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Útdráttur 

Netnotkun ungs fólks hefur margfaldast síðustu áratugi og fara samskipti unglinga meira og 

minna fram í gegnum samfélagsmiðla. Samkvæmt MenntaMiðju (2014) eru samfélagsmiðlar 

tæki til þess að leita upplýsinga eða dreifa þeim og oft fylgir neikvæð hegðun eins og einelti 

með sem hefur alvarlegar afleiðingar í för með sér. Á síðustu árum hafa rannsóknir í auknum 

mæli beinst að þessum hópi þar sem ítarlega er skoðuð nethegðun og afleiðingar hennar með 

tilliti til deilinga og persónuleika (Azucar o.fl., 2018; Blackwell o.fl., 2017; Correra o.fl, 

2010; Geel o.fl, 2017, t.d.,). Í þessu verkefni var nethegðun og samfélagsmiðlanotkun skoðuð 

í tengslum við það, þ.e. tengsl deilinga og persónuleika. Stuðst var við gögn úr norsku 

rannsókninni „EU kids online 2018“, sem var framkvæmd sama ár. Þátttakendur voru börn af 

báðum kynjum, á aldrinum 9-18 ára en úrtak þessa verkefnis innihélt einungis unglinga á 

aldrinum 12-18 ára. Við frekari skoðun á gögnunum var ákveðið að nota fullyrðinguna Ég 

veit hvaða upplýsingum ég ætti og ætti ekki að deila á netinu. Ásamt spurningunum Hversu 

oft hefur þú búið til myndband eða tónlist og deilt á netinu á síðastliðnum mánuði? Og 

Hversu oft hefur þú tekið eða búið til mynd og deilt með öðrum á netinu á síðastliðnum 

mánuði, sem fylgibreytur verkefnisins. Áherslan var lögð á breytur eins og aldur, kyn og 

spurningar sem tengdust persónuleikaþáttunum „Hinum fimm stóru“ (e. Big Five) (Goldberg, 

1981) en það eru þættirnir úthverfa (e. extraversion), samvinnuþýði (e. agreeableness), 

samviskusemi (e. conscientiousness), taugaveiklun (e. neuroticism) og víðsýni (e. openness to 

experience) (Goldberg, 1993). Þeir voru skoðaðir og bornir saman við fylgibreytuna til frekari 

úrvinnslu, ásamt persónuleikaeinkenninu kvalalosta (e. sadism) í tengslum við neteinelti. 

Rannsókn verkefnisins leiddi í ljós að persónuleikaþættirnir úthverfa og víðsýni spáðu best 

fyrir um hverju unglingar deildu á netinu. Aldur og kyn höfðu einungis áhrif í hluta 

rannsóknarinnar og persónuleikaeinkennið kvalalosti hafði ekki áhrif í tvíkosta 

aðhvarfsgreiningu en tengslin voru skoðuð betur í krosstöflum. Út frá hinni myrku þrenningu 

virtist siðblinda einnig hafa sterk tengsl við nethegðun hvað varðar hefðbundið einelti og 

neteinelti skv. rannsókn Geel o.fl. (2017). Rannsókn verkefnisins var takmörkuð og skilur því 

eftir nóg rými fyrir frekari athuganir á tengslum milli persónuleika unglinga og nethegðunar á 

samfélagsmiðlum.  

 

Lykilhugtök: Persónuleiki, unglingar, samfélagsmiðlar, Hinir fimm stóru, Hin myrka þrenning, 

neteinelti. 
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Abstract 

Internet use among people has increased significantly for the past several decades and most of 

the communication between adolescents takes place through social media. According to 

Menntamiðu (2014), social media is used to gain and disseminate information. For that 

reason, researches have been focused on adolescents in connection to internet behavior 

regarding online shares and personality. (Azucar o.fl., 2018; Blackwell o.fl., 2017; Correra 

o.fl, 2010; Geel o.fl, 2017, t.d.,). In this project the focus was on internet behavior and social 

media use in connection to personality. Data and statistics were used from a Norwegian 

research, conducted in 2018 “EU kids online 2018. Participants in that study were children, 

girls and boys from 9-18 years of age. In this project we used only a sample group from the 

data, teenagers between 12 and 18 years old. Upon further examination of the data, it was 

decided to use the statement I know what I should and should not share on the internet and 

the questions How often have you created your own video or music and uploaded it to share 

online in the past month? and How often have you taken or created an image to share with 

others online in the past month? as our dependent variables in this project. The following 

personality traits from the “big five” (Goldberg, 1981) were analyzed and compared to our 

dependent variable for further processing along with age and gender; extraversion, 

agreeableness, conscientiousness, neuroticism, and openness to experience (Goldberg, 1993) 

as well as the personality characteristic sadism in connection to cyberbullying. The research 

of this project concluded that the personality traits extraversion and openness to experience 

gave the best prediction of what teenagers would share online. Age and gender only had an 

effect in parts of the resarch and the characteristic sadism did not have an effect in a binary 

logistic regression but the correlation was analysed in crosstables. According to a research 

study (Geel et al., 2017) concerning the dark triad, psychopathy also seemed to have a strong 

connection to internet behavior in regards to traditional bullying and cyberbullying. The 

research of this project was limited and therefor leaves plenty of room for further 

investigations in connection to personality of teenagers and internet behavior through social 

media. 

Key words: Personality, teenagers, social media, Big Five, The Dark Triad, cyberbullying. 
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Samfélagsmiðlar eru orðnir stór hluti af daglegu lífi nútímamanneskju, sérstaklega unglinga, 

sem verja miklum tíma þar daglega. Samkvæmt MenntaMiðju (2014) eru samfélagsmiðlar 

tæki til að leita upplýsinga eða dreifa þeim. MenntaMiðja skiptir samfélagsmiðlum í þrennt 

eða í samfélagsmyndandi miðla (e. social networking sites), samfélagslega stuðningsmiðla og 

samfélagslega tækni. Samfélagsmyndandi miðlar hjálpa fólki að tengjast hvert öðru og hópum 

að mynda tengsl sín á milli. Samfélagslegir stuðningsmiðlar eru gerðir fyrir samfélög eða 

hópa sem þegar eru til, og eiga eitthvað sameiginlegt, en þeir tengjast oft utan netmiðilsins. 

Samfélagsleg tækni er bæði samfélagsmyndandi miðill og samfélagslegur stuðningsmiðill, 

það er að segja að samfélagsleg tækni er notuð í þeim tilgangi að auka samfélagskennd og 

sem stuðningur við aðra samfélagsmiðla (MenntaMiðja, 2014). Talið er að allt að tvær 

billjónir manna eigi Facebook-aðgang og 328 milljónir Twitter-aðgang. Á þessum miðlum er 

fólk að deila ýmsu eins og myndum, myndböndum, hugsunum sínum, tilfinningum og því 

sem það trúir á (e. beliefs) (Azucar, Marengo og Settanni, 2018). 

Eitt helsta rannsóknarefni sálfræðinga snýr að persónuleika fólks og getur nethegðun 

ráðist af persónuleika þess. Hann getur sagt okkur hverjir eru líklegir til þess að deila 

upplýsingum á samfélagsmiðlum á meðan aðrir halda aftur af sér, hverjir eru jákvæðari en 

aðrir á samfélagsmiðlum og hvaða fólk er virkast þar (Azucar o.fl., 2018). Unglingar eru 

taldir áhættusæknari heldur en aðrir aldurshópar (Vannucci o.fl., 2020) og þess vegna þarf að 

gæta vel að þeim hópi í ljósi þess hvaða áhrif of mikil samfélagsmiðlanotkun hefur á þessa 

einstaklinga (Azucar o.fl., 2018).  

Í þessu verkefni vildu höfundar skoða hvaða áhrif persónuleikaþættir og 

persónuleikaeinkenni hefðu á nethegðun unglinga og hverju þeir deildu á samfélagsmiðlum. 

 

 Persónuleikaþættir og persónuleikaeinkenni 

Hinir fimm stóru 

Frá því að byrjað var að mæla persónuleikavíddir innan persónuleikasálfræði hafa 

sérfræðingar ekki verið sammála um hversu margar víddirnar eru eða hvernig skuli flokka 

þær niður (John, Naumann og Soto, 2008). Að lokum komust þeir að þeirri niðurstöðu að best 

væri að flokka víddirnar niður í fimm þætti (Lawrence og Oliver, 1999). Það var síðan 

Goldberg (1981) sem var fyrstur til að kalla þættina „Hina fimm stóru“ (e. The Big Five) en 

það þýddi samt ekki að þessir fimm þættir gætu útskýrt alla eiginleika perónuleikans heldur 

væri hver þáttur það veigamikill að hann ætti við um mörg, mismunandi einkenni 

persónuleikans (Lawrence og Oliver, 1999). 
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 Þættirnir fimm eru vanalega nefndir úthverfa (e. extraversion), samvinnuþýði (e. 

agreeableness), samviskusemi (e. conscientiousness), taugaveiklun (e. neuroticism) og víðsýni 

(e. openness to experience) (Goldberg, 1993). Úthverfa lýsir sér þannig að einstaklingur hefur 

meiri áhuga á að vera innan um annað fólk heldur en að vera einn með sjálfum sér. Hann vill 

vita hvað er í gangi í kringum sig, á auðvelt með að tjá sig, er félagslyndur og ófeiminn. Öfugt 

við úthverfu er að vera innhverfur, en þá hefur einstaklingur meiri þörf fyrir að vera einn eða í 

litlum hópi og halda sig til hlés (American Psychological Association, e.d.-c). Samvinnuþýði 

lýsir sér í því að einstaklingur hugsar meira um aðra en sjálfan sig og hann er jákvæður í 

samstarfi við aðra, andhverfa við samvinnuþýði er þegar einstaklingur er ósamvinnuþýður (e. 

disagreeableness) (American Psychological Association, e.d.-a). Samviskusemi lýsir sér í því 

að einstaklingur er vel skipulagður, ábyrgur og duglegur í öllu sem hann tekur sér fyrir 

hendur. Andstæðan við samviskusemi er stefnuleysi (e. lack of direction) (American 

Psychological Association, e.d.-b). Taugaveiklun lýsir sér sem krónískur, tilfinningalegur 

óstöðugleiki, sem veldur andlegri vanlíðan (American Psychological Association, e.d.-d). 

