina tvö þemu, annars vegar notkun 

samfélagsmiðla til að auka sjálfstraust í móðurhlutverkinu og hins vegar notkun 

samfélagsmiðla til að varðveita eigið sjálf utan móðurhlutverkins. Mæður upplifðu mikinn 

stuðning og aukið sjálfstraust þegar þær gátu lesið umræður eða tengst öðrum mæðrum 

sem glímdu við sömu vandamál og áskoranir. Þá sáu þær samfélagsmiðla sem tól til að 

varðveita eigið sjálf á tímum sem tilvera þeirra snerist að mestu leyti um barnið. 

Niðurstaða Gibson og Hanson (2013) var sú að samfélagsmiðlar væru orðnir mjög 

samtvinnaðir í líf fólks og þar væru nýbakaðar mæður ekki undanskildar.  
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4.1 Möguleikar og menning ólíkra samfélagsmiðla 

Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter eru þeir samfélagsmiðlar sem eru í mestri 

notkun og útbreiðslu hérlendis þegar þetta er skrifað (MMR, 2018 29. júní). Því verður 

sjónum beint sérstaklega að þessum samfélagsmiðlum en auk þess verður stuttlega vikið 

að miðlum á borð við blogg sem fjalla um efni tengdu meðgöngu, barneignum og lífsstíl 

mæðra sem í daglegu tali nefnast „mömmublogg”.  

Einstaklingar sem nota samfélagsmiðla eiga oftast aðgang að fleiri en einum miðli en 

nýjustu tölur sýna að hver notandi eigi að meðaltali 7,6 aðganga á mismunandi 

samfélagsmiðlum (Statista, 2017). Notendur samfélagsmiðla deila  ólíku efni á ólíka 

samfélagsmiðla að hluta vegna þess að notkunarmöguleikar eru ólíkir meðal miðla en 

einnig vegna þess að samfélagsmiðlar líkja eftir samfélaginu í raunheimi (Lim, Lu, Chen og 

Kan, 2015). Rétt eins og óskrifaðar reglur eða venjur skapa ákveðna menningu í 

samfélaginu, verða til ákveðnar reglur um hvað má og hvað ekki á mismunandi 

samfélagsmiðlum. Menning á samfélagsmiðlum er þó að vissu leyti háð þeim möguleikum 

sem miðlar bjóða notendum til tjáningar. 

Samfélagsmiðillinn Twitter byggir á deilingu efnis í formi texta, þar sem notandi hefur 

280 stafbil til að tjá sig hverju sinni. Instagram er myndrænn miðill þar sem notendur deila 

hvers kyns myndum sem hægt er að lagfæra merkja með staðsetningu, myllumerkjum og 

öðrum notendum sem eru á mynd. Auk þess bættist nýlega við sá möguleiki að segja 

„sögu” sína, en þá getur notandi valið myndir eða myndskeið sem aðeins eru aðgengileg 

öðrum notendum í sólarhring í senn. Sá möguleiki er eftir fyrirmynd snjallsímaforritsins 

Snapchat, sem byggir einmitt á þeirri hugmyndafræði að notendur geti sent skilaboð sín 

á milli í formi mynda og myndskeiða sem endast aðeins í takmarkaðan tíma. Allir 

fyrrgreindir miðlar veita notendum þann möguleika að gera athugasemdir við myndir, tíst 

eða skilaboð og spjalla við aðra notendur með textaskilaboðum. Facebook sameinar svo 

alla þessa möguleika en þar má deila texta, myndum, myndböndum og hvers kyns efni 

sem aðgengilegt er á netinu, bæði á opinberum aðgangi, í afmörkuðum samfélögum og 

lokuðum hópum, sem gjarnan eru stofnaðir fyrir afmarkaða hópa fólks sem á eitthvað 

sameiginlegt, líkt og meðgöngu og/eða barnauppeldi sem hér er til umræðu. 
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 Móðurhlutverkið á samfélagsmiðlum 

Það vakti athygli og ágreining árið 2012 þegar Maria Kang, þriggja barna móðir og 

líkamsræktarfrömuður birti mynd af sér ásamt börnum sínum þremur á Facebook með 

textanum „hver er þín afsökun?” Vísaði hún þá til þess hvaða afsökun aðrar nýbakaðar 

mæður hefðu fyrir því að vera ekki í toppformi eftir barnsburð, eins og María var á 

myndinni (Coyne, McDaniel og Stockdale, 2017). Þetta er lýsandi fyrir þau viðmið sem 

virðast fylgja móðurhlutverkinu, ekki aðeins á samfélagsmiðlum árið 2018, en einnig í 

samfélaginu í aldanna rás. Það hafa alltaf verið til ákveðnar hugmyndir um hvernig 

æskilegast sé að mæður líti út, hvort þær vinni eða haldi sig heima og hugsi um börnin, 

hvernig þær ala upp börnin, hvernig heimili þær halda og svo mætti lengi telja. Bækur, 

tímarit, bíómyndir, þættir og fjölmiðlar hafa tekið þátt í að móta ramma utan um 

móðurhlutverkið og sá rammi virðist lífseigur þrátt fyrir jafnréttisbaráttu, 

viðhorfsbreytingu og margskonar byltingar (Beets, Schippers og te Velde, 2011). 

Fjölmiðlar hafa gert staðalímyndum líkt og „ofurmömmunni” hátt undir höfði en þær lýsa 

einstaklingi, 25-35 ára sem gjarnan hefur hlotið menntun og velgengni bæði í starfi og 

móðurhlutverki (Chae, 2014). Áhersla er á þann hæfileika að geta sinnt fullu starfi án þess 

að það komi niður á frammistöðu í móðurhlutverkinu og jafnframt að forgangsraða 

móðurhlutverkinu framar öllu öðru (Lang, 2008). 

Á samfélagsmiðlum virðist hafa orðið til viðmið sem í daglegu tali nefnist „glansmynd“ 

og vísar til óraunhæfrar birtingarmyndar einhvers fyrirbæris. Mæður hafa látið í sér heyra 

og gagnrýnt þá glansmynd sem er að finna á samfélagsmiðlum og telja hana ýta undir 

vanmáttarkennd annarra í sömu sporum („Blessuð glansmyndin“, 2016). Eiginleikum 

glansmyndarinnar hefur verið lýst sem „fullkomnu heimili, fallegustu og nýjustu fötunum, 

öllum merkjavörunum, hreinum og prúðum börnum og flottustu myndunum” („Ekkert til 

sem heitir fullkomið foreldri”, 2017). 

Glansmyndin er þó misáberandi en segja mætti að menningarmunur sé á ólíkum 

samfélagsmiðlum þegar kemur að þessu. Morris (2014) fjallar aðeins um mun á milli miðla 

þegar kemur að efni sem tengist móðurhlutverkinu. Niðurstöður hennar sýndu að mæður 

töldu ekki viðeigandi að deila efni um barnið sitt á Twitter en þar væri þó vettvangur til 

að deila greinum eða vefsíðum sem fjalla um uppeldistengt efni. Þetta er áhugavert í ljósi 

þess að á meðal íslenskra Twitter notenda hefur skapast þónokkur vettvangur fyrir 
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foreldra- og barnatengda umræðu undir myllumerkjunum #mömmutwitter, 

#pabbatwitter, #foreldratwitter og #óléttutwitter. Þegar kom að Facebook þótti mun 

eðlilegra að deila efni um börn sín og móðurhlutverkið. 90% þátttakenda höfðu birt 

stöðuuppfærslur með texta, mynd eða myndbandi af barni sínu. Börn voru þá gjarnan 

nafngreind og aldur þeirra, fæðingardagur og fleiri persónulegar upplýsingar tilteknar. 

Einnig kom fram að mæður með fyrsta barn birtu meiri upplýsingar og fleiri 

stöðuuppfærslur en þær sem áttu börn fyrir. Algengasta tegund stöðuuppfærslu á 

Facebook var tilkynning um fæðingu barns og þar á eftir komu uppfærslur um áfanga í lífi 

barnsins, t.d. fyrstu skrefin, fyrsta ferðalagið og fyrsti skóladagurinn (Morris, 2014). 

Í rannsókn Dawson (2016) er móðurhlutverkinu eins og það birtist á Instagram lýst sem 

fallegri en ekki erfiðri upplifun. Texta- og myndbirtingar á miðlinum gera fagurfræði, tísku 

og áreynslulausum (e. care-free) lífsstíl hátt undir höfði. Þar sem áherslan er fyrst og 

fremst á myndræna framsetningu efnis  hefur ekki skapast mikil hefð eða rými fyrir 

gagnvirkar umræður. Fallegar myndir eru það sem fangar augu annarra og því eru 

notendur tilhneigðir að halda sig innan ákveðins ramma til þess að kalla fram bestu 

viðbrögðin. Í eigindlegri rannsókn þar sem rætt var við mæður um muninn á milli 

Facebook og Instagram töldu þær Facebook vera vettvang fyrir félagsskap, upplýsingar og 

málefnalegar umræður en litu á Instagram sem afþreyingu þegar þær vildu sjá eitthvað 

fallegt, fyndið eða skemmtilegt (Djafarova og Trofimenko, 2017).  

Notkun nýbakaðra mæðra á Snapchat hefur ekki verið rannsökuð sérstaklega en 

tölfræðin gefur þó til kynna að mæður eru virkir notendur miðilsins (Edison research, 

2018). Þetta skýrist mögulega af því að nokkrir af vinsælustu áhrifavöldunum á Íslandi, 

eða „snöppurum“ eins og þeir eru gjarnan nefndir í daglegu tali, eru mæður sem hafa 

móðurhlutverkið að stórum hluta sem umfjöllunarefni á miðlinum („Tekjur 

áhrifavaldanna“, 2018). Auk þess hefur tíðkast að samfélög mæðra, líkt og bumbu- eða 

mömmuhópar á Facebook, stofni aðgang á Snapchat og skiptist á að nota hann til að deila 

sinni reynslu af meðgöngu og/eða móðurhlutverkinu.  

Rannsóknir á notkun Snapchat á meðal háskólanema sýna að það efni sem deilt er á 

miðlinum er af jákvæðum toga og tilgangur þess yfirleitt að vekja jákvæð viðbrögð við 

hversdaglegum hlutum. Notendur hafa ekki jafnmiklar áhyggjur af sjálfsímyndarsköpun 

eða viðhaldi á ákveðinni sjálfsímynd þegar kemur að deilingu efnis á Snapchat vegna 
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tímabundinna eiginleika þess (Bayer, Ellison, Schoenebeck og Falk, 2015). Hverfult eðli 

efnisins sem birt er á Snapchat hefur því mótað þann tilgang sem miðillinn er notaður 

fyrir. 

