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Ágrip 

Á samfélagsmiðlum hefur skapast nýr vettvangur fyrir sköpun sjálfsmyndar frammi fyrir 

augum almennings. Umfjöllunarefni ritgerðar minnar er hvernig ungt fólk myndar og birtir 

sjálf sitt á samfélagsmiðlum eins og Instagram og hvaða áhrif það hefur á sjálfsmyndina. 

Notast var við kenningar um sjálfið auk þess sem kenningar um táknræn samskipti (e. 

symbolic interactionism) voru skoðaðar. Þar er helst að nefna kenningar Erving Goffman um 

leikræna framsetningu sjálfsins í daglegu lífi og kenningu hans um áhrifastjórnun (e. 

impression management) auk kenninga George Herbert Mead um Me og I. Hugtök eins og 

aðalsvið, baksvið, leikari, áhorfendur og hlutverk eru yfirfærð yfir á daglegt líf fólks og notuð 

til að lýsa samskiptum á samfélagsmiðlum. Framkvæmd var blönduð rannsókn þar sem 

notast var við bæði megindlega og eigindlega rannsóknaraðferð. Megindlegi hluti 

rannsóknarinnar fól í sér þemagreiningu á tíu Instagram reikningum þar sem myndirnar voru 

flokkaðar samkvæmt magnbundinni innihaldsgreiningu. Seinni hluti rannsóknarinnar var 

eigindlegur þar sem tekin voru tvö hálfopin viðtöl. Helstu niðurstöður benda til þess að 

Instagram hafi mikil áhrif á framsetningu sjálfsins og myndun sjálfsmyndar hjá ungu fólki. 

Mikil pressa virðist vera frá samfélaginu til að haga sér á ákveðinn hátt og að líta vel út. Þá 

grípa einstaklingar m.a. til þess ráðs að beita áhrifastjórnun til að hafa stjórn á ímynd sinni út 

á við. Á miðlinum má finna bæði aðalsvið og baksvið þar sem gilda óskrifaðar reglur um hvað 

sé við hæfi og hvað ekki. Þetta skapar ákveðið handrit félagslegra samskipta sem stýrir allri 

hegðun notenda á Instagram og mótar samfélagsleg viðhorf til einstaklingsins.  
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Formáli 

Rannsókn þessi er 10 (ECTS) eininga lokaverkefni mitt í til BA-prófs í uppeldis- og 

menntunarfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Rannsóknin var framkvæmd á 

vorönn 2019 og fjallar um birtingu sjálfsins á Instagram. Ég vil byrja á því að þakka 

leiðbeinanda mínum Jóni Ingvari Kjaran fyrir góða leiðsögn og aðstoð við gerð þessa 

verkefnis. Foreldrar mínir fá allar mínar þakkir fyrir þá hjálp og þann stuðning sem þau hafa 

veitt mér, bæði við gerð þessa verkefnis sem og í gegnum alla mína skólagöngu. Þið styðjið 

mig þegar ég er við það að brotna og virðist alltaf hafa trú á mér. Án ykkar hefði þetta aldrei 

orðið að veruleika. Einnig vil ég þakka samnemendum mínum í uppeldis- og 

menntunarfræðinni fyrir þær ótalmörgu samverustundir á bókasafninu á meðan á skrifunum 

stóð. Síðast en ekki síst vil ég þakka þátttakendum í rannsókninni og þá sérstaklega 

viðmælendum mínum tveimur fyrir góða samvinnu og hreinskilin svör.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands 

(2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu 

vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er 

að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með 

einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég 

með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 10. maí 2019 

 

Arna Guðnadóttir        . 
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1 Inngangur  

Tæknibylting síðustu áratuga hefur gjörbreytt hugmyndum okkar um samfélagið og samband 

okkar við aðra. Farsímar okkar eru ekki lengur aðeins tæki til að hringja úr, senda 

smáskilaboð og spila leikinn snake heldur eru þeir orðnir að litlum og fullkomnum tölvum 

sem passa í vasann og gera okkur kleift að fletta upp upplýsingum hvar og hvenær sem er. 

Samskipti okkar fara núna að miklu leyti fram á hinum ýmsu samfélagsmiðlum á netinu og er 

auðveldara sem aldrei fyrr að komast í samband við annað fólk hvar sem það er statt í 

heiminum. Samfélagsmiðlar eru orðnir mjög stór hluti af lífi flestra og fer notkun þeirra 

aðeins vaxandi. Samfélagsmiðlar hafa einnig tekið miklum breytingum í gegnum árin, allt frá 

fyrstu bloggsíðunum til snjallforrita sem leggja áherslu á að senda myndræn skilaboð eins og 

Snapchat og Instagram. Internetið er orðinn staður þar sem við fáum að mynda sjálfsmynd 

okkar á opinberum stað fyrir allra augum, hvort sem okkur líkar það betur eða verr.  

Stærsti hluti notenda internetsins er ungt fólk, einstaklingar sem tilheyra hinni 

svokölluðu þúsaldarkynslóð, en þau voru fyrsta kynslóðin sem ólst upp með internetinu. 

Þúsaldarkynslóðin hefur því þroskast í takt við internetið og þá hröðu tækniþróun sem átti 

sér stað á þeim tíma sem almenningur var að stíga sín fyrstu spor á internetinu. Rannsóknir 

benda til að um 98% ungs fólk á aldrinum 18-29 ára í Bandaríkjunum noti internetið á einn 

hátt eða annan (Pew Research Center, 2017). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að 75% ungs 

fólks á aldrinum 18-24 ára notar samfélagsmiðilinn Instagram og meðal þeirra heimsækja 

76% miðilinn að minnsta kosti einu sinni á dag (Anderson og Perrin, 2019). Samfélagsmiðlar 

hafa gjörbreytt samskiptum fólks og hafa þeir gert okkur kleift að tengjast fólki hvaðanæva 

úr heiminum. Þeir hafa einnig skapað nýjan vettvang fyrir sköpun sjálfsmyndar frammi fyrir 

augum almennings. Samskipti við aðra og viðbrögð samfélagsins eru lykillinn að mótun 

sjálfsins en nú til dags eru þessi viðbrögð mun óskýrari. Í raunheimi sjáum við viðbrögð 

áhorfenda við hegðun okkar augliti til auglitis og getum því hagað hegðun okkar út frá þeim. 

Á samfélagsmiðlum er þetta ekki eins auðvelt þar sem áhorfendurnir eru í raun ósýnilegir. 

Sönn og ósjálfráð viðbrögð fólks birtast ekki á samfélagsmiðlum eins og þau gera í 

hefðbundnum samskiptum augliti til auglitis. Á samfélagsmiðlum eru viðbrögð okkar lærð og 

við höfum oftast möguleika á að hugsa og endurmeta áður en við ýtum á „send“. 

Samfélagsmiðlar sem einkennast af myndbirtingu hafa því gefið framsetningu sjálfsins nýja 

möguleika þar sem við getum stjórnað ásýnd okkar og ímynd. Í ljósi þess hversu stóran þátt 

samfélagsmiðlar spila í samskiptum okkar við aðra er áhugavert að velta fyrir sér og skoða 

hvernig ungt fólk notar samfélagsmiðla, hvernig það myndar sjálfsmynd sína og áhrif 

samfélagsmiðla á hana. Auk þess er áhugavert að rannsaka hvort og hvernig ungt fólk beitir 

áhrifastjórnun á netinu og hvaða áhrif hún hefur á þau. Í þessari ritgerð verður notast við 

kenningar Erving Goffman um leikræna framkomu í daglegu lífi til að leita svara við þessum 
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spurningum en kenningar Goffman byggja á grunni kenninga um táknræn samskipti (e. 

symbolic interactionism). 

Í upphafi ritgerðarinnar verða kenningar og helstu hugtök kynnt til sögunnar en 

fyrirferðamestar eru kenningar Erving Goffman og George Herbert Mead. Þar verður gerð 

grein fyrir hugtökum eins og aðalsvið, baksvið, áhorfendur, hlutverk og sviðsmynd. Þessi 

hugtök verða færð yfir á daglegt líf og notuð til að lýsa samskiptum fólks. Því næst verður 

sjónum beint að notkun ungs fólks á samfélagsmiðlum þar sem áhersla verður lögð á 

samfélagsmiðilinn Instagram. Að því loknu mun aðferðafræði rannsóknarinnar verða kynnt 

en rannsóknin skiptist í tvennt, bæði megindlega og eigindlega, auk þess sem þátttakendur 

verða kynntir stuttlega. Í lokakafla ritgerðarinnar verður helstu niðurstöðum gerð skil ásamt 

umfjöllun um rannsóknina sjálfa. 
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2 Kenningarlegar forsendur 

Hér verður gerð grein fyrir kenningarlegum forsendum ritgerðarinnar. Notast var við 

kenningar um sjálfið auk þess sem kenningar um táknræn samskipti (e. symbolic 

interactionism) voru skoðaðar. Þar er helst að nefna kenningar George Herbert Mead um Me 

og I og kenningar Erving Goffman um leikræna framsetningu sjálfsins í daglegu lífi og 

kenningu hans um áhrifastjórnun (e. impression management). 

2.1 Hugmyndir um sjálfið 

Sjálfið er hugtak sem erfitt er að skilgreina. Þegar talað er um sjálfið er oftast verið að meina 

viðhorf og tilfinningar einstaklings til sjálfs síns eða það sem við teljum einkenna okkur sjálf. 

Til eru margar skilgreiningar á sjálfinu og er því oft heppilegt að tala um mörg mismunandi 

sjálf í staðinn fyrir eitt fast sjálf, því skilgreiningin á því hvað sjálfið er fer eftir samhenginu 

hverju sinni. Sem dæmi er hægt að skilgreina sjálfið sem sjálfsmeðvitund einstaklings, 

sjálfsímynd hans og hugmyndir hans um sjálfan sig, reynslu og þekkingu, sjálfsstjórn, 

sjálfskennd og afstöðu einstaklings til sjálfs síns. Einnig er hægt að tala um sjálfið sem þann 

skilning sem maður leggur í viðbrögð annarra við manni sjálfum, þann félagslega hóp sem 

maður tilheyrir eða manni finnst maður tilheyra. Allir þessir hlutir geta talist til sjálfs 

einstaklings en þeir eru þó augljóslega mjög fjölbreyttir og misjafnir. Sjálfið er því í raun það 

sem hver maður telur sjálfan sig vera (Lawler, 2014). Öll búum við yfir mörgum grímum og sú 

gríma sem við veljum fer eftir aðstæðum og viðmælendum hverju sinni. Ein manneskja getur 

því búið yfir mörgum sjálfum sem haldast öll í hendur við að segja til um hver hún er. Þetta 

þýðir að sjálfsmynd manneskju í einum aðstæðum getur verið allt önnur í öðrum aðstæðum 

því kringumstæðurnar sem móta sjálfsmyndina eru misjafnar. Maður hagar sér á 

mismunandi hátt eftir því hvar maður er og með hverjum og eru þessar mismunandi útgáfur 

af manni allar hluti af sjálfinu því að maður getur aldrei verið neinn annar en maður sjálfur 

(Bromley, 1993). 

2.2 Kenningar um táknræn samskipti 

Kenningar um táknræn samskipti reyna helst að útskýra mannlegar athafnir út frá 

hugmyndum um hvaða skilning einstaklingar leggja í athöfnina. Þær fjalla því fyrst og fremst 

um það hvernig einstaklingur getur mótað samfélag sitt og haft áhrif á annað fólk í kringum 

sig. Einnig skýra þær hvernig hægt sé að greina og túlka manneskjur með því að horfa á 

hegðun þeirra og athafnir (Manis og Meltzer, 1978). Viðbrögð okkar við öðrum eru háð 

túlkun okkar á hegðun þeirra og hvaða merkingu við leggjum í hana. Merkingar hluta 

myndast í félagslegum samskiptum og við tökum ekki aðeins inn merkingar ákveðinna 

athafna heldur mótum við, breytum og búum til nýjar merkingar í samhengi við þær 
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aðstæður sem við finnum okkur í. Til að árangursrík samskipti geti átt sér stað verður 

sameiginlegur skilningur á merkingunni að vera til staðar til þess að hægt sé að móta 

viðeigandi viðbrögð eða svörun. Táknræn túlkun (e. symbolic interpretation) mótast í 

samskiptum við aðra þar sem við myndum sameiginlegan skilning á ákveðnu fyrirbæri. Ef þú 

skilur ekki merkinguna þá geta eðlileg samskipti ekki átt sér stað (Manis og Meltzer, 1978; 

Alver og Caglar, 2015).  

