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 i 

Útdráttur 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að kanna hvort samfélagsmiðlar hafi áhrif á sjálfsmynd mæðra. 

Hin svokallaða glansmynd er það sem setur fordæmi og óraunhæfar kröfur á samfélagsmiðlum 

í garð mæðra. Samfélagsmiðlar geta verið af allskonar toga og haft mismunandi markmið. 

Einstaklingar geta valið hvaða miðla þeir vilja nýta og hvað þeir vilja skoða á sínum miðlum. 

Áhrifavaldar nýta miðla sína til að auglýsa vörur eða vörumerki og fá í staðinn vörur eða tekjur. 

Mæður eiga það til að bera sig saman við aðra á miðlum sínum. Þessi samanburður getur verið 

bæði við aðra í svipaðri stöðu og við þær sjálfar eða áhrifavalda. Samanburðurinn getur verið 

af jákvæðum eða neikvæðum toga og geta mæðurnar valið hvað þær vilja skoða og hverjum 

þær vilja fylgja í daglegu lífi. Þar sem allt sem tengist samfélagsmiðlum fer fram í gegnum 

internetið erum við ekki að hitta einstaklingana augliti til auglitis og getur því verið að það sem 

við sjáum á miðlunum samræmist ekki alltaf því sem á sér stað í raunveruleikanum. Hægt er að 

eiga við myndirnar og myndbrotin ásamt því að taka það frá réttu sjónarhorni og með réttri 

lýsingu. Helstu niðurstöður þessara ritgerðar leiddu í ljós að samfélagsmiðlar geta haft bæði 

jákvæð og neikvæð áhrif á mæður. Jákvæðu áhrifin eru þegar þeir sem við fylgjumst með á 

miðlum okkar hafa hvetjandi áhrif á okkur. Þá skapar það hvatningu að vilja gera betur og að 

skapa sér markmið til að ná því. Neikvæðu áhrifin eru hins vegar þegar við berum okkur saman 

við aðra og það skilar sér í lélegu sjálfsmati og að mæðrunum finnst þær ekki vera að standa 

sig nógu vel. Það getur verið slæmt fyrir móðurina að finnast hún ekki vera að standa sig nógu 

vel og að hún geti gert betur. Samanburðurinn getur hins vegar einnig verið af jákvæðum toga 

þegar móðirin upplifir að hún sé að gera vel eða að gera betur en einhver annar. Það getur hins 

vegar einnig verið slæmt, því þá veit hún að það er einhver annar sem er ekki að gera nógu vel 

og að það dregur úr sjálfsmynd þeirrar móður.   

 

Lykilhugtök: samfélagsmiðlar, sjálfsmynd, mæðrahlutverkið, félagslegur samanburður, 

glansmynd 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine whether social media influences the self-image of 

mothers. The glamour shot is a photo that sets unrealistic demands on social media that other 

mothers try to live up to.  There are many different kind of social media pages that have different 

goals. Individuals can choose which media they want to use and what they want to view on that 

media. Social media influencers use their media to advertise products or brands and get product 

or revenue in return. It can be difficult for mothers to view social media of other mothers that 

are influencers because they tend to make everything look better around them. Mothers tend to 

compare them selfs to others on the internet. This comparison can both be with others in a 

similar position as themselves or to influencers. The comparison can be both positive and 

negative and the mothers can choose what they want to examine on the media and who they 

want to follow in their daily lives. Since everything related to social media  takes place on the 

internet, we do not meet individuals face to face so what we see on the media does not always 

correspond to what is happening in real life. The users can change their pictures and videos 

with filters as well as taking the photos from the right angle. The main results of this essay 

showed that social media can both have positive and negative effect on mothers. The positive 

effect is when the person we are following on social media motivates us and the motivation can 

make us to do better and to create goals we want to achieve. However the negative effects are 

when we compare ourselves to others which results in poor self esteem and makes mothers feel 

like they are not doing good enough. It can be bad for mothers to feel that they are not doing 

good enough and that they can do better. However this comparison can also be positive  when 

mothers feel that they are doing well enough or doing better than someone else. This can 

however also be bad because then they know the other mother is not doing well enough and 

that can reduce that mothers self-esteem. 

 

Key words: social media, self-esteem, motherhood, social comparison, glamour shot  
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Formáli 

Til að byrja með ákváðum við að skrifa um áhrif samfélagsmiðla á sjálfsmynd einstaklinga. En 

eftir að hafa skoðað heimildir og gögn um þetta tiltekna efni hölluðumst við að því að samtvinna 

mæður inn í efnið okkar. Stutt er síðan við urðum báðar nýbakaðar mæður og þar með lág það 

beinast við að þetta væri innan okkar áhugasviðs. Samfélagsmiðlanotkun hefur aukist töluvert 

seinustu ár og hefur hins svokallaða glansmynd orðið sí vinsælli á slíkum miðlum.  

Við viljum færa Kjartani Ólafssyni leiðbeinanda okkar bestu þakkir fyrir leiðsögn og 

vinnslu þessarar ritgerðar. Viljum við einnig þakka honum fyrir gott utanumhald og stuðning í 

gegnum þessa vinnu. Að lokum viljum við þakka honum fyrir þann tíma sem hann gaf okkur 

skipulega í gegnum þetta samstarf. 

Þakkir færum við einnig mökum okkar Grétari Berg Jónssyni og Hlöðveri Steina 

Hlöðverssyni fyrir ómetanlegan stuðning og þolinmæði á meðan á ritgerðarskrifum stóð. 

Sömuleiðis þökkum við börnunum okkar fyrir alla þolinmæðina og mömmulauasar stundir. 

Nánustu fjölskyldu okkar færum við einnig okkar bestu þakkir fyrir stuðning og aðstoð í 

gegnum allt þetta ferli.  

Bestu þakkir fær að lokum Elín Ingibjörg Jacobsen fyrir yfirlestur ritgerðarinnar, gagnlegar 

ábendingar og tímann sem hún gaf okkur.  
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Inngangur  

Samfélagsmiðlar verða sífellt vinsælli og hefur með tilkomu þeirra orðið til hin svokallaða 

glansmynd sem er það sem við sýnum á miðlum okkar. Glansmyndin er það sem einstaklingar 

setja fram sem ímynd af sjálfum sér sem samræmist ekki alltaf því sem gerist í raun og veru.  

Samfélagsmiðlar spanna allt frá hugsunum og tilfinningum einstaklinga yfir í atburði 

sem eiga sér stað í lífi þeirra. Þetta getur verið bæði í athugasemdum sem og því sem 

einstaklingar birta á sína eigin miðla. Það getur komið sterkt fram í gegnum þessar 

athugasemdir og færslur einstaklinga hvernig atburðir í lífi þeirra hafa áhrif á þau (De 

Choudhury, Counts og Horvitz, 2013). Áhrifavaldar eru þeir sem móta viðhorf annarra í 

gegnum notkun samfélagsmiðla. Þetta er tegund óháðs þriðja aðila sem mótar sýn fylgjenda 

sinna með því að auglýsa vörumerki eða fyrirtæki. Áhrifavaldar treysta á fjölda fylgjenda sinna 

og hversu oft færslum þeirra er deilt (Freberg, Freberg og Mcgaughey, 2011).  

Talið er að um 95% íbúa á Íslandi noti internetið reglulega sem gerir Ísland það land í 

Evrópu sem notar internetið mest. Tæplega helmingur notenda internetsins tengist því í gegnum 

snjallsíma sína (Hagstofa Íslands, 2014). Einstaklingar hafa greiðan aðgang að því að tengjast 

samfélagsmiðlum og internetinu í gegnum snjallsíma sína þar sem þeir eru gjarnan með í för. 

Það er mikil breyting fyrir einstaklinga að fara yfir í foreldrahlutverkið. Þetta er 

langtímaferli sem hefst á meðgöngunni og fyrir marga heldur það áfram eftir fæðingu barnsins. 

Hið nýfædda barn krefst mikils af foreldrum sínum og getur það því verið verulegur 

streituvaldur fyrir einstaklinga að fara yfir í þetta stóra hlutverk. Þetta getur haft í för með sér 

félagsleg, sálræn sem og líkamleg vandamál fyrir foreldrana (McDaniel, Coyne og Holmes, 

2011). Sú breyting sem á sér stað hjá konu þegar hún fer yfir í mæðrahlutverkið er bæði 

krefjandi og flókin. Sá stuðningur sem mæður hafa fengið hefur minnkað undanfarin ár þar sem 

konur eiga nú til dags börn seinna, fara fyrr tilbaka til vinnu og vegna betri læknisþjónustu. Á 

sama tíma hafa samfélagsmiðlar rutt leið sína og þróast hratt ásamt því að mæður nýta þá miðla 

í miklum mæli. Mæður nýta þessa miðla sem hluta af daglegu lífi sínu, til að styðja hver aðra 

og til að fá upplýsingar (Davis, 2015). Það er frekar persónubundið og breytilegt hvernig móðir 

upplifir móðurhlutverkið. Það eru þó oft sömu þættirnir sem koma að upplifun mæðra eins og 
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hvernig tengsl þeirra við barnið er, félagslegt stuðningsnet þeirra, sjálfstraust og þreyta svo 

eitthvað sé nefnt (Matthey, 2011). 

Í þessari ritgerð er leitast við því að svara rannsóknarspurningunni: “Hvernig hafa 

samfélagsmiðlar áhrif á sjálfsmynd mæðra?”. Þeir þættir sem verða skoðaðir eru 

samfélagsmiðlar, áhrifavaldar og áhrif þeirra á mæður. Ritgerðin skiptist upp í fimm kafla. Fyrst 

verður fjallað um sjálfsmynd og því næst samfélagsmiðla og áhrifavalda. Þeir samfélagsmiðlar 

sem verða skoðaðir eru Facebook, Instagram, Snapchat og TikTok. Þriðji kafli fjallar svo um 

áhrif samfélagsmiðla á sjálfsmynd. Í fjórða kafla verður farið yfir áhrif samfélagsmiðla á mæður 

þar sem verður skoðað mæðrahlutverkið, samfélagsmiðlanotkun mæðra og stuðningshópa 

innan internetsins. Að lokum verður svo farið yfir kenningar Goffman í fimmta kafla og þær 

tengdar við efnið.  
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Sjálfsmynd 

Sjálfsmynd er skilgreind sem jákvæð eða neikvæð lýsing einstaklings á sjálfum sér. Rannsóknir 

sem hafa skoðað tengsl milli sjálfmyndar og samfélagsmiðla hafa sýnt að fólk með lágt 

sjálfstraust notar samfélagsmiðla meira til að styrkja sína eigin sjálfsmynd en þeir með hátt 

sjálfstraust (Hawi og Samaha, 2016). Sjálfsmynd einstaklinga samanstendur af því hvernig þeir 

sjá sig frá ólíkum sjónarhornum. Útlit er talinn stór þáttur í sjálfsmynd einstaklinga vegna þess 

að útlitið er það fyrsta sem einstaklingar taka eftir í fari annarra (Peltola, 2019). 

Kenningar um félagslegan samanburð á milli einstaklinga er talin meðfædd þörf þar sem 

við eigum það til að bera okkur saman við aðra vegna sjálfsmats. Þar með talið berum við okkur 

saman við einstaklinga sem eru svipaðir okkur sjálfum. Samanburður getur haft mismunandi 

áhrif á einstaklinga eftir því hversu mikið eða lítið sjálfsálit þeir hafa (Alfasi, 2019). 

