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samfélagsmiðlum. Verkefnið var afar áhugavert og lærdómsríkt og vonast höfundur til þess 

að lesendum finnist slíkt hið sama.  

Höfundur ber þá von í brjósti að lesning þessi verði gagnlegt innlegg í umræðuna um 

þau áhrif sem samfélagsmiðlar hafa á daglegt líf notenda sinna og dragi fram á á hvaða 

sviðum er þörf á frekari rannsóknum. Einnig telur höfundur mikilvægt útbúinn verði 

alþjóðlegur mælikvarði á samfélagsmiðlafíkn, skilgreining hennar löggilt svo hægt sé að þróa 

meðferðir við slíkri fíkn. Mikilvægt er að rannsakendur fylgist með þróun miðlanna svo hægt 

sé að öðlast sem víðtækastan skilning á þeim áhrifum sem samfélagsmiðlar hafa á notendur 

sína. 
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Ágrip 

 
Samfélagsmiðlanotkun hefur aukist og þróast mikið undanfarin ár. Hefur þessi þróun sem 

orsakast bæði af þróun samfélagsmiðlanna sjálfra og hugbúnaðar þeirra og þróun snjalltækja 

sem gerir það af verkum að fólk er sítengt þar sem það hefur þessi tæki ávallt við höndina. 

Áhrif samfélagsmiðlanotkunar eru farin að segja til sín og eru fræðimenn farnir að hafa 

miklar áhyggjur af stöðu mála. Í þessari ritgerð er gerður samanburður á niðurstöðum 

rannsókna sem sýna að áhrif af samfélagsmiðlanotkunar eru umtalsverð, en birtingaform 

þeirra getur verið ólíkt eftir notendum. Fram kom að kvíði, stress og þunglyndi helst mikið í 

hendur við notkun samfélagsmiðlanna. Einnig sýndu niðurstöður að sjálfsdýrkun, lágt 

sjálfsmat, FOMO og NOMOPHOBIA væru í tengslum við ofnotkun samfélagsmiðla. Mikil 

notkun samfélagsmiðla getur leitt til fíknar og sýna niðurstöður rannsóknanna að 

samfélagsmiðlafíkn er orðið vandamál hjá sumum í notandahópi samfélagsmiðla.  

Alþjóðaskilgreiningu vantar á samfélagsmiðlafíkn svo hægt sé að taka betur á þeim 

vandamálum sem tengjast henni, bæði fyrir notendur og samfélagið í heild sinni. 

Samfélagsmiðlafíkn er nú ört vaxandi vandamál um allan heim. Betra aðhalds er þörf hvað 

varðar reglugerðir og uppsetningu samfélagsmiðla.  Almennt eru rannsóknirnar á sama máli 

um að samfélagsmiðlafíkn sé stækkandi vandamál og niðurstaða þessarar rannsóknar er sú að 

grípa þurfi til aðgerða, forvarnarstarfs og hanna þurfi alþjóðamælikvarða svo hægt sé að meta 

alvarleika málsins og þróa aðferðir til greiningar og meðferða við samfélagsmiðlafíkn.   

 

  



 

 v 

Abstract 

 
Social media usa has increased and developed in the recent years. This development is caused 

by both the development of social media itself and it´s software, and the development of 

smart phones that cause people to have to their phones constantly at hand. The impact of 

social media use is beginning to show and scholars are beginnig to worry about the state of 

affairs. In this research of social media use we see that the effects are significant but their 

manifestations may differ from user to user. In the conclusion from many research, it was 

stated that anxiety, stress and depression go hand in hand with the use of social media. The 

results also showed that narsissism, low self esteem, FOMO and NOMOPHOBIA were 

linked with excessive use of social media. Extensive use of social media can lead to addiction 

and the results of research show that social media usage has become a problem for many 

users. International definition of social media is now needed and crucial to be able to address 

the problems that come with extensive social media usage, both for the users and the society 

in whole. Social media addiction is now thought to be a rapidly growing problem worldwide. 

Better laws and reglulations are needed in terms of social media companys and their use of 

addictive features. In resent research, they are all in agreement; that social media addiction is 

a growing problem and it is also the results of this research that action and prevention work is 

needed. International measurementscales should be set as guideline so the severity of the 

problem can be assessed; for the methods of diagnosing and treating of social media 

addiction. 	
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1. Inngangur 

Þessi ritgerð fjallar um samfélagsmiðlafíkn, samfélagsmiðla, notkun þeirra og þau áhrif sem 

þau hafa á notendur þeirra. Einnig fjallar hún um vinsældir samfélagsmiðlanna, snjallsíma og 

þá miklu tækniþróun sem hefur átt sér stað með tilkomu þeirra og þá breytingu sem hún hefur 

haft í för með sér á því hvernig samskipti fara fram í dag.  

Samfélagsmiðlar hafa vaxið og þróast afar ört síðustu ár. Það er ekki lengra síðan en um 

aldamótin síðustu sem fyrstu samfélagsmiðlarnir fóru að birtast og því auðséð að um 

gríðarlega hraða þróun er að ræða, bæði hvað varðar tækni og breytingu á samskiptaháttum. 

Snjallsímeign er orðin svo algeng að flestir eiga snjallsíma af einhverri gerð. Margir 

milljarðar manna eiga snjallsíma svo það er því vel hægt að segja að snjallsímaeign sé orðin 

almenn og eru notendur þeirra sítengdir við Netið. Þegar Iphone kom til sögunnar gjörbylti 

hann markaðnum og hefur þróun hans orðið til þess að smáforrit/öpp eins og Facebook, 

Instagram, Twitter, Snapchat og TikTok hafa orðið til og notið gífurlegra vinsælda.  

Með árunum hafa snjalltækin orðið sífellt öflugri og notkun þeirra einfaldari. Eftir því 

sem nýjungum fjölgar gera þær notkunarmöguleikana fleiri fyrir notendurnar sem í kjölfarið 

verja meiri tíma til notkunar á tækinu. Þetta verður svo til þess að fyrirtæki vilja auka 

þjónustu sína í gegnum þessi tæki og bjóða upp á öpp til þess að viðskiptavinur getur gegnum 

þau stundað sín viðskipti við þau á einfaldan hátt. Í dag er stór hluti viðskipta orðin stafræn. 

Bankar, svo dæmi sé tekið leggja mikla áherslu á að beina þjónustu við viðskiptavini í farveg 

bankaappsins og rafrænna skilríki. Ný öpp eins og AUR, KASS og fleiri hafa sprottið upp. 

Veðuröpp eins og YR eru mikið notuð og lesbókaröppin Audible og Kindle hafa auðveldað 

fólki kaup og lestur bóka svo um munar. Hreyfiöpp, tónlistaröpp, verslunaröpp eins og 

Aliexpress og Amazon hafa notið vinsælda. Jafnvel pizzastaðir og kaffihús leggja áherslu á 

að bjóða upp á app til þæginda fyrir viðskiptavini. Starbucks býður upp á afslætti í gegnum 

sitt app og að hægt er að panta í gegnum appið og sækja á næsta Starbucks stað og svona 

mætti lengi áfram telja.  

Snjallsímann er því alltaf við höndina og notendur sítengdir samfélagmiðlum og það er 

meðal annars sá nýi veruleiki sem varð kveikjan að þessari rannsókn. Hér verður rakið 

hvernig margir sækja stóran hluta daglegra upplýsinga og frétta í rauntíma, fylgjast með hvað 

er að gerast í heiminum og fylgjast með viðburðum hvar sem er í heiminum og eiga í 
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samskiptum við aðra. Bæði persónulegum og opinberum. Fyrirtæki og skólar nota 

samfélagsmiðla í auknum mæli til kennslu og vinnu því þar nást samskiptin samstundis og 

hægt er að fá upplýsingar og leysa vandamál. Þetta er því gagnvirkt samband sem virðist 

komið til að vera og vinda upp á sig. Þannig kviknaði áhuginn á spurningunni um það hvaða 

áhrif þeir hafa á okkur notendurna. Er hægt að tala um samfélagsmiðlafíkn? Er 

samfélagsmiðlanotkun margra notenda komin í óhóf eða það sem verra er, orðin að eiginlegri 

fíkn?  

Samskiptamiðlar eru mikið rannsakaðir og nokkuð er til af rannsóknum sem horfa á 

samskiptamiðlafíkn sérstaklega og áhrif hennar. Ég mun styðjast við niðurstöður nýlegra 

rannsókna sem til er um efnið og velta upp spurningum og spyrja í leiðinni hvort ef þessi fíkn 

er þá raunveruleg hvort hún er þá sambærileg annarskonar fíkn? Fólk hefur alltaf átt í 

samskiptum og nýtt sér þægilegustu samskiptamáta hverju sinni. Er þá ekki skiljanlegt og 

jafnvel bara æskilegt að fólk noti þessa miðla mikið? Við skulum hafa í huga að mikil notkun 

samfélagsmiðla þarf ekki að þýða að það sé haldið fíkn. Til þess þarf fleira að koma til. 

Þar sem þróun samfélagsmiðlanna hefur verið mjög hröð getur verið erfitt að fylgjast náið 

með henni og hætta á að og því er nauðsynlegt að vera á tánum, rannsaka og taka stöðu mála 

og reyna að meta hvort stefni í óefni.  
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1.1. Tilgangur og val á rannsóknarefni 

Tilgangur rannsóknarinnar er að rannsaka fyrirbærið samfélagsmiðlafíkn. Ætlunin er að varpa 

ljósi á hvort sannfélagsmiðlafíkn raunverulegt sé vandamál og hver áhrif hennar eru? 

Höfundur hefur stundað B.A. nám í miðlun og almannatengslum á félagsvísindasviði við 

Háskólann á Bifröst síðustu tvö árin. Námið hefur reynst virkilega áhugavert og aukið 

þekkingu mína á hinum mismunandi miðlum. Við það vaknaði upp áhugi höfundar á 

viðfangsefni þessarar BA ritgerðar. Áhuginn hefur vaxið enn meira í gegnum miðlunarnámið 

og þá hafa samfélagsmiðlar náð sérstaklega að fagna athygli höfundar og vakið spurningar 

um áhrif þeirra á notendur. Hefur sá áhugi vaxið meðfram náminu og þótti því tilvalið efni til 

lokaritgerðar.  

 

1.2. Rannsóknarspurning og markmið 

Til þess að kanna hvernig samfélagsmiðlafíkn birtist í veruleikanum var rannsóknarspurningu 

varpað fram; Hvað er samfélagsmiðlafíkn og hver eru áhrif hennar á einstaklinginn? 
Rannsóknarspurningin felur í sér það markmið að útskýra samfélagsmiðlafíkn og áhrif hennar 

á einstaklinginn.  Skoðað verður hvernig áhrifin birtast hjá notendum, birtingarmynd hennar 

og hvernig þau lýsa sér hjá notendum samfélagsmiðla. Höfundur mun nýta rannsóknir sem 

hafa verið gerðar undanfarin ár á samfélagsmiðlafíkn, samfélagsmiðlum og skoða tengsl þar á 

milli. Rætt verður hvort áhrif séu til staðar, hvort þau séu algeng, sýnileg hjá notendum og 

hvernig þau lýsa sér. Horft verður til þess hvernig mismunandi aldurshópar upplifa notkun 

sína og hvernig þeir upplifa áhrifin af notkun samfélagsmiðlanna.  

Bakvið rannsóknarspurninguna standa nokkrar undirspurningar sem þarf að takast á við til að 

svara rannsóknarspurningunni eins og; er samfélagsmiðlafíkn raunverulegt vandamál? Er hún 

algeng? Er skaði af henni? Hvað er til bragðs ef um samfélagsmiðlafíkn er að ræða? Í lokin 

mun ég svo ræða hvort þær niðurstöður gefi til kynna tilefni til viðbragða við vandanum með 

aukinni reglusetningu af hálfu stjórnvalda eða hvort ætla megi að aukin fræðsla um 

samfélagsmiðla og áhrif þeirra sé nægjanlega áhrifarík til að takast á við stöðuna.  
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1.3. Uppbygging ritgerðar 

Aðferðafræði þessarar rannsóknar byggir á samanburði rannsókna um samfélagsmiðlafíkn. 

Öflun gagna fer því fram á veraldravefnum. Leitað var að rannsóknum sem rýnt hafa í 

samfélagsmiðla, notkun þeirra, áhrif og samfélagsmiðlafíkn. Rannsóknir sem notast var við, 

við gerð þessarar ritgerðar eru nýlegar eða flest allar innan við þriggja ára gamlar og er því 

um mjög nýlegar niðurstöður að ræða sem geta gefið raunhæfa sýn á stöðu þekkingar á 

málefninu eins og hún stendur í dag. Greining gagna felst því í lestri og samanburði 

niðurstaðna á samfélagsmiðlafíkn og þeim áhrifum og niðurstöðum er fram komu í þeim 

rannsóknum er stuðst er við hér að neðan.  

Höfundur ritgerðar telur að rannsóknir á samfélagsmiðlanotkun og áhrifum hennar séu 

mikilvægar fyrir nútímalega samfélagið sem við búum í þar sem þróun þeirra er hröð. 

Nýjungarnar virðast nánast daglegar. Réttmæti rannsóknarinnar felur í sér að draga þurfi fram 

þá raunverulegu mynd sem notkun og áhrif samfélagsmiðla, tíminn þarf svo að leiða í ljós 

þegar kemur að frekari rannsóknum um efnið hvort að sömu niðurstöður standi enn. 

Áreiðanleiki rannsóknar byggist á gæðum heimildanna sem höfundur aflaði og rökstuðningi 

höfundar fyrir þeim ályktunum sem höfundur dró er af þeim.  

Takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að heimildir koma allar af Netinu og þær eru 

framkvæmdar með mismunandi aðferðum og áherslur stundum ólíkar. Höfundur telur 

mikilvægt að leggja enn meiri áherslu á rannsóknir sem snúa beint að áhrifum 

samfélagsmiðlanotkunar. Rannsóknir á þessu efni þurfa að vera í stöðugri uppfærslu því 

umhverfið breytist hratt.  

