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Ágrip 
Í gegnum árin hafa miklar tækniframfarir átt sér stað og samhliða þeim hefur Internetið þróast. 

Netnotkun einstaklinga hefur aukist og svokallaðir samfélagsmiðlar hafa átt stóran þátt í lífi 

ungmenna síðustu árin. Samfélagsmiðlarnir Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok og Youtube 

hafa notið mikilla vinsælda, sér í lagi hjá kynslóð Z. Aukin vitundarvakning um andlega líðan 

ungmenna í tengslum við notkun þeirra á samfélagsmiðlum hefur orðið og má með sanni segja 

að sú vakning sé af hinu góða. 

Markmið þessarar ritgerðar var að kanna áhrif samfélagsmiðla og auglýsinga á 

sjálfsmynd ungmenna. Höfundur aflaði upplýsinga úr fræðigreinum og kennslubókum á sviði 

markaðssetningar. Höfundur framkvæmdi rýnihópaviðtal við foreldra barna á aldrinum 10-18 

ára og setti fram spurningakönnun til að ná til ungmenna á aldrinum 18-25 ára. Sá aldurshópur 

sem um ræðir endurspeglar kynslóð Z samkvæmt fræðunum.  

Helstu niðurstöður rannsóknar gefa vísbendingar um að neikvæð áhrif auglýsinga og 

notkun samfélagsmiðla fari dvínandi samhliða aukinni fræðslu um þær hættur sem þar kunna 

að leynast. Einnig benda niðurstöðurnar til þess að jafningjaáhrif séu sterkust hvað varðar áhrif 

á sjálfsmynd ungmenna.  

 

Lykilorð: Samfélagsmiðlar, auglýsingar, Kynslóð Z, sjálfsmynd, áhrif 
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Abstract 
Through the decades, great technological advances have taken place and along with them, the 

Internet has evolved. The use of the Internet by individuals has increased and so-called social 

media has played a large part in young people‘s lives in recent years. Social media such as 

Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok and Youtube have enjoyed great popularity, especially 

among Generation Z. The awareness of young people‘s mental well-being in connection with 

their use of social media has increased which can truly be said to be of benefit. 

The aim of this dissertation was to examine the effects of social media and advertising on 

young people‘s self-image. The author obtained information from marketing disciplines and 

textbooks. In addition, the author conducted a focus group interview with parents of children 

between 10 and 18 years of age and carried out a questionnaire to reach young people 

between 18-25 years of age. The age group in question reflects Generation Z according to the 

theories. 

The main results of the study indicate that the negative effects of advertising and the use 

of social media are diminishing due to increased education about the possible dangers behind 

it. It was also stated that the peer pressure influences young people‘s self-image the most.  

 

Key words: Social media, advertising, Generation Z, identity, influence.
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þeim stað sem ég er í dag. Mig langar að þakka mömmu og pabba fyrir allan 
þann ómetanlega stuðning og trú í lífinu og náminu öllu. Einnig langar mig að 

þakka tengdamömmu og pabba fyrir alla dýrmætu aðstoðina sem þau hafa veitt 
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Formáli 
Við lifum á tímum þar sem auglýsingar eru orðnar hluti af daglegu lífi. Fjölmargar leiðir eru 

fyrir fyrirtæki að ná til neytenda og er nánast hægt að segja að auglýsingaskilaboð séu hvert 

sem er litið. Fullorðnir eru farnir að venjast þessu og jafnvel hættir að taka eftir auglýsinga 

skilaboðunum. Börn eru hins vegar óvön því að taka við jafn mörgum skilaboðum og vinna úr 

þeim. Foreldrar hafa aðlagast breyttum aðstæðum barna sinna samhliða breytingum 

samfélagsins og eru þeir líklega meira vakandi fyrir því að fræða börnin sín um mögulega 

rangar eða villandi upplýsingar í auglýsingum.   

 

Notkun samfélagsmiðla hefur aukist gríðarlega á undanförnum árum og eru þeir orðnir hluti 

af daglegum athöfnum barna og unglinga. Sérhver vefsíða sem leyfir félagsleg samskipti telst 

til samfélagsmiðla. Slíkar síður bjóða ungmennum nútímans upp á óendanlegt magn 

afþreyingar og veita þeim ákveðið umhverfi til samskipta við aðra. Það hefur reynst foreldrum 

mikilvægt að gera sér grein fyrir eðli samfélagsmiðla, sér í lagi vegna þess að þeir eru ekki 

alltaf heilbrigt umhverfi fyrir börn og unglinga (O‘keeffe og Clarke-Pearson, 2011, bls. 800).  

 

Markmið þessa verkefnis er að kanna áhrif samfélagsmiðla og auglýsinga á sjálfsmynd ungs 

fólks, þá einkum kynslóð Z sem verður útskýrð nánar í kafla 1.1. Oft er leitað allra leiða til þess 

að ná til ungmenna og skýrsluhöfundur kannar í þessu sambandi hvers konar siðareglur gilda 

þegar auglýst er til þeirra. Til þess að ná þessum markmiðum var leitað svara við þremur 

rannsóknarspurningum og eru þær eftirfarandi: 

 

- Hafa auglýsingar áhrif á sjálfsmynd ungmenna? 

- Með hvaða hætti hafa auglýsingar og samfélagsmiðlar áhrif á sjálfsmynd ungmenna? 

- Hvert er hlutverk foreldra þegar kemur að notkun samfélagsmiðla meðal ungmenna? 

 

Til þess að ná þessu markmiði aflaði skýrsluhöfundur heimilda að stærstum hluta með lestri 

fræðigreina á Internetinu en einnig úr námsbókum sem fjalla um markaðssetningu og 
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markaðsrannsóknir. Framkvæmd var eigindleg rannsókn í formi rýnihópaviðtals til þess að 

kanna viðhorf foreldra barna á aldrinum 10-18 ára til samfélagsmiðlanotkunar þeirra og 

möguleg áhrif auglýsinga á sjálfsmynd þeirra. Einnig var gerð megindleg rannsókn með 

spurningakönnun sem dreift var á Internetinu til að ná til þeirra sem eru 18-25 ára. Alls 

fengust 217 svör við könnuninni og voru niðurstöðurnar notaðar ásamt fræðunum og 

niðurstöðum rýnihópaviðtalana til að svara rannsóknarspurningunum þremur. 

 

Fyrst verður farið inn á mikilvægi faglegrar markaðssetningar þar sem markaðshlutun, miðuð 

markaðssetning og staðfærsla eru skilgreind með tengingu við kynslóð Z. Næst verður fjallað 

um sögu auglýsinga, hlutverk þeirra og áhrifamátt, gagnrýni fólks á þær og svo þau lög og 

reglur sem settar hafa verið í tengslum við auglýsingar. Þar á eftir verður sagt stuttlega frá 

hverjum og einum samfélagsmiðli sem talið er að ungmenni noti hvað mest. Svo verður farið 

yfir kosti markaðssetningar í gegnum netið og tegundir auglýsinga á samfélagsmiðlum. Að 

lokum verða nokkrir lykilþættir í áhrifum samfélagsmiðla á sjálfsmynd ungs fólks teknir fyrir, 

þar á meðal óttinn við að missa af, jafningjaáhrif, sítenging og hlutverk foreldra.  

 

Í lok fræðilega kaflans verða skoðaðar fyrirliggjandi rannsóknir í tengslum við þá rannsókn sem 

skýrsluhöfundur framkvæmdi. Niðurstöður innlendra og erlendra rannsókna á viðfangsefni 

þessarar ritgerðar verða skoðaðar og kynntar. Gerð er grein fyrir rannsóknaraðferðum sem 

höfundur valdi, framkvæmd þeirra og niðurstöðum. Að lokum verða niðurstöður beggja 

rannsókna teknar saman, rannsóknarspurningum svarað og tillögur lagðar fram. 
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1 Mikilvægi faglegrar markaðssetningar 
Markaðssetning í stóra samhenginu er félagslegt og stjórnunarlegt ferli þar sem hópar og 

einstaklingar fá það sem þeir þarfnast með því að búa til og skiptast á vörum og verðmætum 

við aðra. Ef við hins vegar þrengjum viðskiptasamhengið felur markaðssetning í sér að byggja 

upp arðbær og gildishlaðin viðskiptatengsl við viðskiptavini. Sköpun verðmæta og ánægja 

viðskiptavina er því augasteinn nútíma markaðshugsunar og framkvæmd hennar (Kotler o.fl., 

2008, bls. 6-7). 

Í upphafi 18. og 19. aldar stunduðu fyrirtæki fjöldaframleiðslu og sölu á vörum sem 

almennt er kallað fjöldamarkaðssetning. Hins vegar, hægt og rólega, þegar fleiri fyrirtæki fóru 

að koma inn á markaðinn jókst samkeppnin enn frekar. Til þess að fyrirtæki gætu lifað á 

markaðnum þyrftu vörur þeirra og þjónusta að mæta raunverulegum þörfum og óskum 

neytenda. Hugmyndin um markaðshlutun var kynnt af Wendell Smith árið 1956, en hann er 

einnig kallaður faðir markaðshlutunar og er markaðshlutun talin vera eitt af meginhugtökunum 

á sviði markaðssetningar. Það er ferli til þess að flokka hugsanlega viðskiptavini út frá einsleitum 

eiginleikum líkt og kyni, aldri, áhugamálum og viðhorfum. Þarfir, langanir og óskir neytandans 

geta verið álíkar en ekki eins og gegnir markaðshlutun mikilvægu hlutverki í markaðssetningu. 

Að sameina sálfræðilegar upplýsingar með þeim lýðfræðilegu um hugsanlega neytendur veitir 

markaðsaðilum áreiðanlegri gögn til þess að skilja neytendur ítarlegar og spá fyrir um 

framtíðarhegðun þeirra (Thomas og George, 2021). 

Tilkoma nýrrar upplýsinga- og samskiptatækni, einkum Internetsins og samfélagsmiðla 

hefur breytt virkni á markaðnum og ógnað samkeppnisstöðu fyrirtækja. Internetið og 

samfélagsmiðlar hafa breytt neysluvenjum neytenda með því að veita þeim nýjar leiðir til þess 

að leita að, meta, velja og kaupa vörur og þjónustu. Þessi þróun hefur áhrif á það hvernig 

markaðsmenn starfa og hefur það áhrif á markaðsaðferðir, stefnumótun og tækni með því að 

bjóða markaðsmönnum nýjar áskoranir og erfiðar ákvarðanir (Alves o.fl., 2016). 

Starf markaðsaðila er að skoða ýmsar hliðar neytenda áður en þeir miða á þá. Einn slíkur 

þáttur er að hafa ítarlegan skilning á notkun mismunandi kynslóða á netkerfum. Kynslóðaskipti 
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eru flokkuð eftir aldri eða öllu heldur fæðingarári (Thomas og George, 2021). Kynslóð Z varð 

fyrir valinu vegna þess að skýrsluhöfundur hefur sérstakan áhuga á að skoða áhrif 

samfélagsmiðla og auglýsinga á sjálfsmynd ungs fólks sem tilheyrir þeim aldurshópi sem 

kynslóðin inniheldur. Kynslóð Z er skilgreind í kafla 1.1 hér að neðan. 

Faglegri markaðssetningu er gjarnan skipt í þrennt: markaðshlutun, markaðsmiðun og 

staðfærsla. Hér fyrir neðan verður hver hluti skilgreindur. 

 

Mynd 1: Markaðshlutun1 

1.1 Markaðshlutun 

Ekki eru allar kynslóðir eins, og það er mikilvægt fyrir markaðsfólk að meðhöndla þær á 

mismunandi hátt. Hver kynslóð hefur einstakar væntingar, reynslu, kynslóðarsögu, lífsstíl, gildi 

og lýðfræði sem hafa áhrif á kauphegðun þeirra (Williams o.fl., 2011). Sex kynslóðir neytenda 

 
1 Heimild: Hanlon, A. 2022. Aðlagað af höfundi. 
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eru á markaðnum þó að elstu kynslóðirnar séu nú að hörfa. Kynslóðirnar nefnast Kreppu 

kynslóðin (e. The greatest generation) sem eru einstaklingar fæddir á árunum 1901-1924. Sú 

kynslóð ólst upp í kreppunni miklu og tók þátt í seinni heimsstyrjöldinni. Þögla kynslóðin (e. 

The silent generation) sem eru einstaklingar fæddir á árunum 1925-1945. Sú kynslóð er þekkt 

fyrir að samþykkja stjórnvöld fremur en að tala gegn þeim og eru þeir þöglir vegna skorts á 

mótmælum og almennri leit að öruggu lífi. Uppgangskynslóðin (e. Baby boomers) sem eru 

einstaklingar fæddir á árunum 1946-1964. Hugtakið er dregið af mikilli uppsveiflu fólks í 

kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar og einkennast þau af þjóðarbjartsýni og blómlegri 

neysluhyggju. Kynslóð X (e. Baby busters) sem eru einstaklingar fæddir á árunum 1965-1980. 

Fæðingartíðni þeirrar kynslóðar var umtalsvert minni í samanburði við kynslóðina á undan og 

einkennist kynslóðin af viðbragðshyggju, uppreisn og sjálfsbjargarviðleitni. Kynslóð Y (e. 

Millenials) eru einstaklingar fæddir á árunum 1981-1996. Þessi kynslóð neytenda tók þátt í 

uppgangi Internetsins. Kynslóð Z (e. iGen) eru einstaklingar fæddir á árunum 1997-2012. Sú 

kynslóð í heild er fjölbreyttari en fyrri kynslóðir þegar horft er til kynþátta og þjóðernis 

(Thompson, 2021, 15.mars).  

Markaðshlutun felst í að skipta markaðnum upp í smærri hluta neytenda sem hafa allir 

sérstakar þarfir, eiginleika eða hegðun. Hver og einn markaðshluti gæti þurft sérstakar 

markaðsaðferðir eða markaðsblöndur sem henta þeim. Fyrirtæki skilgreinir mismunandi leiðir 

til þess að skipta markaðnum og útbýr form fyrir hvern markaðshluta sem myndast. 

Markaðshlutun er eins og áður sagði til þess að meta aðdráttarafl hvers markaðshluta fyrir sig 

og velja út frá því einn eða fleiri markaðshluta til að fara inn á. Það gerir fyrirtækjum kleift að 

ná til þeirra hluta á skilvirkari hátt með vörum og þjónustu sem passa við einstaka þarfir þeirra 

(Armstrong og Kotler, 2011, bls.203). 

Með því að skipta upp kynslóðum getur markaðsfólk séð mismunandi einkenni og 

hegðun kynslóðanna og ætti að vera auðveldara að byggja upp tengsl, öðlast traust og koma á 

viðskiptum ef horft er á þá þætti (Williams o.fl., 2010). Fyrirtæki sem vilja markaðssetja til 

kynslóðar Z gætu byrjað á að kanna hvar og hvernig hægt sé að ná til þeirra.  

1.2 Markaðsmiðun 

Forsvarsmenn fyrirtækja og stofnana eru meðvitaðir um að ekki sé hægt að höfða til allra 

viðskiptavina á markaðnum. Í það minnsta er ekki hægt að ná til allra viðskiptavina á sama 
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hátt. Til þess eru viðskiptavinir of margir, dreifðir og mismunandi hvað varðar þarfir og 

kauphætti. Þar að auki eru fyrirtækin sjálf mismunandi þegar kemur að getu þeirra til að þjóna 

mismunandi hlutum markaðarins. Því þurfa fyrirtæki að hanna viðskiptavina drifnar 

markaðsaðferðir sem byggja upp rétt tengsl við rétta viðskiptavini. Með því hafa flest fyrirtæki 

færst frá fjöldamarkaðssetningu og í átt að miðaðri markaðssetningu. Þannig er fyrirtækjum 

fært að bera kennsl á hvern markaðshluta, velja einn eða fleiri og þróa vörur og 

markaðsáætlanir sem eru sérsniðnar að hverjum og einum. Með þessum hætti geta fyrirtæki 

einbeitt sér að þeim viðskiptavinum sem hafa mesta áhugann á verðmætunum sem þeir skapa 

(Kotler o.fl., 2008, bls. 410). 

 Sérfræðingar eru sammála um að kynslóð Z hafi það sameiginlega einkenni að vera 

tæknivædd kynslóð. Kynslóð Z hefur verið alin upp á tímum þar sem Internetið hefur alltaf 

verið til, sem þýðir að sú kynslóð er vön því að hafa upplýsingar ávallt innan seilingar og vera í 

stöðugum samskiptum í gegnum samfélagsmiðla. Kynslóð Z safnar og dreifir upplýsingum á 

milli sín með því að deila reynslu sinni á netinu í gegnum skilaboð, myndbönd og tengla. Í ljósi 

daglegrar notkunar kynslóðar Z á tækni og Interneti, eru samfélagsmiðlar og stafrænar 

auglýsingar mikilvægar markaðsaðferðir. En jafnvel þó að kynslóð Z noti samfélagsmiðla 

stöðugt ættu stjórnendur þó að vera meðvitaðir um samskipti augliti til auglits, þar sem Z 

kynslóðin gefur til kynna að hún kjósi frekar persónuleg samskipti í stað stafrænna samskipta. 

