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Netnotkun íslenskra ungmenna 

Sigurður Ingi Árnason 
Þorbjörn Broddason 

Ungt fólk eyðir stærri hluta af vökustundum sínum í fjölmiðlanotkun heldur en í 
nokkuð annað (Livingstone, 2002). Internetið er frekar nýtt fyrirbæri, það var í raun 
ekki fyrr en á tíunda áratug síðustu aldar sem almenningur fóra að nota það að ráði og 
sprenging varð í notkuninni á seinni hluta hans (Coffman og Odlyzko, 1998). Aukning 
í notkun Netsins hefur verið gríðarleg síðan þá og nýjustu tölur benda til þess að um 
tveir milljarðar netnotenda séu í heiminum í dag (internetworldstats.com, 2010). Ungt 
fólk notar netið mikið og hefur notkun þess farið vaxandi á síðustu árum (Livingstone 
og Helsper, 2009). Í þessari grein verður netnotkun ungs fólks (11-16 ára) á Íslandi 
skoðuð. Ætlunin er að fá greinargóða mynd af notkuninni. Til að ná því verður bæði 
stuðst við megindlega sem og eigindlega nálgun. Skoðuð verður þróun á notkun frá 
2003 og breytingar greindar. Vonast er til að með þessu megi bæði fá nákvæma mynd 
af stöðunni og einnig að öðlast dýpri skilning á henni. 

Fyrst af öllu þarf að skilgreina hugtakið ungt fólk, en það er ekki jafn einfalt og ætla 
mætti. Buckingham (2000) bendir á atriði sem vert er að byggja á við slíka flokkun, en 
það er að við verðum að hafa í huga að hugtök eins og börn og unglingar, eru ekki 
algild heldur félagslega mótuð. Þetta felur í sér að þau eru í sífelldri endurskoðun. Í 
raun má segja að hugtakið æska, sem notað er um ungt fólk sé módernískt en ræturnar 
liggja samt sem áður aftur til tíma endurreisnarinnar, þá fyrst hófst fyrir alvöru 
aðskilnaður ungs fólks frá fullorðnum. Þróun aðskilnaðar hélt áfram og náði miklu 
flugi með tilkomu kapítalískrar iðnvæðingar. Þetta leiddi síðan til þess að ungt fólk var 
fjarlægt af vinnumarkaðnum, þar sem það hafði áður að miklu leyti verið (Buckingham, 
2000; Prout, 2008). 

Ríkjandi hugmyndir í samfélaginu hafa mest að segja um hvernig litið er á ungt fólk. 
Stundum vill gleymast að ungt fólk er oftar en ekki fullfært um að tala sínu máli sjálft. 
Í raun er það mikilvægt ef maður ætlar sér að fá greinargóða mynd af raun-
veruleikanum að leyfa þeim að tjá sig (Buckingham, 2000). Livingstone (2002) hefur 
bent á mikilvægi þess að spyrja unga fólkið sjálft um hegðun sína. Þetta hefur verið 
haft að leiðarljósi í rannsóknum á ungu fólki og fjölmiðlum hér á landi og má í því 
sambandi nefna kannanir SAFT og rannsóknina Börn og sjónvarp á Íslandi (SAFT, 2010; 
Sigurður Ingi Árnason, 2010). Annað atriði sem er mikilvægt að hafa í huga er sú 
gagnrýni á fjölmiðlarannsóknir, sem snúa að ungu fólki, að áherslan skuli nánast alltaf 
vera á magn þess tíma sem fer í fjölmiðlanotkun. Þess í stað væri vænlegt að beina 
sjónum að innihaldinu og forminu á því efni sem unga fólkið neytir. Í ljósi þess að 
sífelldar breytingar eru að verða á eðli fjölmiðla, til að mynda með fjölmiðlaefni sem 
hvetur til hreyfingar, er nauðsynlegt að fara að huga í auknum mæli að gæðum þess 
fjölmiðlaefnis sem er nýtt á markaðnum (Anderson og Hanson, 2009). 