Bumbu- og mömmuhópar eru samfélög mæðra og/eða barnshafandi kvenna en tíðkast 

hefur að stofna til slíkra hópa á Facebook (Kaufmann og Buckner, 2014) fyrir konur sem 

eiga börn fædd í sama mánuði og á sama ári. Þá hefur myndast fjöldi ólíkra samfélaga í 

kringum barneignir, líkt og stuðningshópar fyrir konur í brjóstagjöf, hópar foreldra sem 

eiga börn með ýmsa sjúkdóma eða þroskaskerðingar, umræðuhópar um ákveðnar 

uppeldisaðferðir og svo mætti lengi telja. Í rannsókn Regínu Jónsdóttur (2015) á 

einstæðum mæðrum var meðal annars fjallað um notkun og gildi bumbu- og/eða 

mömmuhópa á Facebook. Mæður notuðu hópana gjarnan til að afla upplýsinga um 

uppeldi og móðurhlutverkið og töldu hann veita þeim félagslegan stuðning frá öðrum í 

sömu sporum. Félagslegi stuðningurinn var þeim mikilvægur þar sem sumar upplifðu 

einangrun og fundu sig fjarlægjast vinum og vandamönnum sem ekki áttu börn og skildu 

þar af leiðandi ekki þeirra aðstæður. Þær voru þó sammála um að mömmuhópar gætu 

einnig haft þau áhrif að mæður létu hópinn nægja sem félagslegan stuðning og sóttu 

minna í félagsskap utan samfélagsmiðla. Einhverjar höfðu upplifað „skítkast og 

dómhörku“ (bls. 29) í sinn garð þegar þær lögðu orð í belg og aðrar töldu auðvelt að 

festast í vanlíðan yfir þeim fjölda innleggja um hve fullkomið allt væri hjá hinum 

meðlimum hópsins (Regína Jónsdóttir, 2015) 

Líkt mömmuhópum á Facebook, hefur einnig tíðkast að ein eða fleiri konur stofni vef- 

eða bloggsíðu þar sem móðurhlutverkið, meðganga, fæðing og barnauppeldi eru til 

umræðu. Konur sem standa fyrir bloggi af þessu tagi lýsa því að þeim hafi þótt vanta 

auknar upplýsingar og umfjöllun um efni sem oft á tíðum er viðkvæmt og lítið rætt (Erla 

María Markúsdóttir, 2016). Mömmublogg eru því vettvangur þar sem mæður geta komið 

hugsunum sínum og upplifunum á framfæri og mögulega veitt öðrum í sömu sporum 

stuðning, fræðslu eða afþreyingu. Það sem er áhugavert við þennan tiltekna miðil á 

vegum mæðra, er sú gagnrýni sem hann virðist fá. Deilt hefur verið um mömmublogg um 

langt skeið, bæði á Íslandi og erlendis. Lori K. Lopez (2009) ræddi þetta í grein sinni og 

lýsir á þá vegu að „þegar kona setur sig í spor talsmanns fyrir móðurhlutverkið fer hún 

fyrir dóm allra hagsmunaaðila hlutverksins“ (bls. 731). Lori fjallar um fleiri ástæður þess 
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að mömmublogg hafi verið flokkuð sem óæðri, til dæmis birtingarmynd 

móðurhlutverksins í sjónrænum miðlum, líkt og í bíómyndum eða sjónvarpi. Hún segir þá 

birtingarmynd vera hreina og fallega innpakkaða, öfugt við birtingarmynd 

móðurhlutverksins í fréttamiðlum, þar sem mæðrum er gjarnan stillt upp hvorri á móti 

annarri þegar kemur að sjónarmiðum í uppeldi og hvernig þær tækli hlutverk sitt, 

„mömmustríð“ (e. mommy wars), eins og höfundur orðar. Í feminískum fræðum hefur sú 

vangavelta komið fyrir að mömmublogg geti verið valdeflandi fyrir konur þar sem skrif 

eða blogg um móðurhlutverkið séu jafn mikilvæg og blogg um aðra málaflokka. 

Sömuleiðis hafa fræðimenn sett fram tilgátur þess að bloggformið viðhaldi hefðbundnum 

kynhlutverkum og –ímyndum (Chen, 2013). 

Hvort sem tjáning mæðra á samfélagsmiðlum leiði til frelsunar eða fangelsis er víst að 

flestir gera sér grein fyrir einhvers konar ósamræmi á milli net- og raunheima þegar kemur 

að umfjöllun um móðurhlutverkið. Rannsóknum ber þó ekki saman um áhrif net- og 

samfélagsmiðlanotkunar á mæður. Niðurstöður hafa gefið til kynna að samfélög á netinu, 

líkt og Facebook hópar eða nafnlaus spjallvettvangur á þar til gerðum vefsíðum, geti verið 

upplýsandi og valdeflandi fyrir mæður ungra barna (Duggan o.fl. 2015; Hall og Irvine, 

2009). Þó hafa niðurstöður annarra rannsókna sýnt fram á skaðleg áhrif, til dæmis með 

því að viðhalda afturhaldssömum kynjaímyndum og neysluhyggju, auka streitu, draga úr 

sjálfstrausti og draga úr farsælli aðlögun í foreldrahlutverkinu (Pitts, 2004). Því hefur verið 

haldið fram að aukin netnotkun dragi úr þeim tíma sem varið er með öðru fólki og auki 

þannig einmanaleika (Nie, Hillygus og Erbring, 2002). Aðrir hafa sýnt fram á að netnotkun 

veiti mæðrum, sem geta verið bundnar heima við og orðið félagslega einangraðar, 

mikilvægan aðgang að fjölskyldu, vinum og öðrum sem eru að fást við sama hlutverk 

(McDaniel, Coyne, og Holmes, 2011; Nolan, Hendricks og Towell, 2015). Ljóst er að áhrif 

notkunar net- og samfélagsmiðla getur verið margþætt og jafnvel samtímis jákvæð og 

neikvæð eftir því hvers kyns notkun er skoðuð og í hvaða tilgangi. Erfitt reynist því að 

fullyrða um áhrif net- og samfélagsmiðlanotkunar án þess að þrengja aðeins efnistök. Í 

þessari rannsókn er einblínt á samfélagsmiðla og þá sérstaklega félagslegan samanburð. 
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 Félagslegur samanburður á samfélagsmiðlum 

Algengt er að fólk setji fram sínar bestu hliðar þegar efni er deilt á samfélagsmiðla. Því er 

sú mynd sem gjarnan birtist af einstaklingum ekki í takt við raunveruleikann og gefur það 

aukið færi á neikvæðum afleiðingum fyrir þá sem standa í samanburði (Lee, 2014). Þetta 

er samhljóma kenningu Festinger (1954) um félagslegan samanburð (e. social comparison 

theory) en hún gengur út frá því að hugmyndir einstaklinga um eigið félagslegt og 

persónulegt virði byggi á samanburði við aðra einstaklinga. Einstaklingar meta í sífellu 

stöðu sína miðað við aðra, til dæmis varðandi fjárhagsstöðu, útlit, félagsleg tengsl og 

velgengni. Þannig getur stöðugt áreiti um velgengni annarra, eins og gjarnan birtist á 

samfélagsmiðlum ýtt undir neikvætt mat einstaklinga á eigin virði.  

Neikvæð áhrif vegna samanburðar á samfélagsmiðlum eru líklegri hjá konum en 

körlum (Chua og Chang, 2016) og hjá hópum sem skortir sjálfstraust og/eða eru óöruggir 

með eigin sjálfsmynd. Sömu hópar eru einnig líklegri til að eyða miklum tíma á 

samfélagsmiðlum og bera sig saman við aðra einstaklinga þar (Vogel, Rose, Okdie, Eckles 

og Franz, 2015; Vogel o.fl., 2014; Lee, 2014). Því hefur verið velt fram að nýbakaðar 

mæður geti verið í viðkvæmri stöðu vegna lífsstílsbreytinga, félagslegrar einangrunar og 

fleiri áskorana sem fylgja umönnun ungabarns. Sú staða getur valdið því að þær séu 

viðkvæmari fyrir áreiti samfélagsmiðla og þeim félagslegu viðmiðum sem þar birtast og 

einnig viðkvæmar fyrir kröfum samfélagsins um útlit, lífsstíl og líðan eftir fæðingu 

(Schoppe-Sullivan, Yavorsky, Bartholomew, Sullivan, Lee, Dush og Glassman, 2016).  

Sýnt hefur verið fram á tengsl milli félagslegs samanburðar á samfélagsmiðlum og þess 

hvernig foreldrar upplifa hlutverk sitt. Í rannsókn Coyne, McDaniel og Stockdale (2017) 

voru þeir sem báru sig saman við aðra líklegri til að upplifa yfirþyrmandi tilfinningar 

gagnvart foreldrahlutverkinu, mátu hæfni sína sem foreldri minni og töldu sig hafa minni 

félagslegan stuðning. Þá hafði félagslegur samanburður einnig tengsl við erfiðleika í 

sambandi þessa hóps við maka sína, aukið þunglyndi mæðra og lakari samvinnu meðal 

foreldra við barnauppeldi. Svipaðar niðurstöður hafa sést, til dæmis í rannsókn 

Bartholomew, Schoppe‐Sullivan, Glassman, M., Kamp Dush og Sullivan (2012) þar sem 

aukin Facebook notkun hafði tengsl við aukna streitu hjá foreldrum og voru þær 

niðurstöður túlkaðar sem afleiðing félagslegs samanburðar og þeirrar tilhneigingar að 

birta ímynd „hins fullkomna foreldris” á samfélagsmiðlum. Í orðum viðmælenda í 
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rannsókn Woolett og Parr (1997) mátti greina samsvarandi niðurstöður. Nýbakaðar 

mæður ræddu stöðugan samanburð við aðra foreldra og hvernig það skapar neikvæðar 

tilfinningar í garð eigin frammistöðu í foreldrahlutverkinu. Þær töldu rótgróinn þrýsting 

vera til staðar gagnvart mæðrum, að þær skulu vera fullkomin foreldri, ala upp fullkomin 

börn, sjá um falleg heimili og eiga í farsælu hjónabandi.  
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 Aðferð 

Með rannsókninni var ætlað að kanna samband milli þriggja þátta, upplifun af 

móðurhlutverkinu, félagslegs samanburðar og hugmynda um birtingarmynd 

móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum. Hér á eftir verður fjallað um aðferðafræði 

rannsóknarinnar en notast var við megindlega rannsóknaraðferð þar sem spurningalista var 

dreift rafrænt til úrtaksins. Greint verður frá mælitækinu sem notast var í rannsókninni, 

framkvæmd rannsóknarinnar og þátttakendum hennar. 