Markaðsaðferðir ættu þessvegna að sameina bæði stafræna miðla og samskipti augliti til 

auglits (Spears o.fl., 2015).  

Miðun hjálpar markaðsfólki að skilja hvernig á að skipta breiðari hópi neytenda niður í 

smærri og meira viðeigandi hluta. Að skilja nákvæmlega eiginleika þess hóps sem miðað er á, 

auðveldar markaðsfólki að hanna og selja vörur til þeirra neytenda. Markaðsefnið og skilaboð 

geta því verið meira viðskiptavinamiðuð þegar fyrirtækin eru meðvituð um þarfir og hagsmuni 

neytenda. Það liggur í augum uppi að árangursríkar markaðsherferðir ná frekar tilætluðum 

árangri ef þeir hafa skýra þekkingu á markhópnum (Thomas og George, 2021). 

  Þegar fyrirtæki hafa klárað að hluta markaðinn niður er komið að því að átta sig á til 

hverra þeir ætla að höfða með vöru sinni. Til þess þurfa þau að skilja eiginleika kynslóðar Z 

sem eru meðal annars að kynslóðin er tæknivædd en kýs frekar persónuleg samskipti í stað 

stafrænna og mikilvægt er að reyna að samþætta þær markaðsaðferðir. 
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1.3 Staðfærsla 

Staðfærsla gengur út á að staðsetja vörumerki á sérstökum stað í huga neytenda með aðstoð 

aðgreinandi þátta. Staðfærsla er þróun á ímynd vöru á móti samkeppnisvörum og öðrum vörum 

framleiddum af eigin fyrirtæki. Staðsetning getur myndast í samræmi við sérstaka eiginleika, 

ávinning eða notkun vörunnar og einnig er hægt að þróa staðsetningu út frá því að vera öðruvísi 

en samkeppnisaðilinn (Karadeniz, 2009). 

Rannsóknir sýna að næstum 90% meðlima Z kynslóðarinnar geta ekki lifað án Internetsins. 

Sú staðreynd að þeir fæddust inn í stafrænan heim gerir þá frábrugðnari fyrri kynslóðum. Þessi 

hópur neytenda er alltaf tengdur og er meðvitaður um hvað er nýjast hverju sinni. Hann krefst 

tafarlausra svara og ættu fyrirtæki að gera vörur og þjónustu aðlaðandi frá upphafi, gefa sér 

tíma og fjárfesta í gæðum (Budac, 2015). Að ákveða hvaða hluta markaðarins verður miðað á 

nægir ekki eitt og sér, heldur er mikilvægt fyrir fyrirtæki að taka ákvörðun um hvernig það mun 

skapa mismunandi verðmæti fyrir sína markhópa (Armstrong og Kotler, 2011, bls.221). 

Þegar fyrirtæki hefur ákveðið að miða á kynslóð Z er gott að átta sig á hvað það vill að komi 

upp í huga fólks þegar það hugsar um vörur þess og þjónustu.  

1.4 Samantekt 

Það er áhugavert að skoða mikilvægi faglegrar markaðssetningar með tilliti til mismunandi 

kynslóða. Í ljósi þess að hver kynslóð hefur einstakar væntingar, reynslu, kynslóðarsögu, lífsstíl 

og gildi er gott fyrir markaðsfólk að hluta markaðinn niður. Þannig má ná til og mæta þörfum 

kynslóðar Z á góðan og skilvirkan hátt. 

 Eftir því sem fyrirtækjum fjölgar á markaði og samkeppnin eykst, reynist það 

fyrirtækjunum erfiðara að höfða til allra viðskiptavina á sama hátt. Með því að nota miðaða 

markaðssetningu gerir það fyrirtækjunum kleift að bera kennsl á hvern markaðshluta fyrir sig. 

Hvort sem hann er einn eða fleiri og þróa vörur og markaðsáætlanir sérsniðnar að hverjum og 

einum hluta. Kynslóð Z hefur verið alin upp á þeim tímum sem Internetið hefur alltaf verið til 

og í raun mætti segja að þetta sé fyrsta kynslóðin sem þekkir ekki tilfinninguna að vita ekki 

eitthvað eða að þurfa að fara á bókasafn til þess að finna svörin við öllum þeim spurningum 

sem hún hefur. Hún þekkir ekki þann ágreining sem kom upp innan fjölskyldunnar um það 
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hver má nota netið núna eða þurfa að drífa sig á klósettinu af því að auglýsingahléið er að 

verða búið.  

 Þar sem kynslóð Z er tæknivædd þurfa fyrirtæki að taka tillit til þess og mikilvægt er að 

staðsetja vörurnar í huga neytenda og reynist það oft krefjandi verkefni fyrir markaðsfólk. 

Þess vegna getur reynst mikilvægt að nálgast kynslóð Z á þeim miðlum sem hún er inn á. 
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2 Auglýsingar 
Auglýsingar eru alls staðar í nútíma samfélagi og sjá neytendur daglega auglýsingar á hinum 

ýmsu miðlum. Fjöldi auglýsinga og sá fjöldi samfélagsmiðla sem bera auglýsingarnar til 

neytenda hafa aukist mikið á undanförnum árum og er talið líklegt að sú aukning haldi áfram. Í 

þessu sífellt fjölbreytta samskiptaumhverfi er mikilvægt að leggja mat á viðhorf neytenda til 

auglýsinga og tiltrú þeirra til þeirra (Shavitt o.fl., 1998). 

Auglýsingar hafa verið skilgreindar sem hvers kyns greidd form ópersónulegra 

samskipta um fyrirtæki, vöru og þjónustu. Gjaldskyldi hluti þessarar skilgreiningar 

endurspeglar þá staðreynd að yfirleitt þarf að kaupa pláss eða tíma fyrir auglýsingaskilaboð. 

Þó eru til undantekningar frá þessu eins og tilkynningar um almannaþjónustu þar sem 

auglýsingapláss eða tími er gefinn til fjölmiðla (Belch og Belch, 2015, bls. 17). Auglýsingar eru 

þekktasta og mest umtalaða kynningarformið, sennilega vegna útbreiðslu þeirra. Jafnframt 

eru auglýsingar mjög mikilvæg kynningartækni, sérstaklega fyrir fyrirtæki sem inna af hendi 

vöru og þjónustu sem miða að stórum neytendamörkuðum (Belch og Belch, 2015, bls. 18). 

Hér fyrir neðan verður farið yfir sögu auglýsinga, hlutverk, áhrifamátt, gagnrýni og lög 

og reglur sem settar hafa verið í tengslum við markaðssetningu til ungmenna.  

2.1 Saga auglýsinga 

Miða við þær rannsóknir sem höfundur hefur skoðað við gerð ritgerðarinnar hefur saga 

auglýsinga breyst mikið í gegnum árin. Með aukinni notkun samfélagsmiðla og aðgengi að 

auglýsingum hefur sjaldan verið jafn auðvelt að ná til ungmenna.  

Auglýsingar eru alþjóðlegt fyrirbæri sem hefur haft áhrif á leiðir fólks til að skynja hluti í 

kringum sig í margar aldir. Talið er að fyrstu vísbendingar um auglýsingar nái aftur til Egypta árið 

2000 fyrir Krist. Fyrsta prentaða auglýsingin var birt árið 1472 þegar William Caxton prentaði 

auglýsingar fyrir bók. Síðan þá hefur þróun auglýsinga verið gríðarleg og hafa þær gengið í 

gegnum margar róttækar breytingar í áranna rás. Segja má að auglýsingar á netinu hafi byrjað 

árið 1978 með tilkomu ruslpósts sem fólk fékk í tölvupósti með það að markmiði að auglýsa. 
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Árið 1994 var svo fyrsta borða auglýsingin birt og árið 1997 voru sprettiglugga auglýsingar 

fundnar upp af Ethan Zuckerman, en voru þær taldar vera árásargjarnari og mislíkaði flestum 

sú auglýsingaaðferð (Bhasin, 2021). 

Margt hefur svo breyst síðan þá með tilkomu samfélagsmiðla á borð við TikTok, Instagram, 

Snapchat og Facebook. Samfélagsmiðlar hafa breytt því hvernig við neytum, framleiðum, höfum 

samskipti við aðra og hvernig hefðbundin markaðssamskipti hafa farið fram. Auglýsingar í dag 

snúast um að vera eftirminnilegar, vekja áhuga með sannfærandi hætti og fá neytendur til þess 

að taka þátt (Alhaddad, 2015). 

2.2 Hlutverk auglýsinga 

Auglýsingar eru samskiptaform sem ætlað er að sannfæra neytendur um að kaupa eða grípa til 

aðgerða varðandi vörur, upplýsingar eða þjónustu. Auglýsingar eru þekktar fyrir langvarandi 

áhrif þeirra á huga neytandans þar sem birting þeirra er mun víðtækari. Auglýsingar skapa 

vöruvitund í huga hugsanlegra neytenda og aðstoða við hugsanlega ákvörðun um kaup. Í nútíma 

umhverfi hafa auglýsingar orðið ein helsta uppspretta samskipta milli fyrirtækja og neytenda. 

Má því segja að meginmarkmið auglýsinga sé að hafa áhrif á kauphegðun neytenda (Kumar og 

Raju, 2013). 

Auglýsingar gegna mikilvægu hlutverki í viðskiptum nútímans. Allt atvinnulíf er 

samkeppnishæft og eru auglýsingar notaðar til að kynna fyrirtæki, byggja upp vörumerki og 

staðsetja fyrirtæki, vöru eða þjónustu á markaði. Auglýsingar senda skilaboð og auka vitund 

neytenda á tilteknum markaði (Lazzari, 2018). 

2.3 Áhrifamáttur auglýsinga 

Auglýsingar hafa verið til staðar lengi og það hafa verið áhyggjur af auglýsingum sem beinast 

að börnum og unglingum. Tækifærin til þess að auglýsa fyrir þann hóp neytenda hefa aukist 

enn frekar með miklum vexti Internetsins og hafa þúsundir vefsíðna með auglýsingaefni birst á 

undanförnum árum. Börn og unglingar hafa mörg hver eftirlitslausan aðgang að snjallsímum 

og tölvum sem þýðir að mikið af auglýsingum ná til barna án eftirlits foreldra. Fyrri rannsóknir 

hafa varpað ljósi á að auglýsingar geti haft áhrif á vörukaupabeiðnir barna og að það hafi áhrif 

á kaupákvarðanir foreldra (Kunkel o.fl., 2004). 
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Kynslóð Z eyðir mestum tíma sínum á Internetinu og verður auðveldlega fyrir áhrifum 

auglýsinga. Því getur verið mikilvægt að rannsaka hegðun og svörun þessarar kynslóðar til 

þess að fyrirtæki geti vaxið. Það hefur verið skoðað að kynslóð Z laðast sérstaklega að ýmsum 

tilboðum og aðferðum sem notaðar eru af fyrirtækjum og leiða þær ekki einungis til þess að 

kynslóð Z verði hluti af fyrirtækinu heldur einnig traustur samstarfsaðili og hjálpar fyrirtækinu 

að vaxa. Getur það reynst vel að einbeita sér að kynslóð Z þegar verið er að innleiða stafræna 

markaðssetningu (Anjum o.fl., 2020). 

Í ljósi þess að kynslóð Z eyðir miklum tíma á samfélagsmiðlum gefur það auga leið, að 

hún verði fyrir áhrifum auglýsinga sem birtast þar. Áreitið er mikið og má sjá að fjöldinn allur af 

auglýsingum bregður fyrir augu þessarar kynslóðar á hverjum degi með einum eða öðrum 

hætti. Það er þó mismunandi hvort eða hvernig áhrif auglýsingarnar hafa á ungmenni þar sem 

margt getur spilað þar inn í. Til að mynda væri unglingur sem lent hefur í einelti vegna holdafars 

líklegri til þess að taka inn á sig auglýsingar hvað varðar líkamsímyndir. 

2.4 Gagnrýni á auglýsingar 

Í gegnum tíðina hafa auglýsingar verið gagnrýndar töluvert og telja sumir að þær geti haft 

mikil og neikvæð áhrif á neytendur. Algengasta gagnrýni auglýsinga er sú að þær séu 

blekkjandi og gefi ranga mynd af því sem verið er að auglýsa hverju sinni. Sumir hafa gengið 

svo langt að telja að vald þeirra sé slíkt að það geti fengið neytendur til þess að framkvæma 

hluti gegn vilja sínum (Auður Hermannsdóttir, 2011). 

Börn eru mikilvægt en umdeilt skotmark fyrir auglýsingar. Dæmigerð gagnrýni er að 

auglýsingar séu með rangar og villandi upplýsingar og ýti undir óæskileg verðmæti sem á þá 

sérstaklega við um auglýsingar sem beint er að börnum (Rose o.fl., 1998). 

Hér á landi hefur skýrsluhöfundur tekið eftir því að helsta gagnrýni sé á duldar 

auglýsingar hjá áhrifavöldum. Þar sem þeir fá greitt fyrir að sýna vörur en láta það ekki skýrt í 

ljós að um kostað samstarf við fyrirtæki sé að ræða. Það getur dregið úr sannleiksgildi 

skilaboðanna sem áhrifavaldurinn ætlar að senda út frá sér og villt um fyrir neytendum. 

2.5 Lög og reglur auglýsinga 

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 57/2005, um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu, skulu auglýsingar vera þannig gerðar, að enginn óvissa leiki á að um 
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auglýsingu sé að ræða, og þær verða að vera skýrt aðskildar frá öðru efni fjölmiðla. Þá mega 

þær ekki vera óréttmætar gagnvart samkeppnisaðilum eða neytendum, sbr. 2. mgr. 6. gr. 

sömu laga. Í 1. mgr. 7. gr. laganna kemur fram að auglýsingar skuli miðast við að börn sjái þær 

og heyri og mega þær á engan hátt misbjóða þeim og í 2. mgr. 7. gr. segir að í auglýsingum 

verði að sýna sérstaka varkárni vegna trúgirni barna og unglinga og áhrifa á þau. 

 Sérstök aðgát skal sýnd í auglýsingum til barna og unglinga eða þar sem þau koma fram. 

Það má ekki nýta sér reynsluleysi og trúgirni barna og unglinga (Sía, e.d.). 
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3 Samfélagsmiðlar 
Ein stærsta breytingin á mannlegum samskiptum er talin vera nýleg fjölgun samfélagsmiðla á 

netinu. Hraður vöxtur vefkerfa sem auðvelda félagslega hegðun á netinu hefur breytt eðli 

samskipta. Raunveruleg félagstengsl hafa að einhverju leyti verið flutt yfir í sýndarheiminn. Það 

hefur leitt af sér netsamfélög sem tengir saman fólk alls staðar að úr heiminum. Þessi breyting 

gerir einstaklingum kleift að deila þekkingu, skemmta hver öðrum og stuðla að samræðum milli 

ólíkra menningarheima (Tiago og Veríssimo, 2014). 

Samfélagsmiðlar eru notaðir af milljörðum manna um allan heim. Samfélagsmiðlar gera 

fólki kleift að hafa frjáls samskipti við aðra og bjóða upp á margar leiðir fyrir markaðsfólk til að 

ná til og eiga samskipti við neytendur. Í ljósi þess að gríðarlegt magn notenda eyðir mörgum 

klukkustundum á dag á samfélagsmiðlum kemur það ekki á óvart að markaðsfólk hafi nýtt sér 

þessa miðla sem boðleið fyrir auglýsingar. Hægt er að hugsa um samfélagsmiðla sem helsta 

vettvang einstaklinga og fyrirtækja til þess að geta sent og tekið á móti stafrænu efni eða 

upplýsingum (Appel o.fl., 2020). 

Mikilvægt er að huga að framtíð samfélagsmiðla í sambandi við neytendahegðun og 

markaðssetningu. Til dæmis greindi Facebook frá því þann 31. mars 2019 að vera með um 2,38 

milljarða virkra notenda á mánuði og um 1,56 milljarð virkra notenda á dag (Appel o.fl., 2020). 

Samfélagsmiðlamæling Gallup sem gefur nákvæmar upplýsingar um notkun helstu 

samfélagsmiðla á Íslandi var framkvæmd nú síðast í september 2021. Þar kom í ljós að 

Íslendingum sem nota Twitter fjölgar um 7% á milli ára og um 24% landsmanna segjast nota 

miðilinn. Eldri kynslóðin virðist í auknum mæli nota Instagram, Youtube og Snapchat á meðan 

yngri kynslóðin hefur aukið Twitter og TikTok notkun sína. Samt sem áður virðist Facebook vera 

mest notaði samfélagsmiðillinn. Þrátt fyrir vinsældir Facebook hefur Instagram verið á mikilli 

siglingu undanfarin ár og mælist notkun þess nú 65% (Gallup, e.d.). 

Með það að leiðarljósi að samfélagsmiðlum hefur fjölgað hratt síðustu árin, verður 

gerð grein fyrir þeim miðlum sem skýrsluhöfundur taldi til notkunar hjá kynslóð Z hér fyrir 
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neðan. Þeir samfélagsmiðlar sem fjallað verður um eru Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok 

og YouTube. 