Fyrir nokkuð mörgum áratugum var það í raun ekkert vafamál hvar mörk á milli 
heimilisins og heimsins utan þess lágu. Þróun fjölmiðla og annarra fyrirbæra hefur haft 
það í för með sér að þessi mörk eru orðin í besta falli óljós og í versta falli eru þau 
horfin. Á síðari hluta tuttugustu aldar lokaði fjölskyldan útidyrum heimilisins að baki 
sér og settist saman inni í stofu. Nágrennið hvarf en gluggi sjónvarpsins opnaði okkur 
sýn á víðáttu heimsins. Í upphafi tuttugustu og fyrstu aldar hafa einstakir heimilismenn 
lokað að sér hver í sínu herbergi, hver við sinn glugga út í heiminn. Fjölskyldan er 
farin sömu leið og nágrannarnir. Einstaklingurinn þarf í rauninni ekki að fara út af 
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heimilinu til þess að taka þátt í samfélaginu af fullum krafti. Við notkun fjölmiðla 
getur unga fólkið síðan komið sér í hættu. Hættan, sem var áður fyrir utan heimilið er 
nú komin alla leið inn í svefnherbergið (Livingstone, 2002). 

Í umfjöllun Livingstone (2002) um rannsóknir á fjölmiðlanotkun ungs fólks í 
Bretlandi kemur fram að unga fólkið verji allt að fimm klukkustundum af frítíma 
sínum á hverjum degi í fjölmiðlanotkun. Ef við reiknum með átta klukkustundum af 
frítíma á dag má gera sér grein fyrir því hversu stórt hlutverk fjölmiðlar spila í daglegu 
lífi þeirra. Nærvera fjölmiðilsins í herbergi unga fólksins hefur mikið að segja um 
notkun hans. Ef það hefur fjölmiðla inni í sínum herbergjum er það líklegra til að hafa 
tækifæri til óheftrar notkunar en ef fjölmiðlarnir eru einungis aðgengilegir í sam-
eiginlegu rými fjölskyldunnar. Jafnframt er mikilvægt að hafa í huga að ekki er 
sjálfgefið að fjölmiðill sé notaður þótt hann sé til staðar (Buckingham, 2007; 
Livingstone, 2002). Rannsókn hér á landi sýndi að tölvur (borðtölvur og fartölvur) eru 
til staðar í herbergjum 67% ungs fólks (11-16 ára). Í sömu rannsókn kom í ljós að slík 
tenging var til staðar í herbergjum 51% þátttakenda, en til að tölva teljist vera fjölmiðill 
þarf hún að vera nettengd, (Sigurður Ingi Árnason, 2010). 

Á undanförnum árum og áratugum hefur verið áberandi umræða í samfélögum 
víðs vegar um heiminn um glötun bernskunnar. Umræðan er á þá leið að fjölmiðlar 
eigi stóran þátt í að færa ungu fólki efni sem að þeir fullorðnu telja óæskilegt fyrir það 
(Buckingham, 2000; Livingstone, 2002). Talað er um að fjölmiðlar reki unga fólkið 
áfram með harðri hendi, reki það áfram til að þroskast sem allra fyrst. Þetta getur verið 
háalvarlegt mál þar sem unga fólkið er knúið til að kljást við hluti sem það er kannski 
ekki tilfinningalega tilbúið til að takast á við (Elkind, 2001; Winn, 1985). Steve Berg 
(e.d.) hefur fjallað um kenningar Neil Postman um hvarf bernskunnar. Þar kemur fram 
að nýmiðlarnir eiga erfitt með að þegja yfir leyndarmálum. Það er slæmt þar sem 
leyndarmálin eru ómissandi þáttur í bernskunni. Nýmiðlarnir ógna forvitni bernsk-
unnar og færa fram í staðinn bölsýni og hroka. Þegar allt kemur til alls eru börn að fá 
svör við spurningum sem þau spurðu aldrei. Bent hefur verið á að það geti í raun 
verið ómögulegt að hefta aðgang ungs fólks að óæskilegu efni. Í stað þess að reyna að 
heyja þá baráttu vilja sumir að áherslan verði frekar á að búa unga fólkið sem best 
undir það sem á eftir að verða á vegi þess (Buckingham, 2000; Oswell 2002; Prout 
2008). 