2.2.1 Me og I 

Við erum flest gædd þeim hæfileika að geta sett okkur í spor annarra og getum því skoðað 

okkur sjálf út frá sjónarhóli annarra en fræðimaðurinn George Herbert Mead kallaði þessa 

hegðun hlutverkaskipti (e. role-taking). Kenningar Mead ganga út á það að útskýra betur 

þessi hlutverkaskipti sem hann segir að við göngum öll í gegnum, þ.e. að setja sig í spor 

annarra. Þær fela í sér þá hugmynd að ófélagslegt einstaklingsbundið sjálf sé ekki til. Sjálfið 

er ekki eitthvað sem við fæðumst með heldur myndast það og þróast í gegnum félagslega 

reynslu. Sjálfið er aldrei fullmótað og tekur það stöðugum breytingum í samræmi við 

upplifanir okkar og reynslu. Einstaklingar gera þó greinarmun á eigin sjálfsmynd og 

skilaboðunum sem þeir fá frá umhverfinu. Mead lagði áherslu á að talað væri um tvær hliðar 

sjálfsins, Me og I, þar sem Me er hið meðvitaða sjálf, eða það sjálf sem kemur að utan, en I er 

hið ómeðvitaða sjálf sem kemur innan frá. Me tengist fremur væntingum samfélagsins og er 

lærð hegðun okkar sem þróast og breytist í gegnum félagsleg samskipti okkar við aðra en I er 

í grunninn það sjálf sem við fæðumst með og bregst við grunnþörfum okkar án þess að við 

þurfum að hugsa um það. Má því segja að Me taki saman og túlki þau skilaboð sem 

umhverfið sendir okkur um okkur sjálf og birtist öðrum sem einfölduð útgáfa af okkur sem 

hagar sér samkvæmt samfélagslegum reglum og stöðlum en I er hins vegar virk svörun okkar 

við þessum skilaboðum og getur ögrað og lagt í efa þessar samfélagslegu reglur. I er óheft og 

sjálfselsk hugsun sem snýst um eigin langanir án þess að taka með í reikninginn viðbrögð 

annarra en Me er rökhugsunin sem tekur við og íhugar hvernig aðrir myndu bregðast við 

hegðun I. Þessir tveir þættir, Me og I, eru ávallt samofnir og hvorugur getur verið til án hins 

(Mead, 1934). 

2.3 Erving Goffman  

Í bókinni The Presentation of Self in Everyday Life fjallar Erving Goffman um uppruna og 

sköpun sjálfsins, birtingu þess og mótun í félagslegum samskiptum við umhverfið. Hann 

notast við myndlíkinguna um að lífið sé leikhús og að við séum öll að leika ákveðið hlutverk á 

sviði. Hann greindi því nokkurs konar óskrifaðar félagslegar reglur samfélagsins sem stjórna 

bæði sögðum (e. verbal) og ósögðum (e. non-verbal) samskiptum auk þess sem hann greindi 

og útskýrði hversdagslega hegðun sem hluta af leikrænni framkomu einstaklinga. 
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Grundvallaratriðið í kenningu Goffman er það að við, sem félagslegar verur, erum öll 

meðvituð um okkur sjálf og annað fólk í kringum okkur. Þessi mikla meðvitund gerir það að 

verkum að við viljum ávallt koma sem best fyrir í samskiptum við aðra. Hin leikræna 

framkoma okkar sé eiginlegur grunnur allra mannlegra samskipta og að öll samskiptamynstur 

megi rekja til þessara óskrifuðu reglna sem við lifum flest eftir. Við reynum því eftir bestu 

getu að stjórna viðbrögðum annarra og reynum að hafa áhrif á hugmyndir þeirra á okkur 

með því að birta okkur sjálf í eins jákvæðu ljósi og hægt er. Þessari hegðun lýsir Goffman í 

bókinni og kallar hana hina leikrænu framkomu lífsins. Á hinu svokallaða leiksviði lífsins erum 

við bæði leikarar og áhorfendur en hlutverkið fer eftir aðstæðum hverju sinni. Hver einasta 

leiksýning er kynning á sjálfi einstaklingsins þar sem reynt er að selja öðrum þá ímynd sem 

hann eða hún vill gefa frá sér (Goffman, 1956). 

2.3.1 Leikhús sjálfsins  

Kenning Goffmans byggir eins og áður sagði mikið á hugmyndinni um að lífið sé leikhús. 

Hugmyndin um leikhúsið felur það í sér að við, fólkið sem lifum lífinu, séum leikarar og að við 

leikum öll ákveðin hlutverk á sviði leikhússins. Eins og í leikhúsi fylgjum við ákveðnu handriti í 

hlutverki okkar, en ríkjandi viðhorf samfélagsins eða þeirra hópa sem við tilheyrum mótar 

handrit þeirra félagslegu aðstæðna sem við finnum okkur í. Goffman leggur áherslu á að 

hegðun og framkomu einstaklings sé skipt í tvennt, aðalsviðs- og baksviðshegðun. 

Aðalsviðshegðun okkar er hið opinbera hlutverk okkar eða það hlutverk sem við viljum að 

aðrir sjái okkur í og telji rétta útgáfu af okkur. Aðalsviðshegðunin felur í sér það hlutverk sem 

við reynum að vera sem oftast í. Eins og í leikhúsi notum við ýmiss konar leikmuni til að 

aðstoða okkur í hlutverkinu eins og t.d. fatnað okkar og fylgihluti. Raddblær, svipbrigði og 

líkamstjáning hjálpar til við að gera frammistöðu okkar trúverðuga auk þess sem við 

styðjumst við ákveðna sviðsmynd sem skapar umhverfið í kringum leiksýningu okkar. Sá sem 

er vel lesinn eða vill gefa þá mynd af sér hefur mikið af bókum á heimilinu og sá sem vill gefa 

þá mynd af sér að eiga mikla peninga gætir þess að hafa dýra hönnunarvöru sýnilega á 

heimili sínu, klæðist dýrum fötum o.þ.h. Þessir hlutir tengjast allir persónulegri framhlið 

okkar og er markmiðið að skapa eina heilsteypta mynd. Á aðalsviðinu er markmið flestra að 

gefa af sér fyrir fram ákveðna ímynd og með því öðlast viðurkenningu og jafnvel aðdáun 

áhorfenda (Goffman, 1956). 

Baksviðshegðun okkar er síðan algjör andstæða þess hvernig við hegðum okkur á 

aðalsviði. Baksviðið er staður þar sem við getum fellt niður grímuna, klætt okkur úr 

búningnum og losað okkur við leikmunina. Þar höfum við pláss til að slaka á og leyfa okkur að 

líða vel og haga okkur eins og okkur raunverulega langar til. Aðalsviðið og baksviðið eru 

aðskilin svæði og á sama hátt eru aðskilin svæði einnig að finna í félagslegum samskiptum. Á 

mismunandi sviðum gilda mismunandi mörk eða reglur og er það okkar að greina á milli og 
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bregðast við á viðeigandi hátt. Á aðalsviði gilda ákveðnar reglur en á baksviði gilda aðrar 

reglur. Baksviðshegðunin á sér stað þar sem okkur líður vel og við erum örugg, í skjóli frá 

almenningi og forvitnum augum þeirra, en þar getum við leyft okkur að vera afslappaðri og 

óformlegri en ella. Þótt við færum okkur yfir á baksviðið þýðir það þó ekki endilega að við 

séum ekki lengur að leika hlutverk en hlutverk okkar geta verið breytileg eftir því hvaða 

baksviði við finnum okkur á. Kennari er á aðalsviði í kennslustofunni eða á göngum skólans 

en baksvið hans er á kennarastofunni. Þar getur hann slakað á fjarri augum nemenda sem í 

þessu tilviki eru áhorfendurnir. Þó þarf kennarinn að leika ákveðið hlutverk á 

kennarastofunni, hlutverk samstarfsfélaga. Þannig verður baksvið vissra samskipta að 

aðalsviði annarra og leiksýningin heldur áfram. Eins og í leikhúsinu hafa áhorfendur ekki 

aðgang að baksviðinu enda er baksviðið ekki ætlað almenningi. Komist almenningur baksviðs 

getur það skemmt ímynd leikarans og skaðað sambandið á milli leikara og áhorfanda 

(Goffman, 1956). 

2.3.2 Framkoma og hlutverk 

Við viljum flest vera talin trúanleg og heiðarleg af fólkinu í kringum okkur og að þeir trúi því 

að það sem við sýnum út á við sé sannleikurinn. Auk þessa ætlumst við til þess að aðrir séu 

hreinskilnir við okkur. Á leiksviðinu getur líkamstjáning okkar t.d. gefið allt önnur skilaboð en 

orðin sem við notum. Einstaklingar bera ábyrgð á því að leika og sýna samþykkta útgáfu af 

sjálfum sér í almennum samskiptum hvort sem það er augliti til auglitis eða á 

samfélagsmiðlum. Þessu er hægt að lýsa sem því sem Goffman kallar framkomu (e. 

performance). Öll leikum við ákveðin hlutverk í okkar daglega lífi. Hlutverk okkar eru eins 

mörg og þau eru mismunandi, t.d. getur einn einstaklingur leikið hlutverkin sonur eða dóttir, 

systkini, vinur, maki og námsmaður allt sama daginn eftir þeim aðstæðum sem hann finnur 

sig í. Hlutverk okkar eru aðstæðubundin og geta breyst frá degi til dags allt eftir aðstæðum 

hverju sinni. Öll þessi hlutverk krefjast ákveðinnar hegðunar og er ætlast til að einstaklingar 

geti skilað þeim af sér og leikið á sannfærandi hátt. Það er því ákveðin hæfni fólgin í því að 

geta áttað sig á hlutverkum sínum og geta flakkað á milli þeirra á sannfærandi hátt og er það 

hæfni sem við lærum í samskiptum við annað fólk (Biddle, 1979). 

Goffman (1956) taldi fólk notast við tvær ólíkar leiðir í samskiptum við aðra til að koma á 

framfæri upplýsingum um sjálfa sig og leika það hlutverk sem ætti við hverju sinni. Þessar 

tvær leiðir kallaði hann tjáning gefin frá (e. expression given) og tjáning gefin af (e. expression 

given off). Sú tjáning sem við gefum frá okkur (e. expression given) er það sem við segjum 

með beinum orðum og búumst við að aðrir leggi sama skilning í og við. Við erum meðvituð 

um orðaval okkar og hegðun og reynum að koma skilaboðunum áleiðis á sem 

árangursríkastan hátt. Tjáning gefin af okkur (e. expression given off) vísar á hinn bóginn til 

óbeinna skilaboða sem við sendum öðrum en þau geta verið bæði meðvituð og ómeðvituð. 
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Með tjáningu gefinni af er t.d. átt við þau svipbrigði sem við látum frá okkur, líkamstjáningu 

okkar, raddbeitingu og raddblæ o.þ.h. Þau skilaboð og merki sem við gefum af okkur með 

þessum hætti er oftar mun erfiðara að lesa og túlka en þau skilaboð sem við tjáum beint 

með orðum. Það gerir það að verkum að oft er hætta á misskilningi ef áhorfandinn les ekki 

rétt í þau. Við reynum því eftir okkar bestu getu að haga samskiptum okkar á þann hátt að 

flestir skilji okkur og túlki á þann veg sem við ætlumst til. Hins vegar höfum við oft litla stjórn 

á þeirri tjáningu sem við gefum af okkur og er það því áhorfandans að túlka og mynda sér 

skoðun. 

Með komu samfélagsmiðla hafa samskipti breyst mikið og geta þau auðveldlega flækst 

og misfarist. Flestum reynast þó þessi samskipti nokkuð auðveld með þeirri tjáningu sem við 

gefum frá okkur (e. expression given). Þá gætum við þess að skrifa skýra texta og velja rétt 

orð miðað við aðstæður. Tjáning sem við gefum af okkur (e. expression given off) glatast hins 

vegar oft á samfélagsmiðlum þegar við sjáum ekki svipbrigði eða líkamstjáningu þess sem við 

eigum í samskiptum við og verðum að fylla sjálf í götin. Þetta gerist t.d. þegar einstaklingur 

reynir að vera kaldhæðinn á netinu en endar á því að líta út fyrir að vera alvara vegna skorts 

á óbeinum skilaboðum eins og raddblæ eða líkamstjáningu. Til að koma í veg fyrir þetta 

grípur fólk oft á það ráð að nota svokölluð tjámerki (e. emojis) til að senda merki um 

viðbrögð þeirra og tilfinningar. 

2.3.3 Áhrifastjórnun 

Kenning Goffman (1959) um áhrifastjórnun (e. impression management) felur í sér þá 

hugmynd að einstaklingar reyni alltaf að sýna sínar bestu hliðar í samskiptum við aðra. Þegar 

einstaklingur sýnir aðeins þær hliðar sjálfsins sem almenningur vill sjá er hann að reyna að 

stjórna áhrifum sínum út á við. Hann gætir sín á því að verjast gegn alls kyns truflunum sem 

gætu orðið á því hlutverki sem leikið er hverju sinni og reynir að skapa sannfærandi ásýnd. 

Þetta þýðir einfaldlega að við birtum almenningi fegraða mynd af okkur og gætum þess vel 

að sýna ekki það slæma og ljóta sem ekki þykir vera viðeigandi í samfélaginu hverju sinni. 

Markmiðið er að búa til sannfærandi yfirbragð sem verður vonandi að lokum hluti af 

samfélagslegri ímynd okkar. Áhrifastjórnun er því lýsing á því ferli sem við göngum í gegnum 

til þess að koma í veg fyrir óviðeigandi hegðun, sem leiðir oft af sér neikvæða stimplun, og 

hvernig við ákveðum sjálf og stjórnum hvernig við birtumst öðrum (Goffman, 1959).  

