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Útdráttur 

 

Tengslanetasíður á borð við Facebook eru ört vaxandi samskiptavettvangur. 

Notendur gefa upp mikið magn persónuupplýsinga sem utanaðkomandi aðilar 

geta misnotað með ýmsum hætti. Athuganir benda til þess að notendur séu 

ómeðvitaðir um þessar hættur, og sýni takmarkaða öryggishegðun í notkun sinni á 

Facebook. Gerð var rannsókn til að kortleggja öryggishegðun íslenskra Facebook-

notenda. Þátttakendur voru 245 íslenskir Facebook-notendur. Lagt var upp með 6 

rannsóknartilgátur: (T1) Uppgefið magn persónuupplýsinga hefur jákvæða fylgni 

við öryggishegðun, (T2) mat þátttakenda á eigin netöryggi hefur neikvæða fylgni 

við öryggishegðun, (T3) bein reynsla þátttakenda af netógn hefur jákvæða fylgni 

við öryggishegðun, (T4) óbein reynsla þátttakenda af netógn hefur jákvæða fylgni 

við öryggishegðun, (T5) almenn tilhneiging þátttakenda til trausts hefur neikvæða 

fylgni við öryggishegðun, og (T6) Reynsla af notkun Facebook hefur jákvæða 

fylgni við öryggishegðun. Tilgátur fengu ekki stuðning í niðurstöðum. Fram kom 

að uppgefið magn persónuupplýsinga hafði neikvætt samband við öryggishegðun, 

og að mat þátttakenda á eigin netöryggi hafði jákvætt samband við 

öryggishegðun. Athugasemdir þátttakenda gáfu til kynna að þátttaka í könnuninni 

hefði stuðlað að bættu netöryggi hjá þeim, sem gæti haft þýðingu fyrir forvarnar- 

og fræðslustarf. 
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Frá því að internetið kom fyrst fram á sjónarsviðið hefur það verið í örum vexti sem 

samskiptaform. Tölvupóstur, spjallforrit og aðrir samskiptamöguleikar netsins hafa breytt því 

hvernig fólk miðlar upplýsingum sín á milli og á í samskiptum hvert við annað. Netið gerir 

notendum kleift að nálgast þekkingu og ná sambandi við annað fólk óháð staðsetningu og eftir 

eigin hentugleika, og ný miðlunarform eru sífellt í þróun. Fyrir ört vaxandi fjölda fólks er 

netið orðið að sjálfsögðum og ómissandi hluta daglegs lífs. 

Eitt þeirra nýju miðlunarforma internetsins sem er í hvað örustum vexti eru 

svokallaðar tengslanetasíður (Social Network Sites, SNS), en af þeim eru Facebook og 

MySpace líklega þekktastar hérlendis. Tengslanetasíður má skilgreina sem þjónustu á 

internetinu sem leyfir notendum að búa til upplýsingasíðu eða „prófíl“ um sig á netinu sem er 

öðrum aðgengilegur, innan afmarkaðs kerfis. Notendur geta svo tilgreint lista af öðrum 

notendum sem þeir tengjast á einhvern hátt, og skoðað lista yfir tengingar sem þeir eða aðrir 

hafa gert innan kerfisins. Eðli og lýsingar þessara tenginga eru svo breytilegar eftir því hvaða 

þjónusta á í hlut. Fyrstu síður þessarar tegundar komu fram árið 1997, og síðan þá hafa bæði 

þróun og útbreiðsla SNS verið mjög ör (Boyd og Ellison, 2007).  

Það gefur auga leið að tækni sem byggir á söfnun og birtingu persónuupplýsinga 

einstaklinga og hefur tryggt sér fyrirferðamikið hlutverk í félagslegum samskiptum býður upp 

á misnotkun. Forsenda þess að sú þjónusta sem SNS-síður bjóða upp á nái sem mestri 

útbreiðslu er að síðurnar séu auðveldar í notkun, og öryggissjónarmið fá að sitja á hakanum í 

samanburði. Þar að auki eru SNS-síður tiltölulega nýjar af nálinni, og í stöðugri þróun. Það er 

því ekki hlaupið að því að tryggja öryggi þeirra upplýsinga sem notendur gefa upp á þessum 

síðum, þar sem ný göt í múrnum myndast í sífellu (Boyd og Ellison, 2007; Jones og Soltren, 

2005). Ein stærsta öryggisgloppan tengd SNS er sú að notendur virðast almennt ekki vera 

meðvitaðir um öryggi upplýsinga sinna á netinu, og trassa oft að nýta sér þær öryggisstillingar 

sem síðurnar bjóða upp á. Notandinn er veikasti hlekkurinn í keðjunni, og töluvert erfiðara er 

að breyta afstöðu hans gagnvart netöryggi en að fylla upp í öryggisgloppur í kóða (Debatin, 

Lovejoy, Horn og Hughes, 2009). Ef hægt á að vera að framkvæma inngrip eða gera 

ráðstafanir sem miða að því að fá netnotendur til að tryggja öryggi sitt á netinu er því afar 

mikilvægt að kortleggja öryggishegðun og þá þætti sem geta skýrt hana. 

 

Facebook 

Sú tengslanetasíða sem Íslendingar eru kunnugastir er vafalítið Facebook, eða Fésbók eins og 

hún útleggst stundum á íslensku. Facebook var stofnað árið 2004, og notendahópur þess var 

til að byrja með bundinn við nemendur og starfsfólk bandarískra háskóla. Fæðingarstaður þess 



 5 

var Harvard-háskóli, og í upphafi var Facebook aðeins aðgengilegt þeim sem höfðu 

háskólatölvupóstfang frá þeim skóla. Aðrir háskólar bættust smám saman í hópinn, og árið 

2005 varð það á endanum öllum aðgengilegt (Boyd og Ellison, 2007). Á Facebook geta 

notendur búið til síðu með upplýsingum um menntun sína, störf, áhugamál og öðrum 

persónuupplýsingum. Þeir geta síðan sent beiðnir til annarra notenda um tengingar við síður 

þeirra, sem leyfir þeim að skoða upplýsingasíðu viðkomandi (og öfugt). Þessi eiginleiki 

Facebook er notaður til að mynda net tenginga, eða tengslanet, sem inniheldur vini, 

fjölskyldumeðlimi, samstarfsfólk, fólk með sameiginleg áhugamál og þar fram eftir götum. 

Facebook býður upp á ýmsa samskiptamöguleika, eins og skilaboðasendingar, textaspjall og 

eins konar spjallborðsmöguleika í mýflugumynd þar sem notendur geta fært inn stutt skilaboð 

um hagi sína eða daginn og veginn, og aðrir notendur í tengslaneti viðkomandi geta gert 

athugasemdir („statusar“ eða stöðuuppfærslur). Einnig býður Facebook upp á ýmsa 

skipulagsmöguleika fyrir atburði og uppákomur, auk ýmiskonar forritlinga sem keyra má á 

síðunni (Facebook.com, 2010a).  

Í september 2010 voru íslenskir notendur Facebook 186,860 talsins, eða meira en 

helmingur þjóðarinnar samkvæmt tölum frá hagstofu. Samanburður á tölfræði yfir íslenska 

notendur frá Facebook (Gonzalez, 2010) við tölur hagstofu um fjölda Íslendinga sýnir að 

notkunarhlutfallið rís enn hærra þegar einstakir aldurshópar eru skoðaðir. 

 

1. tafla. Samanburður á fjölda Facebook-notenda og fjölda Íslendinga eftir aldri 

 

Aldur Fjöldi Facebook-notenda
1 

Fjöldi skv. Þjóðskrá
2 

Hlutfall notenda 

Alls 186860 317630 58,83% 

13<= 3160 62064 5,09% 

14-17 24100 18618 129,44% 

18-24 41480 32605 127,22% 

25-34 42240 46561 90,72% 

35-44 34580 43120 80,19% 

45-54 23420 43269 54,13% 

55-64 13500 33324 40,51% 

65+ 7340 38069 19,28% 
1
Tölur frá 26. september 2010 

2
Tölur frá 1. janúar 2010 

 

Þessum tölum verður augljóslega að taka með nokkrum fyrirvara, þar sem íslenskir 

notendur Facebook á aldrinum 14-24 ára eru samkvæmt þessu töluvert fleiri en Íslendingar á 

þessum aldri samkvæmt þjóðskrá. Tölfræðin yfir notendur sem kemur frá Facebook sjálfri 

byggir á þeim upplýsingum sem notendur gefa upp sjálfir við stofnun síðna sinna, og það er 

ekkert sem neyðir þá til að gefa upp réttan aldur eða þjóðerni. Það þekkist einnig að notendur 
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stofni fleiri en eina síðu, til dæmis fyrir fyrirtæki sín eða félagsstarfsemi. Að lokum skal hafa í 

huga að ólík viðmið fyrir það á hvaða aldursbili notendur eru (t.d. hvort miðað er við 

fæðingarár eða fæðingarmánuð) gætu skekkt tölurnar eitthvað. Þrátt fyrir þessa varnagla er þó 

nokkuð ljóst að notkun Facebook er orðin afar útbreidd og almenn í íslensku samfélagi.  

 

Facebook og netógn 

Það er nokkuð ljóst að töluverð verðmæti eru falin í því gríðarlega magni persónuupplýsinga 

sem geymdur er á Facebook, bæði fyrir auglýsendur og óprúttnari aðila. Fyrirtæki sem vilja 

auglýsa vörur eða þjónustu hafa mikið gagn að því að geta beint auglýsingum sínum 

markvisst að fólki sem það veit að er í markhópum þeirra eða hefur áhuga á einhverju sem 

þau geta selt þeim, og töluvert af slíkum hnitmiðuðum auglýsingum (targetted advertising) er 

að finna á Facebook. Í árdaga síðunnar var töluvert um öryggisgloppur sem gerðu 

óviðkomandi aðilum mögulegt að fá aðgang að persónuupplýsingum notenda, meðal annars 

sýndu nemendur við MIT-háskólann fram á að auðvelt var að setja saman forritling sem hlóð 

niður gríðarlegum fjölda upplýsingasíðna og flokkaði úr þeim upplýsingar. Þeir bentu einnig á 

ákveðna veikleika í hugbúnaði Facebook: Lykilorð voru ekki varin með dulkóðun, HTML-

kóðun upplýsingasíðna leyfði niðurhal á upplýsingasíðum notenda og öryggisstillingar gátu 

ekki verndað notendur fyrir því að óviðkomandi aðilar gætu skoðað myndir sem merktar voru 

þeim og fengið upplýsingar um þá í leitarniðurstöðum, svo fátt eitt sé nefnt (Jones og Soltren, 

2005). Í dag býður Facebook upp á fjölbreyttar öryggisstillingar fyrir síður notenda, sem leyfa 

þeim að stjórna því hverjir hafa aðgang að síðum þeirra og geta séð myndir, færslur og aðrar 

upplýsingar sem þeir hlaða þar inn. Notendur geta takmarkað aðgang við einstaklinga sem eru 

á vinalista þeirra, sem tilheyra sömu hópum og þeir eða ákveðna aðila sem þeir tilgreina, svo 

dæmi séu tekin. Eigendur Facebook leggja einnig töluverða áherslu á að tryggja að 

öryggismöguleikar síðunnar haldist í hendur við breytingar og þróun síðunnar og netsins 

almennt, og reyna að stoppa í öryggisgötin sem upp koma eftir fremsta megni. Þó að gallarnir 

sem áður var minnst á hafi verið að mestu slípaðir burt í dag sætir öryggi Facebook-

hugbúnaðarins ennþá nokkurri gagnrýni vegna nýrra öryggisvandamála í honum, sem eru allt 

að því óumflýjanlegir fyrir hugbúnað sem er í svo örri þróun. Einnig hefur verið bent á að bak 

við notendaviðmót Facebook á sér stað gífurlega viðamikil söfnun og flokkun 

persónuupplýsinga notenda af Facebook sjálfri, og notendaskilmálar síðunnar setja eigendum 

hennar loðin mörk um það hvernig þeir geta nýtt þessar upplýsingar (Debatin o.fl., 2009). 

Annað fyrirbæri sem skapar öryggisveikleika fyrir notendur Facebook er ýmiskonar 

hugbúnaður frá þriðja aðila; aðilum ótengdum Facebook. Á Facebook hafa notendur aðgang 
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að gríðarlegu magni smáforrita. Þessi forrit eru af ýmsum gerðum: Tölvuleikir, alls kyns 

kannanir, stjörnuspár, sudoku-þrautir og krossgátur, forrit til að búa til afmælis-eða jólakort til 

að senda á Facebook, og svo mætti lengi telja. Flest þessara forrita koma frá utanaðkomandi 

aðilum sem ekki tengjast Facebook beint, og notendur þurfa að heimila þessum forritum 

aðgang að persónuupplýsingum sínum á Facebook til að geta notað þau. Stjórnendur 

Facebook eiga erfitt með að bregðast við öryggisgöllum í þessum forritum, og auk þess er 

nokkuð um forrit af þessu tagi sem beinlínis eru ætluð til að safna upplýsingum frá Facebook-

notendum, í misheiðarlegum tilgangi (Deglin, 2010). 

Veikleikar í hugbúnaði sem bífræfnir tölvuþrjótar geta nýtt sér eru þó aðeins hluti af 

þeirri ógn sem steðjar að persónuupplýsingum fólks á netinu. Það er nefnilega yfirleitt mun 

auðsóttara að blekkja einfaldlega notandann sjálfan til að gefa upp þær upplýsingar sem sóst 

er eftir. Skrautleg flóra ýmiskonar svikamylla blómstrar á netinu: Nígerísk auðmenni leita 

logandi ljósi að vesturlandabúum til að hjálpa sér við að koma auðæfum sínum á 

aflandsreikninga, ótrúlega margir vinna í happdrættum sem þeir hafa aldrei keypt miða í og 

svo mætti lengi telja. Svikahrappar í leit að persónuupplýsingum fórnarlamba nýta sér einkum 

svokallaða fiskun (e. phishing), þar sem þeir villa á sér heimildir fyrir fórnarlambinu og 

þykjast vera einhver traustvekjandi þriðji aðili. Dæmi um þetta eru tölvupóstskeyti sem 

virðast koma frá einhverri þjónustu sem fórnarlambið notar, til dæmis banka, þar sem það er 

beðið um að gefa upp eða staðfesta lykilorð sitt og notendanúmer svo hægt sé að lagfæra 

eitthvað upplogið vandamál. Aðferðir slíkra svikahrappa verða stöðugt lúmskari, eftir því sem 

þeir hafa meiri möguleika á að afla sér og nýta samhengisupplýsingar til að fullkomna gervi 

sitt. Þetta felst í því að þeir afla sér yfirborðskenndra upplýsinga um fórnarlambið með 

ýmsum leiðum, svo sem með því að skoða kaupsögu þeirra á síðum eins og ebay, komast að 

því við hvaða fjármálastofnarnir þeir skipta með því að skoða vafrasögu þeirra, eða athuga 

upplýsingar um viðkomandi í opinberum gögnum. Þessar upplýsingar leyfa þeim síðan að 

skerpa á þeirri tálsýn að þeir þekki viðkomandi eða séu aðilar sem hann hefur átt samskipti 

við áður. Svikahrappar eru líka farnir að skapa samhengi sjálfir, til dæmis með því að gera 

einhvers konar atlögu að tölvukerfi viðkomandi, og hafa síðan samband við þá með 

ábendingar um netógnir. Fórnarlömbin búast þá frekar við slíkum ábendingum og eru líklegri 

til að treysta svikahrappnum (Jagatic, Johnson, Jakobsson og Menczer, 2005). Það gefur auga 

leið að tengslanetasíður og það mikla magn persónuupplýsinga sem þar er geymt eru 

gullnámur fyrir þá sem skipuleggja svikamyllur af þessari gerð. 