Ritgerðin er byggð upp á sex köflum ásamt viðeigandi undirköflum.  Í fyrsta kafla er 

byrjað á inngangi þar sem farið er yfir tilgang ritgerðar, lýsingu á viðfangsefni hennar og vali, 

farið er yfir rannsóknarsóknarspurningu og henni varpað fram og uppbyggingu ritgerðarinnar 

sjálfrar. Í öðrum kafla er fræðilegur bakgrunnur þar sem samfélagsmiðlar eru útskýrðir, 

notkun þeirra og þau áhrif sem varða viðfangsefnið. Fjallað er sérstaklega um fimm helstu 

samfélagsmiðlana í sérstökum undirkafla en þeir eru Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok 

og Twitter. Þar á eftir er farið yfir helstu hugtök ritgerðar og þau útskýrð, fíkn er útskýrð og 

tengd við samfélagsmiðla þar sem farið er yfir notkun sem flokkast sem flokkast gæti undir 

fíknihugtakið og út frá því er samfélagsmiðlafíkn skilgreind.  Að lokum er fjallað um 

greiningar og meðferðir sem í boði eru við samfélagsmiðlafíkn. Í þriðja kafla er farið er yfir 

yfir notkun og áhrif samfélagsmiðla. Rýnt er í þróun samfélagsmiðlanotkunarinnar 
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undanfarin ár og rannsóknir á áhrifum hennar á einstaklinginn og líf hans. Rýnt verður 

sérstaklega í hver áhrif samfélagsmiðla eru, hvernig þau koma fram og lýsa sér og geti leitt til 

hugsanlegrar til fíknar. Sérstaklega er fjallað um er um Fomo og Nomophobiu. Í lok þriðja 

kafla er yfirlitskafli um nýlegar rannsóknir um samfélagsmiðla.  Rannsóknirnar eru 

mismunandi, hvaðanæva úr heiminum og sýna þær þau ólíku áhrif sem stafa af notkun 

samfélagsmiðla. Fjórði kafli er niðurstöðukafli þar sem farið er yfir niðurstöður 

ritgerðarinnar.  Fimmti kafli er umræðukafli þar sem umræður um efni ritgerðarinnar fara 

fram og hugsanlegum aðgerðum. Þar á eftir má svo finna heimildaskrá í sjötta kafla. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verða helstu hugtök skilgreind svo sem samfélagsmiðlar og fíkn auk þess sem 

almenn umfjöllun um viðfangsefni rannsóknarinnar, samfélagsmiðla, þróun og áhrif þeirra. 

Sérstaklega er fjallað um 5 vinsælustu samfélagsmiðlana í ítarlegra máli. 

 

2.1. Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar hafa með tilkomu sinni gert fólki kleift að eiga samskipti hvort við annað 

gegnum internetið, deila upplýsingum, myndum, skilaboðum, tala saman, tengjast og mynda 

ný vinasambönd eða endurvekja gömul. Allt gerist þetta í rauntíma og heimshorna á milli. 

Samfélagsmiðlar eru eins misjafnir að upplagi eins og þeir eru margir en byggja allir á 

samskiptum.  

Aðferðir fólks í tjáningu og samskiptum hafa breyst til muna með tilkomu 

samskiptamiðlanna, nú er meira um myndræna tjáningu og smáskilaboð á milli manna en 

gerðist hér áður fyrr einfaldlega vegna þess að tæknin var einfaldlega ekki til staðar. Þetta 

gefur okkur smá hugmynd um hversu mikill hraði og þróun hafa átt sér stað síðustu ár og 

hversu mikil áhrifin eru af tilkomu nýrra forrita. Samræður sem áður áttu sér stað auglitis til 

auglitis eða í bréfaskriftum manna á milli eru nú komin yfir í stafrænt form. Við getum sent 

skilaboð á mismunandi formi, eftir misjöfnum leiðum og á ólíkan hátt eftir því sem hentar 

okkur hverju sinni, hvort sem það er mynd, hljóðbrot, myndskeið eða skrifuð skilaboð.  

Samfélagsmiðlar byggjast flestir á stöðugu streymi af upplýsingum, fréttum og 

nýjustu póstum og deilingu vina á milli. Upplýsingar flæða inn hvort sem það eru 

heimsfréttir, fréttir í beinni, afmælisdagar, viðburðir eða auglýsingar. Fréttaleit og lestur 

einstaklinga hefur einnig breyst með tilkomu samfélagsmiðlanna. Fleiri eru farnir að nota 

samfélagsmiðla til að fá helstu fréttir, færð á vegum og fleira, á fleiri en einum 

samfélagsmiðli. Samkvæmt rannsókn sem Pew Reaserch Center (gerð af Shearer og Mitchell 

2021) í ágúst og september árið 2020 sögðust 53% fá oft eða stundum nýjustu fréttir á 

mismunandi samfélagsmiðlum og var þar Facebook efst á lista með 36%, Youtube næst með 

23% og í þriðja sæti var Twitter með 15% hjá þeim 9220 manns er tóku þátt í þessari 

rannsókn í Bandaríkjunum. Miðlarnir glíma þó við falsfréttir, en mikið var um falsfréttir til 
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dæmis í tengslum við kosningarnar í Bandaríkjunum, Covid-19 faraldurinn og fleiri atburði í 

samfélaginu (Shearer og Mitchell, 2021, Lischka, 2018). 

Í rannsókn Kim og Kim frá árinu 2021 kemur fram að samhliða því hefur 

auglýsingamarkaðurinn þurft að aðlaga sig þessu nýja umhverfi og er orðin mikil breyting á 

því hvar auglýst er og þar af leiðandi hafa auglýsingatekjur færst til. Fyrirtæki vilja að 

sjálfsögðu auglýsa þar sem flest fólk í markhópnum sér auglýsingarnar. Er því þróunin orðin 

sú að tekjurnar hafa færst frá hefðbundnum ljósvakamiðlum og blöðum og tímaritum yfir í 

samfélagsmiðla á netinu og einnig í hendur áhrifavalda. Kom einnig fram að 92% af 

notendum samfélagsmiðla sögðust treysta áhrifavöldum betur en hefðbundnum 

markaðsmiðlum. (Kim og Kim, 2021). 

Samkvæmt Bright og Logan (2018) var um 25 milljörðum dollara varið í auglýsingar 

á samfélagsmiðlum og áætluðu þeir að á árinu 2021 yrði það komið upp í 34 milljarða 

bandaríkjadollara. Sjáum við hér að þetta er gríðarlega stór markaður fyrir 

auglýsingabransann sem fer stækkandi með hverju árinu.  

Samfélagsmiðlar hafa fært fólk nær hverju öðru eins og stundum er sagt, hver á sinn hátt, 

með því að auðvelda samskipti manna á milli og þeir gegna afar stóru hlutverki í samfélagi 

okkar í dag. Segja má að samfélagsmiðlar hafi fyrst orðið áberandi þegar Facebook kemur til 

sögunnar árið 2004 og síðan þá hefur bæst við fjöldinn allur af nýjum samfélagsmiðlum eins 

og Instagram, Twitter og Snapchat svo eitthvað sé nefnt. Virkni miðlanna er ólík en öll eru 

þessi forrit þó vinsælir samfélagsmiðlar en þó með mismunandi eiginleika og notagildi. Þess 

má geta að TikTok er sá samfélagsmiðill sem hefur vaxið hvað hraðast og mest á 

undanförnum mánuðum þegar þetta er ritað og nýtur mikilla vinsælda. Einfaldleiki þess í 

notkun og viðmóti með öfluga algoritma í bakvinnslu gerir það að verkum að hann er líklegur 

til að færa notanda sínum nákvæmlega það sem hann líkar við og sækist í (Is TikTok The 

Fastest Growing?, 2021). 
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2.2. Helstu samfélagsmiðlar  

Samfélagsmiðlar eru orðnir allmargir talsins og eru þeir flest allir ólíkir í uppsetningu, virkni 

og notkun. Þeir hafa allir sína sérstöðu, eitthvað nýtt og ferskt þegar þeir eru gefnir út sem 

hjálpar þeim að ná vinsældum og laða til sín nýja notendur. Tala notenda á hverjum 

samfélagsmiðli fyrir sig er misjöfn og eru því eiginleikar hvers og eins samfélagsmiðils 

aðdráttarafl hans og laðast notendur að því sem höfðar til þeirra. Hér að neðan koma fram 

fimm helstu samfélagsmiðlar sem hafa náð gríðarlegum vinsældum á síðast liðnum árum.  

 

2.2.1. Facebook  

Facebook var stofnað 2004 – stofnað var af Mark Zuckerberg og félögum sem 

allir voru nemendur í Harvard Háskóla. Facebook er netsamfélag sem tengir 

saman fólk í gegnum atvinnu, skóla, búsetu og fleira og gerir fólki kleift að senda 

skilaboð, deila upplýsingum og myndum á skjótan hátt. Facebook var 

brautryðjandi í því að gera fólki kleift að gera þetta allt á einum vettvangi. Varð 

því þessi samfélagsmiðill mjög fljótt gríðarlega vinsæll og er það enn þar sem 

notendur hans eru um 1/3 af fólksfjölda heimsins eða um 2,74 milljarðar 

(Tankovska, 2021). Facebook er ekki einungis notaður af einstaklingum heldur 

eru fyrirtæki einnig með síður fyrir þjónustu sína og samskipti við viðskiptavini. 

Notendur geta ákveðið hvort þeir hafa aðgang sinn lokaðan eða opinn öllum.  

 

2.2.2. Twitter  

Twitter var sett á laggirnar 2006. Svokallað örblogg eða „tíst“ (e.tweet). Notendur 

geta skrifað stuttar færslur allt að 280 stafi. Einnig er hægt að senda skilaboð, taka 

á móti skilaboðum og fylgjast með öðrum. Auðvelt er að deila hlekkjum, myndum 

og myndskeiðum. Notendur hafa sína tímalínu og deila á henni. Hver sem er getur 

skoðað tístin þó hann sé ekki meðlimur en meðlimir geta fylgt hver öðrum og sjá 

þá allt sem viðkomandi setur inn. Einnig er hægt að „retweeta“ eða endurtísta því 

sem aðrir hafa tístað og er það vinsælt á Twitter. Twitter er einstaklega vinsælt í 

Bandaríkjunum en alls eru um 322 milljónir notenda á Twitter (Number of Twitter 

users, 2021).  
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2.2.3. Instagram 

Instagram varð til 2010 og er nú í eigu Facebook. Notendur Instagram geta deilt 

myndum og myndböndum af sér, sínu lífi og öllu þar á milli. Einnig tengjast 

notendur sín á milli og geta líkað við og skrifað athugasemd við deilt efni hver hjá 

öðrum. Instagram gerir notendum sínum kleift að breyta myndum og setja 

svokallaða „filtera“ á myndirnar sem láta þær líta betur út. Fjöldi notenda fer 

vaxandi en samkvæmt rannsókn Tankovska frá þessu ári (2021) eru þeir 1,22 

milljarðar (Tankovska, 2021). Notendur geta ákveðið hvort þeir hafa aðgang sinn 

lokaðan og einungis fyrir vini eða opinn öllum  

 
2.2.4. Snapchat 

Snapchat leit dagsins ljós árið 2011. Snapchat gerir notendum sínum kleift að 

taka/senda myndir, teikningar, myndbönd og skilaboð á milli og er mjög vinsælt 

hjá börnum og ungmennum. Notendur geta einnig sett „filtera“ og búið til 

spaugileg myndbönd. Hægt er að deila efni á sögu viðkomandi eða svokallaðri 

„My Story“ á ensku, þar sem allir fylgjendur geta séð það í 24 klukkustundir. 

Myndbandið er snöggmyndband og endist í 1-10 sekúndur. Hefur því 

viðtakandinn einungis þann tíma til þess að sjá myndböndin eða myndina áður en 

það hverfur og er ekki afturkvæmt. Ungmennin nota Snapchat mikið sín á milli og 

hefur „Streak“ orðið geysilega vinsælt á meðal þeirra en það er að senda myndir 

sín á milli af öllu og engu og viðhalda því í marga daga/vikur/mánuði. Snapchat 

gefur verðlaun fyrir langvarandi skilaboðasendingar í formi límmiða eða hjarta, 

bikara, broskalla og því um líkt sem hvetur notendur þess til að halda áfram að 

senda. Notendur Snapchat eru 293 milljónir samkvæmt (Iqbal, 2021).  

 

2.2.5. TikTok  

TikTok var stofnað 2016. Miðillinn er mjög vinsæll , sérstaklega hjá ungu fólki og 

er á uppleið. TikTok gengur út á að notandinn getur sett upp 1 mínútu myndband. 

Filterar eru í boði og hægt er að líka við, gera athugasemd, svara með myndbandi 

og gerast áskrifandi hjá aðgöngum  sem notandinn hefur gaman af. Notendur 

ákveða hverjum þeir leyfa að fylgja sér. Viðmót forritsins er nýstárlegt og ýtir það 
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undir vinsældir en þú einfaldlega „skrollar“ eða „swipe-ar“ og færð að horfa á 

næsta myndband. Afar öflugir algoriþmar (reiknirit) eru svo í vinnslu bak við 

tjöldin sem færir notandanum meira af því sem honum líkar við (Hudson, 2020). 

Notendur TikTok eru 1 milljarðar notenda (Number of monthly, 2021). 

 
 
 Hér að ofan sjáum við hversu margir notendur eru á þessum helstu samfélagsmiðlum í 

dag. Margföldun notenda á milli ára hefur verið áberandi og stefna samfélagsmiðlarnir á 

ennfrekari aukningu eins og sjá má á síðu Statistu þar sem til dæmis árið 2019 voru notendur 

Twitter 290 milljónir en þeir áætla aukningu upp í 340 milljónir fyrir árið 2024 (Number of 

Twitter users, 2021). 