 

7.1 Mælitæki 

Við samsetningu spurningalistans var notast við tvö fyrirliggjandi mælitæki, BaM-13 (The 

Being a Mother Scale) (Matthey, 2011) til að mæla upplifun af móðurhlutverkinu og INCOM 

(The Iowa-Netherlands Comparison Orientation Measure) til að mæla félagslegan 

samanburð (Gibbons og Buunk, 1999). Þriðja mælitækið samanstendur af fjórum spurningum 

sem mæla hugmyndir um birtingarmynd móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum og var fengið 

úr doktorsverkefni Kate Harwood (2004) þar sem fjallað er um þróun mælitækja til að meta 

aðlögun og væntingar til móðurhlutverksins. Upphaflegi spurningalistinn nefnist 

„Perceptions of parenthood in the media” og var hann aðlagaður að móðurhlutverkinu 

annars vegar og samfélagsmiðlum hins vegar. Höfundur sá um þýðingu á öllum mælitækjum 

með aðstoð samnemenda og kennara í námskeiðinu Rannsóknir í markaðsfræði við Háskóla 

Íslands. Spurningalistinn fór loks í gegnum forprófun þar sem tekið var við athugasemdum 30 

þátttakenda. Nánar verður greint frá breytingum, aðlögun, þýðingu og þáttagreiningu í 

umfjöllun hér á eftir. Spurningalistann í heild er að finna í viðauka. 
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7.1.1 Upplifun af móðurhlutverkinu 

Mælitækið BaM-13 (Matthey, 2011) varð fyrir valinu vegna þess að það er hæfilega langt, 

áreiðanlegt og sérstaklega þróað með tilliti til mæðra sem eiga börn frá fæðingu að þriggja 

ára aldri.  Mælitækið kemur fyrir í 31 rannsókn sem finna má með leit í gagnagrunninum 

PubMed. Þá hefur mælitækið verið notað í sambærilegum rannsóknum til að spá fyrir um 

þýði sem svipar til þess sem spáð er fyrir í núverandi rannsókn. Má þar nefna rannsókn 

Hancock, Cunningham, Lawrence og Zubrick (2015) þar sem könnuð voru áhrif 

samveruhópa fyrir mæður á upplifun af móðurhlutverkinu og rannsókn Henshaw, Fried, 

Teeters og Siskin, (2014) um væntingar mæðra og aðlögun eftir fæðingu.  

BaM-13 er samsett úr 13 fullyrðingum um hversu oft á síðustu tveimur til þremur 

vikum viðkomandi hefur upplifað ákveðnar tilfinningar í eigin garð eða gagnvart barni 

sínu. Tekin er afstaða á fimm punkta Likert kvarða með orðgildunum alltaf, oft, stundum, 

sjaldan og aldrei, þar sem lágt skor gefur til kynna neikvæðari upplifun af 

móðurhlutverkinu og hátt skor að upplifunin sé með jákvæðara móti. Það sem átt er við 

með neikvæðri upplifun er aukin félagsleg einangrun, eftirsjá og samviskubit, minna 

sjálfstraust, skynjun á félagslegum stuðningi, bjargráð og tengslamyndun.  

Áreiðanleiki mælitækisins hefur mælst með Chronbachs alfa gildið 0,798 í 

upprunalegum áreiðanleikamælingum (Matthey, 2011). Upprunaleg þáttagreining 

mælitækisins úr grein Matthey (2011) gefur til kynna að 13 atriði listans hlaðist á þrjá 

þætti, upplifun af barninu, upplifun móður af eigin persónu og tilfinningalega nánd við 

barnið. Eftir þýðingu mælitækisins á íslensku leiddi þáttagreining í ljós samskonar 

niðurstöður. Gögnin reyndust heppileg til þáttagreiningar með KMO gildið 0,84. Bartletts 

próf sýndi χ2(78) = 1484,63; p<0,001 og eru því tengsl á milli breyta. Á milli 13 atriða 

listans voru engir fylgnistuðlar undir 0,3 eða yfir 0,9 og því ekki að finna sjálffylgni í 

gögnunum. Á fyrsta þátt mælitækisins hlóðust sex atriði sem snúa að tilfinningum móður 

gagnvart barninu, líkt og áhyggjum af því að eitthvað geti komið fyrir barnið eða 

samviskubit gagnvart barninu. Færa má rök fyrir að þessi atriði falli undir samskonar flokk 

og í upprunalegri þáttagreiningu Matthey (2011), „upplifun af barninu”. Á annan þátt 

mælitækisins hlóðust fjögur atriði sem snúa að tilfinningum móður gagnvart sjálfri sér, til 

dæmis hversu oft henni hefur leiðst undanfarið og hversu oft hún upplifi einmanaleika. 

Þátturinn samsvarar því „upplifun móður af eigin persónu”. Á þriðja og síðasta þátt 
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hlóðust loks þrjú atriði, hversu oft móðir upplifir nánd við barn sitt, hversu oft hún upplifir 

gremju gagnvart skyldum móðurhlutverksins og hversu oft hún sakni lífsins fyrir 

barnsburð. Ekki er hægt að samræma þessi atriði við þriðja flokk Matthey (2011) sem er 

„tilfinningaleg nánd við barnið” og verður þessi þáttur kallaður „tilfinningar í garð 

móðurhlutverksins”.  

Áreiðanleikamæling í núverandi úrtaki sýnir Chronbachs alpha gildið 0,621 með öllum 

13 atriðunum með möguleika á hækkun upp í 0,720 sé tveimur atriðum er varða nánd við 

barnið og sjálfsöryggi við umönnun barnsins sleppt. Ákveðið var að halda öllum atriðum 

listans við úrvinnslu og eru niðurstöður rannsóknarinnar birtar með þeim fyrirvara.  

 

7.1.2 Félagslegur samanburður 

INCOM metur að hvaða marki einstaklingur ber sig saman við aðra með tilliti til félagslegra 

þátta (Gibbons og Buunk, 1999) en mælitækið er upphaflega samsett úr 11 fullyrðingum. Fyrir 

núverandi rannsókn var ákveðið að notast við stytta útgáfu af spurningalistanum sem 

inniheldur sex atriði en rannsókn Schneider og Schupp (2014) bendir til að sú útgáfa sé 

heppileg þegar reynt er að takmarka lengd spurningalista. Það var einmitt markmið núverandi 

rannsóknar að takmarka brottfall þátttakenda og liður í því var að halda spurningafjölda í 

lágmarki, án þess að skerða gæði upplýsinga. Í forprófun listans voru gerðar athugasemdir við 

eitt atriði listans sem viðkemur samanburði á maka viðkomandi og var ákveðið að fella atriðið 

úr listanum í kjölfarið. Endanlegur listi taldi því fimm atriði. Við notkun mælitækisins er tekin 

afstaða á fimm punkta Likert kvarða með orðgildunum mjög ósammála, frekar ósammála, 

hvorki né, frekar sammála og mjög sammála, þar sem lágt skor gefur til kynna litla tilhneigingu 

til félagslegs samanburðar en hærra skor aukna tilhneigingu til samanburðar. Áreiðanleiki 

mælitækisins mælist með Chronbachs alfa gildið 0,83 (Gibbons og Buunk, 1999) og eftir 

þýðingu spurningalistans er alfa gildi í núverandi úrtaki er 0,810 sem getur talist nokkuð gott.  
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7.1.3 Hugmyndir um birtingarmynd móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum 

Spurningarnar sem meta þennan þátt eru byggðar á mælitækinu „Perceptions of 

Parenthood in the Media” (Harwood, 2004) sem er samsett úr fjórum spurningum 

byggðar á hugmyndum foreldra um birtingarmynd foreldrahlutverksins í fjölmiðlum. 

Höfundur þýddi spurningar og aðlagaði að móðurhlutverkinu og þeirri birtingarmynd sem 

fram kemur á samfélagsmiðlum.  Tekin er afstaða til fjögurra fullyrðinga á fimm punkta 

Likert kvarða með orðgildunum mjög ósammála, frekar ósammála, hvorki né, frekar 

sammála og mjög sammála, þar sem lágt skor bendir til að viðkomandi telji birtingarmynd 

móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum vera fremur neikvæða en hátt skor að 

birtingarmyndin sé talin með jákvæðara móti. Ekki eru til fyrirliggjandi 

próffræðirannsóknir á mælitækinu en áreiðanleikaprófun í núverandi úrtaki sýndi 

Chronbachs alfa gildið 0,721. 

 

7.1.4 Þáttagreining eftir samsetningu mælitækja 

Spurningalistarnir þrír voru settir saman og þáttagreindir til að fá hugmynd um hversu vel 

þýðing hefði tekist og hvort atriði listans væru lýsandi fyrir það sem verið var að mæla. 

Niðurstöður þáttagreiningar sýndu að gögnin væru heppileg til þáttagreiningar með KMO 

gildið 8,40 og Bartletts próf sýndi χ2(231) = 2848,97; p<0,001 svo um er að ræða tengsl 

milli breyta. Fylgnistuðlar voru í einhverjum tilfellum undir 0,3 sem búast má við þegar 

ólíkir þættir eru í gagnasafni. Ekki var að finna fylgnistuðla yfir 0,9 eða sjálffylgni í 

gagnasettinu. Engum atriðum var því sleppt við þáttagreiningu og telur mælitækið 

samtals 22 atriði.  

