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Ágrip 
 
Hröð framþróun á sviði tækni síðastliðna áratugi hefur umbylt því hvernig fólk tjáir sig og 

hefur samskipti. Með tilkomu internetsins hafa svokallaðir samfélagsmiðlar litið dagsins ljós. 

Notendavænir miðlar á borð við Instagram hafa notið mikillar hylli, sér í lagi hjá unga fólkinu, 

sem er oftar en ekki fljótt að tileinka sér og nýta tækninýjungar í daglegu lífi. Þeir aðilar sem 

eru hvað virkastir á miðlinum og hafa jafnframt stærsta fylgjendahópinn þar eru oftar en ekki 

kallaðir áhrifavaldar. Áhrifavaldur er hver sá sem getur haft áhrif á eða breytt því hvernig 

annað fólk hegðar sér. Þessi áhrif geta ýmist verið jákvæð og neikvæð. Markmið þessarar 

rannsóknar er að skoða samfélagsmiðlanotkun ungra kvenna á Íslandi, áhrif miðlanna á 

sjálfsmynd þeirra og hlut áhrifavalda í þeim efnum. 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð við framkvæmd rannsóknarinnar í þeim tilgangi 

að reyna draga fram og dýpka skilning á reynslu og upplifun kvennanna á viðfangsefninu. Við 

val á þátttakendum í rannsókninni var annars vegar notast við hentugleikaúrtak og hins vegar 

snjóboltaúrtak. Sjö konur á aldrinum 18-24 ára tóku þátt í rannsókninni. Allar hafa þær verið 

virkir notendur samfélagsmiðla frá því þær voru um fimmtán ára gamlar og starfaði ein þeirra 

um tíma sem áhrifavaldur á samfélagsmiðlum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að samfélagsmiðlar og áhrifavaldar geti bæði 

haft jákvæð og neikvæð áhrif á sjálfsmynd ungra kvenna. Neikvæðu áhrifin vegi þó mun 

þyngra. Rannsóknir sýna að mikil samfélagsmiðlanotkun helst í hendur við veikari sjálfsmynd 

ungmenna. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa einnig til kynna að ungar konur séu 

meðvitaðar um þau neikvæðu áhrif sem samfélagsmiðlanotkun og að fylgja áhrifavöldum geti 

haft á sjálfsmynd þeirra en þær eigi samt erfitt með að leiða þessi áhrif hjá sér. 

 

Lykilhugtök: samfélagsmiðlar, áhrifavaldar, sjálfsmynd, sjálfsálit, líkamsímynd, sjálfstraust 
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Abstract 
 
Rapid technological changes of the 21st century have revolutionized how people 

communicate and express themselves. Social media platforms such as Instagram, are 

particularly popular among young people, who quickly adapt to new technology. The most 

active, engaging, social media users, with the largest following are considered influencers. An 

influencer is anyone who can influence or change the behavior of other people. The objective 

of this study is to bring to light the link between social media usage, influencers and the effect 

they have on young women in Iceland. The study examines what these effects are and how 

they shape self-identity of young, Icelandic women. 

In the process of this study qualitative research methods were applied. Participants were 

chosen by both convenience- and snowball sampling, with the aim of gaining in-depth insight 

into the participants’ understanding, experience and opinions on the matter. Seven Icelandic 

women, between the ages 18-24 participated in the study. All participants have been active 

social media users for a few years and one of them is a former social media influencer. 

The results of the study imply that the use of social media and following influencers can 

affect the identity of young women in both positive and negative ways. However the negative 

effects carry much more weight than the positive ones. Research shows that excessive use of 

social media may contribute to negative self-esteem in youth. Furthermore this study indicates 

that young women are aware of the negative effects that excessive social media use can have 

on their self-esteem, however they find it hard to disregard. 

 

Key words: Social Media, Influencers, Self-image, Self-esteem, Body Image, Self-confidence
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1  Inngangur 

1.1  Tilgangur rannsóknar 
Markmið þessarar rannsóknar er að skoða samfélagsmiðlanotkun ungra kvenna á Íslandi, áhrif 

miðlanna á sjálfsmynd þeirra og hlut áhrifavalda. Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

 

1. Hver er reynsla og upplifun ungra, íslenskra kvenna af áhrifum samfélagsmiðla og 

áhrifavalda á sjálfsmynd þeirra? 

 

 

2. Hver er hlutur áhrifavalda þegar kemur að áhrifum samfélagsmiðla á sjálfsmynd ungra 

kvenna á Íslandi? 

 

1.2  Mikilvægi rannsóknar 
Langtímaáhrif samfélagsmiðlanotkunar á sjálfsmynd ungra kvenna hafa enn sem komið er ekki 

verið rannsökuð hér á landi, enda um tiltölulega nýja tækni að ræða. Frá því samfélagsmiðlar 

komu fyrst fram á sjónarsviðið hefur ungum notendum þeirra fjölgað til muna. Unglingsárin eru 

tími mikilla breytinga og sjálfsuppgötvunar. Aðalviðfangsefni unglingsáranna er mótun 

sjálfsmyndarinnar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í dag fara samskipti ungmenna að miklu leyti 

fram í gegnum samfélagsmiðla en samskipti okkar við annað fólk er einn af þeim fjölmörgu 

þáttum sem hafa áhrif á mótun sjálfsmyndarinnar (Sebastian, Burnett og Blakemore, 2008). 

Ungmenni sem hafa veika sjálfsmynd eru líklegri til að glíma við andlega, líkamlega og félagslega 

erfiðleika á fullorðinsárum (Trzeniweski o.fl., 2006). Rannsakandi hefur upplifað á eigin skinni 

þau neikvæðu áhrif sem samfélagsmiðlanotkun getur haft á sjálfsmyndina og þykir því 

mikilvægt að opna á umræðuna um viðfangsefnið og dýpka skilning á því, í forvarnarskyni. 
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1.3  Val á viðfangsefni og afmörkun efnis 
Í ljósi þess hve samofnir samfélagsmiðlar eru orðnir daglegu lífi ungs fólks þykir rannsakanda 

mikilvægt að upplýsa fólk um áhrifin sem þeir geta haft, bæði jákvæð og neikvæð. 

Rannsakandi tók því ákvörðun vegna eigin áhuga, reynslu og upplifunar að skoða 

viðfangsefnið í því samhengi. Það er tilfinning rannsakanda að samfélagsmiðlar hafi mun meiri 

áhrif á ungt fólk, og þá sérstaklega ungar konur, heldur en almennt er talað um. Von höfundar 

er að rannsókn sem þessi leiði til þess að draga megi úr skaðlegum áhrifum samfélagsmiðla með 

vitundarvakningu. 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð við framkvæmd rannsóknarinnar. Tekin voru 

hálfstöðluð djúpviðtöl við sjö þátttakendur. Sjö konur á aldrinum 18-24 ára tóku þátt í 

rannsókninni. Allar eru þær virkir notendur samfélagsmiðla og starfaði ein þeirra sem 

áhrifavaldur á samfélagsmiðlum. Notast var við bæði hentugleikaúrtak (e. convenience sample) 

og snjóboltaúrtak (e. snowball sample) við val á þátttakendum. 

Leitast var við svörum hvort notkun samfélagsmiðla hefði á einhvern hátt áhrif á sjálfsmynd 

þeirra. 

 

1.4 Skilgreiningar á lykilhugtökum 

Samfélagsmiðill (e. social media) er vefsíða eða forrit þar sem einstaklingar, fyrirtæki, fjölmiðlar 

eða opinberir aðilar geta stofnað sinn eigin notendaaðgang og valið sér notendanafn til að tjá 

sig undir (Zappavigna, 2012). Á samfélagsmiðlum geta notendur tjáð skoðanir sínar og deilt 

upplýsingum í formi texta, frétta, mynda og myndbanda, annað hvort í einkaskilaboðum sín á 

milli eða á opinberum vettvangi (Fuchs, 2014). 

Áhrifavaldur (e. influencer) er samkvæmt orðbókarskilgreiningu Snöru: „Sá (eða það) sem 

hefur áhrif,“ eða: „Maður sem lætur til sín taka á opinberum vettvangi, s.s. fjölmiðlum, og hefur 

þar áhrif sem mótandi viðhorfa eða samtíðarstrauma“ (Íslensk orðabók, e.d.). Í þessari ritgerð 

verður einblínt á áhrif þeirra sem teljast áhrifavaldar á samfélagsmiðlum. 

Sjálfsmynd (e. self-image) er hugmyndin sem við höfum um okkur sjálf (Rosenberg og 

Owens, 2001). Sjálfsmyndin er byggð á þeirri vitneskju sem við notum til að skilgreina okkur 

sjálf og aðgreina okkur frá öðrum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Sjálfsmyndin er í mótun 
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alla ævina og getur ýmist orðið jákvæð eða neikvæð (Harter, 2015; Hosogi, Okada, Yamanaka, 

Ootyou og Tsukamoto, 2007). 