Notendatölur Facebook, sem er stærsti samfélagsmiðill heims, voru árið 2012 einn milljarður 

virkra notenda og varð hann því fyrsti samfélagsmiðillinn til þess að ná slíkri tölu en í dag 

árið 2021, er tala virkra notenda 2,89 milljarða notenda. Notendatölur TikTok eru afar 

áhugaverðar því mikil aukning á notendum hefur verið á síðast liðnu ári sem skilaði þeim í 

eins milljarða notenda í ár, en samkvæmt fréttamiðlinum CNBC gerir það um 45% fjölgun á 

notendum frá því árinu áður, 2019. Í janúar árið 2018 gaf TikTok út að notendafjöldi þeirra 

var 55 milljónir, sama ár í desember var notendafjöldinn orðinn 271 milljón. Ári seinna eða í 

desember 2019 var notendatalan komin upp í 507 milljónir, við sjáum að hér er gríðarlega 

mikil og hröð aukning í notendatölu á einum samfélagsmiðli (Bursztynsky, 2021). Instagram 

hefur náð einna milljarða markinu en það kom árið 2020 en árið 2019 var notendatala virkra 

notenda þeirra 815 milljónir (Number of Instagram, 2021). Notkun samfélagsmiðla er farin 

að vera vinsælasta athöfnin á internetinu. Árið 2020 notuðu um það bil 3,6 milljarða notenda 

samfélagsmiðla á heimsvísu og er áætlað að sú tala muni hækka upp í 4,41 milljarða fyrir árið 

2025 (Number of social, 2021). Þegar litið er á slíka þróun eins og vettvangur 

samfélagsmiðlanna sýnir fram á á síðast liðnum árum kemur ávallt upp sama spurningin 

„Hvaða áhrif hefur þetta?“  
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2.3. Þróun samfélagsmiðla 

Þróun samfélagsmiðla hefur verið hröð og hefur einkennst af miklum breytingum á afar 

stuttum tíma hvað varðar notkun, ásýnd og eiginleika tækninnar sem samfélagsmiðlar eru 

notaðir í. Himin og haf eru á milli fyrstu vefsíðunnar sem bauð upp á spjall og 

samfélagsmiðla nútímans.  

Í rannsókn sem Pew Research Center gerði á árunum 2005-2015 var hugtakið 

samfélagsmiðlanotandi í upphafi skilgreint sem það fólk sem svaraði játandi að hafa einhvern 

tíman notað þjónustur á internetinu eins og LinkedIn. Svarmöguleikinn breyttist árið 2006 í 

þá sem notuðu samskiptavefi eins og Myspace, Facebook eða Friendster. Árið 2008 voru 

samfélagsmiðanotendur skilgreindir sem þeir sem einhvern tímann notuðu netið til að nota 

samskiptavefi eins og Myspace og Facebook. Árin 2012-2014 voru skilgreiningarnar 

svipaðar, nema fleiri forrit ásamt vefsíðum komin í hópinn og árið 2015 var orðið 

„samfélagsmiðlanotandi“ sá sem einhvern tímann notar samfélagsmiðla eins og Facebook, 

Twitter eða LinkedIn (Perrin, 2015). Síðan þá hefur fjöldinn allur af samfélagsmiðlum bæst í 

hópinn. 

Kuss og Griffiths (2017) rannsökuðu þá stökkbreytingu sem hefur átt sér stað hvað 

varðar samskipti fólks með tilkomu samfélagsmiðlanna. Frá fyrstu samfélagsmiðlunum árið 

1997 þegar SixDegrees kom á markaðinn til ársins 2004 þegar Facebook var sett á laggirnar 

sem nettengt samfélag fyrir háskólanemendur við Harvard Háskóla og hefur síðan stækkað í 

að verða stærsta netsamfélag nútímans. Í dag eru margir milljarðar notenda á þeim fjölmörgu 

samfélagsmiðlum sem í boði eru og hefur fjöldinn aukist mikið undanfarin ár. Bendir þetta til 

að samfélagsmiðlar séu orðnir eitt helsta áhugamál marga einstaklinga þar sem þeir geta 

tengst hver öðrum yfir heimsins höf og tímabelti án allra hafta (Kuss og Griffiths, 2017). 

Samfélagsmiðlar bjóða okkur að vera tengd við umheiminn og eiga öll okkar 

samskipti á einum stað, í símanum, spjaldtölvunni eða tölvunni, á hvaða formi sem við 

óskum eftir. Það veltur á stillingum notandans en áreitið getur verið endalaust þegar kemur að 

tilkynningum, hvort sem það er hljóð, titringur í símanum, skjáborðstilkynningar eða 

blikkandi ljós á bakhlið símans. Allt þetta er við höndina þar sem við erum flest alltaf með 

símann meðferðis og þar af leiðandi stöðugt aðgengi að samfélagsmiðlum. Slíkt áreiti getur 

fljótt undið upp á sig og sjáum við á rannsóknum að það er staðan. Það er ekki lengra síðan 

en árið 2007 að iPhone kom til sögunnar og gjörbylti markaðnum (Montgomery og Mingis, 

2021). Uppsetning og virkni iPhone gerði það að verkum að fólki þótti auðvelt að nota hann 
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og hann varð strax vinsæll. Síðan þá hefur snjallsímaeign heldur betur aukist til muna og 

sjáum við að um 7,1 milljarðar manna eiga snjallsíma eða um 89,9% af öllum heimsbúum 

(Turner, 2021). 

Samhliða þróun snjallsímanna eru tölvur, spjaldtölvur, og tölvuúr sem öll tengjast á 

einn eða annan hátt í snjallsímann og gera notendanum kleift að sjá allt og missa ekki af 

neinu. Sítengingin við farsímanetin er stöðug og notandinn er því stöðugt í „sambandi“ við 

samfélagsmiðla hvort sem viðkomandi er að nota appið eða ekki, þar sem tilkynningar um 

atburði berast í sífellu. Snjallverslarnirnar Google Play Store og Apple App Store bjóða upp á 

samanlagt 4,8 milljónir forrita sem sækja má frítt eða gegn vægu gjaldi fyrir tölvur, 

snjallsíma og spjaldtölvur. Úrvalið er mikið og ætti hver að finna eitthvað við sitt hæfi eftir 

áhugasviði og aldri og er þetta allt gert handhægt og aðgengilegt inni á snjallverslun eða 

appstore svokölluð inni í símanum og á internetinu. Allt milli himins og jarðar er til í formi 

apps hvort sem það eru leikir, verslanir, bankaöpp, samfélagsmiðlar í öllum formum, 

skólasamskiptaöpp, lesbókaröpp eða æfingaöpp. Samkvæmt könnun Buildfire.com sem 1000 

Bandaríkjamenn yfir 18 ára að aldri tóki þátt í, verja notendur snjallsíma 88% af þeim tíma 

sem þeir verja í snjallsímanum í notkun smáforrita annara en hefðbundinna netvafra (Mobile 

app download, 2021).  

Landamæri þjóðríkja hafa takmarkað gildi í heimi samfélagmiðla og í vissum 

skilningi er hægt að líta á allan heiminn sem eitt stórt samfélag. Fólk getur nú tekið þátt í 

umræðum, mótmælum, ásamt fjölda viðburða sem haldnir eru á veraldrarvefnum, heima í 

stofunni hjá sér, sitjandi á kaffihúsi eða hreinlega hvar sem það er statt, svo framarlega sem 

það er í netsambandi.   

Miller og félagar framkvæmdu rannsókn árið 2016 sem skoðaði hversu síbreytilegt 

þetta umhverfi nettengdra samfélagsmiðla er. Rannsóknin skoðaði einnig hvort hægt sé að 

yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar, þ.e.a.s. hvort þær séu svipaðar um allan heim. Var 

rannsóknin umfangsmikil og framkvæmd í níu löndum á fimmtán mánaða tímabili. Löndin 

sem um ræðir voru: Kína, Ítalía, Tyrkland, England, Chile, Indland, Brasilía og Trinidad. 

Framkvæmd var sama rannsókn í öllum þessum ólíku löndum og níu bækur voru skrifaðar af 

mismunandi rithöfundum í hverju landi um hvert land fyrir sig. Hver bók er í raun sérstæð og 

ólík hinum þrátt fyrir að allar séu eins uppsettar. Einnig voru gerðar tvær bækur til viðbótar, 

önnur þeirra er var bók með myndum sem deilt var á samfélagsmiðlunum í löndunum og svo 

niðurstöðubók og er samantekt á þessari rannsókn og nefnist „How the world changed social 

media“. Niðurstöður bókarinnar voru í raun þær að umhverfi samfélagsmiðla og 
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netheimurinn allur er svo síbreytilegur og í stöðugri þróun að erfitt er að taka stöðu, rannsaka 

og áætla út frá slíku. Slíkt umhverfi þarfnast stöðugrar og sífelldrar rannsóknarvinnu og að 

samhliða slíkri þróun er þörf á stöðugri endurskilgreiningu á þeirri mikilvægu spurningu 

„Hvað eru samfélagsmiðlar“ (Miller o.fl., 2016).   

 

 

2.4. Fíkn 

Fíkn er alvarlegur heilasjúkdómur af líffræðilegum toga sem stjórnast af erfðafræðilegum og 

umhverfistengdum áhrifavöldum. Endurtekin notkun efna eða athæfa veldur breytingum á 

byggingu og stafsemi heilans sem getur því leitt til sjúklegrar fíknar samkvæmt heima síðu 

Íslenskrar Erfðageiningar, sem hefur stundað rannsóknir á erfðaþætti fíknar. Fíkn er líkamleg 

og sálræn vangeta einstaklings til þess að geta stjórnað eigin neyslu eða notkun á hvers kyns 

formi svo sem; eiturlyfjum, áfengi eða tiltekinni hegðun. Undir það fellur til dæmis 

fjárhættuspil, tölvuleikja eða vinnu. Fólk með fíkn notar efni eða hegðun á áráttukenndan hátt 

sem verður til þess að viðkomandi upplifir langvarandi skaða og hefur ekki lengur stjórn á 

eigin lífi sökum ávana síns. Einkenni fíknar eru svipuð sama hver fíknin er; ágreiningar, 

skapgerðarbrestir, einbeitingarleysi, fráhvarfseinkenni ef notkun er hætt og einstaklingurinn 

getur ekki hætt notkun sinni, upplifir bakslag og hefur notkun að nýju (Fíkn, 2016, Heilig 

o.fl., 2021).  

Notkun og upplifun virkjar heilastarfsemi sem tengist vellíðan og ánægju (e. Reward 

center eða pleasure pathway). Við virkjunina eykst til muna losun dópamíns auk annarra 

taugaefna. Notkun samfélagsmiðla getur virkjað framleiðslu dópamíns sem leiðir til þess að 

sérstakir viðtakar í heilanum örvast og valda fíkn hjá viðkomandi (Hillard, 2019). 

Fleiri rannsóknir lýsa fíkn sem heilasjúkdómi en í rannsókn Sun og Zhang sem setja fram 

tveggja kenninga útskýringu á fíkn, sem ávanabindandi hegðun sem tengist breytingum á 

taugalíffræðilegri starfsemi og uppbyggingu heilans. Fyrst er hvata og næmingarkenningin en 

hún fjallar um að fíkn feli í sér að endurtekna útsetningu fyrir mjög ánægjulegu áreiti, leiði til 

oförvunar á tilteknum umbunarkerfum í heilanum sem bendi til þess að um fíkn sé að ræða. 

Tveggja þátta kenningin leggur aftur á móti til að tvö ólík heilakerfi stýri mannlegri hegðun 

og ofnotkun samfélagsmiðla sé jákvætt tengd breytum sem endurspegla viðbragðakerfi 

líkamans eða tengjast neikvætt breytum sem tákna endurspeglunarkerfi hugans (Sun og 

Zhang, 2021).  
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Fíkn er ekki einungis tengd við ofneyslu efna heldur við ofnotkun annara hluta svo sem 

tölvuleikja, matar, hreyfingu, samfélagsmiðla og svona mætti lengi áfram telja. Fíkn felur í 

sér ofneyslu eða ofnoktun á ákveðnum hlut sem við á og getur notandi ekki hætt notkun sinni. 

American Society of Addiction Medicine skilgreinir fíkn sem læknanlegan, krónískan 

sjúkdóm sem tengir saman flókið samspil heilans, gena, umhverfis og lífsreynslu viðkomandi 

(Felman, 2021). 

 

 

2.5. Samfélagsmiðlafíkn  

Þegar talað er um samfélagsmiðlafíkn er í raun verið að vissu leyti verið að tala um netfíkn 

því samfélagsmiðlar eru samofnir internetinu. Án internetsins virka þeir ekki. Fíkniraskanir 

tengdar notkun internets eru aðallega í dag tengdar tölvuleikjum, samfélagsmiðlum og 

netklámi. Mikil áhersla hefur verið lögð á að rannsaka vettvang nettölvuleikja en þrátt fyrir 

hversu vinsælir samfélagsmiðlar eru vantar enn fullnægandi sannanir og rannsóknir sem 

staðfesta tilvist samfélagsmiðlafíknar og fleiri og stærri rannsókna er þörf til að hægt sé að fá 

samfélagsmiðlafíkn staðfesta sem slíka (Geisel o.fl., 2021). 

Árið 2008 byrjaði American Psychiatric Association að kanna það hvort ætti að telja 

netfíkn með á lista yfir sálræna sjúkdóma í Bandaríkjunum. Árið 2013 var henni bætt við 

undirlista sjúkdóma sem þarfnast frekari rannsókna. APA ákvað síðan í framhaldi að það 

rannsóknarefni sem til staðar væri um samfélagsmiðla og notkun þeirra nægði ekki til að 

hægt væri að skrásetja samfélagsmiðlafíkn sem sérstaka fíkn. World Health Organization 

ákvað svo árið 2018 að skilgreina tölvuleikjafíkn sem fíkn. Er það mikilvægt skref svo hægt 

sé að rannsaka enn frekar og hanna fullnægjandi greiningaraðferðir og meðferðir við slíkri 

fíkn. Sama á við um samfélagsmiðlafíkn þar sem henni fylgja í raun mjög svipuð einkenni, en 

hún er þó ekki enn komin á lista yfir fíkn. Þar af leiðandi er enn margt óljóst um flokkun 

internettengdra raskana eins og samfélagsmiðlafíknar þrátt fyrir að einkenni, hegðun, áhrif og 

andleg líðan segi að um fíkn sé að ræða og það hefur áhrif á hvort og hvernig tekið er á 

málum (Geisel o.fl., 2021). Talað er um samfélagsmiðlafíkn sem hegðunarröskun eða 

atferlisfíkn sem lýsir sér þannig að einstaklingur er farinn að sýna ofnotkun eða áráttukennda 

hegðun í notkun sinni. Samfélagsmiðlafíkn hefur svipuð áhrif á fíkilinn eins og vímuefnafíkn 

lýsir sér þó svo að um atferlisfíkn sé að ræða eða hegðunarfíkn Griffiths (2005) setti fram 

skilgreiningu á netfíkn sem hefur verið þróuð áfram og yfirfærð yfir í greiningarskala fyrir 
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samfélagsmiðlafíkn og heitir hann BSMAS eða Bergen Social Media Addiction Scale. 