Annað notendatengt öryggisvandamál tengslanetasíðna felst í grunneðli þeirra. Með 

því að halda úti síðu með persónuupplýsingum á opinberum stað á netinu eru notendur að bera 
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sig fyrir ýmis konar áreiti. Neteinelti tengt grunn- og framhaldsskólum hefur verið töluvert í 

umræðunni í þessu samhengi, og einnig eru dæmi þess að eltihrellar hafi nýtt sér Facebook til 

að áreita fórnarlömb sín (Wolak, Ybarra, Mitchell og Finkelhor, 2007; Stehr, 2006; Sigurður 

Mikael Jónsson, 2010).  

 

Öryggishegðun notenda 

Þegar talað er um öryggishegðun netnotenda er ekki alltaf verið að tala um nákvæmlega sama 

fyrirbærið, þar sem öryggishegðun er breytileg eftir þeim vettvangi sem verið er að athuga. Sú 

hegðun sem tryggir öryggi fólks í tölvupóstsamskiptum er til dæmis ólík þeirri sem tryggir 

öryggis fólks á SNS-síðum, þó að markmiðið sé það sama. Í rannsóknum á netöryggi hefur 

gagnlegasta nálgunin við hugtakið öryggishegðun verið að skilgreina hana sem hegðun sem 

miðar að því að takmarka eða koma í veg fyrir að óviðkomandi aðilar fái aðgang að þeim 

upplýsingum sem notendur birta á netinu (Debatin o.fl., 2009; LaRose, Rifon og Enbody, 

2008). Á Facebook og öðrum SNS-síðum felst slík hegðun aðallega í tvennu: Notkun 

öryggistillinga- og möguleika sem síðurnar bjóða upp á fyrir notendur, og takmörkun notenda 

á þeim upplýsingum sem þeir setja inn á síðurnar (Debatin o.fl., 2009, Jones og Soltren, 

2005).  

Tengslanetasíður opna ákveðnar dyr inn í einkalíf fólks, en það virðist ekki alltaf vera 

meðvitað um hverjir geta nýtt sér þær. Bandarísk rannsókn meðal háskólanema frá árinu 2009 

gaf til kynna að notendur Facebook teldu sig að jafnaði vel meðvitaða um öryggisstillingar 

Facebook, en gerðu hinsvegar ekki ráðstafanir til að nýta sér þær og gáfu oftast upp mikið 

magn persónuupplýsinga á upplýsingasíðum sínum. Jafnframt töldu flestir að þeir væru í 

minni hættu en aðrir um að verða fyrir skakkaföllum tengdum Facebook-notkun sinni. Mat 

notenda á öryggi sínu virtist vera meira í ætt við skoðun eða viðhorf en beina öryggishegðun 

eða raunverulega þekkingu á netógn. Þetta meðvitundarleysi um öryggisatriði getur haft 

alvarlegar afleiðingar fyrir friðhelgi einkalífs viðkomandi, og slíkar afleiðingar virðast meira 

að segja stundum ekki nægja til að fá fólk til að gera viðeigandi öryggisráðstafanir (Debatin 

o.fl., 2009).  

Þetta misræmi milli öryggishegðunar og þess hversu örugga notendur telja sig vera er 

afar athyglisvert. Sérstaklega hefur vakið athygli að þó að umræða um upplýsingasöfnun 

fyrirtækja um netnotendur og innkomu óæskilegra aðila í einkalíf þeirra hafi verið 

fyrirferðamikil á síðustu árum og notendur hafi kvartað undan því að brotið sé á réttindum 

þeirra og friðhelgi einkalífsins virðast þessir sömu notendur vera mjög auðfengnir til að gefa 

upp persónuupplýsingar sínar á netinu (Norberg, Horne og Horne, 2007). Hvað Facebook 
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varðar er yfirleitt ekki einu sinni um að ræða utanaðkomandi beiðni um að upplýsingar séu 

gefnar upp. Notendum Facebook er í sjálfsvald sett hvaða persónuupplýsingar þeir gefa upp á 

síðum sínum, og geta að því leyti stjórnað hversu berskjaldað einkalíf þeirra er fyrir tilstilli 

Facebook. Ætla má að þeir hljóti að vera meðvitaðir um hvað birtist á síðum þeirra, þar sem 

þeir setja upplýsingarnar sjálfir þar inn. Einnig eru atvik tengd misnotkun persónuupplýsinga 

á Facebook ekki nein felumál; slíkar uppákomur fá reglulega umfjöllun í fjölmiðlum (sjá t.d. 

Stehr, 2006) og á Facebook sjálfri. Að auki býður Facebook í dag upp á mjög notendavænar 

leiðbeiningar á mörgum tungumálum um öryggistillingarnar sem vefurinn býður upp á 

(Facebook.com, 2010b). Hvaða skýringar geta verið á því að fólk telji sér engin hætta búin 

þegar það dælir persónuupplýsingum sínum inn á veraldarvefinn án tillits til þess hverjir geta 

séð þær? 

 

Þættir sem skýra öryggishegðun notenda 

Fleiri en einn þáttur liggur að baki opinberun fólks á persónuupplýsingum sínum á síðum á 

borð við Facebook, og ætla má að eðli síðnanna sjálfra skýri þar mikið. Notendur byggja upp 

tengslanet sín með því að gefa upp hverjir þeir eru, hvað þeir gera, hvaðan þeir koma, á hverju 

þeir hafa áhuga og hvaða skoðanir þeir hafa, og mynda síðan tengsl við aðra notendur sem 

þeir geta tengt við á þessum forsendum. Þetta gerir samskipti á SNS-síðum nokkuð frábrugðin 

öðrum netsamskiptum, þar sem nafnleynd er allt að því sjálfgefin. Notagildi síðnanna fyrir 

notendur og möguleikar þeirra á að eiga í samskiptum á þeim eru háð því magni 

persónuupplýsinga sem þeir gefa upp: Því meira sem upp er gefið, því meira fá þeir til baka. 

Rannsóknir benda til þess að Facebook og aðrar tengslanetasíður nýtist notendum sínum við 

að byggja upp og viðhalda félagslegu baklandi (social capital) (Ellison, Steinfield og Lampe, 

2007), og á mörgum stöðum (t.d. innan háskóla) eru þeir sem ekki nýta sér þessar síður farnir 

að standa höllum fæti félagslega, miðað við þá sem gera það (Debatin o.fl., 2009). Það er því 

til staðar töluverður samfélagslegur þrýstingur á notendur að nýta sér tengslanetasíðurnar á 

árangursríkan hátt, með tilheyrandi framlagi persónuupplýsinga, sem síðan dregur úr 

netöryggi þeirra nema viðeigandi ráðstafanir séu gerðar til að vernda upplýsingarnar. 

Annað atriði sem skýrir þessa hegðun SNS-notenda eru sálfræðilegir þættir sem 

tengjast samskiptum á netinu. Þar vega þyngst svokölluð hömlulosandi (disinhibiting) áhrif 

netsamskipta. Þau samanstanda af nokkrum samverkandi undirþáttum sem eru áberandi í 

netsamskiptum og leyfa fólki að losa sig við samfélagslegar hömlur á hegðun sinni þar, upp 

að vissu marki. Hvað varðar hegðun á SNS-síðum er atkvæðamesti hömlulosunarþátturinn 

líklega svokölluð ímyndunarklofnun (dissociative imagination). Í henni felst að fólk hefur 
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tilhneigingu til að umgangast netið eins og það sé aðskilið frá raunheiminum, og að það sem 

það gerir á netinu hafi engin tengsl við „alvöru líf“ sitt. Þar sem það fær ekki „raunverulega“ 

endurgjöf á hegðun sína fer það að hegða sér eins og netið sé eins konar ímyndaður heimur 

þar sem það þarf ekki að bera ábyrgð á gerðum sínum (Suler, 2004). Hömlulosandi áhrif 

netsamskipta gætu legið að baki viðhorfum á borð við það að þær upplýsingar sem fólk setur 

inn á netið muni aldrei koma þeim í koll. Þau hvetja fólk einnig til að opinbera sig og 

einkahagi sína í meiri mæli en það myndi annars gera. Eins og áður sagði eru samskipti á 

SNS-síðum þó frábrugðin öðrum samskiptum á netinu hvað varðar auðkenni notenda. Það 

samskiptamynstur sem ríkir í almennum samskiptum undir nafnleynd á netinu, t.d. á 

spjallborðum og spjallrásum, getur komið fólki í koll þegar það er viðhaft á tengslanetasíðum, 

og opinberun á persónuupplýsingum getur, eins og áður var nefnt, dregið úr netöryggi . 

Þar sem rannsóknir á öryggishegðun á netinu hafa fram að þessu verið af skornum 

skammti og lítið er til af uppsöfnuðum rannsóknarniðurstöðum um hana hafa þær rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á henni byggt á kenningum sem upphaflega voru notaðar til að lýsa 

annars konar hegðun. Það eru einkum tvær kenningar sem hafa reynst vel við rannsóknir á 

nethegðun: Elaboration Likelihood Model , og Protection Motivation Theory. 

 

Viðhorf gagnvart netöryggi – Elaboration Likelihood Model 

Ef gera á úttekt á öryggishegðun netverja eða skipuleggja einhvers konar inngrip í hana er 

nauðsynlegt að beina sjónum að viðhorfum gagnvart netöryggi, og hvernig þau eru mynduð. 

Viðhorf eru mikilvæg í þessu samhengi þar sem þau móta hegðun einstaklinga gagnvart þeim 

fyrirbærum sem þau beinast að. Netnotendur sem hafa jákvæð viðhorf gagnvart netöryggi (s.s. 

að netöryggi sé mikilvægt og æskilegt í netsamskiptum) ættu því að vera líklegri til að sýna 

gagnlega öryggishegðun en þeir sem hafa ekki slík viðhorf. Samkvæmt Elaboration-

Likelihood líkani Petty og Cacioppo eru tvær aðferðir sem fólk notar til að meta upplýsingar 

eða fortöluboð og mynda viðhorf út frá þeim. Sú fyrri, svokölluð kjarnaleið, gerir ráð fyrir 

virkri úrvinnslu á upplýsingum við ákvarðanatöku og viðhorfamyndun. Með- og mótrök eru 

metin hugrænt og ályktanir og niðurstöður eru dregnar varlega, að vel athuguðu máli. Sú 

síðari, svonefnd jaðarleið, notast hinsvegar við einföld vísbendi, ytri einkenni skilaboða sem 

ekki tengjast innihaldi þeirra og hugsanareglur (heuristics) til að komast að niðurstöðu 

(Perloff, 2003). 

 Með úrvinnslu upplýsinga samkvæmt kjarnaleið myndar fólk sér yfirleitt traustar, vel 

ígrundaðar skoðanir, en það hefur aftur á móti ekki alltaf tækifæri til að beita henni, og auk 

þess er slík úrvinnsla svo tímafrek að það væri allt að því ómögulegt að taka allar ákvarðanir á 
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þennan hátt. Fólk kæmist tæpast fram úr rúminu á morgnana ef það þyrfti að taka vel 

ígrundaða afstöðu gagnvart öllu sem á vegi þeirra verður. Fólk tekur því oft ákvarðanir á 

grundvelli úrvinnslu upplýsinga samkvæmt jaðarleið, sem er fljótfarnari en byggir aftur á móti 

á mun grynnri skilningi á viðfangsefninu. Ákvarðanataka samkvæmt jaðarleið byggist á því 

hvaðan upplýsingar koma og hvernig þær eru birtar, ekki innihaldi þeirra. Viðhorf sem 

mynduð eru á þennan hátt eru ekki eins stöðug og þau sem mynduð eru með kjarnaleið, spá 

ekki eins vel fyrir um hegðun og eru breytilegri (Perloff, 2003). Samkvæmt ELM myndu 

einstaklingar sem fara kjarnaleið við viðhorfamyndun gagnvart netöryggi kynna sér þá netógn 

sem líklegt er að þeir gætu orðið fyrir og þá öryggishegðun sem líkleg er til að vernda þá gegn 

henni, og meta æskilega öryggishegðun sína út frá því. Einstaklingar sem fara jaðarleið við 

þessa viðhorfamyndun myndu hinsvegar frekar byggja öryggishegðun sína á tilfallandi þáttum 

(til dæmis fréttaflutningi af netógn eða reynslusögum frá vinum og kunningjum) án þess að 

kynna sér efnið sérstaklega. 

 ELM-líkanið gerir ráð fyrir að tveir þættir segi til um hvora aðferðina fólk notar til að 

meta upplýsingar og fortöluboð: Áhugi (motivation) og geta (ability). Til að taka ákvarðanir 

með kjarnaleið þarf fólk að hafa áhuga á að íhuga málið sem um ræðir, og getuna til þess að 

mynda sér vel ígrundaða skoðun á því. 

Áhugi snýst öðru fremur um það hvort málefnið sem meta á snerti þann sem metur 

persónulega (involvement). Málefni sem snerta einstaklinga og daglegt líf þeirra beint hvetja 

þá til að mynda sér skoðanir á þeim með kjarnaleið, en þeir eru ólíklegri til að eyða tíma og 

fyrirhöfn í að leggja mat á hluti sem eru þeim óviðkomandi eða snerta þá ekki beint. Þessi 

tilgáta fékk stuðning í rannsókn þar sem háskólanemar voru látnir taka afstöðu til lokaprófs í 

námi sínu. Þátttakendum var skipt í tvo hópa: Öðrum var sagt að prófin yrðu tekin upp að 

fimm árum liðnum, en hinum að prófin yrðu tekin upp fyrir útskrift þeirra. Þátttakendur fengu 

svo ýmist sterk eða veik rök fyrir upptöku lokaprófanna. Viðhorf nemendanna í fyrri hópnum 

breytust lítið óháð því hvort þeir heyrðu sterk eða veik rök fyrir lokaprófinu, en viðhorf 

nemendanna í seinni hópnum urðu jákvæðari ef þeir fengu sterk rök fyrir prófinu en 

neikvæðari ef þeir fengu veik rök (Petty, Cacioppo og Goldman, 1981). Auk þess hvort 

málefni snertir viðkomandi er að minnsta kosti einn einstaklingsþáttur að baki áhuga: Þörf 

viðkomandi fyrir hugsun (need for cognition). Einstaklingar sem hafa þörf fyrir og ánægju af 

því að hugsa, leysa flóknar þrautir og skilja heiminn í kringum sig hafa tilhneigingu til að 

beita frekar kjarnaleið en jaðarleið við ákvarðanatöku (Perloff, 2003). 

Geta fólks til að meta upplýsingar og skilaboð hugrænt með kjarnaleið ræðst bæði af 

umhverfisaðstæðum og einstaklingsbundnum þáttum. Þekking einstaklinga á málefninu sem 
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mynda á skoðun á vegur hér mjög þungt. Mun auðveldara er fyrir fólk að leggja vel úthugsað 

mat á málefni sem það hefur þekkingu á, þar sem það getur þekkt í sundur veik og sterk rök 

fyrir því sem snertir þekkingarsvið þeirra. Ef um er að ræða eitthvað sem fólk hefur litla sem 

enga þekkingu á hefur fólk litla möguleika á að skilja hvað eru gild rök og hvað hæpin í 

málefninu, og er ekki eins öruggt með skoðanir sínar á því. Það er því líklegra til að mynda 

sér skoðun með, og svara fortöluboðum sem byggjast á, jaðarleið, og líta frekar til 

yfirborðsþátta boðanna (til dæmis lengd þeirra eða trúverðugleika flytjandans) en innihalds 

þeirra við ákvarðanatöku (Perloff, 2003). Fólk á einnig erfiðara með að meta upplýsingar 

hugrænt ef það er truflað eða annars hugar. Umhverfisaðstæður og ytri einkenni skilaboða (og 

þeirra sem flytja þau) geta því stýrt því hvaða leið viðtakendur fara við mat á þeim. Stuttur 

tími til ákvarðanatöku, tónlist og litadýrð (algengt í auglýsingum) og jafnvel útlit flytjenda 

getur allt virkað hamlandi á getu einstaklinga til að fara kjarnaleið við ákvarðanatöku. 