Hugtakið sjálfsálit er notað til að lýsa eigin mati á persónulegum gildum og hversu 

mikils virði einstaklingar telja sig vera. Sjálfsálit getur verið skilgreint sem hversu mikið 

einstaklingur metur og líkar við sjálfan sig óháð aðstæðum. Sjálfsálit er oftast lægst hjá börnum 

og hækkar og styrkist eftir því sem einstaklingur eldist og þroskast þar til eigið álit nær nokkuð 

stöðugu og viðvarandi stigi á fullorðinsárunum. Að hafa heilbrigt sjálfsálit getur haft áhrif á 

margt eins og ákvarðanatöku, geðheilsu og lífsgæði almennt. Á sama tíma getur verið erfitt að 

hafa of hátt eða of lágt sjálfsálit. Sjálfsálit hefur áhrif á hvatningu þar sem einstaklingar með 

heilbrigða og jákvæða mynd af sjálfum sér hafa betri burði til að skilja hvað þeir geta, taka 

frumkvæði og taka sér nýja hluti fyrir hendur. Einstaklingar með heilbrigt sjálfsálit gera sér 

grein fyrir hæfileikum og kunnáttu sinni ásamt því að geta haldið heilbrigðu sambandi við aðra. 

Þeir setja sér raunveruleg markmið og kröfur og skilja þarfir sínar og geta tjáð þær. Þeir sem 

hafa hins vegar lágt sjálfsálit eru ekki jafn öruggir með getu sína og efast oft um þær ákvarðanir 

sem þeir taka. Þeir eru ekki mikið fyrir að prófa nýja hluti þar sem þeir óttast að mistakast. 

Einstaklingar með lágt sjálfsálit eiga gjarnan í sambandserfiðleikum og geta einnig átt erfitt 

með að tjá sig um þarfir sínar og jafnvel fundist þeir óverðugir. Einstaklingar með of hátt 

sjálfsálit eiga það til að ofmeta færni sína og kunnáttu. Þeim finnst þeir gjarnan eiga rétt á að 

ná árangri jafnvel þó þeir hafi ekki nægilega færni til þess. Það getur verið erfitt fyrir þessa 

einstaklinga að halda samböndum gangandi og þeir eiga það einnig til að loka á möguleikann 
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að geta bætt sig þar sem þeir líta á sjálfa sig sem hinn fullkomna einstakling (Cherry, 2010). 

  Sjálfstraust er það traust sem einstaklingur hefur á eigin getu, hæfni og dómgreind. Í 

öðrum orðum er sjálfstraust sú trú einstaklings á að hann geti tekist á við daglegar áskoranir og 

kröfur sem verða á vegi hans. Einstaklingar með gott sjálfstraust eru gjarnan hamingjusamari 

en þeir sem eru með lágt sjálfstraust. Það má útskýra á þann hátt að einstaklingar sem eru 

ánægðir og öruggir með hæfileika sína og þá getu sem þeir búa yfir eru  á sama tíma ánægðari 

með þann árangur sem þeir ná (Ackerman, 2021). 
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Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar eru uppspretta gagnlegra upplýsinga sem tengja einstaklinga saman á bæði 

góðum og slæmum tímum. Miðlarnir eru einkum notaðir á hátíðarstundum eða erfiðum tímum 

til að ná til fjölskyldu, vina og kunningja (Duggan, Lenhart og Ellison, 2015). Á seinustu árum 

hefur verið gríðarleg aukning á notkun samfélagsmiðla í heiminum. Í nútímasamfélagi nota 

flestir samfélagsmiðla að einhverju leyti (Andreassen, Pallesen og Griffiths, 2017). 

Samfélagsmiðlanotkun hefur aukist gríðarlega seinustu árin og var um ⅓ af heiminum 

með aðgang að einhverjum samfélagsmiðli í janúar 2016. Af þessum samfélagsmiðla notendum 

voru konur í meiri hluta, eða 68% kvenna á móti 62% karla. Konur verja einnig meiri tíma 

daglega í notkun miðlanna en karlar, eða að meðaltali 46 mínútum á móti 31 mínútu hjá körlum. 

Æ fleiri notendur eru með aðgang að fleiri en einum samfélagsmiðli þar sem þeir eru allir 

mismunandi og bjóða upp á ólíka möguleika (Hawi og Samaha, 2016). Notkun á 

samfélagsmiðlum getur verið allt frá því að skoða og deila myndum yfir í að hafa samskipti við 

aðra og í sumum tilfellum einungis til að fylgjast með öðrum notendum. (Andreassen, Pallesen 

og Griffiths, 2017). Notendur samfélagsmiðla búa sér til persónulegan aðgang og geta þannig 

tengst vinum og kunningjum sínum. Þessi persónulegi aðgangur getur innihaldið ýmsar 

upplýsingar eins og myndir, myndbrot og blogg. (Kaplan og Haenlein, 2010) Einstaklingar nota 

samfélagsmiðla gjarnan sér til dægrastyttingar á meðan fyrirtæki nota samfélagsmiðla einnig 

til að styðja við stofnun vörumerkja eða til markaðsrannsókna (Andreassen o.fl., 2017; Kaplan 

og Haenlein, 2010). Þó notkun þessara miðla sé í dag talin eðlileg hefur hún einnig vakið upp 

vangaveltur þar sem notkun samfélagsmiðla getur orðið ávanabindandi (Andreassen o.fl., 

2017).  

Samfélagsmiðlar eru alls staðar í kringum okkur og er útbreiðsla þeirra áhugaverð, en á 

sama tíma nokkuð ógnvekjandi. Vörumerki sannfæra neytendur með internetmiðuðum 

auglýsingum sem hafa heldur augljós markmið eins og til dæmis auglýsingaborðar sem koma 

upp á vefsíðum. Hins vegar geta auglýsingarnar einnig birst á lúmskari hátt eins og í gegnum 

áhrifavalda á samfélagsmiðlum. Margir upplifa auglýsingar áhrifavalda eins og hverja aðra 

uppfærslu á miðlinum sem gerir einstaklingum erfitt fyrir að greina á milli hvað er auglýsing 

og hvað ekki (Lin, Vijayalakshmi og Laczniak, 2019).  
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Jákvæðir hlutir á samfélagsmiðlum geta leitt af sér hvetjandi viðbrögð sem í kjölfarið 

leiða af sér jákvæðara sjálfsáliti. Algengt er að notendur samfélagsmiðla eigi það til að láta það 

líta út eins og líf þeirra sé innihaldsríkara en það er í raun og veru (Djafarova og Trofimenko, 

2017). Of mikil samfélagsmiðlanotkun þar sem einstaklingar bera sig saman við aðra getur 

valdið og ýtt undir geðræn vandamál (Kohler, Turner og Webster, 2020). 

Samfélagsmiðlar gera það að verkum að það er auðvelt að tengjast öðrum þó þeir séu 

langt í burtu. Það er eitt af því sem heillar marga við þessa miðla. Sömuleiðis gefa 

samfélagsmiðlar notendum rými til að vera skapandi á sinn eigin hátt og möguleikann á að geta 

tjáð sig um ýmis málefni. Hins vegar er einnig að finna neikvæðar hliðar á samfélagsmiðlum. 

Ungt fólk finnur til að mynda gjarnan til höfnunar á samfélagsmiðlum þar sem þau eiga ekki 

alltaf auðvelt með að tengja við þau málefni sem eru í umræðunni hverju sinni. Í framhaldi af 

því geta þau upplifað sig ein á báti þar sem þeim finnst enginn upplifa sömu vandamál og þau 

eru að ganga í gegnum. Ungir notendur samfélagsmiðla upplifa gjarnan að þeir þurfi að virðast 

ánægðir á miðlum sínum gagnvart öðrum notendum (Freitas, 2017).  

Notkun samfélagsmiðla meðal foreldra verður sí vinsælli og nota þeir miðlana gjarnan 

til að uppfæra fylgjendur sína um hvað sé að gerast  lífi barna sinna, vangaveltur og áhyggjur 

foreldranna. Þátttaka foreldra á samfélagsmiðlum gerir þeim kleift að viðhalda félagslegum 

samböndum sem þeir hafa nú þegar myndað, víkka félagslega hringinn (e. social capital) sinn, 

leita að og deila upplýsingum sem getur átt þátt í að stækka þann hring (Jang og Dworkin, 

2014). Algengt er að einstaklingar noti samfélagsmiðla til að birta jákvæða mynd af sér sjálfum 

og lífi sínu. Samfélagsmiðlar geta þannig verið varasamir, þar sem einstaklingar verja gjarnan 

löngum tíma þar í að skoða myndir af öðrum (Padoa, Berle og Robert, 2018).  

Samfélagsmiðlar eru góður vettvangur fyrir foreldra til að styrkja félagsleg sambönd sín 

þar sem auðvelt aðgengi er að þeim. Sömuleiðis gefa samfélagsmiðlar möguleika á að tengjast 

öðrum samstundis fyrir engan eða lítinn kostnað. Það að hlaða inn mynd af til dæmis afmæli 

barns síns getur gefið þeim sem ekki gátu verið viðstaddir viðburðinn upplýsingar sem getur 

hjálpað við að viðhalda tilfinningalegum tengslum. Vegna möguleika samfélagsmiðla að hjálpa 

til við að viðhalda og byggja upp félagslega hring einstaklinga hafa fræðimenn skoðað hvernig 

og hvers vegna foreldrar nota samfélagsmiðla (Jang og Dworkin, 2014). Þessir miðlar geta verið 

vettvangur þar sem einstaklingar bera sig saman við aðra. Þessi samanburður getur verið af 

útlitslegum toga sem og vegna velgengni annarra. Einstaklingar eru líklegir til að bera sig saman 

við aðra bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt samkvæmt félagslegum samanburðarkenningum. 

Þessi samanburður á sér oft á tíðum stað á streitutímum einstaklinga eða þegar nýjungar og 
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breytingar eiga sér stað. Samanburður sem þessi getur verið einna erfiðastur fyrir mæður þar 

sem það getur verið erfitt fyrir geðheilsu þeirra að bera sig saman við “hina fullkomnu 

móðurímynd”. Þetta getur leitt til þess að mæður leitast í það að ná fram þeirri “fullkomnun” 

sem þær verða varar við á samfélagsmiðlum (Padoa o.fl., 2018). 

Facebook og Instagram eru vinsæll vettvangur meðal ungra mæðra til að tengjast öðrum. 

Facebook hefur verið vinsæll vettvangur undanfarin ár, en Instagram er að koma sterkari inn 

og er í örum vexti. Meira en helmingur notenda Instagram eru konur og er kostur miðilsins 

samskipti sem eiga sér stað með sjónrænum hætti eins og myndum sem eiga að fanga athygli  

annarra notenda. Konur virðast einna helst sækjast í jákvæðar upplýsingar sem birtast á 

prófílum notenda (Djafarova og Trofimenko, 2017). Samfélagsmiðlar eins og Facebook og 

Instagram hvetja notendur til að taka þátt með því að líka við eða skrifa athugasemd á 

uppfærslur annarra. Þessi tegund af samskiptum byggir tengsl milli notenda og lætur þeim líða 

eins og þeir séu hluti af samfélagi (Lin o.fl., 2019). 

 

Áhrifavaldar 
Áhrifavaldar eru einstaklingar sem vinna við að byggja upp svokallaða prófíla á 

samfélagsmiðlum sínum. Markmið slíkra prófíla er að hafa áhrif á hegðun þeirra sem fylgjast 

með miðlum áhrifavaldanna sem eru svokallaðir fylgjendur. Áhrifavaldar eru með allt frá 

þúsundum fylgjenda upp í milljón og geta í gegnum miðil sinn haft áhrif á hegðun þeirra.  

Áhrifavaldar hafa áhrif á hegðun annarra með félagslegum samskiptum í gegnum sinn miðil og 

sýna fram á þau áhrif sem þeir hafa á fylgjendur sína með stigvaxandi líkönum. (Peltola, 2019). 

Notendur samfélagsmiðla hafa ekki aðeins samskipti við vini og kunningja, heldur einnig 

utanaðkomandi áhrifavalda. Þegar notendur hafa samskipti við áhrifavalda byggist upp traust 

og með því myndast ákveðið samband þeirra á milli. Með þessu móti verður notandinn opnari 

fyrir þeim vörum sem áhrifavaldurinn er að auglýsa þar sem auglýsing frá honum birtist sem 

ábending frá vini þínum. (Lin o.fl., 2019).  