Sjálfsálit (e. self-esteem) byggir á sjálfsmati, frammistöðumati, viðlíkingu og andlegri líðan 

(Kristján Kristjánsson, 2007; Ybrandt, 2008). 

Líkamsímynd (e. body-image) er upplifun, tilfinning, hugsun og hugmynd um eigin líkama 

(Berger, 2008). Margir utanaðkomandi þættir geta haft áhrif á líkamsímyndina (Smolak, 2002). 

Sjálfstraust (e. self-confidence) er trúin sem við höfum á okkur sjálfum og eigið traust til að 

geta tekist á við daglegt líf. Sjálfstraust er oft nefnt í tengslum við hversu örugg við erum í 

samskiptum við annað fólk og vísar til þess hvernig okkur tekst að mæta áskorunum í lífinu 

(Heilsuvera, 2017). 

 

1.5  Uppbygging ritgerðar 
Ritgerðinni er skipt niður í sex meginkafla. Fyrsti kaflinn er inngangur, þar sem farið er yfir 

tilgang og markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum er varpað fram. Í öðrum kafla 

er að finna umfjöllun um kenningalegan bakgrunn, þar sem stiklað er á stóru um kenningu 

Erving Manual Goffman um táknræn samskipti. Þriðji kafli ritgerðarinnar inniheldur fræðilega 

umfjöllun þar sem rýnt er í samfélagsmiðlanotkun ungs fólks, sjálfsmynd ungra kvenna og 

vinsælustu samfélagsmiðlana á Íslandi. Í fjórða kafla er farið yfir aðferðafræði og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Þar er því lýst hvernig rannsóknin var framkvæmd með tilliti til gagnaöflunar, 

vali á þátttakendum og greiningar gagna. Einnig verður greint frá styrkleikum rannsóknarinnar, 

takmörkunum hennar og siðferðilegum álitamálum. Niðurstöður eru að finna í fimmta kafla. 

Þar er rannsóknarspurningum svarað með því að bera niðurstöður þessarar rannsóknar við fyrri 

rannsóknir. Í sjötta og síðasta kaflanum eru niðurstöður teknar saman og lokaorð sett fram. 
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2  Kenningalegur bakgrunnur 
Við gerð þessarar rannsóknar valdi rannsakandi að styðjast við kenningu Erving Manuel 

Goffman um táknræn samskipti. Rannsakandi telur kenningu Goffman geta einfaldað lesendum 

skilning á áhrifum samfélagsmiðla á sjálfsmynd og líðan ungra kvenna. 

 

2.1  Kenning um táknræn samskipti 
Erving Manual Goffman (1922) var félagsfræðingur sem birti fjölda greina og gaf út tugi bóka á 

ferli sínum. Ein þeirra er bókin, The Presentation of Self in Everyday Life, sem sögð er vera ein 

af merkustu verkum sem skrifuð hafa verið um kenningar táknrænna samskipta (Ritzer og 

Stepnisky, 2014). Í bókinni fjallar Goffman (1956) um uppruna, sköpun, birtingarmynd og mótun 

sjálfsins í félagslegum samskiptum. Í kenningu sinni um táknræn samskipti líkir hann lífinu við 

leikhús og einstaklingum við leikara sem leika ákveðin hlutverk á sviði lífsins. Hann rýnir í hegðun 

fólks eftir félagslegum aðstæðum og greinir einskonar félagslegar reglur sem stjórna því hvernig 

bæði sögð (e. verbal) og ósögð (e. non-verbal) samskipti einstaklingsins fara fram. Lýsir hann því 

hvernig einstaklingar nýta sér félagslegt leiksvið til að birta sjálf sitt öðrum, eins og þeir vilja að 

aðrir sjái sig.  

Goffman (1956) talaði um að fólk setji á svið svokallaða sýningu í þeim tilgangi að hafa áhrif 

á hvernig annað fólk sér það. Hann skipti framkomu fólks í tvennt, annars vegar í 

framsviðshegðun (e. front region) og hins vegar baksviðshegðun (e. back region) og líkti þannig 

lífinu og samskiptum fólks við raunverulega leiksýningu eins og hún færi fram leikhúsi. Það væru 

svo ákveðnar félagslegar reglur eða forskrifuð handrit sem stjórni samskiptum einstaklinga. 

Hann taldi flest fólk vilja að aðrir sæju það í jákvæðu ljósi og því reyni fólk að hafa áhrif á ímynd 

sína. Hann taldi að þegar viðkomandi stæði á framsviði leiksýningarinnar, sýni hann þá mynd af 

sér sem hann telur að fólk ætlist til að hann sýni og vill sjá af honum. Það sé svo ekki fyrr en  

viðkomandi er staddur baksviðs, þar sem áhorfendur sjá ekki til, sem hann getur sýnt sitt sanna 

sjálf. Þegar hann stígur af framsviðinu og inn á baksviðið getur hann tekið niður grímuna, 

slappað af og raunverulega verið hann sjálfur. Þessi leið okkar til að stýra áhrifunum sem við 

höfum á annað fólk kallar Goffman „leikræna framkomu lífsins“.  
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Hægt er að yfirfæra hugmyndir og kenningar Goffman um lífið sem leiksýningu á 

nútímasamfélag og hafa þær verið notaðar til að útskýra hegðun þeirra sem nota 

samfélagsmiðla, hvernig þeir velja að birtast öðrum á samfélagsmiðlum og hvers vegna (Smith 

og Sanderson, 2015; Yau og Reich, 2018). Við erum, sem félagsverur, meðvituð um okkur sem 

og aðra. Það er þessi meðvitund sem veldur því að við viljum koma vel fram í samskiptum við 

aðra og er lykilatriðið í kenningu Goffman. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á unglingum benda 

til að unglingar séu sérstaklega meðvitaðir um sjálfa sig og að þeim líði eins og þeir séu stöðugt 

undir eftirliti (Elkind, 1967). Unglingar líta gjarnan á jafningjahóp sinn sem einsleitan hóp sem 

hefur skýr og skilgreind viðmið (Selman, 1980, 2003). Þeir leggja mikið upp úr skoðunum 

jafningja sinna og leita gjarnan eftir samþykki þeirra. Þetta hefur svo áhrif á birtingamynd ungs 

fólks á samfélagsmiðlum (Yau og Reich, 2018). Með tilkomu samfélagsmiðla hefur hugmynd 

Goffman um hið huglæga leiksvið færst yfir á rafrænt svið. Samskipti einstaklinga fara nú að 

miklu leyti fram á hinu nýja framsviði sem eru „prófílar“ (e. profile) og fréttaveitur (e. feed) 

samfélagsmiðla. Á baksviðinu geta einstaklingar svo átt við, breytt og eytt út efni sem þeim þykir 

ekki lengur viðeigandi eða við hæfi, út frá viðbrögðum annarra notenda miðilsins (Hogan, 2010). 

Að því sögðu fannst rannsakanda kjörið að styðjast við kenningu Erving Manuel Goffman 

um táknræn samskipti við skrif þessarar ritgerðar.  
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3  Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla ritgerðarinnar er að finna almenna umfjöllun um viðfangsefni rannsóknarinnar. 

Fjallað verður um eðli samfélagsmiðla, samfélagsmiðlanotkun ungs fólks, sjálfsmynd ungra 

kvenna og hvaða samfélagsmiðlar eru vinsælastir hér á landi. 

 

3.1  Samfélagsmiðlanotkun ungs fólks og sjálfsmynd 
ungra kvenna 

Líkt og orðið gefur til kynna eru samfélagsmiðlar félagslegir í eðli sínu. Með tæknivæðingu 

síðastliðinna áratuga leit Internetið fyrst dagsins ljós og fylgdu samfélagsmiðlar svo fljótt á 

eftir en tilkoma þeirra hefur gjörbreytt samskiptaháttum fólks (Murrow, 2014). 

Samfélagsmiðlar er vettvangur á netinu, þar sem notendur þeirra geta verið í samskiptum sín 

á milli, á einfaldan hátt (Kim og Ko, 2012). 

Þrátt fyrir félagslegt eðli samfélagsmiðla hafa fræðimenn lýst yfir áhyggjum sínum af því 

að notkun þeirra geti haft þveröfug áhrif, þ.e. að þeir geti dregið úr raunverulegum 

félagslegum samskiptum og þannig leitt til einmanaleika og félagslegrar einangrunar 

(Nowland, Necka og Cacioppo, 2017). Aðrir fræðimenn telja að samfélagsmiðlar geti stækkað 

tengslanet notenda og ýtt undir dýpri tengslamyndun þeirra við aðra notendur (Clark, Algoe 

og Green, 2017). 

Síðastliðin ár hefur fjöldi þeirra sem nota samfélagsmiðla sér til dægrastyttingar farið 

vaxandi. Samfélagsmiðla er hægt að nota sér til þekkingaröflunar, þar er hægt að lesa fréttir, 

spila leiki og vera í samskiptum við aðra notendur (Andreassen, Pallesen og Griffiths, 2017; 

Mangold og Faulds, 2009). Á samfélagsmiðlum getur fólk einnig sýnt sig og séð aðra með því 

að skiptast á persónulegum upplýsingum, skilaboðum og myndefni (Charoensukmongkol, 

2018). 