Síðasti þátturinn, víðsýni, snýr að einstaklingi sem er opinn fyrir nýrri fagurfræðilegri (e. 

aesthetic), menningalegri (e. cultural) eða vitsmunalegri (e. intellectual) reynslu (American 

Psychological Association, e.d.-e). 

 

Hin myrka þrenning 

Hin myrka þrenning samanstendur af persónuleikaeinkennunum sjálfsdýrkun (e. narcissism), 

siðblindu (e. psychopathy) og Machiavellianisma (e. Machiavellianism) og spila öll þessi 

einkenni inn í hegðun á samfélagsmiðlum, þá aðallega þegar kemur að sjálfsmyndinni (e. 

selfies) (McCain o.fl., 2016).  

 Einkenni þeirra sem haldnir eru sjálfsdýrkun lýsa sér í því að einstaklingur ber 

sjúklega ást til sjálfs síns eða er sjálfumglaður, hrokafullur, athyglisjúkur, og finnst hann eiga 

rétt á flestu, honum finnst hann vera æðri öðrum og vill ráða. Viðkomandi er tilkomumikill og 

glæsilegur í útliti, stíl og yfirlæti, sem aðgreinir hann frá öðru fólki. Þeir einstaklingar sem eru 

haldnir siðblindu eiga erfitt með að sýna öðrum samkennd eða samúð, þeir eru óttalausir, 

leitast oft í spennu (e. thrill seeking) og eru hvatvísir. Machiavellianismi á við um fólk sem 

nýtir sér lægvísar aðferðir sér til hagsbóta, það beitir kænsku, svikum, blekkingum og stjórnar 

eða ráðskast með fólk til að ná sínu fram. Þó svo að öll þrjú persónuleikaeinkennin séu 

mismunandi þá eru einstaklingar sem hafa þau líkir á vissan hátt, þeir hafa allir tilhneigingu til 

þess að notfæra sér aðra þegar hentar (Geel o.fl., 2017). 
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Kvalalosti 

Kvalalosti (e. sadism) er sú tilhneiging að fólk finni fyrir ánægju vegna þjáninga annarra og 

hefur þetta einkenni verið aðgreint þeim sem tilheyra hinni myrku þrenningu þar sem það 

þykir frábrugðinn þeim einkennum. Ástæðan fyrir því er mögulega sú að oftar en ekki beinist 

þetta hugtak að kynlífstengdum athöfnum eða einhvers konar blæti innan þess, samt sem áður 

snýst hugtakið fyrst og fremst um þjáningu og niðurlægingu annarra. Þess vegna er því oft 

haldið fram að kvalalosti ætti að heyra undir einkenni hinnar myrku þrenningu, og einkennin 

ættu þá í heild að samanstanda af fjórum persónuleikaeinkennum fremur en þremur. 

Kvalalosti getur vissulega spáð fyrir um andfélagslega hegðun umfram siðblindu, 

sjálfsdýrkun og Machiavellianisma því fólk með þetta persónuleikaeinkenni nýtur þess að sjá 

aðra þjást (Geel o.fl., 2017). 

 

Nethegðun  

 

Persónuleikaþættir tengdir samfélagsmiðlanotkun 

Þeir einstaklingar sem teljast tilheyra hópi taugaveiklaðra nota samfélagsmiðla í þeim tilgangi 

að fylgjast með öðrum á meðan þeir einstaklingar sem virðast vera samvinnuþýðari dreifa 

frekar jákvæðni um miðlana sem þeir nota. Samviskusamir einstaklingar deila færri myndum 

og eru passasamari og þeir einstaklingar sem teljast víðsýnir eru á fleiri miðlum og eru 

jafnframt virkari á þeim (Azucar o.fl., 2018).  

Persónuleikaþættirnir úthverfa og taugaveiklun hafa verið tengdir við bæði 

samfélagsmiðlanotkun og samfélagsmiðlafíkn eða netfíkn (Blackwell, Leaman, Tramposch, 

Osborne og Liss, 2017). Úthverfir einstaklingar nota samfélagsmiðla sem tæki til að tengjast 

félagslega á meðan taugaveiklaðir einstaklingar nota samfélagsmiðla til að fá samþykki frá 

öðrum og eiga oftar en ekki auðveldara með að tjá sig í gegnum miðla heldur en í eigin 

persónu, ólíkt þeim úthverfu. Samkvæmt Blackwell o.fl. (2017) eiga þeir úthverfu í minni 

hættu á að verða háðir samfélagsmiðlum þar sem þeim þykir mun auðveldara að eiga í 

samskiptum augliti til auglitis. Í rannsókn þeirra kom einnig fram að taugaveiklun segði 

einungis til um fíkn ef þættir eins og aldurs- og persónuleikabreytur voru teknar með í 

reikninginn. Taugaveiklun getur valdið andlegri vanlíðan og hefur það sýnt sig að þeir sem 

eru mjög taugaveiklaðir eru viðkvæmari fyrir hættum (e. sensitivity to danger) (Amichai-

Hamburger og Vinitzky, 2010). Margir deila þekkingu sinni með öðrum gegnum hina ýmsu 

miðla og er oft um að ræða einstaklinga sem eru samvinnuþýðari og samviskusamari umfram 

þá sem deila síður þekkingu sinni með öðrum (Jadin, Gnambs og Batinic, 2013). 
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Hugtakið neteinelti 

Neteinelti eru árásir á samfélagsmiðlum gegn öðrum einstaklingum, viðkomandi deilir 

skilaboðum eða myndum, sem geta valdið óþægindum eða jafnvel skaða. Sú staðreynd að 

neteinelti eigi sér stað er alvarlegur veruleiki nú til dags. Samkvæmt Centers for disease 

control (CDC) getur það ógnað lýðheilsu þess fólks er verður fyrir því. Staðreyndin er sú að 

hatursskilaboð og neteinelti eru sífellt að verða algengara og auðveldara vegna þróun 

tækninnar, s.s. snjalltækja og samfélagsmiðla. Sumir samfélagsmiðlar eru öruggari en aðrir en 

í gegnum tæknina er auðvelt að koma nafnlaust fram eða undir dulnefni, sem gerir þetta mjög 

snúið, erfitt er að meðhöndla slík mál og auðvelt fyrir geranda að endurtaka leikinn, ef vilji er 

fyrir hendi. Það sem skoða þarf í þessu sambandi er að gerandinn hefur tíma til þess að leggja 

á ráðin, skrifa og taka ákvörðun um að birta skrifin, því er ásetningurinn að valda öðrum 

þjáningu af vilja gerður. Það sem þarf einnig að hafa í huga er alvarleikinn á bak við 

skilaboðin eða hversu fjandsamleg þau eru. Rannsókn Ferrara o.fl (2018) sýndi fram á 

tengingu milli neteineltis og netfíknar, of mikil netnotkun getur haft áhrif á félagsleg tengsl, 

afþreyingu og athafnir í daglegu lífi. Netfíkn getur einnig haft áhrif á námsframvindu, ýtt 

undir félagslega einangrun einstaklings og þar af leiðandi haft slæm áhrif á skapið. Þetta getur 

lýst sér í pirringi og að einstaklingur verði ofbeldisfullur eða árásargjarn með þeim 

afleiðingum að það stofni nánum samböndum í hættu (Ferrara o.fl., 2018). 

  

Neteinelti og persónuleikaþættir 

Þeir sem verða fyrir neteinelti eiga það til að þróa með sér hegðunarvandamál, þeir hafa 

minna sjálfstraust en aðrir, eru í hættu á að leiðast út í vímuefnaneyslu og þróa með sér 

þunglyndi, sem getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér eins og sjálfsvígshugsanir. 

Fórnarlömb eineltis, hvort sem það er á netinu eða augliti til auglitis, eiga því yfirleitt erfiðara 

uppdráttar en aðrir í lífinu. Fleiri börn hafa nú framið sjálfsmorð vegna neteineltis en áður. 

Samkvæmt Ferrara o.fl (2018) komu upp 55 mál á Ítalíu árið 2011-2013 þar sem börn 18 ára 

og yngri sem höfðu orðið fyrir neteinelti frömdu sjálfsmorð, 7,3% af þeim voru fórnarlömb 

eineltis. 

 Rannsóknir hafa sýnt að persónuleikaþættir og persónuleikaeinkenni unglinga og 

fullorðinna sem valda einelti og neteinelti fela í sér hegðun þar sem samband er á milli hinna 

fimm stóru persónuleikaþátta og einkenna hinnar myrku þrenningar. Í rannsókn Geel o.fl. 

(2017) var einblínt á að kanna hvaða persónuleikaþættir eða persónuleikaeinkenni gætu spáð 

fyrir um einelti eða neteinelti. Með línulegri aðhvarfsgreiningu kom í ljós að sterk tengsl voru 

á milli þátta í persónuleika einstaklings varðandi einelti, þ.e. hann bjó yfir samvinnuþýði, 
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Machiavellianisma, siðblindu og kvalalosta. Sterkt samband var einnig á milli samvinnuþýði 

og kvalalosta í sambandi við neteinelti. Þegar kom að safngreiningu (e. meta-analysis) voru 

niðurstöðurnar skoðaðar nánar í tengslum við hina fimm stóru. Þar kom í ljós að fólk sem 

skoraði verulega lágt varðandi samvinnuþýði, samviskusemi eða víðsýni og hátt varðandi 

úthverfu eða taugaveiklun voru að einhverju leyti líklegri en aðrir til þess að stuðla að einelti. 