 

 

1. mynd. Yfirlit yfir ELM-líkan (Perloff, 2003) 

 

Félagssálfræðilegar tilraunir hafa, eins og áður kom fram, rennt stoðum undir ELM-

líkanið, en það hefur einnig hlotið stuðning frá rannsóknum innan hugrænnar taugasálfræði 

sem benda til þess að úrvinnsla upplýsinga í heilanum skiptist í tvennt, í svokölluð hægvirk 

minniskerfi (sem meta upplýsingar vandlega áður en þær eru geymdar) og hraðvirk 

minniskerfi (sem taka upplýsingar snögglega inn án mikillar umhugsunar), sem samsvarar 

skiptingu ELM í jaðar- og kjarnaleið við mat á upplýsingum (Smith og DeCoster, 2000). 

 Netsamskipti hafa  verið tiltölulega lítið rannsökuð út frá ELM-líkaninu, og flestar 

Áhugi (motivation) 

- Mikilvægi fyrir 

viðtakanda (involvement) 

- Hugsunarþörf (need for 

cognition) 

 

Geta (ability) 

- Þekking 

- Truflun í umhverfi 

- Ytri einkenni boða 

- Ytri einkenni flytjanda 

Úrvinnsla boða (message 

processing) 

- Áhugi og geta ýta undir notun 

kjarnaleiðar. 

- Skortur á áhuga eða getu ýtir 

undir notkun jaðarleiðar 

Kjarnaleið (central 

processing) 
- Hugrænt mat á innihaldi 

boða, með-og mótrökum 

- Ákvarðanataka vel ígrunduð, 
ekki teknar í flýti 

- Leiðir frekar til myndunar 

langvarandi og stöðugra 
viðhorfa. 

Jaðarleið (peripheral 

processing) 
- Mat á ytri einkennum boða og 
flytjenda 

- Snöggar ákvarðanir byggðar á 

hugsanareglum og ytri 
vísbendum 

- Leiðir frekar til tímabundinna 

og óstöðugra viðhorfa  
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rannsóknir sem gerðar hafa verið á þeim út frá líkaninu snúa að verslunar- og neytendahegðun 

(sjá til dæmis Sher og Lee, 2009; Chen og Lee, 2008). Tilraunir hafa þó verið gerðar til að 

fella öryggishegðun netnotenda inn í líkanið. LaRose, Rifon og Enbody (2008) fjölluðu um 

mikilvægi þess að netnotendur sýni ábyrga öryggishegðun í netnotkun sinni til að sporna við 

netógn. Þeir lögðu til heildstætt líkan af öryggishegðun sem byggði á ELM-líkaninu og 

varnarhvatningarkenningu (Protection-motivation theory, PMT) (Rogers, 1983).   

 

Öryggishegðun á netinu—Protection Motivation Theory 

PMT var upprunalega sett fram til að lýsa viðbrögðum fólks við heilsufarsvandamálum og 

fyrirbyggjandi- eða varnarhegðun þeirra gegn þeim, einkum í sambandi við fortöluboð sem 

byggja á ótta (fear appeals). Samkvæmt henni byggist varnarhegðun einstaklinga gegn 

heilsufarsógn á tvenns konar hugrænu mati: Mati á hættu (threat) (hversu mikil hætta steðjar 

að einstaklingnum vegna vandamálsins) og mati á viðbrögðum (coping responses) (getu 

einstaklingsins til að sýna fyrirbyggjandi hegðun og líkindum þess að sú hegðun beri 

árangur). Mat á hættu byggir á tveimur þáttum: Mati einstaklingsins á alvarleika (severity) 

vandamálsins (til dæmis hvort það getur dregið hann til dauða) og tíðni (frequency) 

vandamálsins (hversu mikil hætta er á að einstaklingurinn fái kvillann). Mat á viðbrögðum 

byggir einnig á tveimur þáttum: Mati einstaklingsins á virkni forvarnarhegðunar (response 

efficacy), sem sé, hversu líklegt er að sú forvarnarhegðun sem í boði er komi í veg fyrir 

vandamálið, og mat einstaklingsins á eigin getu (self-efficacy), traust hans á getu sinni til að 

framkvæma forvarnarhegðunina. Allir fjórir þættirnir eru metnir (perceived); þeir byggja á 

upplifun einstaklingsins og eru ekki endilega í samræmi við raunverulega hættu eða virkni 

forvarna. Mat einstaklinga á þessum fjórum þáttum leiðir síðan ýmist til jákvæðra eða 

neikvæðra viðbragða (adaptive and maladaptive coping responses) við vandamálinu (sem 

gæti til dæmis verið hjartasjúkdómar). Jákvæð viðbrögð eru hegðun sem getur dregið úr 

kvillanum sem um er að ræða (til dæmis að hreyfa sig reglulega eða stunda líkamsrækt). 

Neikvæð viðbrögð eru hinsvegar annað hvort hegðun sem eykur líkurnar á vandamálinu (til 

dæmis reykingar) eða skortur á hegðun sem myndi fyrirbyggja það (til dæmis að mæla 

blóðþrýsting reglulega) (Rogers, 1983).  
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2. mynd. Yfirlit yfir PMT-líkan (Rogers, 1983) 

 

PMT hefur fengið stuðning í rannsóknum, og hefur verið mikið nýtt í rannsóknum á 

forvörnum gegn hjartasjúkdómum, vímuefnamisnotkun og HIV-smiti, svo fátt eitt sé nefnt  

(van der Velde og van der Plight, 1991; Stainback og Rogers 1983; Seydel, Tal og Wiegman, 

1990). Yfirlitsrannsóknir á þeim mikla fjölda rannsókna sem byggt hafa á líkaninu síðustu 

þrjá áratugi hafa rennt frekari stoðum undir líkanið, og styðja notkun þess við skipulagningu 

forvarnarinngripa fyrir bæði einstaklinga og samfélagshópa. Það á uppruna sinn í 

heilbrigðistengdum forvörnum, en hefur verið víkkað út síðan og hefur gefið góða raun í 

forvarnarrannsóknum sem snúa ekki beint að sjúkdómum, eins og meðferð spilliefna, 

slysaforvörnum, sólarvarnarnotkun ungmenna og viðhorfi fólks gagnvart stríðsátökum (Floyd, 

Prentice-Dunn og Rogers, 2000).  

Töluverð samsvörun er milli hinna fjögurra þátta PMT og þáttanna tveggja sem ELM 

gerir ráð fyrir að liggi að baki vali á kjarna- eða jaðarleið við ákvarðanatöku. Mat á hættu 

snýst um það sem kallast áhugi innan ELM: Mat einstaklingsins á því að hvaða leyti 

fyrirbærið sem um ræðir snertir líf hans og hann persónulega. Mat á viðbrögðum er hinsvegar 

náskylt því sem ELM kallar getu: Möguleika einstaklingsins á að vinna hugrænt með 

Hættumat (threat 

assessment) 

- Alvarleiki (severity) 

vandamáls 

- Tíðni (frequency) 

vandamáls 

Mat á 

forvarnarviðbrögðum 

(assessment of coping 

response) 

- Virkni 

forvarnarhegðunar 

(response efficacy) 

- Mat á eigin getu (self-

efficacy) 

Varnarhvatning (Protection 

motivation) 

- Hátt hættumat og hátt mat á 

virkni forvarnarhegðunar ýta 

undir jákvæða forvarnarhegðun 

- Lágt hættumat og lágt mat á 

virkni forvarnarviðbragða ýta 

undir neikvæð 

forvarnarviðbrögð. 

 

Jákvæð 

forvarnarviðbrögð 

(Adaptive coping 

response) 

- Hegðun sem 

dregur úr hættu sem 

stafar af 

vandamálinu 

Neikvæð 

varnarviðbrögð 
(Maladaptive 

coping response) 

- Hegðun sem eykur 

hættu sem stafar af 

vandamálinu 

-Skortur á hegðun 

sem dregur úr þeirri 

hættu sem stafar af 

vandamálinu 
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upplýsingar og taka ákvarðanir á grundvelli þeirrar úrvinnslu. LaRose, Rifon og Enbody 

útvíkkuðu og samræmdu þessar tvær kenningar í umfjöllun sinni um netógn frá árinu 2008, til 

að reyna að draga upp mynd af ákvarðanatöku netnotenda í netöryggismálum og þeim þáttum 

sem stuðluðu að gagnlegri öryggishegðun. Út frá líkaninu lögðu þeir síðan til inngrip sem 

ætlað var að höfða til ólíkra þátta netöryggis og stuðla að aukinni öryggishegðun netnotenda.  

 

 

3. mynd. Blandað ELM/PMT líkan (LaRose, Rifon og Enbody, 2008) 

 

Líkan LaRose og félaga gerir ráð fyrir að öryggishegðun fylgi ákveðinn kostnaður (til 

dæmis sá tími sem fer í að kynna sér netöryggi, fjárhagslegur kostnaður við 

vírusvarnarhugbúnað og gagnaöryggi og svo framvegis) og ávinningur (aukið netöryggi, meiri 

skilvirkni á vinnustað og svo framvegis), og að netnotendur haldi stöðugt eins konar „huglægt 

bókhald“ um kosti og galla nethegðunar. Blandaða ELM/PMT-líkanið sem þeir notuðu til að 

lýsa öryggishegðun var sett saman með forvarnarsjónarmið í huga, svo hægt væri að greina þá 

þætti sem stuðluðu að því að ávinningur öryggishegðunar hefði meira vægi en kostnaðurinn í 

bókhaldi netnotenda. Niðurstöður þeirra bentu til þess að inngrip sem höfða til áhuga 

(involvement) notenda og reyna að koma inn hjá þeim þeirri hugmynd að þeir séu persónulega 

ábyrgir fyrir eigin netöryggi gefi besta raun. Þeir töldu að óttaboð (fear appeals) gætu verið 

gagnleg til að stuðla að áhuga notenda á netöryggismálum, en aðeins ef þau fylgdu gagnlegum 

upplýsingum um mögulegar aðgerðir til að bæta netöryggi. Óttaboð án upplýsinga um það 

hvernig best væri að verjast netógn væru hinsvegar líklegri til að draga úr áhuga notenda og 

ýta undir neikvæð varnarviðbrögð (LaRose, Rifon og Enbody, 2008). Líkan þeirra þarfnast þó 

frekari stuðnings úr rannsóknum. Einnig þarf að hafa í huga að skilgreining þeirra á netöryggi 

Áhugi 

- Hættumat 

- Hugsunarþörf 

 

Geta 

- Mat/þekking á 

forvarnarviðbrögðum 

- Truflun í umhverfi 

- Ytri einkenni boða 

- Ytri einkenni flytjanda 

Varnarhvatning/úrvinnsla 

boða 

- Áhugi og geta ýta undir 

úrvinnslu með kjarnaleið 

- Skortur á áhuga og getu ýta 

undir úrvinnslu með jaðarleið  

 

Kjarnaleið 

- Hugrænt mat og 

íhugun á vandanum 

- Líkleg til að leiða til 

forvarnarhegðunar 

Jaðarleið 

- Snögg úrvininsla 

byggð á 

hugsanareglum og ytri 

einkennum boða og 

flytjenda 

-Ólíkleg til að leiða til 

forvarnarhegðunar 



 16 

snérist um ábyrga hegðun við netvafur, og bein textasamskipti, sem kalla má „virka“ 

netnotkun. Samkvæmt viðmiðum þeirra stafar notendum einungis hætta af netógn meðan á 

notkun stendur. Þessi skilgreining þarfnast aðlögunar til að ná yfir hegðun á SNS-síðum og 

þann flókna vef samskipta og persónuupplýsinga sem þar er að finna, einkum þar sem SNS-

síður bjóða upp á „óvirka“ netnotkun sem á sér stað þó að notendurnir sjálfir séu ekki til 

staðar til að sinna henni. SNS-síður (og tengdir netmiðlar eins og blogg) leyfa notendum að 

halda úti nærveru á netinu, sem getur orðið fyrir misnotkun og árásum í fjarveru notandans, 

eins konar vígi eða virki sem notandinn þarf að gera langtímaráðstafanir til að verja. Upp úr 

stendur að niðurstöður LaRose og félaga benda til þess að inngrip geti náð árangri og stuðlað 

að öryggishegðun á netinu, ef hægt er að finna réttu „þrýstipunktana“, og það sé því fullt 

tilefni til að þróa slík inngrip (LaRose o.fl, 2008). Þau hljóta þó alltaf að verða að byggja á 

traustum gögnum og athugunum. 

 

ELM/PMT-líkan fyrir öryggishegðun á Facebook 

Tiltölulega einfalt er að fella öryggishegðun á Facebook inn í blandaða líkanið sem LaRose 

og félagar lögðu upp með. Samkvæmt PMT flokkast öryggishegðun á Facebook sem viðbragð 

eða forvarnarhegðun sem miðast að því að vernda notandann gegn netógn, nánar tiltekið 

misnotkun á persónuupplýsingum. Netógnin er hættan sem bregðast á við, og 

öryggishegðunin er þá jákvæða viðbragðið (adaptive coping response) sem dregur úr 

hættunni, og felst í að nýta öryggistillingar Facebook og takmarka aðgang óviðkomandi aðila 

að upplýsingasíðum notenda. Skortur á öryggishegðun er neikvæða viðbragðið (maladaptive 

coping response). Mat notandans á alvarleika, tíðni, virkni öryggishegðunar og getu til slíkrar 

hegðunar, eða geta og áhugi notenda á öryggishegðun samkvæmt ELM, ákvarða síðan hvort 

jákvæðu eða neikvæðu viðbrögðin koma fram. Notendur sem fara kjarnaleið við mat sitt á 

þessum þáttum eru líklegri til þess að sýna dugandi öryggishegðun en notendur sem fara 

jaðarleið við þetta mat. 

Áhugi notenda á að sýna öryggishegðun ætti þannig að ákvarðast af því að hvaða leyti 

þeir telja netógn vera hættulegt fyrirbæri sem ógnar þeim persónulega. Misnotkun á 

persónuupplýsingum Facebook-notenda getur vissulega haft alvarlegar afleiðingar fyrir þá 

sem fyrir henni verða: Auðkennisþjófnaður, áreiti og einelti, smithætta frá tölvuvírusum og 

njósnaforritum og atvinnumissir svo fátt eitt sé nefnt.  Netógn og margvíslegar 

birtingarmyndir hennar á Facebook eru samt ennþá loðin hugtök fyrir mörgum, einkum þar 

sem hún er tiltölulega ný af nálinni. Fréttaflutningur af ýmis konar misnotkun 

persónuupplýsinga á Facebook hefur þó færst í aukana á síðustu misserum, einkum á 
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Facebook sjálfri, og gera má ráð fyrir því að flestir Facebook-notendur hafi einhverja 

hugmynd um að ef rangir aðilar komast í persónuupplýsingar þeirra geti það haft slæmar 

afleiðingar fyrir þá. Hinsvegar benda rannsóknir á bandarískum háskólanemum til þess að 

fólk virðist almennt meta netógn sem eitthvað sem kemur fyrir annað fólk, og upplýsingar um 

og ráðstafanir gegn netógn eru því metnar þeim óviðkomandi (Debatin o.fl., 2009). Þessi 

afstaða notenda gagnvart netógn er ekkert einsdæmi; svipuð viðhorf koma fram í mati fólks á 

líkunum á því að það lendi í slysum og ýmsum öðrum skakkaföllum, fyrirbæri sem 

félagssálfræðingar hafa nefnt tálsýnina um ósæranleika (Perloff, 2003). Það er því ástæða til 

að ætla að þeir Facebook-notendur sem hafa reynt netógn á eigin skinni, til dæmis með því að 

hafa lent í einelti eða áreiti á Facebook eða orðið fyrir misnotkun á persónuupplýsingum 

sínum þar, séu líklegri til að meta netógn sem eitthvað sem er þeim viðkomandi, og sýna því 

meiri öryggishegðun. Óbein reynsla af netógn (tilfelli sem viðkomandi veit af þar sem netógn 

hefur bitnað á einhverjum sem hann þekkir) ætti líka að hafa eitthvað að segja, þar sem hún 

bætir við sönnunargögnum um tilvist og raunverulega hættu af netógn. 