Með tilkomu snjallsíma varð aðgangur fólks að samfélagsmiðlum greiðari. Árið 2013 stóð 

SAFT verkefnið, samfélag, fjölskylda og tækni, fyrir gerð könnunar á net- og farsímanotkun 

barna og unglinga hér á landi. Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að meirihluti íslenskra 

barna í 4.-10. bekk eiga snjallsíma og tæplega 39% þeirra sem eiga síma nota hann til að fara á 

samfélagsmiðla. Fjöldi þeirra barna sem eiga snjallsíma fjölgaði um 8% frá því rannsóknin var 
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síðast framkvæmd árið 2009 (Mbl.is, e.d.). Rannsakandi telur óhætt að áætla að fjöldi þeirra 

barna og unglinga sem nota snjallsíma til að komast á samfélagsmiðla hafi farið vaxandi síðan 

ofangreind könnun var framkvæmd fyrir átta árum síðan.  

Segja má að samfélagsmiðlar séu tvíeggjað sverð. Rannsóknir hafa annars vegar sýnt að 

samfélagsmiðlar geri fólki kleift að tjá hugsanir sínar og tilfinningar ásamt því að veita 

félagslegan stuðning. Aðrar rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á tengsl milli 

samfélagsmiðlanotkunar og sálrænna vandamála (Keles, McCrae, Grealish, 2019).  

Niðurstöður fjölda rannsókna benda til að ungar konur hafi almennt lakari sjálfs- og  

líkamsímynd en ungir karlar. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á rúmlega 10.000 breskum 

ungmennum árið 2019 leiddu í ljós að ungar konur nota samfélagsmiðla í meira mæli en ungir 

karlar. Þær séu jafnframt líklegri til að vera fórnarlömb eða gerendur í neteinelti. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gáfu einnig til kynna að ungar konur séu líklegri til að hafa lægra sjálfsmat og 

eru jafnframt ósáttari með þyngd sína og útlit en ungir karlar (Kelly, Zilanawala, Booker og 

Sacker, 2019). Þær upplifa einnig meiri þrýsting frá fjölmiðlum að breyta útliti sínu (Golan o.fl., 

2014).  

 

3.1.1 Tegundir samfélagsmiðla 

Hér verður greint frá þeim samfélagsmiðlum sem njóta hvað mestra vinsælda hér á landi. Þeir 

eru Facebook, Instagram, Snapchat og TikTok. 

 

Facebook er ókeypis samfélagsmiðill sem var stofnaður af Mark Zuckerberg og 

bekkjarfélögum hans í Harvard, árið 2004. Facebook gerir notendum kleift að deila upplýsingum 

sín á milli á einfaldan og skjótan máta og stuðlar þannig að og auðveldar samskipti milli vina, 

fjölskyldu og samstarfsmanna (Techopedia, e.d.). Facebook varð fljótt einn vinsælasti 

samfélagsmiðill í heiminum, en í dag eru notendur miðilsins rúmlega 2,74 milljarðar talsins 

(Tankovska, 2021) og er markaðsvirði miðilsins um 279 milljarðar bandaríkjadala (Dennison, 

2021). 
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Instagram er samfélagsmiðill sem var stofnaður árið 2010. Miðillinn var upprunalega 

hannaður fyrir snjallsíma en í dag er einnig hægt að nota hann í tölvu (Turner og Lefevre, 2017). 

Á miðlinum geta notendur birt myndir eða myndbönd. Eins hafa notendur þann möguleika að 

breyta (e. edit) myndunum áður en þeir birta þær (Santarossa o.fl., 2016; Turner og Lefevre, 

2017). Miðillinn býður upp á að líka við (e. like) myndefni annarra eða gera athugasemdir við 

það (Santarossa o.fl., 2016). Samkvæmt nýjustu rannsóknum er Instagram fimmti vinsælasti 

samfélagsmiðill í heimi, með um 1,22 milljarða notenda (Tankovska, 2021). 

 

Snapchat er snjallsímaforrit sem var stofnað árið 2011. Á Snapchat geta notendur bæði 

sent og tekið við myndum, myndskeiðum og skilaboðum frá hver öðrum (Vaterlaus o.fl., 

2016). Notendur forritsins geta valið um að senda efnið á fyrirfram ákveðna aðila, í 

einkaskilaboðum eða birta það í svokallaðri sögu (e. story), fyrir alla fylgjendur aðilans að sjá. 

Sá sem sendir efni í gegnum forritið getur ákveðið hve lengi efnið er aðgengilegt 

móttakandanum. Það getur verið allt frá einni sekúndu upp í tíu sekúndur. Sá sem fær efnið 

sent til sín hefur þannig takmarkaðan tíma til að skoða efnið áður en það verður algerlega 

óaðgengilegt. Ef aðili setur efni í sögu hafa fylgjendur hans aðgang að efninu í allt að 

sólarhring (Piwek og Joinson, 2016; Vaterlaus o.fl., 2016).  

 

TikTok, áður þekkt sem Musical.ly, er snjallsímaforrit sem kom tiltölulega nýlega fram á 

sjónarsviðið og skaust hratt upp vinsældalistann, sér í lagi hjá ungu fólki. Á miðlinum geta 

notendur horft á, búið til og deilt myndskeiðum. Aðrir notendur geta svo líkað (e. like) 

myndböndin, gert við þau athugasemdir eða svarað þeim með öðru myndbandi (Ucciferri, 

2018). 
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4 Aðferðafræði 

4.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 
Til að svara rannsóknarspurningunni var valin rannsóknaraðferð í anda Vancouver-skólans í 

fyrirbærafræði en hún er í senn bæði eigindleg og heimspekileg aðferð sem reynist vel þegar 

rannsaka á upplifun og reynslu einstaklinga (Sigrún Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 

2000). Aðferðin er oftar en ekki notuð til að bæta mannlega þjónustu eins og t.d. 

heilbrigðisþjónustuna. Vancouver-skólinn er byggður á þeirri hugmynd að heimssýn hvers og 

eins sé mismunandi. Fyrri reynsla og eigin túlkun einstaklingsins á reynslunni sé það sem móti 

sýn hans á heiminn. Þetta hefur áhrif á upplifun hans á heiminum og hvernig hann hagar sínu 

lífi (Sigrún og Sigríður, 2000). Í rannsóknarferlinu er ítrekað farið í gegnum sjö meginþætti 

aðferðarinnar sem kallast vitrænir ferlar. Þeir þættir eru: Að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga 

á, að velja, að túlka, að raða saman og að sannreyna (Sigrún og Sigríður, 2000). 

 

4.2 Gagnaöflun 
Söfnun og úrvinnsla rannsóknargagna er lykilþáttur við framkvæmd rannsókna (Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013). Við gerð þessarar rannsóknar voru tekin viðtöl við 

þátttakendur með hálfstaðlaðri (e. semi-structured) viðtalstækni. Hálfstöðluð viðtöl eru 

óformleg samtöl sem gera ráð fyrir opnu svari þátttakanda. Þau snúast um að draga fram 

upplifun og reynslu viðmælanda af ákveðnu viðfangsefni, á skipulegan hátt. Notkun 

hálfstaðlaðrar viðtalstækni gagnast best þegar skoða þarf flókna hegðun, skoðanir, tilfinningar 

og reynslu (Longhurst, 2003). Í þessari rannsókn studdist rannsakandi við svokallaðan viðtalsvísi 

(e. interview guide) en viðtalsvísir er listi yfir fyrirfram ákveðnar spurningar sem notaðar eru til 

að leiða viðtalið í rétta átt. Þær spurningar sem rannsakandi velur að setja fram í viðtalsvísi skulu 

endurspegla markmið og tilgang rannsóknarinnar (Padgett, 2008). 
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4.3 Úrtak og þátttakendur 
Þegar kom að vali á þátttakendum í rannsókninni voru sett þau skilyrði að þeir skilgreindu sig 

sem kvenkyns, væru orðnir átján ára, væru búsettir á höfuðborgarsvæðinu, að þeir væru virkir 

notendur samfélagsmiðla og að einn þeirra væri áhrifavaldur á samfélagsmiðlum. Þátttakendur 

í rannsókninni voru sjö konur á aldrinum 18-24 ára, sem hafa allar verið virkir notendur 

samfélagsmiðla frá því þær voru í grunnskóla. Fjórar þeirra voru framhaldsskólanemar, þrjár 

höfðu lokið stúdentsprófi og tvær þeirra voru í fullri vinnu, meðan ein þeirra var sjálfstætt 

starfandi. Sú síðastnefnda starfaði um tíma á samfélagsmiðlum, sem svokallaður áhrifavaldur. 