Hin myrka þrenning eru persónuleikaeinkenni sem finna má í tengslum við almennt einelti, 

bæði hjá börnum, unglingum og fullorðnum einstaklingum, þá sérstaklega á vinnustöðum hjá 

fullorðnum. Þegar kom að neteinelti hjá einstaklingum með þessi persónuleikaeinkenni voru 

eingöngu sterk tengsl milli neteineltis og siðblindu (Geel o.fl., 2017). Ekki hafa verið gerðar 

margar rannsóknir á persónuleikaeinkenninu kvalalosta tengt einelti. En ef hugtakið er skoðað 

með það í huga að þjáning annarra sé efst á lista, og horft er á það í tengslum við neteinelti, þá 

er hægt að sjá ákveðið mynstur á samfélagsmiðlum í dag. Sér í lagi í tengslum við viðkvæmt 

efni sem hefur verið komið fyrir, líkt og myndir eða myndbönd, sem sýna hræðilega atburði 

og ásettan vilja annarra til að meiða eða niðurlægja saklaust fullorðið fólk, unglinga, börn, eða 

dýr. Geel og félagar (2017) rannsökuðu samt sem áður hvaða persónuleikaeinkenni gætu spáð 

fyrir um einelti eða neteinelti, og þar var kvalalosti mældur. Þátttakendur í rannsókninni voru 

á aldrinum 16-21 árs, og svöruðu bæði beinum og óbeinum spurningum um kvalalosta út frá 

VAST (e. varieties of sadistic tendencies scale). Spurningarnar voru á fimm punkta kvarða, 

frá algjörlega ósammála til algjörlega sammála. Skv. rannsókn Geel og félaga (2017) var 

kvalalosti stór vísbending um andfélagslega hegðun þar sem sterk tengsl fundust á milli hans 

og bæði hefðbundins eineltis og neteineltis. Einnig kom fram að sterk tengsl voru á milli 

ofbeldisfullra tölvuleikja og kvalalosta. 

  

Samfélagsmiðlanotkun unglinga 

 

Samfélagsmiðlar og deilingar  

Samfélagsmiðlar (e. social media) eru algengir samskiptamiðlar nú til dags þar sem fólk alls 

staðar að úr heiminum tengist í gegnum síður eins og Facebook, Instagram, WhatsApp og 

Youtube, svo eitthvað sé nefnt. Samfélagsmiðlar eru skilgreindir á þrjá vegu samkvæmt boyd 

og Ellison (2007). Þau skilgreina samfélagsmiðla sem vettvang þar sem fólk getur haldið úti 

opnum einkasíðum, sem eru samt bundnar ákveðnum heimasíðum. Síðurnar eru eins konar 

stuðningsmiðlar þar sem fólk tengist öðrum, sama hvort það þekkist, eru kunningjar eða um 
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ókunnuga sé að ræða. Að lokum notar fólk miðlana sem tæki til þess að öðlast upplýsingar 

um raunheiminn, hvort sem er í gegnum einkasíður annarra eða fréttavefi. 

 Samfélagsmiðlar hafa kosti í för með sér eins og svo margt annað en einn af göllunum 

er hversu stóran þátt þeir spila í að móta sjálfsmynd ungs fólks, sem er oftar en ekki á 

neikvæðan hátt. Einkasamfélagsmiðlar snúast að mestu leyti um það að deila efni eins og 

myndum, myndböndum og fleiru, sem á sér oft ekki stoð í raunveruleikanum heldur sýnir 

glansmynd af lífi einstaklingsins. Þetta getur skapað samanburð og vanlíðan hjá öðrum, sem 

væru til í það sama en hafa ekki kost á því. Samfélagsmiðlar spila því stóran þátt í þunglyndi 

og félagslegum kvíða hjá unglingum í dag. Sýnt hefur verið fram á að hærra hlutfall stelpna, 

sem nota samfélagsmiðla eru óánægðar í eigin líkama heldur en þær sem nota þá ekki, eða eru 

minna á þeim (Hawes o.fl., 2020). Sheperd og Lane (2019) hafa bent á að unglingar geti 

einnig upplifað jákvæðar tilfinningar tengdar samfélagsmiðlanotkun. Þá myndast oft hópar á 

samfélagsmiðlum, sem samanstanda af einstaklingum sem sýna hvert öðru stuðning og traust, 

sem ýtir undir vellíðan og er heilsueflandi. Margir unglingar, sem voru virkir á 

samfélagsmiðlum, hafa lýst því hversu mikinn stuðning þeir fengu í gegnum samfélagsmiðla 

þegar þeir voru að ganga í gegnum erfiða tíma (Shepherd og Lane, 2019).  

 Samkvæmt grein eftir Ghaisani, Handayani og Munajat (2017) þá skiptist 

upplýsingaflæðið, sem deilt er á samfélagsmiðlum, í fjóra hluta. Það eru persónuupplýsingar 

(e. personal), tilkomumiklar upplýsingar (e. sensational), pólitískar upplýsingar (e. political) 

og almennar upplýsingar (e. casual). Persónuupplýsingar snúa að viðkvæmum upplýsingum 

um líf einstaklings sem margir deila á samfélagsmiðlum. Í rannsókn sem fjallað var um í grein 

Ghaisani o.fl. (2017) var sýnt fram á að tveir þættir gerðu það að verkum að einstaklingar 

deildu viðkvæmum eða persónulegum upplýsingum á samfélagsmiðlum um sjálfa sig. Þeir 

þættir væru sjálflæg hvatning (e. self-centered) eða samfélagslega tengd hvatning (e. 

community-related). Einstaklingur sem deilir persónulegum upplýsingum gerir það til þess að 

veita öðrum innsýn inn í líf sitt, til að sýna eitthvað sem er áhugavert og aðdáunarvert og til 

þess að viðhalda samböndum við vini og aðra fylgjendur (Ghaisani o.fl., 2017). Þeir sem deila 

frekar viðkvæmum upplýsingum gegnum samfélagsmiðla eiga auðveldara með að treysta 

öðrum (e. higher level of trust) (Daems, Pelsmacker og Moons, 2019). Í bókinni Personality 

Traits in Online Communication (Gunter, 2019) kom í ljós að þeir sem voru víðsýnni 

upplýstu frekar um sína persónulegu hagi en aðrir. Þeir einstaklingar sem voru úthverfir sem 

og þeir sem voru líklegast haldnir sjálfsdýrkun, deildu frekar myndum og stöðufærslum (e. 

status). Í ljós kom einnig að ekki var munur á konum og körlum og hversu mikið þau upplýstu 
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af persónuupplýsingum á samfélagsmiðlum. Konur voru hins vegar frekar passasamar 

hverjum þær deildu upplýsingum með (Gunter, 2019). 

  

Hjarðhegðun unglinga 

Unglingar eru taldir áhættusæknari en aðrir aldurshópar. Heilinn þroskast ört á þessum árum 

en er á sama tíma enn óþroskaður, sem veldur vissri togstreitu. Þessi öra þroskabreyting, sem 

á sér stað, veldur því að unglingar verða frekar fyrir áhrifum frá jafnöldrum sínum. Þeir 

sækjast eftir samþykki þeirra og eiga erfitt með að stjórna félagstilfinningalegum (e. socio-

emotional) hvötum sínum. Þeir sýna oft áhættusækna hegðun á borð við fíkniefnanotkun, 

óvarið kynlíf og aðrar kynlífsathafnir, valda sér oft líkamlegum skaða og eru ofbeldishneigðir. 

Samfélagsmiðlar eru tímaþjófur, unglingar og fólk hangir oft tímunum saman fyrir framan 

skjáinn frekar en að eyða tímanum í eitthvað meira heilsueflandi eins og hreyfingu eða 

samskipti augliti til auglitis (Vannucci o.fl., 2020). Sýnt hefur verið fram á að það sé tenging 

milli samfélagsmiðlanotkunar og áhættusækinnar hegðunar þar sem unglingar eiga greiðari 

aðgang að efnum, svo sem fíkniefnum eða áfengi. Þessi áhættusækna hegðun er talin tengjast 

þeim litla hóp áhrifaríkra einstaklinga, sem setja inn efni á miðla. Það hvetur aðra til að sýna 

sömu eða svipaða hegðun (hjarðhegðun). Hegðunin fær því jákvæða styrkingu á þeim 

grundvelli, sem kemur fram í fjölda samþykkja (e. likes), sem myndin, myndbandið eða 

annað efni fékk. Þessi hegðun kallar fram endurtekna hegðun því einstaklingurinn vill fá þetta 

samþykki og þessi ,,verðlaun“, sem hún hafði í för með sér (Vannucci o.fl., 2020). 

 Hjarðhegðun (e. herding) er bæði hægt að sjá hjá mönnum og dýrum en hún felst í því 

að ósjálfrátt fylgir fólk hvert öðru í hegðun, skoðunum, innkaupum og fleiru. Konur á Íslandi 

eru gott dæmi um hjarðhegðun þar sem flestar, ef ekki allar, eiga t.d. a.m.k. eitt stykki af 

Omaggi-vasa eða Iittala-kertastjaka. Mannfólkið á það til að yfirfæra hegðun og tilfinningar 

annarra yfir á sjálft sig, sem gerir það að verkum að samfélagið eða hópar innan þess verða 

óvenju líkir. Við sjáum oft hjarðhegðun þegar kemur að mótmælum, deilum, félagslegri 

hegðun, hreyfingu (e. movement), glæpum, og síðan tengist hún einnig ofþyngd og gleði 

(Kameda og Hastie, 2015). Í grein Kameda og Hastie (2015) útskýrði Herbert Simon þessa 

hegðun. Hún væri leið til að treysta á aðra, að aðrir vissu hvað þeir væru að gera og segja og 

hverju þeir mæltu með eða á móti. Þessi hegðun er áberandi hjá fylgjendum áhrifavalda á 

samfélagsmiðlum nú til dags. Fylgjendur herma eftir því sem þeir gera, segja, kaupa, hvaða 

skoðanir þeir hafa, lífsgildi og fleira (Kameda og Hastie, 2015). 
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Félagsleg aðstaða og samfélagsmiðlar 

Internetið er notað á ýmsa vegu og hafa um 93% bandarískra unglinga notað það einhvern 

tímann, þá helst í þeim tilgangi að eiga í samskiptum við aðra (Correa, Hinsley og Zúñiga, 

2010). Þegar skoðað var hvaða einstaklingar notuðu samfélagsmiðla meira en aðrir, þá komu 

tvær kenningar til greina samkvæmt Shepherd og Lane (2019). Að um væri að ræða meira 

einangraða einstaklinga eða innhverfari (e. introverted). Þeir ættu sjaldan í beinum 

samskiptum við fólk og væru líklegri til að verja meiri tíma á netinu. Þetta átti einnig við um 

þá sem töldust úthverfari (e. extroverted), þeir áttu oft í meiri félagslegum tengslum og notuðu 

því samfélagsmiðla tengt því. Þeir einstaklingar sem stunduðu frekar tómstundir utan skóla 

virtust hafa meira til þess að deila með öðrum á samfélagsmiðlum en aðrir, um var að ræða 

tómstundir eins og íþróttir eða eitthvað tengt listrænni menningu, s.s. tónlist. Þeir sem voru 

vinamargir notuðu einnig mikið samfélagsmiðla og þeir sem höfðu greiðari aðgang að 

Internetinu, tölvu eða áttu snjallsíma. Þeir sem áttu kærasta eða kærustu og þeir sem voru 

opnari fyrir því að tengjast öðrum notuðu einnig miðlana mikið (Shepherd og Lane, 2019). 