Rannsókn Kowalczyk, Pounders og Stowers (2016) á notkun ungs fólks á Instagram leiddi 

í ljós að til eru tvær gerðir áhrifastjórnunar á netinu, áhrifahvatning (e. impression 

motivation) og áhrifasmíði (e. impression construction). Áhrifahvatning vísar til þess þegar 

einstaklingar eru hvattir af öðrum til þess að hafa stjórn á ímynd sinni og áhrifum. Þá 

bregðast þeir við viðbrögðum annarra og aðlaga hegðun sína á þann hátt að hún veki upp 
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hrifningu. Áhrifahvatning virðist vera notuð til að þóknast öðrum og aðlagast að félagslega 

samþykktum reglum. Áhrifasmíði vísar hins vegar til þess þegar einstaklingar ákveða sjálfir 

hvaða áhrif þeir vilja hafa á aðra og byggja sjálfir upp þá ímynd af sjálfum sér óháð beinum 

viðbrögðum og reglum samfélagsins. Áhrifasmíði virðist því vera notuð til að sýna fram á 

ákveðna stöðu eða hlutverk og kemur þörfin til að sýna það innan frá. 

2.4 Fræðileg samantekt 

Sjálfið er margþætt og ekki er til ein skýr skilgreining á því hvað það raunverulega er. Sjálfið 

myndast í samskiptum við aðra og mótum við sjálfsmynd okkar út frá viðbrögðum þeirra sem 

við eigum í samskiptum við. Það sjálf sem við kjósum að sýna öðrum er aðstæðubundið og 

getur það verið breytilegt eftir því með hverjum við erum, hvar við erum og hvað við erum 

að gera. Kenningar um táknræn samskipti eiga vel við þegar talað er um sjálfið en þær reyna 

að útskýra mannlegar athafnir út frá þeim skilningi og þeirri merkingu sem einstaklingar 

leggja í athöfnina sjálfa. Þessi skilningur getur verið breytilegur á milli einstaklinga og getur 

mótað sjálfsmynd okkar í samblandi við skilning okkar og skilning samfélagsins. Félagsleg 

samskipti móta merkingar hluta og verður sameiginlegur skilningur á merkingunni að vera til 

staðar til að árangursrík samskipti geti átt sér stað.  

Táknrænar samskiptakenningar Mead ganga út frá því að sjálfið mótast í gegnum 

félagslega reynslu. Sjálfið hefur tvær hliðar, Me sem er hið meðvitaða sjálf og I sem er hið 

ómeðvitaða sjálf. Me snýr að lærðri hegðun sem við lærum í félagslegum samskiptum en I 

snýr að grunnþörfum okkar og skeytir lítið um viðhorf samfélagsins.  

Táknrænar samskiptakenningar Goffman ganga einnig út frá því að sjálfið myndist í 

félagslegum samskiptum. Goffman lagði áherslu á leikræna framkomu einstaklinga þar sem 

lífið er svið og allir halda uppi sinni eigin leiksýningu og fylgjast með öðrum. Goffman tók 

hugtök eins og aðalsvið og baksvið, áhorfendur, hlutverk og sviðsmynd og yfirfærði þau á 

daglegt líf og samskipti einstaklinga. Einnig kom Goffman með kenninguna um áhrifastjórnun 

einstaklinga sem gengur út á að einstaklingar reyna alltaf eftir sinni bestu getu að stjórna 

áhrifum sínum á aðra með því að birta sig í eins jákvæðu ljósi og þeir mögulega geta. 

Áhrifastjórnun á netinu er hægt að skipta í tvennt, áhrifahvatningu og áhrifabyggingu. Þó að 

ástæðurnar á bak við þessar tvær leiðir áhrifastjórnunar á netinu séu ekki þær sömu gefa 

þær sömu niðurstöður – jákvæða ímynd út á við. 
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3 Samfélagsmiðlar 

Það er óhætt að segja að samfélagsmiðlar, í hvaða mynd sem þeir birtast, séu orðnir 

ómissandi hluti af daglegu lífi flestra á Vesturlöndunum. Samfélagsmiðlar gera okkur kleift að 

tengjast vinum og ættingjum, fá fréttir um nýjustu atburðina í kringum okkur og síðast en 

ekki síst eru samfélagsmiðlar hið fullkomna tól til afþreyingar. Það er því skiljanlegt af hverju 

meira en 2,6 milljaðar manns nota samfélagsmiðla í dag og af hverju vinsældir þeirra halda 

áfram að vaxa með hverjum degi sem líður en talið er að notendur samfélagsmiðla verði 

orðnir fleiri en þrír milljarðar árið 2021 (History Cooperative, 2018). 

Internetið á rætur sínar að rekja til sjötta og sjöunda áratugs síðustu aldar en barst þó 

ekki til almennings fyrr en á áttunda og níunda áratugnum. Þá fóru tölvur að verða 

almenningseign og fleiri og fleiri heimili eignuðust sína eigin tölvu. Í rauninni má segja að 

fyrstu samfélagsmiðlarnir hafi verið bloggsíður níunda áratugarins þar sem einstaklingar gátu 

skráð sig inn og skrifað um hugsanir sínar, tilfinningar og lífið frá degi til dags. Það var í raun 

ekki svo ólíkt samfélagsmiðlum nútímans þar sem fólk keppist við að birta stöðuuppfærslur 

úr eigin lífi og uppskera viðbrögð annarra (History Cooperative, 2018).  

3.1 Þúsaldarkynslóðin og internetið 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ungt fólk á aldrinum 18-29 ára sé um 60% af öllum notendum 

Instagram (Omnicore, 2019; Spredfast, 2018). Einstaklingar á þessum aldri tilheyra allir hinni 

svokölluðu þúsaldarkynslóð (e. millennials) sem fæddist á árunum 1980-1999 (Webopedia, 

e.d.). Þúsaldarkynslóðin sker sig úr frá þeim sem komu á undan á marga vegu, en einn 

stærsti munurinn á þúsaldarkynslóðinni og þeim sem komu á undan er internetið. 

Þúsaldarkynslóðin ólst upp við gríðarlegar tæknilegar framfarir og var þar af leiðandi 

kynslóðin til að alast upp með internetinu og upplifa þær miklu breytingar sem komu með 

því. Einstaklingar af þúsaldarkynslóðinni hafa því verið kallaðir „innfæddir netverjar“ (e. 

digital natives) en flestir þeirra hafa haft aðgengi að internetinu alla sína skólagöngu og hafa 

vanist því frá unga aldri að nota tölvur hvort sem það er við leik eða störf. Þessi stöðuga 

tenging við tölvur og internetið hefur gert það að verkum að þúsaldarkynslóðin hefur 

almennt náð að tileinka sér tæknina betur en þeir sem eldri eru, sem gjarnan eru kallaðir 

„stafrænir innflytjendur“ (e. digital immigrants), sem hafa þurft að læra á tölvur á 

fullorðinsaldri. Rannsóknir hafa sýnt fram á að einstaklingar af þúsaldarkynslóðinni eyða að 

meðaltali 35 klukkustundum á netinu á viku (Lyons, S. T., Ng, E. S., W., og Schweitzer, L., 

2010; Munoz og Towner, 2016; Prensky, 2001).  

Þúsaldarkynslóðinni hefur oft verið lýst sem sjálfselskri, áhugalausri, latri og fullri af 

sjálfsaðdáun. Enn fremur er talað um að þau séu ókurteis, sinnulaus og dekruð (Nichols og 

Smith, 2015; Agrawal, 2017). Brignall og Valey (2005) segja að ástæðan fyrir slæmri ímynd 
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þúsaldarkynslóðarinnar sé að vissu leyti komin til vegna þess að þau ólust upp við internetið. 

Samskipti á internetinu fara að mestu fram með slögum á lyklaborði og vegna þessa er 

þúsaldarkynslóðin ekki jafn vön samskiptum augliti til auglitis en þeir sem eldri eru. 

Einstaklingar af þúsaldarkynslóðinni eiga að meðaltali færri náin sambönd í raunheimi en 

kynslóðirnar á undan og geta því verið hlédrægir og feimnir í samræðum augliti til auglitis. 

Þessi hlédrægni gæti því verið túlkuð sem dónaskapur og vanvirðing af eldri kynslóðinni sem 

er vanari beinum samskiptum. Hins vegar er algengt að ungu fólki þyki þægilegra að eiga í 

samræðum á netinu þar sem þau geta samið og átt við skilaboð sín áður en þau deila þeim 

með öðrum. 

3.2 Instagram 

Instagram er snjallforrit þar sem notendur geta deilt myndum og myndböndum með 

fylgjendum sínum. Forritið er gríðarlega vinsælt og eru notendur þess orðnir fleiri en 700 

milljónir (Instagram Press, 2017). Instagram var sett á laggirnar þann 6. október 2010 og skar 

sig strax úr frá öðrum samfélagsmiðlum fyrir það eitt að einblína eingöngu á ljósmyndir og 

myndbönd. Instagram óx hratt og voru notendur orðnir fleiri en ein milljón eftir aðeins tvo 

mánuði (History Cooperative, 2018). Forritið er einfalt í notkun en notendur skrá sig inn og 

búa til svokallaðan prófíl (e. profile). Á prófílsíðu birtast allar þær myndir og myndbönd sem 

notandinn deilir auk þess sem hægt er að sjá hversu margir fylgja honum og hverjir (e. 

followers) og hversu mörgum hann fylgir og hverjir (e. following). Fréttaveitan (e. feed) er 

það svæði þar sem myndir þeirra sem notandinn fylgir birtast. Notendur Instagram geta 

síðan líkað við (e. like) og skrifað athugasemdir (e. comments) við myndir og myndbönd 

annarra (Instagram, 2019).  

Í ágúst 2016 var Instagram Stories bætt við en Stories gera notendum það auðveldara 

fyrir að deila skjáskotum af lífinu. Stories birtast ekki á varanlegum prófíl einstaklings heldur 

eru þær efstar á fréttaveitunni og eru aðeins sjáanlegar í sólarhring (Instagram Press, 2016). Í 

lok ársins 2018 var bætt við viðbótinni Close Friends. Close Friends auðveldar notendum að 

deila persónulegra efni á Instagram sem ekki er aðgengilegt öllum fylgjendum notandans 

heldur einungis útvöldum vinum og fjölskyldumeðlimum sem notandi velur sjálfur. Close 

Friends er beintengt Stories, en þegar notandi ákveður að birta efni í Stories kemur upp 

valmöguleiki hvort hann vilji birta opinberlega eða aðeins fyrir Close Friends. Notendahópur 

Instagram er gríðarlega stór og spannar jafnvel heilu kynslóðirnar. Þetta gerir það að verkum 

að einkalíf notenda verður sífellt opinberara og því mikilvægara en áður að hafa góða yfirsýn 

yfir það hverjir raunverulega skoða efnið sem maður birtir þar. Fylgjendur geta komið úr 

öllum áttum, hvort sem það eru vinir, foreldrar eða aðrir fjölskyldumeðlimir, yfirmenn eða 

jafnvel ókunnugt fólk sem rambar óvænt á síðuna. Með tilkomu Close Friends vonast 

Instagram til þess að notendur öðlist meiri friðhelgi og frelsi til þess að birta efni áhyggjulaust 
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án þess að þurfa að halda uppi tveimur reikningum. Algengt er að unglingar og ungt fólk 

haldi úti tveimur reikningum, einum fyrir almenning og einum fyrir nána vini, þar sem 

mismikil ritskoðun á sér stað (Pardes, 2018).  

3.2.1 Instagram sem aðalsvið og baksvið 

Hugmynd Goffman um aðalsviðs- og baksviðhegðun hefur breyst með komu samfélagsmiðla. 

Á samfélagsmiðlum geta einstaklingar átt við ímynd sína á rafrænu sviði í staðinn fyrir hið 

hugræna svið Goffmans. Prófílar og fréttaveitur (e. feed) hafa komið í staðinn fyrir mannleg 

samskipti sem framsviðið og baksviðið birtist sem tækifærið til að breyta og eiga við myndir. 

Einnig gefst þar tækifæri til að eyða út efni sem ekki þykir lengur eiga við eða vera við hæfi. 

Notandinn getur skipulagt og stöðugt átt við prófílinn sinn, og þar með hvernig hann birtist 

öðrum, auk þess að hann getur breytt framkomu sinni út frá viðbrögðum annarra á miðlinum 

(Hogan, 2010). Mörkin milli aðalsviðs og baksviðs geta þó verið óskýr á samfélagsmiðlum þar 

sem mismunandi svið krefjast mismunandi hegðunar. Þessi óskýru mörk geta því leitt til þess 

að fólk sýnir óvart af sér baksviðshegðun á aðalsviði og öfugt. Ástæðan fyrir þessum ruglingi 

gæti verið sú að fólk er gjarnan statt baksviðs í raunheimum þegar það á í samskiptum á 

samfélagsmiðlum (Persson, 2012). 

