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 i 

 
Útdráttur 

 
Félagslegur stuðningur er nýbökuðum mæðrum mikilvægur til þess að þær upplifi sig síður 

einmana eða félagslega einangraðar og er stuðningur frá öðrum mæðrum þeim sérstaklega 

mikilvægur. Samfélagsbreytingar hafa valdið því að konur reiða sig í ríkari mæli á 

samfélagsmiðla til þess að viðhalda og mynda sambönd. Í þessari rannsókn voru áhrif 

samfélagsmiðla á einmanaleika mæðra skoðuð. Spurningakönnun var lögð fyrir mæður (n=205) 

þar sem spurt var um samfélagsmiðlanotkun þeirra, einmanaleika og samskipti þeirra við aðrar 

mæður. Til þess að meta einmanaleika var notast við einmanaleikaskala UCLA. Niðurstöðurnar 

sýndu að þær sem eru 21-25 ára eru marktækt meira einmana en hinir aldurshóparnir. Um 

helmingur þátttakenda upplifðu sig meira einmana eftir barnsburð. Meirihluti svarenda telja sig 

nota samfélagsmiðla mikið og myndu vilja eyða þar minni tíma. Þegar samfélagsmiðlanotkun 

svarenda var skoðuð komu ekki í ljós marktæk tengsl við einmanaleika. Aftur á móti þegar notast 

er við mat þátttakenda á samfélagsmiðlanotkun sinni kemur í ljós marktækur munur á 

einmanaleika þeirra. Þær mæður sem segja samfélagsmiðlanotkun sína vera mikla eru að 

meðaltali meira einmana en þær sem segjast ekki nota miðlana mikið. Niðurstöður benda einnig 

á mikilvægi samskipta þátttakenda við aðrar mæður og mátti sjá marktæka fylgni milli 

neikvæðra upplifana af samskiptum við aðrar mæður og einmanaleika.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Lykilhugtök: samfélagsmiðlar, mæður, móðurhlutverk, einmanaleiki. 
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Abstract 
 

Social support is essential for new mothers so they don’t feel lonely or socially isolated. Support 

from other mothers is especially important for them. Various social changes have caused mothers 

to rely more on social media to maintain and form relationships. This research examines the 

relationship between social media use and loneliness. Using a questionnaire, mothers (n=205) 

were asked about their social media use, loneliness and their relationships with other mothers. To 

be able to measure loneliness among the participants we used the UCLA Loneliness Scale. The 

results showed that participants 21 to 25 years old were significantly more lonely than other age 

groups in the study. About half of the participants reported feeling lonelier after giving birth. The 

majority of respondents believe they use social media often and that they’d prefer to spend less 

time on social media. The results did not show a significant relationship between social media 

use and loneliness. However, when using the respondents’ personal evaluations on their social 

media use there was a significant difference in loneliness. Those who disclosed using social 

media often were on the average lonelier than those who disclosed not using social media that 

often. The results also suggest the importance of social relationships between mothers. The 

correlation between loneliness and having experienced negative transactions with other mothers 

was significant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Key concepts: social media, mothers, motherhood, loneliness. 
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1 Inngangur 

 
Félagslegur stuðningur er talinn vera mjög mikilvægur til þess að koma í veg fyrir erfiðleika sem 

oft fylgja því að verða foreldri (Archer og Kao, 2018). Tímabilið sem tekur við eftir fæðingu 

barns er spennandi en einnig streituvaldandi fyrir mæður og því nauðsynlegt að þær fái 

félagslegan stuðning á þessum mikilvæga tíma (Price o.fl., 2018). Móðurhlutverkið getur einnig 

verið einmanalegt og margar mæður upplifa sig einangraðar frá umheiminum (Davis, 2015). Það 

getur því reynst mæðrum mikilvægt að fá stuðning úr ýmsum áttum en sá stuðningur sem er ekki 

síst mikilvægur er stuðningur sem mæður fá frá öðrum mæðrum (Valtchanov, Parry, Glover og 

Mulcahy, 2014). 

Samfélög mæðra voru áður fyrr mjög samheldin. Þá voru mæður gjarnan heimavinnandi 

og gátu sótt stuðning í nærsamfélög sín (Drentea og Moren-Cross, 2005). Konur hafa í gegnum 

tíðina stutt hvor aðra ásamt því að læra af hvor annarri þegar þær takast á við móðurhlutverkið 

(Davis, 2015). Samfélagsbreytingar hafa valdið því að konur upplifa sig í auknari mæli 

einangraðar. Það eru ýmsar ástæður sem valda því, t.a.m. aukin atvinnuþátttaka kvenna 

(Valtchanov, Parry, Glover og Mulcahy, 2014) og lægri fæðingartíðni (Drentea og Moren-Cross, 

2005). Margir telja þess vegna að mæður séu meira einmana í nútímasamfélögum heldur en áður 

fyrr (Drentea og Moren-Cross, 2005). Til þess að afla sér félagslegs stuðnings í 

nútímasamfélögum hafa mæður því farið að reiða sig meira á samfélagsmiðla (Baker og Yang, 

2018). 

Nú þegar kynslóðin sem alist hefur upp með Facebook er að vaxa úr grasi og hefur náð 

barneignaaldri vakna upp spurningar um hlutverk samfélagsmiðla sem félagslegur stuðningur 

(Archer og Kao, 2018). Davis (2015) bendir á að samfélagsmiðlar geri samfélög mæðra 

fjölbreyttari þar sem mæður hafi meiri möguleika en áður fyrr til þess að tengjast mæðrum sem 

deila með þeim skoðunum og áhugamálum. Svokölluð ,,systrafélög” (e. sisterhood) eru 

tengslanet mæðra þar sem meðlimirnir skiptast á upplýsingum, veita ráð, huggun og samstöðu. 

Tilfinningin að tilheyra ákveðnu samfélagi hvetur mæður til þess að styðja hvor aðra. 

Vinsældir samfélagsmiðla hafa aukist gríðarlega síðan þeir litu fyrst dagsins ljós fyrir 

rúmlega 20 árum. Vegna þess að samfélagsmiðlar eru aðgengilegir flestum og ókeypis hafa þeir 
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vakið áhuga fræðimanna á áhrifum þeirra á fólk (Boyd og Ellison, 2008). Með samfélagsmiðlum 

gefst fólki kostur á að skapa tengsl við ókunnugt fólk sem deilir sameiginlegri reynslu eða 

bakgrunni og að viðhalda rótgrónum samböndum. Þá er notendum að auki gert kleift að mynda 

hópa fólks sem gjarnan byggist á sameiginlegri reynslu eða áhugamálum (Ellison, Steinfield og 

Lampe, 2007). Slíkir hópar hafa þjónað mikilvægu hlutverki fyrir tengslamyndun mæðra. Þar 

,,hittast” mæður og eiga samskipti sem líkjast að mörgu leyti öðrum hefðbundnum samskiptum. 

Þar hafa þær vettvang til þess að segja frá vandamálum sínum ásamt því að leita eftir og veita ráð 

(Davis, 2015).   