Correa o.fl. (2010) töldu þrjá persónuleikaþætti hafa áhrif á samfélagsmiðlanotkun en þeir 

voru úthverfa, taugaveiklun og víðsýni. 

Í rannsókn Barry, Sidoti, Briggs, Reiter og Lindsey (2017) sögðu foreldrar unglinga 

sem voru mikið á samfélagsmiðlum að áhrifin væru sýnileg í atgervi og tilfinningum, þau 

væru hrædd við að missa af einhverju og verða einmana. Flestir foreldrar sögðust fylgjast með 

aðgangi barnanna sinna en það var háð kyni barns. Foreldrar stúlkna virtust fylgjast örlítið 

betur með heldur en foreldrar drengja. Rannsókn Barry o.fl. (2017) leiddi einnig í ljós að 

samfélagsmiðlanotkun unglinga var jákvætt tengd við tilfinningaþætti eins og einmanaleika, 

hvatvísi, kvíða og þunglyndi (Barry o.fl., 2017). 

 

Samantekt  

Er mögulegt að deilingar á netinu ráðist af persónuleika ungs fólks eins og Azucar o.fl. (2018) 

héldu fram eða spila aðrir þættir inn í, eins og aldur og kyn til dæmis? Eru einstaklingar sem 

koma illa fram við aðra á netinu líklegri til þess að vita hverju þeir eigi að deila eða hefur það 

kannski engin áhrif? Þetta eru allt spurningar sem við viljum leita svara við ásamt því hvaða 

áhrif persónuleikaþættir og persónuleikaeinkenni hafa á nethegðun unglinga og hverju þeir 

deila á samfélagsmiðlum. 

Meginrannsóknartilgátan var sú að af persónuleikaþáttunum „Hinum fimm stóru“ 

(Goldberg, 1981) hefðu einungis þættirnir taugaveiklun, úthverfa og víðsýni áhrif á hverju 

unglingar deildu á netinu. Eftir standa persónuleikaþættirnir samvinnuþýði og samviskusemi. 
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Þessi ályktun var dregin í ljósi niðurstaðna Correa, Hinsley og Zúñiga (2010), sem töldu þetta 

vera þeir þrír persónuleikaþættir sem höfðu áhrif á samfélagsmiðlanotkun unglinga. 

Aðrar rannsóknartilgátur tengdust aldri, kyni og persónuleikaeinkenninu kvalalosta í 

tengslum við neteinelti. Höfundar ályktuðu sem svo að aldur hefði áhrif á hvort unglingar nú 

til dags vissu hvaða upplýsingum væri æskilegt að deila á netinu. Ástæðan var sú heilbrigða 

skynsemi sem einstaklingurinn byggi yfir, að með auknum þroska öðlaðist hann aukna 

vitneskju um nethegðun sína. Kyn var ekki talið hafa áhrif hvort unglingar nú til dags vissu 

hvaða upplýsingum væri æskilegt að deila á netinu. Gunter (2019) fjallaði t.d. um að ekki 

hefði verið munur á körlum og konum þegar kom að því að deila á samfélagsmiðlum. 

Neteinelti er talið ógna lýðheilsu fólks (Ferrara, Ianniello, Villani og Corsello, 2018) og þrátt 

fyrir að hafa ekki kafað djúpt ofan í þau mál í þessu verkefni þá ákváðu höfundar samt sem 

áður að skoða það aðeins í tengslum við persónuleikaeinkennið kvalalosta en hann var talinn 

tengjast bæði einelti og neteinelti af Geel, Goemans, Toprak og Vedder (2017). Tilgátan var 

sú að ef viðkomandi kæmi illa fram við aðra á netinu og gæti verið haldinn kvalalosta hefði 

það áhrif á hvort hann vissi hvaða upplýsingum væri æskilegt að deila á netinu. Ástæðan var 

sú að þeir einstaklingar hefðu tilhneigingu til þess að koma illa fram við aðra út frá 

andfélagslegri hegðun sinni og ánægju að horfa upp á aðra þjást. Það er því mat höfunda að 

þessir einstaklingar geri sér grein fyrir því að þeir séu að deila óviðeigandi upplýsingum á 

netið í von um að fá ákveðin viðbrögð frá fórnarlömbum eða almenningi (Geel o.fl., 2017).  

 Í ljósi upplýsinga og niðurstaðna úr ofangreindum rannsóknum telja höfundar að aldur, 

persónuleikaþættirnir taugaveiklun, úthverfa og víðsýni, sem og persónuleikaeinkennið 

kvalalosti hafi áhrif á nethegðun unglinga og hverju þeir deila á samfélagsmiðlum.  

 

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki úr norsku þjóðskránni en markhópurinn var börn á 

aldrinum 9-17 ára, fædd 2000-2009. Elsti þátttakandinn var því orðinn 18 ára meðan á 

rannsókninni stóð, meðalaldur var 13,3 ára. Rannsóknin var framkvæmd á norsku og allar 

upplýsingar gefnar út á norsku. Heildarfjöldi þátttakenda var 1001. Í spurningakönnun, sem 

var gerð fyrir rannsóknina, var spurt um kyn með valkostunum „drengur“, „stúlka“, „ég veit 

það ekki“ og „ég vil ekki svara“. Rúmlega helmingurinn eða 52% skilgreindu sig sem strák (n 

= 521) og tæplega helmingurinn eða 47% sem stelpu (n = 472) en undir 1% sagðist ekki vita 

það (n = 6) eða vildi ekki svara (n = 2). Þátttakendur svöruðu spurningu um hvaða aldurshópi 

þeir tilheyrðu og gátu valið um „9-11 ára“, „12-15 ára“ og „16-17 ára“. Dreifingin var nokkuð 
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jöfn en það var misjafnt hvernig könnunin leit út, miðað við hvaða aldurshóp þátttakandinn 

tilheyrði. Þátttakendur, sem voru 9-11 ára, svöruðu töluvert styttri könnun en hinir, 12-15 ára, 

svöruðu flestum spurningunum en ekki þeim sem voru kynferðislegar og að lokum svöruðu 

þeir sem voru á aldrinum 16-17 ára allri könnuninni. 

 Könnunin var nafnlaus og þurftu þátttakendur ekki að gefa upp neinar 

persónuupplýsingar þegar þeir svöruðu spurningunum. Sótt var um öll leyfi hjá Persónuvernd 

og vísindasiðanefnd þessa fagsviðs í Noregi við gerð rannsóknarinnar. 

  

Aðferð og gögn 

Til að svara því hvort persónuleikaþættir og persónuleikaeinkenni hefðu áhrif á nethegðun 

unglinga og hverju þeir deildu á samfélagsmiðlum voru notuð gögn úr rannsókninni „EU kids 

online 2018“. Rannsóknin var framkvæmd í Noregi árið 2018 þar sem gagnaöflun hófst 23. 

apríl og lauk 11. október. Markaðsrannsóknarfyrirtækið Ipsos sá um alla gagnaöflun og 

vettvangsvinnu. Spurningakönnun fyrir rannsóknina var síðan sett saman af Fjölmiðla- og 

samskiptadeild Háskólans í Osló (UiO), í nánu samstarfi við Ipsos. Könnunin var hluti af 

alþjóðlegri rannsókn og gerð í samstarfi við ráðuneyti dóms- og öryggismála í Noregi en hún 

var að einhverju leyti endurtekning á rannsókninni „EU kids online“ eftir Livingstone, 

Haddon, Görzig og Ólafsson (2010). Upphaflega var sendur út tölvupóstur, í kjölfarið var 

hringt og að lokum mætti fulltrúi frá Ipsos heim til þátttakanda, og tók viðtal við hann. 

Þátttakendur svöruðu spurningakönnun á spjaldtölvu en það var misjafnt hvernig könnunin 

leit út miðað við aldur, eins og tekið var fram í kaflanum hér á undan. 

 Rannsóknin var tvískipt, annars vegar fyrir börn og hins vegar fyrir annað foreldri eða 

forráðamann og var ólíkur spurningalisti notaður við gagnaöflun. Við gerð þessa verkefnis var 

einungis notast við barnaspurningalistann. Hann innihélt tæplega 350 spurningar en ekki var 

notast við þær allar, heldur einungis þær sem voru viðeigandi fyrir viðgangsefni þessa 

verkefnis.  

  

Framkvæmd og úrvinnsla 

Ákveðið var að nota fullyrðinguna Ég veit hvaða upplýsingum ég ætti og ætti ekki að deila á 

netinu og spurningarnar Hversu oft hefur þú búið til þitt eigið myndband eða tónlist og deilt á 

netinu á síðastliðnum mánuði og Hversu oft hefur þú tekið eða búið til mynd og deilt með 

öðrum á netinu á síðastliðnum mánuði sem fylgibreytur í verkefninu. Fullyrðingin Ég veit 

hvaða upplýsingum ég ætti og ætti ekki að deila á netinu kom einungis fyrir á spurningalista 

fyrir 12-18 ára í rannsókninni, og þ.a.l. var einungis notast við þátttakendur á því aldursbili í 
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þessu verkefni. Til viðbótar voru notaðar sex aðrar spurningar úr spurningalista 

rannsóknarinnar til þess að athuga hvort tilgátur höfunda stóðust varðandi nethegðun 

unglinga. 