Við val á þátttakendum í rannsókninni var annars vegar notast við hentugleikaúrtak (e. 

convenience sample) og hins vegar snjóboltaúrtak (e. snowball sample). Fjórir þátttakendur 

voru valdir með hentugleikaúrtaki en þrír með snjóboltaúrtaki.  

 

4.4 Framkvæmd rannsóknar og greining gagna 
Vinna við þessa rannsókn hófst með rannsóknarskýrslugerð í námskeiðinu Rannsóknarverkefni 

í félagsvísindum, á haustönn 2020. Á því námskeiði var framkvæmd smærri rannsókn, sem ber 

yfirskriftina “Þetta er ekki raunveruleikinn!” - Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum og sjálfsmynd 

íslenskra ungmenna. Í þeirri rannsókn voru tekin viðtöl við fjórar ungar konur, með því markmiði 

að draga fram reynslu og upplifun þeirra af viðfangsefninu, sem er það sama og í þessari 

rannsókn: Samfélagsmiðlanotkun ungra kvenna á Íslandi, áhrif miðlanna á sjálfsmynd þeirra og 

hlutur áhrifavalda. Niðurstöður úr fyrrnefndri rannsókn voru nýttar við gerð þessarar 

rannsóknar.  

Rannsóknaráætlun fyrir þessa rannsókn var framkvæmd í janúar 2021. Í lok janúar var 

viðtalsvísir undirbúinn, þátttakendur valdir og viðtöl við þá tekin. Upplýst samþykki var lagt fyrir 

þátttakendur og þeim gerð grein fyrir trúnaði, nafnleynd og þeim gefið fullt leyfi til draga 

þátttöku sína í rannsókninni til baka. Í heildina voru tekin sjö hálfstöðluð djúpviðtöl sem voru 

svo hljóðrituð með samþykki þátttakenda. Viðtölin fóru ýmist fram heima hjá þátttakendum 

eða á Teams. Í lok febrúar voru viðtölin afrituð orðrétt og síðan greind í þemu með aðferð 

Vancouver-skólans í fyrirbærafræði til hliðsjónar.  
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Viðfangsefnum var skipt í 13 undir- og yfirþemu og gerð grein fyrir þeim í niðurstöðukafla 

rannsóknarinnar. Gagnaöflun fræðilegs efnis og skrif fræðilega hluta ritgerðarinnar hófst í 

byrjun mars, 2021 og stóð yfir í um tvo mánuði eða fram í lok apríl sama ár. 

 

4.5 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 
Takmarkanir þessarar rannsóknar felast einna helst í smæð úrtaksins og þeim úrtaksaðferðum 

sem notaðar voru. Niðurstöður rannsóknarinnar byggja einungis á upplifun sjö kvenna á 

ákveðnu aldursbili og því er um lítið og einsleitt úrtak að ræða. Vegna smæðar og einsleitni 

úrtaksins er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar né yfirfæra þær yfir á þýði. 

Einnig er rétt að nefna að rannsakandi er byrjandi á sínu sviði og að rannsakandi og þrír 

viðmælenda þekkjast vel. Það getur haft áhrif á hvernig viðmælendur svöruðu sem getur dregið 

úr áreiðanleika rannsóknarniðurstöðunnar. Aukinn skilningur og þekkingarauki á viðfangsefninu 

eykur styrkleika rannsóknarinnar, og felst í að ná fram upplifun viðmælenda og reynslu. 

Markvisst var unnið að því að sannreyna niðurstöður en í því felst að vera meðvitaður og 

gagnrýninn á eigin túlkun, vera fullviss um allt sé rétt skilið og hver rauði þráðurinn í 

rannsókninni sé. 

 

4.6 Siðferðileg álitamál 
Rannsakandi gætti þess að fylgja ábyrgð sinni og siðareglum gagnvart þátttakendum í 

rannsókninni og að ekki væri hægt að rekja gögn til þeirra. Uppfylla þarf bæði aðferða- og 

siðfræðilegar kröfur til að rannsókn geti staðið undir nafni. Fjórar meginreglur um siðfræði, 

gilda um vísindarannsóknir og eru þær sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðareglan og 

réttlætisreglan. Rannsakandi hafði þær í hávegum í gegnum rannsóknina alla. Áður en viðtöl 

hófust voru þátttakendur í rannsókninni upplýstir um tilgang hennar, trúnaði og nafnleynd 

heitið og loforð um eyðingu gagna við rannsóknarlok. Þátttakendum var gefinn sá möguleiki að 

neita að svara ákveðnum spurningum sem og að draga þátttöku sína í rannsókninni til baka 

hvenær sem var. Þátttakendum voru gefin dulnefni, hljóðupptökum var eytt um leið og afritun 

þeirra var lokið og öllu persónugreinanlegu var eytt úr rituðum samræðum, til að tryggja 

persónuvernd. 
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Rannsakandi er sjálfur virkur notandi samfélagsmiðla og hefur því reynslu af áhrifum 

samfélagsmiðla á eigin sjálfsmynd. Hlutleysis var gætt við gagnaöflun og alla upplýsingavinnslu. 

5 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Þar sem markmið rannsóknarinnar 

var að skoða samfélagsmiðlanotkun ungra kvenna á Íslandi, áhrif miðlanna á sjálfsmynd þeirra 

og hlut áhrifavalda er niðurstöðum rannsóknarinnar skipt í tvo hluta. Í fyrri hluta fáum við innsýn 

inn í störf áhrifavalds á samfélagsmiðlum ásamt því að fá að heyra reynslu, upplifun og skoðanir 

hans á viðfangsefninu. Seinni hlutinn fjallar svo um reynslu og upplifun ungra kvenna sem 

almennir notendur samfélagsmiðla. Upp úr viðtali við áhrifavaldinn voru greind fjögur 

eftirfarandi meginþemu: 1. Reynsla, upplifun og skoðanir áhrifavalds, 2. Ábyrgð, 3. Fjármál og 

4. Eftirhyggja. Upp úr viðtali við unga, kvenkyns samfélagsmiðlanotendur voru greind þrjú 

eftirfarandi meginþemu: 1. Jákvæð áhrif, 2. Neikvæð áhrif og 3. Bjargráð.  

Undir meginþemað Jákvæð áhrif var greint undirþemað Afþreying og innblástur. Undir 

meginþemað Neikvæð áhrif voru greind þrjú eftirfarandi undirþemu: 1. Neteinelti, 2. 

Samanburður, 3. Freistingar og óttinn við að missa af. 

Notaðar voru beinar tilvitnanir til að veita innsýn inn í upplifun og reynslu áhrifavalds og 

ungra samfélagsmiðlanotenda af bæði jákvæðum og neikvæðum áhrifum 

samfélagsmiðlanotkunar á sjálfsmynd þeirra. Trúnaðar og nafnleyndar var gætt með því að gefa 

þátttakendum í rannsókninni eftirfarandi dulnefni: Sara, Eva, Emma, Vera, Karen, Kristrún og 

Eyvör. 
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5.1 Áhrifavaldur 
Sara (24) er nemi, sjálfstætt starfandi verktaki, förðunarfræðingur og tónlistarkona. Hún var á 

grunnskólaaldri þegar hún komst fyrst í kynni við samfélagsmiðla. Hún byrjaði á að nota 

samskiptaforritið MSN, fór þaðan yfir á Myspace og svo Facebook. Í dag notar hún mest 

Instagram, Snapchat, Messenger, Twitter og TikTok. Sara starfaði um skeið sem áhrifavaldur á 

á Instagram, þar sem hún vakti athygli á og barðist gegn stafrænu kynferðisofbeldi en sagði 

nýlega skilið við þau störf til að einbeita sér að tónlistarferlinum.  

 

5.1.1 Reynsla, upplifun og skoðanir áhrifavalds 

Vinsældir áhrifavalda á samfélagsmiðlum hafa verið umdeildar í gegnum tíðina og þó Sara hafi 

starfað sem einn slíkur setur hún sig ekki á háan hest. Þvert á móti þykir henni upphafning 

áhrifavalda á samfélagsmiðlum gera lítið úr raunverulegum áhrifavöldum í heimssögunni.  

 

Það er vinsælt að hata orðið áhrifavaldur...þetta er svo gildishlaðið orð....við getum sagt að 

við höfum öll áhrif á einhvern í okkar lífi…en við sem störfum kannski á samfélagsmiðlum 

höfum það vald að stjórna því hvaða áhrif við viljum hafa. Að tengja orðið áhrifavald við þá 

sem starfa á samfélagsmiðlum finnst mér gera lítið úr raunverulegum áhrifavöldum í 

heimssögunni... Ég held að við þurfum bara að finna annað orð yfir þetta. Ég tala oftast um 

fólk sem starfar á samfélagsmiðlum frekar en áhrifavalda…því hvað ef mig langar að starfa 

á samfélagsmiðlum án þess að hafa áhrif? - Sara 

 

Þeir sem starfa á samfélagsmiðlum hafa hag af því að halda í fylgjendur sína. Þeir helga sig oftar 

en ekki ákveðnu þema og eru gjarnan duglegri við að birta efni en hinn almenni 

samfélagsmiðlanotandi. Sara segir ungt fólk í dag vera háð nýjum upplýsingum og telur hún  

áreiðanleika og fyrirsjáanleika áhrifavalda spila stóran þátt í vinsældum þeirra. 