 Í þessari rannsókn verður skoðað hvort einmanaleiki mæðra hafi aukist eftir barnsburð og 

hvaða hlutverki samfélagsmiðlar gegna til þess að takast á við einangrun sem oft fylgir þegar 

konur takast á við móðurhlutverkið. Þá verður samfélagsmiðlanotkun þeirra skoðuð og hvaða 

hlutverki þeir gegna í lífi þeirra, samskipti mæðra við aðrar mæður og hvernig mæður verða sér 

úti um félagslegan stuðning á samfélagsmiðlum.  

 

 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Einmanaleiki 
Manneskjan er félagsvera og ef hún upplifir að félagslegum þörfum hennar sé ekki fullnægt getur 

það leitt til einmanaleika sem getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir hana. Jafnvel í 

nútímasamfélögum þar sem einstaklingshyggjan er ríkjandi er félagslegt eðli mannsins áberandi. 

(Hawkley og Cacioppo, 2010).  

Samkvæmt Perlman og Peplau (1981) er einmanaleiki óþægileg upplifun sem á sér stað 

þegar fólk skortir nauðsynlega tengslanet. Fólk upplifir sig einmana ef misræmi er á milli þeirra 

félagslegra tengsla sem fólk þráir og raunverulegra tengsla þeirra. Ástæður einmanaleika geta 

verið margvíslegar eins og til dæmis aðskilnaður frá fjölskyldu og vinum sem og breytingar á 

stöðu fólks. Þá geta einnig ákveðin persónueinkenni, til dæmis feimni, sjálfsálit og 

samskiptahæfileikar, gert fólki erfitt að mynda eða viðhalda samböndum sem getur aukið líkur á 

einmanaleika (Perlman og Peplau, 1981). Þannig getur fólk fundið fyrir einmanaleika hvenær 

sem er á lífsleiðinni; í barnæsku, á unglingsárunum, á fullorðinsárum eða á efri árum (Perlman 

og Landolt, 1999). 
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Fólk sem skortir mikilvæg félagsleg tengsl er sagt vera félagslega einangrað og hafa 

rannsóknir sýnt að fólk sem er einangrað eiga á hættu að verða einmana. Það er því gríðarlega 

mikilvægt að búa yfir þýðingarmiklum persónulegum tengslum til þess að koma í veg fyrir 

einmanaleika. Fjöldi tengsla skiptir ekki alltaf máli heldur frekar gæði þeirra og samsetning. 

Sumum nægir fá félagsleg tengsl á meðan aðrir myndu upplifa sig einamana. Þá hafa rannsóknir 

sýnt að fólk sem býr að mestu eða öllu leyti yfir tengslum sem byggja á ættartengslum er 

berskjaldaðra fyrir einmanaleika en fólk sem býr yfir fjölbreyttari tenglsum (de Jong Gierveld, 

van Tilburg og Dykstra, 2006).  

Russell, Peplau og Ferguson (1978) bentu á mikilvægi þess að þróuð yrði aðferð til að 

meta einmanaleika. Það skorti rannsóknir á einmanaleika, hvað valdi honum og hvernig hægt 

væri að meðhöndla einmanaleika. Rannsakendur bjuggu því til einmanaleikaskala, jafnan 

kenndur við UCLA (e. The UCLA Loneliness Scale). Skalinn inniheldur 20 atriði og segir 

stigafjöldi til um mat fólks á einmanaleika sínum. Endurbætt útgáfa var síðan þróuð af Russell 

(1996) vegna þess að orðalag upprunalega listans gerði öðrum en háskólanemum erfitt fyrir að 

skilja hann. Til þess að hægt væri að nota einmanaleikaskalann til þess að meta einmanaleika, 

t.a.m. aldraðra, var hann gerður auðskiljanlegri. Á undanförnum árum hefur rannsóknum á 

einmanaleika í kjölfarið farið fjölgandi (de Jong Gierveld, van Tilburg og Dykstra, 2006).  

Þó svo að oft sé talið að elliárunum fylgi einmanaleiki hafa rannsóknir sýnt annað. Fólk á 

fyrri hluta fullorðinsáranna virðist oftar upplifa einmanaleika (Perlman og Landolt, 1999). 

Einmanaleiki er hins vegar einnig algengur á meðal þeirra sem hafa náð mjög háum aldri, 80 

árum eða meira (Dykstra, 2009). Fræðamönnum ber ekki saman um það hvort kynjamunur sé 

þegar kemur að einmanaleika (Lee og Goldstein, 2016). Rannsókn Lee og Goldstein (2016) 

sýndi t.a.m. ekki fram á kynjamun þegar kemur að einmanaleika. Þau sýndu þó fram á að þó svo 

að stuðningur frá fjölskyldu og vinum hafi áhrif á einmanaleika bæði hjá körlum og konum þá 

séu sterkari tengsl hjá konum, þ.e.a.s. þegar konur upplifðu minni stuðning frá fjölskyldu og 

vinum hafði það meiri áhrif á einmanaleika þeirra heldur en karla. Niðurstöður rannsóknar van 

den Broek (2017) á einmanaleika Japana á aldrinum 50-70 ára sýndu aftur á móti kynjamun. Þá 

voru karlmenn líklegri til þess að vera einmana heldur en konur.  

Því er stundum haldið fram að einmanaleiki hafi aukist undanfarna áratugi og eru 

ástæðurnar m.a. taldar vera þær að fólk búi í auknari mæli einsamalt, aukin skilnaðartíðni, aukinn 

hreyfanleiki fólks o.s.frv. (Dykstra, 2009). Fjölskyldufélagsfræðin hefur á undanförnum árum 
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farið að sýna rannsóknum á einmanaleika áhuga og sýnt fram á þær neikvæðu afleiðingar sem 

skortur á félagslegum tengslum getur haft í för með sér (de Jong Gierveld, van Tilburg og 

Dykstra, 2006).  

2.2 Samfélagsmiðlanotkun og félagsleg tengsl 
Það getur verið vandkvæðum bundið að útskýra sambandið á milli samfélagsmiðlanotkunar og 

einmanaleika. Þar togast á tvær andstæðar tilgátur; veldur of mikil samfélagsmiðlanotkun 

einmanaleika eða eru einmana einstaklingar líklegri til þess að nota samfélagsmiðla mikið? Þeir 

sem telja að mikil notkun samfélagsmiðla valdi einmanaleika færa rök fyrir því að sá tími sem 

fólk eyðir á samfélagsmiðlum komi í veg fyrir önnur raunveruleg sambönd. Netið einangri þau 

og fólk missi tengsl við raunheiminn. Þeir sem telja aftur á móti að einmana einstaklingar séu 

líklegri til þess að nota samfélagsmiðla í meira mæli en aðrir segir fólk gera það vegna þess að 

þeir geti þannig stækkað tengslanet sín í gegnum netið. Internetið er því kjörinn vettvangur fyrir 

einmana einstaklinga sem vilja eiga samskipti við annað fólk (Morahan-Martin og Schumacher, 

2003).  