Sumir vilja hverfa aftur til þess sem kallað hefur verið gullöld sakleysisins, þegar 
fjölmiðlar voru ekki eins áberandi og áhrifamiklir. Aðrir hafa í því sambandi bent á að 
líklega var sú gullöld líklega aldrei, allavega ekki í tærri mynd. Fræðimenn sem hafa 
kynnt sér sögu ungs fólks í gegnum aldirnar hafna því beinlínis að hægt sé að tala um 
slíkir tímar hafi einhvern tímann verið ríkjandi (Buckingham, 2000; Kelley, 
Buckingham og Davies, 1999). 

Unga fólkið nýtir sér Internetið til að hefja félagsleg sambönd. Í þeim veruleika 
sem ungt fólk býr við í dag er oft á tíðum nauðsynlegt fyrir það að nota Netið til þess 
að eiga í samskiptum við jafningja sína (Mcmillan og Morrison, 2006). Netnotkun felur 
í sér ákveðnar hættur. Í raun má segja að fín lína sé á milli þess að tryggja öryggi ungs 
fólks á Netinu og þess að hefta tækifæri þeirra. Rannsókn á hegðun ungs fólks á 
Netinu leiddi í ljós að af þeim sem nota Netið að minnsta kosti einu sinni í viku höfðu 
72% veitt persónuupplýsingar til þess að reyna að vinna verðlaun á Netinu og 
helmingur (46%) hafði veitt einhverjum sem þau hafði aldrei hitt upplýsingar um sjálf 
sig. Tæplega einn af hverjum tíu sem nota Netið einu sinni í viku eða oftar hefur hitt 
einhvern augliti til auglitis sem hann kynntist fyrst á Netinu (Livingstone og Helsper, 
2009).  

Sú staðreynd að ungt fólk leitar sér upplýsinga í fjölmiðlum hefur sína kosti og 
galla. Kostirnir eru helstir að unga fólkið hefur tök á því að nálgast upplýsingarnar, ef 
upplýsingarnar væru ekki fyrir hendi í fjölmiðlum myndi það ef til vill síður leita eftir 
þeim. Gallarnir eru að gæði þeirra upplýsinga sem standa þeim til boða eru æði mis-
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jöfn. Með aukinni tækni hefur magn þeirra upplýsinga sem hægt er að nálgast 
margfaldast. Bent hefur verið á nauðsyn þess að kenna ungu fólki að leggja mat á þær 
upplýsingar sem það stendur frammi fyrir (Buckingham, 2007). 

Nokkuð er um þversagnir í almennri umræðu um ungt fólk og nýmiðla. Annars 
vegar er talað um unga fólkið sem fórnarlömb tækninnar og hins vegar sem stafrænu 
kynslóðina sem allir vegir eru færir. Það er stutt bil á milli þess að vera talinn 
skaddaður heilaþveginn iðjuleysingi af völdum tölvunotkunar og þess að vera talinn 
sem kjörmynd stafrænu kynslóðarinnar sem nýtir sér tæknina til hins ítrasta í 
upplýsingaöflun til að verða tilbúinn fyrir framtíðina (Buckingham og Sefton-Green, 
1999). Bent hefur verið á að unga fólkið láti ekki eingöngu mata sig án þess að það fái 
við neitt ráðið. Það sé ekki eins og svampur sem dregur allt í sig, heldur sé það virkir 
notendur sem búi yfir gagnlegu og kröftugu fjölmiðlalæsi (Buckingham, 2000). 