Tvær lausnir reyndust álíka heppilegar til þáttagreiningar en þær eru annars vegar 

þriggja þátta lausn og hins vegar fimm þátta lausn. Fimm þátta lausn gerir ráð fyrir þremur 

víddum mælitækisins BaM-13 auk félagslegs samanburðar og hugmynda um 

birtingarmynd móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum. Þriggja þátta lausn sameinar þrjár 

víddir BaM-13 í eina og þykir höfundi sú lausn hæfilega skýr til að greina frá þáttunum 

sem mældir eru í núverandi rannsókn. Til glöggvunar á meginmuni milli fimm þátta og 

þriggja þátta lausna skýrir fimm þátta lausnin 55% af dreifingu í gagnasafninu á meðan 

þriggja þátta lausn skýrir 43%. Hleðsla allra 22 atriða á annars vegar þrjá þætti og hins 

vegar fimm er að finna í viðauka 2.  
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7.1.5 Samfélagsmiðlar þar sem fylgst er með öðrum nýbökuðum mæðrum 

Til að kanna hvaða samfélagsmiðlar væru algengasti vettvangur nýbakaðra mæðra til að 

fylgjast með jafningjum sínum voru þátttakendur fyrst spurðir hvort fylgst væri með 

öðrum mæðrum á samfélagsmiðlum og í kjölfarið hvaða miðlar væru notaðir í þeim 

tilgangi. Sú spurning gaf færi á fleiri en einum svarkosti en möguleikarnir voru Facebook, 

Snapchat, Instagram, Twitter, bloggsíður og Pinterest. Auk þess var hægt að svara undir 

„annað” ef þátttakandi hafði svar sem ekki var tiltekið. 

 

7.2 Framkvæmd 

Spurningalistinn var færður á rafrænt form á vefsíðunni questionpro.edu og lagður fyrir 

úrtak 20. mars 2018. Könnun var lokað fjórum dögum síðar þegar hægt hafði á umferð 

þátttakenda. Aðferðin sem var notuð til að nálgast úrtakið hafði það markmið að forðast 

svör aðila sem ekki uppfylltu kröfur en einnig voru tilmæli á undan spurningakönnuninni 

um að aðeins mæður barna fæddra á tímabilinu apríl 2017 til mars 2018 væru beðnar að 

svara. Fyrsta spurning í könnun sneri auk þess að þessum viðmiðum en spurt var hvort 

viðkomandi ætti barn yngra en 1 árs, gagngert til að sigta út óæskileg svör. Gert var grein 

fyrir höfundi rannsóknar auk ábyrgðarmanns, námskeiði og menntastofnun í formála 

könnnunar. 

 

7.3 Þátttakendur 

Með rannsókninni er leitast við að spá fyrir um þýðið „mæður ungra barna” og var ákveðið 

að afmarka úrtak við konur sem eiga börn fædd á tímabilinu apríl 2017 til mars 2018. 

Úrtakinu má því lýsa sem íslenskumælandi mæður sem eiga eitt eða fleiri börn þar sem 

að minnsta kosti eitt barnanna er undir 1 árs. Úrtaksaðferð var hentugleikaúrtak og fékkst 

aðgangur í gegnum Facebook og Twitter. Á Facebook var haft samband við stjórnendur 

allra svokallaðra bumbu- eða mömmuhópa sem merktir voru fyrir mánuðina apríl 2017 til 

mars 2018 og þeir beðnir að deila slóð á spurningalistann. Á Twitter var slóð á 

spurningalistann deilt með færslu merktri myllumerkinu #mömmutwitter, sem algengt er 

að íslenskir notendur merki mæðratengda umræðu. Í þeim hópum sem haft var samband 

við á Facebook voru á bilinu 100-300 konur og haft var samband við 12  hópa. Ef reiknað 
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er með að meðaltali 200 konum í hverjum hópi má því gera ráð fyrir að spurningalistanum 

hafi verið dreift til 2400 kvenna í gegnum Facebook auk þeirra sem sáu hann í gegnum 

Twitter. 523 konur hófu könnunina og 469 luku við hana. Eftir að gögn höfðu verið 

hreinsuð voru fullgildir þátttakendur 463 talsins og svarhlutfall 19,29%. Þær 

bakgrunnsupplýsingar sem beðið var um voru aldur, efsta menntunarstigi sem lokið hafði 

verið og hvort þátttakendur ættu 1 eða fleiri börn. Í töflu 1 má sjá hvernig úrtakið skiptist 

hlutfallslega eftir bakgrunnsbreytum. 

 

Tafla 1 Bakgrunnsbreytur 

Aldur þátttakenda  Menntun þátttakenda  Fjöldi barna þátttakenda 

18 ára eða yngri 0,2%  Grunnskólapróf 15,7%  Eitt barn 55,1% 

19-24 ára 16,7%  Stúdentspróf 24,2%  Fleiri en eitt barn 44,9% 

25-29 ára 41,8%  Háskólapróf á grunnstigi 31,4%    

30-34 ára 28,6%  Háskólapróf á framhaldsstigi 22,6%    

35-39 ára 10,5%  Doktorspróf 0,7%    

40 ára eða 
eldri 

2,2%  Annað 5,4%    

 

Þátttakendur eru flestir á aldrinum 25-29 ára og næstflestir 30-34 ára sem getur talist 

eðlileg dreifing miðað við eðlilega frjósemi kvenna og meðalaldur við fyrstu barneignir á 

Íslandi sem er 27,4 ár samkvæmt Hagstofu (2016). Algengast var að þátttakendur hefðu 

lokið háskólaprófi á grunnstigi eða 31,4% og þar á eftir stúdentsprófi eða 24,2%. Rúmlega 

helmingur þátttakenda átti eitt barn eða 55,1% en 44,9% áttu fleiri en eitt barn.  
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 Niðurstöður 

 Hver vídd fyrir sig var sameinuð í eina breytu sem gaf mælingu á upplifun af 

móðurhlutverki, félagslegum samanburði og hugmyndum um birtingarmynd 

móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum.  Þegar litið er á úrtakið í heild mátu þátttakendur  

upplifun sína af móðurhlutverkinu almennt yfir miðjugildi (M=3,67; sf=0,477; N=461) og 

félagslegur samanburður mældist einnig rétt yfir miðjugildi (M=3,20; sf=0,848; N=449). 

*Móðurhlutverkið á samfélagsmiðlum 

 

Hugmyndir um birtingarmynd móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum voru með 

jákvæðara móti (M=4,00; sf=0,696; N=437). Þátttakendur voru almennt sammála því að  

móðurhlutverkið virðist veita mikla lífsfyllingu og voru 81,9% frekar eða mjög sammála 

þeirri staðhæfingu. Þá voru 89,2% þátttakenda frekar sammála eða mjög sammála því að 

á samfélagsmiðlum virtist móðurhlutverkið vera reynsla sem veitti gleði og hamingju. 

57,5% voru svo frekar sammála eða mjög sammála því að móðurhlutverkið virtist auðvelt 

eins og það birtist þeim á samfélagsmiðlum. Á hinn bóginn voru þátttakendur almennt 

ekki sannfærðir um að dregin væri upp raunsæ mynd á samfélagsmiðlum af því hvernig 

er að vera móðir. Þar voru 54,7% þátttakenda frekar ósammála eða mjög ósammála og 

30,6% nýttu valkostinn hvorki/né. Sjá má meðaltöl, staðalfrávik og úrtaksfjölda fyrir hvern 

þátt innan mælitækisins fyrir hugmyndir um móðurhlutverkið á samfélagsmiðlum og 

spurningu um raunsæja birtingarmynd þess í töflu 2. 

Tafla 2 Niðurstöður þátta innan mælitækis fyrir MÁS 

Þættir innan mælitækis 
fyrir MÁS*  

Stakur þáttur á 
spurningalista  

„Á samfélagsmiðlum 
virðist móðurhlutverkið 
vera auðvelt” 

M=3,53 
sf=1,09 
N=438 

„Á samfélagsmiðlum er 
dregin upp raunsæ mynd 
af því hvernig er að vera 
móðir” 

M=2,43 
sf=1,01 
N=438 

„Á samfélagsmiðlum 
virðist móðurhlutverkið 
veita mikla lífsfyllingu” 

M=4,11 
sf=0,87 
N=438 

  

„Á samfélagsmiðlum 
virðist móðurhlutverkið 
vera reynsla sem veitir 
gleði og hamingju” 

M=4,27 
sf=0,77 
N=437 
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8.1 Fylgni milli meginþátta 

Spearmans fylgni var notuð til að kanna fylgni á milli þessara þriggja meginþátta en viðmið 

Field (2005) voru notuð við túlkun á styrkleika tengsla. Á milli allra meginþátta reyndust 

vera tengsl en þó voru tengslin ýmist veik eða miðlungs að styrkleika. Niðurstöður leiddu 

í ljós að afar veik neikvæð tengsl reyndust vera á milli upplifunar af móðurhlutverkinu og 

hugmyndum um birtingarmynd móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum, þegar litið var 

heilt yfir úrtakið (rs (438) = -0,17; p < 0,001). Þegar könnuð voru tengsl milli upplifunar af 

móðurhlutverkinu og félagslegs samanburðar mátti sjá veik til miðlungs neikvæð tengsl 

(rs (450) = -0,40; p < = 0,001). Á milli félagslegs samanburðar og hugmynda um 

birtingarmynd móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum reyndust vera miðlungs jákvæð 

tengsl (rs (430) = 0,29; p < 0,001). Í töflu 3 má sjá niðurstöður fylgniútreikninga á milli 

þriggja meginbreyta í rannsókninni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

    MÁS stendur fyrir (e.f.) „móðurhlutverkið á samfélagsmiðlum” 

 

 

 

 

Tafla 3 Fylgni milli breyta 

 Upplifun af 
móðurhlutverkinu 

Félagslegur 
samanburður 

Hugmyndir um 
birtingarmynd MÁS 

Upplifun af 
móðurhlutverkinu 

1 -.404** 
p <.0001 

-.167** 
p <.0001 

Félagslegur 
samanburður 

-.404** 
p <.0001 

1 .285** 
p <.0001 

Hugmyndir um 
birtingarmynd MÁS 

-.167** 
p <.0001 

.285** 
p <.0001 

1 

N 463 450 438 
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8.2 Munur milli aldurshópa 

Kannað var hvort munur væri milli aldurshópa þegar kemur að upplifun af 

móðurhlutverkinu, félagslegum samanburði og hugmyndum um birtingarmynd 

móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum með Anova dreifigreiningu. Yngstu tveir 

aldurshópar, 18 ára eða yngri og 19-24 ára voru sameinaðir þar sem aðeins einn 

þátttakandi tilheyrði fyrri hópnum og fékkst þannig jafnari dreifing á aldurshópa í 

úrtakinu.  

Þegar kemur að upplifun af móðurhlutverkinu reyndist vera munur á milli aldurshópa 

(F(4,443) = 5,05; p < 0,001). Munurinn fólst í því að mæður 35-39 ára skoruðu hærra fyrir 

upplifun en tveir yngri hópanna, 19-24 ára og 30-34 ára. 