Nú til dags er horft til áhrifavalda á sama hátt og þeirra sem kynna ákveðin vörumerki 

eins og leikara, fyrirsætna, íþróttamanna og annarra frægra einstaklinga. Markaðssetning 

áhrifavalda er í raun markaðsaðferð þar sem áhrifavaldurinn er bæði í senn álitsgjafi og skapar 

markaðssamskipti. Notandinn getur valið hverjum hann fylgir á samfélagsmiðlum sínum, en 

það sem hann velur ekki er hvaða vörumerki áhrifavaldarnir sem hann fylgist með eru í 

samstarfi við. Ólíkt frægum einstaklingum hafa áhrifavaldar byggt upp samfélagsmiðlaferil 
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sinn með því að birta myndir á Youtube, blogga eða birta myndir á Instagram (Peltola, 2019). 

Fylgjendur taka gjarnan skilaboðum áhrifavalda betur en hefðbundnum auglýsingum sem hefur 

oft jákvæðari áhrif á þá. Fylgjendur sem hafa fylgst með áhrifavaldi í einhvern tíma líta á hann 

sem jafningja sinn og því er oft auðvelt fyrir áhrifavaldinn að koma auglýsingum til skila á 

skilvirkan hátt. Í Evrópu, Bandaríkjunum og Englandi er í neytendalögum að áhrifavaldar þurfi 

að gefa til kynna auglýsingar og aðgreina þær frá öðrum færslum sínum. Það er þó engin leið 

til að fylgjast með að þetta sé gert rétt og sjaldan eru afleiðingar fyrir slík brot (Lin, o.fl., 2019). 

Almennt er talið að efni sem kemur frá áhrifavöldum sé neytendavænna en það sem 

kemur frá vörumerkjum. Einnig er talið að það sem áhrifavaldar segja um vöru hafi meiri áhrif 

en aðrar auglýsingar á sömu vöru (Peltola, 2019). Markaðssetning áhrifavalda byggist upp á 

persónulegum meðmælum þeirra og skiptir miklu máli að það komi frá þeim sjálfum en ekki 

markaðsfólki. Áreiðanleiki og sannleiksgildi skipta einnig miklu máli í samstarfi sem 

áhrifavaldar stunda á miðlum sínum gagnvart notandanum (Lin o.fl., 2019). Áhrifavaldar þurfa 

að gæta þess að vera áreiðanlegir á miðlum sínum þar sem það er þeirra tekjulind og 

trúverðugleikinn er það sem hefur áhrif á tekjur þeirra. Með allskonar leiðum geta áhrifavaldar 

kynnt sig og efni sitt á þann hátt sem þeir vilja. Til dæmis er hægt að eiga við myndirnar, setja 

filtera eða taka myndirnar frá ákveðnu sjónarhorni. Markmið áhrifavalda er að sýna sig og líf 

sitt í sem bestu ljósi (Peltola, 2019). 

Miklu máli skiptir að það komi skýrt fram þegar um samstarf áhrifavalds og fyrirtækis 

er að ræða og að samstarfinu fylgi fjárhagslegur ávinningur fyrir áhrifavaldinn. Þegar kemur að 

áreiðanleika á miðlum áhrifavalda skiptir máli að aðstæður séu raunverulegar og að ekki sé búið 

að eiga við myndina (Peltola, 2019). Vörumerki nota þennan vettvang í meira magni til að ná 

til kaupenda sinna og þar einna mest í gegnum samfélagsmiðla áhrifavalda (Lin, o.fl., 2019).  

 

Facebook 
Facebook var stofnað árið 2004 og varð mjög fljótt einn vinsælasti samfélagsmiðillinn á þeim 

tíma með 2,8 milljarða virkra notenda (Hall, 2019; Tankovska, 2021a). Facebook er enn einn 

vinsælasti samfélagsmiðillinn með stórt net foreldra. Ungir foreldrar spanna þar eitt stærsta 

hlutfall notenda og nota þeir miðilinn gjarnan daglega (Duggan o.fl., 2015). Einstaklingar eldri 

en 13 ára geta stofnað aðgang að Facebook og er það þeim gjaldfrjálst. Notendur tengjast vinum 

sínum og kunningjum, deila myndum, stöðuuppfærslum og eru hluti af ýmsum hópum. Á 

fréttaveitunni (e. newsfeed) sér notandinn upplýsingar og myndir frá vinum sínum og getur sett 
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athugasemd við eða líkað við myndir og stöðuuppfærslur. Hver notandi getur hlaðið inn 

ótakmörkuðu magni af myndum og merkt vini sína þar inná (Hall, 2019). 

Notendur Facebook nota miðilinn til að vera í sambandi við vini sína, deila góðum og 

jákvæðum færslum og til að komast að upplýsingum um aðra. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

Facebook notkun getur haft neikvæð áhrif á líðan fólks, valdið þunglyndiseinkennum og minni 

ánægju með lífið (Tromholt, 2016). Á milli manna er einnig mikið rökrætt um neikvæð og 

jákvæð áhrif samfélagsmiðla á almenna vellíðan einstaklinga. Facebook notkun hefur verið 

flokkuð sem virk almenningsnotkun, virk einkanotkun og óbein notkun. Í virkri 

almenningsnotkun er um að ræða samskipti í opinberu umhverfi þar sem sendar eru inn myndir 

og stöðuuppfærslur. Virk einkanotkun er þegar einstaklingur er að auðvelda einkasamskipti eins 

og til dæmis með einkaskilaboðum. Virk óbein notkun er þegar einstaklingur skoðar efni 

annarra án beinna samskipta. Mismunandi mynstur notkunar á samfélagsmiðlum eins og 

Facebook virðist leiða til annað hvort aukinnar eða minni vellíðunar einstaklinga (Faelens, Van 

de Putte, Hoorelbeke, De Raedt og Koster, 2020). 

Í rannsókn (Alfasi, 2019) var félagslegur samanburður borinn saman við sálrænu 

þættina eigið sjálfsálit og þunglyndi. Þátttakendur voru beðnir um að skoða fréttaveituna sína á 

Facebook með það að markmiði að skoða félagslegan samanburð þeirra og neikvæðar 

sálfræðilegar niðurstöður. Þessi rannsókn gekk út frá þeirri tilgátu að með því að fá þátttakendur 

til að vafra um á Facebook síðu sinni myndi það leiða til lækkunar á sjálfsáliti þeirra. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að félagslegur samanburður á Facebook dregur úr sjálfsáliti 

einstaklinga og eykur á þunglyndiseinkenni (Alfasi, 2019). 

Talið er að hinn félagslegi samanburður sem einstaklingar stunda á samfélagsmiðlum 

sé sá þáttur sem ýti undir geðræn vandkvæði. Mæður birta myndir á Facebook til að samræmast 

móðurímyndinni sem hefur myndast í þeim efnum. Það hefur sýnt sig að það eru gæði 

samskiptanna sem hafa áhrif á geðræna heilsu mæðra, en ekki tíminn sem þær verja á Facebook. 

Mæðrum finnst þær undir þrýstingi frá samfélaginu að auka Facebook virkni sína eftir að hafa 

eignast barn með því til dæmis að birta myndir af barni sínu. Í framhaldi af því upplifa þær 

jákvæðar tilfinningar þegar þær fá staðfestingu frá samfélaginu en neikvæðar þegar þær fá ekki 

þessa staðfestingu (Padoa o.fl., 2018). 
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Instagram 
Instagram var stofnað árið 2010 og er ört vaxandi samfélagsmiðill. Það sem gerir Instagram 

ólíkt Facebook er að þar er ekki jafn mikið um texta og meira einblínt á hið sjónræna eins og 

að deila myndum. Það sem einkennir þennan sjónræna veruleika er að þar eiga einstaklingar 

það til að sýna aðeins bestu hliðarnar af sínu lífi og sjálfum sér (Padoa o.fl., 2018). Á Instagram 

eru áhrifavaldar af allskonar toga, en vinsælustu umfjöllunarefnin eru tíska og fegurð. 

Instagram er mest notaði vettvangur áhrifavalda til að koma efni sínu frá sér. Einnig er miðillinn 

sjötti stærsti samfélagsmiðillinn með einn milljarð notenda. Notendur fylgja gjarnan og eru í 

samskiptum við vini sína, kunningja, fyrirtæki, fræga, vörumerki og áhrifavalda. Aðalástæðan 

fyrir því að neytendur nota Instagram er til að viðhalda sambandi sínu við vini og kunningja. 

Samfélagsmiðlar eins og Instagram safna saman fólki með svipuð gildi, viðhorf ogáhugamál 

(Peltola, 2019). 

Instagram er mjög vinsæll samfélagsmiðill meðal ungs fólks. Notendur Instagram nota 

miðilinn til dæmis til að deila myndum, fyrir sköpun, sem flótta, sjálfstjáningu og einfaldlega 

til að fylgjast með öðrum. Rannsóknir gefa til kynna að notkun á Instagram og þá aðallega 

aðlaðandi myndir af einstaklingum í góðu formi geti haft neikvæð áhrif á geðheilsu fólks, geta 

ýtt undir kvíða, haft áhrif á sjálfsmynd fólks og hvernig við skynjum okkar eigin líkama (Kohler 

o.fl., 2020). Einstaklingar líta gjarnan upp til frægra áhrifavalda sem sýna sínar bestu hliðar og 

verður það til þess að þeim finnst þeir þurfa að ná þeim markmiðum. Mæður eiga það til dæmis 

til að birta myndir af sjálfum sér og fjölskyldu sinni sem samræmast ekki alltaf 

raunveruleikanum. Sömuleiðis gefa þessar færslur ekki alltaf raunverulega mynd af 

foreldrahlutverkinu og þeim áskorunum sem fylgir uppeldi barna (Padoa o.fl., 2018).  

 

Snapchat 
Snapchat var stofnað árið 2011 og hefur orðið einn af vinsælustu samfélagsmiðlum heims 

með 265 milljón daglegra notenda á síðasta ársfjórðungi 2020 (Tankovska, 2021b). Snapchat 

er snjallforrit sem er aðgengilegt úr snjallsíma eða spjaldtölvu. Notendur senda og fá sendar 

myndir eða stutt myndbönd sem eru aðeins aðgengileg í tiltekin tíma og hverfa svo (Bayer, 

Ellison, Schoenebeck og Falk, 2016). Hugmyndin að þessu snjallforriti var fyrst útfærð til að 

auka flæði samskipta. Í byrjun einblíndi Snapchat á persónuleg samskipti með myndum á 

milli tveggja einstaklinga en í dag gegnir miðillinn fleiri hlutverkum eins og að senda stutt 
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myndbrot, hringja myndsímtöl og stofna hópa. Snapchat gefur einnig kost á að hlaða niður 

myndum og myndbrotum sem eru tekin með forritinu (Tillman, 2021). 

Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar eru líklegri til að senda þeim sem þeir eiga nú 

þegar í góðum félagslegum samskiptum við skilaboð á Snapchat. Snapchat er miðill sem er 

notaður til að deila myndum úr daglegu lífi á meðan aðrir miðlar deila frá stærri og merkilegum 

viðburðum. Talið er að Snapchat hafi jákvæð áhrif á notendur en aftur á móti er þetta ekki miðill 

sem veitir mikinn félagslegan stuðning (Bayer, o.fl., 2016). 

 

TikTok    
Um leið og internetið varð hraðvirkara og aðgengilegra eins og það er í dag varð deiling 

myndbrota á sama tíma auðveldari og vinsældir þeirra uxu hratt (Omar og Dequan, 2020) 

TikTok er heldur nýr samfélagsmiðill sem hefur notið gríðarlegra vinsælda seinustu ár (Doyle, 

2021). Notendur stofna sér aðgang og búa til myndbrot sem þeir síðan deila með öðrum 

notendum og fá viðbrögð við myndbroti sínu. Notandinn getur bætt tónlist við myndbrotið og 

ýmsum “filterum” til að gera myndbrotið áhugaverðara og fangað athygli annarra (Tankovska, 

2021b). 