Mikil aukning hefur orðið í notkun á félagstengslasíðum á borð við Facebook hjá 
ungu fólki. Síðurnar virðast veita ungu fólki mikla möguleika, en sumir óttast að 
notkunin geti haft í för með sér að unga fólkið sem notar þær missir tilfinninguna fyrir 
því hvað séu persónulegar upplýsingar og hvað eigi heima á Netinu opið fyrir augum 
fjöldans. Einnig hefur verið nefnt að sú sjálfsdýrkun sem tengist slíkum síðum geti 
haft áhrif á sjálfsmynd ungs fólks og að skilningur þessa hóps á hugtakinu 
„vinur“ afbakist og gengisfelling verði á því (Livingstone, 2008). Samskiptin eru sífellt 
að verða ópersónulegri. Fólk er farið að skiptast á skilaboðum í stað þess að tala sam-
an. Fólk á ef til vill marga „vini“ á félagstengslasíðum, en líkur eru á þessir „vinir“ séu í 
flestum tilfellum aðeins kunningjar og viðkomandi á fáa eða enga nána vini (Vernon, 
2010). 

Aðferðir 

Hér verður greint frá niðurstöðum langtímarannsóknarinnar Börn og sjónvarp á Íslandi 
sem ýtt var úr vör árið 1968. Rannsóknin hefur verið lögð fyrir reglulega síðan þá, 
nánar tiltekið árin 1979, 1985, 1997, 2003 og nú síðast 2009. Rannsóknin hefur í 
hlutarins eðli þróast mikið á þessum árum, samhliða byltingu á fjölmiðlum og tækni. Í 
nýjasta hlutanum (2009) sem hér er greint frá var lagt af stað með spurningalista sem 
innihélt 79 spurningar (sem sumar voru margskiptar). Hér verður aðeins notast við 
lítinn hluta þeirra spurninga. Spurningalistinn var forprófaður og gekk það vel. 
Spurningalistinn var lagður fyrir nemendur í 5.-10. bekk í 16 skólum í Reykjavík (7), 
Akureyri (3), Vestmannaeyjum (1), Selfossi (2), Akranesi (2) og Reyðarfirði (1). Hér er 
einungis greint frá niðurstöðum fyrir Reykjavík, Akureyri og Vestmannaeyjar þar sem 
úrtakið var 3202 einstaklingar og fengust 2876 svör sem er um 90% svarhlutfall. 
Fjölmiðlanotkun og önnur atriði voru skoðuð í krosstöflum. Þegar það átti við var 
notað Kí-kvaðrat marktektarpróf til að kanna hvort munurinn væri marktækur. Í 
niðurstöðunum sem greint verður frá eru settar fram töflur með prósentuhlutföllum, 
sökum námundunar getur heildarprósentan fyrir hvern flokk verið á bilinu 98-102%. 
Ekki var spurt beinlínis um aldur þátttakenda heldur var við tölfræðiúrvinnsluna unnið 
út frá því í hvaða bekk þeir voru, en þeir voru í 5.-10. bekk. Í niðurstöðunum er fjallað 
um þátttakendur út frá aldri þeirra, 11-16 ára. Þetta er yfirfært þannig að nemendur í 5. 
bekk eru sagðir 11 ára, nemendur í 6. bekk eru sagðir 12 ára og svo koll af kolli.  

Við vinnslu þessarar rannsóknar var einnig framkvæmd eigindleg athugun. Gagna-
öflun fór fram á tímabilinu 6. október til 24. nóvember 2009. Gerðar voru tvær 
þátttökuathuganir í félagsmiðstöð í Reykjavík. Jafnframt voru tekin fjögur rýnihópa-
viðtöl í tveim skólum í Reykjavík þar sem rætt var við 24 nemendur. Afrakstur 
þessarar vinnu var settur fram í sex aðskildum vettvangsnótum, sem í heildina 
spönnuðu 287 blaðsíður. 