Skalinn hefur verið sannreyndur til notkunar í mörgum löndum. Þegar rýnt er í notkun 

samfélagsmiðlanna er erfitt að ákveða hvenær notkunin er orðin of mikil, ávanabinandi og 

hvort um fíkn sé að ræða þ.e. ávanabinandi ofnotkun (Griffiths, 2009).  

Því þarf að skoða vel hegðunarmynstur einstaklingsins og athuga hvort þau merki/viðmið 

sem segja til um fíkn séu til staðar. Ef notandi sýnir neðangreinda hegðun má álikta að um 

ávanabindandi samfélagsmiðlanotkun eða samfélagsmiðlafíkn sé að ræða: 

 

1. Áberandi upptekinn af samfélagsmiðlum (e. salience).  
2. Notkun samfélagsmiðla til þess að takast á við skapsveiflur, neikvæðar tilfinningar og 

skapgerðarbresti (e. mood modification). 
3. Aukin þrá/þol þ.e. þurfa meiri notkun fyrir sömu ánægju og áður (e .tolerance) 
4. Upplifun fráhvarfseinkenna ef notkun er hætt eða er bönnuð (e. withdrawal) 
5. Fórn á skuldbindingum fyrir notkunina þ.e. ágreiningur/skaði í lífi notandans við notkun 

lífsins skyldur; vinna, skóli,sambönd, fjölskylda, (e. conflict). 
6. Bakslag/stjórnleysi ef notkun er hætt  eða ef reynt er að ná tökum á notkuninni (e. relapse) 

(Andreassen o.fl., 2017).  
 

Fleiri rannsóknir styðjast við þessa skilgreiningu á samfélagsmiðlafíkn. Samkvæmt PIU 

(e. PIU - Pathological Internet Use) er samfélagsmiðlafíkn álitin vera hluti af sjúklegri 

netnotkun og er hún skilgreind sem of mikil áhersla á mikilvægi samfélagsmiðla fyrir 

viðkomandi, vanhæfni til þess að stjórna eigin samfélagsmiðlanotkun, of mikil tímaeyðsla á 

samfélagsmiðlunum sem kemur í veg fyrir að viðkomandi taki þátt í öðrum mikilvægum 

málefnum lífsins (vinna, skóli o.fl.) og skerðing á andlegri heilsu (Huang o.fl., 2021). 

Samkvæmt vefsíðu Addictioncenter.com er samfélagsmiðlafíkn raunverulegt vandamál 

og til staðar. Vegna þess hvaða áhrif samfélagsmiðlafíkn hefur á heilann að þá er hún bæði 

ávanabindandi líkamlega og andlega. Notandinn er drifinn áfram af áráttu sinni gagnvart 

samfélagsmiðlum og óstjórnlegri þörf til þess að verja tíma sínum á miðlunum sem að lokum 

endar í að notkunin verður svo mikill að það hefur skaðleg áhrif á önnur svið lífsins. 

Samfélagmiðlafíkn hefur í raun sömu einkenni og aðrar fíknir, hvort sem þær eiga sér 

efnafræðilegar eða atferlislegar rætur eins og talað var um hér að ofan. Notkunin verður 

stjórnlaus, veldur vanlíðan, er áberandi fyrir öðrum og getur valdi skapgerðarbrestum eða 

persónuleikaröskunum (Hillard, 2019).  

Það sem er áhugavert við samfélagsmiðlafíkn er að notandinn upplifir sömu áhrif af því 

að fá „like“, deilingu eða „komment“ frá samfélagsmiðlum og þegar tekin eru eiturlyf líkt og 
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kókaín. Dópamín losnar í heilanum og veitir notandanum tilfinningu um ánægju og vellíðan. 

Dópamín hefur verið kallað vellíðunarefni líkamans sem upplifir losunina eins og „verðlaun“ 

fyrir upplifun sína tengda samfélagsmiðlunum. Þetta ýtir svo undir fíkn þar sem notkunin 

eykst með tilheyrandi like, deilingu og kommentum og þar er hringrásin komin. „Like“ leiðir 

til dópamínsverðlaunanna sem verður að ánægju og vellíðan (Hillard, 2019).  

Samkvæmt addictioncenter bjóða samfélagsmiðlar upp á endalausan vettvang af 

dópamínsverðlaunum fyrir afar litla áreynslu svo þetta er kjörinn vettvangur fyrir fíkn til þess 

að þróast og verða að verulegu vandamáli ef notandinn er ekki meðvitaður um notkun.  Það 

er áhugavert og bætist við það sem áður er nefnt að þegar fólk talar um sig sjálft sýnir 

dópamínsverðlaunastöðin hvað mestu virknina. Þetta leiðir til þess að fólk elskar að tala um 

sig sjálft, deila myndum af sér og þess háttar. Þetta ýtir því ennfremur undir dópamíns 

hringrásina sem líst var hér að ofan (Hillard, 2021). 

Internettengdar raskarnir eða netfíkn eru að færast í aukana og eru nú talin með sem 

atferlis- eða hegðunar röskun/fíkn. Rannsóknir sýna að tenging er á milli netfíknar og 

efnalegrar fíknar og virkar því netfíkn eins, það er að segja afleiðingar og einkenni eru mjög 

svipuð. Samhliða fíkn eru oft andlegir sjúkdómar eins og þunglyndi, kvíði, 

persónuleikaraskanir, athyglisbrestur eða ofvirkni. Einnig eru svefnraskanir, aukin 

áhættusækni, nikótínfíkn, óheilbrigt matarræði og hreyfingarleysi talin meðal einkenna 

fíknar, sama hver hún er (Geisel o.fl., 2021). 

Ástæður þess að sumir notendur þróa með sér fíkn á samfélagsmiðlum geta verið 

margskonar, líkamlegar sem andlegar ef marka má niðurstöður rannsókna. Vilja sumir meina 

að það séu sérstakar þarfir notendanna sem ýta undir ofnotkun, þá einna helst andlegar. 

Sumar rannsóknir byggja á kenningum á borð við kenningu Elisabetar Noelle um notkun og 

ánægju og aðrir tala um að þörfin til þess að tilheyra og sjálfsdýrkun (e.narcissism) eða 

þörfina fyrir aðdáun af hafi mikil áhrif á ofnotkun samfélagsmiðla (Sun og Zhang, 2021, 

Casale og Fioravanti, 2018). Hver svo sem ástæðan er hefur ofnotkun samfélagsmiðla í för 

með sér mikil áhrif á notendur og því þarf að rannsaka betur orsök og afleiðingar.  
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2.6. Greiningar og meðferðir við samfélagsmiðlafíkn 

Fræðimenn hafa hannað hin ýmsu mælitæki til þess að meta samfélagsmiðlafíkn. Bergen 

Social Media Addiction scale eða BSMAS kvarðinn eða SMAS kvarðinn eru notaðir í 

rannsóknum ásamt fleiri kvörðum (Huang o.fl., 2021, Cheng o.fl., 2021). 

Í fyrstu var BFAS scale eða The Bergen Facebook Addiction Scale skalinn fundinn 

upp en hann metur samfélagsmiðlafíkn einungis út frá Facebook. Eftir því sem árin, eða í 

þessu umhverfi, mánuðir líða þá hefur fjöldinn allur af nýjum samfélagsmiðlum komið á 

markaðinn eins og við vitum. Þurfti þá að útfæra þennan skala til þess að hægt væri að meta 

samfélagsmiðlafíkn út frá öllum samfélagsmiðlum og var þá BSMAS skalinn til (Cheng o.fl., 

2021, Andreassen o.fl., 2016). 

BSMAS skalinn var byggður á 6 grunnviðmiðum sem Mark D. Griffiths prófessor í 

atferlisfíkn ásamt fleirum setti fram (Lin og fl., 2017). Hverju atriði er svarað með 5 stiga 

Likert-kvarða. Eitt: mjög sjaldan til fimm: mjög oft. Getur því stigafjöldi svara verið frá 6 

stigum upp í 30 stig. Kvarðinn hefur verið þýddur yfir á mörg önnur tungumál og verið 

tekinn sem gildur viðmiðunarskali í mörgum sálfræðilegum jafnt sem öðrum rannsóknum 

(Andreassen o.fl., 2016). Griffiths er sálfræðingur og forstöðumaður yfir alþjóðlegri 

tölvuleikjarannsóknardeild og hefur framkvæmt fjöldan allan af rannsóknum á 

samfélagsmiðlum. Vísað er til nokkra rannsókna hans í þessari ritgerð. En hann hefur mikið 

rannsakað og skrifað um atferlisfíkn eða hegðunarfíkn sem er fíkn án inntöku efna og hefur 

margskonar birtingarform svo sem tölvufíkn, kynlífsfíkn og hreyfifíkn (Griffiths, 2009, Kuss 

o.fl., 2013, Leung o.fl., 2020).  

SMAS skalinn (Social Media Addiction Scale) eða samfélagsmiðlafíknarkvarðinn var 

hannaður af Sahin og Yaghi 2017. Kvarðinn er 5 stiga Likert-kvarði með 20 spurningum og 

tveimur undirflokkum; sýndarþol og sýndarsamskipti. Stigafjöldinn er frá 20-100 og mælist 

þannig að hæsta hlutfall stiga er horft á það sem svo að notandinn upplifir sig sem 

samfélagsmiðlafíkil (Çimke og Cerit, 2021). 

FOMOS kvarðinn (Fear of missing out scale) metur óttann við að missa af og var  

hannaður af Przybylski. Hann samanstendur af 5 stiga Likert-kvarða með 10 spurningum 

(Przybylski o.fl., 2013). Hverju atriði á kvarðanum er gefið 1-5 stig. Kvarðinn samanstendur 

af 10-50 stigum. Líkurnar á FOMO aukast með hækkandi stigafjölda (Coskun og Karayagiz, 

2019). 



 

 18 

PU kvarðinn (problematic mobile phone use scale) metur ofnoktun á snjallsíma og er 

hannaður af Augner og Hacker. Skalinn mælir ofnotkun á snjallsíma með tilliti til neikvæðra 

sálrænna áhrifa af langvarnandi notkun snjallsímans. Skalinn samanstendur af 20 

spurningum, með 4 stiga Likert-kvarða fyrir hvert svar. Inni í þessum skala er tekið mið af 3 

sérstæðum; fíkn, félagslegum tengingum og afleiðingum. Því hærri sem stigafjöldinn er, því 

meiri er ofnotkun snjalltækisins (Tekin o.fl., 2014, Coskun og Karayagiz, 2019). Þar sem 

notkun samfélagsmiðla er að miklu leyti háð notkun snjallsíma helst þetta í hendur á 

greiningu við ofnotkun samfélagsmiðla.    

SAS kvarðinn (Smartphone Addiction Scale) var hannaður af Kwon 2013 og metur 

snjallsímafíkn. Hann er sjálfsmatskvarði og samanstendur af sex víddum. Sex stiga Likert-

kvarði sem inniheldur 33 atriði. Háum stigum úr kvarðanum var lýst sem mikilli símafíkn. 

Kvarðinn samanstendur af spurningum er varða sálfræðilegt ástand, jákvæðni, 

aðskilnaðarkvíða, örvun samskipta, endurtekinni notkun og ósjálfræði (Hishan o.fl., 2020).  

Meðferðarstofnanir eru farnar að bjóða upp á meðferðir vegna netfíknar, snjallsímafíknar, 

tölvuleikjafíknar og samfélagsmiðlafíknar, þrátt fyrir að þetta séu ekki allt fíknir sem eru 

skráðar og skilgreindar. Mælt er með að meðferðir séu þverfaglegar eins og gert er með aðrar 

fíknir eins og hugræn athyglismeðferð, sálfræðimeðferð, fjölskyldumeðferð og hugsanlega 

notkun geðlyfja, í samráði við lækni og viðkomandi meðferðastofnun. Engin ein löggild 

meðferð er í boði við samfélagsmiðlafíkn og þarf því að reyna komast að rót vandans til þess 

að hægt sé að sníða saman hnitmiðaða meðferð fyrir einstaklinginn (Hillard, 2019, Cash, 

2012).  

Eins og fram hefur komið í rannsóknum geta verið fleiri en ein ástæða fyrir að notkun 

hefur þróast út í ofnotkun eða fíkn. Almennt er ekki ráðlagt eins og með flestar aðrar fíknir að 

hætta algerlega og fara í net eða samfélagsmiðlabindindi þegar meðferð hefst. Stíga þarf 

varlega til jarðar og rýna vel í aðstæður og hvaða miðlar eru að valda sem mestum vanda. Nú 

til dags væri í raun nærri ógerlegt að hætta alveg notkun snjallasíma eða netsins þar sem 

viðskipti og þjónusta eru öll að færast í öpp í símanum. Núorðið tengist nánast öll 

tölvunotkun netnotkun og því erfitt að hætta slíku og því þarf að skoða fíknina út frá mörgum 

sjónarhornum. Rannsóknir sýna að mjög mismunandi birtingarform fíknarinnar hjá hverjum 

og einum og því skiptir því máli að notandinn leiti sér hjálpar hjá meðferðarstofnun og þá er 

hægt að ákveða hvernig meðferð skuli beita og hvaða áherslur skulu vera í meðferðinni. Þetta 

er mikilvægt þar sem samfélagsmiðlafíkn er það fjölþætt að það kallar á að sérsníða þarf 
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áherslur í meðferðinni. Grunnurinn er samt sem áður svipaður hvað varðar meðferð við fíkn. 

Til að byrja með þarf fíkillinn að viðurkenna vanmátt sinn gagnvart ofnotkun sinni og vera 

fús til þess að leita sér hjálpar (Hillard, 2019, Cash, 2012). 

Trifiro og félagar (2019) benda á að ef gera ætti rannsóknir á samfélagsmiðlum 

áreiðanlegar þyrfti að þróa samræmdan mælikvarða sem allar rannsóknir gætu stuðst við og 

notað. Hægt yrði að útfæra hann til þess að mæla mismunandi hegðun á samfélagsmiðlum og 

þar af leiðandi væri hægt að greina mun betur áhrif notkunarinnar á notendur, í mismunandi 

forritum, með nýjustu uppfærslum og óháð tíma. Með slíkum mælikvarða væri hægt að 

greina, mæla og bera saman ólíka samfélagsmiðla og skilja hvernig þeir virka og hafa áhrif á 

notendur sína. Hægt væri með slíku að skrásetja hvaða þættir hafa neikvæð áhrif og hverjir 

góð. Með slíka vitneskju í farteskinu er hægt að móta og þróa stefnu þjóða hvað varðar 

samfélagsmiðlanotkun, leiðbeiningar um skjátíma barna og ungmenna, útbúa forvarnarstarf 

og þróa meðferðir gegn samfélagsmiðafíkn (Trifiro o.fl., 2019). 
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3. Notkun og áhrif samfélagsmiðla 

 
Í þessum kafla verður fræðileg umfjöllun um samfélagsmiðlafíkn. Farið verður yfir 

rannsóknir á samfélagsmiðlafíkn, samfélagsmiðlum og áhrifum þeirra á notendur og 

niðurstöður þeirra rannsóknanna rýndar.  