 Við úrvinnslu gagna voru gerðar lýsandi tölfræðitöflur fyrir hverja fylgibreytu og 

frumbreytu fyrir sig. Tvíkosta aðhvarfsgreining (e. binary logistic regression) var framkvæmd 

til þess að skoða spáðar líkur á því að frumbreyturnar hefðu áhrif á fylgibreyturnar. 

Aðhvarfsgreining hentar vel þegar unnið er með tvær samfelldar breytur og voru bæði 

fylgibreyturnar og frumbreyturnar endurkóðaðar til að þær væru á hlutfallskvarða. Því hentaði 

tvíkosta aðhvarfsgreining vel sem tölfræðipróf í rannsókn þessari. Einnig voru sett upp línurit 

til þess að útskýra betur niðurstöðurnar og að lokum var notað krosstöflur til þess að sýna 

tengsl milli frumbreytunnar neteinelti (kvalalosti) og fylgibreytanna. 

 Vert er að taka það fram að öll gögn úr rannókninni „EU kids online 2018“ voru 

uppsett og tilbúin til vinnslu við upphaf þessa verkefnis. 

 

Mælikvarðar  

Fylgibreyturnar þrjár og fjórar af frumbreytunum sex voru endurkóðaðar til þess að 

auðveldara væri að vinna með þær (sjá töflu 1). Aldursbreytan og kynjabreytan voru ekki 

endurkóðaðar en einungis var notast við þátttakendur sem voru á aldrinum 12-18 ára og þá 

sem skilgreindu sig annaðhvort „dreng“ eða „stúlku“.  

 
Tafla 1 

 

Yfirlitstafla yfir endurkóðaðar frumbreytur 
  

 Meðaltal 

Taugaveiklaður: Mér finnst auðveldara að vera ég sjálfur á netinu (spönn 0-1) 0,74 

Úthverfa: Ég hef tilhneigingu til þess að deila með öðrum (spönn 0-1) 0,29 

Víðsýni: Ég hef sent persónulegar upplýsingar um mig til ókunnugs (spönn 0-1) 0,17 

Neteinelti (kvalalosti): Hefur þú komið illa fram við aðra á netinu (spönn 0-1) 0,53 
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 Fylgibreyturnar.  

Fylgibreytan Ég veit hvaða upplýsingum ég ætti og ætti ekki að deila á netinu var á fimm 

punkta kvarða með valmöguleikana 1 = Ekki satt fyrir mig , 2 = Ekki alveg satt fyrir mig, 3 = 

Hvorki satt né ósatt fyrir mig, 4 = Nokkuð satt fyrir mig og 5 = Mjög satt fyrir mig. Ákveðið 

var að endurkóða hana til einföldunar þannig að þeir sem voru ósammála fullyrðingunni 

flokkuðust undir svarið 0 = Ég er ekki viss hvaða upplýsingum ég ætti og ætti ekki að deila á 

netinu í stað „Ekki satt fyrir mig“, „Ekki alveg satt fyrir mig“, „Hvorki satt né ósatt fyrir mig“ 

og „Nokkuð satt fyrir mig“ og þeir sem voru sammála henni flokkuðust undir svarið 1 = Ég 

veit hvaða upplýsingum ég ætti og ætti ekki að deila á netinu í stað „Mjög satt fyrir mig“ (sjá 

töflu 2). Fylgibreytan var neikvætt skekkt, sem þýðir að meðaltalið var lægra en miðgildið og 

segir okkur að fleiri töldu sig vita hvaða upplýsingum væri æskilegt að deila heldur en þeir 

sem voru ekki vissir.  

 

Tafla 2     

Lýsandi tölfræði fyrir fylgibreytuna, Ég veit hvaða upplýsingum ég ætti og ætti ekki að deila á netinu, fyrir 

og eftir endurkóðun 

Fylgibreytan 
 

  Fjöldi (N) Hlutfall (%) 

Fyrir endurkóðun (spönn 0-5)      

Ekki satt fyrir mig    7 1% 

Ekki alveg satt fyrir mig   1 0,1% 

Hvorki satt né ósatt fyrir mig   18 2,6% 

Nokkuð satt fyrir mig   136 19,3% 

Mjög satt fyrir mig      543 77% 

Eftir endurkóðun (spönn 0-1)    

Ég er ekki viss hvaða upplýsingum ég ætti og ætti ekki að deila á netinu 162 23% 

Ég veit hvaða upplýsingum ég ætti og ætti ekki að deila á netinu 543 77% 

  

Fylgibreytan Hversu oft hefur þú búið til þitt eigið myndband eða tónlist og deilt á netinu á 

síðastliðnum mánuði var á sex punkta kvarða með valmöguleikana 1 = Aldrei, 2 = Gott sem 

aldrei, 3 = Að minnsta kosti vikulega, 4 = Daglega eða nánast daglega, 5 = Nokkrum sinnum 

á dag og 6 = Næstum því alltaf. Ákveðið var að endurkóða hana til einföldunar til að þeir sem 

höfðu aldrei eða gott sem aldrei deilt myndbandi eða tónlist flokkuðust sem 0 = Aldrei eða 
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gott sem aldrei og þeir sem deildu að minnsta kosti vikulega eða oftar flokkuðust sem 1 = 

Vikulega eða oftar, eftir endurkóðun (sjá töflu 3).  

 

Tafla 3 
    

Lýsandi tölfræði fyrir fylgibreytuna, Hversu oft hefur þú búið til þitt eigið myndband eða tónlist og deilt á 

netinu á síðastliðnum mánuði? Fyrir og eftir endurkóðun 

Fylgibreytan  
    

Fjöldi (N) Hlutfall (%) 

Fyrir endurkóðun (spönn 0-6) 
   

Aldrei  
  

759 76,7% 

Gott sem aldrei  
  

150 15,2% 

Að minnsta kosti vikulega 
 

60 6,1% 

Daglega eða nánast daglega  
 

11 1,1% 

Nokkrum sinnum á dag  
 

5 0,5% 

Næstum því alltaf  
    

4 0,4% 

Eftir endurkóðun (spönn 0-1) 
 

  

Aldrei eða gott sem aldrei  
 

916 91,7% 

Vikulega eða oftar  
    

83 8,3% 

 

Fylgibreytan Hversu oft hefur þú tekið eða búið til mynd og deilt með öðrum á netinu á 

síðastliðnum mánuði var á sex punkta kvarða með valmöguleikana 1 = Aldrei, 2 = Gott sem 

aldrei, 3 = Að minnsta kosti vikulega, 4 = Daglega eða nánast daglega, 5 = Nokkrum sinnum 

á dag og 6 = Næstum því alltaf. Ákveðið var að endurkóða hana einnig til einföldunar til að 

þeir sem höfðu aldrei eða gott sem aldrei tekið og búið til mynd til að deila flokkuðust sem 0 

= Aldrei eða gott sem aldrei og þeir sem höfðu tekið eða búið til mynd til að deila að minnsta 

kosti vikulega eða oftar flokkuðust sem 1 = Vikulega eða oftar, eftir endurkóðun (sjá töflu 4). 
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Tafla 4 
    

Lýsandi tölfræði fyrir fylgibreytuna, Hversu oft hefur þú tekið eða búið til mynd og deilt með öðrum á 

netinu á síðastliðnum mánuði? Fyrir og eftir endurkóðun 

Fylgibreytan  
    

Fjöldi (N) Hlutfall (%) 

Fyrir endurkóðun (spönn 0-6) 
   

Aldrei  
  

340 34.8% 

Gott sem aldrei  
  

275 28.2% 

Að minnsta kosti vikulega 
 

163 16.7% 

Daglega eða nánast daglega  
 

95 9.7% 

Nokkrum sinnum á dag  
 

71 7.3% 

Næstum því alltaf  
    

32 3.3% 

Eftir endurkóðun (spönn 0-1) 
 

  

Aldrei eða gott sem aldrei  
 

916 64,9% 

Vikulega eða oftar  
    

83 35,1% 

 

 

 Frumbreyturnar.  

Talið er að þrír persónuleikaþættir hafi áhrif á samfélagsmiðlanotkun en það eru úthverfa, 

taugaveiklun og víðsýni (Correra o.fl., 2010). Þess vegna var ákveðið að skoða einungis þessa 

þrjá þætti sem frumbreytur en ekki þættina samvinnuþýði og samviskusemi af hinum stóru 

fimm. Einnig vildu höfundar aðeins skoða tengingu persónuleikans við neteinelti, í ljósi 

alvarleika þess og hvernig það getur ógnað lýðheilsu fólks (Ferrara o.fl, 2018). Samkvæmt 

Geel o.fl (2017) fundust sterk tengsl á milli persónuleikaeinkennisins kvalalosta og 

neteineltis, og þess vegna var skoðað neteineltisbreytuna út frá því. 