Sigurður Ingi Árnason og Þorbjörn Broddason 

270 

Niðurstöður 

Netnotkun 
Í eigindlegu viðtölunum voru þátttakendur spurðir út í netnotkun sína. Hjá yngri 
hópnum (11 ára) var netið aðallega notað til þess að spila leiki og til þess að skoða 
myndbönd og hlusta á tónlist á síðum eins og YouTube. Eldri þátttakendurnir (16 ára) 
voru almennt mun virkari á Netinu og notuðu þeir það líka til leikja og til að skoða 
YouTube eins og yngri krakkarnir. Fram kom í viðtölunum að sumir þátttakendurnir 
úr eldri hópnum telja að þeir noti Netið of mikið. 
 

Tafla 1. Notar þú Internetið heima? 
 
  11 ára 12 ára 13 ára 14 ára 15 ára 16 ára Allir 
Aldrei eða nær aldrei 5% 3% 3% 1% 2% 1% 2% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 10% 7% 6% 2% 1% 1% 4% 
Eitthvað í hverri viku 38% 32% 26% 22% 13% 12% 23% 
Einu sinni á dag eða oftar 47% 59% 65% 75% 84% 87% 71% 

n = 430 401 398 487 549 539 2804 
            p<0,000 

 
Í megindlega þættinum voru þátttakendur spurðir hversu oft þeir notuðu Inter-

netið heima hjá sér. Á töflu 1 má sjá svör við þeirri spurningu. Á töflunni sést að 71% 
af öllum þátttakendum segist nota Netið heima hjá sér einu sinni á dag eða oftar. Hæst 
er þetta hlutfall hjá 16 ára einstaklingum þar sem 87% segjast nota Netið heima hjá sér 
einu sinni á dag eða oftar. Hlutfallið lækkar síðan með lækkandi aldri og nær lágmarki 
hjá 11 ára hópnum þar sem það er 47%. Hlutfall þeirra sem segjast aldrei eða nær 
aldrei nota netið heima hjá sér er á bilinu 1-5%. Þegar við skoðum heildarhópinn og 
leggjum saman hlutfall þeirra sem nota Netið eitthvað í hverri viku (23%) og þeirra 
sem nota það einu sinni á dag eða oftar (71%) sjáum við að 94% þátttakenda falla í 
þessa tvo flokka. Á þessu má sjá að Netnotkun er hluti af daglegu lífi hjá stærstum 
hluta þátttakenda.  

 

Tafla 2. Internetnotkun heima, samanburður milli ára 
 

  2003 2009 
Aldrei eða nær aldrei 14% 2% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 12% 4% 
Eitthvað í hverri viku 26% 23% 
Einu sinni á dag eða oftar 49% 71% 

n =  770 2804 
 

Á töflu 2 má sjá hvernig þessi notkun hefur þróast mill áranna 2003 og 2009. Árið 
2003 sögðust 49% svarenda nota Netið heima hjá sér einu sinni á dag eða oftar. Árið 
2009 var þetta hlutfall orðið 71%. Hlutfall þeirra sem segjast aldrei eða nær aldrei nota 
Internetið heima hjá sér hefur lækkað á milli áranna. Árið 2003 var þetta hlutfall 14% 
en árið 2009 var þessi hópur nær horfinn. 
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Tafla 3. Hversu oft hlustar þú á tónlist á Internetinu? 
 
  11 ára 12 ára 13 ára 14 ára 15 ára 16 ára Allir 
Aldrei eða nær aldrei 19% 11% 12% 7% 7% 7% 10% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 18% 14% 11% 10% 7% 6% 11% 
Eitthvað í hverri viku 31% 30% 27% 29% 21% 18% 25% 
Einu sinni á dag eða oftar 32% 45% 51% 55% 65% 69% 54% 

n =  422 390 392 480 542 534 2760 
            p<0,000 

 
Á töflu 3 má sjá að hlustun á tónlist á Netinu er nokkuð aldursskipt. Af heildar-

hópnum segjast 54% hlusta einu sinni á dag eða oftar. Hlutfall þessarar notkunar er 
hæst hjá elsta hópnum þar sem það er 69% en lægst er það hjá 11 ára hópnum þar 
sem 32% segjast hlusta á tónlist á Netinu einu sinni á dag eða oftar. Þegar við skoðum 
þá sem segjast aldrei eða nær aldrei hlusta sjáum við að hlutfallið er lægst hjá þremur 
eldri hópunum (14-16 ára) þar sem það er 7%. Þetta hlutfall er hæst hjá 11 ára hópn-
um þar sem það er 19%. Á þessum tölum sést að hlustun á tónlist á Netinu er vinsæl 
afþreying hjá þátttakendum, sérstaklega hjá eldri hópunum. 