3.1 Facebook 

Facebook er samfélagsmiðlaforrit sem auðveldar fólki að tengjast og deila efni með fjölskyldu 

og vinum á netinu. Upphaflega var forritið hannað fyrir háskólanema árið 2004 af Mark 

Zuckerberg á meðan hann stundaði nám við Harvard háskóla. Árið 2006 gat svo hver sem er 

sem náð hefur 13 ára aldri skráð sig inn á Facebook. Í dag er Facebook stærsti samfélagsmiðill 

heims með meira en 1 milljarða notenda um allan heim. Facebook býður notendum upp á að 

birta stöðuuppfærslur og myndir, skoða sögur (e. Story) og uppfærslur annarra ásamt því að 

spjalla við vini og vandamenn. Facebook hefur sett reglur til þess að vernda ólögráða börn, og 

sem dæmi má nefna að börn yngri en 13 ára mega ekki nota Facebook (GCF Global, e.d.). 

3.2 Instagram 

Instagram er samfélagsmiðlaforrit sem heimilar notendum að deila myndum og myndböndum 

með fjölskyldu sinni og vinum. Hægt er að hlaða forritinu niður ókeypis í bæði Android og Apple 

snjallsímum og er flest ungt fólk með forritið í snjallsímanum sínum. Fyrirtækið var stofnað af 

Kevin Systrom og Mike Krieger nemendum frá Stanford háskóla árið 2010. Facebook 

samfélagsmiðla risinn keypti svo fyrirtækið árið 2012. Þó að í grunninn sé forsenda forritsins að 

deila myndum, þá koma vinsældir þess frá þeirri myndvinnsluvirkni sem það býr yfir. Instagram 

sögur (e. Instagram stories) leyfa notendum að birta úrval mynda/myndbanda í einni sögu þar 

sem hver mynd hverfur eftir 24 klukkustundir í birtingu. Instagram snýst um að hvetja notendur 

til þess að vera frumlegir og skapandi. Ungu fólki líkar sú staðreynd að það getur fylgst með 

frægu fólki eða áhrifavöldum í gegnum forritið, fylgst með nýjum fyrirtækjum, fréttum og vinum 

sínum (WebWise, 2017, 25. nóvember). 

3.3 Snapchat 

Snapchat var stofnað árið 2011 og er stórskemmtilegt snjallforrit sem gerir notendum kleift að 

deila myndum, myndböndum, texta og teikningum sín á milli. Yfir 306 milljónir notenda nota 

Snapchat á hverjum degi að meðaltali, og meðaltími hvers notanda eru 30 mínútur á dag 
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(Snapchat for Business, e.d.). Skilaboðin renna út og eyðast sjálfkrafa eftir ákveðinn tíma, allt 

frá nokkrum sekúndum upp í 24 klukkustundir. Notendum er þó frjálst að vista ákveðin skilaboð 

í samtölunum sínum. Það er ókeypis að hlaða niður og senda skilaboð á Snapchat sem er vinsælt 

hjá unglingum sem og fullorðnum (Todd, 2016). 

3.4 TikTok 

TikTok forritið kemur frá kínverska snjallsímafyrirtækinu ByteDance. Þar geta notendur deilt 

stuttum myndböndum sem aðrir notendur geta síðan skoðað, látið sér líka við, skrifað 

athugasemdir við eða jafnvel notað í eigin myndbandagerð með því að sauma hluta úr 

upprunalegu myndbandi saman við eigið myndband. TikTok dansar eru líklega þekktasta form 

myndbanda á miðlinum en forritið inniheldur þó margt fleira. Algrím forritsins hefur eiginleika 

til þess að átta sig á hvað hver notandi hefur gaman af að sjá og getur stýrt efni úr öllum áttum 

inn á upphafssíðu viðkomandi notanda. Upphafssíðan er gjarnan nefnd Síðan fyrir þig (e. For 

You Page) (Anna Marsibil Clausen, 2021). 

3.5 Youtube 

Youtube er vefsíða sem gerir notendum kleift að skoða allskonar myndbönd sem sett eru inn af 

öðrum notendum. Youtube var stofnað árið 2005 og er þriðja mest heimsótta síðan í heiminum 

á eftir Google og Facebook. Efnið sem þar er inn á er afar fjölbreytt og alþjóðlegt og býður upp 

á tækifæri til að dreifa efni yfir mjög breitt svæði áhorfenda. Notendur geta líkað við önnur 

myndbönd, hlaðið upp myndböndum, skrifað athugasemdir við og deilt þeim. Notendur geta 

síðan gerst áskrifendur (e. Subscribers) hjá vissum stöðvum (e. Channels) (Khan, 2017). 

3.6 Samantekt 

Flestir einstaklingar vilja vera viðurkenndir af samfélaginu og upplifa að á þá sé hlustað. Þörfin 

fyrir að vita hvað er að gerast í kringum okkur og hvað vinir og vandamenn eru að gera 

uppfyllist að einhverju leyti með notkun samfélagsmiðla. Flest allir yfir 13 ára aldri eru á 

samfélagsmiðlum í dag og jafnvel yngri í samráði við forráðamenn. Samfélagsmiðlar bjóða 

fólki upp á frjáls samskipti við aðra og skapa leiðir fyrir markaðsfólk til að ná til og eiga 

samskipti við neytendur. Þeir hafa opnað nýjar leiðir fyrir fyrirtæki til að markaðssetja sig. 
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Jafnframt eru samfélagsmiðlar mun persónulegri en aðrir miðlar sem verður til þess að 

ákveðinn jafnréttisgrundvöllur skapast og umræður myndast. Það verður svo til þess að 

neytendum og fyrirtækjum gefast tækifæri á að koma skilaboðum sínum á framfæri á 

auðveldan hátt. 

Til þess að geta fjallað um ákveðna samfélagsmiðla sem kynslóð Z virðist nota mest 

spurðist skýrsluhöfundur fyrir meðal fólks á aldrinum 13-25 ára. Þó kom í ljós eftir að leið á 

rannsóknina að ungir strákar væru mikið á Youtube og var þeim kafla bætt við í lokin.  
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4 Markaðssetning til ungs fólks á netinu 

Hér áður fyrr nýttu fyrirtæki sér aðallega tölvupóst, vefsíður og annað til auglýsinga en þar sem 

kynslóð Z er mikið inn á samfélagsmiðlum hefur sú stefna að markaðssetja þar reynst 

markaðsfólki vel. Vegna þess hversu auðvelt það er fyrir fyrirtæki að tengjast kynslóð Z í gegnum 

samfélagsmiðla getur markaðsfólk beint auglýsingum á markvissan hátt að þeim sem hafa 

áhuga á þeirra starfsemi. Í ljósi þess hafa mjög mörg fyrirtæki um heim allan kynnt sér 

markaðssetningu á samfélagsmiðlum (Neti, 2011). 

Pressan á neytendur kynslóðar Z til þess að fylgjast með nýjustu straumum er ein sú 

öflugasta á tímum neysluhyggjunnar (e. Consumerism). Neysluhyggja hefur verið skilgreind sem 

ákveðinn lífsstíll þar sem neysla og kaup á veraldlegum gæðum hefur mesta vægið (Íslensk 

nútímamálsorðabók, e.d.). 

Kynslóðin verður markvisst fyrir nokkrum tugum þúsunda auglýsinga á hverju ári. 

Markaðssetning vörumerkja til kynslóðar Z er krefjandi vegna þess að hún hefur mun minni 

áhyggjur af vörumerkjahollustu (e. Brand loyalty) samanborið við fyrri kynslóðir. Þá eru flestir 

neytendur kynslóðar Z líklegri til þess að fjárfesta í vöru eða þjónustu ef vinur eða áhrifavaldur 

á samfélagsmiðlum hefur mælt með henni. Kynslóð Z notar snjallsíma og spjaldtölvur til þess 

að skoða stafrænt efni þannig að vörumerkjastefna (e. Branding policy) ætti að uppfylla kröfur 

þeirra tækja (Budac, 2015). 

4.1 Kostir markaðssetningar í gegnum netið 

Auglýsingar í sjónvarpi, útvarpi, dagblöðum og auglýsingaskiltum miðast við mikla birtingu og 

beinast til sérstaklega breiðs markhóps. Auglýsingar á Internetinu byggja aftur á móti á 

tiltölulega fáum rásum sem sameinast til að ná til miðaðra viðskiptavina. Auglýsing á Internetinu 

er ein öflugasta fjölmiðlaauglýsing heims af tveimur megin ástæðum. Í fyrsta lagi hefur næstum 

hvert heimili stöðugan aðgang að Internetinu. Í öðru lagi hefur Internetið daglega áhorfendur 

sem eru stærri en summan af öllu sögulegu áhorfi hefðbundinna fjölmiðla. Að ná til fyrir fram 
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skilgreinds markhóps nýtir vörumerkið, örvar virkni vefverslunar og stuðlar að betra 

upplýsingaflæði til neytenda (Tavor, 2011). 

Frá sjónarhóli neytenda býður markaðssetning á netinu upp á ýmsa kosti, þar á meðal 

skilvirkni, þægindi, ríkari og virkari upplýsingar, víðtækara vöruúrval, samkeppnishæfara verð, 

lækkun kostnaðar og fjölbreyttari vörur. Einnig er einstaklingum fært að leita álits annarra á 

tilteknum vörum og með því hefur verið sýnt fram á að neytendur meti dóm jafningja meira en 

kynningar á vöru (Tiago og Veríssimo, 2014). Neytendur eru ekki lengur bara óvirkir viðtakendur 

í markaðsferlinu (e. The Marketing Process) heldur hafa þeir sífellt virkara hlutverk í að búa til 

allt frá vöruhönnun til auglýsingaskilaboða (Hanna o.fl., 2011). 

4.2 Tegundir auglýsinga á samfélagsmiðlum 

Auglýsingar á samfélagsmiðlum eru ein fljótlegasta og áhrifaríkasta leiðin til þess að tengjast 

fyrir fram ákveðnum markhóp. Auglýsingarnar veita fullt af arðbærum tækifærum og eru frábær 

leið til þess að efla stafrænar markaðsherferðir fyrirtækja. Þessar auglýsingar nýta öll gögn sem 

notendur deila á samfélagsmiðlum til þess að bjóða upp á persónulegt og viðeigandi efni fyrir 

hvern og einn (Tomas, 2022). 

Samfélagsmiðlar líkt og Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok og Youtube gera ungum 

notendum kleift að búa til sérsniðnar vefsíður, eiga samskipti við vini og skiptast á efni sem þeir 

hafa búið til sjálfir eða hafa fundið og vilja deila áfram. Félagsleg hegðun og hvernig neytendur 

hugsa, hefur venjulega verið miðlað af fjölmiðlum líkt og í sjónvarpi, útvarpi, dagblöðum og 

tímaritum en á tuttugustu og fyrstu öldinni hafa samfélagsmiðlar byrjað að leysa af áhrifamikið 

hlutverk hefðbundinna fjölmiðla á unga neytendur. Þessi breyting á hegðun felur í sér bæði 

áskoranir og tækifæri frá sjónarhóli fyrirtækja. Markaðsfólk treystir smám saman meira á 

samfélagsmiðla til þess að markaðssetja og kynna vörumerkin sín til yngra fólks. Meginmarkmið 

markaðssetningar á samfélagsmiðlum eru að skapa vörumerkjavitund, skapa eftirspurn 

neytenda, veita upplýsingar, byggja upp tengsl, stuðla að tvíhliða samskiptum, veita þjónustu 

við viðskiptavini, koma á vörumerkjahollustu og auka sölu (Duffet, 2017). 
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4.3 Áhrifavaldar  

Áhrifavaldar (e. Influencers) á samfélagsmiðlum tákna nýja tegund óháðs þriðja aðila sem mótar 

viðhorf neytenda í gegnum blogg, tíst og notkun annarra samfélagsmiðla. Auknar vinsældir 

samfélagsmiðla hafa orðið til þess að fyrirtæki nota þann vettvang í markaðslegum tilgangi. Þar 

hefur markaðssetning áhrifavalda komið fram sem áberandi stefna. Sú stefna felur í sér 

samvinnu fyrirtækja með áhrifavöldum á samfélagsmiðlum til að kynna vörumerki og vörur í 

gegnum samfélagsmiðla. Markaðssetning áhrifavalds byggir á rótgrónum fylgjendatengslum 

áhrifavalds á samfélagsmiðlum hans. Áhrifavaldar eru þeir notendur sem hafa fengið 

umtalsverða athygli frá öðrum notendum og hafa mikinn fjölda fylgjenda. Fylgjendur sýna 

mikinn áhuga á áhrifavaldinum og nota hann sem upplýsingagjafa. Áhrifavaldar geta hins vegar 

mótað viðhorf og skoðanir áhorfenda sinna í gegnum sín innlegg. Markaðssetning áhrifavalda 

hefur reynst árangursrík og velja mörg fyrirtæki þá sem helstu markaðsaðferðina sína á 

samfélagsmiðlum (Farivar o.fl., 2021). 

Auglýsingar í gegnum áhrifavalda 

Markaðssetning áhrifavalda verður sífellt vinsælli með ári hverju og sjá fyrirtæki að áhugi 

viðskiptavina eykst samhliða söluvexti sem þau hafa náð með því að nota áhrifavalda í herferðir 

sínar. Áhrifavaldar hafa byggt upp trúverðugleika sinn og vald yfir stórum hópi aðdáenda sinna. 

Með því að fá áhrifavalda til þess að segja sögu vörumerkisins hjálpar það til við að stjórna og 

tengjast markhópnum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 92% neytenda segjast treysta 

munnlegum tilmælum kunningja sinna, ættingja, vina eða áhrifavalda meira en nokkurri annarri 

tegund auglýsinga. 81% þeirra markaðsmanna sem notað hafa áhrifavalda til markaðssetningar 

sögðu það árangursríkt. Þetta staðfestir að markaðssetning áhrifavalda er ört vaxandi á netinu 

og öflugt tæki til þess að afla viðskiptavina (Kádeková og Holienčinová, 2018). 

Fyrirtæki einbeita sér að markaðsstarfi sínu til þess að eiga kost á nýjum tækifærum, koma 

sér á framfæri og kynna vörumerkin sín. Fyrirtækin eru að leita að einhverjum til þess að segja 

sögu sína. Markaðssetning áhrifavalda er eitt af þeim verkfærum sem vaxa hraðast hvað það 

varðar að sækja nýja viðskiptavini á netinu. Markaðssetning í gegnum áhrifavalda felur í sér að 

markaðssetja vörur og þjónustu til þeirra fylgjenda sem áhrifavaldur hefur áhrif á. Þessi 

markaðsáhrif stafa yfirleitt af sérfræðiþekkingu, vinsældum eða orðspori einstaklings. Segja má 
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að markaðssetning til markhóps áhrifavalda sé svipað og munnleg markaðssetning (Kádeková 

og Holienčinová, 2018). 

Áhrifavaldar geta haft áhrif á sjálfsmynd ungmenna ef farið er ógætilega í að miðla efni í 

gegnum samfélagsmiðla. Forrit á borð við Instagram og Snapchat gera áhrifavöldum fært að 

nota allskonar „filtera“ til fegrunar á útliti og getur það mögulega villt fyrir ungum óreyndum 

neytendum. 

Duldar auglýsingar 

Duldar auglýsingar eru oft kallaðar dulin viðskiptaboð og samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 

38/2011, um fjölmiðla, eru dulin viðskiptaboð skilgreind sem  „kynning í máli eða myndum á 

vörum, þjónustu, heiti, vörumerki, eða starfsemi aðila sem framleiðir vöru eða veitir þjónustu 

í dagskrárliðum þegar slík kynning er til þess ætluð af hálfu fjölmiðlaveitu að þjóna 

auglýsingamarkmiðum og gæti villt um fyrir neytendum að því er eðli hennar varðar“. 
Því hefur verið haldið fram að kostað efni brjóti í bága við rétt neytenda til þess að vita 

hvenær auglýsingum er beint að þeim og hafa duldar auglýsingar verið taldar siðlausar og 

villandi. Af þeim sökum hafa áhrif kostaðs efnis, án vitundar neytenda um ásetning verið 

alvarlegt áhyggjuefni í samfélaginu. Til þess að tryggja sanngjörn samskipti og forðast allan 

rugling af hálfu neytenda hafa reglur sem skylda auglýsendur til þess að birta upplýsingar um 

hvort efni er kostað verið þróaðar og lagðar til í nokkrum löndum (Boerman og van Reijmersdal, 

2016). 
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5 Áhrif samfélagsmiðla á sjálfsmynd 

ungmenna 

Líkt og kemur fram í kafla 4 hefur pressan á neytendur sem tilheyra kynslóð Z aldrei verið meiri. 

Ungmenni vilja tilheyra og upplifa sig sem hlut af hóp og vilja ef til vill eignast það sem aðrir eiga 

til þess að passa inn í hópinn. Mörg fyrirtæki t.d. í snyrtivöru bransanum nýta sér allskonar forrit 

sem boðið er uppá til að breyta og bæta myndir sem teknar eru af fyrirsætum. Slíkar myndir 

eru taldar vera villandi og geta haft neikvæð áhrif á neytendur sem eiga það til að bera sig 

saman við myndirnar.  