 

3.1. Samfélagsmiðlanotkun  

Áhrif samfélagsmiðlanotkunar eru töluvert rannsökuð. Hægt er að finna rannsóknir víða að úr 

heiminum um samfélagsmiðla og áhrif þeirra á samfélagið eða útvalda hópa og hugsanlega 

leiðni til fíknar. Ef litið er aftur um ekki nema tíu til fimmtán ár sjáum við að 

samfélagsmiðlar hafa gjörbreyst á alla vegu. Það eru ekki nema rúm tuttgu ár síðan 

fyrstu samskiptasíðurnar litu dagsins ljós. Á þessum síðustu 10-15 árum hefur svo framboð á 

tækni stóraukist og ásýnd markaðarins auk þess breyst mikið. Tæknin, notkunin og áhrifin 

þar af leiðandi í kjölfarið. Til að setja þetta í smá samhengi þá eru Facebook Messenger og 

Whatsapp með 60 milljarða skilaboða á dag á heimsvísu sem segir okkur hversu mikil 

notkunin er orðin (Kit, 2018). 

Eins og fram kom hér að framan stutt í myndun fíknar þegar út í ofnotkun er komið 

og samfélagsmiðlar bjóða hættunni heim hvað þetta varðar þar sem þeir eru gerðir 

ávanabindandi í formi algóriþma (reiknirita) sem eru að elta notendur á bak við tjöldin og 

reikna og skrá allt sem þeir gera. Út frá hegðun notendans er svo mótað það efni sem hentar 

eftir áhuga og fyrrum aðgerðum notandans á netinu. Algóriþmar hafa margskonar 

skilgreininar eftir hvert verkefnið er, allt frá einföldum leiðbeiningar til að leysa 

reiknivandamál til þess að algóriþmi sé reiknirit fyrir margvíslegar aðgerðir þar á meðal 

viðskipti, viðskiptamódel, auglýsingaviðskipti, samskipti og viðskiptaleg samskipti ásamt 

fleiru. Notkun algóriþma er margvísleg, en notkun þeirra á vefsíðum og á samfélagsmiðlum 

er margslungið fyrirbæri og er mikilvægt að notendur séu varir við og viti af vinnslu 

algóriþma í leitarvélum, vefsíðum og þjónustu svo hægt sé að vera meðvitaður og varðbergi 

gagnvart þeim að svo miklu leiti sem hægt er (Lischka o.fl., 2018, Gran o.fl., 2020).  

Ástæður þess hversu mikið notendur nota samfélagsmiðla eða símann sinn geta verið 

margskonar, einfaldar sem flóknar, andlegar og persónubundnar ef marka má rannsóknir. 

Snjallsímaeign, netfíkn og samfélagsmiðlafíkn eru í raun samofnin hvað notkun þeirra varðar 
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og er erfitt að tala um eitt af þessum atriðum án þess að ræða hin einnig. Samfélagsmiðlar 

virka ekki án internets og snjallsíminn gerir okkur kleift að tengjast báðum með virkni sinni 

og hagkvæmni. Samfélagsmiðlar eru orðnir að rannsóknarefni í flest öllum löndum því 

áhyggjur af áhrifum þeirra fer vaxandi samhliða aukinni snjallsímaeign og notkun þeirra 

(Cheng o.fl., 2021, Montag o.fl., 2021). Í júlí árið 2020 voru fjórir milljarðar virkra notenda 

samfélagsmiðla á heimsvísu (Kemp, 2020, Statista,2021).   

Aukin notkun símanna og samfélagsmiðla hefur ýmislegt í för með sér og er 

samfélagsmiðlaofþreyta eða á ensku Social Media Fatigue tilkomin vegna ofnotkunar. 

Samfélagsmiðlaþreyta kallar á að að mati Dhir og félaga (2019) að notendur þurfa að taka sér 

hlé á notkun sinni vegna ofþreytu af áreiti og notkun samfélagsmiðlanna.  Nokkrar aðar 

rannsóknir hafa einnig verið gerðar á orsök og afleiðingum samfélagsmiðlaþreytu. Bright 

o.fl., 2018 telja að hún lýsir sér í andlegri uppgjöf notandans af völdum yfirflæðis af tækni, 

upplýsingum eða samskiptum á öllum þeim mismunandi samfélagsmiðlum sem hann er með. 

Notandinn er því líklegur til að minnka tímbundið eða jafnvel hætta notkun sinni vegna 

þessara andlegu þjáninga, það er að segja ef hann hefur stjórn á slíku, ólíkt þeim sem þjást af 

samfélagsmiðlafíkn. Samfélagsmiðlaþreyta leiðir af sér hnignun á andlegu og sálrænu ástandi 

notandans og hún er því líklegri til þess að mynda með sér óheilbrigð hegðunarmynstur á 

samfélagsmiðlunum. Rannsóknin Dhir og félaga sýndi að ofnotkun samfélagsmiðla leiddi til 

samfélagsmiðlaofþreytu sem síðar leiðir af sér kvíða og þunglyndi. FOMO eða hræðsla við 

að vera missa af helst einnig í heldur við samfélagsmiðlaþreytu í gegnum ofnotkun 

samfélagsmiðla. Samfélagsmiðlaþreyta er því einnig fyrirboði samfélagsmiðlafíknar ef 

notandinn hefur ekki stjórn á að hætta eða minnka notkun sína. Bent er á að 

samfélagsmiðlaþreyta sé á engan hátt góð fyrir fyrirtæki sem eru að auglýsa vörur sínar á 

samfélagsmiðlum því samfélagsmiðlaþreyta leiðir til þess að notandinn dregur sig í hlé og 

hættir notkun sinni. Það bitnar á innkomu fyrirtækjanna (Dhir o.fl., 2018).  

Melumad og Pham (2020) komust að því að ástæður þess hversu mikið notendur 

sækjast í símann sinn geta verið margvíslegar. Þau telja að sennilega sé hvergi að finna eins 

mikil umbreytandi áhrif á líf fólks af einni tækninýjung eins og snjallsíminn hefur haft. 

Margir telja hann ómissandi og um helmingur snjallsímanotenda segja að þeir gætu ekki lifað 

án þeirra. Þriðjungur allra kaupa er nú farinn að eiga sér stað í gegnum farsímakerfin eða um 

ein trilljón bandaríska dollara (þarf hér að taka fram að þessar tölur eru frá 2018 og því má 

áætla að þær séu orðnar mun hærri nú). Þau telja að augljósir kostir snjallsímans séu ekki eina 
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ástæðan fyrir vinsældum þeirra heldur er það einnig tilfinningalegt samband notenda við 

símann sinn en það er sá andlegi stuðningur sem hann veitir notendum sínum sem gerir hann 

hreinlega steitulosandi fyrir notendur. Því má, segja þau, halda því fram að snjallsíminn virki 

sem snuð hinna fullorðnu og veiti þeim einskonar huggun. Þessi huggun er í formi sérstakra 

eiginleika eins og hversu handhægur hann er, persónulegt eðli símans, huglæg tilfinnig fyrir 

eigin einkarúmi í eign snjallsímans sem skilar þeirri ánægjutilfinningu sem notkun símans 

veitir. Leita því notendur gjarnan í snjallsímann sinn í streituvaldandi aðstæðum (Melumad 

og Pham, 2020). 

 

3.2. FOMO og NO-MO-PHOBIA 

 
Nýyrði eins og FOMO og NO-MO-PHOBIA eru tilkomin vegna samfélagsmiðla. 

FOMO þýðir að fólk er orðið hrætt við að missa af (e. Fear of missing out) þar sem síminn og 

notandinn eru „sítengdir“ og þar af leiðandi allir aðrir, upplifir notandinn að hann sé að missa 

af öllu sem er að gerast þegar hann er ekki „online“ eða horfandi á sjálfur á skjáinn. Meðal 

þeirra sem hafa rannsakað FOMO eru Buglass og félagar (2017) sem komust að þeirri 

niðurstöðu að áhrifin stöfuðu í raun af notkun samfélagsmiðla þar sem FOMO myndast við 

mikla notkun þeirra. Notandinn notar samfélagsmiðla í auknum af ótta við að missa af 

einhverju sem á endanum skilar sér í því að notandinn upplifir minna sjálfsmat. Hann upplifir 

varnarleysi á netinu vegna samfélagsmiðlanotkunar sinnar og FOMO. Er því komin hringrás í 

gang sem keyrir áfram notkun.Varnarleysi á internetinu má lýsa á þann hátt að notandinn 

upplifir skaðleg sálræn áhrif, ótta við að missa fylgjendur og stöðu eða svokallaðan „status“ á 

samfélagsmiðlum eða líkamlega vanlíðan vegna þeirrar reynslu eða athafna sem hann getur 

hugsanlega lent í vegna þátttöku hans á netinu. Buglass og félagar telja þörf á bæði inngrip er 

í nokunn viðkomandi á netinu og samfélagsmiðlum ásamt inngripa í daglegu lífi notandans, 

sum sé minnka notkun og hlúa að notandanum andlega. Nefna þeir að upplýsingaherferðir 

gætu verið nytsamlegar í forvarnarskyni. Auglýsingarherferðir gætu einblínt á að upplýsa og 

gera notendur samfélagsmiðla meðvitaða um hugsanleg viðvörunarmerki FOMO (Buglass 

o.fl., 2017). 

Rannsókn Dempsey og félaga frá 2019 á sýndi fram á FOMO hjá Facebooknotendum 

og að tengsl væru milli ofnotkunar á Facebook og leiðni til sálrænna erfiðleika. Einnig komu 

fram tengsl á milli  félagsfælni og ofnotkunar á Facebook. Hópurinn mælist til þess að gerðar 
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séu frekari rannsóknir á ofnotkun á Facebook og sálræn áhrif hennar á notendur. Nefna þeir í 

niðurstöðum, eins og fleiri rannsakendur á samfélagsmiðlum gera, að takmarkanir 

rannsóknarinnar felist í því að notendur eru sjálfir að tilkynna eigin notkun og erfitt að 

sannreyna það sem notandinn tilkynnir (Demsey o.fl., 2019).  

Yin og félagar (2019) telja fylgni milli samfélagsmiðlafíknar og FOMO en þeirra 

rannsókn einblíndi á samfélagsmiðlafíkn og tengsl við FOMO, öfund og þörfina til að 

tilheyra. Niðurstöðurnar sýndu einnig fylgni milli öfundar, samfélagsmiðlafíknar og FOMO 

og telja að samfélagsmiðlafíkn sé líklega skyld eða samofin þessari hræðslu að um að vera 

missa af (Yin o.fl., 2019).  

Fleiri rannsóknir benda sömu átt, samanber rannsókn Kuss og Grifitths (2017) sem er 

mikið nefnd í öðrum rannsóknum og kemur hún inn á að samfélagsmiðlafíkn hefur að stóru 

leiti sömu einkenni og efnatengd fíkn. Rannsókn þeirra leggur áherslu á tíu atriði eða tíu 

lærðar lexíur varðandi samfélagsmiðla, sem þarf að hafa í huga þegar samfélagsmiðlanotkun 

og fíkn er skoðuð og rannsökuð. En þau eru: 
 
1. Samfélagsnet og samfélagsmiðlar eru ekki það sama 
2. Samfélagsmiðlanotkun er fjölbreytt 
3. Samfélagsmiðlanotkun er komin til að vera  
4. Einstaklingar geta orðið háðir notkun samfélagsmiðla 
5. Facebook-fíkn er aðeins ein útgáfa af samfélagmiðlafíkn 
6. FoMO getur verið hluti af samfélagsmiðlafíkn 
7. Snjallsímafíkn getur verið hluti af samfélagsmiðlafíkn 
8. Nomophobia getur verið hluti af samfélagsmiðlafíkn 
9. Það er þjóðfélagsfræðilegur munur á samfélagsmiðlafíkn 
10. Það eru aðferðafræðileg vandamál við rannsóknir  

(Kuss og Grifitths, 2017) 
 

 Eins og fram kemur hér að ofan settu þeir fram að FOMO og nomophobia gætu verið 

hluti af einkennum, eða spilað inn í, samfélagsmiðlafíkn sem hefur opnað augu manna fyrir 

nýjum áherslum í rannsóknum á samfélagsmiðlafíkn. Einnig töldu þeir að snjallsímafíkn gæti 

verið hluti af samfélagsmiðlafíkn miðað við notkunin helst í hendur, þar sem snjallsíminn er 

það handhægur að notandinn getur tengst samfélagsmiðlum hvar sem er og hvenær sem er 

(Kuss og Griffiths, 2017).  

Coskun og Muslu (2019) rannsökuðu ofnotkun snjallsíma og FOMO hjá ungu fólki og 

notuðu FOMO-kvarðann og PU skalann (e. problematic mobile phone use). Niðurstöður 

þeirra voru að FOMO var hærra hjá þeim sem sóttu samfélagsmiðlana oft á dag í gegnum 

snjallsíma. Dagleg notkun þeirra var lengri og athuguðu notendurnir samfélagsmiðlana oftar 
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þrátt fyrir engar tilkynningar. Gefur það til kynna að notkun sé komin í óefni og að FOMO sé 

til staðar. Undirstikar þetta því að allt sé til staðar; ofnotkun snjallsímanna, sítengingu 

notenda í gegnum símann og FOMO, sem í áframhaldi ýtir undir þessa vaxandi hringrás 

notkunar (Coskun og Karayagiz Muslu, 2019). Orðið nomophobia (e. No mobile phone 

phobia) er notað til þess að lýsa þeim kvíða og stressi sem fólk upplifir vegna símaleysis, 

rafmagnsleysis á símanum eða þegar síminn nær ekki sambandi þannig að ekki er hægt að ná 

í einstaklinginn og hann getur þá ekki að sama skapi náð sambandi við aðra (Bhattacharya 

o.fl., 2019).   