 Til að meta persónuleikaþáttinn taugaveiklun var notast við fullyrðinguna Mér finnst 

auðveldara að vera ég sjálf/ur á netinu heldur en fyrir framan aðra augliti til auglitis. Það var 

gert með niðurstöður Blackwell o.fl (2017) í huga. Samkvæmt þeim eiga taugaveiklaðir 

einstaklingar auðveldara með að tjá sig í gegnum miðla heldur en í eigin persónu. Breytan var 

á fjögurra punkta kvarða með valmöguleikana 1 = Aldrei, 2 = Stundum, 3 = Oft og 4 = Alltaf 

en var endurkóðuð til einföldunar og gaf þá svarmöguleikana 0 = Nei, mér finnst það ekki 

endilega auðveldara í stað „Aldrei“, „oft“ og „Stundum“ og 1 = Já, mér finnst alltaf 

auðveldara að vera ég sjálf/ur á netinu í stað „alltaf“ (sjá töflu 5). 
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Tafla 5 
    

Lýsandi tölfræði fyrir frumbreytuna taugaveiklun 
        

 
 

Fjöldi (N)  Hlutfall (%) 

Nei mér finnst það ekki endilega auðveldara 
 

819  92.6% 

Já, mér finnst alltaf auðveldara að vera ég sjálf/ur á netinu 
  

65   7.4% 

 

Til að meta persónuleikaþáttinn úthverfa var notast við fullyrðinguna Ég hef tilhneigingu til 

þess að deila með öðrum (mat, leikjum, öðru o.s.frv.). Þessi fullyrðing var valin með hliðsjón 

af Shepherd og Lane (2019) sem sögðu að þeir sem væru úthverfir vildu frekar tengjast öðrum 

félagslega. Þá nefndi Gunter (2019) að þeir væru líklegri til þess að deila myndum og 

stöðufærslum. Breytan var á fjögurra punkta kvarða með valmöguleikana 1 = Ekki satt fyrir 

mig, 2 = Aðeins satt fyrir mig, 3 = Nokkuð satt fyrir mig og 4 = Mjög satt fyrir mig en var 

endurkóðuð og gaf þá svarmöguleikana 0 = Nei, ég hef ekki tilhneigingu til þess að deila með 

öðrum í stað „Ekki satt fyrir mig“, „Aðeins satt fyrir mig“ og „Nokkuð satt fyrir mig“ og 1 = 

Já, ég hef tilhneigingu til þess að deila með öðrum í stað „Mjög satt fyrir mig“ (sjá töflu 6). 

  

Tafla 6 
    

Lýsandi tölfræði fyrir frumbreytuna úthverfa 
        

  
Fjöldi (N)  Hlutfall (%) 

Nei, ég hef ekki tilhneigingu til þess að deila með öðrum 679  70.9% 

Já, ég hef tilhneigingu til þess að deila með öðrum 
  

279   29.1% 

  

 

Til að meta persónuleikaþáttinn víðsýni var notast við fullyrðinguna Ég hef sent persónulegar 

upplýsingar um mig til einhvers sem ég hef aldrei hitt, á síðastliðnu ári. Þessi fullyrðing var 

valin vegna þess að þeir sem teljast víðsýnir eru líklegri til þess að upplýsa um persónulega 

hagi sína (Gunter, 2019). Breytan var á fjögurra punkta kvarða með valmöguleikunum 1 = 

Aldrei, 2 = Nokkrum sinnum, 3 = Að minnsta kosti mánaðarlega og 4 = Að minnsta kosti 

vikulega en var endurkóðuð og gaf þá valmöguleikana 0 = Nei, aldrei sent persónulegar 

upplýsingar um mig í stað „Aldrei“ og 1 = Já, ég hef sent persónulegar upplýsingar um mig í 

stað „Nokkrum sinnum“, „Að minnsta kosti mánaðarlega“ og „Að minnsta kosti vikulega“ 

(sjá töflu 7). 
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Tafla 7 
   

Lýsandi tölfræði fyrir frumbreytuna víðsýni  
      

 Fjöldi (N)  Hlutfall (%) 

Nei, aldrei sent persónulegar upplýsingar um mig 806  83.9% 

Já, ég hef sent persónulegar upplýsingar um mig 155   16.1% 

 

 

Til þess að meta neteinelti og þar af leiðandi persónuleikaeinkennið kvalalosta var notast við 

fullyrðinguna Hefur þú komið illa fram við aðra á netinu, á síðastliðnu ári. Breytan var á 

fjögurra punkta kvarða með valmöguleikana 1 = Aldrei, 2 = Nokkrum sinnum, 3 = Að 

minnsta kosti mánaðarlega og 4 = Að minnsta kosti vikulega en var endurkóðuð og gaf þá 

valmöguleikana 0 = Nei, aldrei í stað „Aldrei“ og 1 = Já, í stað „Nokkrum sinnum“, „Að 

minnsta kosti mánaðarlega“ og „Að minnsta kosti vikulega“ (sjá töflu 8). 

 

Tafla 8  
   

Lýsandi tölfræði fyrir frumbreytuna neteinelti (kvalalosti) 

  Földi (N)  Hlutfall (%) 

Nei, aldrei  44  46,8 

Já   50   53,2 

 

 

Niðurstöður 
Fylgni  

Höfundar vildu byrja á því að skoða fylgni á milli fylgibreytanna Ég veit hvaða upplýsingum 

ég ætti og ætti ekki að deila á netinu, Hversu oft hefur þú búið til þitt eigið myndband eða 

tónlist og deilt á netinu á síðastliðnum mánuði og Hversu oft hefur þú tekið eða búið til mynd 

og deilt með öðrum á netinu á síðastliðnum mánuði.  
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Tafla 9 
   

Pearson-fylgni milli fylgibreyta 
    

  Deila upplýsingum  
Deila myndbandi 

eða tónlist 
Deila mynd  

Deila upplýsingum 1 0,02 -0,05 

Deila myndbandi eða tónlist  0,02 1 0,18** 

Deila mynd  -0,05 0,18** 1 

**Fylgni er marktæk við p < 0,001    

 

Eins og sést í töflu 9 voru lítil tengsl milli fylgibreytnanna yfirhöfuð en mesta fylgnin, og sú 

eina sem var tölfræðilega marktæk, var á milli þeirra unglinga sem bjuggu til myndband eða 

tónlist og deildu á netinu og þeirra sem tóku eða bjuggu til mynd og deildu með öðrum þar. 

Tengslin voru þó heldur veik (r(951) = 0,18, p < 0,001). 

 

Tvíkosta aðhvarfsgreining 

Til þess að prófa hvaða áhrif persónuleikaþættir og persónuleikaeinkenni hefðu á nethegðun 

unglinga og hverju þeir deildu á samfélagsmiðlum var framkvæmd tvíkosta aðhvarfsgreining 

með fylgibreytunum, Ég veit hvaða upplýsingum ég ætti og ætti ekki að deila á netinu (sjá 

töflu 10), Hversu oft hefur þú búið til myndband eða tónlist og deilt á netinu á síðastliðnum 

mánuði? (sjá töflu 11), Hversu oft hefur þú tekið eða búið til mynd og deilt með öðrum á 

netinu á síðastliðnum mánuði? (sjá töflu 12) Og öllum frumbreytunum nema breytunni tengt 

neteinelti.  

  Meginrannsóknartilgátan var sú að einungis persónuleikaþættirnar taugaveiklun, 

úthverfa og víðsýni myndu hafa áhrif á það hverju unglingar deildu á samfélagsmiðlum. 

Aðrar rannsóknartilgátur snerust um aldur og kyn þátttakenda en einnig vildu höfundar aðeins 

skoða persónueiginleika þeirra sem töldust haldnir kvalalosta út frá neteinelti (sjá töflur 13,14 

og 15). Þeir töldu að aldur hefði áhrif á það hvort unglingar vissu hvaða upplýsingum þeir 

ættu að deila á netinu en að kyn skipti ekki máli. 
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Fylgibreytan: deila upplýsingum í tvíkosta aðhvarfsgreiningu. 

 

Tafla 10 
    

Tvíkosta aðhvarfsgreiningar fyrir fylgibreytuna, deila upplýsingum með fimm frumbreytum  

  
β SE β p Exp(β) 

Fasti -0,03 0,79 0,98 0,98 

Aldur  0,08 0,05 0,16 1,08 

Kyn  0,24 0,19 0,22 1,28 

Taugaveiklun  0,44 0,41 0,29 1,54 

Úthverfa 0,59 0,23 0,01 1,80 

Víðsýni  -0,5 0,23 0,03 0,61 

Note. β = hallastuðull (B); SE β = staðalvilla (B); p = marktekt; Exp(β) = líkindahlutfall. 

 

Þegar horft er til fylgibreytunnar Ég veit hvaða upplýsingum ég ætti og ætti ekki að deila á 

netinu getum við sagt að tilgátan sé studd að hluta til. Persónuleikaþættirnir úthverfa og 

víðsýni voru þeir einu sem reyndust tölfræðilega marktækir (p < 0,05) bæði í heildarlíkaninu 

og þegar þeir voru skoðaðir út af fyrir sig en ekki taugaveiklun. Einnig voru frumbreyturnar 

aldur og kyn ekki tölfræðilega marktækar og þess vegna ekki skoðaðar nánar.  

 Áhrif persónuleikaþáttarins úthverfa var með þeim hætti að þeir sem mældust úthverfir 

voru að jafnaði 80% líklegri til þess að segjast vita hvaða upplýsingum væri æskilegt að deila 

á netinu. Áhrif þáttarins víðsýni var á þann veg að þeir sem mældust víðsýnir voru að jafnaði 

39% ólíklegri til þess að segjast vita hvaða upplýsingum væri æskilegt að deila á netinu. Þeir 

voru ólíklegri vegna þess að hallastuðullinn (β) er mínustala. 

Heildarlíkanið var marktækt við (χ2(5) = 16,51, p < 0,05) en tengslin voru ekki sterk og 

skýrðu frumbreyturnar aðeins um 3,9% af dreifingu fylgibreytunnar.  

 

  

 



ÁHRIF PERSÓNULEIKA Á NETHEGÐUN UNGLINGA 

 19 

 

 

Mynd 1. Líkurnar á að unglingar á aldrinum 12-18 ára viti hverju sé æskilegt að deila á netinu út frá 

persónuleikaþættinum úthverfu. 

  

Á mynd 1 er hægt að sjá líkurnar á því að unglingar viti hvaða upplýsingum sé æskilegt að 

deila á netinu þegar aldur breytist, frá 12-18 ára, annars vegar fyrir þann hóp sem telst 

úthverfur og hins vegar þann sem ekki telst það. 
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Mynd 2. Líkurnar á því að unglingar á aldrinum 12-18 ára viti hverju sé æskilegt að deila á netinu út frá 

persónuleikaþættinum víðsýni. 

  

Á mynd 2 er hægt að sjá líkurnar á því að unglingar viti hvaða upplýsingum sé æskilegt að 

deila á netinu þegar aldur breytist, frá 12-18 ára, annars vegar fyrir þann hóp sem telst 

víðsýnn og hins vegar þann sem ekki telst það.  
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 Fylgibreytan: deila myndbandi eða tónlist í tvíkosta aðhvarfsgreiningu. 