Notendur TikTok eru að mestu unglingar og ungt fólk og voru notendur yfir 200 

milljónir í lok ársins 2019 (Tankovska, 2021c). Rannsóknir hafa sýnt að til þess að notendur 

haldi athygli þurfi myndbrotin að vera stutt, það er einmitt það sem TikTok gengur út á. 

Miðillinn er mótaður af notendum sínum á þann hátt að það sem hver og einn deilir heldur 

miðlinum í raun gangandi, en ekki fjölmiðlaframleiðandi sem er ráðinn í starfið og stjórnar því 

hvað er birt. Sum myndbrot njóta mikilla vinsælda og eru oft þúsundir athugasemda við þau 

ásamt milljónum áhorfenda sem líkar við og þannig sjá fleiri myndbrotið. Rannsóknir sýna þó 

að flestir notendur eru ekki virkir og skoða bara myndbrot annarra en deila ekki sínum eigin 

(Omar og Dequan, 2020). 
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Áhrif samfélagsmiðla á sjálfsmynd 

Það er í eðli okkar mannanna að bera okkur saman við aðra sem þjónar þeim tilgangi að uppfylla 

tengslaþörf, fá innblástur, meta eigið sjálf, taka ákvarðanir, stjórna tilfinningum og vellíðan. 

Samanburður upp á við getur haft jákvæð áhrif þegar einstaklingi finnst það vera hvatning til 

að gera betur til að ná markmiðum sínum. Þó samanburður niður á við geti gjarnan orðið til 

þess að einstaklingi líði illa vegna þess að hann sér að hlutirnir geta verið mun verri, þá leiðir 

það hins vegar oftar til bættra áhrifa og sjálfsmats. Þá er einstaklingurinn ekki stöðugt að bera 

sig saman við aðra uppá við, heldur sér að hann hefur það líka gott (Vogel, Rose, Roberts og 

Eckles, 2014). 

Með tilkomu samfélagsmiðla geta einstaklingar nýtt félagslegan samanburð í 

persónulegum samskiptum við fjölskyldu, vini og vinnufélaga. Í flestum samskiptum er um að 

ræða samanburð í daglegu lífi sem hallar frekar í jákvæða átt en neikvæða (Vogel o.fl., 2014). 

Það að skoða jákvæðar myndir af fólki sem er talið aðlaðandi getur haft neikvæð áhrif á 

tilfinningar okkar, þá sérstaklega ef myndirnar tengjast markmiðum okkar sjálfra. Þetta getur 

gerst þegar fólk tekur þátt í félagslegum samanburði upp á við (Kohler o.fl., 2020).  

Í raun eru samfélagsmiðlar fullkominn vettvangur fyrir jákvæða sjálfskynningu þar sem 

einstaklingur velur sjálfur hver kemst inn á prófílinn sinn, birtir myndir og lýsir sjálfum sér á 

eigin hátt. Samfélagsmiðillinn Facebook er gott dæmi um þetta þar sem hann er góður 

vettvangur fyrir sjálfskynningu því notandinn getur tekið sinn tíma í að setja persónulegar 

upplýsingar þar inn. Samskipti sem eiga sér stað augliti til auglitis leyfa ekki þennan 

umhugsunarfrest og sveigjanleika. Notendur Facebook virðast almennt telja að aðrir notendur 

séu ánægðari en þeir sjálfir, sérstaklega þegar einstaklingar virðast ekki þekkjast mjög vel. 

Einstaklingar eru gjarnan að bera sitt raunverulega sjálf saman við netsjálf annarra. Þar með er 

verið að bera saman eigið líf sem á sér ekki stað innan netheima við það sem einstaklingar velja 

sjálfir að setja á sína eigin samfélagsmiðla. Þessi samanburður sem einstaklingar nota gjarnan 

við aðra getur verið fyrir bæði sjálfsmat og vellíðan þeirra. Einstaklingar geta þar með valið 

hvað þeir vilja sýna á samfélagsmiðlum sem er ekki endilega í takt við það sem á sér stað utan 

netheima (Vogel o.fl., 2014). 
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Kenningin um félagslegan samanburð (e. social comparison theory) heldur því fram að 

þegar einstaklingar sjá aðra í raunveruleikanum, á mynd eða í fréttaveitum, sem þeir telja vera 

betri en þeir sjálfir ógnar það þeirra eigin sjálfsvirðingu á þessu tiltekna sviði. Það getur til 

dæmis verið á ákveðnu sviði eins og einhverri hæfni eða þeim finnist einstaklingurinn 

myndarlegri. Þetta getur valdið kvíða, gremju og öðrum neikvæðum tilfinningum. Þessar 

neikvæðu tilfinningar geta nýst sumum sem hvatning og innblástur til að gera betur og stefna 

að sömu markmiðum og sá sem er verið að skoða, en leiðir hins vegar oftar til neikvæðs 

sjálfsmats. Það að skoða myndir af öðrum sem eru í mjög góðu líkamlegu formi eða 

myndarlegir getur hvatt suma til að gera betur og ná markmiðum sínum. Hins vegar geta 

skammtímaáhrifin verið skaðleg og slæm (Kohler o.fl., 2020). Margir þættir geta spilað inn í 

samfélagsmiðlanotkun, þar á meðal sjálfsmynd. Rannsóknir hafa sýnt fram á að einstaklingar 

með lágt sjálfstraust líta á samfélagsmiðla sem öruggari vettvang til að tjá sig á heldur en 

einstaklingar með hátt sjálfstraust (Andreassen o.fl., 2017). 

Í rannsókn Jan, Soomro og Ahmad (2017) var horft til notkunar á samfélagsmiðlinum 

Facebook. Jafnframt horfði rannsóknin til sjálfsálits þátttakenda í samræmi við notkun 

miðilsins. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 88% þátttakendanna tóku þátt í að bera sig saman við 

aðra og 98% af þeim báru sig saman við aðra uppá við. Slíkur samanburður getur leitt til 

neikvæðs sjálfsmats og að einstaklingum finnist þeir vera síðri en þeir einstaklingar sem þeir 

eru að bera sig saman við. Það sýndi sig samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar að það er 

sterkt samband milli sjálfsálits og notkunar samfélagsmiðla. Niðurstöðurnar sýndu að eftir því 

sem einstaklingar eyða meiri tíma á samfélagsmiðlum eins og Facebook skoða þeir prófíla hjá 

öðrum og fara að öfunda þá sem þeir telja að séu betri en þeir sjálfir. Þátttakendur notuðu 

samfélagsmiðla til að hafa samskipti, til upplýsingaöflunar, til að viðhalda og byggja upp 

sambönd við aðra einstaklinga. Hins vegar endar meginþorrinn í því að bera sig saman við aðra 

bæði uppá við og niður á við. Þegar einstaklingar eru farnir að öfunda aðra og finnst ekki jafn 

mikið koma til þeirra eigin lífsstíls þá er um að ræða samanburð upp á við. Sjálfsálit þeirra sem 

bera sig saman við aðra á þennan hátt hefur neikvæð áhrif fyrir þann aðila. 
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Áhrif samfélagsmiðla á mæður 

Foreldrar eru stór hluti þeirra sem eru á samfélagsmiðlum og eru ungar mæður með börn undir 

5 ára aldri einn stærsti hluti virkra notenda. Ungar mæður nota samfélagsmiðla einna helst til 

að deila því sem tengist börnum þeirra með öðrum foreldrum. Jafnframt deila þær og leita ráða 

frá öðrum með svipaðar hugmyndir um foreldrahlutverkið (Djafarova og Trofimenko, 2017). 

Foreldrar nota internetið í mörgum tilgangi. Þar á meðal til að leita sér upplýsinga, fá samþykki 

um uppeldisaðferðir, fá félagslegan stuðning og til að mynda tengsl við aðra, til dæmis foreldra. 

Þar sem samfélagsmiðlar mæta þörfum foreldra til að hafa félagsleg samskipti af einhverju tagi 

fer fjöldi foreldra sem nota samfélagsmiðla sífellt hækkandi. Þó að þessi notendahópur fari 

stækkandi eru ekki til margar rannsóknir sem snúa að samfélagsmiðlum og foreldrum (Jang og 

Dworkin, 2014).  

Aukið aðgengi að internetinu og þar með uppeldissíðum hefur gert það auðveldara fyrir 

mæður að bæði deila og afla sér upplýsinga tengdum foreldrahlutverkinu (Padoa o.fl., 2018). 

Nýbakaðir foreldrar græða gjarnan á því að nota samfélagsmiðla. Þeir geta átt í samskiptum 

sem eiga sér aðeins stað á netinu og hjálpar það við að viðhalda sambandi við vini og fjölskyldu. 

Fjölskyldur með börn eru líklegri til að nota upplýsinga- og samskiptatæki og hafa oft betri 

aðgang að fjölbreyttari tækjum heldur en barnlausar fjölskyldur. Að auki hefur komið í ljós að 

foreldrar eru almennt með jákvæðara viðhorf til internetsins en þeir sem ekki eiga börn  (Jang 

og Dworkin, 2014).  

Þær síður sem mæður nýta sér til upplýsingaöflunar nýtast vel þegar kemur að því að fá 

ráð. Hins vegar eru aðrar síður sem geta ýtt undir staðalímyndir kynjanna og þau hlutverk sem 

þeim fylgja. Slíkar síður geta ýtt undir streitu mæðra þegar kemur að foreldrahlutverkinu (Padoa 

o.fl., 2018). Meirihluti foreldra sem notar samfélagsmiðla reyna að bregðast við (e. like) 

færslum sem aðrir setja á sína miðla. Það sama má segja með að skrifa athugasemdir við færslur 

frá öðrum sem þeir vita svarið við. Mæður nota samfélagsmiðla í meiri mæli en feður til 

upplýsingaöflunar varðandi foreldrahlutverkið. Mæður eru einnig líklegri til að veita ráð 

varðandi uppeldi og gera athugasemdir við færslur en feður. Þær eru einnig líklegri en feður til 

að leita eftir ráðum frá öðrum mæðrum og sækjast í þær upplýsingar (Duggan o.fl., 2015). 



 

 15 

Rannsóknir hafa greint bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar samfélagsmiðla á 

einstaklinga. Ungar mæður nota einkum samfélagsmiðlana Facebook og Instagram. Báðir 

miðlarnir bjóða upp á þann eiginleika að eiga í samskiptum við aðra. Facebook virðist vera 

vinsælasti miðillinn og forðast einstaklingar þar að skrifa neikvætt um aðra til að viðhalda 

jákvæðri sjálfsímynd. Mæður nota gjarnan Facebook til að finna síður sem snúa að mæðrum og 

börnum þeirra. Á þessum síðum skiptast foreldrar á ráðum og deila ýmsu tengdu börnum sínum. 

Með þessu móti geta notendur Facebook fundið síður við hæfi og á sama tíma verið í 

samskiptum sín á milli. Mæður nota Instagram í þeim tilgangi að leita að félagslegum stuðningi 

frá öðrum mæðrum og samskiptum við þær (Djafarova og Trofimenko, 2017).  

 

Mæðrahlutverkið  
Margt breytist við það að eignast barn. Nýtt barn er oftar en ekki boðið velkomið og því fylgir 

gjarnan mikil gleði og eftirvænting. Á sama tíma hefur þessi stóra breyting í lífinu mikil áhrif 

á nýbakaða foreldra og þá sérstaklega á mæður. Þessum tíma fylgja einnig miklar áhyggjur á 

borð við streitu, kvíða og þunglyndi. Þessar áhyggjur geta leitt til þess að móðirin einangrar sig 

frá öðrum þar sem hún kennir sjálfri sér um að hafa þessar áhyggjur og getur það haft áhrif á 

hvernig móðirin annast barnið sitt og jafnvel sjálfa sig (Archer og Kao, 2018). Sú breyting að 

fara yfir í foreldrahlutverkið er talin vera einn mesti streituvaldandi viðburður í lífi einstaklinga. 