 

Tafla 4. Hversu oft horfir þú á kvikmyndir/þætti/myndskeið á Internetinu? 
 
  11 ára 12 ára 13 ára 14 ára 15 ára 16 ára Allir 
Aldrei eða nær aldrei 47% 39% 32% 23% 17% 12% 27% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 20% 19% 23% 24% 15% 19% 20% 
Eitthvað í hverri viku 17% 21% 23% 29% 35% 33% 27% 
Einu sinni á dag eða oftar 16% 21% 22% 25% 33% 36% 26% 

n =  412 386 388 476 542 537 2741 
            p<0,000 

 
Áhorf á kvikmyndir/þætti/myndskeið á Netinu má sjá á töflu 4. Þar sést að þeir 

sem segjast horfa á framantalið myndefni einu sinni á dag eða oftar eru rúmlega 
fjórðungshluti (26%) allra þátttakenda. Hlutfallið er hæst hjá elsta hópnum (36%) en 
lægst hjá yngsta hópnum (16%). Ef við skoðum þá sem segjast aldrei eða nær aldrei 
horfa á myndefni á Netinu sjáum við að hlutfall þeirra er hæst hjá yngsta hópnum þar 
sem það er tæplega helmingur (47%). Lægst er þetta hlutfall hjá elsta hópnum þar sem 
það er 12%. Greinilegt er, eins og við var að búast, að eldri þátttakendurnir eru 
duglegri við að horfa á þetta efni á Netinu. 

Facebook og YouTube 
Notkun þátttakenda á vinsælum netsíðum var könnuð og verður hér greint frá svörum 
varðandi tvær þeirra, Facebook.com sem er félagstengslasíða þar sem einstaklingar 
deila upplýsingum um sig og skoða sambærilegar upplýsingar um aðra og 
YouTube.com sem býður notendum upp á að horfa á myndbönd og að deila þeim. 
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Tafla 5. Hversu oft notar þú Facebook? 
 
  11 ára 12 ára 13 ára 14 ára 15 ára 16 ára Allir 
Aldrei eða nær aldrei 62% 39% 35% 25% 19% 21% 32% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 5% 8% 7% 4% 6% 4% 6% 
Eitthvað í hverri viku 11% 23% 23% 22% 17% 13% 18% 
Einu sinni á dag eða oftar 22% 30% 36% 49% 59% 61% 45% 

n =  389 373 387 481 552 536 2718 
            p<0,000 

 
Á töflu 5 má sjá notkun þátttakenda á Facebook. Greinilegt er að notkunin eykst 

með hækkandi aldri svarenda. Hjá yngsta hópnum, 11 ára, segjast 22% nota Facebook 
einu sinni á dag eða oftar. Þetta hlýtur að teljast nokkuð hátt þar sem einstaklingar 
þurfa að vera 13 ára til að stofna aðgang að Facebook og þessir þátttakendur ættu því 
ekki að nota síðuna. Hlutfallið hækkar síðan samhliða hækkandi aldri og nær hámarki 
hjá 16 ára hópnum þar sem 61% segist nota Facebook einu sinni á dag eða oftar. 
Þegar við skoðum þá sem segjast aldrei eða nær aldrei nota Facebook sjáum við að 
hlutfallið er hæst hjá 11 ára hópnum, 62%, en lægst hjá 16 ára hópnum 21%. Á þessu 
sjáum við að notkun þátttakenda, einkum þeirra eldri, er nokkuð mikil. Í eigindlegu 
viðtölunum kom í ljós að það þykir í raun óeðlilegt hjá eldri hópnum (16 ára) að vera 
ekki með Facebook. Sumir þátttakenda sögðust beinlínis vera háðir Facebook og að 
þeir færu inn á síðuna meira og minna allan daginn. Þegar þau voru spurð um hvað 
þau gerðu á Facebook var fátt um svör. Ari (16 ára) svaraði „Ég bara geri ekki neitt 
sko. Þetta er furðulegt maður gerir ekkert á þessu bara hanga þarna inni og bara hanga 
á facebook...“. Flestir sögðust nota Facebook til að fylgjast með hvað aðrir væru að 
gera.  