Rannsóknarniðurstöður skortir, enn sem komið er, til að renna stoðum undir þetta samband, 

en niðurstöður rannsókna á sviði heilbrigðisvísinda sem notast við PMT-líkanið gefa sterklega 

til kynna að bein reynsla einstaklinga af heilbrigðisvandamálum stuðli að auknu hættumati 

þeirra gagnvart vandamálinu, einkum hvað varðar hjartasjúkdóma og reykingar (Floyd, 

Prentice-Dunn og Rogers, 2000; Ho, 1992; Plotnikoff og Higginbotham, 2002). Mat 

einstaklinga á eigin netöryggi ætti að sama skapi einnig að vera mikilvægur þáttur í hættumati 

þeirra. Einstaklingar sem telja sig nethegðun sína þegar örugga eru ólíklegir til að meta sig í 

mikilli hættu frá netógnum. Vandamálið er hinsvegar, eins og áður kom fram, að mat 

Facebook-notenda á eigin netöryggi virðist í mörgum tilfellum vera óraunsætt, það er að 

segja, ekki í samræmi við raunverulega öryggishegðun þeirra á Facebook (Debatin o.fl., 

2009). Falskt  öryggi af þessu tagi gerir ekkert til að vernda notendur fyrir misnotkun 

persónuupplýsinga þeirra, og getur leitt til þess að þeir geri ekki nauðsynlegar 

öryggisráðstafanir og bregðist ekki við fortöluboðum sem ætlað er að ýta undir þær, eins og 

forvarnarrannsóknir sem byggja á PMT gefa til kynna (Seydel og Wiegman, 1990; Stainback 

og Rogers, 1983, Floyd, Prentice-Dunn og Rogers, 2000). Rannsókn LaRose og félaga frá 

2008 bendir til þess að falskt öryggi af þessu tagi sé mikið vandamál í netheimum, þar sem 

bæði vettvangurinn og ógnin eru í stöðugri þróun og erfitt getur verið fyrir notendur að hafa á 

hreinu hvaða öryggishegðun er í raun gagnleg hverju sinni. Þær fáu athuganir á 

öryggishegðun Facebook-notenda sem gerðar hafa verið hafa, fram að þessu, ekki tekið mið 

af þessu mögulega misræmi milli mats á netöryggi og raunverulegrar öryggishegðunar. 
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 Hættumat einstaklinga á netógn ákvarðast einnig af einstaklingsþáttum (Rogers, 

1983), og ástæða er til að ætla að traust sé með þeim atkvæðamestu. Rannsóknir á hlutverki 

persónuleikaþátta í ýmis konar nethegðun hafa verið vandkvæðum bundnar, þar sem 

hömlulosandi áhrif netsamskipta virðast í mörgum tilfellum fela áhrif persónuleikaþátta eða 

breyta þeim og takmarkað magn er til af rannsóknum sem athuga nethegðun á þessum 

grundvelli (Yee, 2007; Suler, 2004). Traust er það persónueinkenni sem helst virðist halda 

forspárgildi sínu í netheimum, og því hafa þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á tengslum 

persónuleikaþátta og nethegðunar flestar fjallað um samband trausts við nethegðun. 

Forspárgildi traust er engu að síður nokkuð á reiki í þessum rannsóknum, aðallega vegna þess 

að lítið samræmi er í þeim skilgreiningum á trausti sem rannsakendurnir notast við. Í sumum 

rannsóknum er traust skilgreint sem tilhneiging til vantrausts eða vantrúar gagnvart 

fortöluboðum, í öðrum sem menningarbundin breyta sem metin er með samanburði á 

niðurstöðum lífsgildakannana frá ólíkum löndum (sjá t.d. Sher og Lee, 2009; Vishwanath, 

2004). Besta forspáin fyrir nethegðun virðist fást með skilgreiningum sem vísa í breið, 

langvarandi viðhorf einstaklinga frekar en aðstæðu- eða menningarbundin viðhorf, eins og 

traust er skilgreint í flestum almennum persónuleikaprófum (Sher og Lee, 2009; Costa og 

McCrae, 1992). Þær rannsóknir sem hafa notað þessa skilgreiningu á trausti sem 

forspárbreytu fyrir nethegðun hafa snúið að ýmsum þáttum nethegðunar, einkum þeim sem 

tengjast kauphegðun og viðbrögðum notenda við auglýsingum. Traust hefur hinsvegar ekki 

verið sérstaklega rannsakað í tengslum við netógn og öryggishegðun, og fullt erindi er til þess 

að taka mið af því þegar leitað er skýringa á öryggishegðun. Hvað varðar netógn er 

tilhneiging einstaklinga til trausts líkleg til að tengjast hegðun sem miðar að því að 

fyrirbyggja hana, vegna þess að netógn er í grunninn séð hætta sem að fólki stafar frá öðru 

fólki sem er meðvitað að brjóta gegn því. Netógn, sérstaklega hvað varðar misnotkun 

persónuupplýsinga á tengslanetasíðum, felur í sér að önnur manneskja rýfur friðhelgi einkalífs 

fórnarlambsins og vinnur henni mein í þeim tilgangi að hagnast á því á einhvern hátt, eða 

jafnvel bara sér til ánægju. Það er því alls ekki langsótt að gera ráð fyrir því að tortryggið fólk 

sem hefur litla trú á manngæðum náungans og er tregt til að treysta öðrum sé líklegra til að 

sýna meiri öryggishegðun en þeir sem eru gjarnari á að treysta öðrum. Á hinn bóginn hefur 

netið hömlulosandi áhrif á hegðun og samskipti fólks, og vera má að þau vinni að einhverju 

leyti gegn tortryggni einstaklinga sem annars halda sér til hlés og hafa varann á í 

persónulegum samskiptum. 

Annar þáttur sem snýr að hættumati einstaklinga í sambandi við netógn á Facebook er 

það magn upplýsinga sem notendur gefa upp á síðum sínum. Það ónæði eða ógn sem steðjar 
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að notendum vegna misnotkunar á persónuupplýsingum þeirra fer, eins og gefur að skilja, 

vaxandi eftir því sem notendur gefa upp meira af persónuupplýsingum á netinu. Þeir sem gefa 

mikið upp af upplýsingum eiga því meira undir árangursríkum öryggisráðstöfunum á 

Facebook, og því er líklegt að þeir meti hættuna af netógn meiri og sýni meiri öryggishegðun 

en þeir sem gefa upp lítið af upplýsingum þar. Þeir ættu einnig að vera meðtækilegri fyrir 

fortöluboðum sem ætlað er að ýta undir öryggishegðun, þar sem þeir eru líklegri til að álíta að 

slík boð komi þeim við. Það er einnig hugsanlegt að magn uppgefinna persónuupplýsinga hafi 

neikvætt samband við öryggishegðun, þar sem öruggustu persónuupplýsingarnar á netinu eru 

þær sem ekki eru gefnar upp þar og notendur gætu takmarkað það sem þeir gefa upp á síðum 

sínum sem hluta af öryggishegðun sinni. Þar sem notagildi Facebook fyrir notendur byggir, 

eins og áður segir, á þeim persónuupplýsingum sem notendur gefa upp þar er þó líklegra að 

öryggishegðun felist í að tryggja öryggi upplýsinga innan Facebook, frekar en að gefa þær 

ekki upp þar. Gera má ráð fyrir að notagildi vefsins sé forgangsatriði notenda fremur en 

öryggisráðstafanir, noti þeir síðuna á annað borð. 

Í ELM/PMT líkaninu byggist geta notenda til að sýna öryggishegðun mest á þekkingu 

þeirra á efninu. Eins og fram hefur komið býður Facebook upp á mjög notendavænar og 

ítarlegar leiðbeiningar um notkun öryggisstillinga síðunnar og aðra fyrirbyggjandi hegðun 

sem notendur geta beitt til að tryggja öryggi sitt. Hafa þarf þó í huga að þrátt fyrir að töluvert 

framboð sé af upplýsingum um þessi málefni á síðunni er í raun engin krafa gerð á að 

notendur kynni sér þær. Notendaviðmót Facebook er einfalt og mjög notendavænt, og nýir 

notendur geta hafið notkun um leið og þeir eru búnir að skrá sig á síðunni, án þess að þurfa að 

fletta upp leiðbeiningum. Fæstir eyða miklum tíma í að lesa notendaskilmála hugbúnaðar eða 

vefsíðna áður en þeir samþykkja þá, og sama virðist gilda um hjálparefni um öryggisstillingar 

Facebook (Debatin o.fl., 2009). Notendur virðast ekki leggja lykkju á leið sína til að kynna sér 

þetta efni, og notast við sjálfgefnar öryggisstillingar í stað þess að sækja sér upplýsingar um 

hvernig þeir geti stillt þær eftir eigin höfði. Í fjarveru virkrar þekkingarleitar um Facebook að 

hálfu notenda má gera ráð fyrir að þekking á hugbúnaðinum byggist smám saman upp hjá 

þeim eftir því sem þeir nota hann lengur, gegnum reynslu. Það er þó ekki víst að reynsla ein 

og sér veiti notendum nauðsynlega þekkingu á og innsæi í öryggismöguleika Facebook og þá 

vá sem henni er ætlað að verjast. Samkvæmt PMT leiðir þessi þekkingarskortur af sér að 

notendur eiga í erfiðleikum með að fá raunsætt mat á virkni öryggishegðunar og eigin getu til 

að framkvæma slíka hegðun. Þessir erfiðleikar draga síðan úr öryggishegðun notenda. 
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4. mynd. ELM/PMT-líkan af netógn 

 

Lýsing á öryggishegðun á Facebook samkvæmt ELM/PMT líkaninu gefur mynd af 

henni sem virkar bæði sennileg og gagnleg. Hún skilgreinir þætti sem spá fyrir um hegðunina 

og sem ætti að vera hægt að breyta með inngripum. Samband breytanna skortir hinsvegar 

stuðning úr rannsóknum, þar sem blandaða ELM/PMT líkanið hefur ekki verið rannsakað 

ítarlega og líkönin sem það er samsett úr hafa lítið verið notuð til að meta og spá fyrir um 

öryggishegðun á netinu. Forvarnarrannsóknir sem byggja á PMT-líkaninu, einkum þær sem 

snúa að alvarlegum heilbrigðisvandamálum eins og krabbameini og hjartasjúkdómum og þær 

sem snúa að misnotkun áfengis og annarra vímugjafa, gefa til kynna að gagnlegustu inngripin 

sem ætlað er að hvetja til fyrirbyggjandi hegðunar séu þau sem beinast að mati einstaklinga á 

alvarleika hættunnar og benda þeim á þær skelfilegu afleiðingar sem þessir kvillar og efni 

geta haft fyrir líf þeirra og líðan (sem sé, fortölur sem byggja á ótta). Það er aftur á móti ekki 

tryggt að sama gildi um netógn, þar sem hún er ekki bein ógn við líf og limi fólks (að minnsta 

kosti ekki ennþá) og vekur því ekki sama ugg hjá fólki og sjúkdómar eða vímuefnamisnotkun 

sem geta dregið það til dauða. Óttaboð þurfa að vera mjög öflug til að vekja upp tilfinningaleg 

óttaviðbrögð hjá viðtakendum og ná árangri, og það er á brattann að sækja að vekja upp slíkar 

tilfinningar gagnvart fyrirbæri sem ekki ógnar lífi og heilsu notenda beint, og er auk þess 

orðinn allt að því óaðskiljanlegur hluti daglegs lífs. Auk þess hefur sýnt sig að til lengri tíma 

litið geta herferðir sem byggja á óttaboðum gert meira ógagn en gagn ef þær ganga of langt í 

Áhugi 

- Reynsla af netógn 

- Mat einstaklings á eigin 

netöryggi 

- Traust 

- Magn uppgefinna 

upplýsinga 

 

Varnarhvatning/úrvinnsla 

boða 

- Áhugi og geta ýta undir 

úrvinnslu með kjarnaleið 

- Skortur á áhuga og getu ýta 

undir úrvinnslu með jaðarleið  

 

Kjarnaleið 

- Hugrænt mat og 

íhugun á netógn 

- Líkleg til að leiða til 

öryggishegðunar 

Jaðarleið 

- Snögg úrvinnsla 

byggð á 

hugsanareglum og ytri 

einkennum boða og 

flytjenda 

-Ólíkleg til að leiða til 

öryggishegðunar 

Geta 

- Reynsla af SNS-síðum 

og öryggishegðun 

- Ytri einkenni boða sem 

flytja upplýsingar um 

öryggishegðun og 

hvatningu til hennar 
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að hræða fólk, þar sem öfgakennd óttaviðbrögð fólks geta dregið úr gagnlegri 

forvarnarhegðun þess (Perloff, 2003). Niðurstöður LaRose og félaga frá 2008 bentu til þess að 

áhrifaríkast væri að höfða til sjálfsábyrgðar notenda í netöryggismálum til að fá fram 

aukningu á öryggishegðun, en eins og áður sagði notuðust þeir við skilgreiningu á 

öryggishegðun sem ekki er víst að nái yfir öryggishegðun á SNS-síðum. Það er því enn margt 

á huldu um samband þátta og hlutverk þeirra í öryggishegðun á SNS-síðum, og mikil þörf er á 

rannsóknum til að byggja upp þekkingu á þessum samböndum. 

 

Markmið og tilgátur rannsóknar 

Þessi rannsókn er hugsuð sem forathugun á öryggishegðun íslenskra Facebook-notenda og 

þeirra þátta sem liggja að baki henni. Könnun er lögð fyrir úrtak Facebook-notenda til að meta 

notkunarmynstur þeirra á vefnum, hversu miklar persónuupplýsingar þeir gefa upp á 

Facebook og hvaða öryggisráðstafanir þeir gera til að verja þær. Rannsóknin leggur upp með 

tvö markmið. Það fyrra er að safna grunnupplýsingum um notkunarmynstur Facebook-

notenda: Hversu oft þeir heimsækja síðuna, hversu lengi í einu og hvað þeir setja þar inn. 

Mikilvægt er að hafa skýra mynd af því hvernig vefurinn er notaður ef beina á einhvers konar 

inngripum að notendum hans. Gagnasöfnun rannsóknarinnar er hugsuð til að leggja grunn að 

slíkri skýringu, sem síðari athuganir með stærri úrtök geta byggt á.  

 Síðara markmiðið, sem er megináhersla rannsóknarinnar, er að gera úttekt á 

öryggishegðun íslenskra Facebook-notenda og þeim þáttum sem skýra hana, út frá blönduðu 

ELM/PMT-líkani LaRose, Rifon og Enbody (2008). Fyrri rannsóknir hafa skilað niðurstöðum 

sem benda til þess að netöryggi Facebook-notenda sé ábótavant (Debatin o.fl., 2009; Jones og 

Soltren, 2005), en þekkingu skortir á því hvaða þættir það eru sem helst spá fyrir um 

öryggishegðun notenda. Ætlunin er að reyna að bæta úr þessum þekkingarskorti. Slík þekking 

getur í framhaldinu nýst sem grunnur undir aðgerðir eða fræðslu sem miðar að því að auka 

netöryggi Facebook-notenda; ef hvetja á til aukinnar öryggishegðunar notenda er nauðsynlegt 

að vita hvaða þættir liggja þar að baki. Út frá kenningarlegum bakgrunni líkansins og 

niðurstöðum fyrri rannsókna á nethegðun eru settar fram sex rannsóknartilgátur um samband 

þátta, sem ætlunin er að prófa.  