Mæður eru einnig líklegri til að upplifa skapsveiflur og þróa með sér kvíðaraskanir. Þetta getur 

haft í för með sér afleiðingar fyrir bæði móðurina og barnið hennar eins og minna frumkvæði 

meðal mæðra og skertur tilfinningalegur, vitrænn og félagslegur þroski hjá barni hennar. Þættir 

sem geta stuðlað að þunglyndi og kvíða móður geta verið allt frá erfðafræðilegum þáttum yfir 

í fjölskyldusögu um geðræn vandkvæði. Það getur skipt sköpum að greina slæma geðheilsu 

móður þar sem það aðstoðar við framtíðar meðferð og getur dregið úr áhrifum þunglyndis og 

kvíða á bæði móður og barn (Padoa o.fl., 2018). 

Hin öfgafulla móðir (e. Intensive mothering) er hugmyndafræði sem leiðir rök að því 

að nútíma mæðrahlutverk krefjist sérfræðiþekkingar í barnauppeldi. Þessi hugmyndafræði snýr 

að því að móðir þarf að uppfylla allar þarfir barns síns, þar á meðal hvað varðar neysluhyggju. 

Móðirin leitast eftir fullkomnun í móðurhlutverkinu og að þetta hlutverk sé fullt starf þar sem 

mæður helga sig uppvexti barna sinna. Það á einkum við þar sem þarfir barna tengjast oft 

ýmsum hlutum sem foreldrarnir kaupa eins og leikföngum og mat. Þó hin öfgagulla móðir sé 

hugmyndafræði sem hefur orðið samfélagslega viðurkennd þá hefur hún einnig slæm áhrif á 
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líðan mæðra. Mæður halda þó á sama tíma áfram að leitast við að uppfylla þær væntingar sem 

er búið að setja fyrir mæðrahlutverkið. Hin öfgafulla móðir setur viðmið fyrir mæðrahlutverkið 

sem getur haft áhrif á tilfinningalega upplifun mæðra sem leggja sig fram til að vera fyrirmyndar 

foreldrar (Prikhidko og Swank, 2018).  

Ungum mæðrum finnst þær vera undir þrýstingi til að halda uppi jákvæðri ímynd á 

samfélagsmiðlum. Þetta er einkum áberandi á Instagram þar sem jákvæðar myndir virðast túlka 

hina fullkomnu fjölskyldumynd. Þó mæður noti bæði Instagram og Facebook sýna niðurstöður 

að hver samfélagsmiðill fyrir sig uppfyllir mismunandi þarfir. Facebook virðist nýtast betur 

sem samskiptatæki fyrir mæður þar sem þær taka í meiri mæli þátt í viðeigandi samtölum. Þó 

mæður viti að framsetning á Facebook samræmist ekki alltaf raunveruleikanum finnst þeim þær 

þó vera nær raunveruleikanum heldur en á Instagram. Þeim finnst Facebook veita mæðrum 

meiri stuðning. Mæður nota mikið Instagram en birta ekki neikvætt efni þar því það skapar 

neikvæð viðbrögð og dregur um leið úr sjálfsáliti þeirra (Djafarova og Trofimenko, 2017). 

Mæður sem eru að eignast sitt fyrsta barn eru einstaklega viðkvæmar fyrir þessum 

viðmiðum vegna þrýstings frá samfélaginu og lítillar reynslu. Þegar mæður setja börnin í fyrsta 

sæti í öllum þáttum lífsins og fórna sínum þörfum og löngunum hefur það áhrif á geðheilsu 

þeirra. Hætta er á að þær konur sem óttast félagslega einangrun og að vera dæmdar af öðrum 

þrói með sér kvíða og skertu frumkvæði. Þetta getur tengst þeirri staðreynd að raunverulegt 

sjálf mæðra getur verið frábrugðið þessu fyrirmyndar sjálfi (e. ideal self) sem hefur þróast með 

hinni öfgafullu móður. Raunverulegt sjálf mæðra er hvernig þær skynja sjálfa sig, sína eigin 

hegðun, hugsanir og tilfinningar. Fyrirmyndar sjálfið vísar til þess hvernig móðirin vill vera 

sem foreldri. Ef raunverulega sjálfið og fyrirmyndar sjálfið er frábrugðið hvort öðru gæti 

móðirin fundið fyrir skertu sjálfsáliti og misræmi í því hvernig hún eiga að hegða sér (Prikhidko 

og Swank, 2018).  

Mýtan um mæður (e. Mommy myth) tengist einnig hinni öfgafullu móður. Mýtan um 

mæður eru þær venjur, viðmið og sjónarmið sem virðast meta móðurhlutverkið. En þessi mýta 

skapar í raun þessa óraunhæfu staðla fyrir foreldrahlutverkið. Mýtan um mæður heldur því fram 

að kona sé ófullkomin án barna og að konur séu bestu ummönnunaraðilar barna.  Janframt að 

góðar mæður verði alltaf að helga sig allar fyrir börnin sín, líkamlega, tilfinningalega og 

sálfræðilega (Prikhidko og Swank, 2018). 

Fullkomnunarárátta mæðra getur ýtt undir kvíða hjá mæðrum og dregið úr frumkvæði 

þeirra. Hugmyndin um hina fullkomnu móður og sá þrýstingur að standa undir þeim væntingum 
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er talin mótast frá fjölmiðlum. Fjölmiðlar eru gjarnir á að sýna myndir sem mæður aðhyllast og 

búa þannig til ákveðna ímynd um móðurhlutverkið. Þetta getur vegið þungt á þeim foreldrum 

sem bera sig saman við þær ímyndir sem birtast í fjölmiðlum. Með aukningu samfélagsmiðla 

ýtir það enn fremur undir þann samanburð sem mæður eru líklegar til verða fyrir. Facebook og 

Instagram geta verið stór áhættuþáttur þegar kemur að því að bera sig saman við aðra og þá 

einkum við þá áhrifavalda sem eru á samfélagsmiðlum (Padoa o.fl., 2018). 

Félagslegt stuðningsnet er mikilvægt fyrir foreldra til að aðlagast nýju hlutverki. Hér 

áður fyrr gátu mæður treyst á stuðning frá nánustu fjölskyldu þar sem fjölskyldan bjó oft nálægt. 

Þá gat fjölskyldan veitt mæðrum tilfinningalegan stuðning sem hjálpaði þeim í gegnum þær 

andlegu, tilfinningalegu og líkamlegu kröfur sem fylgja mæðrahlutverkinu. Eftir því sem 

tímarnir breytast hefur þetta stuðningsnet minnkað fyrir margar mæður. Í nútímasamfélagi er 

algengt að einstaklingar og fjölskyldur eigi auðvelt með að flytja þar sem atvinnumöguleikar 

eru víða og flytjast því jafnvel á nýja staði. Þetta þýðir að fjölskyldur búa ekki endilega nálægt 

hver annarri. Þetta hefur dregið úr því stuðningsneti sem fylgir samskiptum í persónu. Mæður 

geta ekki ennþá gert ráð fyrir því að vinir og fjölskylda búi nálægt og að þannig sé greiður 

aðgangur að stuðningsneti sem oft er þörf á. Þess vegna leita mæður meira og meira til 

samfélagsmiðla til að búa til það stuðningsnet sem þær vantar (Arnold og Martin, 2016). 

 

Samfélagsmiðlanotkun mæðra 
Einstaklingar eru gjarnan að eignast sitt fyrsta barn á milli tvítugs og fertugs og er stór hópur 

samfélagsmiðlanotenda. Það kemur því ekki á óvart að margar nýjar mæður nota 

samfélagsmiðla til að afla sér upplýsinga og leita ráða frá öðrum. Einnig nota þær miðlana sem 

vettvang til að fá útrás og félagslegan stuðning annarra (Archer og Kao, 2018). Vinsælustu 

myndirnar á prófílum mæðra innihalda fjölskylduna, börn og “fullkomnar mæður”. Það sem 

skiptir einnig miklu máli er textinn við myndina sem hefur til dæmis áhrif á það hversu margir 

bregðast við færslunni og fjölda athugasemda. Munurinn á samfélagsmiðlunum Instagram og 

Facebook virðist vera til staðar samkvæmt rannsóknum á viðhorfi mæðra. Þær nota myndir á 

Instagram til að fanga athygli á prófíl sínum. En til að halda uppi áhuga er mikilvægt að hafa 

innihaldsgóðan texta. Þó notendur sækist í jákvæðar myndir virðist textinn við myndina skipta 

mestu máli. Facebook nota þær með tilliti til umræðuhópa og síður sem innihalda efni innan 

áhugasviðs þeirra (Djafarova og Trofimenko, 2017). 
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Margar mæður fylgja öðrum mæðrum á samfélagsmiðlum til að fá innblástur og 

stuðning. Þau umræðuefni sem fá mestan meðbyr eru tengd mæðrahlutverkinu og börnum. Þetta 

eru efni eins og meðganga og fæðing, brjóstagjöf, þroski barna, vellíðan mæðra og þátttaka 

þeirra í félagslífinu. Þessi umræðuefni fá gjarnan meiri umfjöllun, athugasemdir og eru dæmdar 

meira af hendi annarra mæðra. Mæður eru oftast mest virkar á samfélagsmiðlum fyrsta árið eftir 

fæðingu barns síns. Ástæðan gæti til dæmis verið þar sem þetta er krefjandi tími hjá foreldrum 

og vegna skorts á reynslu þegar kemur að foreldrahlutverkinu. Þess vegna nýta þær til að mynda 

meiri tíma á slíkum miðlum en aðrar mæður (Djafarova og Trofimenko, 2017).  

Félagslegur samanburður mæðra sem og fullkomnunarárátta þeirra getur haft slæm áhrif 

á geðheilsu þeirra. Mikill félagslegur stuðningur sem og stuðningur maka eftir fæðingu getur 

leitt til þess að konur upplifi minni streitu og minni kvíða. Samkvæmt rannsókn Padoa, Berle 

og Robert (2018) voru mæður með fullkomnunaráráttu líklegri til að sýna aukinn kvíða, skort 

á frumkvæði og lakari aðlögun í foreldrahlutverkinu. Í ljós kom að félagslegur stuðningur 

skiptir máli í sambandi við einkenni tengd kvíða, streitu og þunglyndi. 

Athugasemdir á samfélagsmiðlum hafa gefið til kynna að birtingarmynd mæðra á 

samfélagsmiðlum stenst ekki alltaf raunveruleikann. Þær mæður sem hafa marga fylgjendur á 

samfélagsmiðlum sínum hafa tilhneigingu til að sýna óraunhæfa og sömuleiðis ákjósanlega 

mynd af fjölskyldunni og sjálfum sér sem mæður á Instagram. Þar með eru mæður ekki mikið 

í því að birta né viðurkenna þær áskoranir sem þær kljást við á degi hverjum. Viðhorf annarra 

mæðra gagnvart þessum mæðrum á samfélagsmiðlum hefur verið í þá áttina að það sé ekkert 

mál fyrir þær að líta svona vel út þar sem þær sinna ekki börnum sínum sjálfar og geta því farið 

í ræktina eða á snyrtistofur á meðan aðrir sinna börnum þeirra. Þetta getur þó einnig leitt til þess 

að mæðrum finnist þær ekki eins hæfar og þær mæður sem þær fylgjast með á 

samfélagsmiðlum. Þeim finnst þær ekki ná að gera hlutina jafnvel eða eins og hlutirnir birtast 

á myndum þeirra. Á sama tíma og mæðrum finnst gagnlegt og gaman að horfa á prófíla annarra 

mæðra á samfélagsmiðlum kvarta þær yfir að þær sýni ekki frá öllu lífi sínu og að þær segi ósatt 

til að búa til jákvæða sjálfsmynd. Á Instagram birtast einkum myndir sem eru litríkar og í 

góðum gæðum í bland við að átt sé við þær til að þær verði meira aðlaðandi fyrir fylgjendur 

(Djafarova og Trofimenko, 2017). Þær sýna til að mynda sjaldan frá leiðinlegum hlutum eins 

og að þvo þvott. Þetta getur leitt til þess að aðrar mæður gera óraunverulegar kröfur á fylgjendur 

sína, sjálfsmynd þeirra og líf almennt (Peltola, 2019).   