Rannsókn Gezgin og félaga sem gerð var árið 2019 sýndi fram á að háskólanemar væru 

útsettari fyrir nomophobia og FOMO. Með tilkomu snjallsímanna og samfélagsmiðla hefðu 

þessi tvö fyrirbæri orðið til. Væri því notkun háskólanema meiri á samfélagsmiðlum vegna 

þessara tveggja fyrirbæra. Þar af leiðandi eru háskólanemar útsettari fyrir þessum kvillum og 

upplifðu því vandamál tengd þeim svo sem hræðslu, kvíða og stress (Gezgin o.fl., 2019). 

Spænsk rannsókn ( Rodríguez-García o.fl., 2021) dregur fram að nomophobia lýsir sér 

sem kvíðaröskun sem fólk upplifir af völdum þess að vera ekki með snjallsíma við hendina. 

Rannsóknin kannaði tengslin á milli áhrifa og stigs nomophobiu eftir aldri og menntun 

námsmanna. Rannsóknin var gerð á nemendum á mismunadi menntunarstigum. 

Niðurstöðurnar sýndu að nemendur yfir 12 ára aldri sýndu nomophobiu í meðallagi alveg 

sama á hvaða skólastigi þeir voru. Engan veginn var hægt að sýna hvort mismunandi 

menntunarstig eða aldur hafði áhrif á niðurstöðurnar. Þeir hópar sem upplifðu mesta 

nomophobiu gátu ekki sagt fjölskyldu sinni frá því. Hættan af nomophobiu er slík að mati 

þeirra að sumir geirar samfélagsins eru farnir að gefa til kynna að við stöndum frammi fyrir 

hugsanlegu lýðheilsuvandamáli sem gæti talist sjúkdómur 21. aldarinnar Rodríguez-García 

o.fl.,  2021). Slíkt þyrfti í sumum tilvika lyfja og sálfræðimeðferða til að takmarka áhrif 

fíknarinnar og vinna á henni. Í niðurstöðum kom fram að rannsaka þyrfti betur þessa röskun 

og að hægt væri að segja án efa að hún sé tilkomin vegna ofnotkunar snjallsímanna. Áhrif 

hennar á ungmenni væru slík að þau hefðu áhrif á þroska barna og ungmenna og leiði af sér 

lágt sjálfsmat, andlegt ójafnvægi og lífsóánægju. Þetta leiði enn frekar af sér þunglyndi, reiði, 

kvíða og stress, eirðarleysi og taugaveiklun. Sögðu þeir að áhrifin væru svo mikil að 

námsgeta námsmanna og athygli þeirra séu skert. Því þurfi frá unga aldri og með sérstakri 

áherslu á táningsárin að byrja með forvarnir og kennslu á ábyrgri notkun á snjallsímum 

(Rodríguez-García o.fl.,  2021).  
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3.3. Rannsóknir á áhrifum samfélagsmiðlanotkunnar 

Fjölmargar rannsóknir hafa komið inn á áhrif af notkun samfélagsmiðla og þeirra 

andlegu og líkamlegu áhrifa sem ofnotkun leiðir til svo sem kvíða, þunglyndis og stress og 

óteljandi fleiri kvilla til viðbótar eins og fram mun koma í eftirfarandi kafla. Við sjáum ekkert 

lát á hvað varðar notkun á snjallsímunum, framboði forrita né þróun þeirra. Allt ýtir þetta 

undir enn meiri notkun og í kjölfarið og samhliða þessu koma svo algótitmar sem fylgjast 

með hverju fótspori sem notandinn tekur, skrásetur það og „eltir“ notandann svo hægt sé að 

sérsníða upplifun hans og „klófesta“ enn frekar til fá hann að verja meiri tíma á miðlunum. 

Sjáum við enn og aftur að tilgangurinn með forritunum er yfirleitt alltaf sá sami; að notandinn 

verji sem mestum tíma á miðlinum (Cherney, 2020). 

Rannsókn Cutuk í Tyrklandi fjallaði um tengingu milli samfélagsmiðlafíknar, 

nýjungagirni í tækni og sjálfsmats einstaklinga. SMAS skalinn var notaður ásamt skölum til 

að mæla nýjungagirni (CAS - Cognitive Absorption Scale) og sjálfsmatsskala (RSES - 

Rosenberg Self-Esteem). Einnig kom fram neikvæð og marktæk tenging á milli sjálfsmats og 

samfélagsmiðlafíknar; þannig að lélegt sjálfsmat spáir fyrir um samfélagsmiðlafíkn (Akkus 

Cutuk, 2021). 

Kvíði og ofnotkun samfélagsmiðla hafa mikið verið rannsökuð. Niðurstöður margra 

rannsókna sýna beina fylgni milli kvíða og notkun samfélagsmiðla. Rannsókn Ali og félaga 

sýnir hvernig félagslegur kvíði hjá einstaklingum ýtir undir ofnotkun á samfélagsmiðlum. 

Félagslegur kvíði ýtti undir hræðslu við höfnun og neikvætt álit og hafði mikil áhrif á notkun 

þar sem félagslegi kvíðinn olli ofnotkun og áráttukennda notkun á samfélgasmiðlum. 

Rannsóknin sýndi einnig að konur sýna meiri félagslegan kvíða og skynja frekar neikvætt álit 

á samfélagsmiðlum sem veldur því að þær verða útsettari fyrir áráttuhegðun á 

samfélagsmiðlum en karlar, en karlar upplifa meira hræðslu við höfnun en konur. Þessar 

niðurstöður geta varpað ljósi á hvernig áttukennd notkun og hegðun á samfélgasmiðlum 

verður til og geta sálfræðingar því hugsanlega nýtt sér þessar vísbendingar vitneskju til 

meðferðar gegn samfélagsmiðlafíkn einstaklinga (Ali o.fl., 2021).  

Rannsókn Hunt og félaga (2018) á háskólanemum í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum sýndi 

fram á að skert notkun á Facebook og Instagram niður í 10 mínútur á dag fyrir hvorn miðil 

leiddi til bættrar líðunar. Þegar notendur eru meðvitaðir um sína eigin notkun og skammta sér 

tíma á samfélagsmiðlum, þá minnkar kvíði og hræðslan við að vera missa af einhverju 

(FOMO). Höfundar draga þá ályktun að takmarka ætti notkun samfélagsmiðla við um það bil 
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30 mínútur á dag.  Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á ef dregið var úr notkun á 

samfélagsmiðlum skilaði það sér í minna þunglyndi og einmanaleika sem rannsakendum þótti 

beinlínis kalhæðnislegt í ljósi þess að yfirlýst markmið samfélagsmiðla er að hjálpa fólki að 

tengjast öðrum og sem ætti að láta okkur líða betur og forðast einmanaleika (Hunt o.fl., 

2018). 

Margar rannsóknir sýna að stærsti notendahópur samfélagsmiðla séu ungmennin. Keles, 

McCrae og Grealish (2019) benda á að um 92% unglinga eru virk á samfélagsmiðlum. 

Aldurinn 13-17 ára er sérstaklega áberandi í notkun sinni, 87% sem hafa aðgang að tölvu og 

58% aðgang að spjaldtölvu. Samfélagsmiðlanotkun var líkt við tvíeggja sverð í þessari 

rannsókn því þeir veita fólki vettvang til tjáningar og samskipta. Notendur fá því stuðning í 

gegnum samskiptamiðlana en á sama tíma ýta þeir undir sálræna vanlíðan notandans. McCrae 

og Grealish benda á að margar aðrar samanburðarrannsóknir á samfélagsmiðlum hefðu sýnt 

fram á bein eða óbein tengsl við þunglyndi, kvíða og sálræna vanlíðan af völdum 

samfélagsmiðla. Rannsókn þeirra hafði það markmið að sýna fram á þessi tengsl til þess að 

upplýsa stefnumörkun, starfshætti og benda á hvar frekari rannsókna væri þörf á þessu sviði. 

En eitt af því sem rannsóknin leiddi í ljós var að erfitt sé að bera saman niðurstöður yfir 

margar rannsóknir þar sem nálgun og rannsóknaraðferðir væru ólíkar og því erfitt að meta 

hvort um sambærilegar niðurstöður sé að ræða þar sem breytur eru ólíkar (McCrae og 

Grealish, 2019).  

Rannsókn Griffiths og Andreassen frá árinu 2016 var nokkuð víðtæk þar sem 

þátttakendur voru 23.533 einstaklingar á aldrinum 16 til 88 ára. Er þetta ein stærsta rannsókn 

á samfélagsmiðlum sem höfundur veit um og því vert að nefna þrátt fyrir aldurinn. 

Rannsóknin einblíndi á ávanabindandi notkun samfélagsmiðla, sjálfsdýrkun og sjálfsmat. Tók 

rannsóknin einnig til kvíða, þunglyndis, OCD (áráttu og þráhyggjuröskun) og ADHD.  En 

margar rannsóknir einblína einmitt á þetta sjónarhorn. Benda niðurstöður margra rannsókna 

til fylgni netfíknar og annara andlegra kvilla á þess að hægt sé að alhæga að orsakasamband 

sé til staðar. Niðurstöður rannsóknar þeirra sýndu fram á tengsl ofnotkunar samfélagsmiðla, 

tölvuleikja og lágs sjálfsmats. Rannsóknin sýndi fram á fylgni á milli þess að vera, ung með 

kvíða og einhleyp og þjást af samfélagsmiðlafíkn. Tölvuleikjafíkn mældist meiri hjá 

karlkyninu sérstaklega ungum einhleypum mönnum með kvíða. Einnig komu fram tengsl 

milli samfélagsmiðlafíknar og sjálfsdýrkunar. Fleiri rannsóknir styðja slíkar niðurstöður (t.d. 
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Akkus Cutuk, 2021). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að fyrst þessir kvillar sýna jákvæða 

tengingu við samfélagsmiðlafíkn og notendur því líklegri til þess að þróa með sér slíkt, þá 

væri hægt að fyrirbyggja slíkt með forvarnarstarfi ef greiningar liggja fyrir hjá notendum. Þó 

þeir telji þörf á frekari rannsóknarvinnu benda þeir á að þar sem niðurstöðurnar sýndu að 

netfíkn væri ekki eins og tölvuleikjafíkn væri því ekki hægt að setja alla fíkn sem tengist 

stafrænum miðlum allt undir einn og sama hatt. Ramma þarf betur inn skilgreiningar, bæði 

tölvuleikjafíknar og samfélagsmiðafíknar og út frá því sé hægt að hefja forvarnarstarf 

(Andreassen o.fl., 2016).  

Í rannsókn Malak og félaga (2021) frá Jórdaníu kemur fram að samfélagsmiðlanotkun 

er orðið að alvarlegu áhyggjuefni heilbrigðisyfirvalda vegna sálfræðilegra afleiðinga. Fór 

rannsókn þeirra fram í tveimur háskólum á 510 nemendum. Niðurstöður bentu til þess að 

samfélagsmiðlafíkn hefði bein áhrif á kvíða og streitu nemanda og hefði því óbein áhrif á 

námsgetu. Hækkandi streita hefur bein áhrif á námsgetu nemanda sem getur leitt til 

þunglyndis (Malak o.fl., 2021).  

Çimke og Cerit (2021) komust að því að með aukinni notkun ung sfólks á 

samfélagsmiðlum hefur neteinelti stórlega aukist hjá háskólanemum og er það orðið eitt 

helsta hegðunarvandamál sem háskólanemar verða fyrir. Á samfélagsmiðlum getur fólk deilt 

upplýsingum um sig og sitt líf og skil einkalífsins verða óljósari. Þetta gerir það að verkum að 

upplýsingarnar verða upplagt efni til eineltis fyrir þá sem stunda slíkt. Heilbrigðisyfirvöld út 

um allan heim eru farin að hafa áhyggjur af þeim áhrifum sem neteineltið hefur þar sem það 

getur leitt til aukinna eftirkasta í formi geðrænna vandamála jafnvel leitt til sjálfsvíga í 

alvarlegum tilfellum. Neteinelti hefur í för með sér kvíðaeinkenni, námsgeta minnkar og 

auknar fjarvistir og jafnvel að fólk hrekist úr námi. Einkenni hjá þolendum neteineltis eru 

meðal annars breytingar á svefnvenjum, breytingar á matarvenjum, minnkandi áhugi á 

áhugamálum, félagsfælni, sjálfskaði og ofbeldi gegn öðrum. Allt þetta skerðir lífsgæði 

ungmenna til muna og ef ekkert er aðhafst geta slíkar aðstæður endað í harmleik.Í 

rannsókninni voru notaðir SMAS skalinn (e. Social Media Addiction Scale) og „Cyber 

Victim and Bullying Scale“ CVBS við rannsóknina og þátt tóku 518 háskólanemendur. 

Sýndu niðurstöðurnar á SMAS að samfélagsmiðlafíkn var há hjá kvenkyns nemendum og hjá 

karlkynsnemendunum var neteinelti (e. cyberbullying) og netníð (e. cyber victimization) 

áberandi hærri en hjá konum. Nemendur sem voru lakir í námsárangri skoruðu hærra í netníði 

og nemendur með fráskilda foreldra skoruðu einnig hærra og voru því líklegri til þess að 
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lenda í neteinelti og netníði. Í rannsókninni kom einnig fram að nemendur sem höfðu alist 

upp við ójafnvægi og ósamræmi skoruðu hærra í samfélagsmiðlafíkn og voru líklegri til þess 

að lenda í netníði. Þeir telja að slíkar niðurstöður gætu hjálpað til að við að bera kennsl á þá 

nemendur sem eru útsettari og í meiri hættu á fyrir samfélagsmiðlafíkn, netfíkn og netníði og 

því væri forvarnarstarf afar mikilvægt fyrir þá hvað varðar hætturnar sem geta leynst á 

samfélagsmiðlum (Çimke og Cerit, 2021).  