Julien (2015) kynnir hugtakið stafrænn (e. digital) félagsauður sem verður til á netinu 

þegar fólk á þar samskipti og tjáir sig sem hefur þannig áhrif á og viðheldur félagslegum 

tengslum þeirra. Nowland, Necka og Cacioppo (2017) benda á að þegar samfélagsmiðlar eru 

notaðir í þeim tilgangi að koma í stað félagslegra tengsla í eigin persónu getur það leitt til aukins 

einmanaleika. Séu samfélagsmiðlar aftur á móti notaðir til þess að mynda ný sambönd og að 

viðhalda gömlum geti þeir leitt til minni einmanaleika. Það er þó settur sá fyrirvari á að til þess 

að samfélagsmiðlar geti orðið til þess að minnka einmanaleika verði þessir tveir félagslegu 

heimar að skarast, þ.e. sá félagslegi heimur sem fólk býr við á netinu annars vegar og hins vegar 

sá heimur sem er utan þess. Hvetja þurfi fólk sem glímir við einmanaleika til þess að nota 

Internetið á þann hátt að það viðhaldi og styrki gömul sambönd eða geri fólki kleift að mynda ný 

sambönd.  

Rannsókn Morahan-Martin og Schumacher (2003) sýndi að einmana fólk notar Internetið 

á annan hátt en þeir sem eru ekki einmana. Einmana einstaklingar noti netið meira en aðrir og 

væru líklegri til þess að nota netið til þess að sækjast eftir félagslegum stuðning, kynnast nýju 

fólki og eiga samskipti við fólk sem það deilir áhugamálum með. Aftur á móti sýndu 

niðurstöðurnar jafnframt að einmana fólk væri líklegra til þess að glíma við ýmis vandamál í sínu 
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daglega lífi vegna internetnotkunar sinnar sem getur komið í veg fyrir raunverulega samveru 

með fólki.  

Shaw og Gant (2002) telja að neikvæðar afleiðingar internetnotkunar hafi verið ýktar. 

Rannsóknir hafa sýnt að notkun samfélagsmiðla getur minnkað einmanaleika fólks verulega 

(Pittman, 2015; Shaw og Gant, 2002) og getur notkunin leitt til þess að fólk upplifi sem 

félagslegur stuðningur þeirra aukist (Shaw og Gant, 2002). Rannsókn á áhrifum Internetsins á 

einmanaleika eldri borgara sýndi t.a.m. að internetnotkun leiddi til minni einmanaleika. 

Þátttakendur rannsóknarinnar sögðu Internetnið gera þeim kleift að upplifa sig síður einangrað, 

kynnast nýju fólki og halda sambandi við fjölskyldu og vini. Að viðhalda persónulegum 

samskiptum í gegnum netið getur þess vegna verið gríðarlega mikilvægt fyrir vellíðan þessa hóps 

(Cotten, Anderson og McCullough, 2013).  

Nokkrar rannsóknir hafa bent til þess að samfélagsmiðlar hafa engin áhrif á félagsleg 

tengsl fólks (Dittmann, 2003; Hlebec, Manfreda og Vehovar, 2006). Fólk sem noti Internetið búi 

yfir fleiri félagslegum tengslum heldur en þeir sem nota það ekki en munurinn sé aftur á móti 

smávægilegur. Þau tengsl sem internetnotandi myndar eru óhefðbundnari og ekki eins sterk. 

internetnotkun leiði þess vegna ekki til róttækra breytinga á félagslegum tengslum fólks (Hlebec, 

Manfreda og Vehovar, 2006).  

2.3 Samfélagsmiðlar og einmanaleiki mæðra 
Rannsóknir hafa sýnt að samfélagsmiðlar þjóna mikilvægu hlutverki til þess að hjálpa 

nýbökuðum mæðrum að upplifa sig síður einmana (Davis, 2015; Mandai, Kaso, Takahashi og 

Nakayama, 2018) og að mæður sækja sér upplýsingar og stuðnings í gegnum tengslanet sín. 

Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að mæður noti tengslanet sín m.a. til þess að koma í veg fyrir að 

þær upplifi einmanaleika (Price o.fl., 2018).  

Sýnt hefur verið fram á að konur auka samfélagsmiðlanotkun sína eftir barnsburð. 

Möguleg skýring þessarar aukinnar notkunar er sú að samfélagsmiðlar hjálpi mæðrum að auka 

við félagslegan auð sinn og verða sér úti um félagslegan stuðning sem er þeim nauðsynlegur 

þegar þær takast á við móðurhlutverkið. Samfélagsmiðlar gera þeim kleift að sækjast eftir 

stuðningi á einfaldan og þægilegan hátt og hafa þeir því stóru hlutverki að gegna fyrir mæður til 

þess að viðhalda og mynda sambönd (Bartholomew, Schoppe-Sullivan, Glassman, Kamp Dush 

og Sullivan, 2012). Bæði tilvonandi og nýbakaðar mæður nota netið til upplýsingaleitar til þess 
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að hjálpa þeim að aðlagast nýju hlutverki sem fylgir því að verða foreldri. Með því að fylgjast 

með öðrum mæðrum á samfélagsmiðlum geta nýbakaðar mæður lært þær venjur og siði sem 

fylgja nýja hlutverkinu. Að auki geta samfélagsmiðlar stækkað félagslegt net mæðra sem eiga á 

hættu að einangrast og verða einmana (Baker og Yang, 2018).  

Rannsókn Archer og Kao (2018) á Facebook-notkun ástralskra mæðra sýndi að konur 

notuðu miðilinn m.a. til þess að gleyma stað og stund og draga úr einmanaleika. Þá notuðu þær 

miðilinn mikið til upplýsingaleitar eins og til dæmis ábendingar varðandi barnauppeldi. Fyrir 

mæðurnar í rannsókninni gerði Facebook þeim kleift að halda sambandi við fjölskyldu og vini. 

Niðurstöður rannsóknar Davis (2015) sýndu að mæður taka þátt í að miðla upplýsingum og afla 

sér vitneskju á samfélagsmiðlum þegar raunin er sú að helsta ástæðan er að þær eru að leitast 

eftir félagslegum tengslum. Þá sýndu niðurstöður rannsóknar Gibson og Hanson (2013) að 

mæður nota samfélagsmiðla annars vegar til þess að auka sjálfstraust þeirra í móðurhlutverkinu 

og hins vegar til þess að láta þeim líða eins og þær séu meira en ,,bara” mæður. Tæknin gerði 

þeim kleift að viðhalda sinni gömlu sjálfsmynd og um leið að sníða sér nýja. 

Rannsókn Mandai, Kaso, Takahashi og Nakayama (2018) á samfélagsmiðlanotkun 

mæðra leiddi í ljós að eftir því sem mæður ungra barna fengu minni stuðning í gegnum 

samfélagsmiðla sína þeim mun meira einmana voru þær. Einmanaleikinn minnkaði eftir því sem 

persónulegum samböndum sem höfðu skapast á samfélagsmiðlum fjölgaði. Þau sýndu aftur á 

móti einnig fram á að sambandið á milli þess tíma sem mæður eyða í snjallsímanotkun og 

einmanaleika væri U-laga. Þ.e. að annars vegar mjög lítil og hins vegar mjög mikil 

snjallsímanotkun virtist spá fyrir um meiri einmanaleika. Þetta gefur vísbendingar um að á milli 

þessarra tveggja póla sé hinn gullni meðalvegur sem geti spáð fyrir um minni einmanaleika.  