Flestir notendur Instagram eyða tíma í myndirnar sínar og hugsa vel um hvað þeir eru að 

setja á netið. Þegar einstaklingur birtir mynd á Instagram má segja að hann sé í raun að 

senda ákveðin skilaboð um sjálfan sig út í umheiminn og hvað hann vill að aðrir sjái. 

Mikilvægt er að myndin veki eftirtekt á fréttaveitunni þar sem hún birtist ásamt myndum frá 

öðrum notendum sem allir hafa sama markmið — að fá sem mest viðbrögð. Myndin þarf að 

vera áberandi og skera sig úr til þess að aðrir notendur taki sér tíma til að stoppa og líka við 

hana. Hún þarf að grípa augað og vekja upp forvitni þess sem sér hana á fréttaveitunni. Hver 

einasta mynd öðlast einnig nýtt samhengi þegar hún birtist á prófíl einstaklings. Á 

fréttaveitunni stendur hún ein, þar sem hún þarf að standa fyrir núverandi augnablik, en 

þegar farið er yfir prófíl notenda stendur myndin við hliðina á öllum öðrum myndum sem 

notandinn hefur birt (Musse, 2016). Prófíllinn er þar af leyti ákveðið myndaalbúm yfir tíma 

notandans á Instagram. Stök mynd sýnir okkur ákveðið augnablik í lífi okkar en ef litið er yfir 

myndirnar sem heild gefa þær til kynna hvernig lífi við lifum og hvernig við viljum að aðrir líti 

á líf okkar. Hægt er að líta á prófil einstaklings sem hálfgerða opinbera dagbók sem sjáanleg 

er öðrum og hægt er að skoða hvenær sem er. 

 Þegar ákveðin lífsreynsla leiðir til sterkra minninga verður hún líklegri til þess að móta 

og hafa áhrif á sjálfsmynd einstaklinga sama hvort lífsreynslan er einstök eða hversdagsleg. 

Samfélagsmiðlar eins og Instagram gera okkur auðveldara að deila lífi okkar og upplifunum 
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með umheiminum. Með því sköpum við myndaalbúm af minningum sem okkur þykja 

mikilvægar og þess virði að minna aðra á (Carter og Gilovich, 2012).  

3.2.2 Áhrifastjórnun á Instagram 

Í raunveruleikanum erum við ófullkomin. Við segjum ranga hluti á röngum tíma, dettum 

niður stiga, eigum slæma daga og lítum ekki alltaf vel út. Á samfélagsmiðlum eins og 

Instagram höfum við hins vegar tækifæri til að eiga við þessa ófullkomnu hlið af okkur og 

birta okkur á jákvæðari hátt. Þar er hægt að velja bestu myndina, þar sem sjónarhornið og 

birtan er rétt, sem gerir okkur kleift að líta betur út en í samskiptum augliti til auglitis. Við 

tökum myndir af okkur í fínum fötum, þegar við erum uppstríluð með hárið í lagi og þegar við 

erum að gera skemmtilega hluti. Hver mynd er sviðsett á einn eða annan hátt og á bak við 

eina mynd á Instagram eru gjarnan til tíu aðrar sem þóttu ekki nógu góðar. Myndunum er 

breytt með hinum ýmsu forritum og við höfum tækifæri til að skrifa hina fullkomnu lýsingu 

undir myndina til að sýna öðrum hvað við erum fyndin og orðheppin. Ef myndin hins vegar 

slær ekki í gegn hjá áhorfendum okkar eins og við höfðum vonast til eða ef við fáum 

bakþanka getum við auðveldlega breytt eða jafnvel eytt því sem við erum ekki sátt með. 

Þannig getum við haft stjórn á þeim áhrifum sem myndin hefur á umhverfið í kringum okkur 

(Ellison, Gibbs og Heino, 2006). 

Rannsókn Seehafer (2017) á áhrifastjórnun ungs fólks á Instagram leiddi í ljós að 

notendur leggja miklu vinnu í prófílana sína og að oftast sé mikil hugsun á bak við hverja 

mynd sem birt er. Notendur velja myndir sem þeir halda að öðrum finnist einnig flottar og 

sem gætu vakið upp mikil viðbrögð fylgjenda. Algengt var að notendur endurskoðuðu gamlar 

myndir og breyttu þeim eða jafnvel eyddu þegar þær þóttu ekki lengur eiga við t.d. þegar 

það slitnaði upp úr ástar- eða vinasambandi. Rannsókn Kowalczyk, Pounders og Stowers 

(2016) sýndi fram á sömu niðurstöður. Hún leiddi einnig í ljós að konur væru líklegri en karlar 

til að beita áhrifasmíði (e. impression construction) á Instagram. Konur voru þá líklegri til að 

birta myndir sem sýndu þær á jákvæðan hátt þegar þær voru að ganga í gegnum erfið tíma, 

t.d. eftir sambandsslit. Markmiðið með þessu var að láta það líta svo út að þrátt fyrir að þær 

væru að upplifa eitthvað erfitt væru þær enn hamingjusamar. Þátttakendur í rannsókninni 

játuðu þó að hafa oft verið á mjög slæmum stað en ekki viljað játa það, sérstaklega fyrir 

fyrrverandi, og því ákveðið að birta myndir sem voru langt frá raunveruleikanum til að 

stjórna ímynd sinni og fela það neikvæða. Konurnar í rannsókninni sögðust vilja láta líta út 

fyrir að líf þeirra væri glæstara og hamingjusamara en það raunverulega var auk þess að þær 

reyndu að láta líta út fyrir að þær væru vinsælli og skemmtilegri en þær upplifðu sig sjálfar. 

Auk þess sýndi rannsóknin fram á að sjálfsmyndataka (e. selfie) væri mikilvægur þáttur í 

myndum sjálfsímyndar kvennanna og hefði gjarnan mikil áhrif á sjálfstraust þeirra. Fjöldi 

þeirra sem líkuðu við myndina (e. like) spilaði stærstan þátt í þessu. Ef margir líkuðu við 
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sjálfsmyndir viðmælenda (e. selfie) fundu þær gjarnan fyrir hærra sjálfáliti og jákvæðari 

sjálfsímynd. Ef svo fór að fáir líkuðu við myndirnar voru áhrifin öfug og sjálfstraust 

kvennanna lækkaði (Kowalczyk, Pounders og Stowers (2016). 

Félagsleg staða einstaklinga og birting mynda á Instagram er einnig oft beintengd. Þetta 

er hægt að sjá í fjölda þeirra sem líkar við myndir einstaklinga, læk (e. likes), eða hlutfall 

fylgjenda (e. followers) og þeirra sem notandinn fylgir (e. following). Hlutfallið þarna á milli 

getur haft jákvæð áhrif á sjálfstraust notenda, t.d. ef fylgjendur hans eru fleiri en þeir sem 

hann fylgir sjálfur. Þetta getur gert það að verkum að notandi upplifir ákveðnar vinsældir og 

fær þá tilfinningu að hann sé einhver sem öðrum þykir verðugt að fylgjast með. Þetta getur 

þó snúist upp í andhverfu sína ef notandi fær ekki læk í hlutfalli við fjölda fylgjenda eða ef 

fjölda fylgjenda eða þeirra sem líkar við myndirnar lækkar allt í einu (Orth, O., 2016). 
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4 Aðferðafræði 

Við gerð rannsóknar þessarar var notast við blandaða rannsóknaraðferð, þ.e. bæði 

megindlega og eigindlega. Notast var við skýrandi raðsnið (e. explanatory sequential design) 

þar sem megindlegum gögnum var aflað fyrst og þeim síðan fylgt eftir með öflun eigindlegra 

gagna. Með þessu móti var leitast við að fá ítarlegri gögn og öðlast þannig dýpri sýn á 

viðfangsefnið. Niðurstöðurnar voru síðan túlkaðar saman. Kostur þess að nota blandaðar 

aðferðir við rannsókn sem þessa er að oft er hægt að fá mun skýrari mynd af því sem skoðað 

er miðað við ef aðeins hefði verið notast við eina aðferð (Anna Ólafsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Í fyrri hluta rannsóknarinnar var notast við megindlega rannsóknaraðferð, 

þemagreiningu á fyrirliggjandi gögnum. Rannsóknin fól í sér að skoða Instagram reikninga tíu 

einstaklinga og greina þær myndir sem birtar voru frá 1. janúar 2018 til 1. mars 2019. 

Gagnasöfnun fór fram með því að skoða umrædda reikninga og flokka myndirnar og 

myndböndin sem þar birtust í fyrir fram ákveðna flokka samkvæmt magnbundinni 

innihaldsgreiningu. Flokkarnir voru sjö og mátti finna dæmi um alla flokka á flestum 

reikningum. Flokkarnir sjö voru: Sjálfsmyndir, Vinir og fjölskylda, Ferðalög, Skemmtanalíf, 

Stórir atburðir, Hversdagsleikinn og Merkjavara. Heildarfjöldi mynda í rannsókninni voru 762 

myndir, sem dreifðust eins og áður sagði á tíu mismunandi reikninga. Mikil breidd var í fjölda 

mynda á milli reikninga og var það misjafnt hvað var vinsælast eftir þátttakendum. 

Seinni hluti rannsóknarinnar fór fram með hálfopnum viðtölum þar sem leitast var við að 

ná aukinni dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið (Helga Jónsdóttir, 2013). Spurningalisti var 

þróaður með það að markmiði að vekja upp umræður um efnið (Viðauki). Spurningalistinn 

var notaður til hliðsjónar í viðtölunum en miklar umræður sköpuðust á milli rannsakanda og 

viðmælenda. Reynt var að fá viðmælendur til að velta fyrir sér efninu og koma með sitt eigið 

sjónarhorn. Viðtölin fóru bæði fram á heimili rannsakanda en viðmælendur eru báðir tíðir 

gestir á heimilinu og leið því vel og voru afslappaðir og rólegir. Bæði viðtölin fóru þannig 

fram að rannsakandi og viðmælandi settust niður með kaffibolla og ræddu málin. Bæði 

viðtölin tóku rétt undir klukkutíma, annað þeirra var 53 mínútur og hitt var 58 mínútur og var 

heildarblaðsíðufjöldi gagna 24 síður. 

4.1 Þátttakendur  

Þátttakendur í fyrri hluta rannsóknarinnar voru tíu. Þeir voru fundnir með hentugleikaúrtaki 

þar sem haft var samband við einstaklinga sem gætu hentað í rannsóknina. Þetta gerir það 

mögulegt að yfirfæra niðurstöður yfir á svipaðan hóp einstaklinga þó að aldrei verði hægt að 

alhæfa, sérstaklega þar sem úrtak rannsóknarinnar var mjög lítið (Þorlákur Karlsson og 

Þórólfur Þórlindsson, 2013). Þátttakendur í rannsókninni voru allt konur á aldrinum 18-24 ára 
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og tilheyra þær því allar þúsaldarkynslóðinni. Upphaflega var ætlunin að hafa einstaklinga af 

öllum kynjum og að skoða þetta efni á kynjafræðilegan hátt en þegar haft var samband við 

mögulega þátttakendur fór svo að aðeins konur höfðu áhuga. Þetta gerir það að verkum að 

rannsóknin veitir aðeins sjónarhorn á reynsluheim þeirra þó svo að hún veiti ákveðnar 

vísbendingar um reynslu annarra hópa. 

Átta kvennanna voru í háskólanámi þegar rannsóknin fór fram og dreifðust þær á fimm 

mismunandi háskóla. Ein þeirra var enn í framhaldsskóla og ein var á vinnumarkaði. Níu 

kvennanna voru búsettar á Íslandi þegar rannsóknin fór fram, en ein var staðsett erlendis í 

námi. Allar kvennanna voru barnlausar og ólust þær allar upp á Íslandi. Sex þeirra ólust upp 

úti á landi en fjórar á höfuðborgarsvæðinu. Sjö þeirra bjuggu á höfuðborgarsvæðinu þegar 

rannsóknin fór fram, tvær úti á landi og ein erlendis eins og áður kom fram. 

Þegar megindlegum hluta rannsóknarinnar var lokið var haft samband við tvo 

þátttakendur og þær beðnar um að koma í viðtal. Báðir viðmælendur höfðu notað Instagram 

frá árinu 2012, og töldu sig vera ágætlega virka notendur. Markmið viðtalanna var að varpa 

betra ljósi á notkun þeirra á Instagram og öðlast innsýn í hugarfar þeirra og tilfinningar í garð 

miðilsins og áhrifa hans á sjálfsmynd þeirra. Viðmælendum voru gefin dulnefni til að halda í 

nafnleynd. 

María: María er 22. ára háskólanemi. Hún er uppalin í Reykjavík og búsett þar. Hún er 

einhleyp og býr í foreldrahúsum. 

Guðný: Guðný er tvítugur háskólanemi. Hún er búsett í Reykjavík en uppalin úti á landi. Hún 

er í sambandi og býr með kærasta sínum.  

4.2 Siðferðileg álitamál 

Rannsókn sem þessari fylgja ákveðnar siðferðilegar kröfur og reglur sem þarf að fylgja en 

rannsókn þessi var unnin eftir Vísindasiðareglum Háskóla Íslands. Vísindasiðareglur HÍ byggja 

á fimm grunngildum sem eru: virðing fyrir manneskjunni, velferð, skaðleysi, réttlæti og 

heiðarleiki og vönduð vísindaleg vinnubrögð (Háskóli Íslands, 2014). 