 

Tafla 6. Hversu oft notar þú YouTube? 
 
  11 ára 12 ára 13 ára 14 ára 15 ára 16 ára Allir 
Aldrei eða nær aldrei 12% 6% 7% 4% 6% 3% 6% 
Sjaldnar en einu sinni í viku 19% 14% 14% 12% 11% 12% 13% 
Eitthvað í hverri viku 38% 36% 40% 43% 41% 41% 40% 
Einu sinni á dag eða oftar 31% 45% 39% 42% 43% 44% 41% 

n =  426 389 397 484 549 536 2781 
            p<0,000 

 
Notkun á YouTube má sjá á töflu 6. Notkunin sveiflast ekki mikið eftir aldurs-

hópum en þó er marktækur munur. Notkunin er minnst hjá 11 ára krökkum þar sem 
12% þeirra segjast aldrei eða nær aldrei nota YouTube, meðan þetta hlutfall er á bilinu 
3-7% hjá hinum aldurshópunum, lægst er það hjá 16 ára hópnum en þar segjast 3% 
svarenda aldrei eða nær aldrei nota síðuna. Notkun síðunnar virðist vera almenn hjá 
þessum hópum. Þetta sést best þegar við skoðum saman þá sem segjast skoða síðuna 
eitthvað í hverri viku og þá sem segjast skoða hana einu sinni á dag eða oftar, hlutfall 
þessara flokka samanlagt er 79% og yfir hjá öllum aldurshópunum nema hjá yngsta 
hópnum, en þar er það þó engu að síður 69%. YouTube virðist vera algengur áfanga-
staður þegar þátttakendur fara á Netið, en 41% þeirra segjast skoða síðuna einu sinni á 
dag eða oftar. 
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Niðurhal 

Tafla 7. Hvað sækir þú á Netinu? 
 

  Aldur Kyn   
  11-12 13-14 15-16 Strákur Stelpa Allir 
Kvikmyndir/þættir/myndbrot 20% 38% 58%* 53% 28%* 40% 
Tölvuleikir 18% 20% 21% 33% 6%* 20% 
Tónlist 29% 48% 64%* 52% 44%* 48% 
Tölvuforrit 8% 11% 17%* 21% 4%* 13% 
Sæki ekki efni á Netinu 50% 37% 21%* 25% 45%* 35% 

*marktækur munur (p<0,05) 
 

Á töflu 7 má sjá svör þátttakenda við spurningu um hvernig efni þeir sækja á 
Netinu. Þar má sjá að 35% þátttakenda segjast ekki sækja sér efni á Netinu, sem þýðir 
aftur að 65% allra þátttakenda sækja sér efni. Hlutfall þátttakenda sem sækja kvik-
myndir/þættir/myndbrot á netinu er 40%. Einn af hverjum fimm sækir tölvuleiki á 
Netinu. Tæplega helmingur (48%) þátttakenda sækir tónlist á netinu og 13% sækir 
tölvuforrit. Munur er á kynjunum þegar kemur að niðurhali. Tæplega helmingur (45%) 
stúlkna sækir sér ekki efni á Netinu en einn af hverjum fjórum strákum (25%) sækir 
sér ekki efni á Netinu. Stúlkur virðast aðallega vera að sækja mynd- og hljóðefni. 
Strákarnir sækja það einnig í miklum mæli og þeir eru mun duglegri að sækja sér leiki 
og forrit heldur en stúlkurnar. Ef við skoðum niðurhalið út frá aldri þátttakenda sjáum 
við að það eykst umtalsvert samhliða hækkandi aldri.  