Þó svo að hér hafa verið talin upp nokkur jákvæð atriði sem Facebook-notkun getur haft 

fyrir félagslegan stuðning mæðra þá hafa rannsakendur einnig bent á nokkrar neikvæðar hliðar 

samfélagsmiðlanotkunar (Archer og Kao, 2018; Fox og Moreland, 2015; McDaniel, Coyne og 

Holmes, 2012; Drentea og Moren-Cross, 2005). Rannsakendur komust að því að sumar mæður 

töldu að Facebook kæmi ekki í veg fyrir önnur persónulegri samskipti. Þó svo að Facebook sé oft 

sagður geta miðlað til fólks stuðningi og tengslum þá eru aðrar hefðbundnar og persónulegri 

leiðir líka sagðar vera mikilvægar. Þá höfðu mæður einnig áhyggjur af því að miðillinn gæti 

verið ávanabindandi og jafnvel yfirborðskenndur. Þær sæju stundum færslur sem sýndu hið 

fullkomna líf sem samræmdist ekki þeirra eigin (Archer og Kao, 2018).  
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Rannsókn á upplifun mæðra af svokölluðum ,,mömmuhópum” á Facebook sýndi að hún 

var ekki alltaf jákvæð (Davis, 2015). Hóparnir geti verið pólitískir, verið vettvangur fyrir 

klíkuskap og jafnvel átök. Neikvæðar upplifanir af mömmuhópum valdi því þó ekki endilega að 

mæður hætti í slíkum hópum vegna þess að þörfin fyrir samskipti við aðrar mæður er svo sterk. 

Jafnvel þó samskiptin geti verið neikvæð þá getur þátttaka í mömmuhópum samt haft jákvæðar 

afleiðingar fyrir einmanaleika mæðra (Davis, 2015). 

 

3 Rannsóknarspurningar 

Í þessari rannsókn verður skoðað hvort samfélagsmiðlar, og þá sérstaklega Facebook, geti virkað 

sem félagslegur stuðningur fyrir mæður ungra barna þegar þær aðlagast móðurhlutverkinu. 

Helstu ástæður þess að notkun Facebook er sérstaklega skoðuð eru að rannsóknir hafa sýnt að 

það er sá samfélagsmiðill sem fólk notar helst til upplýsingaleitar og til þess að mynda og 

viðhalda félagslegum tengslum (Ellison, Steinfield og Lampe, 2007; Morris, 2014) og jafnframt 

er miðillinn mjög vinsæll á meðal mæðra (Archer og Kao, 2018). Rannsókn á 

samfélagsmiðlanotkun Íslendinga árið 2018 sýndi að um 95% íslenskra kvenna tilheyra 

Facebook (MMR, 2018). Sérstaklega verður skoðað hvaða áhrif notkun samfélagsmiðla hefur á 

einmanaleika mæðra og hvaða hlutverki miðlarnir gegna fyrir mæður. Leitast verður eftir því að 

athuga hvort fylgni sé á milli þess tíma sem mæður eyða á samfélagsmiðlum og hversu einmana 

þær upplifa sig.  

Þegar konur aðlagast nýju hlutverki sem mæður geta þær í sumum tilfellum upplifað sig 

einangraðar og er félagslegur stuðningur þeim þess vegna mjög mikilvægur. Þess vegna mætti 

áætla að samskipti mæðra á samfélagsmiðlum geti virkað sem sá félagslegur stuðningur sem þær 

þarfnast. Auðvelt aðgengi samfélagsmiðla gerir mæðrum mögulegt að eiga samskipti og jafnvel 

að mynda ný sambönd án þess að þurfa að leita út fyrir veggi heimilisins. Neikvæð áhrif 

samfélagsmiðla eru þó þekkt og þess vegna gæti of mikil samfélagsmiðlanotkun haft andstæð 

áhrif á mæður og mögulega valdið þeim vanlíðan. Eftirfarandi rannsóknarspurningar verða 

sérstaklega hafðar að leiðarljósi: 

● Hvernig uppfylla mæður félagslegar þarfir sínar eftir barnsburð?  

○ Hversu miklum tíma á dag verja mæður á samfélagsmiðlum? 
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○ Geta samfélagsmiðlar þjónað hlutverki félagslegs stuðnings fyrir mæður ungra 

barna?  

○ Sækjast mæður sem hafa veikt félagslegt net frekar í félagsskap annarra mæðra á 

samfélagsmiðlum? 

● Upplifa mæður sig einmana eftir barnsburð? 

○ Hefur samfélagsmiðlanotkun mæðra áhrif á einmanaleika þeirra? 

 

4 Aðferð og gögn 

Til þess að skoða samfélagsmiðlanotkun mæðra og tengsl hennar við einmanaleika þeirra var í 

þessari rannsókn stuðst við spurningakönnun. Könnuninni var deilt rafrænt á sex mismunandi 

,,mömmuhópa” á Facebook yfir tveggja vikna tímabil ásamt því að vera deilt víðar áfram. Allir 

hóparnir eiga það sameiginlegt að þeim tilheyra mæður barna sem eru sex ára eða yngri. Notast 

var við tölfræðiforritið IBM SPSS 20 til þess að greina gögnin og að auki var Excel notað til 

töflu- og myndgerðar.   

4.1 Bakgrunnsspurningar og samfélagsmiðlanotkun 
Í spurningakönnuninni var spurt um bakgrunn þátttakenda; aldur, búsetu, hjúskaparstöðu og 

fjölda barna. Að auki var spurt um aldur yngsta barns til þess að hægt væri að fjarlægja úr 

gögnunum mæður eldri barna þar sem markmiðið var að skoða mæður barna á grunnskólaaldri. 

Þetta var gert til þess að koma í veg fyrir að mæður eldri barna myndu skekkja dreifinguna vegna 

þess að um langan tíma geti verið að ræða síðan þær eignuðust síðast barn og mat þeirra á 

einmanaleika sínum og samfélagsmiðlanotkun fyrir barnsburð gæti því verið óáreiðanleg.  

Einnig var spurt um samfélagsmiðlanotkun þátttakenda; hversu margar klukkustundir á dag þær 

notuðu miðlana, upplifun þeirra á mömmuhópum og samfélagsmiðlanotkun sinni almennt, hvort 

notkunin hafi minnkað eða aukist eftir barnsburð, hvaða félagslegu hlutverki miðlarnir þjóna 

fyrir þær og að lokum voru þær spurðar hvort þær teldu að samfélagsmiðlanotkun þeirra leiddi til 

minni eða meiri einmanaleika (sjá viðauka 1).  
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4.2 Einmanaleikaskalinn 
Til þess að mæla umfang einmanaleika fólks var notast við UCLA einmanaleikaskalann (e. 

UCLA Loneliness Scale) sem staðsetur fólk á milli þess að búa annars vegar yfir mjög sterkum 

félagslegum tengslum og hins vegar að vera mjög einmana (Hawkley og Cacioppo, 2010). Þar 

sem upprunalega útgáfa skalans er mjög viðamikil verður í þessari rannsókn stuðst við 

endurbætta og styttri útgáfu skalans sem var þróuð af Russell (1996). Í stað 20 atriða 

upprunalega listans eru í þeim nýrri einungis 10. Atriði listans lýsa því hvernig fólki líður 

stundum og voru svarendur beðnir um að tilgreina hversu oft þeir upplifðu slíkar tilfinningar. Þar 

var m.a. spurt hversu oft þeim skorti félagsskap og hversu oft þeim liði eins og enginn þekkti þær 

vel. Þýðing listans var í höndum höfundar sem notaðist við bakþýðingu til þess að tryggja 

áreiðanleika þýðingarinnar (sjá viðauka 2). 