Fyrsta tilgátan (T1) er að notendur sem gefa upp mikið magn persónuupplýsinga á 

Facebook sýni meiri öryggishegðun en þeir sem gefa upp takmarkað magn (sem sé, jákvætt 

samband er milli magns persónuupplýsinga sem gefið er upp og nýtingar á 

öryggismöguleikum Facebook). Þetta samband byggir á hugmyndum ELM/PMT- líkansins 

um hættumat, þar sem notendur sem gefa upp miklar persónuupplýsingar og eiga því meira 
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undir netöryggi ættu að meta netógn sem sér viðkomandi, taka afstöðu til netöryggis með 

kjarnaleið og sýna öryggishegðun frekar en þeir sem geyma takmarkaðri upplýsingar um sig á 

Facebook.  

Önnur tilgátan (T2) er að íslenskir Facebook-notendur hafi óraunsætt mat á eigin 

netöryggi, sem kemur fram sem neikvæð fylgni milli mats á eigin netöryggi og 

öryggishegðunar. Niðurstöður fyrri rannsókna (Debatin o.fl., 2009) renna stoðum undir slíkt 

samband þessara þátta, og benda til þess að Facebook-notendur beri sig lítið eftir fræðslu um 

raunverulegt netöryggi sitt. Hjá notendahópi sem væri almennt vel upplýstur um 

netöryggismál og nýtti öryggismöguleika Facebook vel myndi að öllum líkindum koma fram 

jákvætt samband þáttanna tveggja. Rök má því færa fyrir bæði jákvæðu og neikvæðu 

sambandi þessara þátta, en tilgátan er sett niður á þennan hátt í samræmi við niðurstöður fyrri 

rannsókna. 

Þriðju og fjórðu tilgáturnar snúa að reynslu Facebook-notenda af netógn. Tilgáta þrjú 

(T3) er að notendur sem hafa reynslu af netógn á Facebook sýni meiri öryggishegðun. Tilgáta 

fjögur (T4) er að sama megi segja um þá sem vita um slíka misnotkun sem aðrir hafa orðið 

fyrir (jákvætt samband er milli beinnar og óbeinnar reynslu af netógn á Facebook og 

öryggishegðunar). Samkvæmt blandaða ELM/MPT-líkaninu veldur reynsla af netógn 

aukningu á hættumati netnotenda, þar sem einstaklingar sem hafa orðið fyrir barðinu á netógn 

eru líklegri til að meta vandann sem eitthvað sem kemur þeim við og ættu að hafa ríkari áhuga 

á að kynna sér upplýsingar um netöryggi sitt vandlega en þeir sem ekki hafa slíka reynslu 

(Perloff, 2003; LaRose, Rifon og Enbody, 2008).  

Fimmta tilgátan (T5) er sú að almenn tilhneiging einstaklinga til trausts á öðrum hafi 

neikvætt samband við öryggishegðun þeirra á Facebook. Netógn á Facebook er „virk“ ógn; 

bak við hana er mennskur gerandi sem reynir, af ásetningi, að komast yfir upplýsingar um 

þolandann eða gera honum aðra skráveifu, sér til ávinnings eða ánægju. Það er því líklegt að 

einstaklingar sem eru tortryggnir gagnvart öðrum og hafa litla tilhneigingu til trausts sýni 

meiri öryggishegðun á Facebook en þeir sem gjarnari eru á að treysta öðrum, eins og 

rannsóknir á öðrum sviðum nethegðunar benda til (Sher og Lee, 2009; Vishwanath, 2004; 

Chen og Lee, 2008).  

Sjötta tilgátan (T6) er sú að notendur sýni meiri öryggishegðun eftir því sem reynsla 

þeirra af notkun Facebook-hubúnaðarins eykst. Samkvæmt ELM/PMT-líkaninu er reynsla á 

Facebook og netógn þar þáttur í getu notenda til að gera dugandi ráðstafanir gegn netógn 

(LaRose o.fl., 2008). Reynsla af Facebook stuðlar einnig að mati og ákvarðanatöku um þessi 

mál með kjarnaleið, þar sem einstaklingar eru líklegri til að vinna úr upplýsingum um hluti 
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sem þeir eru vel kunnugir með kjarnaleið en jaðarleið (Perloff, 2003). Því er gert ráð fyrir 

jákvæðu sambandi milli þess hve lengi notendur hafa notað Facebook og öryggishegðunar.  
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Aðferð 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 250 Facebook-notendur, 131 karl og 119 konur, á aldrinum 14 – 60 ára 

(meðalaldurinn var 27,38 ár, staðalfrávik 9,44 ár). Notast var við hentugleikaúrtak, og var 

svörum safnað gegnum tengslanet rannsakanda á Facebook og með þátttökubeiðni sem send 

var á nemendur við Sálfræðideild og Félagsfræðideild Háskóla Íslands. Gagnasöfnun var 

framkvæmd í október 2010. 

  

Mælitæki 

Til að meta notkunarmynstur og öryggishegðun Facebook-notenda var samið mælitæki sem 

ætlað var til fyrirlagnar á netinu. Uppistaðan í því eru spurningar um notkun notenda á 

Facebook og þeim öryggisstillingum sem síðan býður upp á, og eru spurningar og 

svarmöguleikar sóttar í íslenska þýðingu Facebook (Facebook, 2010a). Mælitækið 

samanstendur af undirkvörðum sem ætlað er að mæla eftirfarandi þætti: 

 

Öryggishegðun 

Eiginleg öryggishegðun Facebook-notenda. Mælikvarðinn fyrir þennan þátt inniheldur 17 

beinar spurningar um nýtingu þátttakenda á öryggismöguleikum Facebook fyrir ólíkar gerðir 

upplýsinga sem notendur gefa upp á síðum sínum. Atriði mælikvarðans má sjá í viðauka A. 

Spurningarnar tilgreina ákveðnar gerðir upplýsinga sem fram koma á Facebook-síðum 

notenda (til dæmis „Myndefni af þér“ eða „Fjölskylda“), og þátttakendur gefa upp hverjir hafa 

aðgang að þeim upplýsingum. Svarmöguleikar eru byggðir á þeim öryggisstillingum sem 

Facebook býður upp á fyrir þessar upplýsingar: „Er ekki viss“, „Allir“, „Tengslanet og vinir“, 

„Vinir vina“, „Aðeins vinir“ og „Ég er með sérsniðnar stillingar fyrir þessar upplýsingar“ 

(Facebook, 2010b). Svarmöguleikinn „Er ekki viss“ var svo til ekkert notaður, að öllum 

líkindum vegna þess að fyrirmæli til þátttakenda bentu þeim á að hafa Facebook-síður sínar, 

sem innihalda allar nauðsynlegar upplýsingar, opnar meða þeir svöruðu. Þau svör voru felld 

inn í svarmöguleikann „Allir“, þar sem þessir tveir svarmöguleikar gefa til kynna minnsta 

öryggishegðun. Svarmöguleikar voru skoraðir frá 1 upp í 5 þannig að meiri takmarkanir á 

aðgengi að upplýsingum fengu hærri skor. Heildarskor fyrir öryggishegðun þátttakenda var 

reiknað með því að leggja saman skor á atriðum kvarðans og deila með fjölda breyta. Hærra 

skor á kvarðanum gefur til kynna meiri öryggishegðun. 
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 Próffræðilegir eiginleikar kvarðans voru metnir fullnægjandi. Innri áreiðanleiki var 

góður (Cronbach’s Alpha = 0,93). KMO fyrir atriði kvarðans var 0,914, og Bartlett-próf 

reyndist marktækt (áætlað Chi-square = 1927,23, df=136 p<0,001). Þáttagreining (notast var 

við meginþáttagreiningu) og skriðupróf skila þremur þáttum með eigingildi yfir 1, en fyrsti 

þátturinn skýrir um helming heildardreifingar breytanna, meðan hinir tveir skýra samanlagt 

um 16,5%. Öll atriði kvarðans hafa góða fylgni við fyrsta þáttinn, en ekkert skýrt mynstur 

kom fram í fylgni breyta við hina tvo. Ákveðið var því að notast við eins þáttar lausn. Fylgni 

atriða við heildarsafn atriða (corrected item-total correlations) var góð: Lægsta gildið var r = 

0,36 og nærri öll atriði voru með fylgni yfir 0,5. Í viðauka B má sjá fylgni atriða við 

heildarsafn atriða og þáttahleðslur fyrir öll atriði kvarðans. Draga má af því ályktun um að 

atriðin 17 mæli eina hugsmíð, öryggishegðun, á áreiðanlegan hátt. 

 

Uppgefið magn persónuupplýsinga 

Hversu miklar persónuupplýsingar notendur gefa upp á Facebook-síðum sínum. Þessi kvarði 

er einfaldlega listi yfir öll upplýsingaatriði (til dæmis heimilisfang, áhugamál, símanúmer og 

svo framvegis) sem Facebook býður notendum á að gefa upp á upplýsingasíðum sínum, 27 

atriði alls. Þátttakendur haka síðan við öll atriði sem koma fram á þeirra síðum. Heildarfjöldi 

uppgefinna atriða er síðan talinn til að gefa þátttakendum heildarskor (sjá viðauka C).  

 

Mat á eigin netöryggi 

Mælikvarðinn fyrir þennan þátt inniheldur 10 fullyrðingar á Likert-formi sem snúa að öryggi 

persónuupplýsinga notenda á Facebook (til dæmis „Ég er meðvitaður um hverjir hafa aðgang 

að persónuupplýsingum mínum á Facebook“ og „Ég tel að ég geri fullnægjandi ráðstafanir til 

að tryggja öryggi mitt á Facebook“). Svarmöguleikar eru á 7-punkta stiku: „Fullkomlega 

ósammála“, „Mjög ósammála“, „Ósammála“, „Hlutlaus“, „Sammála“, „Mjög sammála“ og 

„Fullkomlega sammála“. Svör þátttakenda voru skoruð frá 1 upp í 7, þannig að „Fullkomlega 

ósammála“ fékk gildið 1 og „Fullkomlega sammála“ fékk gildið 7. Heildarskor fyrir kvarðann 

var reiknað með því að leggja saman skor atriða og deila með heildarfjölda atriða. Hærra skor 

gefur til kynna að þátttakendur meti sig öruggari á netinu. Atriði mælikvarðans má sjá í 

viðauka D.  

Próffræðilegir eiginleikar kvarðans voru fullnægjandi: Cronbach’s alpha fyrir 

kvarðann var 0,929, og fylgni atriða við heildarsafn atriða var í góðu lagi. Öll atriðin hafa 

sterka fylgni við heildarsafnið, lægsta fylgnin var r = 0,46. KMO fyrir atriði kvarðans var 

0,905, og Bartlett-próf reyndist marktækt (áætlað Chi-square = 1348,16, df=45 p<0,001). 
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Þáttagreining (notast var við meginþáttagreiningu) og skriðupróf skiluðu einum þætti með 

eigingildi yfir 1, sem skýrði um 62,5% af heildardreifingu breytanna. Nánari upplýsingar um 

fylgni atriða við heildarsafn atriða og þáttahleðslur er að finna í viðauka E. Draga má ályktun 

um að atriðin 10 mæli eina hugsmíð, mat á eigin netöryggi, á áreiðanlegan hátt. 

 

Bein reynsla af netógn 

Mælikvarðinn fyrir þennan þátt samanstendur af beinum spurningum um hversu oft 

þátttakendur hafa sjálfir orðið fyrir barðinu á ýmsum atvikum sem flokkast undir netógn (til 

dæmis tölvuveirum, neteinelti- eða áreiti og misnotkun persónuupplýsinga) í tengslum við 

Facebook. Atriði kvarðans er að finna í viðauka F. Þátttakendur svara atriðum á sjö punkta 

stiku. Svarmöguleikar eru: „Aldrei svo ég viti til“, „Einstaka sinnum“, „Sjaldan“, „Stundum“, 

„Oft“ og „Mjög oft“. Svarmöguleikar voru skoraðir frá 1 til 7 þannig að meiri reynsla af 

netógn fékk hærra skor. Heildarskor fyrir kvarðann var reiknað með því að  leggja saman skor 

atriða kvarðans og deila með fjölda breyta.  

Próffræðilegir eiginleikar kvarðans voru vandamál. Cronbach’s alpha fyrir kvarðann 

var 0,52, sem er nokkuð undir ásættanlegum viðmiðum (DeVellis, 2003). KMO fyrir atriði 

kvarðans var 0,5, og Bartlett-próf reyndist marktækt (áætlað Chi-square = 372,93 df=21 

p<0,001). Þáttagreining (notast var við meginþáttagreiningu) og skriðupróf skila þremur 

þáttum með eigingildi yfir 1, sem samanlagt skýra um 71% af heildardreifingu breytanna, 

hver þáttur um 20%. Ekkert skýrt mynstur kemur fram í þáttahleðslum (niðurstöður þátta- og 

atriðagreiningar er að finna í viðauka G). Í úrtakinu eru svör við kvarðanum mikið jákvætt 

skekkt; bein reynsla af netógn var mjög lítil meðal þátttakenda. Svör við kvarðanum voru því 

umrituð við úrvinnslu, eins og fram kemur í hlutanum tölfræðileg úrvinnsla hér að neðan. 

 

Óbein reynsla af netógn 

Mælikvarðinn fyrir þennan þátt samanstendur af beinum spurningum um hversu oft einhverjir 

sem þátttakendur þekkja hafa orðið fyrir barðinu á ýmsum atvikum sem flokkast undir netógn 

(til dæmis tölvuveirum, neteinelti- eða áreiti og misnotkun persónuupplýsinga) í tengslum við 

Facebook. Atriði kvarðans er að finna í viðauka H. Þátttakendur svara atriðum á sjö punkta 

stiku. Svarmöguleikar eru: „Aldrei svo ég viti til“, „Einstaka sinnum“, „Sjaldan“, „Stundum“, 

„Oft“ og „Mjög oft“. Svarmöguleikar voru skoraðir frá 1 til 7 þannig að meiri reynsla af 

netógn fékk hærra skor. Heildarskor fyrir kvarðann var reiknað með því að  leggja saman skor 

atriða kvarðans og deila með fjölda breyta.  
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Próffræðilegir eiginleikar kvarðans voru betri en fyrir beina reynslu af netógn. 

Cronbach’s alpha fyrir kvarðann var 0,754 sem ásættanlegt (DeVellis, 2003). KMO fyrir 

atriði kvarðans var 0,681, og Bartlett-próf reyndist marktækt (áætlað Chi-square = 374,99 

df=21 p<0,001). Þáttagreining (notast var við meginþáttagreiningu) og skriðupróf skila 

tveimur þáttum með eigingildi yfir 1, sem samanlagt skýra um 60% af heildardreifingu 

breytanna, sá fyrri um 41%, hinn síðari um 19%. Þáttahleðslur voru háar fyrir fyrsta þáttinn 

hjá öllum atriðum kvarðans, en ekkert skýrt mynstur kemur fram í þáttahleðslum fyrir þann 

síðari (niðurstöður þátta- og atriðagreiningar er að finna í viðauka I). Í úrtakinu eru svör við 

kvarðanum jákvætt skekkt, þó í minna mæli en fyrir beina reynslu af netógn. Ákveðið var að 

umrita einnig svör við þessum kvarða á sama hátt og fyrir beina reynslu af netógn, eins og 

fram kemur í hlutanum tölfræðileg úrvinnsla hér að neðan. 