Í rannsóknum sem þessari þar sem farið er með persónuupplýsingar er mikilvægt að 

fara með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og hefur því viðmælendum verið gefin dulnefni. 

Auk dulnefna hefur einstaka atriðum sem komu fram í viðtölunum verið breytt eða fjarlægð 

til að koma í veg fyrir að hægt sé að nafngreina eða rekja svör þátttakenda. Öllum tíu 

þátttakendum var strax við fyrstu samskipti við rannsakanda gerð grein fyrir nafnleynd 

verkefnisins auk þess sem aflað var upplýsts samþykkis og þeim gerð grein fyrir því að þeir 

gætu dregið þátttöku sína til baka hvenær sem var. Þegar megindleg gagnaöflun hófst var 

haft samband við þátttakendur aftur og þeir minntir á þátttöku sína og þeim gefinn 

möguleiki á að draga hana til baka, auk þess sem þeim var gefinn kostur að hafa samband við 
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rannsakanda hvenær sem var ef þeir vildu að ákveðnar myndir væru ekki hluti af 

rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2013). Í rannsóknum þar sem upplýsinga er aflað af 

netinu getur oft verið erfitt að greina á milli einkalífs og opinbers lífs. Því er mjög mikilvægt 

að sýna sérstaka aðgát þegar kemur að upplýsingum um þátttakendur og gæta þess að þær 

rati ekki í rangar hendur (Háskóli Íslands, 2014).  

Í rannsókn sem þessari, þar sem rannsakandi og þátttakendur þekkjast, vaknar þó eitt 

siðferðilegt álitamál sem vert er að nefna. Kunningjaviðtöl (e. acquaintance interviews) gera 

það að verkum að sambandið á milli rannsakanda og þátttakanda flækist og getur þannig 

myndast valdaójafnvægi í samskiptum þeirra á milli. Mikilvægt er að gæta þess að 

þátttakandi finni ekki fyrir þrýstingi frá rannsakanda til að taka þátt vegna sambandsins sem 

er þeirra á milli og að hann taki þátt af fúsum og frjálsum vilja. Einnig þarf að gæta þess að 

þær upplýsingar sem koma fram í viðtölunum haldist sem trúnaðarmál eftir að rannsókn er 

lokið og að rannsakandi gæti þess að nefna þær ekki við þátttakanda að fyrra bragði eftir að 

rannsókn lýkur (Braun og Clarke, 2013). 
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5 Megindlegar niðurstöður 

Fyrri hluti rannsóknarinnar var byggður á magnbundinni innihaldsgreiningu þar sem 

Instagram reikningar þátttakenda voru skoðaðir og myndir þeirra flokkaðar niður eftir 

ákveðnum þemum. Nokkur breidd var í fjölda mynda á milli reikninga en yfir heildina voru 

viðfangsefni myndanna mikið þau sömu. Í heildina voru 762 myndir greindar og þeim skipt í 

sjö mismunandi flokka. Flokkarnir voru: Sjálfsmyndir, Vinir og fjölskylda, Ferðalög, 

Skemmtanalíf, Stórir atburðir, Hversdagsleikinn og Merkjavara (Mynd 1).  

 

  

Mynd 1: Myndefni 

Niðurstöður fyrri hluta rannsóknarinnar sýndu fram á að algengasta viðfangsefni 

þátttakenda voru myndir teknar á ferðalögum, 209 myndir eða 27%. Meirihluti þeirra mynda 

voru úr heimsreisum þátttakenda en þær myndir sýndu fallega og framandi staði, hvítar 

strendur og bláan sjó, brosandi og sólbrúnt fólk, fólk frá menningarheimum sem voru ólíkir 

Íslandi, framandi mat, fólk í sólbaði eða annað sem vinsælt þykir að birta á ferðalögum 

Íslendinga um heiminn. Allar myndirnar sýndu ferðalögin í mjög jákvæðu ljósi og hvergi var 

minnst á óhöpp eða leiðindi sem geta fylgt ferðalögum sem þessum. Aðrar myndir sýndu 

oftast fræg kennileiti þeirra staða sem voru heimsóttir, tónlistarhátíðir, stóra skemmtigarða, 

fólk með stóra innkaupapoka í verslunarferðum víða um heim og þess háttar.  

Næst á eftir kom flokkurinn Vinir og fjölskylda, 168 myndir eða 22%. Flokkurinn 

Sjálfsmyndir fylgdi fast á hæla með 167 myndir eða 22%. Flestar myndir í báðum flokkum 

sýndu brosandi fólk á góðum stundum, s.s. afmæli, brúðkaup, jól, útilegur o.þ.h. Meirihluti 

mynda í flokknum Vinir og fjölskylda innihéldu eiganda reikningsins með öðrum og innihélt 
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flokkurinn þá brosandi vinahópa, fallegar fjölskyldumyndir, myndir af gæludýrum og myndir 

af mökum. Einnig var áberandi að eigendur birtu myndir af vinum eða mökum í tilefni af 

stórum atburðum í lífi þeirra, t.d. við afmæli eða útskriftir, og var þá tilgangur myndarinnar 

oft að óska þeim til hamingju eða lýsa yfir stolti og ánægju opinberlega. Myndir í flokknum 

Sjálfsmyndir sýndu eiganda reikningsins í jákvæðu ljósi, þar sem hann var vel til hafður og 

gjarnan betur til fara en hversdagslega. Sjálfsmyndirnar virtust skiptast í tvo flokka, Flestar 

þeirra voru af eiganda reikningsins að gera eitthvað skemmtilegt sýndu brosandi eigendur 

reikninganna að gera eitthvað skemmtilegt eða voru „tilefnislausar“, þ.e. þær voru birtar án 

nokkurra skýringa eða tilefnis nema það að eigandanum fannst myndin flott og vildi deila 

henni með umheiminum.  

Skemmtanalíf var fjórði algengasti flokkurinn eða 12% allra mynda. Myndir í flokknum 

Skemmtanalíf innihéldu brosandi fólk í sínu fínasta pússi á leiðinni út á lífið, vini í partýjum, 

þorrablót, árshátíðir o.þ.h. Á öllum myndum var áfengi og/eða tóbak sýnt í jákvæðu ljósi og 

hvergi var hægt að sjá neikvæðar hliðar notkunar á þeim efnum. Myndunum í flokknum 

Skemmtanalíf var hægt að flokka í tvennt: Fyrirpartý og Djammið. Í flokknum Fyrirpartý voru 

vel teknar og uppstilltar myndir sem sýndu einstaklinga í sparifötum með vínglös eða 

kampavínsflöskur, vini að skála, uppstilltar myndir fyrir framan myndaveggi (e. photobooth) 

o.s.frv. Þessar myndir voru flestar fallegar og létu þær veislur sem þær sýndu virðast glæstar 

og fágaðar. Seinni flokkurinn, Djammið, birti viðfangsefnið þó í allt öðru ljósi. Í þeim flokki 

voru óskýrar og hreyfðar myndir teknar inni á dimmum skemmtistöðum og börum og myndir 

af ölvuðu fólki úti á götum miðbæjar Reykjavíkur. Myndir af ungu fólki að reykja og drekka 

voru algengar og sýndu þær einstaklinga í mjög misjöfnu ástandi ölvunar, allt frá því að vera í 

rólegheitum að drekka bjór með vinum og kunningjum til þess að liggja dáið áfengisdauða í 

sófa í miðju partýi. Athyglisverðar voru hvað myndir af fólki í annarlegu ástandi voru 

algengar. Þrátt fyrir neikvætt viðhorf samfélagsins til of mikillar drykkju var óhófleg drykkja 

alltaf birt í jákvæðu ljósi á Instagram reikningum þátttakenda og virtist vera eitthvað sem 

sóst var eftir. Þetta var t.d. hægt að sjá á textanum undir myndunum sem lýstu oft ánægju 

með kvöldið og hversu skemmtilegt það hefði verið. 

Næstminnsti flokkurinn var Hversdagsleikinn en þar undir féllu myndir sem ekki var 

auðveldlega hægt að flokka í neinn af hinum flokkunum. Þar voru myndir af heimilum 

þátttakenda, náttúrumyndir, myndir úr ræktinni, myndir af mat og drykk o.þ.h. Eins og gefa 

má til kynna var flokkurinn Hversdagsleikinn fjölbreyttastur af þeim öllum en athyglisvert var 

að glansmyndin sem einkennir Instagram var í minna móti á þessum myndum.  

Í flokkunum Stórir atburðir og Merkjavara voru fæstar myndir, eða 56 myndir í heildina, 

sem voru 7% af öllum myndum í rannsókninni. Flokkurinn Stórir atburðir innihélt stórafmæli 

einstaklinga, tilkynningar um inngöngu í skóla, flutninga, tilkynningu um Íslandsmeistaratitil 
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o.þ.h., sem ekki er hægt að segja að séu algengir atburðir í hversdagslegu lífi einstaklinga. 

Þetta sýnir ágætlega að stóru atburðirnir í lífi okkar eru frekar sjaldgæfir og því gæti verið 

ákveðin þörf fyrir að ýkja og birta hið algenga og hversdagslega á jákvæðari hátt en það 

raunverulega er. 
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6 Eigindlegar niðurstöður 

Eftir að viðtölin höfðu verið tekin og skráð niður voru þau þemagreind. Út frá viðtölunum 

greindi ég fimm þemu sem gerð verður grein fyrir hér að neðan. Þemun voru: Framkoma á 

aðalsviði og baksviði, Glansmyndin, Samfélagið og jafningjar, Áhrifastjórnun og Óskrifað 

handrit.  

6.1 Framkoma á aðalsviði og baksviði 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvað það væri helst sem þær birtu á Instagram voru 

svörin svipuð. Þær voru sammála um að mikill munur væri á því sem þær birtu á 

fréttaveitunni sjálfri og í Stories þó að mikil hugsun lægi á bak við bæði. Bæði María og 

Guðný voru sammála um að fréttaveitan væri staður til að birta sérstök augnablik sem þær 

vildu muna eftir og geta litið á seinna en að Stories væri vettvangur fyrir daglegt líf og hluti 

sem væru ekki jafn merkilegir. Á fréttaveitunni lögðu þær áherslu á að myndirnar væru 

fallegar eða sýndu þær í jákvæðu ljósi, t.d. að þær væru í fallegum fötum eða væru að fara 

að skemmta sér með vinum.  

„Með tilkomu Instagram Stories, þar er maður kannski meira að sýna það sem 

maður er að gera svona daglega [...] Og svo er Instagrammið sjálft kannski meira 

þegar það er eitthvað tilefni, ef maður er að gera eitthvað.“  

Guðný 

„Ef ég er bara eitthvað heima, ef ég er bara í skólanum eða eitthvað þá er það 

alltaf eitthvað þegar maður fer að djamma eða eitthvað, tekur myndir af sér áður 

en maður fer út eða af outfittinu sínu eða eitthvað.“ 

María 

„[…] allt eitthvað sem virkar kúl og virkar kannski eitthvað svona aðeins meira 

svona týpulegt þá set ég það meira í story, því það er ekki að fá like beint. “ 

María 

Hægt er að sjá að viðmælendur notuðu Instagram sem stafrænt svið þar sem ákveðin 

leiksýning fer fram. Þó eru sviðin þar tvö, fréttaveitan og Stories, og framkoma viðmælenda 

er mismunandi eftir því hvaða sviði þær finna sig á. Fréttaveitan er fyrir uppstillt og sérstök 

augnablik en Stories er tileinkað hversdagsleikanum og er gjarnan tekið í augnablikinu. Þó að 

báðir vettvangar séu tæknilega aðalsvið virðast mörkin stundum vera óskýr í Stories og 

baksviðshegðun ratar þá óvart á aðalsviðið. 

Bæði María og Guðný notuðu Stories mjög mikið en aðeins María notaði hið ný tilkomna 

Close Friends. Þrátt fyrir nafnið játaði María að hún væri ekki aðeins með sína nánustu vini 

skráða sem Close Friends en hún er með um sextíu einstaklinga á sínum lista. Hún sagðist 
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vera þar með fólk sem hún þekkir úr daglegu lífi, t.d. bekkjarsystkini, sem henni finnst hún 

geta deilt persónulegri hlutum með. 

„Ég held það sé bara þannig hópur af fólki að þér er alveg sama um að einhver 

mynd sé flott eða ekki. Þú þarft ekkert að sanna þig fyrir einhverjum [...] Það er 

meira svona, eitthvað sem á að vera fyndið og þú vilt kannski deila meira með 

vinum þínum en ekkert öllum í heiminum. “ 

María  

María notar Close Friends sem nokkurskonar baksvið á Instagram þar sem hún leyfir sér 

að vera óformlegri og afslappaðri en á aðalsviðinu, þ.e. fréttaveitunni og Stories. Í Close 

Friends hleypir hún minni hóp að sem þekkir hana í raunveruleikanum og þar gilda aðrar 

reglur. Þó er ákveðin framkoma ekki við hæfi í Close Friends sem sýnir vel hvernig baksvið 

eins áhorfendahóps getur þó ennþá verið aðalsvið annars og partur af leiksýningunni. Í Close 

Friends er hlutverkið vinkona og er mikilvægt að hún breyti ekki um hlutverk til að rugla ekki 

áhorfendurna. 