Hugtakið mömmufrumkvöðull (e. Mumpreneur) var búið til með það að markmiði að 

lýsa þeim konum sem sameina uppeldi barna sinna með fyrirtækjarekstri. Einn af þeim hópum 
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sem ber þetta heiti eru mæður sem eru áhrifavaldar á samfélagsmiðlum og mömmubloggarar. 

Undanfarið hefur hugtakið áhrifavaldur verið notað í staðinn fyrir mömmubloggari. 

Skilgreiningin á áhrifavaldi á samfélagsmiðlum er sá sem er daglegur notandi internetsins og 

safnar fylgjendum á samfélagsmiðlum. Þetta er ýmist gert með frásögn í texta eða sjónrænni 

frásögn til fylgjenda af persónulegu lífi sínu og lífsstíl. Með þessu móti koma áhrifavaldar 

auglýsingum inn í umfjöllun um sitt daglega líf á sínum miðli. Það hefur færst í aukana að 

einstaklingar búi til Instagram reikninga fyrir börnin sín. Það á bæði við um fræga einstaklinga 

þar sem börn þeirra eru þá viðbót við vörumerki þeirra og aðra foreldra sem gera það í þeim 

tilgangi að birta fallegar myndir og jafnvel að fá kostun á efni sitt í leiðinni. Því hefur verið 

haldið fram að áhrifavaldar séu fyrirmyndir þegar kemur að hversdagsleikanum þar sem þeir 

deila hegðun sinni og myndum af börnum sínum (Archer, 2019). Mæður sem verða fyrir 

gagnrýni frá öðrum á miðlum sínum eru líklegar til að loka á þá fylgjendur sem skrifa neikvæð 

og óæskileg skilaboð á prófíla þeirra. Þó mæður leiti oft ráða til annarra á samfélagsmiðlum 

geta þær verið viðkvæmar fyrir ráðum sem þær fá. Sama á við þegar mæður fá ráð frá öðrum 

sem þær hafa ekki leitað til. Í þeim tilfellum finnst ungum mæðrum það vera óviðunandi og 

afskiptasamt. Þetta getur tengst sjálfsáliti mæðranna eða að þær geti ekki tekist á við 

gagnrýnandi athugasemdir frá öðrum (Djafarova og Trofimenko, 2017).  

Mömmufrumkvöðlar eru áhrifavaldar sem voru einna fyrstir til að setja fram ákveðið 

mynstur á samfélagsmiðlum. Aðrir foreldrar sem hafa fáa fylgjendur deila myndum og annað 

á miðlum sínum eins og áhrifavaldar hafa sett fordæmi fyrir um. Sumar mæður sem nota miðla 

sína sem áhrifavaldar gera það ekki aðeins í fjárhagslegum tilgangi, heldur til að hafa rödd, 

bæta færni og til að hjálpa öðrum. Það eru til dæmis mæður sem nota sína miðla fyrir eigin 

rekstur eða í vinnu sinni. Mæður birta gjarnan myndir á miðlum sínum til að fá jákvæð viðbrögð 

frá fjölskyldu og vinum (Archer, 2019).  

Rannsókn Djafarova og Trofimenko (2017) tók til mæðra frá Rússlandi sem nota 

reglulega samfélagsmiðla eins og Facebook og Instagram. Mæðurnar áttu börn undir 6 ára aldri 

og var meirihlutinn í fæðingarorlofi með börn undir 3 ára aldri. Þó meirihluti af tíma mæðra 

færi í umönnun barna sinna notuðu þær einnig tímann sinn í samfélagsmiðla. Þær notuðu 

miðlana til að tengjast við aðrar mæður og ræða hluti tengda mæðrahlutverkinu. Í ljós kom að 

prófílum mæðra á samfélagsmiðlum má skipta í þrjá flokka: 

1. Mæður sem forðast ítarlegar samræður um það sem tengist börnum þeirra en sýna samt 

frá því sem þær eru að gera tengt mæðrahlutverkinu. Þær vilja virðast hæfari þegar 

kemur að þessu hlutverki en sýna samt frá því að þær hafi önnur áhugamál og 
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sjálfsþroska. Þessar mæður sækjast í viðurkenningu við því að eiga börn ásamt því að 

vinna í eigin sjálfsþroska.  

2. Mæður sem deila efni sem tengist börnum þeirra, taka þátt í umræðum og deila gjarnan 

persónulegri reynslu sinni. Markmið þeirra er að sýna traust og hæfni tengt 

mæðrahlutverkinu.  

3. Mæður sem taka mikinn þátt í félagslegum samskiptum við aðrar mæður og eru taldar 

hæfar mæður. Þær eiga oft fleiri en eitt barn og eru gjarnan spurðar spurninga tengdar 

börnum frá fylgjendum sínum. Þar sem þessar mæður hafa gjarnan mikið fylgi þá 

auglýsa þær barnatengdar vörur og stofna gjarnan lítil fyrirtæki.  

 

Stuðningshópar á internetinu  
Undanfarin ár hefur orðið skilningur á þeim erfiðleikum sem nýbakaðar mæður standa frammi 

fyrir farið vaxandi. Það sýnir sig einnig á netinu með fjölgun stuðningshópa, mæðrabloggum 

og Instagrömum mæðra. Á sama tíma og þessi skilningur fyrir vandamálum nýbakaðra mæðra 

hefur aukist leita mæður einnig meira til samfélagsmiðla til þess að tjá sig um vandamál sín, 

afla sér upplýsinga og til að fá stuðning (Archer og Kao, 2018). Foreldrasamfélagið sem á sér 

stað á samfélagsmiðlum er áhrifaríkt og er því mikilvægt að átta sig á sambandinu milli 

notkunar samfélagsmiðla hjá mæðrum, sjálfskynningar þeirra og sjálfsálits (Djafarova og 

Trofimenko, 2017).  

Félagslegur stuðningur er sú félagslega uppbygging og aðstoð sem stuðlar að 

tilfinningalegu heilbrigði, góðu upplýsingaflæði og almennum stuðningi og aðstoð. Þessi 

stuðningur hefur verið skilgreindur sem lykilatriði í að hjálpa nýbökuðum foreldrum við að 

bæta úr þeim erfiðleikum sem þeir glíma við. Félagslegur stuðningur margra mæðra getur verið 

stuðningur frá maka, fjölskyldu eða vinum. Það hefur sýnt sig að þessi stuðningur gegnir 

lykilhlutverki í að aðstoða mæður við að takast á við nýja hlutverkið og getur einnig takmarkað 

eða dregið úr fæðingarþunglyndi (Archer og Kao, 2018). 

Ýmsar ástæður eru fyrir því að mæður á vinnumarkaðnum jafnt sem heimavinnandi geta 

þurft að leita sér ráðgjafar. Þær geta verið reiðar, kvíðnar, úrvinda og þreyttar, jafnvel áður en 

að barnið fæðist. Hugmyndir samtímans um móðurhlutverkið getur verið erfitt fyrir einhverja 

að uppfylla sem getur valdið samviskubiti hjá hinni nýbökuðu móður þar sem hún er ekki 

„fullkomin“ í sínu nýja hlutverki. Ráðgjafar styðja mæður við að byggja upp raunhæfar kröfur 

um móðurhlutverkið og nýja lífinu sem því fylgir með hugrænni atferlismeðferð (Prikhidko og 
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Swank, 2018). Foreldrahlutverkið getur verið mjög kostnaðarsamt og það getur leitt af sér 

margar áskoranir og kvíða. Nýfædd börn þurfa mikla umönnun og fylgir þeim mikill tími og 

vantar foreldra gjarnan þekkingu og kunnáttu í hlutverkinu. Hins vegar er foreldrahlutverkið 

einnig í flestum tilfellum ánægjulegt og gefandi. Það getur verið gott fyrir nýbakaða foreldra 

og þá einkum mæður að leita til annarra í sömu sporum og eru samfélagsmiðlar þar góður 

kostur. Samfélagsmiðlar geta haft neikvæð áhrif á nýbakaðar mæður þar sem þeim finnst þær 

vera undir þeim þrýstingi að halda á lofti jákvæðri ímynd á sjálfum sér sem mæður. Hins vegar 

er jákvæð upplifun ungra mæðra þegar kemur að samfélagsmiðlum að þeim finnst þær tengjast 

umheiminum betur (Djafarova og Trofimenko, 2017). 

Leikhópar er góð leið fyrir mæður að tengjast og stækka félagslega hringinn sinn. Þessir 

hópar geta látið mæður finnast þeim tilheyra hópi og hefur það sýnt sig að leikhópar eru 

áhrifarík tegund af félagslegum stuðningi. Margar mæður eiga erfitt með að biðja um stuðning 

vegna ótta um að vera dæmdar fyrir að þurfa aðstoð, hræddar um að vera gagnrýndar og vegna 

stolts og sjálfstæðis. Þessi tregi við að biðja um aðstoð getur ýtt undir vandamál sem tengjast 

nýja hlutverkinu. Ótti og óöryggi spila lykilhlutverk í því að konur dragi sig frá félagslegum 

stuðningi sínum. Aðgengi að félagslegum stuðningi eitt og sér er ekki alltaf nóg, heldur þarf 

móðirin að hafa öruggan stað þar sem hún getur opnað sig og tjáð sig um vandamál og erfiðleika 

án þess að vera hrædd um að vera dæmd. Það getur hjálpað mikið að hitta aðrar mæður sem eru 

í sömu stöðu og með svipuð vandamál (Archer og Kao, 2018). 

Félagslegur stuðningur á netinu hefur marga kosti fram yfir þá hópa sem hittast í 

persónu. Þar á meðal möguleikinn á að nálgast upplýsingar og samskipti við aðra án þess að 

þurfa að fara að heiman. Aðgangur að upplýsingum og ráðum getur verið mjög hvetjandi fyrir 

konur stuttu eftir að þær hafa átt barn, sérstaklega fyrir þær mæður sem finnst stuðningsnetið 

sem þær hafa fyrir ekki vera að mæta þörfum þeirra. Það að hafa samskipti á netinu getur látið 

einstaklingi finnast samskiptin vera ekki jafn tengd sér og að hinn aðilinn viti ekki endilega 

hver sá hinn sami er. Þetta getur hvatt mæður til að ræða ýmis mál sem þeim annars finnst þær 

ekki geta deilt með sínum félagslega stuðningshóp. Þar sem aðgengi að samfélagsmiðlum er 

gjarnan í gegnum farsíma er auðvelt að nálgast félagslega stuðningshópa á netinu hvar og 

hvenær sem er. Þar sem hefðbundin persónuleg samskipti mæðra eru af skornum skammti hafa 

samfélagsmiðlar möguleikann á að uppfylla þær miklu þarfir nýbakaðra mæðra til að leita sér 

upplýsinga og gefur mæðrum meiri möguleika á að vera í samskiptum við aðrar mæður. Þær 

geta þá deilt reynslu sinni sem er mikilvægur þáttur í umskiptum tengdum mæðrahlutverkinu 

(Archer og Kao, 2018). 
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Er lífið leikrit? 