Rannsókn Aydin og félaga (2021) rannsakaði áhrif af notkun samfélagsmiðla á 

þunglyndi á fullorðna einstaklinga. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að aukin notkun á 

samfélagsmiðlum og snjallsímum myndi leiða til samfélagsmiðlafíknar sem gæti leitt einnig 

til þunglyndis. Einnig kom fram að þeir notendur sem eyddu miklum tíma á 

samfélagsmiðlum mældust líklegri til að þróa með sér samfélagsmiðlafíkn. Niðurstöður 

þeirra voru í takt við margar aðrar sem hafa verið ræddar hér að ofnotkun samfélagsmiðla 

eykur áhættuna á sálfræðilegum, líkamlegum sem og félagslegum erfiðleikum í lífi 

notandans. Þó er lögð áhersla á að þeir sem eru í hvað mestri hættu á að þróa með sér 

samfélagsmiðlafíkn eru unglingar. Bent er á að nauðsynlegt sé að uppfæra sem allra fyrst 

lýðheilsustefnur heilbrigðiskerfa ríkja og undirbúa aðgerðaáætlanir vegna atferlisfíkna svo 

sem samfélagsmiðlafíknar, tölvuleikjavfíknar og netfíknar sem hafa stóraukist á síðustu árum. 

Meðferðastofnanir og greiningastofnanir ættu að vera til taks. Einnig kom fram að ef 

félagslegt umhverfi og félagslegur stuðningur er í lágmarki ýtir það undir enn frekari þróun 

fíknar, því þurfa að vera til staðar fjölskyldumeðferðir og námskeið fyrir fjölskyldur til þess 

að styrkja fjölskyldutengslin og fjölskyldustuðninginn (Aydin o.fl., 2021).  

Í framhaldi af umfjöllun þessarar rannsóknar hér að ofan er tilvalið að benda á frétt frá 5. 

október síðastliðnum (2021) þar sem fram kemur að Frances Haugen sem vann um hríð hjá 

Facebook, uppljóstraði fyrir þingnefnd í Washington þennan sama dag að Facebook hefði 

vísvitandi virt að vettugi vísbendingar um að forritið væri skaðlegt börnum, ýtti undir 

félagslega sundrungu og veikti lýðræðið. Haugen heldur því fram að stjórnendur Facebook 

vissu hvernig hægt væri að gera forritið öruggara en myndu ekki ganga í slíkar aðgerðir því 

það setji gróða ofar velferð notenda. Hún heldur því fram að Facebook hafa vitað að 

Instagram til dæmis væri skaðlegt sjálfsmynd ungra stúlkna, ýtti jafnvel undir átraskarnir og 

hefði slæm áhrif á andlega líðan ungs fólks en gert lítið úr slíku tali (Þorgils Jónsson, 2021). 

Rannsókn Bouffard, Giglio og Zheng (2021) skoðuðu notkun samfélagsmiðla og áhrif 

þeirra á ástarsambönd þar sem þau grunaði að yfirgnæfandi sannanir eru fyrir því að notkun 

samfélagsmiðla geti haft slæm áhrif á sambönd. Er það að miklu leyti vegna styttri tíma og 
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athygli sem eintaklingar veita hvor öðrum. Tekin var fyrir notkun á Instagram þar sem 

forritið sýnir nákvæmlega hve lengi notandinn er búinn að nota forritið og getur því gefið 

nákvæmari og skýrari svör hvað varðar notkun og áhrif. Í rannsókn þeirra kom fram að aukin 

Instagram noktun til röskunar á bæði persónulegri vellíðan notandans og sambandi hans. Hér 

er enn ein mikilvæg vísbending að stjórnvöld ríkja ættu að standa að forvarnarstarfi sem 

miðaði að því að notkun samfélagsmiðla sé í meðallagi fyrir alla aldurshópa en passa þarf 

sérstaklega vel upp á unga fólkið. Einnig bendir rannsóknin til að sjálfsdýrkun og lágt 

sjálfsmat ýti undir samfélagsmiðlafíkn þar sem þörfin til þess að ýta undir eigið sjálfsmat og 

sjálfsdýrkun auki virkni notandans á samfélagsmiðlum.  

Stærsti hópur notenda samfélagsmiðla er ungt fólk á aldurinum 18-29 ára (Al-Menayes, 

2015). Ungt fólk á aldrinum 18-29 ára er í því ferli að þróa eigin sjálfmynd og að feta sig 

áfram í meiri samfélagslegri þátttöku og þroska. Þessi tími er því mikilvægur í að mynda ný 

sambönd og öðlast samþykki jafningja sinna. Samfélagsmiðlar gera þeim fært að ná til stærri 

og dreifðari hóps af fólki og geta því notendur stækkað tengsanet sitt svo um munar. Er því 

tilhneiging ungs fólks eða jafnvel þráhyggja fyrir samfélagsmiðlum í raun hegðunarmynstur í 

samræmi við þroskastig þeirra sem leggur áherslu á félagsmótun (Bouffard o.fl., 2021). 

Önnur rannsókn á samböndum og samfélagsmiðlanotkun sem gerð var í Nígeríu sýndi 

fram á tengingu milli ofnotkunar samfélagsmiðla og vandamála í samböndum. Þátttakendur 

voru 373 og var einblínt á afbrýðisemi, ótryggð og eftirlit með maka og studdu niðurstöður að 

slík hegðun hefði áhrif og að ofnotkun á samfélagsmiðlum leiddi til vandamála í samböndum. 

Einnig kom fram, kannski nokkuð á óvart út frá þessu, að samfélagsmiðlanotkun væri ekki 

tengd ótryggð í samböndum (Arikewuyo o.fl., 2020). 

Þýsk rannsókn sýndi að um 5,8% 12-17 ára barna eru talin háð internetinu. Stelpur á 

þessum aldri eru í meirihluta hvað varðar ofnotkun samfélagsmiðla en strákar sækjast meira í 

tölvuleiki á internetinu og eru því gjarnari á að þróa með sér tölvuleikjafíkn. 18-25 sýndu 

lægri tölur hvað varðar áráttukennda hegðun gangvart tölvuleikjum á internetinu og notkun 

samfélagsmiðla. Lægri aldur sýndi auknar líkur á áráttukenndri hegðun og fíkn á 

samfélagsmiðlun og öðrum internettengdum miðlum og fleiri rannsóknir gerðar í löndum eins 

og Eistlandi, Rúmeníu, Spáni og Ítalíu styðja þessar niðurstöður. Þetta sýnir að aukin 

ofnotkun samfélagsmiðla er allsstaðar en ekki bundin við eitt eða tvö lönd. Fram kom að 2,6 

% fullorðinna þjóðverja sýni nú þegar einkenni samfélagsmiðlafíknar samkvæmt SMDS (e. 

Social Media Disorder Scale) (Geisel o.fl., 2021).  
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Rannsókn Bhargava og Velasquez (2020) fjallaði um siðferði í hagkerfi athyglinnar og 

samfélagsmiðlafíkn. Þau benda á að algengt væri að vettvangur samfélagsmiðlanna væri 

hannaður þannig af fyrirtækjunum að vísvitandi væru fyrirtækin að setja inn 

ánetjunareignleika í forrit sín eingöngu til þess að notendur þeirra myndu ánetjast þeim og 

eyða meiri tíma á þeim. Sögðu þau að sumar ríkisstjórnir væru búnar að lýsa því yfir að 

netfíkn væri jafnvel þegar orðin að stóru lýðheilsuvandamáli og World Health Organization 

skilgreint netfíkn sem vaxandi vandamál í heiminum. Þeir benda á að samfélagsmiðlafíkn 

ætti að taka alvarlega og að hún sé siðferðilegt vandamál. Samfélagsmiðlar væru eins 

ávanabinandi og áfengi og sígarettur. Viðskiptamódel samfélagsmiðlafyrirtækjanna í 

athyglishagkerfinu í hvetti þau enn frekar til þess að fremja slíkt ranglæti. Athyglishagkerfi 

lýsa þeir sem svo að í flestum tilfellum er það notandi vörunnar eða þjónustunnar sem er 

uppspretta teknanna. En þegar kemur að samfélagsmiðlum sem keyra auglýsingum er það 

notandi vörunnar eða þjónustunnar sem er uppretta teknanna. Varan sem er seld er athygli 

hans og hún er seld til auglýsenda eða annara kaupenda. Áhrifamesta og verðmætasta form 

þessa athyglishagkefis eru samfélagsmiðlarnir eins og til dæmis Facebook, Instagram, 

Snapchat, Twitter og fleiri. Þeir benda á að samfélagsmiðlar hafa verið notaðir til hinna ýmsu 

herferða sem orka tvímælis, til dæmis í pólitísk, til þess að fá samúð gagnvart 

hryðjuverkamönnum, til þess að fá menn í stjórnunarstöðum reikna með því að laða fram 

hneykslunaröldu og mótmæli og svona mætti lengi telja. Allt þetta eru mikilvæg málefni en 

samfélagsmiðlar gera félögum, fyritækjum og notendum kleift að nota vettvang sinn til 

neikvæðra aðgerða og áhrifa og við það aukast tekjur miðlanna. Meginrök þeirra snúa samt 

að því að í siðferðilegu tilliti sé óréttlætanlegt gera notendur viljandi háða samfélagsmiðlum 

með tilheyrandi skaða. Slíkt sé í senn niðrandi og hneykslanlegt (Bhargava og Velasquez, 

2020).  

Outi Lundahl (2020) fjallar hann um það hvernig samfélagsmiðlafíkn er rædd fram í 

fjölmiðlum. Samfélagsmiðlafíkn hefur fengið mikla athygli undanfarin ár og hafa reyndar 

sumir gengið svo langt að kalla hana „lýðheilsu neyðarástand sem er að drepa okkur öll“.  

Hafa fyrrverandi starfsmenn þessara fyrirtækja hafa tekið undir þessi orð með því að segja að 

samfélagsmiðlar hafi vísvitandi verið þróaðir af fyrirtækjum samfélagsmiðlanna til þess að 

notendur verji sem mesta tímanum í þeim og ánetjist. Fjölmiðlaumfjöllun um fíkn getur haft 

töluverð áhrif, bein eða óbein, á notendur því þeir  notfæra sér fjölmiðlatexta til skilnings og 

réttlætingar á notkun sinni. Fjölmiðlaumfjöllun hefur verið í gegnum tíðina og er oft enn í 
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formi æsifrétta. Fjallað hefur verið um himinháar tölur hvað varðar fjölda klukkustunda sem 

notendur eyða á samfélagsmiðlum og nefnir hann dæmi um frétt sem birtist í Daily Mail 15. 

september 2016 um að notendur eyddu um helmingi af vökutíma sínum á samfélagsmiðlum 

eða að jafnaði 7,37 klukkustundum. Hann kannaði því hvernig fjölmiðlar í Bretlandi og 

Bandaríkjunum hafa fjallað um samfélagsmiðlafíkn og til hvaða aðgerða hafi verið gripið 

varðandi samfélagsmiðlafíkn, því meðvitund og áhyggjur af málinu hafi aukist í báðum 

löndum. Lundahl bendir á að þrátt fyrir auknar áhyggjur af samfélagsmiðlafíkn skorti á 

opinberri stefnumótun og reglusetningu, sennilega vegna þess að hér áður hafi verið litið á 

samfélagsmiðlafíkn sem einstaklingsbundið sálfræðilegt vandamál. Nú séu auknar áhyggjur 

af henni almennt og talin er þörf á auknum aðgerðum og forvörnum (Lundahl, 2020). 

Þessi tvö lönd sem Lundahl skoðar hafa afar ólíkar áherslur varðandi hvernig eigi að taka 

á vandanum. Bandaríkjamenn eru búnir að setja af stað svonefnt SMART frumvarp (e. Social 

Media Addiction Reduction Technology Act) sem hefur tekið alvarlega og skipulega afstöðu 

gegn starfsháttum fyrirtækja samfélagsmiðlanna. Frumvarpið beitir sér gegn því að fyrirtækin 

geti notfært sér starfshætti sem nýta sálfræðilega veikleika og fara fram á ráðstafanir 

fyrirtækjanna til þess að draga úr hættu á á netfíkn. Slíkt lagafrumvarp veikir vald 

samfélagsmiðlafyrirtækjanna og er því áhugavert að sjá hvort fjölmiðlar, almenningur og 

löggjafinn styðji slíka löggjöf (Smart Act, 2019). En leiða má líkum að því að slíkt geti haft 

áhrif á afkomu samfélagsmiðanna. 

Í Bretlandi voru hugmyndir um aðgerðir fremur miðaðar að notendum en fyrirtækjunum, 

t.a.m að mynda heilsusamfélag um samfélagsmiðla sem myndi leiðbeina um hve miklum 

tíma notendur ættu að eyða á samfélagmiðlum. Lagt var til að lýðheilsustefnur yrðu gefnar út 

hvað varðar netnotkun og verndun á andlegri heilsu ungs fólks. Mælt var með auknu eftirliti 

og því að skaðlegt efni sé fjarlægt af internetinu, skýrari línur séu lagðar og fræðsla og 

forvarnastarf unnið fyrir samfélagsmiðla. Að auki yrði að rannsaka hvort samfélagsmiðlafíkn 

ætti að vera skilgreind sem fíkn. Í Bretlandi eru menn farnir að rannsaka hvort 

ánetjunareiginleikar samfélagsmiðla séu nægar sannaðir til þess að hægt sé að fá 

samfélagsmiðlafíkn skilgreinda af stjórnvöldum sem fíkn og þar af leiðandi hvort eigi að 

meðhöndla hana sem slíka.  

Að lokum nefnir Lundahl að niðurstöður rannsóknar sinnar bendi til þess að 

framtíðarrannsóknir ættu að einblína á að rannsaka ánetjunareiginleika samfélagsmiðlanna 

sjálfra frekar en samfélagsfíkn einstakra notenda. Rannsóknir með þessa áherslu getu veitt 

gagnlegar upplýsingar fyrir mótun opinberrar stefnu og stefnumótunar ríkisvalda. (Lundahl, 
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2020). Það sem er áhugaverðast í þessari rannsókn Lundahl var að rannsóknin dregur fram 

fram að samfélagsmiðlafíkn væri framleiddur faraldur og uppstretta hans landlæg í hönnun og 

algrímum samfélagsmiðlanna. Út frá þeim forsendum mætti færa rök fyrir því að með því að 

ræða um og meðhöndla samfélagsmiðlafíkn sem sjúkdóm dragi það úr ábyrgðarskyldu 

samfélagsmiðlafyrirtækjanna og veiki kröfuna um að þau axli sína ábyrgð í málinu. Þess 

vegna er mikilvægt að þessi tvö mál séu í góðu jafnvægi og hugað sé að báðum hliðum.  