Finna mátti mun milli aldurshópa hvað félagslegan samanburð varðar (F(4,442) = 3,46; 

p < 0,05) en þar sást munur á milli yngstu mæðra (19-24 ára) sem skoruðu hærra í 

félagslegum samanburði en 35-39 ára mæður. Sjá má niðurstöður allra hópa í töflu 4. 

Enginn munur var á milli aldurshópa með tilliti til hugmynda um birtingarmynd 

móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum (F(4,422) = 1,12; p > 0,05). 

 

*Munur á milli hópa  F(4,443) = 5,05; p < 0,001 
**Munur á milli hópa F(4,442) = 3,46; p < 0,05 

Tafla 4 Munur milli aldurshópa   

Aldur  Upplifun af 
móðurhlutverkinu 

Félagslegur  
samanburður 

Hugmyndir um 
birtingarmynd MÁS 

18 ára og yngri 
19-24 ára 

M 
sf 
N 

3,04* 
0,44 
76 

3,26** 
0,85 
76 

3,65 
0,54 
72 

25-29 ára M 
sf 
N 

3,23 
0,37 
187 

3,14** 
0,82 
187 

3,61 
0,59 
181 

30-34 ára M 
sf 
N 

3,17* 
0,42 
128 

3,11** 
0,86 
128 

3,58 
0,45 
124 

35-39 ára M 
sf 
N 

3,37* 
0,38 
47 

2,78** 
0,80 
47 

3,50 
0,49 
43 

40 ára og eldri M 
sf 
N 

3,45 
0,58 
10 

2,47 
1,07 
9 

3,28 
0,47 
7 
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Munur milli aldurshópa eftir einstökum atriðum sem varða upplifun af 

móðurhlutverkinu var kannaður og þar mátti sjá mun varðandi „áhyggjur af því að standa 

sig ekki jafn vel og aðrar mæður” (F(4,441) = 7,10; p < 0,001). Þess ber að geta að lágt skor 

gefur til kynna að viðkomandi upplifi slíkar áhyggjur oftar og hátt skor gefur til kynna að 

slík upplifun komi sjaldnar upp. Yngsti aldurshópurinn skoraði lægst í þessum lið (M=3,14; 

sf=1,24; N=76) og var marktækan mun að sjá milli þess hóps og þriggja eldri aldurshópa, 

25-29 ára (M=3,69; sf=1,07; N=186), 35-39 ára (M=4,0; sf=0,96; N=47) og 40 ára og eldri 

(M=4,44; sf=0,73; N=9). Yngsti aldurshópurinn upplifir því oftar að hafa áhyggjur af því að 

standa sig ekki jafn vel og aðrar mæður. 

 

8.3 Munur eftir fjölda barna 

Kannaður var munur milli þeirra kvenna sem áttu börn fyrir og þeirra með fyrsta barn 

með tilliti til allra meginþátta. Ekki var að finna mun á upplifun af móðurhlutverkinu 

(t(418) = -0,95; p = 0,344), félagslegum samanburði (t(419) =  1,18; p = 0,70) eða 

hugmyndum um birtingarmynd móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum (t(412) = 0,40; p > 

0,05).  

Eiginleikar þessara tveggja hópa voru skoðaðir á einstaka þáttum innan hverrar víddar, 

til dæmis hversu erfitt mæðrum þótti þegar börn þeirra grétu. Í því tilfelli skoruðu mæður 

með eitt barn lægra (M=2,83; sf=0,979; N=254) en mæður sem áttu fleiri börn (M=3,05; 

sf=1,08; N=207) sem gefur til kynna að frumbyrjum þyki erfiðara en fjölbyrjum þegar börn 

þeirra gráta (t(420) = -2,36; p < 0,05).   

Stuðningur frá nánustu fjölskyldu og/eða vinum var annað atriði þar sem sjá mátti mun 

á milli þessara hópa. Mæður með fleiri en eitt barn upplifðu oftar lítinn stuðning frá sínum 

nánustu (M=4,01; sf=1,01; N=207) heldur en þær mæður sem áttu aðeins eitt barn 

(M=4,20; sf=0,99; N=253), (t(438) = 2,01; p <0,05). 

Mæður með fleiri en eitt barn áttu auðveldara með að biðja um aðstoð og ráð annarra 

(M=2,51; sf=1,16; N=206) en þær sem áttu aðeins eitt barn (M=2,20; sf 1,31; N=253) 

(t(433) = -2,90; p < 0,05). Sömuleiðis mátti sjá mun þegar kom að gremju gagnvart 
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skyldum sem fylgja móðurhlutverkinu en þar upplifðu fjölbyrjur (M=3,83; sf=0,92; N=207) 

oftar slíka gremju heldur en frumbyrjur (M=4,01; sf=0,87; N=254) (t(430) = 2,16; p < 0,05).  

Ekki var að finna mun á einstökum atriðum innan félagslegs samanburðar eða 

hugmynda um birtingarmynd móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum. 

 

8.4 Munur eftir menntunarstigi 

Munur milli hópa með tilliti til menntunar var kannaður fyrir allar breytur með Anova 

dreifigreiningu en ekki var að finna mun á hugmyndum um birtingarmynd 

móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum (p > 0,05) eftir því hvaða menntun mæður höfðu 

lokið. Munur reyndist vera á félagslegum samanburði eftir menntunarstigi (F(5,440) = 

3,26; p < 0,05) en þátttakendur með háskólapróf á framhaldsstigi skoruðu lægra fyrir 

samanburð við aðra (M=2,88; sf=0,79; N=101) en þátttakendur sem höfðu lokið við 

framhaldsskólapróf (M=3,28; sf=0,86; N=108) eða grunnskólapróf (M=3,28; sf=0,85; 

N=70).  

Einnig var að finna mun á upplifun af móðurhlutverkinu eftir menntunarstigi 

þátttakenda (F(5,440) = 6,16; p < 0,001) en þar reyndist vera munur milli þátttakenda sem 

lokið höfðu við grunnskólapróf og þeirra hópa sem lokið höfðu við hærri menntunarstig 

eins og sjá má í töflu 4. 

Hvað varðar einstaka þætti innan vídda var munur varðandi að sakna lífsins eins og það 

var áður en móðir eignaðist barn sitt. Mæður sem lokið höfðu við grunnskólapróf upplifðu 

oftar slíkan söknuð (M=3,73; sf=0,95; N=70) heldur en mæður sem lokið höfðu 

háskólaprófi á framhaldsstigi (M=4,12; sf=0,74; N=101), (F(5,441) = 2,02; p < 0,05). Auk 

þess var munur milli hópa á upplifun einmannaleika og einangrunar en konur sem lokið 

höfðu við háskólapróf, bæði á grunnstigi (M=3,46; sf=0,96; N=140) og framhaldsstigi 

(M=3,75; sf=0,87; N=100) upplifðu sjaldnar einangrun og einmannaleika en konur sem 

lokið höfðu við grunnskólapróf (M=2,97; sf=1,09; N=70), (F(5,439) = 6,51; p < 0,05).  

Munur var á því hvort mæðrum leiddist eftir menntun en mæður sem lokið höfðu 

grunnskólaprófi upplifðu oftast leiða (M=2,97; sf=1,01; N=70) samanborið við mæður 

sem lokið höfðu stúdentsprófi (M=3,46; sf=0,93; N=107), háskólaprófi á grunnstigi 

(M=3,64; sf=0,89; N=139), háskólaprófi á framhaldsstigi (M=3,90; sf=0,89; N=101) og 

þeirra sem merktu við valkostinn „annað“ (M=3,63; sf=9,92; N=24), (F(5,438) = 8,97; p < 
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0,05). Mæður sem lokið höfðu grunnskólaprófi upplifðu oftast áhyggjur af því að standa 

sig jafnvel og aðrar mæður (M=2,90; sf=1,24; N=69) þegar litið var til menntunar og var 

munur á milli þessa hóps og mæðra sem lokið höfðu við stúdentspróf (M=3,56; sf=1,14; 

N=108), háskólaprófi á grunnstigi (M=3,64; sf=1,12; N=140) og háskólaprófi á 

framhaldsstigi (M=3,87; sf=1,00; N=101), (F(5,439) = 6,77; p <0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ** Munur á milli hópa F(5,440) = 6,16; p < 0,001 

 

 

 

 

 

 

Tafla 5 Upplifun af móðurhlutverkinu 
eftir menntun 

Menntunarstigi lokið  Upplifun af 
móður-
hlutverkinu 

Grunnskólapróf M 
sf 
N 

3,35** 
0,56 
70 

Framhaldsskólapróf M 
sf 
N 

3,57** 
0,44 
108 

Háskólapróf á 
grunnstigi 

M 
sf 
N 

3,64** 
0,46 
140 

Háskólapróf á 
framhaldsstigi 

M 
sf 
N 

3,73** 
0,44 
101 

Doktorsgráða M 
sf 
N 

3,79** 
0,17 
3 

Annað M 
sf 
N 

3,67 
0,41 
24 
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8.5 Samfélagsmiðlar  

Langflestir þátttakendur, eða 95% (N=440) fylgjast með öðrum nýjum mæðrum á 

samfélagsmiðlum. Spurt var á hvaða samfélagsmiðlum þátttakendur fylgdust helst með 

öðrum mæðrum, með möguleika á að merkja við fleiri en einn valmöguleika og má sjá 

hlutfall þeirra sem merktu við viðkomandi samfélagsmiðil í töflu 6. Þá var gefinn sá 

valmöguleiki að bæta við svari undir möguleikanum „annað” en níu þátttakendur merktu 

við valkostinn og fimm þeirra nefndu vefsíðuna Youtube sem vettvang til að fylgjast með 

öðrum nýjum mæðrum.  