Í gegnum ævina er sjálfsmynd einstaklings í sífelldri þróun og breytist hún í takt við breyttan 

þroska og aðstæður. Þegar kemur að unglingsárunum verða ungmenni meðvitaðri um eigin 

sjálfsmynd. Ungmenni eiga það til að fara að velta fyrir sér grundvallaratriðum á borð við: Hver 

er ég?, Hvað skilgreinir mig?, Hvað finnst öðrum um mig? o.fl. (Heilsuvera, 2017). 

Sjálfsmynd hefur verið skilgreind sem „alger huglæg skynjun á sjálfum sér, þar á meðal 

mynd af líkama manns og hughrifum persónuleika manns, getu og svo framvegis“ (Bailey, 

2003). Sálfræðingar hafa einnig sagt að sjálfsmynd manns sé andleg mynd manns, líkamlegt 

útlit manns og samþætting reynslu, langana og tilfinninga (Bailey, 2003). 

5.1 Staðalímyndir 

Til er öflugt safn frásagna sem móta staðalímyndir kynslóðar Z. Sumir vísa til hennar sem fyrstu 

kynslóðar stafrænna innfæddra eða sem „iGen“ vegna þess að meðlimir hennar voru fyrstir til 

þess að eyða öllum unglingsárunum með snjallsíma við hönd. Má því segja að ein algengasta 

staðalímyndin um kynslóð Z sé sú að hún sé alltaf tengd við raftæki. Þetta hefur reynst mörgum 

kennurum erfitt viðureignar vegna þess að nemendur kjósa stöðuga skemmtun og jafningjamat 

fram yfir kennslu. Önnur staðalímynd kynslóðar Z er sú að hún sé vernduð og njóti ákveðinna 

forréttinda, njóti góðs af foreldrum sem fylgjast með öllum þáttum í lífi barna sinna og fjarlægja 
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allt mótlæti sem á vegi þeirra verður. Þessar staðalímyndir lýsa þó að sjálfsögðu ekki upplifun 

allra sem tilheyra kynslóð Z heldur eru þær ofureinföldun á flóknum félagslegum veruleika 

(Camfield o.fl., 2020). 

Þó svo að kynslóðin sé tæknivædd og leiti að stöðugri afþreyingu sem veldur verri athygli í 

skóla hafa menntastofnanir brugðið á það ráð að breyta kennsluaðferðum. Með því að sameina 

afþreyingu og lærdóm í hinum ýmsu forritum sem skólar geta náð í á spjaldtölvur nemenda 

hefur þeim tekist að ná betur til nemenda. Má draga þá ályktun að tæknin sé ekki einungis af 

hinu slæma þegar viðkemur kennslu. 

5.2 Líkamsskömm 

Hugmyndin um skömm er svo viðkvæmt efni að það var talið of móðgandi fyrir rannsóknir og 

umræður fram á 20 öld. Skömm nær yfir margs konar óþægilegar tilfinningar, þar á meðal 

vandræðaleika, sektarkennd, niðurlægingu, sjálfsvitund, niðurbrot o.fl. Skilgreining sem oft 

hefur verið notuð er „skömm er tilfinning sjálfsmats sem veldur því að viðfangsefnið finnur fyrir 

kvíða við hugsanir um hvernig hann eða hún er séð og dæmd af öðrum“ (Bruer-Hess og Lin, 

2019). Á fyrri tímabilum var skömmin ósýnileg, eða að minnsta kosti bundin við munnlega 

fordæmingu. Tilkoma og framgangur Internetsins og þróun samfélagsmiðla hefur hins vegar 

gert fólki kleift að ræða opinskátt um tilfinningar sínar, viðhorf og skynjun um hvern sem er á 

ótryggðan, óvæginn og nafnlausan hátt. Þó að rannsóknir hafi sýnt fram á að jákvæðar 

líkamsímyndir geti komið fram á samfélagsmiðlum er mun meira um að samfélagsmiðlar leiði 

af sér líkamsskömm (e. Physical shame) og óánægju notenda þeirra (Bruer-Hess og Lin, 2019). 

Það er ýmislegt sem getur ýtt undir neikvætt hugarfar ungmenna til eigin líkama og tengist 

það yfirleitt undirliggjandi vanda á borð við neikvæðu sjálfsmati og þunglyndi. Heilsuvera hefur 

gefið út mikilvægt efni fyrir foreldra og aðra uppeldis aðila barna til þess að ýta undir jákvætt 

líkamsviðhorf og til þess að vinna saman gegn stríðni og fordómum vegna mismunandi 

holdafars (Heilsuvera, 2016). 

5.3 Óttinn við að missa af 

Óttinn við að missa af (e. The fear of missing out) vísar til þeirrar tilfinningar eða skynjunar að 

aðrir séu að skemmta sér betur, lifi meira spennandi lífi eða upplifi betri hluti en þú. Í því felst 



 

 21 

djúp öfundar tilfinning sem í kjölfarið getur haft áhrif á sjálfsálit. „FOMO“ er ekki nýtt af 

nálinni og skilgreindi Dr. Dan Herman markaðsráðgjafi hugtakið „ótti við að missa af“ árið 

1996 í rannsóknarritgerð sinni. Með tilkomu samfélagsmiðla hefur óttinn við að missa af orðið 

mun augljósari. Samfélagsmiðlar eiga það til að ýta undir þá tilfinningu að einstaklingar séu að 

bera sitt venjulega líf saman við hápunkta í lífi annarra. Þar með skekkist raunveruleg sýn á 

það sem er í gangi í eigin lífi og jafnaldrar virðast standa sig mikið betur. Samfélagsmiðlar á 

borð við Instagram og Snapchat bjóða upp á að þú getir séð myndir af vinum þínum sem njóta 

skemmtilegra stunda án þín, sem er eitthvað sem fólk hefur ekki verið svo meðvitað um hér á 

árum áður (Scott, 2021). 

5.4 Jafningjaáhrif 

Eins og með margt annað geta jafningjaáhrif birst á marga vegu og geta þau haft í för með sér 

góð og slæm áhrif. Börn og unglingar leitast við að styrkja vinasambönd utan fjölskyldunnar og 

vilja passa inn. Sterk sjálfsmynd hefur mikið um það að segja hversu móttækileg börn og 

unglingar eru fyrir jafningjaáhrifum. 

Þegar börn verða að unglingum verða þau sjálfstæðari frá foreldrum sínum og verða 

jafningjasambönd þeim mikilvægari. Samt sem áður koma jafnaldrar ekki í stað foreldra heldur 

víkka þeir fremur félagslegan vettvang barna. Jafningjaáhrif (e. Peer effect) virðast vera 

órjúfanlegur hluti í samskiptum unglinga og geta þau verið bæði jákvæð og neikvæð (Sumter 

o.fl., 2009). Áhrif jafningja á félagslega hegðun einstaklinga verða sérstaklega áberandi á 

unglingsárum. Sýnt hefur verið fram á að jafningjasamþykki og hópaðild hvetji til námsárangurs 

og félagslegrar hegðunar meðal unglinga (Zhu o.fl., 2020).  

Jafningjasamþykki er mjög mikilvægt í augum Z kynslóðarinnar og skiptir það miklu máli að 

tilheyra. Sjálfsmynd þeirra ræðst að hluta til af hópnum sem kynslóðin tilheyrir. Að vera 

samþykktur af jafnöldrum þegar kemur að tónlist, tísku, snyrtivörum o.fl. skiptir miklu máli fyrir 

kynslóð Z (Williams o.fl., 2010). Margar neysluákvarðanir eru undir áhrifum tengdra ákvarðana 

sem teknar eru af jafnöldrum einstaklings (Bailey o.fl., 2019). 
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5.5 Sítenging 

Kynslóð Z hefur fullkomlega tekið við tækni inn í líf sitt og byrjað að nota hana frá unga aldri. Í 

dag er það talið algerlega eðlilegt, eins og loftið sem við öndum að okkur, og er tækni notuð í 

næstum öllum athöfnum og þáttum lífsins. Kynslóð Z er fyrsta raunverulega stafræna kynslóðin. 

Í gegnum tækni, hnattvæðingu og menningarmun okkar tíma eru tíska, matur, afþreying á 

netinu, samfélagsþróun og fjölmiðlar alþjóðlegri en nokkru sinni fyrr (Budac, 2015). 

Ungt fólk elst upp í sífellt tengdari heimi þar sem tækniframfarir eru gríðarlegar og er 

ungt fólk í dag sítengt. Þau vinna heimavinnuna á fartölvu með heyrnartól að hlusta á tónlist, 

senda vinum skilaboð í snjallsímanum, pósta á Instagram eða aðra samfélagsmiðla á meðan 

sjónvarpið spilar í bakgrunni. Jafnvel þó að slíkar aðstæður séu orðnar algengar, gegna 

fjölmiðlar og samfélagsmiðlar mikilvægu hlutverki í daglegu lífi ungs fólks (Michikyan og Suárez-

Orozco, 2016). 

5.6 Hlutverk foreldra 

Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki við að vernda og stjórna virkni unglinga, sérstaklega 

þegar kemur að samfélagsmiðlum, þar sem börn þeirra geta staðið frammi fyrir hættum með 

að nota samfélagsmiðla. Hinn ótakmarkaði sýndarheimur getur haft jákvæð áhrif, en hann 

getur einnig haft neikvæð áhrif á borð við hatursorðræðu, klám og rógburð. Foreldrar verða 

að taka ábyrgð á samfélagsmiðlum barna sinna og mælt er með að foreldrar geri börnunum 

sínum grein fyrir því hvernig á að nota samfélagsmiðla á réttan og öruggan hátt. Foreldrar 

ættu að hafa umsjón með samfélagsmiðlanotkun ólögráða barna (Apridar o.fl., 2019). 

Foreldrar og umönnunaraðilar ættu að fræða sig um Internetið og þær leiðir sem 

börnin þeirra nota sem og um tæknina almennt. Foreldrar ættu jafnframt að kanna og meta 

skilvirkni þeirra tækja sem barn þeirra notar og tileinka sér þau tæki eftir því sem við á og taka 

þátt í netnotkun barns með því að vera meðvitaður um þær hættur sem kunna að vera á 

Internetinu. Þá verða foreldrar að vera vakandi yfir ólögráða börnum í samfélaginu og í 

jafningjahópi barna sinna og vita hvenær þeir þurfa að leita hjálpar frá öðrum (Palfrey o.fl., 

2010). 
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5.7 Samantekt 

Vitað er að unglingsárin geta reynst mörgum erfið þar sem unglingar eru að finna út hverjir 

þeir eru, hverju þeir trúa, hverju þeir eru góðir í og hverjar skyldur þeirra eru. Höfundur telur 

að helstu áhrif samfélagsmiðla á sjálfsmynd ungs fólks séu að þeir beri sig saman við aðra. 

Með því móti eru ungmenni gjarnari á að móta sjálfsmynd sína út frá sjónarhorni annarra. Til 

þess að geta rökstutt þá skoðun þarf að skoða einstaklinga meðal annars út frá lýðfræðilegum 

breytum. 

Hlutverk foreldra í uppeldi barna og unglinga hefur breyst milli kynslóða og hefur mikil 

vakning átt sér stað í samfélaginu okkar um hina ýmsu króka Internetsins. Foreldrar sem og 

börnin þeirra eru meðvitaðri um þær hættur sem kunna að leynast þar. Myndi höfundur því 

telja hlutverk foreldra vera meðal annars að upplýsa börnin um þær hættur, kenna þeim að 

nota tækin rétt, fylgjast vel með þeim samskiptum sem börnin eiga í gegnum samfélagsmiðla 

og grípa inn í ef þurfa þykir. Ef börn og unglingar eru meðvituð um orsakir og afleiðingar eru 

þau líklegri til þess að fara varlega á samfélagsmiðlum. 
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6 Rannsóknir 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður fyrri rannsókna á áhrifum samfélagsmiðla og 

auglýsinga á ungmenni. Farið verður yfir jákvæð og neikvæð áhrif samfélagsmiðla auk 

hugsanlegra afleiðinga sem þeim gætu fylgt. 

6.1 Innlendar rannsóknir 

Í ritrýndri grein sem Ársæll Arnarsson skrifaði haustið 2019 um framkvæmd rannsóknar á 

árunum 2017-2018 var fjallað um depurð meðal skólabarna á Íslandi. Hefur Ársæll orð á því að 

sú kynslóð sem elst upp í nútímanum sé líklegri til þess að upplifa depurð en þær kynslóðir sem 

á undan hafa verið. Nemendur í 6., 8. og 10. bekk á Íslandi hafa setið fyrir svörum í þessari sömu 

rannsókn frá árinu 2006 og nú síðast veturinn 2017-2018. Þar fengust svör frá 7.159 nemendum 

og sýndu niðurstöðurnar fram á algengi daglegrar depurðar hefur aukist um þriðjung á 

tímabilinu 2006 til 2018, eða úr 5,8% í 7,6%. Tiltölulega jöfn svörun var á meðal kynja þar sem 

3.530 drengir svöruðu og 3.498 stúlkur. Ásamt mörgum breytum sem höfðu áhrif á daglega 

depurð unglinga var óeðlileg skjánotkun til þess að auka líkurnar um 60%. Í greininni tekur 

Ársæll einnig fram að eðlilegt sé að upplifa depurð endrum og eins á unglingsárunum líkt og á 

öðrum æviskeiðum en að langvarandi geðlægð geti haft alvarleg áhrif á endurtekinn kvíða, 

vímuefnaneyslu og sjálfsvígshegðun (Arnarsson, 2020). 

Skimað hefur verið fyrir einkennum þunglyndis frá árinu 2009 meðal ungmenna í Breiðholti. 

Í því sambandi hefur kvíði meðal unglinga í efstu bekkjum grunnskóla verið kannaður 

sérstaklega. Þau gögn sem hafa orðið til við slíkar skimanir sýna fram á hækkun á hlutfalli þeirra 

sem mælast yfir viðmiðunarmörkum á skimunarlista fyrir kvíða og þunglyndi, þá fyrst og fremst 

meðal stúlkna. Hlutfall stúlkna sem reyndust yfir viðmiðunarmörkum fyrir þunglyndi meira en 

tvöfaldaðist á árunum 2009 til 2015, og það hlutfall þeirra sem reyndist yfir viðmiðunarmörkum 

fyrir kvíða nær fjórfaldaðist á sama tímabili (Embætti Landlæknis, 2017). 
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Í grein sem Kristín Ómarsdóttir lýðheilsufræðingur gaf út árið 2021 er sagt að mikil notkun 

samfélagsmiðla geti haft áhrif á andlega og líkamlega heilsu ungmenna. Þar setur Kristín saman 

mynd eftir rannsókn úr Læknablaðinu þar sem meðal annars kemur fram að 55% einstaklinga 

upplifa slæma sjálfsmynd eftir notkun á samfélagsmiðlum og að andlegri heilsu ungmenna hafi 

hrakað mikið frá árunum 2010 til 2016. 

 

Mynd 2: Andleg heilsa ungmenna2 

Þar er einnig farið yfir jákvæð og neikvæð áhrif samfélagsmiðla. Samfélagsmiðlar geta þróað 

félagslega vitund og vakið athygli unglinga á viðkvæmum málefnum. Samfélagsmiðlar eru góð 

uppspretta náms og kennslu. Samfélagsmiðlar geta haft jákvæð og neikvæð áhrif á sjálfsmynd 

unglinga en dæmi um jákvæð áhrif eru þau að upplifa valdeflingu og samþykki miðað við fjölda 

„like“ og jákvæðra umsagna sem veitir þeim þá tilfinningu að þeim finnist þau tilheyra. Einnig 

 
2 Heilsuseigla, 2021. 
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hafa samfélagsmiðlar reynst frábær vettvangur fyrir börn og unglinga til þess að sýna hæfileika 

sína og fá jákvæðar undirtektir frá öðrum. Unglingar geta aukið samskipti sín við vini, fjölskyldu 

og annað fólk ásamt því að taka þátt í umræðum sem eiga sér stað í gegnum tölvu eða síma. 

 

Mynd 3: Jákvæð og neikvæð áhrif samfélagsmiðla3 

Þrátt fyrir jákvæð áhrif samfélagsmiðla hafa börn og unglingar einnig upplifað neikvæð áhrif 

þeirra sem skilar sér í miklum kvíða og streitu. Ungmenni eru gjörn á að bera sig saman við aðra, 

sér í lagi á samfélagsmiðlum. þess geta þeir upplifað sig sem minna virði en aðrir ef þeir eru 

betri í einhverju. Samfélagsmiðlar bjóða einnig upp á að notendur geti birt athugasemdir 

nafnlaust og getur það aukið líkurnar á að ofbeldi geti átt sér stað á samfélagsmiðlum. Slíkar 

 
3 Heilsuseigla, 2021. 
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athugasemdir geta átt eftir að valda djúpum tilfinningalegum skaða. Einnig eru samfélagsmiðlar 

taldir hafa neikvæð áhrif á sjálfstæða hugsun og draga úr virkni og framleiðni. Unglingar eru 

viðkvæmari fyrir því að samfélagsmiðlanotkun þeirra geti orðið ávanabindandi sem dregur úr 

framleiðni (Heilsuseigla, 2021, 7.mars). 