Fimm atriði einmanaleikaskalans voru neikvæðar staðhæfingar og hin fimm atriðin 

jákvæðar. Til þess að reikna stig þátttakenda á einmanaleikaskalanum var valmöguleikum gefin 

gildi frá 1 til 4 (aldrei, sjaldan, stundum, alltaf) þar sem hærri tala merkti að þátttakendum leið 

oftar neikvætt eins og staðhæfingunni var lýst. Jákvæðu staðhæfingarnar voru endurkóðaðar og 

gefin öfug gildi til þess að samræmast þeim neikvæðu. Hæst var því hægt að fá 40 stig og lægst 

10. Fjöldi stiga sagði til um einmanaleika mæðranna, því fleiri stig því meira einmana voru 

mæðurnar taldar vera samkvæmt skalanum. Eftirleiðis þegar einmanaleiki er til umræðu er verið 

að vísa í fjölda stiga á einmanaleikaskalanum. Til þess að meta innri áreiðanleika 

einmanaleikaskalans var notast við áreiðanleikaprófið Cronbach’s Alpha. Niðurstöðurnar sýndu 

að skalinn væri áreiðanlegur og var alphagildið fyrir hann 0,88.  

Til þess að skoða betur dreifingu einmanaleika var gerð ný breyta þar sem mæður voru 

flokkaðar í hópa eftir einmanaleika. Þær sem voru lítið einmana fengu þannig gildið 1, þær sem 

voru í meðallagi einmana gildið 2 og þær sem voru mest einmana fengu gildið 3. Reynt var að 

hafa skiptinguna sem jafnasta þannig að þriðjungur tilfella sem fengu fæst stig tilheyrðu gildi 1 

sem var minnst einmana og svo koll af kolli.  

Til þess að fá betri innsýn í upplifanir þátttakenda á samskiptum þeirra við aðrar mæður 

var búin til ný breyta þar sem tekin voru saman svör mæðranna við staðhæfingunum; ,,ég hef 

verið gagnrýnd af öðrum mæðrum”, ég hef upplifað óöryggi eftir samskipti við aðrar mæður” og 

,,ég er stundum hrædd um að aðrar mæður gagnrýni mig”. Eins var nýrri breytu ætlað að taka 

saman atriði spurningalistans þar sem upplifun mæðra á samfélagsmiðlum var neikvæð. Þar voru  
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lagðar saman breyturnar; ,,ég myndi vilja eyða minni tíma á samfélagsmiðlum”, ,,ég hef 

hugsað um að hætta að nota samfélagsmiðla”, ,,telur þú samfélagsmiðlanotkun þína leiða til 

minni eða meiri einmanaleika?” og ,,hver er upplifun þín á mömmuhópum á Facebook?” Báðar 

breyturnar voru notaðar í fjölbreytuaðhvarfsgreiningu.  

Spurt var um búsetu þátttakenda og var breytan kóðuð í dummy breytu til þess að bera 

saman þær sem búa erlendis annars vegar og á Íslandi hins vegar. Þær sem búa erlendis fengu þá 

gildið 1 og þær sem búa á Íslandi gildið 0. Einnig var þeim sem voru einhleypar gefin gildið 1 og 

þær sem eru í sambandi, sambúð eða giftar gildið 0. Í fjölbreytuaðhvarfsgreiningunni var notast 

við breytu þar sem þeir sem voru frekar eða mjög sammála staðhæfingunni ,,ég nota 

samfélagsmiðla mikið” gefið gildið 1 og fengu aðrir gildið 0.  

Alls söfnuðust 205 svör við spurningakönnuninni. Eins og fyrr segir voru svör mæðra 

barna sjö ára eða eldri tekin út og eftir það standa 167 svör. Tafla 1 sýnir svör þátttakenda við 

bakgrunnsspurningum. Þar má sjá að flestar mæður sem svöruðu könnuninni eru á aldursbilinu  

26-30 ára (40,7%) og í sambúð eða giftar (85%). Flestar eiga tvö börn (43,7%) eða eitt barn  
Tafla 1: Bakgrunnsupplýsingar svarenda. 
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(33,5%). Einmanaleikastig þátttakenda var minnst 10 og hæst 37. Einmanaleiki var að meðaltali 

21,8 stig og miðgildi 21 stig (staðalfrávik 5,3). 
 

5 Niðurstöður 

5.1 Einmanaleiki mæðra 
Eins og sjá má á töflu 2 er sá aldurshópur sem var að meðaltali með flest stig þær sem eru 21-25 

ára og þær sem voru að meðaltali með fæst stig eru 31-35 ára. Þessi munur er marktækur (F(3, 

154)=2,713, p<0,05).   
 Tafla 2: Einmanaleiki eftir aldurshópum. 

 
Aðspurðar hvort mæðurnar upplifðu sig meira eða minna einmana eftir barnsburð sögðu 

50,9% að þær væru nokkuð meira eða mikið meira einmana (mynd 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mynd 1 Upplifun mæðra á einmanaleika eftir fæðingu barns. 



 12 

  Athyglisvert er að í úrtakinu eru þær sem eiga fjögur börn að meðaltali meira einmana 

heldur en þær sem eiga færri börn. Sá munur er þó ekki tölfræðilega marktækur og því ekki hægt 

að fullyrða hvort um tilviljun sé að ræða. Aldur yngsta barns hefur heldur ekki marktæk áhrif á 

einmanaleika mæðra. 

 Það er ekki marktækur munur á einmanaleika mæðra eftir búsetu. Það vekur þó athygli að 

þær mæður sem búa erlendis eru að meðaltali minna einmana heldur en þær sem búa á Íslandi en 

eins og fyrr segir er munurinn þó ekki marktækur. Þær mæður sem eru í sambúð eða giftar eru að 

meðaltali minna einmanna heldur en þær sem eru annaðhvort einhleypar eða í sambandi en ekki í 

sambúð. Munurinn er þó ekki marktækur. 

5.2 Samfélagsmiðlanotkun mæðra 
Niðurstöðurnar sýna að flestar mæðurnar nota Facebook í tvær klukkustundir eða minna á dag 

(72,8%). Um 19% notar Facebook í 3-4 klukkustundir á dag og tæplega 7% nota miðilinn meira 

en 4 klukkustundir á dag.  

Til þess að fá fram eigið mat mæðra á samfélagsmiðlanotkun sinni voru þátttakendur 

beðnir um að tilgreina hversu ósammála eða sammála þeir væru staðhæfingunni ,,ég nota 

samfélagsmiðla mikið”. Niðurstöðurnar sýndu að 71,6% voru sammála staðhæfingunni að 

nokkru eða miklu leyti (mynd 2).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2: Mat þátttakenda á samfélagsmiðlanotkun sinni. 
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Sjá má á mynd 3 að 85,8% svarenda eru mjög eða frekar sammála því að þær myndu vilja 

eyða minni tíma á samfélagsmiðlum. Um 40% hafa hugsað um að hætta að nota samfélagsmiðla. 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hver upplifun þeirra væri á ,,mömmuhópum” á Facebook 

sögðust 18% hafa neikvæða upplifun af slíkum hópum. 53,3% höfðu hins vegar jákvæða 

upplifun af ,,mömmuhópum”.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 3: Stór meirihluti svarenda myndi vilja eyða minni tíma á samfélagsmiðlum.  