Tafla 8. Hvað sækir þú á Netinu? Samanburður milli ára 
 

  2003 2009 
Kvikmyndir/þættir/myndbrot 24% 40% 
Tölvuleikir 28% 20% 
Tónlist 48% 48% 
Tölvuforrit 16% 13% 
Ég sæki ekki efni á netinu 35% 35% 

  
Samanburð á hlutfalli þeirra sem sækja sér mismunandi efni á Netinu milli áranna 

2003 og 2009 má sjá á töflu 8. Við sjáum að hlutfall þeirra sem segjast sækja sér ekki 
efni á Internetinu var óbreytt milli áranna, var 35% í báðum tilfellum, þetta segir okkur 
að tveir af hverjum þrem þátttakendum sækja sér efni á Netinu. Þróun varð á milli ár-
anna á því hvernig efni þátttakendur sóttu sér. Aukning varð á niðurhali á myndefni 
(Kvikmyndir/þættir/myndbrot), hlutfallið jókst úr 24% árið 2003 upp í 40% árið 2009. 
Niðurhal á tölvuleikjum og tölvuforritum dróst heldur saman á milli áranna á meðan 
að hlutfall þeirra sem sækja sér tónlist stóð í stað. Það skal tekið fram að ekki kemur 
fram í gögnunum hvort um er að ræða ólöglegt niðurhal á höfundarréttavörðu efni 
eða löglegt niðurhal. Leiða má líkur að því að nokkuð hátt hlutfall þess niðurhals sem 
hér kemur fram sé á höfundarréttavörðu efni, en ekki er hægt að fullyrða um það.  

Niðurstöður eigindlegu viðtalanna sýndu að ólöglegt niðurhal á höfundarrétta-
vörðu efni hjá eldri krökkunum var nokkuð mikið. Flestir úr eldri hópnum (16 ára) 
sögðust stunda það sem kallað er ólöglegt niðurhal, en það er ekki þar með sagt að 
þau samþykki að það sé ólöglegt. Í umræðum um niðurhal var ríkjandi skoðun að 
niðurhalið væri í lagi. Ari (16 ára) sagði um niðurhal: „Þægilegt fyrir mig skiluru ég 
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náttla skil alveg þá sem eru að framleiða þessar kvikmyndir og leiki skiluru“. Það kom 
líka í ljós að foreldrar þeirra stunda ólöglegt niðurhal á efni sem fjölskyldan horfir 
síðan á. Þátttakendur óttuðust ekki að verða kærð fyrir niðurhal, þeim fannst sumum 
fjarstæðukennt að það yrði farið að eltast við krakka á Íslandi fyrir að vera að sækja 
efni. Ekki virtist vera ótti meðal þátttakenda um að ólöglegt niðurhal myndi gera lista-
mönnum ókleift að starfa. Þessi skoðun endurspeglast í orðum Davíðs (16 ára) sem 
sagði „Það er alltaf til fólk sem vill gera hlutina fría og gerir þá gott“. Í umræðunni 
kom líka fram að þau telja mörg að niðurhalið geti hjálpað nýrri listamönnum að koma 
sér á framfæri og að þeir muni því græða á endanum að sköpunarverkum þeirra sé 
halað niður. Sumir þátttakendur stunda niðurhal í miklum mæli og er það viðurkennd 
leið til að nálgast fjölmiðlaefni. Fyrirkomulagið að fara út í búð og borga fyrir efnið er 
orðið úrelt að mati þeirra. Kostnaðurinn við að kaupa fjölmiðlaefni virtist ekki skipta 
mestu máli heldur voru það þægindin sem voru stærsti kosturinn við niðurhal á 
höfundaréttarvörðu efni. 
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