6.2 Erlendar rannsóknir 

Samkvæmt rannsóknum er talið að samfélagsmiðlar séu góður vettvangur fyrir samanburð, þú 

sérð glansmyndir sem þú telur vera líkar raunveruleikanum og berð þær saman við þinn 

raunveruleika. Rannsókn var gerð á Skáni í Svíþjóð varðandi áhrif samfélagsmiðla á andlega 

heilsu ungs fólks á aldrinum 18-34 ára. Þar var alls 1341 þátttakandi spurður út í 

samfélagsmiðlanotkun sína og andlega heilsu. Í þessari rannsókn kom fram að mælanleg aukin 

hætta væri á verri andlegri heilsu með notkun samfélagsmiðla, en þó eingöngu á meðal kvenna. 

Konur sem töldu sig nota samfélagsmiðla á næstum klukkutíma fresti voru líklegri til að upplifa 

og meta andlega heilsu sína verri en þær sem töldu sig nota þá sjaldnar en á klukkutíma fresti. 

Einnig var talið að vinafjöldi fólks á samfélagsmiðlum hafi haft áhrif. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að tengsl væru á milli annars vegar hárrar tíðni 

samfélagsmiðlanotkunar og stærðar tengiliða og hins vegar lélegrar geðheilsu hjá ungum 

sænskum konum (Heilsuseigla, 2021, 7.mars). 

Geðheilbrigðisbarátta Bandaríkjanna hefur átt undir högg að sækja síðan um mitt ár 2000. 

Aukin tíðni þunglyndis og sjálfsvígshegðunar meðal ungra Bandaríkjamanna var afhjúpuð í 

rannsókn um geðheilbrigðisbaráttu kynslóðar Y (e. Millenials) og kynslóðar Z. Þeir sem stóðu að 

rannsókninni fundu ekki sömu þróun meðal eldri fullorðinna þar sem andleg vanlíðan hjá 65 ára 

og eldri lækkaði lítillega. Á milli áranna 2005 og 2017 jókst hlutfall ungmenna á aldrinum 12 til 

17 ára sem upplifðu alvarlegt þunglyndiskast um 52%, úr 8,7% í 13,2%. Hjá ungu fólki á aldrinum 

18 til 25 ára hækkaði hlutfallið með þunglyndi um 63%, úr 8,1% árið 2009 í 13,2% árið 2017. 

Það bar með sér að vera kvíðin, vonlaus, eirðarlaus, pirruð, að vera svo sorgmædd/ur eða 

þunglynd/ur að ekkert gæti glatt þau o.s.frv. Á sama tíma hækkaði hlutfall 18 til 19 ára sem 

höfðu sjálfsvígshugsanir hvort sem var um áætlun eða tilraun til sjálfsvígs úr 8,5% árið 2008 í 

12,4% árið 2017. Konur og stúlkur virtust vera í sérstakri áhættu á að fá geðraskanir. Til dæmis 

árið 2005 höfðu 13,1% stúlkna á aldrinum 12 til 17 ára upplifað alvarlegt þunglyndi á síðustu 12 

mánuðum. Það hækkaði í 19,9% árið 2017, eða næstum fimmta hver stúlka. Rannsókn þessi var 
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byggð á gögnum á landsvísu um 611.880 unglinga og fullorðna úr National Survey on Drug Use 

and Health sem nær til einstaklinga 12 ára og eldri. Rannsakendur greindu gögn um samtals 

212.913 unglinga á aldrinum 12 til 17 ára frá árunum 2005 til 2017 og 398.967 fullorðna 18 ára 

og eldri frá árunum 2008 til 2017. Á þessum árum var það helst ein breyting sem hafði meiri 

áhrif á líf ungs fólks en eldra fólks, þ.e.a.s. vöxtur snjallsíma, stafrænna miðla eins og 

samfélagsmiðla, textaskilaboða og leikja. Eldra fólk hefur líka notað þessa tækni en innleiðing 

þeirra meðal yngra fólks var hraðari og fullkomnari og áhrifin á félagslíf þess mun meiri. Nefna 

má að það hvernig unglingar eyða frítíma sínum hefur breyst, þeir eyða minni tíma með vinum 

sínum og í eigin persónu, minni tími fer í svefn og meiri tími á stafrænum miðlum. Minnkaður 

svefn er einn og sér stór áhættuþáttur fyrir þunglyndi og sjálfsvígshugsanir og þar sem mörg 

okkar óttast hluti sem við skiljum ekki eða ráðum ekki við eru áhyggjur meðal foreldra vegna 

samfélagsmiðlanotkunar barna þeirra miklar. Það er erfitt að vera ungur og streituvaldar sem 

voru ekki einu sinni til fyrir um þrjátíu árum, hafa neikvæð áhrif á yngri kynslóðir okkar, þar sem 

heilinn nær ekki fullum þroska fyrr en um það bil við 25 ára aldur (Gander, 2019, 14.mars). 

6.3 Samantekt og umræða rannsókna 

Þar sem talið er að heilinn nái ekki fullum þroska fyrr en um það bil við 25 ára aldur er vissara 

að líta eftir því sem ungmenni eru að gera. Hvort sem um ræðir viðveru ungmenna á 

samfélagsmiðlum eða í hinum almenna heimi.  

Eins og fram kemur í kafla 2.5 um lög og reglur um auglýsingar er markaðsfólki og 

auglýsendum gert ljóst að nýta sér ekki trúgirni og reynsluleysi barna og unglinga. Það 

undirstrikar þá hugmynd skýrsluhöfundar að börn og ungmenni eru verr undir það búin að 

bregðast við ýmsum aðstæðum sem geta átt sér stað með aukinni notkun samfélagsmiðla. 

Auglýsingar eiga það til að vera villandi eða að notaðar séu ýmsar brellur til þess að breyta og 

fegra það sem verið er að auglýsa. Börn og unglingar eiga erfiðara með að gera sér grein fyrir 

því og það getur haft þau áhrif í för með sér að þau beri sig saman við þær.  

Niðurstöður sýna að samspil margra þátta geta haft áhrif á geðheilbrigði ungs fólks. 

Þar er aðallega talað um ónógan svefn og samfélagsmiðlanotkun sem helsta áhrifaþáttinn 

þegar við kemur þunglyndi og sjálfsvígshugsunum. Þar sem samfélagið okkar er í stöðugri 

þróun og tæknin sífellt að breytast er æskilegt fyrir foreldra að vera meðvitaðir og reyna að 
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læra á sama tíma og breytingarnar eiga sér stað til þess að vera betur í stakk búin að takast á 

við þau hugsanlegu vandamál sem börnin þeirra kunna að lenda í. 

7 Rannsóknaraðferðir 

Í ritgerðinni hefur verið fjallað um samfélagsmiðla, auglýsingar og áhrif þeirra á sjálfsmynd 

ungs fólks. Einnig var farið yfir markaðssetningu til ungs fólks á samfélagsmiðlum og 

áhrifavalda sem leika lykilhlutverk í nútíma markaðsaðferðum.  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða áhrif samfélagsmiðla og auglýsinga á sjálfsmynd 

ungs fólks með tilliti til jafningjaáhrifa. Rannsakanda varð fljótlega ljóst að nauðsyn væri á að 

afla upplýsinga á fjölbreyttan hátt þar sem stór hluti kynslóðar Z eru ólögráða börn. Með því 

fékkst víðtækari sýn á viðfangsefnið og var tveimur rannsóknaraðferðum beitt við öflun 

upplýsinga. Við framkvæmd rannsóknar fannst skýrsluhöfundi viðeigandi að nota bæði 

megindlega (e. Quantitative) rannsókn í formi spurningakönnunar og eigindlega (e. 

Qualitative) rannsókn í formi rýnihóps. 

- Spurningakönnun varðandi samfélagsmiðlanotkun, auglýsingar og möguleg 

áhrif þeirra á sjálfsmynd ungs fólks á aldrinum 18-25 ára.  

- Rýnihóparannsókn um viðhorf foreldra barna á aldrinum 10–18 ára til 

samfélagsmiðlanotkunar þeirra og möguleg áhrif þeirra á sjálfsmynd. 

Hér verður rannsóknaraðferðum lýst og farið yfir hvenær þær voru framkvæmdar og hvaða 

gagna var aflað á meðan á því stóð. Þar á eftir verður gerð grein fyrir framkvæmd 

rýnihóparannsóknar og spurningakönnunar og að lokum verður farið yfir svör þátttakenda, þau 

greind og niðurstöður teknar saman og túlkaðar. 

7.1 Rýnihóparannsókn 

Rýnihópur 

Tilgangurinn með rýnihópunum var að komast nær viðhorfum foreldra á mögulegum áhrifum 

samfélagsmiðla og auglýsinga á sjálfsmynd barna þeirra. Ákveðið var að framkvæma 
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rýnihóparannsókn þar sem foreldrar barna á aldrinum 10-18 ára komu saman og svöruðu 

spurningum rannsakanda um málefnið. Framkvæmd voru tvö rýnihópaviðtöl sem fóru bæði 

fram á Zoom vegna dreifingar þátttakenda yfir landið. Fyrri rýnihópur hittist 4. mars 2022 og 

voru þátttakendur 6 talsins en aðeins 5 af þeim mættu. Seinni rýnihópur hittist 8. mars 2022 

og voru þátttakendur 7 talsins en aðeins 5 af þeim mættu. Þær rannsóknarspurningar sem 

lagt var upp með við framkvæmd þessarar rannsóknar voru: 

- Hafa auglýsingar áhrif á sjálfsmynd ungmenna? 

- Með hvaða hætti hafa auglýsingar og samfélagsmiðlar áhrif á sjálfsmynd ungmenna? 

- Hvert er hlutverk foreldra þegar kemur að notkun samfélagsmiðla meðal ungmenna? 

Einnig var kannað hvort að börn og unglingar á aldrinum 10-18 ára verði frekar fyrir 

jafningjaáhrifum en af auglýsingum sem beint er til þeirra. 

Rýnihópur er hópur fólks sem er vandlega valinn út frá ákveðnum lýðfræðilegum, 

sálfræðilegum eða öðrum breytum og hópað saman til þess að ræða ítarlega um ákveðið 

málefni. Hópurinn saman stendur af sex til tíu manns og er yfirleitt einn fundarstjóri sem 

tryggir að það sé fjallað um rétta hluti, að ekki sé farið út fyrir efnið og að allir fái jafnt 

tækifæri til þess að tjá sig (Kotler og Keller. 2012. bls. 102). Þýði (e. Population) eru allir þeir 

einstaklingar sem rannsókninni er ætlað að afla upplýsinga um og úrtak (e. Sample) er svo 

hluti af þýðinu. Þær upplýsingar sem fást um úrtakshóp rannsóknar eru notaðar til þess að spá 

fyrir um einkenni þýðisins í heild. Notast var við hentugleikaúrtak þar sem rannsakandi taldi 

nauðsynlegt að fá einstaklinga sem hafa reynslu og þekkingu á efninu og eiga auðvelt með að 

láta skoðun sína í ljós (Sóley Bender, 2013). Í ljósi þess var rannsakandi viss um að þessi aðferð 

myndi skila skýrustu og nákvæmustu myndinni af niðurstöðum.  

Þátttakendur  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru allar mæður á aldrinum 29-49 ára og voru þær 10 talsins. Í 

rýnihópnum 4. mars voru 5 einstaklingar, ein 29 ára með stelpu sem er 11 ára, ein 32 ára með 

stelpu sem er 13 ára, ein 36 ára með stelpu sem verður 13 ára í október n.k., ein 38 ára einnig 

með stelpu sem verður einnig 13 ára í október n.k., og ein 49 ára með tvö börn á heimili sem 

eru 16 og 17 ára. Í rýnihópnum 8. mars voru 5 einstaklingar, ein 32 ára með einn strák sem er 

13 ára, ein 35 ára með einn 11 ára strák, ein 14 ára sem skilgreinir sig hvorki sem stelpu né 

strák og eina 16 ára stelpu, ein 37 ára með einn 13 ára strák, ein 37 ára með stelpu sem er 10 
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ára og strák sem er 16 ára og ein 34 ára með 16 ára gamlan strák. Rannsakandi valdi 

þátttakendur sem hann kannaðist við og vissi að ættu börn á þessum tiltekna aldri en þekkti 

ekki beint til þeirra. Enginn þátttakenda hafði hist áður og voru engin innbyrðis tengsl milli 

þátttakenda. Það getur vissulega haft áhrif á niðurstöður ef rannsakandi þekkir til þátttakenda 

eða ef þátttakendur þekkjast innbyrðis. Það getur þó einnig haft það í för með sér að 

þátttakendur eigi auðveldara með að deila skoðunum sínum. Það hefði verið gaman að heyra 

frá feðrum barna á aldrinum 10-18 ára, hvort að upplifun þeirra á samfélagsmiðlanotkun 

barnanna sé gjörólík eða svipuð.  

Þátttakendur tóku fullan þátt og voru ófeimnir við að tjá sig um rannsóknarefnið og 

komu fram margar mismunandi skoðanir en jafnframt var komið inn á hluti sem þátttakendur 

voru sammála um. Frekar mikill munur var á viðtölunum vegna þess að í fyrri rýnihóp áttu 

allar mæðurnar stelpur á aldrinum 10-18 ára en í seinni voru fleiri mæður sem áttu stráka á 

sama aldri. Margar mismunandi umræður mynduðust í kjölfar þeirra spurninga sem 

rannsakandi lagði upp með sem sjá má í viðhengi 1. 

Framkvæmd 

Framkvæmd voru tvö rýnihópaviðtöl til gagnaöflunar. Bæði viðtölin stóðu yfir í um það bil 40 

mínútur og var viðmælendum gert ljóst að viðtalið yrði tekið upp en að öllum gögnum yrði 

eytt eftir vinnslu þeirra og að ekki yrði hægt að rekja svör einstakra þátttakenda til þeirra. 

Fullkomið samþykki allra þátttakenda fékkst fyrir því að upptaka mætti eiga sér stað. 

Þátttakendur voru upplýstir um markmið rannsóknarinnar og veittu viðmælendur munnlegt 

samþykki þess að þeir væru kunnugir rannsókninni og að þeir væru viljugir til þess að taka 

þátt. Að lokum tjáði rannsakandi öllum viðmælendum að fullum trúnaði yrði heitið hvað 

varðar persónulega vitneskju sem fram kom í viðtalinu.  

Til að samræmi fengist við framkvæmd viðtalanna útbjó rannsakandi spurningaramma 

með 15 spurningum sem farið var eftir. Þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með við 

framkvæmd rannsóknarinnar voru viðmið fyrir aðrar spurningar sem rannsakanda fannst 

mikilvægt að koma inn á í viðtölunum. Leitast var við að hafa opnar spurningar til þess að veita 

tækifæri á fjölbreyttari umræðum og varast að hafa leiðandi spurningar. Með því að hafa 

spurningaramma var rannsakanda fært að hafa vissa stjórn á þeim umræðum sem mynduðust 

þó svo að mismunandi umræður ættu sér vissulega stað. Fyrir framkvæmd 
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rýnihóparannsóknarinnar ráðfærði rannsakandi sig við leiðbeinanda verkefnisins um aðferð 

þegar kom að viðtölunum. Rannsakanda var ljóst að hafa ekki áhrif á viðmælendur og hvattur 

til að halda eigin skoðunum út af fyrir sig.  

Að viðtölunum loknum voru viðtölin skrifuð orðrétt upp í Microsoft Word. Að því loknu voru 

viðtölin lesin samviskusamlega yfir og þau atriði sem þóttu athyglisverð og komu 

rannsóknarspurningunum við voru undirstrikuð. 

7.2 Niðurstöður rýnihóparannsóknar 

Notkun samfélagsmiðla, jafningjaáhrif og áhrif auglýsinga 

Allar mæðurnar voru sammála um að hafa leyft börnunum sínum að stofna aðgang á 

samfélagsmiðlinum Snapchat fyrir 13 ára aldur, en einungis til þess að eiga kost á samskiptum 

við skyldmenni og vini sem búa út um allan heim. Þær voru einnig sammála um að þar væru 

stífar reglur sem börnin þyrftu að fara eftir. Til að mynda mættu þau ekki bæta hverjum sem 

er á vinalistann sinn og að foreldrarnir hefðu aðgang að hverjum þau væru að fylgja á 

Snapchat. Ein móðirin nefndi eftirfarandi:  

 

„Stelpan mín er 13 ára og hún fékk Snapchat fyrir það. Ég hef alveg frekar stífar reglur með því að hún þarf að biðja 

mig um leyfi til þess að adda einhverjum, ég fæ að fara yfir vinalistan hennar og er frekar stíf hvað þetta varðar og 

er frekar hrædd við þetta. Hún spyr mig alltaf um leyfi og ég treysti henni alveg fyrir því“. 

  

Önnur móðir nefndi þessu til stuðnings að dóttir sín væri með TikTok í símanum sínum, með 

þeim hætti gæti hún fylgst með þeim skilaboðum sem þangað koma. 