6.2 Glansmyndin 

Bæði Guðný og María voru meðvitaðar um það að notendur Instagram væru oftast aðeins að 

birta eina hlið af sjálfum sér, hina svokölluðu glansmynd eins og hún er oft kölluð, og voru 

þær ófeimnar við að játa að þær væru báðar þátttakendur í þeirri hegðun. Glansmyndin er 

oftast sú að við séum alltaf vel til fara, borðum hollan mat og hreyfum okkur á sama tíma og 

við stundum nám og vinnu, höldum heimili og göngum í gegnum hæðir og lægðir í lífinu. Þær 

sögðust báðar birta nær eingöngu jákvæðar hliðar lífsins og taka meðvitaða ákvörðun um að 

fela það neikvæða eða hversdagslega. 

„Ég held að Instagram er bara svona, þú ert alltaf að reyna að portraya þetta 

fullkomna líf. Þú ert alltaf að reyna að fá fólk til að halda að þú sért með allt þitt á 

hreinu og þú lifir einhverju lífi sem er bara geðveikt skemmtilegt alltaf og 

geðveikt bara. Þú hefur ógeðslega mikið að gera og þú átt ógeðslega mikið af 

vinum en það er ekkert þannig auðvitað. Það lifir enginn þannig lífi. Ég held að 

þetta snýst bara um að taka þátt í þessum leik, að það eigi allir að vera þannig. “ 

María 

Þrátt fyrir að vera báðar mjög meðvitaðar um glansmyndina sem þær tækju sjálfar þátt í 

að birta sögðust þær þó telja sína Instagram reikninga gefa mjög góða og raunsæja mynd af 

lífi þeirra og hverjar þær væru í raunveruleikanum. Það má því segja að þarna sé ákveðin 
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þversögn. Þetta sýnir vel hvað samfélagsmiðlar gefa mikið svigrúm til framsetningar vegna 

þess hversu óskýr áhorfendahópurinn er.  

María sagðist þó hafa birt myndir á Instagram sem láta líta út fyrir að ákveðin lífsreynsla 

hafi verið betri en hún raunverulega var. Hún nefndi dæmi um þessa hegðun þegar hún var í 

Asíureisu og birti stundum myndir sem litu vel út en sögðu þó ekki allan sannleikann um 

upplifunina á bak við þær. 

„Mig hlakkaði eiginlega svolítið mikið til að komast í burtu þaðan. Mér leið ekkert 

rosalega vel þar, það var svo ógeðsleg lykt og ógeðslega mikil fátækt en 

ógeðslega flottar myndir sem ég tók samt. Og það segir ekkert endilega alla 

söguna. Ég tók geggjaðar myndir [...] en það þýðir ekkert að þetta sé eitthvað 

geggjaður staður [...] ég myndi ekkert mæla eitthvað með því að fara til [nafn 

fjarlægt] en fólk myndi örugglega horfa á myndirnar og vera: Váá hvað [nafn 

fjarlægt] er örugglega geðveikt kúl staður.“ 

María  

6.3 Samfélagið og jafningjar 

Viðtölin leiddu í ljós að læk (e. likes) og athugasemdir (e. comments) höfðu mikil áhrif á 

tilfinningar og hegðun viðmælenda á Instagram þótt þær gerðu sér ekki fullkomlega grein 

fyrir því. Þegar viðmælendur voru spurðir út í læk (e. likes) og hver afstaða þeirra væri til 

þeirra voru þær báðar sammála um að þau skiptu þær ekki miklu máli í dag en að þau hefðu 

verið mjög mikilvæg þegar þær voru yngri. Þó sögðu þær báðar að það væri mjög leiðinlegt 

ef mynd fengi mjög fá like og að þá væri líklegt að þær myndu eyða myndinni út. Þetta er 

merki um ákveðna þversögn. Áhugavert var að athugasemdir (e. comments) virtust skipta 

þær mun meira máli og þá sérstaklega ef þau komu frá einhverjum sem skrifaði sjaldan við 

myndirnar þeirra. Athugasemdir virtust sýna fram á raunverulegan áhuga og ánægju með 

myndina, fyrst aðilinn tók sér tíma til að skrifa undir hana. Athugasemdir virðast því veita 

meiri ánægju en læk enda þykja þau persónulegri auk þess sem það tekur lengri tíma að 

semja og skrifa athugasemd en að ýta á læk. Aðspurð um læk sagðist María vera farin að fá 

færri en áður og sagðist hún halda að það hefði áhrif á notkun hennar á Instagram. 

„Núna er ég byrjuð að fá færri like bara. Og þá er ég bara svona, æji ókei, þú veist 

[…] ég veit ekki hvort það sé það eða ef ég væri að fá fleiri like þá væri það meira 

motivation fyrir mig að posta meira […] ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona 

út af því að ég er byrjuð að fá færri likes og þá finnst mér minna virði að vera 

eitthvað alltaf að posta.“ 

María 
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Instagram hefur nýlega bætt við viðbót sem sýnir notendum meðalnotkun sína á 

forritinu yfir vikuna og voru báðir viðmælendur beðnir um að athuga hversu miklum tíma 

þeir eyddu að meðaltali á dag á Instagram. María notaði forritið að meðaltali í 2,5 tíma á dag 

og Guðný í 1,5 tíma. Þær voru báðar meðvitaðar um að þær notuðu Instagram mjög mikið og 

sagðist María ætla að reyna að minnka notkun sína eftir að hún sá hversu löngum tíma hún 

eyddi á miðlinum. Þær nefndu það báðar að þær hefðu heyrt af því að algengt væri að ungt 

fólk tæki sér frí frá Instagram í stuttan tíma en Guðný hafði gert það í nóvember og 

desember 2018 þegar hún var að fara í próf. Hún sagðist hafa ákveðið að prófa því henni 

fannst hún vera að eyða of miklum tíma og pæla of mikið í því sem hún sæi á Instagram. 

„En síðan var ég samt meira að einbeita mér að öðrum hlutum sem ég þurfti á 

þeim tíma [...] Ég man ég teygði mig alltaf rosa mikið i símann, ætlaði að fara á 

Instagram en svo var ég ekkert með Instagram svo ég lagði hann bara frá mér […] 

Mér fannst bara fínt að vita ekki hvað aðrir væru að gera.“ 

Guðný  

„Ég heyri alltaf meira og meira af fólki sem er að taka sér Instagram pásu, því það 

er búið að fatta hvað þetta er orðið ógeðslega toxic.“  

María 

Þegar þær voru spurðar út í ástæðuna á bak við það að birta myndir af Instagram voru 

svör þeirra svipuð. Í dag væri Instagram orðið svo algengt og stór hluti af daglegu lífi 

einstaklinga að það væri hálfpartinn orðin skylda að taka þátt. Instagram væri orðin ákveðin 

leið til að auglýsa sjálfan sig og koma sér á framfæri, hvort sem það er á faglegan eða 

persónulegan hátt. Því má segja að Instagram prófílar notenda séu orðnir að hálfgerðum 

auglýsingum fyrir þá þar sem koma fram helstu áhugamál, lífsgildi og hvernig manneskja 

hann er.  

„Það hjálpar manni að staðsetja fólk einhvern veginn […] Bara, sérstaklega á 

Íslandi, því það er svo lítið, þá sérðu bara hverjir eru að likea, hverjir eru að 

kommenta, hvað ertu með marga followera. Það segir alltaf eitthvað um 

manneskjuna. Manneskju sem þú þekkir ekki neitt, þá bara skoðarðu Instagram 

prófílinn og bara, ókei, núna veit ég smá, skilurðu? […] Þú getur ekki vitað neitt ef 

þú ert að kynnast manneskju, bara t.d. ef einhver gæji er að bjóða þér á deit, þá 

er það bara svona, þú verður alltaf að tjekka á Instagram, til að svona smá fá feel 

fyrir svona hver ertu?“ 

María 
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Út frá svörum má sjá að Instagram er orðinn vettvangur til að kynnast og sjá annað fólk í 

kringum sig. Instagram prófílar notenda eru oft með fyrstu kynnum sem fólk hefur af hvort 

öðru og getur það því skipt miklu máli að ekkert á síðunni fæli aðra frá auk þess sem 

prófíllinn verður að gefa einhverja innsýn í persónuleika notandans. Einnig virðist prófíllinn 

geta sagt mikið til um félagslega stöðu notandans og hans innri hring. Þó er auðvelt að 

hagræða sannleikanum um raunverulega vini sem ókunnugir gætu tekið sem sannleika. Við 

þetta fer fólk að leika hlutverk sem oft er auðvelt fyrir vini og kunningja að sjá í gegnum. 

„Þú ert að sýna myndir af þér og vinum þínum, að halda uppi einhverjum social 

standard. Að sýna eitthvað, ooh vá við erum ógeðslega góðar vinkonur. En svo 

einmitt sér maður […] þegar einhverjar tvær vinkonur eru í alvörunni bestu 

vinkonur, þá þurfa þær ekkert að sýna það svona mikið. Þær vita það bara sjálfar. 

En ef þú ert t.d. byrjaður að kynnast einhverjum nýjum og þér finnst það geðveikt 

spennandi, ert kannski að fara inn í i nýjan vinahóp, þá ertu kannski svolítið mikið 

að taka myndir af því og ferð að sýna það svolítið. Þannig að ég held það sé líka 

smá svona til þess að sýna sig og sanna, ég er í þessum hóp og mér finnst það 

smá kúl.“ 

María 

Guðný tók í sama streng og nefndi sérstaklega hversu algengt það væri að sjá 

yfirborðskenndar yfirlýsingar á milli vinkvenna á miðlinum sem auðvelt væri að sjá í gegnum: 

„Ég held ég sjái alveg ágætlega í gegnum það hjá fólki sko. Það eru margir mjög 

yfirborðskenndir a Instagram. Mér finnst ég sjá það rosa oft hvernig fólk skrifar 

undir myndirnar sínar […] ef þú setur mynd þar sem er vinkonuhópur og það er 

kannski einhver sem skrifar „Þakklát fyrir þessar“, og svo er önnur mynd af 

vinkonuhóp og það skrifar einhver eitthvað einlægara, sem er bara svona: 

„Þessar tvær skipta mig ótrúlega miklu máli og þær hafa gert þetta fyrir mig“ og 

eitthvað svona, það er alveg munur finnst mér. Í öðru tilvikinu ertu bara að reyna 

að finna eitthvað caption og í hinu ertu i raunverulega ótrúlega þakklát fyrir þína. 

“ 

Guðný 

Þær tóku þó báðar fram að þeim fyndist samfélagið og menningin í kringum Instagram 

vera að breytast. Fólk væri orðið meðvitaðra um glansmyndina og yfirborðslætin og 

reglurnar um hvað mætti og hvað mætti ekki setja inn væru farnar að linast. Útlitsstaðlar 

samfélagsins væru farnir að breytast og fólk væri orðið opnara fyrir fólki af öllum stærðum 



31 

og gerðum. Þó væri hið andlega ennþá mjög falið enda væri Instagram staður fyrir fallegar 

myndir en ekki dagbók til að birta tilfinningar sínar. 

„Mér finnst það orðið frekar normalíserað að fólk sé að posta myndum af sér á 

ströndinni og posta myndum af slitunum sínum ... fólk er búið að vera að gera 

það í svolítinn tíma svo maður fær ekki lengur þetta vóó […] það er meira þetta 

svona sálræna núna sem er ennþá tabú finnst mér. Þótt að hitt sé ekkert eitthvað 

komið, það er alltaf eitthvað.“ 

María 

„Áhrifavaldar fara að tala um að þetta sé ekkert svona alltaf hjá mér og það er 

drasl hjá mér og mér líður bara illa stundum. Ég kann alveg að meta það. Mér 

finnst þetta vera að færast alveg meira þangað, alls ekki allir en margir samt, sem 

eru að sýna líka venjulegu hliðina.“  

Guðný  

6.4 Pressan til að koma vel fyrir - áhrifastjórnun 

Bæði María og Guðný sögðust finna fyrir ákveðinni pressu til að koma vel fyrir á Instagram, 

bæði frá sjálfum sér og frá samfélaginu. Þær nefndu báðar að í gegnum árin hafi gæði mynda 

á Instagram aukist mikið og þá sérstaklega með tilkomu áhrifavalda sem hafa gert Instagram 

að atvinnu sinni. Því fyndist þeim mikilvægt að reyna að halda í við þá þróun með því að birta 

líka flottar myndir og líta vel út.  

„[…] maður sér flottar myndir frá öðrum og hugsar, vá ég verð að hafa þær líka 

flottar, og maður byrjar, maður er búinn að taka flottar myndir og leggja metnað 

í þær og þá má það ekki sko fara niður, standardinn má ekki lækka.“ 

María 

Báðar notast María og Guðný við utanaðkomandi forrit til að eiga við myndirnar sínar, og 

segjast þær geta eytt allt að klukkutíma í að útbúa hina fullkomnu Instagram mynd, allt frá 

því að taka myndir, velja hina réttu, eiga við hana og breyta, ákveða „filter“ og semja texta 

undir.  