 

Kannað var hvort tengsl væru milli þess að fylgjast með öðrum mæðrum á ákveðnum 

samfélagsmiðlum og upplifun af móðurhlutverkinu, félagslegum samanburði og 

hugmyndum um birtingarmynd móðurhlutverksins. Við þessa mælingu var stuðst við 

samanburð á vikmörkum meðaltala en ekki var að finna marktækan mun á því hvort fylgst 

var með öðrum mæðrum á Facebook, Instagram, Snapchat eða bloggsíðum og 

meginþáttunum þremur eins og sjá má í töflu 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 6 Hlutfall þeirra sem fylgjast með öðrum nýjum mæðrum eftir samfélagsmiðlum 

Samfélagsmiðill Facebook     Instagram     Twitter      Snapchat Bloggsíður Pinterest Annað 

Hlutfall (%) 79,3% 58,7% 3,2% 86,8% 14,9% 3,9% 1,9% 

N 367 272 15 402 69 18 9 
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Tafla 7 Skor á meginþáttum eftir því á hvaða samfélagsmiðlum fylgst er með öðrum 
mæðrum 

Samfélagsmiðill Móðurhlutverkið á 
samfélagsmiðlum 

Félagslegur  
samanburður 

Upplifun af 
móðurhlutverkinu 

Snapchat M=3,49 
sf=0,67 
N=403 

M=15,30 
sf=2,79 
N=391 

M=3,36 
sf=0,32 
N=403 

Facebook M=3,46 
sf=0,65 
N=368 

M=15,34 
sf=2,77 
N=357 

M=3,34 
sf=0,38 
N=369 

Instagram 
M=3,47 
sf=0,67 
N=272 

M=15,34 
sf=2,77 
N=267 

M=3,40 
sf=0,41 
N=275 

Bloggsíður M=3,38 
sf=0,72 
N=69 

M=15,49 
sf=2,60 
N=68 

M=3,38 
sf=0,54 
N=69 
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 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna samband þriggja þátta hjá nýbökuðum 

mæðrum, upplifun af móðurhlutverkinu, félagslegs samanburðar og hugmynda um 

birtingarmynd móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum. Með rannsókninni var leitast við 

að svara tveimur spurningum: Í fyrsta lagi hvort samband væri milli upplifunar af 

móðurhlutverkinu og hugmynda um birtingarmynd þess á samfélagsmiðlum. Í öðru lagi 

hvort samband væri á milli beggja þessara þátta og félagslegs samanburðar. Settar voru 

fram tvær tilgátur, annars vegar að neikvætt samband væri á milli upplifunar af 

móðurhlutverkinu og hugmynda um birtingarmynd móðurhlutverksins á 

samfélagsmiðlum og hins vegar að neikvætt samband væri á milli félagslegs samanburðar 

og upplifunar af móðurhlutverkinu. Báðar tilgátur voru studdar og verða niðurstöður 

ræddar hér með fræðilegt samhengi til hliðsjónar. 

Niðurstöður leiddu í ljós að samband væri til staðar á milli allra þátta en tengsl voru þó 

í öllum tilvikum fremur veik. Veik neikvæð tengsl voru á milli upplifunar af 

móðurhlutverkinu og hugmynda um birtingarmynd þess á samfélagsmiðlum (rs =-0,17). 

Það getur bent til að því síðri upplifun af móðurhlutverkinu sem nýjar mæður eiga telji 

þær birtingarmynd móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum vera jákvæðari og þá átt við að 

birtingarmyndin sýni móðurhlutverkið sem hamingjuríka, auðvelda reynslu sem veitir 

öðrum mæðrum mikla lífsfyllingu.  

Upplifun af móðurhlutverkinu og birtingarmynd þess á samfélagsmiðlum hefur fengið 

töluverða umfjöllun, bæði í vísindalegum rannsóknum (Woolett og Parr, 1997; Bloomfield 

o.fl. 2005; Lee, 2014) og í almennri umræðu („Blessuð glansmyndin“, 2016; „Ekkert til sem 

heitir fullkomið foreldri”, 2017). Samspil þeirra hefur þó ekki verið rannsakað með 

þessum hætti svo vitað sé. Tengslin benda til að sú mynd sem gjarnan er gefin af lífi 

annarra mæðra á samfélagsmiðlum sé ekki í samræmi við það sem nýjar mæður upplifa í 

raun. Þó ekki séu sterk tengsl milli þessara þátta er áhugavert að velta fyrir sér 

mögulegum skýringum á þeim tengslum sem er að finna. Í grein Vogel og Rose (2016) er 

bent á að einstaklingar hafi þörf fyrir að skapa sér ákveðna ímynd á samfélagsmiðlum og 

hafi einnig stjórn á hverju deilt er á slíkum miðlum. Þá hefur verið sýnt fram á að jákvæð 

innlegg fái yfirleitt betri endurgjöf annarra notenda í formi „læka”, athugasemda og 

deilinga (Morris, 2014) og að notendur séu að ákveðnu leyti skilyrtir til að tjá sig frekar 
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um það góða. Það kemur því kannski ekki á óvart að nýjar mæður hafi tilhneigingu til að 

birta aðeins það besta sem verður til þess að birtingarmynd móðurhlutverksins á 

samfélagsmiðlum fer í auknum mæli á skjön við raunveruleikann. Staðalímyndir 

móðurhlutverksins sem koma gjarnan fram í fjölmiðlum, bíómyndum og skáldskap hafa 

breyst í tímans rás en þó virðist vera rauður þráður í þeim öllum - óraunhæfar kröfur, 

jafnvel mótsagnir. Mæður geta verið á fimm stöðum í einu en hafa þó fullkomna yfirsýn 

með lífi barna sinna (Lang, 2008).  Samfélagsmiðlar gætu því verið kjörinn vettvangur fyrir 

nýjar mæður sem upplifa sig þurfa að verða við kröfum samfélagsins, að sýna 

umheiminum að þær geti einmitt þetta, tekist á við móðurhlutverkið og það með glans. 

Birtingarmyndin hefur í sumum tilvikum farið svo á skjön við raunveruleikann að farið 

er að tala um „glansmyndina” - glansmynd móðurhlutverksins, sem gjarnan er viðhaldið 

af áhrifavöldum sem hafa ávinning og jafnvel tekjur af því að sýna lífið með þeim hætti. 

Það þýðir þó lítið að bera ásakanir í garð áhrifavalda og fyrirmynda í móðurhlutverkinu. Á 

bak við þá standa seljendur sem kaupa þeirra áhrif og nýta til að kynna sig, skapa umtal 

og auka viðskipti. Það gefur augaleið að slíkir einstaklingar birti vörur og þjónustu í eins 

jákvæðu ljósi og mögulegt er með það að markmiði að sem flestir taki eftir, veiti endurgjöf 

og versli af viðkomandi fyrirtæki. Þetta efni fléttast á meðal þess sem nýjar mæður sjá í 

taumlausu flæði skilaboða á samfélagsmiðlum og getur  óneitanlega viðhaldið og skekkt 

ennfremur birtingarmynd þess sem móðurhlutverkið er. „Fullkomið heimili, fallegustu 

fötin, merkjavörurnar og hrein og prúð börn” („Ekkert til sem heitir fullkomið foreldri”, 

2017) er á meðal þess sem sýnt er og tilheyrir umræddri glansmynd. 

Samband á milli félagslegs samanburðar og upplifunar af móðurhlutverkinu var veikt 

og neikvætt  (rs =-0,40) sem getur bent til þess að eftir því sem nýbakaðar mæður bera sig 

minna saman við aðra, eigi þær betri upplifun af móðurhlutverkinu. Þetta er í takt við 

niðurstöður Coyne, McDaniel og Stockdale (2017) sem sýndu tengsl milli aukins félagslegs 

samanburðar og neikvæðra tilfinninga í foreldrahlutverki. Chua og Chang (2016) sýndu 

einnig tengsl milli óöryggis og lakari sjálfsmyndar og tilhneigingar til að bera sig saman við 

aðra á samfélagsmiðlum. Þó sjálfsmynd hafi ekki verið sérstaklega til skoðunar hér var 

spurt hvort þátttakendur hefðu áhyggjur af því að vera ekki jafn góðar og aðrar mæður. 

Það reyndist vera miðlungs neikvæð fylgni á milli þess þáttar og félagslegs samanburðar 

(rs =-0,37) sem líkist nokkuð niðurstöðum Chua og Chang (2016).  
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Niðurstöður mælinga á félagslegum samanburði sýndu heilt yfir að þátttakendur 

hölluðust í átt að meiri samanburði en minni sem passar við kenningu Festinger (1954) og 

styður hugmyndir  hans um að félagslegur samanburður sé óumflýjanleg tilhneiging hjá 

einstaklingum. Sé gert ráð fyrir að kenningin eigi við í þessu samhengi má álykta svo að 

félagslegur samanburður nýrra mæðra í gegnum samfélagsmiðla eigi þátt í hvernig þær 

meta eigið virði og upplifi sig í móðurhlutverkinu. Það sem gerir þetta áhugavert þegar 

samfélagsmiðlar eru annars vegar er að samspil félagslegs samanburðar og mats á 

persónulegu virði einstaklinga verkar í báðar áttir. Persónulegt virði getur minnkað þegar 

einstaklingur metur sig óæðri í samanburði við aðra, en aukist þegar mat einstaklingsins 

er að hann sé betri á sviði samanburðarins (Wills, 1981). Samfélagsmiðlar geta því verið 

vettvangur fyrir bæði, samanburð við þá sem nýjar mæður telja æðri sér á ákveðnu sviði 

en einnig farvegur fyrir þær til að sýna fram á yfirburði á öðrum sviðum. Schoppe-Sullivan 

o.fl. (2016) komust að því að mæður sem voru uppteknari af samþykki annarra og töldu 

samfélagið hafa strangari kröfur gagnvart mæðrum voru virkari á Facebook og höfðu mun 

sterkari tilfinningaviðbrögð gagnvart mæðratengdru efni á miðlinum. Því er vert að hafa í 

huga að félagslegur samanburður hefur mismikið vægi hjá einstaklingum í mati á eigin 

virði. Eitt er þó víst að félagslegur samanburður er jafn raunverulegur á samfélagsmiðlum 

og hann er í daglegu lífi. 

Miðlungs jákvætt samband var á milli félagslegs samanburðar og hugmynda um 

birtingarmynd móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum (rs =0,29). Bendir þetta til þess að 

mæður sem hafa aukna tilhneigingu til félagslegs samanburðar telji birtingarmynd 

móðurhluverksins á samfélagsmiðlum vera jákvæðari. Í rannsókn Chae (2015) var að finna 

tengsl milli áreitis frá fjölmiðlaumfjöllun um frægar mæður og aukins félagslegs 

samanburðar. Slíkur samanburður hafði einnig tengsl við viðhald staðalímyndarinnar um 

„hina fullkomnu móður”. Það er því kannski ekki nýtt af nálinni að þessi tvö fyrirbæri 

fylgist að. Raunar mætti velta vöngum yfir hvort tilhneiging til félagslegs samanburðar 

stuðli að einhverju leyti að því að einstaklingar leiti uppi viðfangsefni til að bera sig saman 

við. Þeir hafi þörf fyrir að athuga stöðugt hvar þeir eru staddir á meðal jafningja, líkt og 

draga má ályktun af úr niðurstöðum Schoppe-Sullivan o.fl. (2016), sem ræddar voru hér 

að ofan.  Einnig er áhugavert að líta á þessi tengsl í ljósi niðurstaðna Bartholomew o.fl. 