Þarna er einmitt hlutverk foreldra afar mikilvægt, að vera upplýst um hvað börnin 

þeirra eru að gera á Snapchat eða öðrum samfélagsmiðlaforritum. Hver sem er getur bætt 

þeim við á vinalistann sinn ef ekki er farið gætilega. Aðrar höfðu orð á að börnin væru frekar 

meðvituð um að foreldrarnir vildu vita hvað þau væru að gera á samfélagsmiðlum og að það 

væru engin leyndarmál hvað það varðar. Börn og unglingar nota oft Snapchat til að hafa 

samskipti sín á milli. Oftar en ekki leyfa foreldrar þeim að hafa aðgang til þess að geta tekið 

þátt í samskiptum sem fara þar fram, hvort sem um ræðir samskipti við bekkjarfélaga eða 

skyldmenni út á landi. Í tengslum við þetta lét ein móðirin eftirfarandi ummæli falla: 
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„Mín fengu bæði einmitt Snapchat áður en þau höfðu aldur til en það var upphaflega eingöngu til að tala 

við skyldmenni út á landi, tala við frændsystkin sín sem eru á þeirra aldri og vildu geta hringt sko videocall og ég vildi 

ekki hleypa þeim á Facebook. En þetta er allt undir eftirliti og ég hef aðgang inn hjá þeim og það eru reglur sem þau 

verða að fylgja eins og þau mega ekki adda neinum á Snapchat sem þau þekkja ekki og bara hafa vini og 

skyldmenni“. 

 

Þegar spurt var út í hvort að foreldrar upplifi þrýsting á börnin til þess að vera á 

samfélagsmiðlum, voru flestir sammála um að aðal pressan kæmi frá jafnöldrum barnanna. 

Móðir tveggja barna sagði:  

 

„Sko eldri mínum var eiginlega bara alveg sama eins og honum er von og vís, en þessi 10 ára er farin að 

suða ægilega um Facebook og Instagram og aðallega vegna þess að það eru svo margir bekkjarfélagar 

hennar komnir á Facebook, henni langaði líka að geta hringt í mig myndsímtal en við fundum aðra lausn 

á því og náðum í Google Duo, þannig hún getur hringt í mig myndsímtal þar og þá svona róaðist aðeins 

með Facebook en henni finnst ég samt ógeðslega leiðinleg mamma að leyfa henni ekki að fá Facebook 

eins og vinkonur hennar, þannig það er alveg pressa frá vinum hennar“. 

 

Þá nefndi önnur móðir að hún upplifði meiri þrýsting á stelpur frekar en stráka hvað þetta 

varðar. Strákum er yfirleitt meira sama um þessa hluti, en upplifa smá spennu rétt fyrir 

afmælisdaginn því þeir vita að þá mega þeir fá aðgang að Facebook og Instagram. Jafningjar 

virðast því hafa áhrif á hvort börn sækist eftir að vera á samfélagsmiðlum. 

 Hvað varðar áhrif auglýsinga á börn og unglinga og hvar börnin verða helst fyrir 

áhrifum auglýsinga var mest rætt um svo kölluð æði (e. Trends) sem eiga uppruna sinn yfirleitt 

á samfélagsmiðlum. Einnig var komið inn á áhrif auglýsinga á þann hátt að það hafi áhrif á 

hvað börnin vilja gera, ekki endilega hvað varðar kaup á veraldlegum hlutum. Eins og móðir 11 

ára stúlku nefndi: 

 

„Mér finnst þetta kannski ekkert endilega vera spurningin um auglýsingar per sey, heldur verða svona meira fyrir 

áhrifum af hvað allir eru að gera, það eru allir að gera þetta og þá þarf hún að vera að gera það líka, það er ekkert 

endalaust verið að biðja mig um að kaupa eitthvað fyrir sig heldur meira bara þú veist hún þarf að fá að mála sig 

eins og þessi er að gera og gera þetta eins og þessi er að gera. Þetta kemur svolítið svona í gegnum tiktokið það er 

einhver að gera eitthvað challenge og hún þarf að vera að gera það líka, svona þannig áhrif sem þetta er að hafa“. 

 

Þó að flestar mæðurnar væru sammála um að TikTok hefði mestu áhrifin á börnin þeirra 

nefndi ein móðir að tíska og vörumerkjaáhugi kæmi líka í gegnum íþróttir barnanna. Hvað 
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varðar markaðssetningu og auglýsingar sem beint er að börnum virðast jafningjaáhrifin vera 

sterkust. Að því leyti virðast auglýsingar hafa þau áhrif á þennan aldurshóp, einhver einn 

eignast ákveðinn hlut og þá vilja hinir fylgja.  

 

Áhrifavaldar, samanburður og sjálfsmynd  

Til þess að kanna með hvaða hætti auglýsingar hafa áhrif á sjálfsmynd ungs fólks voru 

foreldrarnir spurðir út í hvort að börnin þeirra væru að fylgja einhverjum áhrifavöldum á 

samfélagsmiðlum. Einnig hvort að foreldrar yrðu varir við að börnin þeirra væru að bera sig 

saman við aðra á samfélagsmiðlum, hvort sem um áhrifavald eða jafnaldra er að ræða. Þá 

voru allir sammála um að börnin sín væru að fylgjast með áhrifavöldum á hinum ýmsu 

samfélagsmiðlum. Strákarnir virtust vera aðallega á Youtube að fylgjast með öðrum strákum 

sem spila tölvuleiki á meðan stelpurnar voru aðallega að fylgja einhverjum á TikTok.  

Ein móðirin sagði: 

 

„Minn er mikið að fylgjast með strákum á Youtube, þá [þeim] sem eru að spila tölvuleiki, allskonar tölvuleiki. Mér 

finnst það bara skrítið og ekki eitthvað sem ég myndi vilja gera en sem honum finnst skemmtilegt og ég hef bara 

ekki sagt neitt við því“.  

 

Hinar tóku undir og voru að velta því fyrir sér hvers vegna strákarnir þeirra færu ekki að spila 

tölvuleikina sjálfir og afhverju þeir væru að eyða tíma í að horfa á aðra spila. Þá kom ein móðir 

með skemmtilegt sjónarhorn á þá umræðu sem hafði skapast:  

 

„Þetta er einmitt nákvæmlega svona hjá mínum. Hann fylgir nokkrum strákum á Youtube sem hafa verið að spila 

tölvuleiki og ég fékk útskýringu á þessu frá eldri aðilum sem segja að tölvuleikir séu íþróttir. Þetta eru rafíþróttir og 

þetta er alveg eins og við horfum á fótbolta- eða körfubolta leik og enginn spyr okkur af hverju við erum ekki frekar 

úti að spila bara fótbolta eða körfubolta. Þau eru að fylgjast með fólki sem eru góð í þessum íþróttum og læra af 

þeim, þannig að ég tek það í sátt að hann sé að fylgjast með ákveðinni íþrótt í rauninni“.  

 

Aðspurðar vilja þær meina að stelpur séu meira að bera sig saman við aðra á 

samfélagsmiðlum. Móðir 16 ára stúlku og 11 ára drengs sagðist finna mikinn mun á því hvort 

börnin hennar væru að bera sig saman við aðra á samfélagsmiðlum.   

Önnur móðir tók undir þetta og nefndi eftirfarandi: 
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„Ég finn þetta aðallega hjá stelpunni minni sem er 10 ára, þó ekki bara á samfélagsmiðlum því þegar ég sótti hana 

áðan og skutlaði henni á handboltaæfingu var hún næstum grátandi í bílnum því hún fékk bara B+ í píptesti í dag. 

Hún var alveg eyðilögð að standa sig verr en hinar stelpurnar á meðan sonur minn hefði komið heim hæst ánægður 

með D í einkunn“.  

 

Virðist svo vera sem að stelpur séu meira að bera sig saman við aðrar stelpur hvort sem er á 

samfélagsmiðlum eða við jafnaldra sína og samræmist það fyrri rannsóknum.  

 Hvað varðar líkamsskömm þá virðist það ekki vera stórt vandamál í dag með þeirri 

vitundarvakningu á að allir séu mismunandi. Einnig virðist sem svo að skólarnir séu farnir að 

innleiða líkamsvirðingu inn í kennslu og sagði ein móðirin:  

 

„Líkamsvirðing er bara komin inn í skólana. Þetta er alls staðar og börnin okkar læra það sem fyrir þeim er haft og 

ég vildi óska að þetta hefði verið svona þegar ég var að alast upp“.  

 

Önnur tók undir og sagði frá því að sonur hennar væri of þungur. Kunningjakona hennar kom 

að máli við hana og spurði hvort hún vildi ekki fara að gera eitthvað í þessu fyrir félagslega 

framtíð hans. Hún spurði jafnframt hvort það væri ekki verið að stríða honum í skólanum, en 

móðirin telur að börn hugsi lítið um holdarfar annarra barna í dag og er syni hennar tekið eins 

og hann er. 

Óttinn við að missa af 

Spurt var hvort foreldrar yrðu varir við að börnin upplifi að þau séu að missa af ef þau fara 

ekki inn á samfélagsmiðla reglulega. Virðist sem að það hafi meiri áhrif á stelpurnar þegar 

kemur að samfélagsmiðlum en strákarnir séu aðallega í tölvuleikjunum að spjalla við vini sína 

þar. Félagslegt umhverfi ungs fólks hefur breyst mikið á undanförnum árum og eyða þau þar 

af leiðandi meiri tíma í að spjalla við vini sína á samfélagsmiðlum eða í gegnum tölvuleiki. 

Móðir stráks sagði eftirfarandi:  

 

„Ég er bara að átta mig á því núna af hverju unglingurinn minn er svona lítið, það er stundum ekki hægt að ná á 

hann á samfélagsmiðlum, svarar ekki í síma, svarar ekki á Facebook, hann náttúrulega talar við sína vini í gegnum 

Playstation, þeir eru alltaf að spila saman“.  

 

Önnur móðir benti á að sonur sinn sem væri 11 ára færi að leika við vini sína með þeim hætti 

að hann tæki stundum skjáina sína og tölvu með til vina sinna. Því virðist sem að strákar upplifi 

sig missa af ef þeir geta ekki spilað tölvuleiki með vinum sínum. Þeir hittast í gegnum tölvurnar 
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og fá útrás fyrir félagslegu hlið sína þar, ólíkt því sem áður var þegar börn og unglingar hittust 

út í skóla eða út í sjoppu til þess að tala saman.   

 

„Það er einmitt nákvæmlega þannig. Ég var með strákinn minn hjá sálfræðing út af kvíða og svona og þá kom, ég 

var nefnilega ofboðslega hörð á því að Playstation tölvan færi ekki inn í herbergi, hún átti að vera hér frammi þar 

sem ég gæti haft auga með en hann var kominn í 10. bekk þá og sálfræðingurinn talaði við mig og sagði að þetta 

væri hans, að ég hefði farið niðrí sjoppu að hitta vini mína og þetta væri hans útgáfa af því. Þeir eru að hittast þarna 

og ég þurfti því aðeins að slaka á þar og leyfa honum að vera með vinum sínum að spila. Ég var að taka af honum 

félagslífið af því að ég var svo hörð og hann gat ekki talað frjálslega við vini sína með systkini i sín hérna og mig því 

að tölvan var hérna frammi, þannig það var svona ráðlegging frá sálfræðingnum sem varð til þess að tölvan fór inn í 

herbergi“.  

 

Rannsakanda fannst áhugavert að heyra þetta sjónarhorn vegna þess að börn og unglingar 

upplifa sig oft vera að missa af. Félagslíf barnanna hefur breyst með tímanum og notast þau 

við annarskonar samskiptaleiðir en fyrri kynslóðir til að eiga samskipti við jafnaldra sína.  

Öryggi á samfélagsmiðlum og hlutverk foreldra  

Þegar spurt var hvort að foreldrum finnist vera nægileg úrræði til þess að vernda börnin frá 

óæskilegu efni á Internetinu þá voru svörin fremur misjöfn. Sumum fannst ekki vera næg 

úrræði á meðan öðrum var ljóst að öll tæki og tól væru til staðar en foreldrar þyrftu að kynna 

sér þau. Ein móðir sagði eftirfarandi: 

 

„Nei, í rauninni er eina úrræðið sem hún hefur er ég. Ég svona reyni að draga hana niður í raunveruleikann hvað allt 

varðar, það má alveg fara að bæta þessu inn í fræðslu hjá þeim því það eru allir komnir með samfélagsmiðla á 

þessum aldri“.  

 

Flestar voru þó sammála að þar kæmu foreldrarnir fyrst og fremst inn í myndina, að fylgjast 

með hvað börnin sín eru að gera á samfélagsmiðlum. Mikilvægt væri að leyfa þeim ekki að 

vera eftirlitslaus með fullan aðgang að Internetinu. Tækin og tólin væru til og hægt væri að 

hafa síu á Internetinu sem lokar á óæskilegt efni. Til að mynda er hægt að hafa 

aðgangsstýringu á Youtube aðgangi barnanna. Þannig er hægt að komast hjá því að börn sjái 

óviðeigandi efni þar inni. 

Virkilega áhugaverðar umræður sköpuðust þar sem farið var yfir hvað margt hefur 

breyst með tilkomu Internetsins og samfélagsmiðla í uppeldi barna. Foreldrar í dag eru í raun 

og veru að læra á samfélagsmiðla á sama tíma og börnin þeirra líkt og ein móðirin sagði: 
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„Svo er líka bara Internetið er heimur sem foreldrar okkar stóðu ekki frammi fyrir þegar þau voru að ala okkur upp, 

þú veist þetta er ótrúlega skrítið að þurfa einhvern veginn að kenÞna börnunum að umgangast Internetið, eða þú 

veist hvað þetta er og að fara varlega, vera ekki að googla hluti. Það er skrítið að vera foreldri og standa í þessu, ég 

hef enga fyrirmynd, mamma stóð ekki í þessu með mig“.  

 

Til stuðnings þessu bætti ein móðirin við:  

 

„Mér finnst stundum eins og ég sé að læra að hjóla og að kenna barninu mínu að hjóla í leiðinni“.  

 

Vissulega væri gott að fá fleiri rýnihópa til að fá nákvæmari niðurstöður um viðhorf foreldra til 

samfélagsmiðlanotkunar. 

7.3 Spurningakönnun 

Spurningakönnun samanstendur af spurningum sem lagðar eru fyrir svarendur. Vegna 

sveigjanleika hennar er spurningakönnun eitt algengasta tækið sem notað er til þess að safna 

frumgögnum. Við gerð spurningakönnunar velur rannsakandi spurningarnar vandlega, form 

þeirra, orðalag og röðun (Kotler og Keller, 2012, bls. 104).  

Framkvæmd 

Fyrst voru spurningarnar settar upp í Microsoft Word og voru þær yfirfarnar af leiðbeinanda í 

samráði við skýrsluhöfund, sjá í viðauka 2. Eftir lagfæringar voru spurningarnar fluttar yfir á 

vefsíðuna Google Forms svo að auðvelt yrði að deila slóð hennar yfir á aðrar vefsíður. Næst 

var mælitækið forprófað af nokkrum einstaklingum. Þeir einstaklingar tilheyrðu kynslóð Z og 

hefðu geta verið í úrtakinu. Engar athugasemdir voru gerðar varðandi uppröðun spurninga 

eða orðalag. Því gat skýrsluhöfundur sent spurningakönnunina af stað til þátttakenda.  

Þátttakendur  

Spurningakönnuninni var beint að ungmennum á aldrinum 18-25 ára sem eru elstu meðlimir 

kynslóðar Z. Til þess að ná til sem flestra þátttakenda á þeim aldri var könnuninni deilt á 

Facebook-síðu skýrsluhöfundar og í hópa á Facebook. Það voru hóparnir Beauty tips og 

Tölvuleikjasamfélagið. Hópurinn Beauty tips var notaður til þess að ná til ungs fólks á þessum 

aldri og fá svörun um það hvort samfélagsmiðlar og auglýsingar hafi áhrif á sjálfsmynd þeirra. 
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Hópurinn Tölvuleikjasamfélagið var notaður til þess að reyna að ná til ungra manna á aldrinum 

18-25 ára en svörun þeirra var mun minni. Könnunin samanstóð af 23 spurningum og þar af 

voru þrjár bakgrunns spurningar þar sem spurt var út í aldur, kyn og búsetu. Að auki voru 15 

fullyrðingar þar sem einn valmöguleiki var valinn og gafst svarendum kostur á að haka við allt 

frá því að vera mjög ósammála til þess að vera mjög sammála. Þá voru 3 spurningar þar sem 

svarendum var gefinn kostur á að haka við já, nei eða á ekki við og 1 fjölvalsspurning þar sem 

svarendum gafst kostur á að velja fleiri en einn valmöguleika. Í lokin var höfð ein opin 

spurning þar sem svarendum gafst kostur á að koma á framfæri þeim skoðunum sem þau 

höfðu á þessu málefni.  

 Könnunin var í gangi frá 7. mars 2022 til 14. mars 2022. Alls tóku 217 manns þátt í 

könnuninni og var stór hluti þeirra kvenkyns. 

7.4 Niðurstöður úr spurningakönnun 

Í þessum kafla munu niðurstöður spurningakönnunarinnar vera kynntar í formi mynda og texta. 

Google Forms býður upp á að svarendur séu skyldugir til að svara öllum spurningum áður en 

þeir geta skilað könnuninni. Skýrsluhöfundur setti þær kröfur að öllum spurningum yrði svarað 

fyrir utan opnu spurningarinnar í lokin, sú spurning var valkvæð. 