Þegar mæðurnar voru spurðar hvort samfélagsmiðlanotkun þeirra hefði aukist eða 

minnkað eftir að yngsta barn þeirra fæddist sögðu 33,5% að notkunin hefði aukist mikið eða 

nokkuð. 44,7% þeirra sögðu samfélagsmiðlanotkun sína hafa staðið í stað. 86,4% svarenda 

sögðust vera sammála því að samfélagsmiðlar hjálpi þeim að halda sambandi við fólk.   

5.3 Áhrif samfélagsmiðla á einmanaleika mæðra 
Aðspurðar hvort mæðurnar teldu samfélagsmiðlanotkun sína leiða til minni eða meiri 

einmanaleika sögðu 47,5% svarenda að notkunin hefði engin áhrif, 24,1% að hún leiði til meiri 

einmanaleika og 28,4% að notkunin leiddi til minni einmanaleika (mynd 4).  
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Mynd 4: Telur þú samfélagsmiðlanotkun þína leiða til minni eða meiri einmanaleika? 

Þegar hjúskaparstaða er skoðuð annars vegar og hvort mæður hafi kynnst fólki í gegnum 

samfélagsmiðla hins vegar kemur í ljós marktækur munur (p=0,009). Þær sem voru einhleypar 

voru líklegri til þess að segjast hafa kynnst fólki í gegnum samfélagsmiðla heldur en þær sem 

voru í sambandi, sambúð eða giftar. Það er þó ekki marktækur munur á einmanaleika með tilliti 

til hjúskaparstöðu.  

Niðurstöðurnar sýna að það er ekki marktæk fylgni á milli Facebook-notkunar og 

einmanaleika. Aftur á móti þegar heildarsamfélagsmiðlanotkun hefur verið tekin saman má sjá 

marktæka fylgni (F(9, 154)=2,593, p<0,05).  

Eins og sjá má á mynd 5 þá er marktæk fylgni á milli þess að hafa upplifað neikvæð 

samskipti við aðrar mæður og að vera einmana (r=0,202 (p<0,05)). Þá er einnig marktækur 

munur á einmanaleika eftir samfélagsmiðlanotkun (F(4, 154)=3,737, p<0,05), þ.e. þær mæður 

sem segja samfélagsmiðlanotkun sína vera mikla eru að meðaltali meira einmana en þær sem 

segjast ekki nota samfélagsmiðla mikið.  

Það má einnig finna marktækan mun á meðaleinmanaleika eftir því hvort mæðurnar telji 

að samfélagsmiðlanotkun sín hafi aukist eða minnkað eftir barnsburð (F(4, 153)=6,028, p<0,05). 

Þær sem sögðu samfélagsmiðlanotkun sína hafa aukist mikið eru að meðaltali meira einmana á 

meðan þær sem sögðu samfélagsmiðlanotkun sína hafa minnkað mikið eru að meðaltali minna 

einmana.  
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Mynd 5: Sambandið á milli einmanaleika og neikvæðra upplifana af samskiptum við aðrar mæður. 

Á töflu 3 má sjá að það er marktækur munur á daglegri Facebook notkun eftir 

einmanaleika (p=0,046). Þar má sjá að af þeim mæðrum sem eru lítið einmana verja 80,4% 

tveimur klukkustundum eða minna á Facebook á dag. 9,8% þeirra nota miðilinn í 3-4 

klukkustundir. Af þeim mæðrum sem eru í meðallagi einmana verja 69% tveimur 

klukkustundum eða minna á Facebook á dag. 27,6% þeirra nota miðilinn í 3-4 klukkustundir á 

dag. Þær mæður sem eru mest einmana verja flestar tveimur klukkustundum eða minna á 

Facebook líkt og þær sem eru í meðallagi einmana.  

Aftur á móti nota 13% þeirra miðilinn í meira en fjórar klukkustundir á dag. Af þeim 

mæðrum sem verja meira en fjórum klukkustundum á dag á Facebook flokkast 54,5% þeirra í 

hópinn sem er mest einmana. Þær mæður sem eyða 3-4 klukkustundum á miðlinum á dag eru 

flestar í meðallagi einmana (55,2%). Þær sem verja tveimur klukkustundum eða minna á 

Facebook eru flestar lítið einmana (36,3%).  
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Tafla 3: Tengsl einmanaleika og Facebook notkunar.  

 

 

 

5.4 Fjölbreytuaðhvarfsgreining 
Fjölbreytuaðhvarfsgreining var gerð til þess að meta hvort einmanaleiki sé háður aldri, 

barnafjölda, hjúskaparstöðu, búsetu, neikvæðum upplifunum af samskiptum við aðrar mæður og 

samfélagsmiðlanotkun. Tafla 4 sýnir að líkanið skýrir 9% af dreifingu einmanaleika 
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(F(6,148)=3,535; p<0,01). Eftir því sem aldur hækkar minnkar einmanaleiki um sem nemur 

1,318 stigum og er þessi munur marktækur. Einmanaleiki þeirra mæðra sem búa erlendis er að 

jafnaði 3,319 stigum minni en þeirra sem búa á Íslandi. Þegar barnafjöldi er skoðaður má sjá að 

eftir því sem konur eiga fleiri börn eru þær meira einmana og er þessi mæling marktæk. Áhrif 

hjúskaparstöðu eru einnig marktæk en taflan bendir til þess að þær mæður sem eru einhleypar 

eru meira einmana en þær sem eru ekki einhleypar.  

Greiningin leiddi einnig í ljós að eftir því sem neikvæðum upplifunum af samskiptum við 

aðrar mæður fjölgar er einmanaleiki meiri (0,276). Sömu sögu má segja um 

samfélagsmiðlanotkun en sú mæling er aftur á móti ekki marktæk. Samfélagsmiðlanotkun hefur 

þ.a.l. ekki samband við einmanaleika en eftir því sem upplifun mæðra af samskiptum við aðrar 

mæður eru neikvæðari eykst einmanaleiki þeirra. 

 

Tafla 4: Fjölbreytuaðhvarfsgreining þar sem einmanaleiki er háða breytan. 
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Tafla 5 sýnir niðurstöður úr annarri aðhvarfsgreiningu þar sem nokkrum breytum hefur 

verið bætt við. Líkanið skýrir 5,5% af dreifingu einmanaleika (F(5,149)=2,782; p<0,05). Þar má 

sjá að í þessari greiningu minnkar einmanaleiki eftir því sem aldur hækkar en munurinn er ekki 

marktækur. Þær sem búa á höfuðborgarsvæðinu eru meira einmana en þær sem búa annars staðar 

(1,095) en þessi munur er ekki heldur marktækur. Sömu sögu má segja um þær sem eru 

einhleypar, hér er munurinn ekki marktækur líkt og í fyrri greiningunni. 

Að hafa neikvæð viðhorf til samfélagsmiðla hefur ekki marktækt áhrif á einmanaleika. 

Aftur á móti eykst einmanaleiki um 2,070 stig eftir því sem mæður segjast nota samfélagsmiðla 

mikið og er þessi mæling marktæk.  
 