 

Traust 

Til að meta persónulega tilhneigingu þátttakenda til trausts var notast við undirkvarðann 

Traust (A1) úr íslenskri þýðingu NEO-PI-R persónuleikaprófsins (Arnar Bergþórsson, 2004). 

Sá undirkvarði tilheyrir þættinum Samvinnuþýði, og samanstendur af átta fullyrðingum sem 

snúa að trausti (til dæmis „Ég tel að flestir noti mann ef maður gefur færi á því“ og „Ég tel að 

flestir meini vel“) sem þátttakendur taka afstöðu til á 5-punkta Likert-kvarða. Atriði kvarðans 

má sjá í viðauka J. Svör þátttakenda eru skoruð frá 1 upp 5, þar sem svör sem gefa til kynna 

meira traust eru skoruð hærra. Heildarskor er reiknað með því að leggja saman skor atriða 

kvarðans og deila með fjölda atriða. Hátt skor á kvarðanum gefur til kynna að viðkomandi trúi 

því að flestir séu vel meinandi og sé treystandi. Svörum við fullyrðingum T1 („Ég er oft 

kaldhæðin(n) og tortryggin(n) á fyrirætlanir annarra“), T3 („Ég tel að flestir noti mann ef 

maður gefur færi á því“) og T5 („Ég verð tortryggin(n) þegar einhver gerir eitthvað fyrir 

mig“) er snúið við skorun kvarðans, þar sem þær gefa upp neikvæða afstöðu til trausts (Costa 

og McCrae, 1992).  

Próffræðilegir eiginleikar NEO-PI-R hafa verið reyndir í yfir 1000 rannsóknum. 

Cronbach’s Alpha fyrir yfirþætti er á bilinu 0,86 til 0,93 og fyrir undirþætti er það á bilinu 

0,56 til 0,87. Tveggja ára endurtektaráreiðanleiki yfirþátta er á bilinu 0,83 til 0,91 og fyrir 

undirþætti 0,64 til 0,86. Forspár- og hugtakaréttmæti eru stöðug yfir tíma, góð fylgni er milli 

sjálfsmats og einkunna matsmanna á prófinu, og prófið hefur verið þýtt á yfir 30 tungumál 

með sambærilegum niðurstöðum (Friðrik H. Jónsson, 2000; Costa, McCrae og Jónsson, 

2002). Prófið var staðlað á Íslandi árið 2004, og var stöðlunarúrtakið 655 einstaklingar valdir 

af handahófi úr þjóðskrá. Próffræðilegir eiginleikar íslensku þýðingar prófsins eru 
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sambærilegir frumútgáfunni, og eru þeir almennt traustir, bæði hvað varðar áreiðanleika og 

réttmæti: Cronbach’s Alpha fyrir yfirþætti prófsins er á bilinu 0,82 til 0,91 og á bilinu 0,42 til 

0,82 fyrir undirþætti. Cronbach’s Alpha fyrir undirþáttinn traust var 0,71 í stöðlunarúrtakinu 

(Arnar Bergþórsson, 2004). Í úrtaki rannsóknarinnar var Cronbach's Alpha fyrir traust 0,756, 

aðeins hærra en í stöðlunarúrtakinu. Það má því álykta að mæling kvarðans á trausti sé 

viðunandi. 

 

Reynsla af notkun Facebook 

Reynsla af notkun Facebook-hugbúnaðarins var mæld með því að láta þátttakendur gefa upp 

hversu lengi þeir höfðu notað Facebook. Þátttakendur gáfu upp tímalengd Facebook-notkunar 

sinnar í árum. Notkunartímabil notenda voru frá minna en einu ári upp í meira en fjögur ár. 

 

Rannsóknarsnið 

Samband breyta var metið með því að kanna fylgni milli öryggishegðunar og sex annarra 

breyta: Heildarskors þeirra fyrir uppgefið magn persónuupplýsinga, mats þeirra á eigin 

netöryggi, heildarskors þeirra fyrir beina reynslu af netógn, heildarskors þeirra fyrir óbeina 

reynslu af netógn, heildarskor þeirra á traust-undirkvarða NEO-PI-R, og hversu lengi þeir 

höfðu notað Facebook. Öryggishegðun var stillt upp sem háðri breytu, og hinum breytunum 

sem óháðum breytum. Samband öryggishegðunar við þær breytur sem höfðu marktæka fylgni 

við hana var metið frekar með marghliða aðhvarfsgreiningu. Líkanið sem prófað var hafði 

öryggishegðun sem háða breytu, og breyturnar sem höfðu fylgni við hana sem óháðar breytur. 

Taka skal fram að þessari skiptingu í háða og óháðar breytur er ekki ætlað að meta 

orsakatengsl breyta, heldur er hún einungis ætluð til mats á tengslum breyta og styrk tengsla. 

 

Framkvæmd 

 

Forprófun mælitækis 

Frumútgáfa mælkitækisins var lögð fyrir hentugleikaúrtak 9 Facebook-notenda, 5 konur og 4 

karla á aldrinum 18-28 ára. Þau voru beðin um að lesa atriði mælitækisins yfir og gera 

athugasemdir við orðalag, stafsetningu og annað sem þeir töldu viðeigandi. Engar meiriháttar 

athugasemdir við uppsetningu og orðalag listans komu fram; minniháttar breytingar voru 

gerðar á orðalagi nokkurra atriða til að skerpa á áherslum samkvæmt tillögum yfirlesara.  

Forprófun var gerð á mælitækinu til að meta próffræðilega eiginleika og orðalag atriða 

og svarmöguleika þess áður en það yrði lagt fyrir. Þátttakendur í forprófun listans voru 110 
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nemendur í áfanganum Tölfræði I við Sálfræðideild Háskóla Íslands, 26 karlar og 84 konur, á 

aldrinum 19 – 54 ára (meðalaldurinn var 24,05 ár). Að fjórum nemendum undanskildum voru 

allir nemendurnir í úrtakinu sálfræðinemar. Spurningalistinn var settur upp á netinu í gegnum 

QuestionPro-síðu. Tölvupóstur með hlekk á síðuna og beiðni um þátttöku var sendur á alla 

nemendur í námskeiðinu Tölfræði I við Sálfræðideild háskóla íslands. Rannsakandi fylgdi 

beiðninni eftir með því að mæta í kennslustund í áfanganum, minna á tölvupóstinn og ítreka 

þátttökubeiðnina við nemendurna. 

 Þátttakendur voru upplýstir um að listinn væri hluti af forprófun mælitækis sem notað 

yrði í lokaverkefni á meistarastigi við Háskóla Íslands, og að þátttaka þeirra væri nafnlaus og 

svör yrðu ekki rakin til þeirra. Þeir voru sömuleiðis upplýstir um tilgang og innihald listans. 

Þátttakendum var einnig bent á textareit fyrir athugasemdir í lok listans, þar sem þeir voru 

hvattir til að skilja eftir ábendingar ef þeir tækju eftir einhverju sem betur mætti fara.  

 Engir áberandi gallar komu fram við mat á próffræðilegum eiginleikum mælitækisins 

eftir forprófun. Niðurstöður atriða- og þáttagreiningar voru sambærilegar þeim sem fengust 

við fyrirlögn mælitækisins. Svarmöguleikar kvarðanna voru vel nýttir og dreifing svara fyrir 

kvarða var ekki áberandi skekkt, að undanskildum svörum við spurningum um beina og 

óbeina reynslu af netógn, þar sem fáir gáfu upp reynslu af netógn. Ákveðið var að láta 

kvarðana fyrir reynslu af netógn standa og meta dreifingu aftur að lokinni fyrirlögn. 

 Þátttakendur í forprófun mælitækisins gerðu ekki verulegar athugasemdir við atriði 

eða orðalag, að undanskildum svarmöguleikum við kvarðana fyrir beina og óbeina reynslu af 

netógn. Þátttakendur lögðu til að svarmöguleikanum „Aldrei“ fyrir þær gerðir netógnar sem 

spurt var um yrði breytt í „Aldrei svo ég viti til“, til að útiloka möguleg nettengd 

öryggisvandamál sem þátttakendur voru ómeðvitaðir um. Breytingin var gerð og 

svarmöguleikinn „Aldrei“ var notaður fyrir kvarðana í fyrirlögn. 

 

Fyrirlögn 

Gögnum var safnað á tvo vegu. Annars vegar setti rannsakandi inn færslu á Facebook-síðu 

sinni með beiðni um þátttöku og hlekk á síðuna sem innihélt spurningalistann. Í færslunni var 

jafnframt beðið um að þátttakendur settu inn færslu á sínum eigin Facebook-síðum ásamt 

þátttökubeiðni. Þessi þátttökubeiðni var ítrekuð þrisvar, með viku millibili. Auk þess var 

sendur póstur á 20 vinaflestu einstaklingana á vinalista rannsakanda (sem sé, þá sem höfðu 

stærstu Facebook-tengslanetin) þar sem þeir voru sérstaklega beðnir um að dreifa 

þátttökubeiðninni á Facebook-síðum sínum. Hins vegar var tölvupóstur með þátttökubeiðni og 
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hlekk á síðuna sem innihélt spurningalistann sendur á skólanetföng nemenda við 

Félagsvísindadeild og Sálfræðideild Háskóla Íslands. 

Þátttakendur voru upplýstir um að listinn væri hluti af forprófun mælitækis sem notað 

yrði í lokaverkefni á meistarastigi við Háskóla Íslands, og að þátttaka þeirra væri nafnlaus og 

svör yrðu ekki rakin til þeirra. Þeir voru sömuleiðis upplýstir um tilgang og innihald listans. 

Fyrirmæli til þáttakenda má finna í viðauka K. 

  

Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðileg úrvinnsla var framkvæmd í SPSS.  

Áður en eiginleg úrvinnsla hófst var gagnasafninu skipt í tvennt eftir því hvernig þeir 

voru fengnir til þátttöku og hóparnir bornir saman á skorum á þeim þáttum sem mælitækinu er 

ætlað að mæla: Öryggishegðun, uppgefnu magni persónuupplýsinga, mati á eigin netöryggi, 

beinni reynslu af netógn, óbeinni reynslu af netógn, trausti og reynslu af notkun Facebook. 

Ekki reyndist marktækur munur á svörum þátttakenda (α = 0,05) eftir því á hvaða hátt 

gögnum var safnað. Úrvinnsla var því framkvæmd á gagnasafninu í heild sinni. 

Jaðargildi voru ekki áberandi í gagnasafninu. Einn þátttakandi var fjarlægður úr 

gagnasafninu á grundvelli svars við breytunni fjöldi vina á Facebook, sem var meira en 5 

staðalfrávikum yfir næsthæsta þátttakandanum. 

Byrjað var á að meta fylgni óháðu breytanna við háðu breytuna öryggishegðun. 

Öryggishegðun og þær breytur sem höfðu marktæka fylgni við hana voru í kjölfarið settar upp 

í marghliða aðhvarfslíkan til að meta samband þeirra frekar. Þegar brotfallsgildi (einstaklingar 

sem ekki svöruðu öllum spurningum kvarðanna) höfðu verið fjarlægð úr gagnasafninu stóðu 

eftir 167 mælingar. 

Meðaltal heildarskors fyrir uppgefið magn persónuupplýsinga er 12,75 (sem sé, 

þátttakendur gefa að meðaltali upp 12,75 af 27 mögulegum atriðum), sem liggur nálægt 

miðpunkti kvarðans. Engin áberandi fráviksgildi er að finna í dreifingu breytunnar. 

Nokkuð er um fráviksgildi í dreifingu heildarskors fyrir mat á eigin netöryggi. Séu 

þessi gildi fjarlægð hækkar meðaltal heildarskorsins upp í 5,33. Þessi aukning var metin 

óveruleg og ákveðið var að leyfa gildunum að standa. 

 Eins og fram kom í umfjöllun um mælitæki hér að ofan var reynsla þátttakenda af 

netógn, bæði bein og óbein, var almennt lítil. Óbein reynsla var örlítið algengari en bein 

reynsla, eins og við var að búast. Dreifing breyta fyrir beina og óbeina reynslu af netógn var 

mjög jákvætt skekkt. Langflestir þátttakendur höfðu litla sem enga reynslu af netógn (gildið 1 

á heildarskorunum var algengast) en einstaka þátttakendur höfðu hærri gildi sem drógu 
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meðaltalið upp. Þetta er sérlega áberandi fyrir persónulega reynslu af netógnum. Í ljósi þess 

hve reynsla af netógn virtist sjaldgæf í úrtakinu var ákveðið var að umkóða svör við 

kvörðunum tveimur fyrir úrvinnslu. Gildinu 1 á heildarskorum var umbreytt í gildið 0 („Engin 

reynsla“) og hærri gildum í 1 („Reynsla“) fyrir úrvinnslu. Um 41% þátttakenda höfðu beina 

reynslu af netógn, og um 81% höfðu óbeina reynslu af netógn. Í öryggisskini var 

fylgniathugun og marghliða aðhvarfsgreining keyrð með bæði upprunalegu og umbreyttu 

þáttunum, en það reyndist ekki hafa áhrif á niðurstöður. Ákveðið var að láta umbreyttu 

þættina standa. 

Meðalgildi trausts fyrir þátttakendur er 3,27, sem er undir miðpunkti kvarðans. Traust 

þátttakenda er því í lægri kantinum. Engin áberandi fráviksgildi er að finna í dreifingu 

breytunnar. 

Allir svarmöguleikar breytunnar reynsla af notkun Facebook voru nýttir. Algengast 

var að þátttakendur hefðu notað Facebook í 1-3 ár. 

Dreifing öryggishegðunar lá mjög nálægt normaldreifingu. Meðaltal þátttakenda fyrir 

heildarskor fyrir öryggishegðun er í lægri kantinum, eða 2,75, sem er rétt undir miðbiki 

kvarðans. Kolmogorov-Smirnov próf fyrir breytuna reyndist ómarktækt miðað við α=0,05 

(Gildi=0,05 df=167, p=0,2). Smávægileg jaðargildi er að finna í dreifingu leifar 

aðhvarfslíkansins. Kolmogorov-Smirnov próf fyrir normaldreifingu leifar er ómarktækt miðað 

við α=0,05 (Gildi: 0,056, df=167, p-gildi=>0,2). Ekki er ástæða til að ætla að villan víki frá 

normaldreifingu. Dreifing háðu breytunnar öryggishegðun var metin ásættanleg og ekki virtist 

vera um nein áberand brot á forsendum aðhvarfsgreiningar að ræða. 
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Niðurstöður 

 

Notkunarmynstur og forathugun á upplýsingabreytum 

 

Flestir þátttakendur höfðu notað Facebook í 1-3 ár. Algengasta notkunarmynstrið er tíð, 

dagleg notkun, þar sem hver heimsókn tekur 15 mínútur eða minna að jafnaði. 

 

2. tafla. Notkunarmynstur á Facebook 

 

 

Á heildina litið gefa þátttakendur upp töluvert magn upplýsinga á Facebook, eða tæpan 

helming þeirra atriða sem mögulegt er að gefa upp að meðaltali. Mest er gefið upp af 

grunnupplýsingum, 61% mögulegra atriða að meðaltali, en minnst af atvinnu- og 

menntunarupplýsingum, 24,3% að meðaltali. 

 

 

 

 

 

 

  Hlutfall Samanlagt hlutfall 

Hversu lengi hefurðu notað Facebook? 

1 ár eða minna 9,6% 9,6% 

1 – 2 ár 39,5% 49,2% 

2 – 3 ár 37,1% 86,3% 

3 – 4 ár 10,9% 97,2% 

4 ár eða meira 2,5% 100% 

Samtals 100%   

Hversu oft ferðu á Facebook að jafnaði? 