 

Mynd 4: Niðurstöður úr spurningu 1: „Aldur þinn“ 

Aldursskipting svarenda í könnuninni var nokkuð góð, þar sem reynt var að ná til allra á 

aldrinum 18-25 ára. Flestir svarenda, 50 einstaklingar eða 23% allra svarenda, eru 

einstaklingar sem eru 18 ára, 31 einstaklingur eða 14,3% allra svarenda er 25 ára, 28 

einstaklingar eða 12,9% allra svarenda eru 20 ára og jafn margir eru 22 ára. Þá eru 23 
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einstaklingar eða 10,6% allra svarenda 24 ára og 22 einstaklingar eða 10,1% allra svarenda eru 

23 ára. Að lokum eru 18 einstaklingar eða 8,3% allra svarenda á aldrinum 21 árs og 17 

einstaklingar eða 7,8% allra svarenda eru 19 ára. 

 

Mynd 5: Niðurstöður úr spurningu 2: „Kyn“ 

Kynjahlutfall svarenda var fremur skakkt þar sem hlutfall kvenkyns þátttakenda var mun 

meira. Alls svöruðu 176 konur könnuninni eða 81,1% allra svarenda á meðan 40 karlar 

svöruðu eða 18,4% allra svarenda. Einn einstaklingur svaraði annað / vil ekki svara eða 0,5%. 

 

Mynd 6: Niðurstöður úr spurningu 3: „Hvar ert þú búsett/ur“ 

Þriðja bakgrunnsbreytan var búseta svarenda. Flestir svarendur, 122 einstaklingar eða 56,2% 

allra svarenda eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu, sem er rúmlega helmingur þeirra sem 

svöruðu. Þar á eftir eru 29 einstaklingar búsettir á Norðurlandi eða 13,4% allra svarenda, 23 

einstaklingar eru búsettir á Suðurlandi eða 10,6% allra svarenda, og 21 einstaklingur er 

búsettur á Suðurnesjum eða 9,7% allra svarenda. Þá eru 8 einstaklingar eða 3,7% allra 

svarenda búsettir á Vesturlandi, 6 einstaklingar eða 2,8% allra svarenda eru búsettir erlendis, 
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6 einstaklingar eða 2,8% allra svarenda eru búsettir á Austurlandi og 2 einstaklingar eða 0,9% 

allra svarenda eru búsettir á Vestfjörðum.  

 

Mynd 7: Niðurstöður úr spurningu 4: „Ertu á samfélagsmiðlum?“ 

Allir þeir sem tóku þátt á aldrinum 18-25 ára eru á samfélagsmiðlum.  

 

Mynd 8: Niðurstöður úr spurningu 5: „Á hvaða samfélagsmiðlum ertu?“ 

Hér gafst svarendum kostur á að haka við einn eða fleiri valmöguleika. Flestir einstaklinganna 

notast við Facebook, Snapchat og Instagram. Hlutfall þeirra sem nota Facebook var 99,5% eða 

216 einstaklingar, hlutfall Snapchat var 97,7% eða 212 einstaklingar og hlutfall Snapchat var 

97,7% eða 212 einstaklingar. Hlutfall þeirra sem nota TikTok var 77% eða 167 einstaklingar og 

52 einstaklingar eða 24% sem hökuðu við annað. Eftir á að hyggja hefði verið gott að setja 

Youtube með sem valmöguleika hér. 
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Mynd 9: Niðurstöður úr spurningu 6: „Ég fer inn á samfélagsmiðla oft á dag“ 

Flestir svarenda voru sammála um að fara inn á samfélagsmiðla oft á dag. 173 einstaklingar 

eða 79,7% allra svarenda voru mjög sammála þeirri fullyrðingu og 38 einstaklingar eða 17,5% 

frekar sammála. 4 einstaklingar eða 1,8% svöruðu hvorki né og 2 einstaklingar eða 0,9% voru 

frekar ósammála fullyrðingunni. 

 

Mynd 10: Niðurstöður úr spurningu 7: „Ég eyði að meðaltali x mörgum klukkutímum á samfélagsmiðlum á 

hverjum degi“ 

Nokkuð jafnt hlutfall svarenda taldi sig eyða 2-3 klst eða 3-4 klst á samfélagsmiðlum á degi 

hverjum. Þar sem 68 einstaklingar eða 31,3% svöruðu 2-3 klst en 67 einstaklingar eða 30,9% 

svöruðu 3-4 klst. 27 einstaklingar eða 12,4% töldu sig eyða 4-5 klukkustundum á 

samfélagsmiðlum á degi hverjum og 25 einstaklingur eða 11,5% töldu sig eyða 1-2 

klukkustundum daglega á samfélagsmiðlum. 26 einstaklingar eða 12% töldu sig eyða meira en 

5 klukkustundum á dag á samfélagsmiðlum á meðan 4 einstaklingar eða 1,8% töldu sig eyða 

minna en klukkustund á dag á samfélagsmiðlum.  
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Mynd 11: Niðurstöður úr spurningu 8: „Ertu að fylgja áhrifavöldum á samfélagsmiðlum?“ 

162 einstaklingur eða 74,7% eru að fylgja áhrifavöldum á samfélagsmiðlum og 52 

einstaklingar eða 24% eru ekki að fylgja áhrifavöldum. 3 einstaklingar eða 1,4% hökuðu í að 

það ætti ekki við.  

 

Mynd 12: Niðurstöður úr spurningu 9: „Ég lít á áhrifavalda sem fyrirmyndir“ 

88 einstaklingar eða 40,6% svöruðu þessari fullyrðingu með hvorki né. 53 einstaklingar eða 

24,4% voru mjög ósammála, 42 einstaklingar eða 19,4% frekar ósammála, 31 einstaklingur 

eða 14,3% frekar sammála og 3 einstaklingar eða 1,4% mjög sammála. 
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Mynd 13: Niðurstöður úr spurningu 10: „Ég finn fyrir pressu að pósta á samfélagsmiðla á hverjum degi“ 

150 einstaklingar eða 69,1% voru þessari fullyrðingu mjög ósammála, 32 einstaklingar eða 

14,7% frekar ósammála, 19 einstaklingar eða 8,8% hvorki né, 8 einstaklingar eða 3,7% voru 

frekar sammála og 8 einstaklingar eða 3,7% voru mjög sammála fullyrðingunni.  

 

Mynd 14: Niðurstöður úr spurningu 11: „Mér finnst mikilvægt að fá „like“ á það sem ég pósta á 

samfélagsmiðla“ 

26 einstaklingar eða 12% voru mjög sammála þessari fullyrðingu, 78 einstaklingar eða 35,9% 

voru frekar sammála og 47 einstaklingar eða 21,7% svöruðu hvorki né. 30 einstaklingar eða 

13,8% voru frekar ósammála og 36 einstaklingar eða 16,6% voru mjög ósammála. 
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Mynd 15: Niðurstöður úr spurningu 12: „Mér finnst mikilvægt að vera með marga fylgjendur á 

samfélagsmiðlum“ 

7 einstaklingar eða 3,2% voru fullyrðingunni mjög sammála, 64 einstaklingar eða 29,5% voru 

frekar sammála og 55 einstaklingar eða 25,3% svöruðu hvorki né. 36 einstaklingar eða 16,6% 

voru frekar ósammála og 55 einstaklingar eða 25,3% voru mjög ósammála. 

 

Mynd 16: Niðurstöður úr spurningu 13: „Ég finn fyrir pressu á að vera eins og áhrifavaldar og gera eins og 

þeir“ 

116 einstaklingar eða 53,5% voru mjög ósammála þessari fullyrðingu og er það rúmlega 

helmingur allra svarenda. 41 einstaklingar eða 18,9% voru frekar ósammála og 31 

einstaklingur eða 14,3% svöruðu hvorki né. 26 einstaklingar eða 12% voru frekar sammála og 

3 einstaklingar eða 1,4% voru mjög sammála.  
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Mynd 17: Niðurstöður úr spurningu 14: „Ég finn fyrir pressu á að vera eins og jafnaldrar mínir og gera eins 

og þeir“ 

Svo virðist sem áhrif jafnaldra séu sterkari en þau sem áhrifavaldar hafa ef marka má þessar 

niðurstöður. 22 einstaklingar eða 10,1% voru mjög sammála þessari fullyrðingu, 79 

einstaklingar eða 36,4% voru frekar sammála og 39 einstaklingar eða 18% svöruðu hvorki né. 

29 einstaklingar eða 13,4% voru frekar ósammála og 48 einstaklingar eða 22,1% voru mjög 

ósammála.  

 

Mynd 18: Niðurstöður úr spurningu 15: „Ég verð mikil vör/var við auglýsingar á samfélagsmiðlum“ 

93 einstaklingar eða 42,9% voru mjög sammála því að verða mikið varir við auglýsingar á 

samfélagsmiðlum. 88 einstaklingar eða 40,6% voru frekar sammála og 22 einstaklingar eða 

10,1% svöruðu hvorki né. 4 einstaklingar eða 1,8% voru frekar ósammála og 10 einstaklingar 

eða 4,6% voru mjög ósammála þeirri fullyrðingu.  
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Mynd 19: Niðurstöður úr spurningu 16: „Mér finnst auglýsingar hafa áhrif á mína eigin sjálfsmynd“ 

68 einstaklingar eða 31,3% voru þessari fullyrðingu mjög ósammála, 42 einstaklingar eða 

19,4% frekar ósammála og 67 einstaklingar eða 30,9% svöruðu hvorki né. 29 einstaklingar eða 

13,4% voru frekar sammála og 11 einstaklingar eða 5,1% voru mjög sammála. 

 

Mynd 20: Niðurstöður úr spurningu 17: „Ég er örugg/ur með sjálfan mig“ 

30 einstaklingar eða 13,8% voru mjög sammála, 86 einstaklingar eða 39,6% voru frekar 

sammála og 46 einstaklingar eða 21,2% svöruðu hvorki né. 34 einstaklingar eða 15,7% voru 

frekar ósammála og 21 einstaklingur eða 9,7% mjög ósammála. 
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Mynd 21: Niðurstöður úr spurningu 18: „Ég óttast álit annarra“ 

38 einstaklingar eða 17,5% voru mjög sammála, 75 einstaklingar eða 34,6% voru frekar 

sammála og 48 einstaklingar eða 22,1% svöruðu hvorki né. 36 einstaklingar eða 16,6% voru 

frekar ósammála og 20 einstaklingar eða 9,2% mjög ósammála. 

 

Mynd 22: Niðurstöður úr spurningu 19: „Ég upplifi að ég sé að missa af ef ég fer ekki inn á samfélagsmiðla 

reglulega“ 

38 einstaklingar eða 17,5% voru mjög sammála, 84 einstaklingar eða 38,7% frekar sammála og 

47 einstaklingar eða 21,7% svöruðu hvorki né. 36 einstaklingar eða 16,6% voru frekar 

ósammála og 21 einstaklingur eða 9,7% voru mjög ósammála. 
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Mynd 23: Niðurstöður úr spurningu 20: „Ég nota samfélagsmiðla til þess að komast hjá neikvæðum 

tilfinningum“ 

9 einstaklingar eða 4,1% voru mjög sammála, 51 einstaklingur eða 23,5% voru frekar sammála 

og 67 einstaklingar eða 30,9% svöruðu hvorki né. 43 einstaklingar eða 19,8% voru frekar 

ósammála og 47 einstaklingar eða 21,7% voru mjög ósammála. 

 

Mynd 24: Niðurstöður úr spurningu 21: „Ég hef orðið fyrir einelti á samfélagsmiðlum“ 

50 einstaklingar eða 23% svöruðu þessari fullyrðingu játandi. 153 einstaklingar eða 70,5% 

svöruðu fullyrðingunni neitandi og 14 einstaklingar eða 6,5% svöruðu hvorki né.  



 

 49 

 

Mynd 25: Niðurstöður úr spurningu 22: „Mér finnst ég þurfa að sýna öðruvísi hlið af mér á 

samfélagsmiðlum til þess að virðast áhugaverðari“ 

11 einstaklingar eða 5,1% voru fullyrðingunni mjög sammála, 57 einstaklingar eða 26,3% voru 

frekar sammála og 56 einstaklingar eða 25,8% svöruðu hvorki né. 49 einstaklingar eða 22,6% 

voru frekar ósammála og 44 einstaklingar eða 20,3% voru mjög ósammála. 

 

Mynd 26: Opin spurning 

Að lokum var sett fram opin spurning þar sem svarendum var gefinn kostur á að koma sinni 

skoðun á framfæri hvað varðar notkun þeirra á samfélagsmiðlum eða áhrifum auglýsinga á 

ungmenni. Alls bárust 12 svör og endurspegla þau það viðhorf sem kom einnig fram í 

rýnihópaviðtölunum. Ungu fólki í dag virðist vera orðið meira sama um álit annarra og 

meðvitaðra um að margt sem sett er inn á samfélagsmiðla ber að taka með fyrirvara. Einn 

einstaklingur svaraði:  

„Ekki hugsa hvað öðrum finnst, vertu bara þú sjálf/ur, ég á mjög erfitt með að hugsa svona en ég reyni“ 

Annar einstaklingur svaraði:  

„Auglýsingar þvinga mikið af óraunhæfum stöðlum upp á ungt fólk og reynir að móta það í manneskjur sem þau eru 

ekki. Þú einkennir þig, þínir kostir sem og gallar. Ekki breyta þér því þér finnst þú ekki samfélagslega samþykkt/ur. 

Einbeittu þér að vera besta útgáfan af sjálfum sér [þér] og taktu sumum af þessum göllum fagnandi, því án þeirra 

værir þú ekki þú“. 
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8 Samandregnar niðurstöður og umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknarritgerðar var að öðlast betri sýn á áhrif samfélagsmiðla og 

auglýsinga á sjálfsmynd kynslóðar Z á Íslandi. Löngum hefur verið erfitt að vera unglingur, þar 

sem lífið allt og sjálfsmyndin er í sífelldri mótun. Glansmyndin sem á það til að vera dregin upp 

á samfélagsmiðlum er óraunveruleg og getur haft áhrif á sjálfsmynd ungmenna. Ungmenni 

eiga erfiðara með að nýta gagnrýna hugsun og ýta frá sér efni sem hefur neikvæð áhrif á þau.  

 

Það er krefjandi að vera unglingur í dag, þar sem áreitið er stanslaust og verða ungmenni fyrir 

fjöldanum öllum af áhrifum alls staðar í kringum sig. Auglýsingaskilaboð, jafningjaáhrif og 

sítenging eru allt áhrifaþættir á mótunarárum ungmenna. Börn og ungmenni kannast ekki við 

annað en að vera ávallt tengd og alltaf til þjónustu reiðubúin ef svo má segja. Í byrjun voru 

settar fram þrjár rannsóknarspurningar. Hér verður svarað hverri spurningu fyrir sig.  

 

Til þess að svara þeim spurningum leitaðist höfundur við að rannsaka stöðu þeirra mála hér á 

landi sem og erlendis. Höfundur skoðaði einnig fræðilega umræðu um málefnið og þau lög og 

siðareglur sem settar hafa verið í tengslum við það. Í kjölfar þess framkvæmdi höfundur 

annars vegar rýnihóparannsókn fyrir foreldra barna á aldrinum 10-18 ára og hins vegar 

spurningakönnun fyrir ungmenni á aldrinum 18-25 ára. Hópurinn endurspeglaði aldurshóp 

kynslóðar Z. Með þeim rannsóknaraðferðum fékkst einhver mynd af þeim áhrifum sem 

samfélagsmiðlar og auglýsingar kunna að hafa á kynslóðina.  

 

Í kaflanum um áhrif samfélagsmiðla á sjálfsmynd ungmenna fjallaði höfundur um algenga 

áhrifaþætti á sjálfsmynd þeirra. Í nútíma samfélagi eru auglýsingar á hverju strái og vilja 

ungmenni gjarnan tilheyra og upplifa sig sem hluta af hópi. Í neyslusamfélagi nútímans er 

mikill þrýstingur á ungmenni að vera með og tilheyra. Í því felst oft að ungmenni telja sig 

verða að eiga ákveðna hluti til að vera eins og aðrir.  

 

Í fræðilega hluta ritgerðarinnar voru auglýsingar teknar fyrir og komið inn á hlutverk þeirra og 

áhrifamátt. Markaðssetning til ungmenna á samfélagsmiðlum og helstu leiðir fyrirtækja og 
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stofnana til að ná til þeirra voru skoðaðar. Einnig voru helstu áhrifaþættir á sjálfsmynd 

ungmenna skoðaðir með tilliti til samfélagsmiðla og auglýsinga.  

 

Áhrif samfélagsmiðla og auglýsinga geta verið jákvæð og neikvæð. Þó hafa margar rannsóknir 

bent til þess að neikvæðu áhrifin séu þeim jákvæðu yfirsterkari. Að því sögðu er ástæða fyrir 

foreldra að vera á varðbergi hvað varðar samfélagsmiðlanotkun ungmenna. Niðurstöður 

rannsóknar sem Ársæll Arnarsson framkvæmdi leiddi í ljós að óeðlileg skjánotkun gæti bent til 

aukinnar daglegrar depurðar meðal unglinga. Nokkur samhljómur er við grein sem Kristín 

Ómarsdóttir skrifaði. Þar kemst hún að þeirri niðurstöðu að 55% einstaklinga upplifa slæma 

sjálfsmynd eftir notkun á samfélagsmiðlum og að andlegri heilsu ungmenna hafi hrakað mikið 

frá árunum 2010 til 2016. Þó að Internetið hafi opnað marga möguleika fyrir notendur þess að 

nýta þann vettvang á uppbyggilegan og jákvæðan hátt þá gefa niðurstöður rannsókna 

vísbendingar um að samfélagsmiðlar geti haft neikvæð áhrif á mótandi sjálfsmynd ungmenna.  