Tafla 5: Fjölbreytuaðhvarfsgreining þar sem einmanaleiki er háða breytan. 
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6 Umræða 

 

Sú staðreynd að 50,9% mæðra í rannsókninni upplifðu sig meira einmana eftir barnsburð vekur 

upp áhyggjur af velferð mæðra ungra barna og hvernig hægt sé að koma í veg fyrir skaðleg áhrif 

sem geta fylgt einmanaleika. Líkt og í rannsókn Perlman og Landolt (1999) sýndu niðurstöður 

þessarar rannsóknar að mæður á fyrri hluta fullorðinsáranna voru mest einmana. Þær sem voru 

21-25 ára voru mun meira einmana að meðaltali heldur en hinir aldurshóparnir.    

Í þessari rannsókn reyndist erfitt að meta hvort samfélagsmiðlanotkun mæðra hefði aukist 

eða minnkað eftir barnsburð. Eina mælingin sem hægt er að styðjast við hér er frásögn 

kvennanna sjálfra af upplifun sinni en samkvæmt þeim sögðu 33,5% að notkunin hefði aukist. 

Meirihluti svarenda sögðu samfélagsmiðlanotkun sína ekki hafa tekið breytingum eftir 

barnsburð. Langtímarannsókn myndi hugsanlega sýna fram á aukna samfélagsmiðlanotkun líkt 

og niðurstöður rannsóknar Bartholomew, Schoppe-Sullivan, Glassman, Kamp Dush og Sullivan 

(2012) sýndu. Þá taldi meirihluti þátttakenda (47,5%) samfélagsmiðlanotkun sína hafa engin 

áhrif á einmanaleika sinn. Fæstar (24,1%) sögðu notkunina leiða til meiri einmanaleika. 

Það getur reynst erfitt að gera hlutlæga mælingu á samfélagsmiðlanotkun fólks vegna 

þess að fólk kann að líta ólíkum augum á notkun sína. Til þess að fá innsýn í huglægt mat mæðra 

á samfélagsmiðlanotkun sinni var kannski helst lýsandi sú spurning sem beindist að þeirra 

upplifun sérstaklega en þar kom fram að 71,6% mæðranna sögðust nota samfélagsmiðla frekar 

eða mjög mikið. Jafnframt sögðu 85,8% svarenda að þær myndu vilja eyða minni tíma á 

samfélagsmiðlum og 40% höfðu íhugað að hætta að nota samfélagsmiðla. Þarna vakna 

óneitanlega upp spurningar um ávanabindnandi eiginleika samfélagsmiðla líkt og Archer og Kao 

(2018) benda svo réttilega á. 
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Þegar notast er við hlutlægt mat á samfélagsmiðlanotkun svarenda, þ.e. þeim tíma sem 

mæður verja daglega á samfélagsmiðlum, koma ekki í ljós marktæk tengsl við einmanaleika 

þeirra. Aftur á móti þegar notast er við huglægt mat samfélagsmiðlanotkunar mæðra má sjá 

marktækan mun á einmanaleika þeirra. Þær mæður sem segja samfélagsmiðlanotkun sína vera 

mikla eru að meðaltali meira einmana en þær sem segjast ekki nota miðlana mikið. Mat mæðra á 

samfélagsmiðlanotkun sinni getur því verið ólík raunverulegri notkun þeirra.  

Þegar Facebook notkun er skoðuð sérstaklega má finna marktækan mun á einmanaleika 

svarenda þegar einmanaleiki hefur verið flokkaður í þrennt. Þar má auðveldlega greina mynstur í 

dreifingunni. Af þeim sem nota Facebook í tvær klukkustundir eða minna á dag eru flestar þeirra 

minnst einmana (36,3%). Af þeim sem nota miðilinn í 3-4 klukkustundir á dag er stór meirihluti 

þeirra í meðallagi einmana (55,2%) og að lokum, af þeim sem nota miðilinn í meira en fjórar 

klukkustundir á dag er stór meirihluti þeirra mikið einmana (54,5%).  

Ástæður samfélagsmiðlanotkunar mæðra geta verið ýmsar. Líkt og í rannsókn Archer og 

Kao (2018) töldu meirihluti þátttakenda (86,4%) samfélagsmiðla hjálpa þeim að halda sambandi 

við fólk. Mæður sem voru einhleypar voru marktækt líklegri til þess að kynnast fólki í gegnum 

samfélagsmiðla.  

Niðurstöðurnar benda ekki til þess að upplifun mæðra af ,,mömmuhópum” sé oft neikvæð 

eins og Davis (2015) sýndi fram á. Meirihluti kvennanna sögðu upplifun sína af hinu góða. Aftur 

á móti hefði verið áhugavert að skoða hvort þeir svarendur sem höfðu neikvæða reynslu af 

,,mömmuhópum” tilheyrðu ennþá slíkum hópi samt sem áður. Því eins og Davis (2015) bendir á 

getur þörfin fyrir samskipti við aðrar mæður verið svo sterk að neikvæðar upplifanir hafi ekki 

áhrif á þátttöku þeirra í slíkum hópum. Frekari rannsóknir munu hugsanlega getað varpað ljósi á 

það. Niðurstöðurnar sýna hversu gríðarlega sterk þörfin fyrir samskipti við aðrar mæður er. Þessi 

rannsókn sýnir jafnframt hversu mikil áhrif samskipti mæðra sín á milli geta verið. Þegar 

neikvæðar upplifanir af samskiptum við aðrar mæður höfðu verið teknar saman mátti sjá 

marktæka fylgni við einmanaleika mæðranna. Þannig er hægt að undirstrika orð Davis (2015) að 

í ,,mömmuhópum” geti oft myndast klíkuskapur og átök sem getur haft slæmar afleiðingar í för 

með sér.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að úrtakið var lítið svo erfitt getur reynst að 

álykta um þýði af mikilli nákvæmni. Þar sem ekki er um langtímarannsókn að ræða reyndist 

erfitt að meta einmanaleika mæðra fyrir barnsburð og varð þess vegna að reiða á persónulega 
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túlkun þátttakenda. Frekari rannsóknir á áhrifum samfélagsmiðla á einmanaleika mæðra gætu 

borið saman einmanaleika og samfélagsmiðlanotkun einstakra mæðra fyrir og eftir barnsburð. Þá 

skorti einnig í þessari rannsókn nákvæmari mælingu á félagslegum tengslum fólks. Þar sem 

rannsóknir hafa sýnt að fólk sem býr að mestu eða öllu leyti yfir tengslum sem byggja á 

ættartengslum er berskjaldaðra fyrir einmanaleika heldur en þeir sem búa yfir fjölbreyttari 

tengslum (de Jong Gierveld, van Tilburg og Dykstra, 2006) er sérstaklega mikilvægt að meta 

bæði fjölskyldutengsl sem og vinatengsl.  