 

Mér finnst gaman að fylgjast með nýju efni og áhrifavaldar versus aðrir á samfélagsmiðlum 

eru kannski bara duglegri við það að birta efni. Það kemur svona ákveðið flæði og maður 

veit við hverju maður má búast. Bara eins og Sólrún Diego. Ég veit við hverju ég má búast 

frá henni og mér finnst stundum bara gaman að gleyma því sem er að gerast í heiminum 

og horfa á hana þrífa. Við erum einhvern veginn bara sú kynslóð, háð því að aðrir mati okkur 

á einhverjum upplýsingum. Til dæmis bara það þegar ég er að horfa á sjónvarpið og ég er í 

símanum á sama tíma. Af hverju er ekki nóg fyrir mig að horfa bara á sjónvarpið? - Sara 
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Einn af eiginleikum samfélagsmiðla er geta notenda til að ritskoða það efni sem þeir velja að 

birta þar. Þegar Sara var spurð að því hvort henni þætti birtingamynd hennar á 

samfélagsmiðlum samræmast raunveruleikanum var hún tvístígandi. 

 

Haha, nei. Jú, að mörgu leyti en að mörgu leyti ekki…ég er bara hérna nývöknuð og eitthvað. 

Það er raunveruleikinn. En ég mundi aldrei birta mynd af mér núna og setja inn á 

Instagram… Ég er að sýna frá lífinu mínu en þetta er svo lítil prósenta af lífinu mínu…fólk 

heldur að það þekki mig út frá Instagraminu mínu en það hefur ekki hugmynd. - Sara 

 

Mörkin milli vinnu og einkalífs geta verið óskýr hjá þeim sem starfa á samfélagsmiðlum. Þegar 

Sara starfaði sem áhrifavaldur á Instagram var hún með tvo virka aðganga (e. accounts), einn 

fyrir vinnuna og annan fyrir sitt einkalíf. Sara vonar að hún hafi jákvæð áhrif á fylgjendur sína: 

 

Ég held og ég vona að ég gefi ungum konum þau skilaboð að það sé allt í lagi að þær segi 

það sem þeim finnst en minn miðill er kannski minna í því og vinnumiðillinn minn var meira 

í því. En ég held að fólk geti kannski ekki beint aðgreint þetta. Þó ég væri alveg til bara að 

vinnumiðillinn minn væri eitt og ég, með minn miðil væri annað. - Sara 

 

Samfélagsmiðlar eru eins misjafnir og þeir eru margir og hefur hver þeirra sína kosti og galla. 

Eins og áður hefur komið fram er Instagram sá miðill sem Sara notaði helst í sínu starfi sem 

áhrifavaldur en hún segir Instagram góðan vettvang til fræðslu því þar er hægt að ná til mikils 

fjölda fólks óháð stund og stað. 

 

Hann býður bara upp á svo marga möguleika eins og bara að geta birt það sem ég vildi í 

story og í staðinn fyrir að ég stæði upp á sviði og talaði fyrir framan fullt af fólki þá bara ýtti 

ég á send og náði allt í einu til 32.000 manns… Ég gat frætt í gegnum einkaskilaboð, með 

myndum, myndböndum, könnunum eða frætt með því að bjóða upp á spurningabox í story. 

Ég hafði bara svo greiðan aðgang að fólki en fólk hafði þá aftur á móti alveg greiðan aðgang 

að mér. - Sara 
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Með tilkomu samfélagsmiðla hafa samskiptaleiðir orðið styttri og fjarlægðin milli fólks minni en 

áður. Sara segir nálægðina við annað fólk hafa sína kosti og galla og veltir því fyrir sér hvers 

vegna hún velur að hleypa ókunnugu fólki svo nærri sér á samfélagsmiðum. 

 

Í fyrsta lagi held ég að það séu kostir og gallar við það að vera svona nálægt fólki...maður 

er að veita fólki rosalega mikinn aðgang að sér, en ég er ekki að gera það því einhver er að 

þvinga mig til þess. Ég er að gera það því mig langar til þess. En þá má líka velta því fyrir sér 

af hverju langar mig til þess...Mig langar til dæmis að geta starfað við tónlist full-time. Það 

er langtímamarkmiðið mitt. Þannig að sýna frá lífi mínu fram að því er kannski bara ákveðið 

plan. - Sara 

 

5.1.2 Ábyrgð 

Þeir áhrifavaldar sem hafa lifibrauð af störfum sínum á samfélagsmiðlum finna gjarnan fyrir 

þrýstingi að standa sig gagnvart fylgjendum sínum. Ein helsta tekjulind áhrifavalda er samstarf 

við fyrirtæki og til að eiga möguleika á slíku samstarfi þurfa þeir að halda ákveðnum „status“. 

Sara segir kröfurnar sem áhrifavöldum eru settar oft vera ósanngjarnar og að fylgjendur þeirra 

sýni þeim gjarnan lítið svigrúm þegar kemur að hverskonar efni þeir velja að birta og hvenær. 

 

Það er oft svo mikil ábyrgð sett á áhrifavalda og þeir fá oft svona komment á sig bara: 

„Heyrðu, ég er að fylgjast með þér til að skoða þetta, þetta og þetta. Af hverju ertu ekki að 

pósta því?”...hvaða stjórnsemi er þetta frá fylgjendum eiginlega?... Einu sinni póstaði ég 

nýja laginu mínu á vinnumiðilinn minn og ég hugsaði að þetta væri bara minn miðill... Þá 

var aðeins pínu potað í mig, af aðilum sem mér fannst hafa verið að bíða eftir að geta potað 

í mig. - Sara 

 

Þrátt fyrir að finnast þrýstingurinn sem fylgjendur leggja gjarnan á áhrifavalda vera ósanngjarn 

vill Sara vera góð fyrirmynd. Hún segir mikilvægt að allir beri ábyrgð á sjálfum sér á 

samfélagsmiðlum, bæði áhrifavaldar og fylgjendur þeirra. 

 

Ég held þetta snúist, aftur, að miklu leyti um ábyrgð neytandans. Ekki bara það að þú sem 

opinber aðili þarft að vera fyrirmynd…hverjum skulda ég það að vera fyrirmynd? Ég er ekki 

að skylda neinn til að fylgjast með mér og ég meina, maður getur sagt fólki að loka bara 
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augunum en ég sem einstaklingur vill kannski vera meiri fyrirmynd heldur en það… Ég þarf 

líka að bera ábyrgð á því og hvað vil ég gera sem einstaklingur. - Sara 

 

Samfélagsmiðlar geta verið af hinu góða, þegar þeir eru notaðir rétt. Þegar innt var eftir 

jákvæðum hliðum samfélagsmiðla segir Sara eiga samfélagsmiðlum að þakka fyrir mörg 

vinakynni og atvinnutækifæri sem henni hafa boðist. Störf hennar á samfélagsmiðlum hafi þó 

ekki alltaf verið dans á rósum. Hún segir það samt ekki vera við miðlana sjálfa að sakast. 

 

Ég hef þurft að leggja fram kæru og taka mig af ja.is því ungir strákar voru að senda mér 

heimilisfangið hjá fjölskyldunni minni og segjast vita hvar ég svæfi. Það er svolítið reynt að 

þagga niður í aktívistum. Við erum að sjá það núna til dæmis með pólitíkusa. Verið að skjóta 

á bíl borgarstjóra og í hús stjórnmálaflokka. Þetta eru þöggunartilburðir...en kannski eru 

þessir miðlar einhvern veginn að gefa fólki greiðari aðgang að manni til að beita mann 

ofbeldi og segja manni að halda kjafti… En ég meina, samfélagsmiðlar koma ekki í veg fyrir 

það að fólk sé fífl. Fólk er alveg fífl óháð samfélagsmiðlum, þannig að þetta svolítið ábyrgð 

einstaklingsins á sjálfum sér... Ég er orðin pínu þreytt á því að kenna samfélagsmiðlum um 

slæma hluti þegar samfélagsmiðlar eru ekki sökudólgurinn, heldur fólkið sem að notar 

þá...það er ekki byssan sem er vond heldur aðilinn sem skýtur úr henni. Ég get notað hníf í 

að skera matinn minn en ég get líka stungið einhvern. Sama gildir um samfélagsmiðla. - 

Sara 

 

5.1.3 Tekjur 

Í störfum sínum sem áhrifavaldur á samfélagsmiðlum hefur Sara haft mestar tekjur af því að 

flytja fyrirlestra um stafrænt kynferðisofbeldi. Hún hefur þó fengið greitt fyrir samstarf við 

fyrirtæki í gegnum tíðina, bæði á vinnumiðlinum sínum og sínum persónulega miðli. Vegna eðlis 

vinnumiðilsins fannst Söru hún þurfa vanda betur valið á samstarfsaðilum þar en á sínum 

persónulega miðli. 