 

Tafla 11 
    

Tvíkosta aðhvarfsgreining fyrir fylgibreytuna, deila myndbandi eða tónlist með fimm 

frumbreytum 

 
β SE β p Exp(β) 

Fasti  -1,93 0,71 0,01 0,15 

Aldur -0,05 0,05 0,34 0,95 

Kyn -0,26 0,26 0,31 0,77 

Taugaveiklun 0,03 0,46 0,95 1,03 

Úthverfa 0,51 0,27 0,06 1,66 

Víðsýni  0,58 0,31 0,06 1,79 

Note. β = hallastuðull (B); SE β = staðalvilla (B); p = marktekt; Exp(β) = líkindahlutfall. 

 

Þegar horft er til fylgibreytunnar Hversu oft hefur þú búið til myndband eða tónlist og deilt á 

netinu á síðastliðnum mánuði, getum við einnig sagt að tilgátan sé studd að hluta til. 

Persónuleikaþættirnir úthverfa og víðsýni voru þeir einu sem reyndust tölfræðilega marktækir 

(p < 0,05) bæði í heildarlíkaninu og þegar þeir voru skoðaðir út af fyrir sig. Það sama er ekki 

hægt að segja um persónuleikaþáttinn taugaveiklun. Einnig voru frumbreyturnar aldur og kyn 

ekki tölfræðilega marktækar og þess vegna ekki skoðaðar nánar.  

 Áhrif persónuleikaþáttarins úthverfu var með þeim hætti að þeir sem mældust 

úthverfir voru 66% líklegri til þess að segjast hafa búið til myndband eða tónlist og deilt því á 

netinu á síðastliðnum mánuði. Áhrif víðsýni var á þann veg að þeir sem mældust víðsýnir 

voru 79% líklegri til þess að segjast hafa búið til myndband eða tónlist og deilt því á netinu á 

síðastliðnum mánuði.  

 Heildarlíkanið var ekki tölfræðilega marktækt (χ2(5) = 7,89, p > 0,05) og tengslin voru 

ekki sterk þar sem frumbreyturnar skýrðu aðeins um 2,2% af dreifingu fylgibreytunnar.  
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 Fylgibreytan: deila mynd í tvíkosta aðhvarfsgreiningu. 

 

Tafla 12     

Tvíkosta aðhvarfsgreining fylgibreytunnar, deila mynd með fimm frumbreytum 

 
β SE β p Exp(β) 

Fasti  -3,46 0,46 0,00 0,03 

Aldur 0,18 0,03 0,00 1,20 

Kyn 0,63 0,16 0,00 1,88 

Taugaveiklun 0,37 0,31 0,24 1,44 

Úthverfa -0,06 0,17 0,71 0,94 

Víðsýni  0,82 0,20 0,00 2,28 

Note. β = hallastuðull (B); SE β = staðalvilla (B); p = marktekt; Exp(β) = líkindahlutfall. 

 

Þegar horft er til fylgibreytunnar Hversu oft hefur þú tekið eða búið til mynd og deilt með 

öðrum á netinu á síðastliðnum mánuði, þá var tilgátan aftur studd að hluta til. Einungis 

reyndist persónuleikaþátturinn víðsýni vera tölfræðilega marktækur (p < 0,05) bæði í 

heildarlíkaninu og þegar hann var skoðaður út af fyrir sig en ekki taugaveiklun og úthverfa. 

Frumbreyturnar aldur og kyn voru einnig tölfræðilega marktækar (p < 0,05) bæði í 

heildarlíkaninu og þegar þær voru skoðaðar einar og sér.  

 Áhrif persónuleikaþáttarins víðsýni var með þeim hætti að þeir sem mældust víðsýnir 

voru 128% líklegri til þess að segjast hafa tekið eða búið til mynd og deilt með öðrum á 

netinu á síðastliðnum mánuði. Áhrif aldurs var með þeim hætti að við hvert viðbótaraldursár 

jukust líkurnar á því að viðkomandi hafði tekið eða búið til mynd og deilt þeim með öðrum á 

netinu um 20%. Áhrif kynferðis var með hætti að stúlkur voru 88% líklegri til þess að taka 

eða búa til mynd og deila þeim á netinu.  

 Heildarlíkanið var tölfræðilega marktækt við (χ2(5) = 74,38, p < 0,05) og skýrðu 

frumbreyturnar um 12% af dreifingu fylgibreytunnar.  
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Mynd 3. Líkurnar á því að unglingar á aldrinum 12-18 ára hafi tekið eða búið til mynd og deilt henni með öðrum 

á netinu, út frá persónuleikaþættinum víðsýni. 

 

Á mynd 3 er hægt að sjá líkurnar á því að unglingar hafi tekið eða búið til mynd og deilt henni 

með öðrum á netinu þegar aldur breytist, frá 12-18 ára, annars vegar fyrir þann hóp sem telst 

víðsýnn og hins vegar þann sem ekki telst það.  
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Mynd 4. Líkurnar á því að unglingar á aldrinum 12-18 ára hafi tekið eða búið til mynd og deilt henni með öðrum 

á netinu, út frá aldri og kyni.  

 

Á mynd 4 er hægt að sjá líkurnar á því að unglingar hafi tekið eða búið til mynd og deilt henni 

með öðrum á netinu þegar aldur breytist, frá 12-18 ára, annars vegar fyrir drengi og hins vegar 

fyrir stúlkur.  

 

Hvað með neteinelti? 

Ákveðið var að hafa frumbreytuna neteinelti (kvalalosti) ekki inni í heildarlíkaninu fyrir 

tvíkosta aðhvarfsgreiningu sökum þess að þá reyndist heildarlíkanið ekki tölfræðilega 

marktækt. Höfundar vildu þó ekki alveg skilja þann hluta rannsóknarinnar út undan og ákváðu 

að skoða breytuna aðeins betur í tengslum við hvort unglingar vissu hverju þeir ættu á deila á 

netinu. Við upplýsingaleit komu í ljós sterk tengsl milli kvalalosta og neteineltis. Tilgátan var 

því sú að ef viðkomandi hefði komið illa fram við aðra á netinu hefði það áhrif á hvaða 

upplýsingum hann deildi á netinu. 
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Tafla 13 
   

Krosstafla sem sýnir áhrif frumbreytunnar, neteinelti (kvalalosti) - hvort þú hafir komið illa fram við aðra 

á netinu á fylgibreytuna, Ég veit hvaða upplýsingum ég ætti og ætti ekki að deila á netinu 

  Nei, aldrei Já 

Ég er ekki viss hvaða upplýsingum ég ætti og ætti ekki að deila á netinu 9 18 

Ég veit hvaða upplýsingum ég ætti og ætti ekki að deila á netinu   22 27 

 Alls 31 45 

  

Þegar horft er á krosstöflu (13) sést að það voru aðeins fleiri sem vissu hvaða upplýsingum 

væri æskilegt að deila netinu ef þeir höfðu komið illa fram við aðra þar.  

 

Tafla 14 
   

Krosstafla sem sýnir áhrif frumbreytunnar, neteinelti (kvalalosti) - hvort þú hafir komið illa fram við aðra á 

netinu á fylgibreytuna, Hversu oft hefur þú búið til myndband eða tónlist og deilt á netinu á síðastliðnum 

mánuði  

 
 Nei, aldrei  Já 

Aldrei eða gott sem aldrei   47 44 

Vikulega eða oftar    4 13 

 
Alls  51 57 

 

Þegar horft er á krosstöflu (14) sést að það voru aðeins fleiri sem deildu myndbandi eða 

tónlist á netinu á síðastliðnum mánuði ef þeir höfðu komið illa fram við aðra þar. Öfugt við þá 

sem aldrei eða gott sem aldrei deildu.  

 

Tafla 15    

Krosstafla sem sýnir áhrif frumbreytunnar, neteinelti (kvalalosti) - hvort þú hafir komið illa fram við aðra á 

netinu á fylgibreytuna, Hversu oft hefur þú tekið eða búið til mynd og deilt með öðrum á netinu á 

síðastliðnum mánuði 

 
 Nei, aldrei  Já 

Aldrei eða gott sem aldrei   33 21 

Vikulega eða oftar    15 33 

 
Alls  48 54 
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Þegar horft er á krosstöflu (15) sést að það voru meira en helmingi fleiri sem deildu mynd á 

síðastliðnum mánuði ef þeir höfðu komið illa fram við aðra þar. Öfugt við þá sem aldrei eða 

gott sem aldrei deildu.  

 Þetta viðfangsefni var skoðað takmarkað í rannsókn verkefnisins og þess vegna drógu 

höfundar þá ályktun að tilgátan hafi reynst sönn en ekki var hægt að staðfesta hana. Vert er að 

taka það fram að lítill hluti þátttakenda kaus að svara þessari fullyrðingu, sem dregur enn 

meira úr alhæfingargildi hennar. 

 

Umræður 

Í þessu verkefni vildu höfundar fyrst og fremst skoða tengsl á milli persónuleikaþátta, 

persónuleikaeinkenna og nethegðunar á samfélagsmiðlum. Eftir ítarlega skoðun á gögnunum 

með áherslu á barnaspurningalistann í rannsókninni „EU kids online 2018“ ákváðu þeir að 

fara þá leið að skoða hverju unglingar deildu á netinu. Í gögnunum fundust fullyrðingar og 

tvær spurningar í spurningalistanum sem pössuðu vel við pælingar höfunda og urðu því að 

fylgibreytum verkefnisins. Þær voru skoðaðar í tengslum við aldur, kyn og hina fimm stóru 

persónuleikaþætti en einnig í sambandi við neteinelti, sem hægt var að tengja við 

persónuleikaeinkennið kvalalosta (Geel o.fl., 2017). 

Ákveðið var að leita svara við því hvort persónuleikaþættir eða persónuleikaeinkenni hefðu 

áhrif á það hverju unglingar deildu á netinu. Áhugavert þótti að sjá hvaða þættir gætu tengst 

nethegðun og hvaða upplýsingum unglingar töldu vera æskilegt að deila með öðrum á netinu. 