Hugmyndafræði Erving Goffman snýr að því að einstaklingar staðfesta og semja um sjálfsmynd 

í svokölluðum “face-to-face” samtölum eða augliti til auglitis. Kenning Goffman hefur haft 

áhrif á það hvernig sálfræðingar og félagsfræðingar horfa til persónulegra samskipta 

einstaklinga (Miller, 1995). Goffman greinir mannleg samskipti sem eiga sér stað milli 

einstaklinga og hvernig þau eru framkvæmd til að skapa sem eftirsóknarverðustu mynd af okkur 

sjálfum. Samspil hegðunarinnar á sér stað baksviðs og framsviðs og er þá litið á einstaklingana 

sem leikara. Þegar leikari er á sviði er hann meðvitaður um að fylgjast með áhorfendunum og 

framkvæmir ákveðið leikrit fyrir þá. Þetta gerir hann með því að halda uppi ákveðinni ímynd 

og er búist við því af honum af áhorfendunum. Það skiptir einnig máli að mistakast ekki svo 

áhorfendur verði ekki fyrir vonbrigðum. Framkoma leikarans fer allt eftir því hvar hann stígur 

fram, það er hvort hann sé baksviðs eða á sviði (Bullingham og Vasconcelos, 2013). 

Með tilkomu samfélagsmiðla og tækniþróunar urðu til nýjar samskiptareglur. Þar sem 

einstaklingar eru ekki lengur á staðnum líkamlega verða til ákveðin vandamál. Það leiðir einnig 

til þess að einstaklingar geta kynnt sig sjálfir. Þar með er komið til sögunnar hugtakið hið 

rafræna sjálf einstaklingsins. Það er framsetning á eigin sjálfi sem birtist á tæknilegan hátt og 

er háð takmörkunum. Goffman lagði mikla áherslu á að líkamleg tjáning skiptir miklu máli í 

samskiptum milli einstaklinga. Sömuleiðis að einstaklingar kynna sig sem verðugan einstakling 

í samskiptum við aðra og sækjast eftir viðurkenningu frá öðrum með ákveðinni tækni í 

samskiptum (Miller, 1995).  

Það á sér stað ákveðinn undirbúningur og þjálfun baksviðs áður en fólk sýnir sína réttu 

framhlið í samskiptum. Einstaklingar hafa það að markmiði að kynna sjálfa sig án þess að verða 

vandræðaleg, en Goffman lítur hins vegar á vandræði á jákvæðan hátt. Hann sér það sem 

vísbendingu um að einstaklingnum takist ekki að sýna sitt viðunandi sjálf og sér það því sem 

mikinn hvata fyrir einstaklinginn. Miklar upplýsingar um sjálf einstaklings koma fram í 

samskiptum sem eiga sér stað augliti til auglitis. Goffman gerir greinarmun á þeim upplýsingum 

sem við ætlum okkur að gefa og þeim sem við ætlum okkur ekki að gefa en sem við stjórnum 

ekki (Miller, 1995). 
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Einn af lykilþáttum Goffman er munurinn á því sem einstaklingurinn ætlar að gefa af 

sér og því sem kemur ósjálfrátt. Goffman talar um grímu sem einstaklingar halda uppi eftir því 

hvaða samskipti er um að ræða. Einstaklingar setja þá upp grímu sem er blekking í samskiptum 

sem eiga sér stað augliti til auglitis (Bullingham og Vasconcelos, 2013). 
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Niðurstöður og umræða 

Áhrif samfélagsmiðla á sjálfsmynd nýbakaðra mæðra er rannsóknarspurning þessarar ritgerðar. 

Markmiðið var að skoða samfélagsmiðla og áhrif þeirra á mæður þar sem glansmynd einkennir 

gjarnan samfélagsmiðlanotkun.  

Sjálfsmynd getur verið mismunandi milli einstaklinga og eftir því hvernig 

einstaklingurinn skilgreinir sjálfan sig. Þetta getur verið bæði jákvæð eða neikvæð lýsing á 

sjálfum sér eftir því hvernig sá hinn sami sér sig frá ólíkum sjónarhornum. Sjálfsálit er viðhorf 

einstaklingsins til sjálfs sín og hvers virði hann telur sig vera. Sjálfstraust er hins vegar sú trú 

sem sá hinn sami hefur á sjálfum sér til þess að ná markmiðum sínum.  

 

Samfélagsmiðlar 
Samfélagsmiðlar hafa aukist í miklum mæli undanfarin ár og eru stöðugt að koma nýir miðlar 

á markað. Miðlarnir stuðla að því að fá einstaklinga til að stofna sér aðgang og deila myndum, 

myndbrotum og fleira. Það hefur færst í aukana að vörumerki og fyrirtæki auglýsi sig á 

miðlunum og noti til þess svokallaða áhrifavalda.  

Áhrifavaldar vinna við það að auglýsa vörur eða vörumerki á miðlum sínum. Markmiðið 

er að þeir prófi vöruna sjálfir og auglýsi hana svo með það í huga að vekja áhuga hjá fylgjendum 

sínum. Það er mikilvægt að áhrifavaldar séu áreiðanlegir og standi við sitt til þess að fylgjendur 

treysti því sem þeir eru að auglýsa. Ef áhrifavaldur auglýsir vörur sem fylgjandi hans prófar og 

það stenst ekki þær væntingar sem áhrifavaldur hefur lagt fram getur það dregið úr áreiðanleika 

hans. Þetta skiptir einkum miklu máli þar sem samfélagsmiðillinn er tekjulind áhrifavaldsins 

og haldast tekjur hans í hendur við fylgjendahóp. Þess vegna skiptir miklu máli hvað 

áhrifavaldurinn auglýsir og hvernig hann gerir það. Það er einnig mikilvægt að áhrifavaldurinn 

geri grein fyrir samstarfi með einhverju fyrirtæki eða vörumerki.  

Facebook er einn vinsælasti samfélagsmiðillinn og þá einna helst til að vera í 

samskiptum við vini og kunningja. Einstaklingar nota Facebook gjarnan til að leita ráða, fá 

upplýsingar eða til að vera í samskiptum við aðra. Rannsókn Alfasi komst að því að félagslegur 

samanburður á Facebook dregur úr sjálfsáliti og eykur þunglyndiseinkenni. Það sýnir okkur að 
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þegar við erum að bera okkur saman við aðra á miðlum eins og Facebook eigum við á hættu af 

því að bera okkur saman við einhvern upp á við sem lýsir sér í því að við séum ekki nógu góð. 

Þessi samanburður getur orðið til þess að við þróum með okkur einkenni þunglyndis því við 

brjótum okkur niður og finnst við ekki nógu góð, eða ekki jafn góð og sá eða þeir sem við 

berum okkur saman við. Instagram er vinsælasti miðillinn í dag og hefur hann þróast hratt 

undanfarin ár. Á þessum miðli er ekki mikið um texta, heldur er meira einblínt á hið sjónræna 

og markmiðið að fanga athygli um leið. Áhrifavaldar nota Instagram í miklum mæli til að 

auglýsa vörur sem þeir fá frá fyrirtækjum eða eru í samstarfi með fyrirtækjum með 

tekjutengdum gróða. Þar sem miðillinn er mjög sjónrænn skiptir miklu máli fyrir áhrifavaldinn 

að fanga athygli fylgjandans um leið. Þetta er stundum gert með því að eiga við myndirnar eða 

taka þær frá réttum sjónarhornum svo þær líti betur út. Instagram safnar gjarnan saman 

einstaklingum með svipuð áhugamál og er það eitt af því sem áhrifavaldar nota miðilinn í. Þeir 

fanga athygli fylgjenda sinna með því að sýna þeim eitthvað áhugavert og fá gjarnan út frá því 

samstarf við fyrirtæki sem er oft tekjutengt. Snapchat er miðill sem gengur út á að notendur 

hans senda myndir eða myndbönd sem er aðeins aðgengilegt í stuttan tíma. Myndin eða 

myndbrotið er því ekki aðgengilegt eftir að horft hefur verið á það og ekki hægt að nálgast það 

aftur. Miðillinn er gjarnan notaður til að deila myndum eða myndbrotum úr daglegu lífi 

einstaklinga. Þegar einstaklingur tekur mynd eða myndbrot getur hann vistað það á síma sinn 

og geymt það þannig. Snapchat virðist hafa jákvæð áhrif á notendur, en veitir þó ekki mikinn 

félagslegan stuðning. Nýjasti miðillinn er TikTok sem hefur það að markmiði að fanga athygli 

með stuttum myndbrotum sem eru tekin upp með ákveðna tónlist í bakgrunni og svokölluðum 

filterum sem settir eru til að fullkomna myndbrotin. Þar sem TikTok er svo nýr af nálinni eru 

ekki til mikið af rannsóknum eða gögnum tengdar miðlinum. Hins vegar sýnir það sig að hann 

er vinsæll og að þó ekki allir deili myndbrotum fylgjast þeir gjarnan með öðrum á miðlinum.  

Einstaklingar eru gjarnir á að bera sig saman við aðra á samfélagsmiðlum. Hinn 

svokallaði samanburður upp á við getur verið bæði jákvæður og neikvæður. Hann getur verið 

jákvæður að því leitinu til að hvetja okkur áfram. Þar af leiðandi hefur sá sem við berum okkur 

saman við þau áhrif að við viljum gera betur og markmiðið er að ná því. Það er því í formi 

hvatningar sem við berum okkur saman við þann einstakling. Þegar samanburðurinn upp á við 

er hins vegar neikvæður getur það leitt til þess að einstaklingi finnst hann ófullnægjandi og 

hefur það áhrif á sjálfsmat hans. Þegar við berum okkur saman upp á við og finnst við ekki 

nógu góð miðað við þann aðila þá getur það leitt til þess að við brjótum sjálf okkur niður og 

leiðir það til lægra sjálfsmats. Sá félagslegi samanburður sem á sér stað á samfélagsmiðlum er 
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hægt að tengja við kenninguna um félagslegan samanburð. Kenningin gengur út frá því að við 

teljum aðra sem við sjáum eins og til dæmis á samfélagsmiðlum vera betri en við sjálf. Þetta 

getur ógnað sjálfsvirðingu einstaklinga og leitt til kvíða og neikvæðra tilfinninga í okkar eigin 

garð. Skammtímaáhrifin eru gjarnan slæm þó það geti leitt til hvatningar og að við viljum gera 

betur. Samkvæmt rannsókn Jan ofl. kom í ljós að ef einstaklingur eyðir meiri tíma á 

samfélagsmiðlum eins og Facebook að skoða prófíla annarra fara þeir að öfunda þá og finnst 

þeir hafa yfirburði fram yfir þá sjálfa. Þar hefur þessi samanburður upp á við neikvæð áhrif því 

við öfundum þann sem við erum að skoða og finnst ekki jafn mikið koma til okkar og þeirra.  

 

Mæður 
Ungar mæður eru stór hópur á samfélagsmiðlum sem nota internetið til að deila og leita ráða 

frá öðrum mæðrum. Mæður nota samfélagsmiðla í meiri mæli en feður. Þær nota miðlana til 

þess að veita ráð varðandi uppeldi og gera athugasemdir við færslur frekar en feður og sækjast 

eftir upplýsingum frá öðrum mæðrum.  

Algengustu miðlar sem mæður nota eru Facebook og Instagram. Þær nota gjarnan 

Facebook til að finna síður sem snúa að mæðrum, börnum og mæðrahlutverkinu. Algengt er að 

skiptast á ráðum á þessum síðum þar sem mæður fá stuðning frá hvor annarri. Instagram nota 

mæður í þeim tilgangi að leita að félagslegum stuðningi og samskiptum frá mæðrum sem eru í 

sömu stöðu og þær sjálfar. Það er margt sem breytist hjá konu við það að eignast barn og fara 

yfir í mæðrahlutverkið. Hlutverkinu getur fylgt mikil streita, kvíði og þunglyndi. Það sem getur 

gerst í kjölfarið er að móðirin getur farið að einangra sig og kennir sjálfri sér um eigin líðan. 