 „Það er fyrst að taka myndina, og þá eru teknar nokkrar skilurðu […] Svo er að 

velja mynd, edita hana og prufa mismunandi filtera og birtu og svoleiðis. Svo er 

textinn, og hann er fucking erfiður. Á ég að vera fyndin, á ég að vera alvarleg, á 

ég að vera bæði?“ 

Guðný 
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Þessi hegðun sýnir vel ákveðna þörf fyrir samþykki frá öðrum á Instagram. Guðný sagðist 

oft senda myndir á vini sína áður en þær væru birtar á Instagram til að fá skoðun annarra og 

samþykki áður en myndin væri birt opinberlega. Einnig fengi hún oft myndir sendar frá 

öðrum til að samþykkja. Aðspurð um ástæðu þess sagðist hún vilja fá staðfestingu á að hún 

væri að taka rétta ákvörðun með því að velja þessa ákveðnu mynd. Það virðist vera henni 

mikilvægt að hennar skoðun sé sú sama og skoðun þeirra í kringum hana.  

„ […] Bara þetta samfélagslega samþykki. Ég held að það sé það. Að ég sé að setja 

eitthvað sem aðrir fýla, þegar ég á samt í rauninni bara að vera að spá i því hvað 

mér finnst flott og hvað mér finnst passa inn á mitt Instagram. Maður pælir oft 

mikið í því hvort að öðrum finnst þetta jafn flott mynd og mér. Að þetta sé góð 

mynd, að ég eigi að vera að setja hana á Instagram, út í alheiminn.“ 

Guðný 

Viðmælendur eru greinilega mjög meðvitaðar um mikilvægi þess að koma vel fyrir á 

samfélagsmiðlum. Þær töluðu báðar um hversu mikilvægt þeim fyndist vera að passa hvað 

það væri sem þær birtu á Instagram og að í raun færi fram ákveðin ritskoðun á persónuleika 

þeirra. Þetta gerðu þær til að koma í veg fyrir misskilning af hendi annarra eða að þær birtu 

mynd af sér sem gæti skaðað orðspor þeirra á einhvern hátt. Í samskiptum fólks augliti til 

auglitis er auðvelt að sjá og túlka raunveruleg viðbrögð einstaklinga í kringum okkur. Þetta 

gerum við með því að hlusta á og túlka orðin sem notuð eru auk þess sem við lesum m.a. í 

líkamstjáningu og raddblæ viðmælenda. Á samfélagsmiðlum er þetta flóknara þar sem við 

fáum aðeins aðgang að orðum manneskjunnar (e. expression given). Í samskiptum sem 

þessum þar sem ekki er hægt að greina óbein skilaboð (e. expression given off), t.d. raddblæ 

og líkamstjáningu, eykst hættan á misskilningi af hálfu annarra. Í þessum aðstæðum er hætta 

á að lagður sé annar skilningur í orð okkar og hegðun en við ætluðumst til. Þessi hegðun 

sýnir vel hvernig hversdagsleg áhrifastjórnun fer fram. Áhrifastjórnunin sem þær beita virðist 

þó ekki vera áhrifabygging (e. impression construction) eins og fyrri rannsóknir hafa sýnt 

fram á að sé algeng hjá ungu fólki. Hvorugur viðmælenda virtist hafa skýra hugmynd um það 

hver sú ímynd væri sem hann vildi gefa af sér eða hvernig hann færi að því að skapa þá 

ímynd. Báðir viðmælendur vildu þó birtast í jákvæðu ljósi og líta út fyrir að hafa það gott og 

gættu þær þess vel að setja ekki eitthvað á netið sem stangaðist á við þá ímynd. Kom það 

fram í báðum viðtölum að viðmælendur hefðu farið og eytt efni sem þær vildu ekki sýna eða 

hafa lengur á síðunni sinni. Algengara væri eyða út efni úr Stories, t.d. daginn eftir að þær 

fóru að skemmta sér, heldur en að eyða gömlum myndum af fréttaveitunni, þar sem þeim 

fannst efnið ekki vera við hæfi eða það sýndi þær eða vini þeirra á neikvæðan hátt. 
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Aðspurðar um forrit sem notuð eru til að breyta útliti einstaklinga játuðu þær báðar að 

hafa notast við slík forrit. Þær sögðust þó ekki hafa notað þau mikið heldur aðeins til að laga 

minniháttar hluti eins og t.d. að hvítta tennur eða fjarlægja bólur. María játaði þó að hafa 

notað forrit til að minnka á sér mittið á bikínímynd þegar hún var yngri en hún segist þó ekki 

gera það lengur. Þær sögðust báðar taka eftir því að notkun þessara forrita væri mjög algeng 

og þá sérstaklega hjá yngri stúlkum sem væru að feta sín fyrstu spor í samfélagi fullorðinna. 

„[…]  maður sér það alveg 100% að þær eru að nota einhver forrit. Það er bara 

engin manneskja sem lýtur svona út!“ 

María 

„[…]  ég held það séu alveg langflestir sem hafa notað þetta einhvern tímann eða 

hugsað um að nota þetta […] það er samt ekkert endilega heilbrigt að finnast 

maður ekki nógu góður fyrir Instagram.“  

Guðný 

Það virðist því vera að pressan sem fylgir samfélagsmiðlum geti haft þau áhrif á fólk að 

það grípi til þess ráðs að breyta útliti sínu til að halda í við aðra. Þetta á sérstaklega við ungar 

stúlkur. Þetta getur haft mjög neikvæð áhrif á sjálfsmyndina þar sem upplifunin getur verið 

sú að raunverulegt útlit einstaklings þyki ekki nógu gott og því sé nauðsynlegt að breyta því. 

Sjálfsmyndin er enn í mótun á unglingsárum og getur því verið erfitt að standa með sjálfum 

sér og synda á móti straumnum. Báðir viðmælendur töluðu um að hafa verið með mjög lágt 

sjálfsmat á unglingsárum og ekki þorað öðru en að fylgja því sem aðrir voru að gera. Þær 

voru hræddar um hvað öðrum fyndist um sig og reyndu því eftir bestu getu að falla inn í 

hópinn. Þessi hegðun, þ.e. að breyta myndum sínum á samfélagsmiðlum, virðist því vera 

samþykkt meðal ungra stúlkna. Þetta gera þær til þess að falla inn í hópinn. 

6.5 Óskrifað handrit 

Áberandi var í báðum viðtölum hversu mikilvægt það er að gæta að því sem birt er á netinu. 

Reglur samfélagsins um hvað má og hvað má ekki eru óskýrar og auðvelt er að stíga feilspor. 

Afleiðingarnar geta verið þær að fylgjendum fækkar og þá fækkar þeim sem líkar við 

myndirnar einnig í kjölfarið. Þetta getur haft áhrif á félagslega stöðu og vinsældir einstaklings 

og þá einnig á sjálfsmynd hans. Það virðist því alltaf vera ofarlega í huga notenda að gæta sín 

og að huga að því hvernig aðrir sjá og túlka það efni sem þeir birta á Instagram.  

„[…] Þú ert alltaf inni í einhverjum fangaklefa og þú getur gert alveg það sem þú 

vilt, þú ræður því alveg. Þú mátt gera og vera hvað sem þú ert, en það er samt 

alltaf einhver svona, það gæti alltaf einhver verið að horfa á þig. Þú þarf alltaf að 

vera smá að passa þig. Þetta er samt svona, þú ert ekkert með eitthvað „clear 
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cut“ um hvað má og hvað má ekki. Og það er eiginlega, er það frelsi eða ekki? 

Það er eiginlega ennþá meira heftandi ef maður pælir í því.“  

María 

 

Athyglisvert er að það virðist vera að miðillinn hafi ekki alltaf verið svona og að reglurnar 

hafi ekki verið jafn strangar þegar notendur voru að stíga sín fyrstu skref þar inná. Meira 

frelsi hafi verið til að birta myndir af því sem notendur raunverulega langaði til að birta og 

skiptu hlutir eins og fjöldi læka og athugasemdir litlu máli. Þetta virðist hafa breyst hægt og 

rólega og nú virðist það vera svo að notendur megi hreinlega ekki birta hvað sem er heldur 

er ætlast til þess að myndir uppfylli ákveðna staðla hvað varðar efni og útlit. 

„Ef maður skoðar myndir sem maður var að posta þegar maður var að byrja á 

Instagram þá er þetta bara fáránlegt. Þá var maður bara að posta myndum, bara 

fimm myndum á dag af sko sjeiknum sem maður var að fá sér, og í bara 

ömurlegum gæðum og manni var bara drullusama. Ég held að það sé líka út af því 

að það var áður en maður fór að nota þessi forrit til að edita myndirnar sínar og 

maður notaði bara þessa Instagram filtera, og maður bara valdi einhvern filter og 

maður var ekkert að pæla í því meira. En með árunum þá hefur standardinn alltaf 

orðið meiri, meiri og meiri. “ 

María 

Í báðum viðtölum var augljóst að ákveðin togstreita ætti sér stað gagnvart Instagram þar 

sem viðmælendur fundu fyrir mikilli þörf að skera sig úr hópnum en á sama tíma þótti þeim 

það mikilvægt að halda sig innan rammans og haga sér eins og sagt var á um. Það virðist vera 

að notendur taki almennt eftir þessum löngunum en taki þó ekki af skarið af ótta við 

viðbrögð annarra. Þessi hegðun speglast vel í kenningu Mead um Me og I. Það virðist vera að 

I hluti sjálfsins beri ábyrgð á myndabirtingunni sjálfri þar sem notendur finna fyrir ákveðinni 

athyglisþörf og þörf fyrir að sýna öðrum hvað þeir eru að gera. I bregst við sjálfselskum 

hugsunum og Me framkvæmir þær á samþykktan hátt. Hin félagslega hlið sjálfsins, Me, er því 

sú hlið sem notendur birta á samfélagsmiðlum. Þessi hegðun er einnig í samræmi við 

táknræna samskiptakenningu Mead um hlutverkaskipti (e. role-taking), þar sem einstaklingar 

bregða sér í mismunandi hlutverk og hegða sér á mismunandi hátt í takt við áhorfendur eða 

viðmælendur hverju sinni (Mead, 1934).  

Einnig ríkir ákveðin togstreita þegar kemur að framsetningu myndarinnar sjálfrar. Þá 

nefndi annar viðmælenda hversu flókið það væri að tryggja að myndin væri túlkuð á sama 

hátt af öllum og að þar spilaði textinn undir myndinni lykilhlutverk: 
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Svo er textinn, og hann er fucking erfiður. Á ég að vera fyndin, á ég að vera 

alvarleg, á ég að vera bæði?’’  

Guðný 

Þetta endurspeglar vel kenningu um táknræna túlkun (e. symbolic interpretation) þar 

sem sameiginlegur skilningur og þýðing á ákveðnu fyrirbæri mótast í samskiptum við aðra. Sé 

merkingin ekki almenn, og þar með ekki skilin af öllum, týnast skilaboðin og eðlileg samskipti 

eiga sér ekki stað (Manis og Meltzer, 1978; Alver og Caglar, 2015).  
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7 Umræður 

Í upphafi var lagt upp með að svara spurningunum: Hvernig myndar ungt fólk sjálfsmynd sína 

á Instagram? Hvaða áhrif hafa samfélagsmiðlar á sjálfsmynd ungs fólks? Hvernig hagar ungt 

fólk sér á samfélagsmiðlum? Hvernig beitir ungt fólk áhrifastjórnun á samfélagsmiðlum?  

Þegar talað er um sjálf einstaklings er sjaldan verið að tala um einn ákveðinn fasta. Sjálfið 

er breytilegt og mótast í samræmi við viðhorf okkar, aðstæður og tilfinningar. Sjálfið er 

samblanda af mörgum hlutum en í grunninn er sjálf okkar það sem við teljum okkur 

raunverulega vera. Við getum búið yfir mörgum sjálfum og högum okkur á mismunandi hátt 

eftir aðstæðum hverju sinni. Þessar mismunandi útgáfur eru þó allar hluti af sjálfinu því 

maður getur aldrei verið neinn annar en maður sjálfur. Sjálfsmynd okkar myndast og verður 

til í samskiptum við aðra og er hún í stöðugri þróun í okkar daglega lífi. Í dag fara þessi 

samskipti mikið fram á samfélagsmiðlum, bæði í gegnum spjallforrit og eins sem 

athugasemdir á efni sem birt hefur verið.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að samfélagsmiðlar eins og Instagram spila 

gríðarlega stórt hlutverk í hinu daglega lífi ungs fólks og hafi mikil áhrif á hegðun þeirra og 

viðhorf til samfélagsins. Mikil pressa virðist vera á ungu fólki að það komi vel fyrir á 

samfélagsmiðlum, bæði frá þeim sjálfum en einnig frá samfélaginu. Viðbrögð fylgjenda þeirra 

virðist skipta þar höfuðmáli þar sem jákvæð viðbrögð annarra er hvetjandi þáttur fyrir því að 

halda áfram að birta efni. Fái mynd góð viðbrögð hefur það jákvæð áhrif á sjálfsmyndina og 

eykur sjálfstraust. Fái mynd hins vegar lítil viðbrögð getur það brotið hana niður, sært og 

komið í veg fyrir að notandi haldi áfram að birta myndir.  