(2012), en þeir lýstu ákveðnum vítahring og keðjuverkun þess að standa í félagslegum 

samanburði á samfélagsmiðlinum Facebook. Sá vítahringur lýsir sér þannig að nýjir 
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foreldrar hljóti aukna streitu og vanlíðan í kjölfar samanburðar á Facebook sem skapar 

aukna tilhneigingu til að birta ímynd „fullkomins foreldris” á miðlinum.  

Aldur virtist vera áhrifaþáttur í hvernig nýjar mæður upplifðu móðurhlutverkið og 

einnig að hvaða marki þær báru sig saman við aðra. Eldri þátttakendur mátu upplifun sína 

betri en þeir yngri og báru sig síður saman við aðra. Þarna getur reynsla og þroski spilað 

ákveðið hlutverk, auk þess sem rannsóknir benda til að yngri foreldrar séu virkari á 

samfélagsmiðlum og að konur með fyrsta barn séu hvað virkastar (Dworkin, Walker, 

Connellog Doty, 2012; Plantin og Daneback, 2009). Það dugir þó ekki eitt og sér til að skýra 

þennan mun en það gefur ákveðna mynd af þeim hópi sem er sérstaklega viðkvæmur 

hvað varðar upplifun á sínu hlutverki og samanburði við aðra. Þetta eru ungar nýbakaðar 

mæður sem eru virkar á samfélagsmiðlum. Það var því áhugavert þegar kom í ljós munur 

á milli aldurshópa um fullyrðinguna „ég hef áhyggjur af því að ég standi mig ekki jafn vel 

og aðrar mæður”. Þessar áhyggjur voru mun meira áberandi á meðal yngstu mæðra, 25 

ára og yngri. Hér erum við kannski komin að kjarna málsins. Þetta er sá hópur sem er að 

stíga sín fyrstu skref í móðurhlutverkinu, vill standa sig jafn vel og aðrar mæður og leitar 

að fyrirmyndum og leiðsögn, ef til vill á samfélagsmiðlum. Á hinn bóginn má geta sér til 

um að eldri þátttakendur séu síður og sjaldnar á þessum vettvangi þar sem félagslegur 

samanburður á sér gjarnan stað, auk þess sem eldri þátttakendur eru líklegri til að eiga 

börn fyrir og tilheyra því ekki hópi frumbyrja, eða kvenna með fyrsta barn.  

Í rannsóknum hafa væntingar mæðra til móðurhlutverksins verið kannaðar með tilliti 

til fyrri reynslu af barneignum, hvort fyrri reynsla geri væntingar kvenna til lífsins með 

ungabarni raunhæfari en þeirra sem eru að eiga fyrsta barn (Green o.fl. 1998; Staneva og 

Wittkowski, 2013). Í núverandi rannsókn var þessum hugsunarhætti beitt með því að 

kanna hvort mæður með fyrri reynslu hafi ólíkar hugmyndir um birtingarmynd 

móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum. Ekki reyndist vera munur milli kvenna með eitt 

barn og kvenna með fleiri börn og passar það við niðurstöður Staneva og Wittkowski 

(2013) sem fundu engan mun á væntingum kvenna eftir fjölda barna. Sömuleiðis var ekki 

að finna mun milli þessara hópa hvað varðar félagslegan samanburð eða upplifun af 

móðurhlutverkinu. Þetta kom á óvart þar sem rannsakandi hafði vænt þess að sjá slíkan 

mun byggt á eigin tilgátum um aukna reynslu og þekkingu á móðurhlutverkinu. Þar sem 

rannsóknarniðurstöður í þessum málaflokki gefa ekki mjög skýra mynd (Fridh og Gaston-
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Johansson, 1990; Green o.fl. 1998; Staneva og Wittowski, 2013) af muninum milli þessara 

hópa var áhugavert að skoða nánar þann mun sem var að finna í núverandi úrtaki. 

Finna mátti mun á frum- og fjölbyrjum þegar kom að því að finnast erfitt þegar börn 

þeirra grétu. Frumbyrjur voru í meiri erfiðleikum þar og getur reynslu- og þekkingarleysi 

spilað þar stórt hlutverk. Frumbyrjur áttu einnig erfiðara með að biðja um ráð og aðstoð 

annarra. Ef til vill eru þessi tvö atriði tengd á einhvern hátt, til dæmis þegar litið er til 

reynslu. Að átta sig á og mæta þörfum ungabarns kemur með reynslu og hún fæst aðeins 

með tíma og endurteknum tilraunum. Með tímanum verður tilfinning móður fyrir ólíkum 

þörfum barnsins betri og ef til vill fljótari að átta sig á því sem þarf að gera til að stöðva 

grátinn. Þegar öryggi móður í garð umönnunar barnsins eykst getur orðið auðveldara að 

opna fyrir ráðum og aðstoð annarra. Önnur vangavelta felst í hvort þátttakendur hafi talið 

erfitt að fá aðstoð og ráð annarra í eigin persónu og leiti frekar að slíku á netinu eins og 

ljóst er að nýjir foreldrar gera í miklum mæli (Duggan o.fl. 2015). Ef til vill er stundum 

auðveldara að leita uppi stuðning og ráð undir nafnleynd eða við ókunnuga, þá 

sérstaklega þegar viðkomandi er óöruggur í nýju hlutverki. 

Þegar kom að fjölbyrjum voru þær verr staddar þegar kom að skynjuðum stuðningi frá 

sínum nánustu. Tekið skal fram að skynjaður stuðningur var almennt yfir meðallagi hjá 

öllum þátttakendum óháð fjölda barna en þó ert þetta áhugaverð staða fyrir mæður með 

fleiri en eitt barn. Velta mætti fyrir sér hvort þörfin fyrir stuðning frá nánustu fjölskyldu 

sé aukin þegar börnin verða fleiri. Þá jafnvel enn meiri ef stutt aldursbil er milli barna og 

mikil umönnunarkrafa sem leggst á móðurina. Ekki var litið til hjúskapar- eða 

fjárhagsstöðu í rannsókn en þátttaka maka í barnauppeldi hefur eflaust áhrif þegar 

skynjaður stuðningur er metinn. Áþekka niðurstöðu er að finna í rannsókn Kalmuss o.fl., 

(1992) þar sem sá hópur mæðra sem átti hvað erfiðast með sálræna aðlögun í 

móðurhlutverkinu, voru mæður sem höfðu miklar væntingar um aðstoð í umsjá barnsins 

frá t.d. maka og fjölskyldu, en áttu ekki upplifun í samræmi við það. Því má ætla að 

félagslegur stuðningur sé mikilvægur þáttur í að stuðla að farsælli aðlögun fyrir nýbakaðar 

mæður. 
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Finna mátti mun á upplifun af móðurhlutverkinu og félagslegum samanburði eftir því 

hvaða menntunarstigi þátttakendur höfðu lokið, en almennt var upplifun af 

móðurhlutverkinu betri og félagslegur samanburður minni eftir því sem konur voru með 

meiri menntun. Gjarnan er jákvæð fylgni milli aldurs og menntunarstigs þó það sé ekki 

algilt og því algengara að eldri mæður hafi lokið hærri menntunarstigum. Hér kann aldur 

og félagsleg staða að spila ákveðið hlutverk. Nýbakaðar mæður með aukna menntun 

gætu verið eldri og almennt betur staddar þegar kemur að ýmsum þáttum sem gætu stutt 

við góða upplifun af móðurhlutverkinu, líkt og tekjum,  atvinnumöguleikum, 

búsetuskilyrðum og félagslegum stuðningi. Rannsóknir styðja þessa niðurstöðu, en 

Kalmuss o.fl. (1992) komust t.d. að því að mæður með aukna menntun séu líklegri til að 

eiga upplifun af móðurhlutverkinu sem stenst væntingar þeirra. Einnig hefur 

vitsmunalegur undirbúningur foreldra, til dæmis  sá sem hlýst af góðri upplýsingaöflun 

um það sem er að vænta, tengsl við minni streitu og betri aðlögun í foreldrahlutverkinu 

(Sommer o.fl., 1993). Færa mætti fyrir því rök að aukin menntun geri einstaklingum kleift 

að afla sér góðra upplýsinga, en einnig beita gagnrýnni hugsun þegar kemur að 

upplýsingaöflun og að taka við ráðleggingum annarra. 

Sjá mátti mun eftir menntunarstigi þegar kom að fullyrðingunni „ég sakna lífsins sem 

ég lifði áður en ég eignaðist barnið mitt”. Mæður sem lokið höfðu lægri 

menntunarstigum, grunnskólaprófi og stúdentsprófi, upplifðu slíkan söknuð oftar en þær 

mæður sem lokið höfðu hærri menntunarstigum. Þá upplifðu mæður sem lokið höfðu við 

grunnskólapróf oftar einangrun og einmannaleika, leiða og áhyggjur af því að standa sig 

ekki jafn vel og aðrar mæður. Erfitt er að túlka þessar niðurstöður þar sem ekki er að finna 

sambærilegar mælingar eða niðurstöður í fyrirliggjandi heimildum. Þó var að finna 

nokkuð jákvæða fylgni milli aldurs og menntunar í gögnunum sem gefur til kynna að 

gróflega eru mæður með lægri menntunarstig yngri. Þá mætti velta því upp að yngri 

mæður eigi erfiðara með aðlögun í móðurhlutverkinu vegna margvíslegra áhrifaþátta, til 

dæmis jafnaldra sem ekki skilja þeirra aðstæður og lifa ólíkum lífsstíl.  