 

Í dag finnst mér það bara þurfa að vera mjög relevant við það sem ég er að gera. Á 

vinnumiðlinum mínum var ég t.d. að vinna með verslun sem seldi kynlífstæki og verslun 

sem seldi túrnærbuxur. Ég var líka að vinna með fyrirtæki sem útvegaði mér snjallvörur… Á 

mínum reikningi hef ég meira verið að starfa með fyrirtækjum að fá gefins vörur heldur en 

að fá greitt. Ég komst í gegnum þetta þannig með vinnumiðilinn minn að tekjurnar mínar 

voru frekar í formi fyrirlestra og annarra verkefna sem ég tók að mér. En ég reyndar fékk 

greitt fyrir samstörf á vinnumiðlinum af því mér fannst bara meiri ábyrgð felast í því að tala 

um hluti og að gera þann miðil að einhverjum auglýsingamiðli heldur en mínum einkamiðli. 
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Það var bara eitthvað meira í húfi. Það voru dýpri tilfinningar hjá fólki sem var að fylgjast 

með mér, það var bara meira triggerandi ef ég væri að fara tala um einhverja hluti. Svo mér 

fannst ég þurfa að vanda mig rosa mikið með það... Samfélagsmiðlar eru ákveðið vald til að 

selja fólki ákveðna hugmynd um mann. Þannig ég þarf að fara varlega í það og ég þarf að 

velja og hafna. - Sara 

 

Sara segir peninga ekki hafa verið aðaldrifkraftinn í starfi sínu sem áhrifavaldur. Hún hafi þó ekki 

unnið frítt og gat verðlagt vinnu sína hærra eftir því sem fylgjendahópur hennar stækkaði. 

 

Ég er verktaki að mestu leyti en ég meira að vinna með fólki bara í allskonar öðrum 

verkefnum heldur en í formi auglýsinga. Ég hef einu sinni fengið held ég 100.000 kr. fyrir 

samstarf… Þegar ég var búin að vera með ákveðið marga fyrirlestra gat ég hækkað mig í 

verði, því ég vissi meira um hvað ég var að tala. Þegar ég er komin með fleiri fylgjendur get 

ég farið að rukka meira fyrir samstörf...ef fyrirtæki ætlar að hagnast persónulega á minni 

vinnu að þá vil ég fá borgað fyrir það. Þakklæti frá fyrirtækjum borgar ekki reikningana mína. 

- Sara 

 

5.1.4 Eftirhyggja 

Áhrif samfélagsmiðlanotkunar á mótun sjálfsmyndarinnar eru margþætt. Sara segir 

samfélagsmiðlar og störf hennar þar hafa bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á sjálfsmynd 

hennar.  

 

Ég veit ekki hvort það sé endilega bara tengt samfélagsmiðlum heldur hafa seinustu ár bara 

verið mikil mótunarár í mínu lífi... Ég held að ákveðnir hlutir samfélagsmiðla hafi veikt 

sjálfsmynd mína en aðrir styrkt hana…að hafa orðið pínu opinber persónu á vinnumiðlinum 

mínum, það styrkti mig á margan hátt en það gerði mig líka svolítið berskjaldaða fyrir 

gagnrýni. Svolítið algeng tugga varðandi samfélagsmiðla er að maður sýnir glansmyndina 

sína og þetta eru bestu hliðarnar manns og maður sér það á móti hjá öðrum…það er ekkert 

endilega til að styrkja einhverja sjálfsmynd. - Sara 

 

Þó Sara hafi lagt störf sín á samfélagsmiðlum á hilluna kemur það fyrir að hún sé enn kennd við 

vinnumiðilinn sinn. Henni þykir það ekki slæmt í sjálfu sér, en vonar að fólk sjái að það sé meira 

í hana spunnið en það sem hún hefur áorkað í starfi sínu sem áhrifavaldur. 
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Ég er líka meira heldur en bara það… Ég er ekki fyrst og fremst aktívisti að berjast gegn 

kynferðisofbeldi…ég vona að fólk geti séð að maður geti verið allskonar og að það sé ekki 

einhver ein stefna í lífinu. - Sara 

 

Það er auðvelt að vera vitur eftir á, en Internetið gleymir engu. Það sem er sagt og gert á netinu 

verður þar að eilífu. Í ljósi þess að Sara starfar ekki lengur á samfélagsmiðlum hafði rannsakandi 

áhuga á að vita hvort hún hefði gert eitthvað öðruvísi á sínum ferli sem áhrifavaldur ef hún fengi 

tækifæri til að byrja upp á nýtt.  

 

Nei, ég held ekki. Ég trúi því að lífið sé bara svolítið skrifað fyrir mann… Ég held maður þurfi 

líka bara að byrja sem byrjandi, vera pínu fáfróður og læra svo bara. Ég held að það sé 

þannig með samfélagsmiðla eins og annað. Þú byrjar ekki í neinni vinnu og kannt bara allt... 

Þannig ég er bara búin að læra helling síðustu ár og held ég hefði ekki gert neitt öðruvísi. - 

Sara 

 

5.2 Ungir samfélagsmiðlanotendur 
Eva, Emma, Vera, Karen, Kristrún og Eyvör eru á aldursbilinu 18-22 ára og eru þær allar virkir 

notendur samfélagsmiðla. Fjórar þeirra eru í framhaldsskóla en tvær þeirra hafa lokið 

stúdentsprófi og eru nú í fullri vinnu. Flestar komust þær fyrst í kynni við samfélagsmiðla á 

grunnskólaaldri, þegar þær byrjuðu á Facebook. Í dag nota þær mest Instagram, Snapchat og 

TikTok. 

 

5.3 Jákvæð áhrif 
Samfélagsmiðlar á borð við Instagram hafa sína kosti og hófleg notkun þeirra getur verið af hinu 

góða. Eggert Már Thoroddssen (2019), aðjúnkt og umsjónarmaður fjölmiðlafræði sem 

aukagreinar við Háskóla Íslands, hefur stiklað á stóru um umrædda kosti samfélagsmiðla í 

Stúdentablaðinu: 

 

Samfélagsmiðlar geta hjálpað fólki að brjótast úr skelinni og tengjast öðru fólki. Þeir geta 

veitt notendum sínum innblástur og gefið þeim vettvang til að koma sér á framfæri þvert á 

landamæri. Annar kostur samfélagsmiðla er að þar geta allir fundið sér samastað. Feimna 

fólkið, það sem ekki virðist hafa rödd í „raunheimum“, getur látið í sér heyra án þess að 

yfirgefa þægindarammann. 
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5.3.1 Afþreying, sköpun, innblástur og hvatning 

Þegar innt var eftir kostum samfélagsmiðlanotkunar og jákvæðum áhrifum miðlanna á 

sjálfsmynd kvennanna sem tóku þátt í rannsókninni nefndu þær fjóra hluti: Afþreyingu, sköpun, 

innblástur og hvatningu. 

Allar eru þær sammála um að samfélagsmiðlar sé ágætis dægrastytting. „Mér finnst gaman 

að skoða Instagram,“ segir Vera einfaldlega. Karen tekur svo undir með henni en bætir því við 

að samfélagsmiðlar séu góður vettvangur til að fá útrás fyrir sköpunarkraft: „Mér finnst það líka 

gaman. Að vera skapandi. Allavega fyrir mig og það sem ég er að gera skilurðu?“ segir hún. 

Konurnar fylgja allar áhrifavöldum á samfélagsmiðlum. Aðspurðar hvers vegna þær velji 

að fylgja þeim segjast þær gera það annars vegar af einskærri forvitni og hins vegar til að fá 

innblástur og hvatningu. 

 

Önnur er til að fá innblástur og hin er bara að þetta er einhver frægur sem mig langar að 

vita hvað er að gera. - Kristrún 

 

Pepp inn í daginn. Innblástur. Ég hef alveg verið að drepast inni, í Covid, opnað story og þar 

er einhver bara: „Drullaðu þér út að hlaupa, þó það sé snjór,” og ég bara: „What, já ég geri 

það bara!“ - Eva 

 

Áhrifavaldar sem eru svona að hugsa um hreyfingu og heilbrigðan lífsstíl hafa jákvæð áhrif 

á mig… Þá einhvern veginn fær maður hugmyndir um það hvernig maður getur bætt lífið 

sitt og lífstílinn sinn... Svo eru líka einhverjir áhrifavaldar sem gera svona make-up og 

eitthvað. Þeir hjálpa manni kannski á þann hátt að finna hvað er best fyrir mann sjálfan. - 

Emma 

 

Sumir áhrifavaldar virðast þó hafa djúpstæðari áhrif á stúlkurnar en aðrir. Þær segja það vera 

þá áhrifavalda sem hafa einhver mikilvæg skilaboð eða einhvern jákvæðan boðskap að bera. 