Hvort heldur sem við verjum miklum eða litlum tíma á samfélagsmiðlum leitum við leiða 

til þess að verða okkur úti um félagsleg tengsl því það er okkur eðlislægt líkt og Hawkley og 

Cacioppo (2010) benda á. Tæknivæðingin og aðrar samfélagsbreytingar hafa valdið því að ýmsir 

hafa þurft að leita á ný mið til þess að verða sér úti um félagsleg tengsl og þar eru mæður engin 

undantekning. Vegna þess hversu einangraðar þær geta verið virðist henta vel að nota tæknina til 

þess að upplifa sig síður einangruð. Í hversdagslegu amstri barnauppeldis, umönnunar og 

þvíumlíkt getur einmanaleikinn læðst að fólki því líkt og segir í dægurlaginu: ,,það er munur á að 

vera einn og vera einmana”. 
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Viðaukar 

Viðauki 1 
1. Hvað ert þú gömul? 

a. 20 ára eða yngri 
b. 21-25 ára 
c. 26-30 ára 
d. 31-35 ára 
e. 36 ára eða eldri 

 
2. Hvar býrð þú? 

a. Á Höfuðborgarsvæðinu 
b. Á öðrum stórum þéttbýlisstað 
c. Á litlum þéttbýlisstað 
d. Í sveit 
e. Erlendis 

 
3. Hver er hjúskaparstaða þín? 

a. Einhleyp 
b. Í sambandi en ekki í sambúð 
c. Í sambúð eða gift 
d. Veit ekki 

 
4. Hvað átt þú mörg börn? 

a. 1 barn 
b. 2 börn 
c. 3 börn 
d. 4 börn 
e. Fleiri en 4 börn 

 
5. Hvað er yngsta barnið þitt gamalt? 

a. Yngra en 1 árs 
b. 1-2 ára 
c. 3-4 ára 
d. 5-6 ára 
e. 7 ára eða eldra 

 
6. Notar þú einhvern tímann samfélagsmiðla (t.d. Facebook, Instagram, Snapchat)? 

a. Já 
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b. Nei 
 

7. Hversu mikið notar þú eftirtalda samfélagsmiðla á dag? 

 Aldrei 2 klukkustundir 
eða minna 

3-4 
klukkustundir 

Meira en 4 
klukkustundir 

a. Facebook     

b. Instagram     

c. Snapchat     

d. Annað     

 
8.  Merktu við það sem á við: 

 Mjög 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Hvorki né Frekar 
sammála 

Mjög 
sammála 

a. Ég nota samfélagsmiðla 
mikið 

     

b. Ég myndi vilja eyða meiri 
tíma á samfélagsmiðlum 

     

c. Ég myndi vilja eyða minni 
tíma á samfélagsmiðlum 

     

d. Samfélagsmiðlar hjálpa 
mér að halda sambandi við 
fólk 

     

e. Ég hef hugsað um að hætta 
að nota samfélagsmiðla 

     

f. Ég hef kynnst fólki í 
gegnum samfélagsmiðla 

     

g. Ég leita stundum ráða hjá 
öðrum mæðrum á 
samfélagsmiðlum 

     

 
9.  Minnkaði eða jókst samfélagsmiðlanotkun þín eftir að yngsta barnið þitt fæddist? 

a. Minnkaði mikið 
b. Minnkaði nokkuð 
c. Stóð í stað 
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d. Jókst nokkuð 
e. Jókst mikið 

 
10. Telur þú samfélagsmiðlanotkun þína leiða til minni eða meiri einmanaleika? 

a. Mikið minni 
b. Nokkuð minni 
c. Hefur engin áhrif 
d. Nokkuð meiri 
e. Mikið meiri 

 
11. Hver er upplifun þín á ,,mömmuhópum” á Facebook? 

a. Mjög jákvæð 
b. Frekar jákvæð 
c. Hvorki né 
d. Frekar neikvæð 
e. Mjög neikvæð 
f. Hef ekki verið í ,,mömmuhóp” á Facebook 

 
12. Merktu við það sem á við: 

 

 Mjög 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Hvorki né Frekar 
sammála 

Mjög 
sammála 

a. Ég hef verið gagnrýnd af 
öðrum mæðrum  

     

b. Ég hef upplifað óöryggi 
eftir samskipti við aðrar 
mæður 

     

c. Ég er stundum hrædd um 
að aðrar mæður gagnrýni 
mig 

     

d. Skoðun annarra mæðra 
skiptir mig miklu máli 

     

e. Aðrar mæður veita mér 
stundum ráð 

     

 
 13. Upplifir þú þig meira eða minna einmana eftir barnsburð? 

a. Mikið minna 
b. Nokkuð minna 
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c. Stóð í stað 
d. Nokkuð meira 
e. Mikið meira 

 
14. Eftirfarandi staðhæfingar lýsa því hvernig fólki líður stundum. Fyrir hverja staðhæfingu 

vinsamlegast merktu við hversu oft þér líður eins og lýst er. 
 

 Aldrei Sjaldan Stundum Alltaf 

a. Hversu oft finnst þér þig skorta 
félagsskap? 

    

b. Hversu oft finnst þér þú eiga mikið 
sameiginlegt með fólkinu í kringum 
þig? 

    

c. Hversu oft finnst þér þú vera náin 
fólki? 

    

d. Hversu oft finnst þér þú vera skilin 
útundan? 

    

e. Hversu oft líður þér eins og enginn 
þekki þig vel? 

    

f. Hversu oft finnst þér þú vera 
einangruð frá öðrum? 

    

g. Hversu oft finnst þér eins og það sé 
til fólk sem raunverulega skilji þig? 

    

h. Hversu oft finnst þér þú hafa fólk í 
kringum þig en það er samt ekki til 
staðar fyrir þig? 

    

i. Hversu oft finnst þér þú hafa fólk til 
þess að tala við? 

    

j. Hversu oft finnst þér þú geta leitað 
til fólks? 
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Viðauki 2 
Hér er þýðing á þeim þáttum UCLA einmanaleikaskalans sem notast var við í spurningakönnun: 

Eftirfarandi staðhæfingar lýsa því hvernig fólki líður stundum. Fyrir hverja staðhæfingu 

vinsamlegast merktu við hversu oft þér líður eins og lýst er. 

The following statements describe how people sometimes feel. For each statement, please 

indicate how often you feel the way described.  

 

Hversu oft finnst þér þig skorta félagsskap? 
How often do you feel that you lack companionship? 

Hversu oft finnst þér þú eiga mikið sameiginlegt með fólkinu í kringum þig? 
How often do you feel that you have a lot in common with the people around you? 

Hversu oft finnst þér þú vera náin fólki? 
How often do you feel close to people?  

Hversu oft finnst þér þú vera skilin útundan? 
How often do you feel left out?  

Hversu oft líður þér eins og enginn þekki þig vel? 
How often do you feel that no one really knows you well? 

Hversu oft finnst þér þú vera einangruð frá öðrum? 
How often do you feel isolated from others? 

Hversu oft finnst þér eins og það sé til fólk sem raunverulega skilji þig? 
How often do you feel that there are people who really understand you?    

Hversu oft finnst þér þú hafa fólk í kringum þig en það er samt ekki til staðar fyrir þig? 
How often do you feel that people are around you but not with you?          

Hversu oft finnst þér þú hafa fólk til þess að tala við? 
How often do you feel that there are people you can talk to?                     

Hversu oft finnst þér þú geta leitað til fólks? 
How often do you feel that there are people you can turn to?       

 
Heimild:  

Russell, D. W. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, Validity, and 
  Factor Structure. Journal of Personality Assessment, 66(1), 20–40. Sótt af 
 https://doi.org/10.1207/s15327752jpa6601_2 