Ungt fólk telur það mikilvægt að koma vel fyrir í samskiptum við aðra og er framkoma á 

samfélagsmiðlum engin undantekning. Til að byggja upp og viðhalda jákvæðri sjálfsmynd 

beitir fólk ýmsum ráðum en ein algengasta leiðin er að birta aðeins efni sem sýnir 

einstaklinginn í jákvæðu ljósi. Þetta sást vel á Instagram reikningum þátttakenda en þar voru 

myndir af ferðalögum, vinum og fjölskyldu auk sjálfsmynda vinsælastar. Þátttakendum var 

greinilega umhugað um þá mynd sem samfélagsmiðlar þeirra gáfu af þeim og kom það skýrt 

fram í viðtölunum en viðmælendur voru meðvitaðir um að á Instagram væru þær helst 

dæmdar á grundvelli útlits þeirra og framkomu. Áhrifastjórnun var mjög áberandi í hegðun 

allra þátttakenda bæði þeirra sem tóku þátt í viðtölum og þeirra sem ljáðu einungis aðgengi 

að Instagram reikningi sínum. Viðtölin gáfu þetta einnig skýrt til kynna þar sem báðir 

viðmælendur sögðust vera mjög meðvitaðir um mikilvægi þess að líta vel út. Þær sögðust 

báðar eiga það til að eyða út efni sem stangaðist á við þá ímynd sem þeir vildu birta af sér. 

Efni sem birt er á Instagram er gaumgæfilega valið og lagað til með ýmsum „filterum“, 

auk þess sem átt er við myndir í sérstökum forritum sem ætluð eru til þess að fegra þær og 
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bæta. Þessa hegðun er auðveldlega hægt að tengja við kenningar Goffman um áhrifastjórnun 

þar sem einstaklingar reyna að stjórna og hafa áhrif á álit annarra á þeim og eiga við 

fyrirliggjandi hugmyndir. Á Instagram virðist viðgangast ákveðin glansmynd sem flestir 

notendur taka þátt í að birta. Þó gáfu viðtölin skýrt til kynna að flestir væru mjög meðvitaðir 

um þessa glansmynd og hversu óraunveruleg hún væri en þó væri lítill vilji til að breyta til og 

brjóta hana upp. Samskipti á Instagram eru oft óraunveruleg og yfirborðskennd, og virðast 

þau oft aðeins þjóna einum tilgangi – að byggja upp félagslega stöðu einstaklings. 

Viðtölin sýndu það vel að auðvelt er að nota kenningar Goffman um aðalsvið og baksvið 

þegar fjallað er um samfélagsmiðla í dag. Í viðtölunum mátti greina að finna megi þrjú 

mismunandi svið á Instagram, fréttaveituna, Stories og Close Friends. Instagram nýtist því 

notendum sem leiksvið þar sem þeir geta leikið sín hlutverk á sannfærandi hátt. Bæði 

fréttaveitan og Stories er hægt að flokka sem aðalsvið notenda en þó er framkoman á 

þessum tveimur sviðum ekki sú sama. Fréttaveitan virðist einkennast af uppstilltum og 

sérstökum augnablikum sem notandinn vill muna eftir en Stories er tileinkað 

hversdagslegum hlutum og er gjarnan bæði tekin og birt í augnablikinu. Bæði fréttaveitan og 

Stories eru ætluð öllum fylgjendum notanda og er því mikilvægt að haga sér á réttan hátt en 

eins og kemur fram í kenningu Goffman er aðalsviðshegðun okkar tengd hinu opinbera 

hlutverki sem við viljum að aðrir sjái okkur í. Þar reyna einstaklingar að gefa af sér jákvæða 

ímynd til að þóknast sem flestum. Close Friends nýtist hins vegar sem ákveðið baksvið þar 

sem þeir leyfa sér að birta hluti sem ekki þættu við hæfi á hinu opinbera Stories. Vinir 

notenda hafa aðgang að Close Friends og því getur notandi leyft sér að haga sér öðruvísi og 

birta persónulegra og óformlegra efni en ella enda gilda aðrar reglur í samskiptum við vini en 

í samskiptum við samfélagið sem heild. Þessi hegðun er einnig í samræmi við táknræna 

samskiptakenningu Mead um hlutverkaskipti (e. role-taking), þar sem einstaklingar bregða 

sér í mismunandi hlutverk og hegða sér á mismunandi hátt í takt við áhorfendur eða 

viðmælendur hverju sinni. Einstaklingar læra í gegnum félagslega reynslu hvað sé viðeigandi í 

aðstæðum hverju sinni og spila tvær hliðar sjálfsins, Me og I, þar stóran þátt. Hin félagslega 

hlið sjálfsins, Me, er því sú hlið sem notendur birta á samfélagsmiðlum og hagar hún sér 

samkvæmt samfélagslegum reglum. Þó er hægt að segja að I hlið sjálfsins taki ákvörðun um 

að birta efni á samfélagsmiðlum, enda er I sjálfselskt og heimtar athygli og viðurkenningu 

annarra. Me tekur þá við og gætir þess að efnið sé við hæfi flestra áhorfenda. Viðmælendur 

voru sammála um að helsti tilgangur þess að vera á Instagram væri að deila lífi sínu með 

umheiminum. Tóku þær þó fram að ekki væri vel séð að deila of miklu og að oftast þætti það 

mjög kjánalegt, sérstaklega ef um væri að ræða hversdagslega hluti sem þættu vanalega ekki 

þess virði að deila með öðrum.  
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Í megindlega hluta rannsóknarinnar voru greindar 762 myndir frá tíu mismunandi 

þátttakendum. Öllum þeim myndum var auðveldlega hægt að hópa saman í sjö ólíka flokka, 

sem ákveðnir voru áður en gagnasöfnun hófst. Kom það á óvart hversu auðvelt það var að 

greina myndirnar út frá þessum formerkjum. Þetta sýnir nokkuð vel að til eru reglur um hvað 

sé í lagi að birta á Instagram og einnig hvernig eigi að birta það. Allar myndirnar voru 

málaðar í jákvæðu ljósi þó svo að viðfangsefnið væri ekki alltaf jákvætt, t.d. unglingadrykkja, 

ofdrykkja og notkun tóbaks. Það virðast því vera þó nokkrar óskrifaðar reglur um hvað sé 

þess virði að birta og spila viðbrögð fylgjenda þar stóran þátt. Myndagreiningin sýndi það vel 

en þátttakendur virtust allir fylgja ákveðnu handriti eða vísi um hvað það væri sem ætti að 

birta. Því virðist það vera að notendur Instagram hafi í gegnum árin sjálfir ákveðið hvað það 

er sem þeir vilja sjá og gefa samþykki sitt með athugasemdum og lækum. Þetta handrit hefur 

því þróast hægt og rólega en annar viðmælenda nefndi að þegar hún byrjaði á Instagram hafi 

hún og aðrir í kringum hana birt hvað sem var en seinna hafi meiri vinna og hugsun verið 

lögð í hverja mynd. Notendur taka allir þátt í þessari hegðun sem viðgengst og er lítið 

svigrúm til að prófa nýja hluti. Þessi hegðun fellur vel að kenningum Goffman um að viðhorf 

samfélagsins móti handrit félagslegra aðstæðna.  

Þó að kenningarfræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar sé byggður á samskiptum sem 

eiga sér stað í raunheimum augliti til auglitis er augljóst að auðvelt er að yfirfæra þær á 

samskipti og hegðun fólks á samfélagsmiðlum. Ungt fólk upplifir samskipti sem fara fram á 

netinu á sama hátt og samskipti sem fara fram augliti til auglitis og leggja þau sömu 

merkingu í þau. Munurinn liggur þó í því að í samskiptum á netinu er oft mun auðveldara að 

stjórna viðbrögðum sínum enda eru þau vanalega úthugsuð. Hægt er að stjórna þeirri 

tjáningu sem maður gefur af sér þar sem maður er oftast fjarri áhorfendum en þó er einnig 

hægt að stjórna þessu á annan hátt, t.d. með því að nota tjámerki (e. emojis). Þetta 

samræmist kenningum Goffman um tjáningu gefna (e. expression given) og tjáningu gefna af 

(e. expression given off) og kenningu Mead um táknræna túlkun (symbolic interaction). 
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8 Lokaorð 

Samfélagið okkar einkennist af örum tækniframförum og líður varla dagur án þess að við 

tengjumst internetinu á einn eða annan hátt. Við lifum lífi okkar að stórum hluta á 

internetinu og hvort sem okkur líkar betur eða verr er internetið komið til að vera. 

Samfélagsmiðlar hafa skapað glænýjan vettvang samskipta auk þess sem skapast hefur 

glænýr vettvangur fyrir framsetningu sjálfsins og virðist Instagram vera lykilatriði í þeirri 

þróun. Rannsókn þessi hefur augljóslega aðeins klórað í yfirborðið á Instagram og áhrifum 

þess á líf og sjálfsmynd ungs fólks í dag. Samfélagsmiðlar eins og Instagram eru nýir af nálinni 

og rannsóknir af þessu tagi einnig. Því er ekki vitað hverjar langtímaafleiðingar þessarar 

þróunar verða og hvernig þær munu breyta þjóðfélaginu þegar til langtíma er litið. 

Samfélagið er alltaf að breytast, ný tækni að koma til og því verður áhugavert að fylgjast með 

þessari þróun í framtíðinni bæði hjá ungu fólki í dag sem og komandi kynslóðum. 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru hversu einsleitt úrtakið var. Þýðið sem um er að 

ræða, Ungt fólk á Íslandi, er augljóslega stór og fjölbreyttur hópur og því erfitt að segja til um 

upplifun allra. Það væri þó auðveldlega hægt að framkvæma sambærilega rannsókn með 

fleiri þátttakendum til að fá algildari niðurstöður. Þar sem aðeins konur fengust til að taka 

þátt er erfitt að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á aðra hópa þó að þær veiti að sjálfsögðu 

ákveðnar vísbendingar um upplifun þeirra. Út frá þessari rannsókn mætti gera frekari 

greiningu á þessum niðurstöðum út frá kynjafræðilegu sjónarhorni en vegna þess að aðeins 

konur fengust til að taka þátt var það ekki hægt. Einnig væri áhugavert að skoða upplifun 

annarra aldurshópa, t.d. þeirra sem eldri eru, og bera saman við upplifun þeirra sem yngri 

eru. Ætla má að niðurstöðurnar yrðu ekki þær sömu og að upplifun þeirra yrði mjög ólík. 

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar eru að hún gefur ágætis innsýn í upplifun ungra kvenna á 

Instagram og hvernig samfélagið hefur áhrif á hegðun þeirra og viðhorf. Þannig getur þessi 

rannsókn nýst vel til áframhaldandi athugana á þessu sviði. 
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Viðauki: Spurningalisti eigindlegra viðtala 

Hver ert þú? Hvernig myndu aðrir lýsa þér? 

Hversu lengi hefur þú notað Instagram? 

Hvað er það helsta sem þú birtir á Instagram? Hvaða þýðingu hefur Instagram fyrir þig?  

Hversu miklu skiptir það fyrir þig að mynd sem þú birtir fái mörg „like“? Hvaða þýðingu hafa 

„like“ fyrir þig eða hvaða gera þau fyrir þig?  

Hefurðu eytt mynd af Instagram því hún fékk ekki mörg „like“? Ef svo er, af hverju?  

Hvað getur þú sagt mér um fylgjendur? Finnst þér þeir skipta máli og þá hvernig?  

Finnst þér vera einhverjar reglur um hvað má og hvað má ekki birta á Instagram? 

Er eitthvað sem þú myndir aldrei birta? Hvað? 

Hvað eyðir þú að meðaltali löngum tíma í að útbúa pósta á Instagram? Þ.e. velja mynd, 

breyta henni og laga, semja texta o.s.frv. 

Hefurðu notað utanaðkomandi snjallforrit til að laga myndirnar þínar? T.d. gera tennur 

hvítar, gera þig grennri o.s.frv. Ef svo er, hvað hefurðu gert? 

Finnst þér vera pressa á þig að halda uppi ákveðnum „standard“ á myndunum þínum? Ef svo 

er, hvernig þá? 

Hver er þín upplifun af Instagram? Hvernig líður þér þegar/eftir að þú skoðar Instagram? 

Finnst þér Instagram birta rétta mynd af þér? (Ef ókunnug manneskja finnur Instagrammið 

þitt, myndi hún átta sig á því hvernig manneskja þú værir?) En fólkinu í kringum þig? Hvaða 

mynd dregur þú upp af þeim sem þú ert að fylgja á Instagram? 

Notar þú Close Friends á Instagram? Hverjir eru í Close Friends hjá þér? Hvað seturðu þar inn 

á?  

Hver er munurinn á því sem þú birtir í Close Friends og Story? 