 

Áhrifavaldarnir sem ég follow-a eru oftast bara fyrir jákvæðni og uppbyggjandi efni, sem að 

ég get kannski orðið að betri manneskju á að skoða…mér finnst mjög gaman að sjá stelpur 

styðja stelpur...oftast eru þetta ekki myndir af einhverjum heldur meira einhver skilaboð. -

Vera 
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Ein kvennanna í rannsókninni hefur átt við átröskun að stríða og lýsir hún því í viðtalinu hvernig 

það veiti henni styrk að heyra frásagnir þeirra áhrifavalda sem hafa verið í sömu sporum og hún: 

 

Ég er líka að follow-a svona jákvæða líkamsímynd…hlutir sem maður var kannski að ströggla 

við…að finna fólk sem er kannski eða var að ströggla við það sama og er búið að stíga upp 

úr því og er svona með einhver skilaboð sem maður þarf að heyra. Hvort sem það er um 

líkamsímynd, kvíða, þunglyndi eða eitthvað. - Kristrún 

 

5.4 Neikvæð áhrif 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að notkun samfélagsmiðla getur haft verulega neikvæð áhrif á 

þróun sjálfsmyndar og líkamsímyndar ungs fólks. Því meiri tíma sem einstaklingar eyða á 

samfélagsmiðlum, þeim mun líklegri eru þeir til að hafa veika sjálfs- og líkamsímynd (Brown og 

Tiggemann, 2016). 

 

5.4.1 Neteinelti 

Einelti er vandamál sem hefur stækkað eftir að netið og samfélagsmiðlar komu til sögunnar. Á 

netinu geta þeir sem leggja í einelti, skýlt sér á bak við nafnleynd. Af þeim sökum er erfitt að 

eiga við vandamálið (SAFT, e.d.). Eva lýsir því hvernig hún varð fyrir einelti á samfélagsmiðlum, 

löngu áður en hún byrjaði sjálf að nota þá. 

 

Ég fékk Facebook seinna en vinir mínir. Mamma og pabbi vildu halda því aðeins lengur í 

burtu. Þá var ég meira að segja búin að lenda í smá svona Facebook-árás, frá stelpu sem 

var með mér í árgang… Hún og vinkona mín hittast og búa til Facebook um mig og skrifa í 

bio: „Ég er skotin í strák,” skrifuðu nafnið á stráknum sem ég var skotin í og ödduðu svo fullt 

af vinum mínum og fjölskyldumeðlimum mínum. - Eva 

 

Emma lýsir því einnig hvernig yngri systir hennar varð fyrir neteinelti þegar hún var aðeins sex 

ára gömul. 
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Hún var í einhverjum leik í símanum þar sem maður verður að skrá sig inn, er með username 

og er að spila við einhverja aðra. Þar var einhver stelpa frá Kína eða Japan sem byrjaði að 

tala við hana í gegnum eitthvað svona chat í leiknum og byrjaði bara að segja við hana: „Kill 

yourself” og: „Hate you.” Hún varð geðveikt lítil í sér…þetta var þegar hún var sex ára... 

Bara lítill krakki. - Emma 

 

5.4.2 Samanburður 

Eins og áður hefur komið fram í þessari ritgerð hafa samfélagsmiðlar aukið aðgengi okkar að lífi 

annarra. Neikvæður fylgifiskur þess er aukinn samanburður við annað fólk. Konurnar sem tóku 

þátt í þessari rannsókn lýsa því allar hvernig þær hafa tilhneigingu til að bera sig saman við 

kynsystur sínar á samfélagsmiðlum. 

 

Maður er í rauninni alltaf að bera sig saman við aðra...þá verður það oft óheilbrigt…því þá 

var maður einhvern veginn aldrei sáttur við sjálfan sig. Í staðinn fyrir að ætla að taka 

einhvern ákveðinn punkt frá öðrum til að bæta mig. - Eva 

 

Stundum er sagt að fjarlægðin geri fjöllin blá. Það efni sem við erum útsett fyrir á 

samfélagsmiðlum sýnir oftar en ekki fegraða mynd af raunveruleikanum. Það er því auðvelt að 

falla í þá gryfju að halda að allir aðrir hafi það betra en maður sjálfur, þegar eina efnið sem 

maður sér frá þeim eru hápunktarnir í lífi þeirra. Konurnar í rannsókninni eru allar á þeirri 

skoðun að sú ímynd sem áhrifavaldar birta á samfélagsmiðlum sé ekki raunsæ. 

 

Þetta er ekki raunveruleikinn! Þetta er bara eitthvað í síma. Þetta er svo steikt af því þú 

velur sjálfur hvað þú vilt sýna. Ég get ekki stjórnað núna hvernig þið sjáið mig núna en á 

Instagram get ég stjórnað því. - Karen 

 

Þú getur einmitt bara filterað svo mikið. Það er svo mikið sem þú getur ekki vitað, sem þú 

heldur að þú vitir um manneskjuna. - Eyvör 

 

Já einmitt, íslenskir áhrifavaldar eru alltaf að fara eitthvert, út að borða og gista á einhverju 

hóteli og taka geggjaðar myndir og fá svo borgað fyrir að setja inn myndirnar. - Kristrún 
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Jafningjahópar eru mikilvægir þegar kemur að mótun sjálfsmyndar. Til að ungt fólk geti 

skilgreint sig sem einstaklinga og upplifað að það sé samþykkt innan hópsins þarf það sífellt að 

vera að bera sig saman við jafningja sína (Pugh og Hart, 1999). Konurnar í rannsókninni segja 

áhrifavalda ekki vera þá einu sem þær bera sig saman við. Þær standa sig oft að því að bera sig 

saman við jafningja sína á samfélagsmiðlum. Hjá ungum samfélagsmiðlanotendum skiptir 

fylgjendafjöldi (e. followers) og fjöldi þeirra sem líka (e. like) við myndir þeirra gjarnan máli. Það 

sé eins konar mælikvarði á vinsældir. Konurnar lýsa því hvernig þær finna fyrir höfnun þegar 

þær fá ekki sama samþykki og jafningjar sínir á samfélagsmiðlum. 

 

Ég hef reynt að follow-a Kylie Jenner. Ég hætti því sólarhring seinna… Ég gæti aldrei litið 

svona út...Mig langar ekki að skrolla í gegn, líta á sjálfa mig og brotna að innan. Þetta fer 

líka rosa mikið eftir því hvort þetta eru strákar eða stelpur. Ég á miklu auðveldara með að 

follow-a myndarlega stráka en myndarlegar stelpur… Mér finnst það erfiðara…ég fæ mesta 

minnimáttarkenndina frá íslenskum stelpum sem eru nær mér. Ég veit að Kylie Jenner hefur 

farið í aðgerðir og svona en svo eru bara stelpurnar sem eru náttúrulega mjög sætar og búa 

bara rétt við hliðina á mér. - Vera 

 

Sérstaklega stelpur á Íslandi á okkar aldri. Sem nota Instagram og eru geðveikt sætar. - 

Kristrún 

 

Það eru stelpur sem eru með mörg þúsund fylgjendur, sem eru bara venjulegar stelpur í 

Versló…það er samt stundum alveg jafn erfitt að skoða þeirra feed og bera sig saman við 

þær eins og þessa stóru áhrifavalda. - Eyvör 

 

Já, og þær eru að fá eitthvað samþykki á samfélagsmiðlum og þú ert ekki að fá það. - Karen 

 

Allt virðist þetta hafa áhrif á það hvernig efni konurnar velja að birta á sínum eigin 

samfélagsmiðlum. Þær lýsa eins konar ritskoðunarferli, þar sem þær fara gaumgæfilega yfir sitt 

eigið efnið sjálfar, senda það svo áfram á vin eða vinkonu til að fá annað álit, áður en þær ákveða 

svo loks að birta það opinberlega.  
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Fyrsta er bara svona útlitslega séð, hvernig ég lít út…ef einhver annar er á myndinni með 

mér þá er ég samt bara að horfa á mig. Svo fer ég að pæla í því hvernig myndin lítur út með 

hinum myndunum og svona hvernig bakgrunnurinn er…svo er þetta líka hvenær maður 

póstar myndunum. Ég get ekki núna, það eru ekki nógu margir virkir… Ég veit hvað þetta er 

steikt! Ég veit að þessu fáu like skipta engu máli. - Karen 

 

Ég var til dæmis í gær að taka myndir með vinkonu minni og megnið af myndum sem ég 

almennt tek áður en ég vel er skammarlegt… Svo sendi ég myndirnar á vinkonur og vini og 

fæ álit þeirra og ber svo saman svörin. Ég fæ álit hjá allavega tveimur áður en ég pósta 

þeim. Þú þarft að fara í gegnum ákveðið editing ferli líka…ég skammast mín fyrir það en það 

tekur mig stundum alveg sólarhring að ákveða hvaða mynd ég ætla að pósta. - Vera 

 

Já, maður vill fá álitið hjá öðrum áður en aðrir sjá hana inni á Instagram. - Eyvör 

 

Maður treystir ekki sjálfum sér. Maður er ekki að biðja um samþykki frá sjálfum sér. - 

Kristrún 

 

Ef viðbrögð við efninu stenst ekki væntingar kvennanna segjast þær eyða efninu út af 

samfélagsmiðlum sínum. Þá segja þær mikilvægt að gera það á réttum tíma svo þær opinberi 

ekki óöryggi sitt. 