Nýjar mæður virðast nota samfélagsmiðlana Snapchat (87%), Facebook (79%) og 

Instagram (59%) mest til að fylgjast með öðrum í sömu sporum. Þessi dreifing er ólík þeirri 

sem sjá má á almennri samfélagsmiðlanotkun Íslendinga en tekið skal fram að ekki var 

spurt um almenna notkun miðlanna heldur frekar á hvaða vettvangi væri fylgst með 
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öðrum mæðrum. Þó eru þrír helstu miðlarnir þar sem fylgst er með öðrum mæðrum þeir 

sömu og vinsælustu samfélagsmiðlarnir á meðal Íslendinga (MMR, 2018). Áberandi var 

hversu afburðavinsælt er að fylgjast með öðrum mæðrum á Snapchat en ekki eru til 

tölulegar heimildir um notkun mæðra á þeim miðli að svo stöddu. Niðurstöðurnar gefa 

vísbendingu um hversu vinsæll miðillinn er hjá þessum hópi og að þar sé að finna tækifæri 

til að nálgast nýjar mæður. Engan mun var að finna á upplifun af móðurhlutverkinu, 

félagslegum samanburði og hugmyndum um birtingarmynd móðurhlutverksins á 

samfélagsmiðlum, eftir því hvaða miðlar voru helst notaðir til að fylgjast með öðrum 

mæðrum. Það skýrist mögulega af því að flestir notendur samfélagsmiðla hafa aðgang að 

fleiri en einum, og áreitið því ekki ólíkt eftir því hvort verið er að skoða Snapchat, 

Facebook eða Instagram. Rannsakandi vænti þess að sjá mun, byggt á því að notendur 

eigi til að fylgja óskrifuðum reglum sem tilheyra menningu á ákveðnum samfélagsmiðlum 

eins og rætt er í grein Lim o.fl. (2015). Slíkan mun var ekki að finna og má mögulega rekja 

það til rannsóknaraðferðar, þar sem ekki var unnt einangra niðurstöður fullkomlega eftir 

hverjum samfélagsmiðli heldur völdu þátttakendur flestir fleiri en einn valkost þegar 

merkt var við samfélagsmiðlanotkun. 
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 Lokaorð 

Heilt yfir má draga þá ályktun að samfélagsmiðlar geti verið vettvangur fyrir félagslegan 

samanburð hjá nýbökuðum mæðrum. Í þessari rannsókn töldu þátttakendur þá 

birtingarmynd af móðurhlutverkinu sem sést á samfélagsmiðlum lýsa því sem auðveldu, 

veiti lífsfyllingu, gleði og hamingju en á sama tíma ekki samræmast raunveruleikanum. 

Það gefur því augaleið að á samfélagsmiðlum geti orðið til óraunhæfur staðall fyrir 

nýbakaðar mæður, hóp sem er viðkvæmur vegna mikilla breytinga. Þetta eru breytingar 

sem koma í kjölfar lífsviðburðar sem markar upphaf eins og endalok annars, hefur 

líkamleg og andleg áhrif og setur varanlegt mark á líf allra sem eiga hann sameiginlegan. 

Eðlilega fylgir slíkum viðburði þrýstingur og vilji til að standa sig vel, leit að viðmiðum og 

leiðsögn um hvernig best sé að leysa það af hendi. Sé viðmiðið sem mætir nýbökuðum 

mæðrum á samfélagsmiðlum ótækt, er hætta á að þær upplifi að þeim sé stöðugt að 

mistakast, að það sem þær hafi fram að færa sé aldrei nóg, að þær séu ekki nóg. Í kjölfarið 

geta þær átt neikvæðari upplifun af móðurhlutverkinu. Stærstur hluti nýbakaðra mæðra 

fylgist með öðrum nýbökuðum mæðrum á samfélagsmiðlum, ber sig saman við þær að 

einhverju marki en er um leið meðvitaður um ósamræmi milli samfélagsmiðla og 

raunveruleikans. Mat rannsakanda er að verðandi og nýbakaðar mæður hefðu gagn af 

fræðslu og opinni umræðu um þetta málefni. Viðurkenning og meðvitund um óraunhæfa 

staðla gerir hópnum kleift að beita gagnrýnni hugsun við mat á eigin virði í 

móðurhlutverkinu og upplifa um leið aukið öryggi og farsælli aðlögun við  

þessar miklu breytingar.
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10.1 Takmarkanir rannsóknar  

Vert er að hafa í huga að hentugleikaúrtak eins og notað var í þessari rannsókn, getur 

skapað ákveðna úrtaksskekkju. Bakgrunnsbreytu um barnafjölda hefði mátt mæla þannig 

að nákvæmari niðurstöður fengjust um barnafjölda, aldur eldri barna og búsetu þeirra. 

Mælitækið fyrir hugmyndir um birtingarmynd móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum 

hefur ekki verið rannsakað með tilliti til próffræðieiginleika. Þetta gefur tilefni til að 

endurskoða notagildi þess en hugtakið er nokkuð vítt og jafnvel ólíkt eftir því hvaða 

samfélagsmiðill er skoðaður. Þá var í einhverjum tilvikum ályktað um hópa með afar fáum 

stökum, til dæmis voru þátttakendur með doktorspróf aðeins þrír og þátttakendur 40 ára 

eða eldri aðeins níu. Niðurstöðum ber því að taka með fyrirvara um það. Fleiri 

bakgrunnsbreytur hefðu mögulega gefið aðra niðurstöðu og veitt möguleikann á því að 

skoða skýringarmátt ólíkra breyta fyrir upplifun af móðurhlutverkinu. Dæmi um slíkar 

breytur eru tekjur, hjúskaparstaða, skynjaður félagslegur stuðningur og þátttaka maka í 

barnauppeldi. Þá hefði verið mögulegt að mæla upplifun af móðurhlutverkinu með því að 

setja saman fleiri víddir, líkt og skynjaða frammistöðu í foreldrahlutverki, félagslegan 

stuðning, heilsulæsi, upplýsingalæsi, þunglyndi, fæðingarreynslu og svo mætti lengi telja. 

Mælitækið fyrir félagslegan samanburð mætti aðlaga enn frekar að samfélagsmiðlum, 

jafnvel stökum samfélagsmiðlum en byggt á rannsóknum er eðli þess efnis sem notendur 

deila á mismunandi samfélagsmiðlum ólíkt og hefði verið áhugavert að kanna hvort 

munur væri þar á. Þá var spurningu sem sneri að samfélagsmiðlum sem notaðir voru til 

að fylgjast með jafningjum hægt að svara með fleiri en einum valkosti. Þetta gerði að 

verkum að erfiðara var að meta mun á upplifun af móðurhlutverkinu, samanburð og 

hugmyndir um birtingarmynd móðurhlutverksins fyrir einstaka miðla. Það hefði mögulega 

gefið áhugaverðar niðurstöður og dýpri innsýn í þennan málaflokk.  
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10.2 Tillögur að frekari rannsóknum  

Í framhaldinu væri áhugavert að þróa fullkomnari mælitæki fyrir hugmyndir nýbakaðra 

mæðra um móðurhlutverkið eins og það birtist á samfélagsmiðlum. Einnig mætti kanna 

þá þætti sem núverandi rannsókn gerir fyrir nýbakaða feður og/eða foreldra. Ljóst er að 

frekari rannsókna er þörf sem bera saman sálræna aðlögun og jafnvel fleiri eiginleika eftir 

því hvort konur eru að eiga fyrsta barn eða hafi fyrri reynslu af barneignum.
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Viðauki - spurningalisti 

Spurningalisti, rannsóknir í markaðsfræði 2018 (Gígja Gylfadóttir) 

Samband upplifunar af móðurhlutverkinu, félagslegs samanburðar og hugmynda um birtingarmynd 

móðurhlutverksins á samfélagsmiðlum 

1. Átt þú barn undir 1 árs aldri?  

Já/nei 

2. Er hann/hún þitt fyrsta barn? 

Já/nei 

3. Taktu afstöðu til eftirfarandi staðhæfinga: 

Á síðustu 2-3 vikum hef ég verið sjálfsörugg með hvernig ég sinni barninu mínu 

4. Á síðustu 2-3 vikum hef ég saknað lífsins sem ég lifði áður en ég eignaðist barnið mitt 

5. Á síðustu 2-3 vikum hefur mér fundist erfitt þegar barnið mitt grætur 

6. Á síðustu 2-3 vikum hef ég upplifað nánd við barnið mitt 

7. Á síðustu 2-3 vikum hef ég upplifað einmanaleika eða einangrun 

8. Á síðustu 2-3 vikum hefur mér leiðst 

9. Á síðustu 2-3 vikum hef ég fundið fyrir litlum stuðningi 

10. Á síðustu 2-3 vikum hef ég átt auðvelt með að biðja um aðstoð eða ráð þegar ég hef þurft þess 

11. Á síðustu 2-3 vikum hef ég orðið taugaóstyrk eða óróleg í kringum barnið mitt 

12. Á síðustu 2-3 vikum hef ég haft áhyggjur af því að eitthvað gæti komið fyrir barnið mitt 

13. Á síðustu 2-3 vikum hef ég orðið pirruð gagnvart þeim skyldum sem fylgja móðurhlutverkinu 

14. Á síðustu 2-3 vikum hef ég haft áhyggjur af því að ég sé ekki jafn góð og aðrar mæður 

15. Á síðustu 2-3 vikum hef ég upplifað samviskubit 

16. Fylgist þú með öðrum mæðrum á samfélagsmiðlum?  

Já/nei 

17. Á hvaða samfélagsmiðlum fylgist þú helst með öðrum mæðrum? (merkja má við fleiri en einn svarkost) 

1. Facebook 

2. Instagram 

3. Snapchat 

4. Twitter 

5. Bloggsíðum 

6. Pinterest 

7. Annað (Hvað?) 

18. Hversu ósammála eða sammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum? 

19. Á samfélagsmiðlum virðist móðurhlutverkið almennt vera auðvelt 

20. Á samfélagsmiðlum virðist móðurhlutverkið veita mikla lífsfyllingu 

21. Á samfélagsmiðlum virðist móðurhlutverkið vera reynsla sem veitir gleði og hamingju 

22. Á samfélagsmiðlum er dregin upp raunsæ mynd af því hvernig er að vera móðir 

23. Hversu ósammála eða sammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum 

24. Ég ber mig oft saman við aðra með tilliti til þess hverju ég hef áorkað í lífinu 

25. Ég er mjög meðvituð um hvað ég geri miðað við hvað aðrir gera 

26. Ég legg það ekki í vana minn að bera mig saman við aðra 

27. Þegar ég kemst að því að ég hafi staðið mig vel í einhverju, ber ég það saman við hversu vel aðrir hafa staðið sig 

28. Ég ber oft saman stöðu mína félagslega (t.d. félagsfærni, vinsældir) við stöðu annarra 

29. Á hvaða aldursbili ert þú? 

30. Merktu við hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið við 
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Viðauki 2 – þriggja og fimm þátta lausn þáttagreiningar 

Hleðsla 22 atriða annars vegar á 3 þætti og hins vegar á 5 þætti eftir þáttagreiningu 

samsettra mælitækja 
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