Mánaðarlega eða sjaldnar 0,8% 0,8% 

Nokkrum sinnum í mánuði 2% 2,8% 

Nokkrum sinnum í viku 6,1% 8,9% 

Daglega 25,9% 34,8% 

Þrisvar á dag eða oftar 30,4% 65,2% 

Fimm sinnum á dag eða oftar 34,8% 100% 

Samtals 100%  

Hversu miklum tíma eyðir þú á Facebook í hvert skipti?   

5 mínútum eða minna 21,2% 21,2% 

Allt að 15 mínútum 40% 61,2% 

Allt að 30 mínútum 18,8% 80% 

Allt að klukkustund 14% 94% 

Meira en klukkustund 6% 100% 

Samtals 100%  
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3. tafla. Forathugun á upplýsingabreytum 

  N Lággildi Hágildi Meðaltal Staðalfrávik 

Grunnupplýsingar 251 0 1 0,613 0,204 

Samskiptaupplýsingar 251 0 1 0,304 0,255 

Atvinnu/menntunarupplýsingar 251 0 0,8 0,243 0,204 

Áhugaupplýsingar 251 0 1 0,334 0,326 

Myndaupplýsingar 251 0 1 0,54 0,275 

Heildarskor 251 0 0,93 0,459 0,171 

 

 

Fylgni við öryggishegðun 

 

Lagt var mat á rannsóknartilgátur með því að reikna fylgni óháðra breyta við öryggishegðun. 

Tvær breytur, Uppgefið magn persónuupplýsinga og Mat á eigin netöryggi, hafa marktæka 

fylgni við Öryggishegðun miðað við α=0,05. 

 Tilgáta T1 (Uppgefið magn persónuupplýsinga hefur jákvæða fylgni við 

Öryggishegðun) fékk ekki stuðning. Uppgefið magn persónuupplýsinga hafði neikvæða fylgni 

við Öryggishegðun. R
2
 fyrir Uppgefið magn persónuupplýsinga er 0,024; breytan skýrir um 

2% af dreifingu Öryggishegðunar. 

 Tilgáta T2 (Mat á eigin netöryggi hefur neikvæða fylgni við Öryggishegðun) fékk ekki 

stuðning. Mat á eigin netöryggi hafði jákvæða fylgni við Öryggishegðun. R
2
 fyrir Mat á eigin 

netöryggi er 0,084; Breytan skýrir um 8% af dreifingu Öryggishegðunar. 

 Tilgáta T3 (Bein reynsla af netógn hefur jákvæða fylgni við Öryggishegðun) fékk ekki 

stuðning. Bein reynsla af netógn hafði ekki marktæka fylgni við öryggishegðun. 

 Tilgáta T4 (Óbein reynsla af netógn hefur jákvæða fylgni við Öryggishegðun) fékk 

ekki stuðning. Óbein reynsla af netógn hafði ekki marktæka fylgni við öryggishegðun. 

 Tilgáta T5 (Traust hefur neikvæða fylgni við Öryggishegðun) fékk ekki stuðning. 

Traust hafði ekki marktæka fylgni við Öryggishegðun. 

 Tilgáta T6 (Reynsla af notkun Facebook hefur jákvæða fylgni við Öryggishegðun) 

fékk ekki stuðning. Reynsla af notkun Facebook hafði ekki marktæka fylgni við 

Öryggishegðun. 
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4. tafla. Fylgni óháðra breyta við öryggishegðun 

Þáttur R P-gildi (tvíhliða) 

Uppgefið magn persónuupplýsinga -0,155 0,045 

Mat á eigin netöryggi 0,29 <0,001 

Bein reynsla af netógn -0,002 0,978 

Óbein reynsla af netógn 0,019 0,808 

Traust -0,043 0,584 

Reynsla af notkun Facebook 0,048 0,537 

 

Marghliða aðhvarfsgreining 

 

Eftir forathugun á breytum var framkvæmd marghliða aðhvarfsgreining til að meta samband 

breyta út frá tilgátum rannsóknarinnar. Öryggishegðun var sett inn í aðhvarfslíkanið sem háð 

breyta, og breyturnar tvær sem höfðu marktæka fylgni við Öryggishegðun, Uppgefið magn 

persónuupplýsinga og Mat á eigin netöryggi, voru settar inn sem óháðar breytur. 

 

5. tafla. Forathugun á breytum fyrir aðhvarfsgreiningu 

  N Lággildi Hágildi Meðaltal Staðalfrávik 

Háð breyta          

Öryggishegðun 167 1 5 3,76 0,793 

Óháðar breytur          

Uppgefið magn persónuupplýsinga 167 0,11 0,85 0,47 0,17 

Mat á eigin netöryggi 167 1 7 5,29 1,35 

  

F-próf líkansins er marktækt miðað við α=0,05 (F=11,576, df=2, p<0,001). Núlltilgátunni um 

að allir hallastuðlar séu 0 í þýðinu er því hafnað, og haldið er áfram með aðhvarfsgreininguna. 

Leiðrétt R
2
 fyrir aðhvarfslíkanið er 0,113; óháðar breytur aðhvarfslíkansins skýra 11,3% af 

dreifingu háðu breytunnar. 

 

6. tafla. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar 

 Hallastuðull Staðalvilla Staðlaður hallastuðull T-gildi P-gildi 

Fasti 3,224 0,271  11,917 <0,001 

Uppgefið magn persónuupplýsinga -0,963 0,354 -0,201 -2,716 0,007 

Mat á eigin netöryggi 0,188 0,043 0,319 4,319 <0,001 

 

Niðurstöður aðfallsgreiningar þar sem óháðu breyturnar Uppgefið magn persónuupplýsinga 

og Mat á eigin netöryggi spáðu fyrir um háðu breytuna öryggishegðun leiddu í ljós að 

hallastuðlar beggja óháðu breytanna eru marktækir miðað við α=0,05. Uppgefið magn 

persónuupplýsinga hafði neikvætt samband við Öryggishegðun: Þegar Uppgefið magn 
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persónuupplýsinga hækka um sem nemur einu staðalfráviki lækkar Öryggishegðun um 0,963. 

Mat á eigin netöryggi hafði jákvætt samband við Öryggishegðun: Þegar Mat á eigin netöryggi 

hækkar um sem nemur einu staðalfráviki hækkar Öryggishegðun um 0,319.  
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Umræða 

 

Notkunarmynstur 

Niðurstöður rannsóknarinnar drógu upp athyglisverða mynd af notkunarmynstri þátttakenda. 

Flestir þátttakendur gáfu upp daglega notkun á Facebook, og margar heimsóknir á dag voru 

algengar. 5-15 mínútna heimsóknir voru algengastar. Þessar niðurstöður koma heim og saman 

við notkunarmynstur SNS-síðna sem notendur hafa lýst í viðtölum þar sem þeir fara af og til 

inn á síðurnar samhliða annarri tölvuvinnu eða flakki á netinu, sjá hvað er nýtt og hverjir eru 

að segja hvað, skjóta inn ummælum um færslur þar sem það þykir viðeigandi eða sem svar 

við öðrum færslum, skjóta kannski inn einni stöðuuppfærslu á sína eigin upplýsingasíðu og 

halda svo áfram með það sem þeir voru að gera. Að baki hverri heimsókn liggur sjaldan mikill 

ásetningur eða skipulagning, heldur er notkunin orðin flæðandi og nærri ósjálfráður þáttur í 

daglegum samskiptum notenda. Notkunin er með öðrum orðum orðin eins konar helgisiður 

(ritualized behaviour) eða rútínubundin hegðun, á svipaðan hátt og gerðist með 

sjónvarpsáhorf eftir því sem sjónvörp urðu útbreiddari og almennari tækni (Couldry, 2002).  

Bent hefur verið á að tengslanetasíður eins og Facebook eru orðinn fastur liður í 

félagslegum samskiptum innan sumra afmarkaðra umhverfa á borð við háskóla og stóra 

vinnustaði, og þeir sem ekki nýta sér tæknina séu farnir að gjalda þess félagslega (Debatin 

o.fl., 2009). Samanburðarrannsóknir á félagslegri stöðu og tengdum þáttum eftir netnotkun 

einstaklinga myndu eflaust skila athyglisverðum niðurstöðum. Auk þess gætu slíkar 

upplýsingar opnað á samanburð niðurstöður athugana erlendis frá til að meta hvort munur sé á 

notkunarmynstrinu milli landa, og hvort hægt sé að alhæfa um sambönd þátta út frá 

niðurstöðum einstakra landa. Vel má hugsa sér að menningarbundnir þættir og 

samskiptareglur móti viðhorf notenda. Ísland hefur ákveðna sérstöðu í þessu samhengi, þar 

sem íslenskt samfélag er afar smátt og einsleitt í samanburði við þau lönd sem meirihluti 

Facebook-notenda kemur frá. 

 Þátttakendur gefa upp töluvert magn persónuupplýsingum á Facebook-síðum sínum. 

Þeir telja að jafnaði fram tæpan helming þeirra atriða sem Facebook býður upp á að birt séu á 

upplýsingasíðum notenda, þar af mest af grunnupplýsingum (rúm 60% mögulegar atriða). Það 

skal þó hafa í huga að grunnupplýsingarnar eru þær upplýsingar sem nauðsynlegastar eru fyrir 

árangursríka notkun Facebook-vefsins, og því þarf ekki að koma á óvart að flestir notendur 

gefi mest upp af þeim. Einnig þarf að hafa hugfast að þó að almennt virðist notendur gefa upp 

töluvert af upplýsingum þyrfti að ráðast í samanburðarrannsóknir við erlenda notendur til að 
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meta hvort það magn upplýsinga sem gefið er upp hérlendis sé óvenju mikið eða lítið miðað 

við „venjulega“ Facebook-notendur.  

 

Tilgátur 

Neikvætt samband reyndist vera milli uppgefins magns persónuupplýsinga á Facebook og 

öryggishegðunar, svo tilgáta 1 hlaut ekki stuðning. Þetta gefur til kynna að notendur sem sýna 

mikla öryggishegðun gefi upp minna af persónuupplýsingum en þeir sem sýna minni 

öryggishegðun. Besta leiðin til að vernda persónuupplýsingar fyrir því að vera misnotaðar á 

Facebook er að sjálfsögðu að gefa þær ekki upp þar. Hinsvegar fer stór hluti af endurgjöf og 

félagslegum ávinningi Facebook-notkunar eftir uppgefnum upplýsingum notenda, og eykst 

eftir því sem meiri upplýsingar eru taldar fram. Notagildi vefsins virðist því skipta meira máli 

en öryggi persónuupplýsinga fyrir þá sem gefa upp mikið magn persónuupplýsinga á 

Facebook-síðum sínum, og auknu framtali upplýsinga virðist ekki fylgja aukið hættumat 

gagnvart netógnum. 

Þátttakendur mátu netöryggi sitt tiltölulega hátt. Flestir þeirra töldu sig nokkuð örugga 

gagnvart netógnum á Facebook. Tilgáta 2 fékk ekki stuðning í niðurstöðum, þar sem mat 

þátttakenda á eigin netöryggi á Facebook hafði sterkt jákvætt samband við öryggishegðun 

þeirra. Þeir þátttakendur sem gerðu meiri öryggisráðstafanir á Faceboook mátu sig öruggari 

þar en þeir sem gerðu sýndu minni öryggishegðun. Þessar niðurstöður benda til þess að mat 

Facebook-notenda sé nokkuð raunsætt og sé byggt á þeim ráðstöfun sem þeir gera 

raunverulega á síðum sínum. Þær ganga hinsvegar þvert á niðurstöður Debatin og félaga frá 

2009, sem bentu til þess að lítið samræmi væri milli mats Facebook-notenda á netöryggi sínu 

og raunverulegum öryggisráðstöfunum, og að það öryggi sem þeir töldu sig búa við væri að 

miklu leyti falskt. Ýmsar skýringar gætu verið á þessu misræmi. Einn möguleiki gæti verið að 

íslenskir Facebook-notendur séu betur upplýstir eða meðvitaðri um öryggismál en þeir 

bandarísku sem voru í úrtaki Debatin-rannsóknarinnar. Bæði uppbygging (háskólanemar) og 

notkunarmynstur úrtaksins í þeirri rannsókn voru svipuð úrtaki þessarar rannsóknar, sem 

styður þá skýringu. Í báðum rannsóknum er þó um að ræða tiltölulega lítil hentugleikaúrtök, 

svo erfitt er að rökstyðja þessa skýringu án þess að afla gagna úr stærra og breiðara úrtaki. 

Annar möguleiki er að upplýsingasöfnun í Debatin-rannókninni hafi verið ábótavant; 

mælitækið sem notað var innihélt engar beinar spurningar um öryggisstillingar þátttakenda á 

Facebook, aðeins almennar spurningar um hvort þátttakendur þekktu til öryggisstillinganna, 

vissu hverjir hefðu aðgang að upplýsingum þeirra og hefðu gert einhverjar breytingar á 

stillingunum (og þá af hverju). Skýringin gæti einnig legið í því að meðvitund Facebook-
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notenda um öryggismál sín hafi almennt aukist síðan 2009, hugsanlega vegna aukinnar 

reynslu í notkun vefsins eða áberandi fjölmiðlaumfjöllunar um netógn tengda SNS-síðum.  

Tilgátur 3 og 4 hlutu ekki stuðning. Bein reynsla þátttakenda af netógn á Facebook 

leiddi ekki af sér meiri öryggishegðun. Sama gilti um óbeina reynslu af netógn. Með öðrum 

orðum virtust hvorki bein né óbein reynsla auka á hættumat þátttakenda gagnvart netógn, 

þvert á það sem blandaða ELM/PMT líkanið gerir ráð fyrir. Hér er líklega að verki samspil 

nokkurra þátta sem tengjast eðli samskipta á SNS-síðum og móta hegðun notenda þeirra. 

Ímyndunarklofnun (dissociative imagination), sem fylgir netsamskiptum, getur dregið úr því 

að netnotendur leiði hugann að afleiðingum gerða sinna á netinu (Suler, 2004). Líklega á 

tálsýnin um ósæranleika (illusion of invulnerability) einnig sinn hlut í þessum niðurstöðum, 

þar sem fólk hefur tilhneigingu til að telja sig ólíklegar en aðra til að lenda í óhöppum eða 

verða fyrir neikvæðum afleiðingum gjörða sinna (Perloff, 2003). Rannsóknir í 

forvarnarfræðum sem styðjast við PMT-líkanið benda á þennan þátt sem dragbít á hættumati 

einstaklinga gagnvart alls kyns skakkaföllum (Floyd, Prentice-Dunn og Rogers, 2000), og 

miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar virðist það sama gilda um netógn. Einnig þarf að 

hafa í huga að reynsla af netógn (bæði bein og óbein) var almennt mjög lítil í úrtakinu. 

Kortlagning á reynslu Facebook-notenda af netógn með stærra úrtaki myndi hugsanlega gefa 

skýrari mynd af þætti slíkrar reynslu í öryggishegðun.  

Tilgáta 5 hlaut ekki stuðning í niðurstöðunum. Tilhneiging þátttakenda til að treysta 

öðrum, eins og hún er mæld á NEO-PI-R persónuleikaprófinu, hafði ekki tölfræðilega 

marktækt samband við öryggishegðun þeirra. Tortryggni þátttakenda virðist, með öðrum 

orðum, ekki koma fram í auknum öryggisráðstöfunum varðandi persónuupplýsingar þeirra á 

síðunni. Þetta er í samræmi við fyrri kenningar og athuganir sem benda til þess að 

einstaklingsþættir sem koma fram í hegðun í almennum samskiptum komi ekki endilega fram 

í netsamskiptum. Hömlulosandi áhrif internetsins á nethegðun geta gert erfitt að spá fyrir um 

nethegðun út frá persónuleikaþáttum, og mögulegt er að þessi áhrif yfirvinni almenna 

tilhneigingu einstaklinga til að vera varir um sig í samskiptum við aðra (Yee og Bailenson, 

2007; Norberg, Horne og Horne, 2007; Suler, 2004).  