 

Ég set mynd inn til að fá samþykki og ef ég fæ ekki like-in þá er ég ekki að fá það sem ég er 

að biðja um og þess vegna mundi ég sennilega eyða henni. En þá þarf hún að vera búin að 

vera nógu lengi inni til að ég geti eytt henni án þess að ég líti út fyrir að vera óörugg. - Karen 

 

5.4.3 Freistingar og óttinn við að missa af 

Samfélagsmiðlar hafa ekki einungis breytt því hvernig fólk hefur samskipti. Í dag nýta fyrirtæki 

samfélagsmiðla í auknum mæli til markaðssetningar á vörum og þjónustu, til dæmis í gegnum 

gjafaleiki og í samstarfi við áhrifavalda. Konurnar í rannsókninni lýsa því hvernig þær öfundi oft 

aðra samfélagsmiðlanotendur af þeim hlutum sem þeir eiga. Þess vegna falli þær oft í freistni 

og kaupi einhverjar vörur sem þær hefðu kannski annars ekki gert. 
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Já, það sem hefur verið hjá mér er aðallega útlitslega en líka þú veist svona: „Vá þessi á svo 

mikið af hlutum, af hverju get ég ekki átt svona mikið af hlutum? Líka bara: „Þessi er alltaf 

í útlöndum, af hverju er ég ekki alltaf í útlöndum?“ - Emma 

 

Þessir fokking gjafaleikir sko! Auðvitað langar manni í eitthvað frítt en svo vinnur maður 

ekki og manni langar en þá í þetta. Þá fer ég og kaupi það…maður er bara: „Oh, mig langar 

í ný föt,“…og þetta er í tísku og það eru allir í svona. Jú, ég væri alveg til í að eignast 

þannig líka. Þetta er mjög lúmskt. – Eva 

 

Konurnar í rannsókninni virðast allar meðvitaðar um neikvæðu áhrifin sem samfélagsmiðlar 

hafa á þær en það virðist ekki duga til að fá þær til að einfaldlega logga sig út og leggja frá sér 

símana. Flestar þeirra segja það vera vegna ótta við að missa af einhverju. Ein þeirra óttast að 

aðrir gleymi henni og önnur gengur svo langt að óttast um tilvist sína án samfélagsmiðla. 

 

Að missa af. Ég vil ekki missa af neinu. - Kristrún 

 

Manni líður bara eins og maður sé að missa af. Það eru allir alltaf að gera eitthvað. - Eva 

 

Ég vildi ekki missa af… Ég fæ ógeðslega mikið af upplýsingum af samfélagsmiðlum og 

fréttum og svona en svo líka það einhvern veginn að fólk má ekki halda að ég sé dauð eða 

eitthvað…þegar ég tók mér pásu í nokkra daga hugsaði ég hvort fólk héldi að ég væri dottin 

í eitthvað þunglyndiskast eða væri flutt til útlanda eða eitthvað… - Emma 

 

Ég hef ógeðslega oft íhugað það að gera sjálfa mig prívat og eitthvað en ég geri það ekki því 

ég bæði eyði rosalega miklum tíma þarna inni að skoða en líka bara að fólk geti leitað mig 

uppi og vitað hver ég er. Ekki beint eitthvað til að vera þekkt heldur meira bara til að...ég er 

þá til. Meikar það sense? - Vera 

 



 

 XXXI 

5.5 Bjargráð 
Þegar fólk tekst á við streituvaldandi atburði eða mætir erfiðleikum í lífinu grípur það til aðferða 

sem kallast bjargráð (e. coping skills). Bjargráð geta verið nauðsynleg til að hjálpa fólki að 

komast yfir áföll og erfiða lífsreynslu (Morin, 2020). Ungu konurnar sem tóku þátt í rannsókninni 

lýsa því allar hvernig þær velja að hætta að fylgjast með ákveðnum aðila (e. unfollow) eða fela 

(e. hide) myndir og myndbönd á samfélagsmiðlum sem koma þeim í uppnám af einhverri 

ástæðu. Þannig framkvæma þær eins konar hreinsun á sínum eigin aðgangi til að sporna við 

neikvæðum áhrifum frá öðrum notendum sem þær eru að fylgjast með (e. follow) á 

samfélagsmiðlum.  

 

Unfollow-a. Það er bókstaflega það sem ég geri. Sama með TikTok. Þar hæda [fel] ég fólk. - 

Vera 

 

 

Segja má að algóritmi (e. algorithm) samfélagsmiðla virki sem einskonar þyrnir í augum 

stúlknanna sem gerir þeim erfitt fyrir að loka augunum fyrir þeim neikvæðum áhrifum miðlarnir 

hafa á þær. 

 

Já, eins og á TikTok og Instagram er hægt að gera svona „not interested“…bara svona: „Ég 

hef ekki áhuga á svona efni“ og þá bara veit algóritminn það. Maður þarf svolítið að passa 

sig á algóritmanum. Ef maður dettur ofan í einhverja holu…er að eiga slæman dag, með 

geðveikt lítið sjálfstraust, þá fer maður bara að skoða Instagram til þess að láta manni líða 

verr. Svona niðurrifs-skroll. Algóritmanum er sama svo lengi sem þú ert í símanum. Hann 

er bara að halda þér inni. - Kristrún 

 

Ég held að besta leiðin...ef einhver er að hafa slæm áhrif á mig þá er ég að fara unfollow-a. 

-Eyvör 

 

Já, bara hreinsa, það er miklu einfaldara á Instagram heldur en Tiktok. - Karen 
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6 Lokaorð 
Hér eru niðurstöður teknar saman með tilvísun í fræðin og svörun rannsóknarspurninga. 

Markmiðið með rannsókninni var að skoða samfélagsmiðlanotkun ungra kvenna á Íslandi, áhrif 

miðlanna á sjálfsmynd þeirra og hlut áhrifavalda. Litið var til þess hvort og þá hvernig áhrif 

samfélagsmiðlar og áhrifavaldar hafa á sjálfsmynd kvennanna. Niðurstöður byggja á frásögnum 

sjö kvenna, á aldrinum 18-24 ára, sem allar eru virkir notendur samfélagsmiðla. Ein þeirra hefur 

starfað á samfélagsmiðlum, sem svokallaður áhrifavaldur. 

Síðan samfélagsmiðlar komu fyrst fram á sjónarsviðið hafa þeir dregið að sér milljónir 

notenda um heim allan og er Ísland þar svo sannarlega ekki undanskilið. Samkvæmt niðurstöðu 

rannsóknar Eurostat (2021), hagstofu Evrópusambandsins, er áætlað að um 94% Íslendinga á 

aldrinum 16-24 ára noti samfélagsmiðla og mælist þar með hæst í þeim aldursflokki á meðal 

EES-landa og aðildarríkja Evrópusambandsins. Það er einmitt á þessum viðkvæma aldri, 

unglingsárunum, sem sjálfsmyndin er brothættust. Ungt fólk, og þá sérstaklega konur, þykir 

einkar móttækilegt fyrir skoðunum annarra og er því sérstaklega viðkvæmt fyrir margvíslegum 

áhrifum samfélagsmiðla (Kristín Tómasdóttir, 2017). 

Meginniðurstaða þessarar rannsóknarinnar er sú að ungar konur noti samfélagsmiðla í 

miklum mæli, aðallega sér til dægrastyttingar og til að vera í samskiptum við vini og vandamenn. 

Notkun samfélagsmiðla og áhrifavaldar geta haft þau jákvæðu áhrif að veita konunum 

innblástur og hvatningu til betri lífstíls. Út frá frásögnum viðmælenda mátti þó greina að 

neikvæðu áhrifin, sem felast einna helst í miklum samanburði og þörf fyrir viðurkenningu 

annarra, vegi mun þyngra en jákvæðu áhrifin. Frásagnir viðmælenda gefa til kynna að ungar 

konur séu meðvitaðar um þessi neikvæðu áhrif en þrátt fyrir það eiga þær erfitt með að leiða 

þau hjá sér. 

Ekki er útlit fyrir að samfélagsmiðlar séu á förum á næstunni og því telur rannsakandi 

mikilvægt að auka fræðslu ungs fólks um margþætt áhrif samfélagsmiðlanotkunar, hvetja það 

til að tileinka sér gagnrýna hugsun, veita þeim fleiri verkfæri í verkfærakistuna sem bjargráð eru 

og síðast en ekki síst efla sjálfsmyndina í stað sjálfunnar (e. selfie). 
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