Þetta getur haft slæm áhrif fyrir móðurina þar sem hana vantar gjarnan stuðning frá öðrum. Hin 

öfgafulla móðir er hugmyndafræði sem lítur að því að mæður eiga að vera „fullkomnar“ og 

helga sig móðurhlutverkinu. Markmið þeirra á að vera móðurhlutverkið sjálft og að setja þarfir 

barns eða barna sinn fremur sínum eigin. Þessi hugmyndafræði getur gert mæðrum erfitt fyrir 

þar sem þær reyna að uppfylla kröfur og þarfir sem geta verið einum of krefjandi. Mæður gera 

sitt besta til að standa sig vel í hlutverki sínu og skapar það erfiðleika þegar hugmyndafræði 

sem þessi þrýstir á mæður og setur á þær óraunhæfar kröfur. Ungar mæður upplifa sumar 

hverjar þrýsting til þess að halda uppi jákvæðri ímynd á samfélagsmiðlum sínum. Það á einkum 

við á Instagram þar sem þær eiga það til að birta aðeins jákvæða hluti. Mæður með fyrsta barn 

eru viðkvæmar vegna þrýstings frá samfélaginu og lítillar reynslu í nýja hlutverkinu. Þær setja 

sjálfar sig ekki í fyrsta sæti og getur það haft áhrif á geðheilsu þeirra þar sem þær fórna eigin 
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þörfum fyrir þarfir barns síns. Mæðra mýta tengist hugmyndafræðinni um hina öfgafullu móður 

og gefur til kynna að án barna sinna sé kona ekki fullkomin. Samkvæmt þessari mýtu eru mæður 

bestu umönnunaraðilarnir og tekst það með því að þær helgi sig hlutverki sínu á allan hátt. 

Fullkomnunarárátta mæðra í hlutverki sínu sem móðir getur ýtt undir kvíða hjá þeim. Sú 

hugmynd og þrýstingur að vera fullkomin móðir er talinn koma frá fjölmiðlum. Ástæðan er að 

fjölmiðlar eiga það til að sýna það sem mæður aðhyllast og búa um leið til ákveðna 

ímynd. Félagslegt stuðningsnet er mikilvægt fyrir foreldar og getur það dregið úr kvíða og 

streitu. Það er mikilvægt að einstaklingar hafi einhvern sem þeir geti leitað til þegar á reynir. 

Það er orðið algengara að þetta stuðningsnet sé í gegnum internetið en ekki í persónu eins og 

var hér á árum áður.  

Nýbakaðar mæður nota samfélagsmiðla í miklum mæli. Þær nota miðlana til dæmis í 

þeim tilgangi að afla sér upplýsinga og stuðnings frá öðrum í sömu sporum. Þær leita til dæmis 

eftir upplýsingum tengdum meðgöngu, fæðingu og brjóstagjöf. Einnig leita þær eftir ráðum 

eftir að barnið er komið í heiminn sem snýr að þroska þeirra, vellíðan mæðranna og þátttöku í 

félagslífinu. Sá samanburður sem mæður eiga gjarnan í á internetinu getur haft slæm áhrif á 

geðheilsu þeirra þar sem þeim finnst þær ekki uppfylla tilteknar kröfur. Þær mæður sem upplifa 

að þær þurfi að standa sig betur í móðurhlutverkinu eða upplifa svokallaða fullkomnunaráráttu 

upplifa gjarnan meiri kvíða. Þær eru að setja meiri pressu á sjálfa sig með því að horfa á miðla 

annarra og bera sig saman við einstaklinga sem vinna við það að auglýsa á sínum miðlum. Þetta 

getur verið slæmt fyrir móður sem upplifir að hún sé ekki nóg og sé ekki að gera vel eða geti 

gert betur. Algengt er að mæður sameini uppeldi barna sinna við fyrirtækjarekstur. Þær auglýsa 

þá á miðlum sínum og fá annað hvort tekjur fyrir eða vörur í skiptum. Þessar mæður eru 

svokallaðir mæðra frumkvöðlar og nýta stöðu sína meðan þær eru til dæmis í fæðingarorlofi til 

að sameina þetta tvennt.  

Rannsókn Djafarova og Trofimenko skipti prófílum mæðra á samfélagsmiðlum í þrennt. 

Í fyrsta lagi eru það mæður sem forðast langar samræður á miðlum sínum en sýna þó frá 

hlutverki sínu sem mæður. Þær vilja virðast hæfari og sækja mikið í viðurkenningu annarra. 

Það er þó einnig mikilvægt fyrir þær að vinna í eigin sjálfsþroska ásamt mæðrahlutverki sínu. 

Því næst eru það þær mæður sem deila mikið af efni frá börnum sínum og persónulegri reynslu. 

Þær taka mikinn þátt í umræðum sem eiga sér stað á netinu og hafa það að markmiði að aðrar 

mæður treysti þeim og sjái hversu hæfar þær eru. Í þriðja lagi eru það svo þær mæður sem eru 

taldar vera hæfar og taka mjög mikinn þátt í samskiptum. Þær eru gjarnan spurðar spurninga 

sem tengjast börnum og svara þeim því þær þykja hæfar til þess. Þessar mæður eru gjarnan með 
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marga fylgjendur og vegna þessa hve virkar þær eru fá þær fram samstarf við fyrirtæki eða 

vörumerki. Mæður nota internetið gjarnan í þeim tilgangi að leita til annarra mæðra varðandi 

stuðning og aðstoð. Þær spyrja gjarnan spurninga í stuðningshópum þar sem aðrar mæður í 

sömu sporum geta ráðlagt þeim og aðstoðað. Það getur verið gott fyrir mæður að leita til annarra 

sem eru að upplifa það sama og skilja hvað maður er sjálfur að ganga í gegnum. Þar geta mæður 

leiðbeint hver annarri, veitt ráð og stuðning í þeim tilfellum sem þess þarf. Leikhópar eru dæmi 

um slíkan stuðning þar sem mæður geta tengst öðrum mæðrum og þannig stækkað félagslega 

hring sinn. Þetta eru þá gjarnan mæður í sömu sporum sem geta tengt við það sem maður er 

sjálfur að ganga í gegnum. Slíkur stuðningur getur einnig átt sér stað í gegnum internetið og 

getur það í sumum tilfellum verið betra en að leita ráða svo nálægt manni. Það getur verið gott 

að fá ráð eða stuðning frá einhverjum sem er ekki of tengdur manni og þá getur stuðningur í 

gegnum internetið verið það sem einstaklingurinn þarf á að halda.  

 

Er lífið leikrit? 
Það að eiga samskipti í gegnum internetið og í gegnum stuðningshópa getur verið gott fyrir 

suma þar sem það á sér ekki stað augliti til auglitis. Þetta er hins vegar ekki nýtt af nálinni og 

hefur átt sér stað fyrir tíma internetsins. Erving Goffman talaði um þessi samskipti sem eiga sér 

stað augliti til auglitis þar sem við greinum meira í samskiptin. Við sjáum einstaklinginn, 

greinum lykt hans og getum fylgst með líkamlegri tjáningu. Líkamlega tjáningin skiptir miklu 

máli samkvæmt Goffman því þá getum við séð hvað einstaklingurinn er að gera á meðan hann 

tjáir sig. Goffman talaði um þann undirbúning og þá þjálfun sem á sér stað baksviðs sem getur 

undirbúið okkur vel fyrir það sem á að eiga sér stað. Það er hins vegar alltaf sá möguleiki að 

það komi eitthvað ósjálfrátt frá einstaklingnum þegar hann á samskipti við aðra. Það er eitthvað 

sem við ætlum okkur ekki eða höfum ekki undirbúið fyrirfram. Þegar við eigum samskipti í 

gegnum internetið eins og til dæmis í stuðningshópum þá getum við undirbúið það sem við 

ætlum að segja og senda frá okkur og þurfum ekki að gera það í persónu. Það getur verið gott 

fyrir einstaklinga þegar slíkur undirbúningur á sér stað og auðveldara að koma því á framfæri 

við aðra einstaklinga. Leikhúskenningu Goffman er hægt að tengja við áhrifavalda þar sem þeir 

undirbúa eitthvað fyrirfram og setja það svo á miðla sína þegar það er tilbúið. Það getur bæði 

verið í formi myndar eða myndbrots og getur áhrifavaldurinn þá komið því á framfæri sem hann 

vill á þann hátt sem hann vill. Þessa kenningu má einnig tengja við samskipti einstaklinga í 

daglegu lífi, bæði augnliti til augnlits og í gegnum internetið. Þessa kenningu Goffman er einnig 
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hægt að tengja beint inn á samfélasmiðlanotkun. Þar sem notendur miðlanna, þá einna helst 

Facebook, geta tekið sér nægan tíma í að finna út hvernig þeir vilja koma fram á sínum prófíl 

og þar af leiðandi er sú mynd sem er varpað fram ekki að sýna rétt frá. Að vissu leiti ganga 

samfélagsmiðlar út á að við erum að kynna okkur á ákveðinn hátt gagnvart öðrum notendum. 

Þó lífið birtist gjarnan sem leikrit er ekki þar með sagt að það sé óheiðarlegt. Við setjum fram 

ákveðna mynd af okkur sjálfum og lífi okkar sem við teljum að aðrir hafi áhuga á að fylgjast 

með. Einhver hluti glansmyndarinnar er í rauninni alltaf raunverulegu þó við birtum ekki allt á 

samfélagmiðlum sem á sér stað í lífi okkar.  

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er hvernig samfélagsmiðlar hafa áhrif á 

sjálfsmynd nýbakaðra mæðra. Það hefur sýnt sig að mæður nota internetið í miklum mæli bæði 

sér til stuðnings og dægrastyttingar. Stuðningurinn er í flestum tilfellum frá öðrum mæðrum 

sem miðla reynslu sinni áfram og svo koll af kolli. Sjálfsmynd mæðranna getur verið bæði 

jákvæð og neikvæð eftir því hvernig samanburður þeirra á sér stað. Mæður ráða hverjum þær 

fylgja á miðlum sínum og sýnir það sig að þær fylgja bæði einstaklingum sem þær geta borið 

sig saman við uppá við og niður á við. Samanburðurinn getur verið bæði hvetjandi og letjandi. 

Þegar þessi samanburður á sér stað upp á við getur hann verið bæði jákvæður og neikvæður. 

Jákvæði samanburðurinn er góður þar sem hann er hvetjandi fyrir móðurina. Það getur verið 

allt frá því að vilja gera betur yfir í að stunda hollara líferni. Þessi samanburður getur hins vegar 

verið neikvæður þegar mæðurnar upplifa að þær séu ekki nógu góðar eða að þær geti gert betur. 

Svo er það samanburðurinn niður á við sem er í flestum tilfellum jákvæður fyrir móðurina þar 

sem hún veit að hún er að gera vel. Það getur hins vegar haft slæm áhrif á móðurina þegar hún 

veit að það er einhver í þeirri stöðu að finnast hún ekki nógu góð og þar af leiðandi vita að hún 

getur gert betur. Þetta getur allt verið mismunandi eftir því hvernig hver og ein móðir lítur á 

það og hvernig samanburð hún stundar á internetinu og miðlum sínum. Mæður þurfa að gæta 

þess að stunda samanburð ekki í of miklum mæli þannig að hann hafi ekki einungis neikvæð 

áhrif á þær. Þannig getur félagslegur samanburður á samfélagsmiðlum mæðra verið bæði 

jákvæður og neikvæður fyrir sjálfsmynd hverrar og einnar móður.  

 Segja má að aðrir notendur krefjist þess af okkur að við setjum hugsun í það hvernig 

við komum fram á prófílum okkar og hefur það eflaust mikil áhrif á það hvernig við notum 

samfélagsmiðla. Samfélagið gagngrýnir fólk gjarnan fyrir að setja fram þessa svokölluðu 

glansmynd en áhugavert er að velta því fyrir sér hvort það sé mögulega það sem við viljum sjá 

frá öðrum. Ætli notendur samfélagsmiðla vilji vita allt sem gengur á í lífi fólks eða finnist 

jafnvel betra og áhugaverðara að fylgjast með því sem er jákvætt og gengur vel, þó það megi 
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flokka það undir glansmynd. Það er spurning hvort einstaklingum myndi líða betur við að sjá 

hvernig raunveruleikinn er hjá öðrum eins og til dæmis áhrifavöldum, eða hvort við leitum 

frekar í að fylgjast með öðrum á samfélagsmiðlum á jákvæðum nótum.  
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