Tilgangurinn með því var að varpa ljósi á að allir væru ólíkir að uppruna og í hegðun, og því 

ekki sjálfsagt að unglingar eða fólk yfirhöfuð hefðu sömu skoðanir á því hvaða upplýsingar 

ættu heima á netinu og hverjar ekki. Sem dæmi má nefna að einhverjum gæti fundist í lagi að 

auglýsa það með stöðufærslu eða myndum að hann væri á leiðinni til útlanda en öðrum gæti 

fundist það of miklar upplýsingar þar sem það gæti aukið áhættu á innbroti (Prince William 

County Government, e.d.). Oft er því um mjög einstaklingsbundið mat að ræða og ræðst í 

grunninn á persónuleikaþáttum eða einkennum unglinga. 

Niðurstöður gáfu til kynna að með aldrinum væru meiri líkur á því að unglingar vissu 

hvaða upplýsingum þeir ættu að deila á netinu og að þeir væru líklegri til þess að deila 

myndböndum, tónlist eða myndum með hækkandi aldri. Telja höfundar því að 18 ára 

unglingar deili frekar því sem þeir vilja deila burt séð frá því hvaða afleiðingar það hafi í för 

með sér. Aftur á móti eru 12 ára unglingar passasamari og hræðast frekar afleiðingarnar. Í 

ljósi þessa eru rannsóknir og verkefni eins og þetta mikilvægt til að fræða unglinga og 

foreldra þeirra hverju sé æskilegt að deila á samfélagsmiðlum og hverju ekki. Það gæti 
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hjálpað þeim að vera vakandi yfir því hvort unglingurinn þeirra sé að deila óæskilegu efni á 

samfélagsmiðlum út frá persónuleika hans.  

Í verkefninu þóttu höfundum mikilvægt að skoða nethegðun og mögulega ástæðu fyrir 

því að fólk hegði sér á annan hátt á netinu en augliti til auglitis. Sem dæmi sjá þeir sem eru 

feimnir, innhverfir eða taugaveiklaðir þetta sem vettvang til að tjá sig og eiga auðveldara með 

að koma sínum skoðunum þar á framfæri (Amichai-Hamburger og Vinitzky, 2010). Með því 

að skoða þessa þætti fannst höfundum mikilvægt að athuga hvort hegðun fólks og samskipti á 

milli manna, í þessu tilfelli nethegðun, ráðist af persónuleika eða ekki. Þættir eins og 

taugaveiklun og úthverfa spila stóran þátt í því hvernig einstaklingur notar samfélagsmiðla. 

Það kom því á óvart að taugaveiklaðir einstaklingar notuðu frekar samfélagsmiðla til að fá 

samþykki frá öðrum (Blackwell o.fl., 2017). Margir þessara einstaklinga sem flokkuðust undir 

að vera taugaveiklaðir virtust setja inn myndir, myndbönd og færslur inn á samfélagsmiðla til 

að fá sem flest „likes“ á þær (Amichai-Hamburger og Vinitzky, 2010). Út frá þessum 

upplýsingum væri áhugavert að skoða betur hversu stór hluti fólks, sem er virkur á 

samfélagsmiðlum, sé taugaveiklaður eða með vott af henni. Samkvæmt Gunter (2019) kom 

fram að þeir sem væru víðsýnni deildu frekar persónuupplýsingum á sínum miðlum. Úthverfir 

einstaklingar deildu frekar myndum en þetta var þvert á niðurstöður þessa verkefnis. Þar voru 

víðsýnir mun líklegri til þess að deila myndum á netinu heldur en þeir sem voru það ekki á 

meðan þáttur eins og úthverfa var ekki tölfræðilega marktækur í tengslum við deilingar á 

myndum hjá unglingum. Ekki er vitað hvort þetta stafi af því að munur var á úrtaki, aldri eða 

öðru sem hafi verið ólíkt. En samkvæmt Azucar o.fl. (2018) þá leita víðsýnni einstaklingar oft 

eftir því að vera inni á veigameiri og virkari miðlum og gætu þær niðurstöður passað frekar 

við niðurstöður þessa verkefnis. Samræmi var í niðurstöðum í þessu verkefni við aðrar 

rannsóknir hvað varðar mun á milli kynja í tengslum við deilingu mynda á samfélagsmiðlum. 

Hjá Dhir, Pallesen, Torsheim og Andreassen (2016) kom í ljóst að stúlkur voru virkari í því að 

deila en drengir og munurinn jókst með hverju aldursári, líkt og í rannsókn þessa verkefnis.  

 Það sem kom höfundum ekki á óvart við upplýsingaleit, var að þeir sem voru 

með persónuleikaþættina samvinnuþýði og samviskusemi áttu frekar til að deila þekkingu 

sinni með öðrum. Þar sem samvinnuþýðir einstaklingar eru skilgreindir á þann veg að þeir búi 

ekki yfir mikilli sjálfselsku og samviskusamir einstaklingar eru yfirleitt ábyrgir einstaklingar 

(Jadin, Gnambs og Batinic, 2013). Aftur á móti kom á óvart að neteinelti virtist ekki vera það 

sama og hefðbundið einelti í tengslum við einstaka persónuleikaþætti. Þegar horft var á 

samræmið, þá áttu þeir sem lögðu aðra í einelti og neteinelti aðeins þrennt sameiginlegt, að 

vera siðblindir, haldnir kvalalosta og skoruðu lágt í að vera samvinnuþýðir. Einstaklingar sem 



ÁHRIF PERSÓNULEIKA Á NETHEGÐUN UNGLINGA 

 28 

lögðu í hefðbundið einelti bjuggu yfir fleiri einkennum úr myrku þrenningunni en þeir sem 

lögðu í neteinelti. Það sem var einnig athyglisvert var að einstaklingar sem voru með lágt skor 

varðandi samvinnuþýði, samviskusemi og víðsýni en hátt skor varðandi úthverfu og 

taugaveiklun voru líklegri til þess að stuðla að einelti (Geel o.fl., 2017). Það væri vert að 

skoða þetta nánar í tengslum við vettvang, hvort úthverfir einstaklingar gætu verið líklegri til 

þess að stuðla að hefðbundnu einelti þar sem aðstæður ýta undir félagslegan stuðning og 

áhorfendur? Að sama skapi, hvort taugaveiklaðir einstaklingar gætu verið líklegri til þess að 

stuðla að neteinelti þar sem þeir geta sagt sína skoðun bakvið skjáinn, án þess að koma undir 

nafni og þyrftu þá ekki að takast á við afleiðingar gjörða sinna?  

Forvitni er sterkur hvati fyrir hegðun (Silvia, 2019) og þegar Íslensk erfðagreining 

gerði persónuleikapróf (personuleiki.is, e.d.), sem almenningur gat nálgast á netinu, má segja 

að Facebook hafi logað. Fólk kepptist við að deila niðurstöðum sínum með öðrum, ýmist með 

stöðufærslu þar sem vinir voru spurðir hvort þessar niðurstöður stæðust eða að niðurstöður 

prófsins væru staðfestar eða þeim hafnað. Þetta sýnir okkur að fólk er að upplagi forvitið um 

persónuleikaþætti og hvað þeir segja okkur. Hvernig ákveðinn persónuleikaþáttur eða 

sambland af þeim tengjast okkar eigin lífi, hegðun og hugsunum. En í prófinu var hægt að 

lesa sig lítillega til um hvern og einn persónuleikaþátt þegar niðurstöður þess birtust. Þrátt 

fyrir að persónuleikaþáttunum hafi verið skipt niður í fimm flokka og yfirleitt nefndir það 

sama, hvar sem leitað var, þá geta fimm þættir ekki útskýrt alla eiginleika persónuleikans. 

Hver og einn þáttur á við um mörg mismunandi einkenni (Lawrence og Oliver, 1999) og því 

getur reynst erfitt að greina ákveðna persónuleikaþætti út frá takmörkuðum upplýsingum. Það 

sama átti við um rannsókn þessa verkefnis þar sem unnið var með fyrir fram tilbúin gögn úr 

annarri rannsókn. Í gögnunum reyndust vera fáar spurningar, sem var hægt að tengja beint við 

persónuleikaþættina fimm en ákveðið var þó að finna fullyrðingar sem gætu fallið undir hvern 

þátt fyrir sig. Einnig reyndist erfitt að finna fullyrðingar sem gátu táknað 

persónuleikaeinkenni myrku þrenningarinnar, eða kvalalosta, á fullnægjandi hátt. Þetta ógnaði 

innra réttmæti rannsóknarinnar en gaf samt sem áður ákveðna mynd af því hverju unglingar 

deila á samfélagsmiðlum. Ytra réttmæti var því takmarkað og telja höfundar að ekki sé hægt 

að alhæfa um hvort ákveðnir persónuleikaþættir eða persónuleikaeinkenni gætu spáð fyrir um 

nethegðun unglinga út frá niðurstöðum rannsóknar þessa verkefnis. 

Rannsókn þessi skilur því eftir nóg rými fyrir frekari athuganir á hinum ýmsu þáttum 

varðandi persónuleika í tengslum við samfélagsmiðla og deilingar á netinu. Segja má að í 

rannsókninni hafi verið stiklað á stóru þar sem komið var inn á mörg mismunandi svið 

persónuleikans en áhugavert væri þó að endurtaka hana á stærri vettvangi þar sem frumgagna 
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væri aflað út frá þeirri forsendu að verið væri að skoða tengsl milli persónuleikaþátta, 

persónuleikaeinkenna og nethegðunar unglinga á samfélagsmiðlum. Gaman væri að taka 

jafnvel ákveðinn persónuleikaþátt myrku þrenningarinnar eða hinna fimm stóru fyrir eða alla 

eins og þeir leggja sig, og kafa enn dýpra í þessar pælingar. Að lokum væri einnig áhugavert 

að kanna þá persónuleikaþætti sem ekki voru teknir fyrir í þessu verkefni, eins og 

samvinnuþýði og samviskusemi, í tengslum við deilingar eða persónuleikaeinkennið siðblindu 

í tengslum við neteinelti.  
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