En það sem umfjöllunin í þessum síðustu tveimur köflum dregur hvað skýrast fram er 

þörfin er á skýrum línum, á viðurkenndri skilgreiningu á því hvað samfélagsmiðlafíkn er og 

hvað felur í sér. Það myndi hafa jákvæð áhrif bæði á meðhöndlun og akademísk samskipti 

milli rannsakenda. Enda ber á á misræmi milli rannsakenda og einnig í umfjöllun fjölmiðla 

um samfélagsmiðla og því yrðu skýrari línur til betrumbóta á fleiri vegu en einn. Ef 

skilgreining samfélagsmiðlafíknar væri skýr og hún viðurkennd sem fíkn myndi það 

hugsanlega einnig leiða til þess að fleiri myndu leita sér hjálpar og það hvetti ennfremur til 

þess að stjórnvöld, félagasamtök og stofnanir bregðist við með forvarnarstarfi og jafnvel 

lagasetningu. 
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4. Niðurstöður 

Fíkn er heilasjúkdómur sem stjórnast af umhverfistengdum áhrifavöldum og erfðum. 

Endurtekin notkun samfélagsmiðla með þeim dópamínáhrifum sem notkunin veldur breytir 

stafsemi heilans sem getur því leitt til sjúklegrar fíknar. Uppsetning samfélagsmiðlanna með 

virkni algríma þeirra gerir það að verkum að miðlarnir hafa enn meiri aðdráttarafl og 

ánetjunareiginleika fyrir notendur sína. Þetta stuðlar að meiri notkun sem hefur þá áhættu 

fyrir notendur að geta þróast út fíkn á samfélagsmiðlum ef ekki er meðvitað fylgst með 

notkuninni. Öll virkni samfélagsmiðlanna hafa það eitt að markmiði að fá notendur sína til 

þessa að eyða sem mestu tíma á þeim. Slík tæling notenda í sérsniðnu hagkerfi athyglinnar fer 

fram undir litlu aðhaldi og gerir að verkum að umhverfi samfélagsmiðlanna verður æ meira 

lokkandi fyrir notendurna sem upplifa svo þau andlegu og sálrænu áhrif sem ofnotkun veldur 

og leiðni til ánetjunar. Það er samt mikilvægt að slá þann varnagla hér að þrátt fyrir að margt 

bendi til að samfélagsmiðlar séu meira ávanavaldandi en marga grunar sem með þá eins og 

með aðra fíknisjúkdóma að ekki eru allir útsettir fyrir samfélagsmiðlafíkn. Umræðan um 

samfélagsmiðlaþreytu dregur þetta einmitt fram. Bæði hvað áhrif miðlanna er sterk eins og 

sést á því að hið mikla áreiti sem miðlarnir geta valdið getur valdið kvíða og 

þunglyndiseinkennum, jafnvel hjá einstaklingum sem ekki eru útsettir fyrir 

samfélagsmiðlafíkn. En einnig að flestir sem þróa með sér samfélagsmiðlaþreytu geta sjálfir 

dregið úr notkun eða jafnvel hætt henni hjálparlaust.  

Umfjöllunin hér að framan sýna allar fram á þessar niðurstöður ásamt þeim sálrænu 

og andlegu áhrifum sem ofnotkun samfélagsmiðla hefur á notendur sína. Nánast allar 

rannsóknirnar sem skoðaðar voru nefndu kvíða stress og þunglyndi sem áhrif af ofnotkun. 

Taka skal fram að rannsóknirnar eru ekki bundnar við eitt land heldur um allan heim eins og 

sjá má í þessari rannsókn og sýna þær fram á að samfélagsmiðlafíkn er ekki einangruð við 

tiltekin lönd eða menningarsamfélög heldur má sjá svipaðar niðurstöður í þeim öllum. Gefur 

það til kynna að áætla megi svipaðar niðurstöður um allan heim.   

Samfélagsmiðlafíkn er ekki skilgreind í lögum eða eða um hana fjallað þar eins og 

staðan er í dag en hún er svo sannarlega raunverulegt vandamál hjá mörgum.  Það vantar því 

tilfinnanlega skíra skilgreiningu og viðurkenningu á henni sem fíkn á alþjóðamælikvarða og 

rannsóknirnar eru á sama máli um að samfélagsmiðlafíkn sé vaxandi vandamál sem þarf að 

bregðast við. Út frá því væri hægt að mynda stefnu varðandi greiningu og meðferðir og 
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samræma aðgerðir. Keles, McCrea og Grealish (2019) benda á að samræmdir 

greiningarkvarðar séu einnig mikilvægir til að fá samræmi í rannsóknum sem gæti leitt til 

samanburðarhæfra niðurstaðna rannsókna á heimsvísu.  

Áberandi er að fá úrræði voru við samfélagsmiðlafíkn. Sökum þess hversu illa 

skilgreind samfélagsmiðlafíkn er, eru því miður ekki viðurkennd meðferðarúrræði gegn 

henni. Í dag er verið að notast við samsettar meðferðir sem hafa virkað gegn öðrum fíknum 

svo sem áfengis og eiturlyfjafíkn. Er mjög líklegt að ef skilgreining væri betri og skýrari gætu 

meðferðarstofnanir sett fram sérstakar viðurkenndar stofnanir með betri meðferðir og úrræði 

sérsniðið fyrir samfélagsmiðlafíkla.  Samfélagsmiðlafíkn er í dag en eitt af stækkandi 

vandamálum heimsins eins og kom fram hjá WHO, en hendur meðferðarstofnana og 

greiningarstöðva eru að vissu leiti bundnar hvað varðar opinbera framsetningu á meðferðum 

gegn samfélagsmiðlafíkn við þessar aðstæður og erfiðara að fjármagna þær.  

Einnig sjáum við að forvarnarstarf er af skornum skammti og þarf úr því að bæta. 

Forvörnum er beitt við öðrum fíknisjúkdómum og því eðlilegt að draga á ályktun að það þurfi 

einnig að gera í sambandi við þessa fíkn. Með því að upplýsa almenning um hættuna á 

samfélagsmiðlafíkn væri hugsanlega hægt að fækka þeim sem þróa með sér alvarlegan vanda. 

Hér vaknar því spurningin um það hvort stjórnvöld þurfi að bregðast í nánustu framtíð eða er 

það í höndum og á ábyrgð hvers og eins einstaklings að vera meðvitaður um og verjast 

ánetjun samfélagsmiðlana? Til að svara þeirri spurningu verður að spyrja hvort slíkt sé 

raunhæft eða hvort það sé eitthvað í eðli og gerð samfélagsmiðalanna sjálfra sem 

einstaklingarnir eiga erfitt með að verjast, hvort að þeir séu beinlínis ávanabindandi.  

Fyrirtæki hafa í dag frekar frjálsar hendur hvað varðar uppsetningu miðlanna og 

notkun á algrímum sem beinast að því að sérsníða upplifun notenda til að halda þeim við 

efnið. Þannig spila fyrirtækin spila á hvatakerfi notandans sem gerir hann berskjaldaðri fyrir 

ánetjun samfélagsmiðla. Jafnvel þó að ákveðnar skorður séu settar varðandi friðhelgi og 

upplýsingasöfnun eru miðlarnir eru þeir orðnir svo mikilvægur þáttur í daglegu lífi stórs hluta 

fólks að mikið verður til af upplýsingum við notkun fólks á þeim, fyrir utan svo þær 

upplýsingar sem fólk samþykkir sjálft að veita miðlunum. Þess vegna þarf að skoða notkun 

fyrirtækjanna á þessum upplýsingum enn betur og stjórnvöld ríkja geta tekið sig saman og 

sett ramma utan um slíka notkun. Frá siðferðilegu sjónarmiði eru hér stór rauð flögg á lofti og 

þarf að hafa betri umgjörð utanum þessa hluti eins og Bhargava og Velasquez (2020) benda á. 
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Það er í senn ósiðlegt, niðrandi og óréttlætanlegt að gera gera notendur sína viljandi háða með 

sálfræðihernaði og slíkt ætti ekki að líðast í nútímasamfélagi. 

Hvað rannsóknir varðar er afar mikilvægt að þær séu stöðugar og í samræmi við 

þróun tækninnar og samfélagsmiðlaumhverfið allt. Samfélagsmiðlarnir taka stöðugum 

breytingum og því þarf þetta að haldast í hendur. Eins og Lundahl (2020) bendir á myndu 

hugsanlega fleiri leita sér hjálpar ef skilgreiningin væri skýr og samfélagsmiðlafíkn staðfest 

sem fíkn á alþjóðamælikvarða. Þetta er mikilvægt skref í þá átt að vinna á þeim 

lýðheilsuvanda sem samfélagsmiðlafíkn er orðin í samfélagi alls heimsins.  
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5. Umræður 

Það sem hér hefur komið fram bendir til þess er ofnotkun samfélagsmiðla og 

samfélagsmiðafíkn sé raunverulegt og alvarlegt vandamál. Því er greinilegt að á heimsvísu er 

ekki nægileg meðvitund um þau áhrif sem notkun samfélagsmiðla hefur, hvað telst ofnotkun, 

hver áhrif hennar eru og þar af leiðandi hvernig megi bregðast við þegar ofnotkunin hefur 

þróðast út í fíkn.  

Þegar leitað var að orðinu samfélagsmiðlafíkn á íslensku á Google kemur ekki mikið 

kemur fram sem segir okkur í raun að þekkingin sé ekki á þeim stað sem sem hún þyrfti að 

vera. Að mati höfundar þarf að leggjast í öflugt forvarnarstarf til þess að fræða almenning um 

hver einkenni og áhrif samfélagsmiðlafíknar geta verið og líka áhrifin sem mjög mikil notkun 

getur haft, jafnvel þó fólk sé ekki fíklar. Einnig þarf að fræða almenning um 

samfélagsmiðlanna, hvernig þeir virka og hvað er á bak við tjöldin ef svo má að orði komast, 

sum sé hvernig algrímar samfélagsmiðlanna virka og tilganginn með þeim. Það er varla hægt 

að kalla það annað en sálfræðihernað þegar spilað er viljandi á hvatakerfi notenda með 

þessum hætti. En þetta segir okkur líka að ef það á að ná einhverjum verulegum árangri þurfa 

ríki heims að taka sig saman um regluverk um ábyrga notkun þessara aðferða til þess að 

koma í veg fyrir að fyrirtæki nýta sér berksjöldun fólks gagnvart þessum aðferðum.  

Uppsetning samfélagsmiðlanna er á þann hátt að þau geta safnað miklum upplýsingum 

um notandann og algrímin vinna á bakvið og hann hina fullkomnu samsetningu forritsins að 

því að skrásetja hegðunarmynstur, smekk og skoðanir sem nýta má til þess að sérsníða efnið 

að neytandanum til að auka líkurnar á að hann „ánetjist“ og þannig að þeir sem eru haldnir 

samfélagsmiðlafíkn sökkvi enn dýpra í samfélagsmiðlafíkn sína. Það er því þörf á almennri 

vitundarvakningu hvað varðar áhrif af notkun samfélagsmiðlaforrita, ánetjunareiginleika 

þeirra og hvernig þau virka á notendur þeirra.  Auknar rannsóknir og fræðsla geta vonandi 

orðið til þess að skapa ákall eftir aðgerðum stjórnvalda til þess að setja fyrirtækjum 

netheimsins mörk hvað varðar ánetjunareiginleika þeirra.  

Forvarnarstarf er afar lítið eins og staðan er í dag.  Til samanburðar má nefna að á pakka 

af sígarettum stendur viðvörðun um að reykingar valdi krabbameini.  Það er alkunna í dag að 

reykingar eru heilsuspillandi og að nikótín er fíknivaldandi. Því er sala tóbaks háð 
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reglugerðum, aldurstakmörkunum og fleiru. Í reglugerð ríkisstjórnar stendur að á hverjum 

pakka skuli skrá skaðsemi vörunnar og að merkja skuli sérstaklega hvern sígarettupakka með 

upplýsingum um tjöru-, nikítín-, og kolsýringsinnihald og hefur ríkið gefið út 14 setningar 

sem sem prenta skal á áberandi hátt af handahófi á pakkana (Reglugerð, 2002). Hér er frábært 

sýnidæmi um hvernig forvarnir eru settar í forgang og sama hugarfar þyrfti að vera og að taka 

upp samfélagsmiðla og virkni þeirra. Það hver og einn að vita hver áhrif af notkun 

samfélagsmiðla geta verið, hvað ber að varast og að hætta er á ánetjun. 

Þegar skoðuð eru áhrif af notkun samfélagsmiðla er listinn mjög langur og þá má 

spyrja af hverju það hafi ekki gerst meira í þessum málum. Áberandi er hversu andleg og 

sálræn áhrifin eru en þau eru í senn eru mjög lúmsk því ekki er hægt að sjá slík áhrif utan á 

notandanum líkt og spilafíkn. Notkunin er þó sjáanleg þegar hún er framkvæmd en áhrifin eru 

mun meiri en margur gerir sér grein fyrir. Annað er að segja með áfengis- og eiturlyfjafíkn 

þar sem áhrif þeirra sjást gjarnan á notandanum, a.m.k. á meðan hann er í vímuástandinu. 

Áhrif samfélagsmiðlaofnotkunar og fíknar eru margskonar og má líkja þeim við eins konar 

snjóbolta, eitt leiðir af öðru, hitt ýtir undir annað og endar í fíkn notandans. Kvíði, stress  og 

þunglyndi voru áberandi mikið nefnt í niðurstöðum rannsókna einnig var FOMO og 

nomophobia mikið rannsakað og nefnt sem stuðlar til mikillar notkunar eða öfugt, sem 

afleiðing mikillar notkunar. Lágt sjálfsmat og sjálfsdýrkun koma einnig fram sem áhrif og 

svona mætti lengi telja eins og sjá má á framangreindum rannsóknum.  

Að lokum; notkun slíks sálfræðihernaðar sem spilar á hvatakerfi einstaklinga sem 

leiðir til ánetjunar ætti að vera með óheimil. Í öllu falli ætti notkun slíkra tækni að þurfa lúta 

reglugerðum og lagasetningum ríkisvalda. Þar á ofan ætti aðhald og eftirfylgni þeirra reglna 

að vera virk af hendi ríkjanna.  

Það er niðurstað þessarar ritgerðar að sá tími sé komin að aðgerða er þörf og þurfa 

allir að vinna saman í því að gera umhverfi samfélagsmiðla öruggari fyrir notendur sína. 
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