 

Höfundur telur það visst áhyggjuefni hversu mikið „like“ skipta ungu fólki máli og getur fjöldi 

„likes“  haft mikil áhrif á sjálfsmynd og líðan ungmenna. Niðurstöður benda til þess að 

samfélagsmiðlanotkun og auglýsingar séu góður vettvangur fyrir samanburð. Það getur haft 

afgerandi áhrif á sjálfsmynd ungmenna og á andlega heilsu þeirra. 

 

Hvort sem það er vegna þess að konur taki frekar þátt í þeim rannsóknum sem gerðar eru eða 

hvort einhver önnur ástæða liggi að baki, þá virðist vera að verri andleg heilsa sé algengari á 

meðal kvenna.  

 

Hafa auglýsingar áhrif á sjálfsmynd ungmenna? 

Niðurstöður þeirra rannsókna sem höfundur framkvæmdi gáfu vísbendingar um að 

auglýsingar hafa áhrif á unga neytendur en þó frekar með óbeinum hætti. Þeir foreldrar sem 

tóku þátt í rýnihóp voru sammála um að auglýsingarnar sjálfar væru ekki vandamál. Öllu 

heldur væru það áhrif jafningja sem hefðu hvað mest áhrif á börnin þeirra. Ef horft er til þeirra 

æða (e. trends) sem upp koma með reglulegu millibili er það aðallega þannig að börnunum 

finnist þau þurfa að eiga hluti eins og vinur eða vinkona sín. Þar verður mögulega lítill hópur 

barna fyrir áhrifum af auglýsingum beint en hrífa aðra með sér þegar þau eignast hlutinn.  
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Í spurningakönnun 18-25 ára einstaklinga fannst höfundi áhugavert að skoða tvær breytur, 

sem tengjast þessari rannsóknarspurningu. Þar kom í ljós að meira en helmingur svarenda 

væri mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu að verða mikið vör við auglýsingar á 

samfélagsmiðlum. Af þeim voru þó aðeins 18,5% mjög eða frekar sammála að auglýsingar 

hefðu áhrif á þeirra eigin sjálfsmynd.  

Út frá niðurstöðum spurningakönnunar og rýnihóparannsóknar sem höfundur 

framkvæmdi má því ætla að lítil tengsl séu á milli tíðni auglýsinga og áhrifa þeirra á sjálfsmynd 

ungmenna. Svo virðist vera sem að fáir verði fyrir áhrifum auglýsinga á þann hátt að þær hafi 

áhrif á eigin sjálfsmynd. Hugsanlega er tvennt sem gæti haft áhrif þar á, annars vegar gæti 

verið að svarendur séu ekki alveg heiðarlegir við svörun spurninga eða að fræðsla til 

ungmenna í þeim málum sé að skila tilskyldum árangri.   

 

Með hvaða hætti hafa auglýsingar og samfélagsmiðlar áhrif á sjálfsmynd ungmenna? 

Börn mega fá samfélagsmiðla þegar þau hafa náð þrettánda aldursári og eru þau mis vel 

undirbúin til að taka við öllum þeim auglýsingaskilaboðum sem þangað koma. Margar 

auglýsingastofur nota fjöldan allan af forritum til að breyta myndum og fegra þær áður en 

auglýsingar eru birtar. Það getur reynst villandi fyrir unga og óreynda samfélagsmiðla 

notendur.  

Niðurstöður beggja rannsókna sem höfundur framkvæmdi gefa vísbendingar um að 

jafningjaáhrif séu aðal áhrifaþáttur þegar kemur að sjálfsmynd ungmenna. Líkt og í fyrri 

rannsóknarspurningu voru foreldrar barna á aldrinum 10-18 ára sammála um að 

auglýsingarnar sjálfar væru ekki aðal orsök samanburðar. Fremur væru áhrifin þau að börnin 

þeirra yrðu að eignast ákveðinn hlut ef einn eða fleiri eiga hann. Sama má segja um ákveðnar 

athafnir sem tengjast til dæmis samfélagsmiðlinum TikTok. Þar hefur verið vinsælt að gera 

áskoranir (e. challenges) þar sem ungmenni geta fylgst með öðrum framkvæma áskoranir og 

gera þær svo sjálf. Samfélagsmiðlar og auglýsingar geta ýtt undir að ungmenni séu að bera sig 

saman við hvert annað. Stór hluti svarenda í spurningakönnun fer inn á samfélagsmiðla oft á 

dag og voru tæplega helmingur þeirra mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu að finnast 

mikilvægt að fá „like“ á það sem þeir pósta á samfélagsmiðla.  

Helmingur svarenda voru mjög eða frekar sammála að vera örugg/ur með sig sjálfa en 

jafnframt var næstum sama hlutfall svarenda mjög eða frekar sammála því að óttast álit 
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annarra. Út frá því virðist vera að ungmenni sækist eftir jafningjasamþykki með þeim hætti að 

horfa á fjölda „likes“ sem þeir fá á samfélagsmiðlum.  

 

Hvert er hlutverk foreldra þegar kemur að notkun samfélagsmiðla meðal ungmenna? 

Ungmenni eru töluvert fljótari að tileinka sér nýja tækni og standa þeim fullorðnu yfirleitt 

framar í þeim málum. Hlutverk foreldra er fyrst og fremst að vera góð fyrirmynd fyrir 

ungmenni á samfélagsmiðlum. Mikilvægt er að foreldrar kynni sér hvað börnin þeirra eru að 

gera á samfélagsmiðlum og kenni þeim að nota samfélagsmiðla á réttan hátt.  

Foreldrar barna á aldrinum 10-18 ára voru sammála um að tækin og tólin væru til 

staðar til þess að vernda ungmenni frá óæskilegu efni á Internetinu. Það væri hinsvegar í 

hlutverki þeirra sem foreldra að nýta sér þá tækni sem til er. Aðal vandamálið er ef foreldrar 

eru ekki nógu duglegir að fylgjast með því sem ungmennin eru að gera á samfélagsmiðlum. 

Það gæti verið vegna þess að jafnaldrar eiga auðvelt með að nálgast óæskilegt efni á 

Internetinu ef foreldrar fylgjast ekki nægilega vel með því sem þau eru að gera. 

Öflugar forvarnir fyrir ungmenni hvað varðar neikvæð áhrif samfélagsmiðla eru því 

mikilvægt atriði.  

 

  



 

 54 

9 Tillögur 
Með aukinni vitundarvakningu foreldra og annarra sem koma að uppeldi ungmenna hafa 

neikvæðum áhrifum auglýsinga farið minnkandi. Það er þó ljóst að áhrif samfélagsmiðla og 

auglýsinga eru einhver. En með hverju árinu virðist vera sem að fræðsla um samfélagsmiðla, 

auglýsingar og áhrif þeirra séu meiri. Ungmenni eru meðvitaðri um hvað fyrirtækjum eða 

stofnunum er fært að gera með hinum ýmsu forritum.  

Ungmenni virðast ekki gera sér nægilega grein fyrir þeim neikvæðu áhrifum sem 

samfélagsmiðlar kunna að hafa og er mikilvægt fyrir foreldra að bregðast við og upplýsa 

ungmennin um alvarleika málsins. Ávinningur af aukinni fræðslu skilar sér í betri andlegri líðan 

ungmenna 

Höfundur telur að hægt væri að ná enn betri árangri ef haldið væri áfram þeim 

forvörnum sem uppi hafa verið á undanförnum árum. Það virðist vera að skila góðum árangri í 

bættri andlegri heilsu ungmenna þegar samfélagsmiðlar og auglýsingar eru annars vegar. 

Áhugavert var að skoða þá áhrifaþætti á sjálfsmynd ungmenna sem foreldrar staðfestu 

svo við gerð rannsóknarinnar. En með því að vera meðvitaður um þá áhrifaþætti gefst 

foreldrum og öðrum aðilum kostur á að vera til staðar og grípa inn í aðstæður ef þörf er á. 

Áframhaldandi rannsóknir gætu orðið til þess að enn betur tækist að takmarka neikvæð 

áhrif samfélagsmiðla og auglýsinga á ungmenni. Ef höfundur myndi ráðast í þetta verkefni í dag 

myndi hann reyna að ná til fleiri þátttakenda í spurningakönnun svo niðurstöður yrðu 

marktækari og minnka umfang rannsóknarinnar með því að skilgreina verkefnið enn betur.  

Einnig gæti verið áhugavert að framkvæma rannsókn sem næði til ungra manna og fá 

þeirra sýn á málefnið. Það virðist sem svo að þátttaka kvenna sé töluvert meiri í flestum 

rannsóknum sem gerðar hafa verið. 

Það er hverju orði sannara að við vinnslu þessa verkefnis hefur höfundur dregið 

töluverðan lærdóm líkt og hvað mætti betur fara við framkvæmd rannsókna. Mikið óöryggi 

getur myndast við gerð svona stórs verkefnis og hefur höfundur öðlast aukið öryggi í 

sjálfstæðum vinnubrögðum.  
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Viðaukar 

Viðauki 1 

Rýnihópaviðtal við foreldra barna á aldrinum 10-18 ára. 

Kæru foreldrar 

 Ég er viðskiptafræðinemi á þriðja ári við Háskólann á Akureyri og er ég að hefja 

rannsókn sem mun vera liður í lokaritgerð minni til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði og nefnist hún: 

Áhrif samfélagsmiðla og auglýsinga á sjálfsmynd ungmenna. Í þessari rannsókn er ætlun mín 

að kanna hvernig reynsla og upplifun foreldra er á samfélagsmiðlanotkun barna þeirra á 

aldrinum 10-18 ára. 

 Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í viðhorf og upplifun foreldra af 

samfélagsmiðlanotkun barna sinna og hvernig áhrif auglýsingar hafa á sjálfsmynd þeirra.  

 Það væri mér mjög mikils virði ef þið sæjuð ykkur fært um að taka þátt í rannsókn 

minni en ykkur er þó frjálst að hafna þátttöku. Vert er að taka fram að það er fullkomlega 

leyfilegt að draga sig úr rannsókninni hvenær sem er, án skýringa, kjósið þið að gerast 

þátttakendur. Heitið er nafnleynd og þær upplýsingar sem munu koma fram verður ekki hægt 

að rekja til einstaklinga eftir úrvinnslu.  

1. Hvað eruð þið gömul? 

2. Hvað eigið þið mörg börn á aldrinum 10 – 18 ára? 

3. Á hvaða aldri eru börnin ykkar? 

4. Hefur þú leyft barninu þínu að nota samfélagsmiðla fyrir 13 ára aldur? Með eða án 

eftirlits? 

5. Finnst þér vera mikil pressa á barnið þitt að vera á samfélagsmiðlum, m.a. af 

jafnöldrum? 

6. Hvernig fylgist þú með því sem barnið þitt er að gera á samfélagsmiðlum? 

7. Hvar finnst þér barnið þitt verða mest fyrir áhrifum auglýsinga? 

8. Veistu hvort að barnið þitt sé að fylgja einhverjum áhrifavöldum? 
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9. Er barnið þitt gjarnt á að bera sig saman við áhrifavalda / aðra á samfélagsmiðlum? 

10. Finnst þér auglýsingar hafa áhrif á það hvernig barnið þitt lítur á sjálft sig? 

11. Finnst þér vera nægileg úrræði til þess að vernda barnið þitt frá óæskilegu efni á 

internetinu? 

12. Finnst þér markaðsfólk vera að miða sérstaklega að þessum aldurshópi? 

13. Verður þú vör við að barn þitt upplifi líkamsskömm í tengslum við auglýsingar á 

samfélagsmiðlum? 

14. Upplifir þú að barninu þínu finnist það vera að missa af með því að vera ekki á 

samfélagsmiðlum? 

15. Upplifir þú einhverja vanlíðan hjá barninu þínu í tengslum við notkun samfélagsmiðla?  
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Viðauki 2 

Áhrif samfélagsmiðla og auglýsinga á ungt fólk 

Ég er viðskiptafræðinemi á þriðja ári við Háskólan á Akureyri og er ég að hefja rannsókn sem 

mun vera liður í lokaritgerð minni til B.Sc gráðu í viðskiptafræði og nefnist hún: Áhrif 

samfélagsmiðla og auglýsinga á sjálfsmynd ungs fólks. 

Mikilvægt er að þátttakendur svari öllum spurningunum heiðarlega. Fullum trúnaði er heitið 

og ekki verður hægt að rekja svör aftur til einstaklinga. 

1. Aldur þinn 

() 18 

() 19 

() 20 

() 21 

() 22 

() 23 

() 24 

() 25 

2. Kyn 

() Kvenkyn  

() Karlkyn 

() Annað / vil ekki svara  

3. Hvar ert þú búsett/ur  

() Höfuðborgasvæðinu 

() Suðurnesjum 

() Suðurlandi 

() Norðurlandi 

() Austurlandi 

() Vesturlandi 

() Vestfjörðum 

() Erlendis 
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4. Ertu á samfélagsmiðlum? 

() Já  

() Nei 

5. Á hvaða samfélagsmiðlum ertu? (Fjölvalsspurning) 

() Facebook 

() Snapchat 

() Instagram  

() TikTok 

() Annað 

6. Ég fer inn á samfélagsmiðla oft á dag  

() Mjög sammála 

() Frekar sammála 

() Hvorki né 

() Frekar ósammála 

() Mjög ósammála 

7. Ég eyði að meðaltali x mörgum klukkutímum á samfélagsmiðlum á hverjum degi 

() Minna en klukkustund á dag 

() 1-2 klst 

() 2-3 klst 

() 3-4 klst 

() 4-5 klst 

() Meira en 5 klst á dag 

8. Ertu að fylgja áhrifavöldum á samfélagsmiðlum? 

() Já 

() Nei 

() Á ekki við 
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9. Ég lít á áhrifavalda sem fyrirmyndir 

() Mjög sammála  

() Frekar sammála 

() Hvorki né 

() Frekar ósammála 

() Mjög ósammála 

10. Ég finn fyrir pressu að pósta á samfélagsmiðla á hverjum degi 

() Mjög sammála  

() Frekar sammála 

() Hvorki né 

() Frekar ósammála 

() Mjög ósammála 

11. Mér finnst mikilvægt að fá „like“ á það sem ég pósta á samfélagsmiðla 

() Mjög sammála  

() Frekar sammála 

() Hvorki né 

() Frekar ósammála 

() Mjög ósammála 

12. Mér finnst mikilvægt að vera með marga fylgjendur á samfélagsmiðlum  

() Mjög sammála  

() Frekar sammála 

() Hvorki né 

() Frekar ósammála 

() Mjög ósammála 

13. Ég finn fyrir pressu á að vera eins og áhrifavaldar og gera eins og þeir 

() Mjög sammála  

() Frekar sammála 

() Hvorki né 

() Frekar ósammála 

() Mjög ósammála 
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14. Ég finn fyrir pressu á að vera eins og jafnaldrar mínir og gera eins og þeir 

() Mjög sammála  

() Frekar sammála 

() Hvorki né 

() Frekar ósammála 

() Mjög ósammála 

15. Ég verð mikið vör/var við auglýsingar á samfélagsmiðlum  

() Mjög sammála  

() Frekar sammála 

() Hvorki né 

() Frekar ósammála 

() Mjög ósammála 

16. Mér finnst auglýsingar hafa áhrif á mína eigin sjálfsmynd  

() Mjög sammála  

() Frekar sammála 

() Hvorki né 

() Frekar ósammála 

() Mjög ósammála 

17. Ég er örugg/ur með sjálfan mig 

() Mjög sammála  

() Frekar sammála 

() Hvorki né 

() Frekar ósammála 

() Mjög ósammála 

18. Ég óttast álit annarra 

() Mjög sammála  

() Frekar sammála 

() Hvorki né 

() Frekar ósammála 

() Mjög ósammála 
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19. Ég upplifi að ég sé að missa af ef ég fer ekki inn á samfélagsmiðla reglulega 

() Mjög sammála  

() Frekar sammála 

() Hvorki né 

() Frekar ósammála 

() Mjög ósammála 

20. Ég nota samfélagsmiðla til þess að komast hjá neikvæðum tilfinningum 

() Mjög sammála  

() Frekar sammála 

() Hvorki né 

() Frekar ósammála 

() Mjög ósammála 

21. Ég hef orðið fyrir einelti á samfélagsmiðlum 

() Já 

() Nei  

() Á ekki við 

22. Mér finnst ég þurfa að sýna öðruvísi hlið af mér á samfélagsmiðlum til þess að virðast 

áhugaverðari. 

() Mjög sammála  

() Frekar sammála 

() Hvorki né 

() Frekar ósammála 

() Mjög ósammála 

23. Er eitthvað sem þú myndir vilja koma á framfæri hvað varðar notkun þína á 

samfélagsmiðlum eða áhrif auglýsinga á ungt fólk? 