Tilgáta 6 fékk ekki stuðning í niðurstöðunum. Lengri notkunartíma á Facebook fylgdi 

ekki aukin öryggishegðun hjá þátttakendum. Þetta er ekki í samræmi við þá kenningu 

ELM/PMT líkansins að öryggishegðun fari að einhverju leyti eftir færni notandans í notkun 

hugbúnaðarins. Líklegasta skýringin er sú að lengd notkunar ein og sér sé ekki nægilega 

góður mælikvarði á færni notenda í notkun hugbúnaðarins. Hafa þarf í huga að Facebook er 

hannaður til að vera notendavænn hugbúnaður sem nýtist sem stærstum hópi notenda, og gerir 
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afar litlar kröfur um ítarlega þekkingu eða færni fyrir daglega notkun. Það er því ekki gefið að 

reynsla af vefnum ein og sér skili sér sem þekking á innviðum hans (Facebook, 2010a; Jones 

og Soltren, 2005; Debatin o.fl., 2009). 

 

Ályktanir 

Eftir því sem notkun SNS-síðna verður almennari og stærri hluti af daglegu lífi fólks verður 

sífellt mikilvægara að tryggja sem flestum aðgang að fræðslu um þær og hvernig nota á þær á 

öruggan hátt. Möguleikarnir á misnotkun tengdum miðli sem inniheldur svo mikið af 

persónuupplýsingum um notendur sína eru afar miklir. Sérstaklega á þetta við um börn og 

unglinga, sem eru hópur sem er sérstaklega viðkvæmur fyrir netógn sökum þroska- og 

reynsluleysis. Kannanir sem gerðar hafa verið á vegum samtakanna Heimilis og Skóla – 

Landsamtaka foreldra, undir formerkjum verkefnisins SAFT, gefa ennfremur til kynna að 

margir foreldrar fylgjast lítið með netnotkun barna sinna, og eiga því erfitt með að vernda þau 

fyrir þeim hættum sem þar leynast. Hérlendis hafa samtökin SAFT staðið fyrir fræðslustarfi 

fyrir börn og forráðamenn um ábyrga netnotkun, og hafa framleitt kennsluefni til dreifingar í 

grunnskólum landsins. Þetta efni snertir á Facebook notkun, en ítarlegt fræðsluefni og 

leiðbeiningar um vefinn fyrir börn og unglinga eru, enn sem komið er, ekki til staðar (SAFT, 

2011). Á þessum grunni er hægt að byggja öflugt forvarnarstarf, en til að hámarka árangur 

þarf það að byggja á traustri rannsóknarvinnu og kortlagningu á öryggishegðun og þeim 

þáttum sem stuðla að henni.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um þá þætti sem liggja að baki 

öryggishegðun Facebook-notenda, sem geta nýst við hönnun inngripa sem ætlað er að ýta 

undir öryggishegðun. Þær benda til þess að fræðsla um öryggismál og hvatning til notenda um 

að vera meðvitaðir um þær upplýsingar sem þeir setja inn á síður sínar, frekar en óttaboð um 

þá hættu sem stafar af netógn, séu líkleg til að stuðla að aukinni öryggishegðun notenda. Bein 

og óbein reynsla þátttakenda af netógn virtist litlu skipta fyrir öryggishegðun þeirra, svo 

dæmisögur og víti til varnaðar virðast ekki líkleg til árangurs. Mat á eigin netöryggi og það 

magn persónuupplýsinga sem birt er á síðum notenda eru hinsvegar mikilvægir þættir. 

Skipuleg fræðsla eða þjálfun í notkun SNS-síðna (hugsanlega sem hluti af tölvukennslu í 

skólum hvað varðar börn og unglinga) er beinasta leiðin til að auka meðvitund notenda um 

öryggismál, og með því að hvetja notendur til að vera meðvitaðir um stöðu öryggismála á 

Facebook-síðum sínum og beita þessari þekkingu kerfisbundið mætti stuðla að viðvarandi 

aukningu á öryggishegðun. Úrvinnsla rannsóknarinnar benti einnig til þess að árangursríkt 
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geti verið að hvetja Facebook-notendur til virkrar upplýsingaöflunar um eigin öryggismál, 

eins og fram kemur í lok þessa kafla.  

 

Úrbætur og frekari rannsóknir 

Sú mynd sem niðurstöðurnar draga upp af þeim Facebook-notendum sem tóku þátt í 

rannsókninni er nokkuð jákvæð. Þeir virðast vera meðvitaðir um öryggishegðun sína á netinu, 

nokkuð raunsæir í mati sínu á eigin netöryggi, og bregðast við netógn á Facebook með 

auknum öryggisráðstöfunum (að því gefnu að þeir verði fyrir henni sjálfir). Hafa skal þó í 

huga að úrtak rannsóknarinnar var að langmestu leyti „dæmigerðir“ Facebook-notendur, það 

er að segja unglingar og ungt háskólafólk á aldrinum 20-30 ára. Eldri notendum hefur 

hinsvegar verið að fjölga jafn og þétt á undanförnum árum, svo og notendum utan háskólanna 

(Jones og Soltren, 2005), og vafasamt er að alhæfa um þá hópa út frá þessum niðurstöðum. 

Samanburðarrannsókn með aldursmiðuðu úrtaki gæti verið athyglisverð í þessu samhengi. 

Úrtaksstærð rannsóknarinnar var ásættanleg út frá tölfræðilegu sjónarmiði, en 

vafasamt er að draga heildarályktun um Facebook-notendur á landinu öllu á grundvelli úrtaks 

af þessari stærð, sem auk þess var hentugleikaúrtak. Með þessari rannsókn hefur 

öryggishegðun á SNS-síðum hinsvegar verið sett upp í kenningarlegan ramma, dregin upp 

skýrandi mynd af sambandi lykilþátta og útbúið mælitæki sem nýta mætti í víðtækari 

rannsóknir á efninu. Rökrétta skrefið í framhaldinu væri fyrirlögn mælitækisins fyrir stærra 

úrtak sem myndi bjóða upp á grundvöll fyrir almennar ályktanir um öryggishegðun Íslendinga 

á Facebook.  

Frekari prófun á mælitækinu með stærra úrtaki væri einnig ákjósanleg til að fá 

áreiðanlegra mat á áreiðanleika og réttmæti þess. Það er einkum mælingin á öryggishegðun 

sem skerpa mætti á. Mælitækið sem var notað í rannsókninni mælir öryggishegðun eingöngu 

sem notkun á skýrt afmörkuðum öryggisstillingum þar sem þær takmarkanir sem hver stilling 

býður upp á fyrir aðgengi að persónuupplýsingum notandans eru skýrt skilgreindar og 

þrepaskiptar frá víðasta upp í þrengsta aðgang. Það eru hinvegar ýmsar aðrar aðgerðir sem eru 

hluti af góðri öryggishegðun á Facebook sem erfiðara er að skilgreina. Sem dæmi má taka 

reglulegar hreinsanir lítið- eða óþekktra aðila út af vinalistum notenda, tíðni upprifjunar og 

yfirferðar á öryggisstillingum, takmörkun notkunar á forritlingum frá þriðju aðilum, og svo 

mætti lengi telja. Mælikvarða á reynslu þátttakenda af netógn þyrfti hugsanlega einnig að 

endurskoða; reynsla af netógn var sjaldgæf í úrtakinu og dreifing svara því töluvert skekkt. 

Stærra úrtak þyrfti til að meta áhrif reynslu af netógn og mælinga á henni með fullnægjandi 

hætti. Að lokum þyrfti að útbúa betri mælikvarða fyrir færni notenda í notkun vefsins. 
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Heildar-notkunartími hefur þann kost að vera auðmældur, en hvað varðar SNS-síður þar sem 

öllu skiptir að hugbúnaðurinn sé notendavænn er hann að öllum líkindum í fylgnisambandi 

við færni, ekki orsakasambandi. Mun snúnara er að mæla færni í notkun vefjanna beint, en 

spurningar um nýtingu á sérsniðnum stillingum Facebook eða samstillingu við annars konar 

hugbúnað á borð við Twitter gætu verið skref í rétta átt. Eðli fyrirbærisins sem mælt er skapar 

líka ákveðin vandræði fyrir frekari próffræðilega úrvinnslu, þar sem Facebook er vefur í 

stöðugri þróun og sífellt er verið að bjóða upp á nýja möguleika fyrir miðlun og verndun 

upplýsinga þar. Þar sem mælitækið er að miklu leyti byggt á valmöguleikum og kostum frá 

Facebook sjálfri er ljóst að það úreldist fljótt, og myndi þurfa tíðar uppfærslur fyrir 

áframhaldandi notkun í rannsóknarvinnu. 

Gagnasöfnun fyrir rannsóknina var að mörgu leyti athyglisverð. Eins og fram kom í 

aðferðarkafla var hluta gagnanna safnað beint í gegnum Facebook, þar sem þátttakendur voru 

hvattir til að dreifa þátttökubeiðni rannsóknarinnar áfram. Það gefur auga leið að þéttriðin 

tengslanet á borð við Facebook gætu gefið kost á stórum úrtökum fyrir rannsóknir á sviði 

félagsvísinda, ef rannsakendur geta fundið réttu dreifingaraðferðirnar og öflugar leiðir til að 

hvetja til þátttöku. Auglýsendur nota tengslanetasíður grimmt sem birtingarvettvang, og 

hugsanlega væri hægt að sækja aðferðir fyrir framtíðarrannsóknir á þessum vettvangi í 

smiðjur þeirra. Rannsakandi fylgdist með ferð beiðnarinnar meðan á gagnasöfnun stóð, og í 

flestum tilvikum stöðvaðist beiðnin eftir einn hlekk: Þátttakendur á vinalista rannsakanda 

dreifðu könnuninni áfram en annars stigs þátttakendur gerðu það ekki. Þar sem hver hlekkur 

sem dreifir beiðninni áfram stækkar mögulegt úrtak töluvert gæti einhvers konar 

umbunarkerfi fyrir þátttakendur sem dreifa þátttökubeiðnum áfram verið vænlegt til árangurs. 

 Þátttakendur höfðu kost á að skilja eftir athugasemdir um rannsóknina eftir þátttöku. 

Athygli vakti að meira en tveir þriðju þátttakenda skildu eftir athugasemdir þess efnis að þeir 

hefðu ekki gert sér fyllilega grein fyrir hversu berskjaldaðar persónuupplýsingar þeirra voru á 

Facebook, og að þeir hefðu í kjölfar þátttökunnar farið og kynnt sér öryggisstillingar 

Facebook, breytt sínum eigin stillingum, kembt yfir vinalista sína og aukið við öryggishegðun 

sína á Facebook almennt (það sama kom fram í forprófuninni). Það virðist því vera sem að 

þátttaka í rannsókninni hafi beinlínis stuðlað að aukinni öryggishegðun í úrtakinu. Þetta er 

nokkuð athyglisvert í ljósi umræðu síðustu ára um netöryggi og fræðsluátök sem ætluð hafa 

verið til að vekja athygli fólks á því. Það mætti spyrja hvort könnun á borð við þessa, þar sem 

ekki er verið beinlínis að beina skilaboðum eða boðskap að fólki heldur frekar að fá það til að 

hugsa sjálft um og fara yfir nethegðun sína, sé líklegri til stuðla að vakningu um netöryggi en 

fræðsla sem beint er til fólks án þess að það þurfi að meta hana hugrænt eða vinna með hana. 
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Viðauki A: Öryggishegðun 

 
 

Hverjir geta séð eftirfarandi upplýsingar um þig á Facebook: 

 
 

 Er ekki viss Allir Tengslanet 

og vinir 

Vinir vina Aðeins 

vinir 

Ég er með 

sérsniðnar 

stillingar 

fyrir þessar 

upplýsingar 

S1: Innlegg eftir þig 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
S2: Fjölskyldu 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
S3: Sambönd 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
S4: Áhuga á og leita eftir 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
S5: Æviágrip og uppáhalds tilvitnanir 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
S6: Vefsíðu 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
S7: Trúar- og stjórnmálaskoðanir 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
S8: Fæðingardag 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
S9: Staði sem þú athugar 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
S10: Myndefni af þér 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
S11: Geta skrifað athugasemdir við þín innlegg 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
S12: Geta séð vegg-innlegg eftir vini 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
S13: Farsími 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
S14: Heimilisfang 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
S15: Nafn sjáanlegt í spjallglugga Facebook 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
S16: Tölvupóstfang 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
S17: Leitarniðurstöður um þig á Facebook 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Viðauki B: Þátta- og atriðagreining fyrir öryggishegðun 

 

B1. tafla. Leiðrétt fylgni atriða við heildarsafn atriða fyrir öryggishegðun 

Atriði Leiðrétt fylgni atriða við heildarsafn atriða 

S1 0,684 

S2 0,786 

S3 0,771 

S4 0,704 

S5 0,782 

S6 0,721 

S7 0,713 

S8 0,651 

S9 0,643 

S10 0,572 

S11 0,611 

S12 0,645 

S13 0,662 

S14 0,621 

S15 0,594 

S16 0,563 

S17 0,359 

Cronbach’s Alpha = 0,93 

B2. tafla. Skýrð dreifing þáttalausnar fyrir öryggishegðun (Meginþáttagreining) 

Þáttur Eigingildi Hlutfall dreifni Samanlagt hlutfall dreifni 

1 8,476 49,859 49,859 

2 1,526 8,976 58,835 

3 1,334 7,845 66,679 

 

B3. tafla. Þáttahleðslur fyrir öryggishegðun (Meginþáttagreining) 

Breyta Þáttur 1 Þáttur 2 Þáttur 3 

S1 0,738 0,436 -0,17 

S2 0,826 -0,003 -0,206 

S3 0,809 -0,224 -0,273 

S4 0,749 -0,424 -0,118 

S5 0,814 -0,166 -0,2 

S6 0,768 -0,318 0,073 

S7 0,751 -0,024 -0,113 

S8 0,691 0,049 -0,221 

S9 0,685 0,58 -0,253 

S10 0,635 0,462 -0,27 

S11 0,665 0,45 0,144 

S12 0,704 -0,164 0,083 

S13 0,723 -0,02 0,551 

S14 0,686 0,138 0,602 

S15 0,639 -0,163 -0,027 

S16 0,614 -0,051 0,484 

S17 0,391 -0,15 -0,269 
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Viðauki C: Uppgefið magn persónuupplýsinga 

 

 

U1: Hverjar af eftirfarandi grunnupplýsingum koma fram á Facebook-síðunni þinni? 

1. Fullt nafn þitt 

2. Mynd eða myndir af þér 

3. Kyn 

4. Hjúskaparstaða 

5. Hvort þú hafir áhuga á konum eða körlum 

6. Hvers konar samböndum þú leitar að (vinskapur, stefnumót, sambönd og tengiliðir) 

7. Afmælisdagur 

8. Trúarskoðanir 

9. Stjórnmálaskoðanir 

 

 

 

U2: Hverjar af eftirfarandir samskiptaupplýsingum koma fram á Facebook-síðunni þinni? 

1. Netfang 

2. Símanúmer 

3. Heimilisfang 

4. Heimasíða 

 

 

 

U3: Hverjar af eftirfarandi upplýsingum um persónuleg áhugamál þín koma fram á Facebook-síðunni þinni? 

1. Uppáhaldsbækur 

2. Uppáhaldskvikmyndir eða sjónvarpsþættir 

3. Uppáhaldstónlist 

4. Íþróttaiðkun og tómstundir 

5. Tilvitnanir 

 

 

 

U4: Hverjar af eftirfarandi upplýsingum um menntun og atvinnu þína koma fram á Facebook-síðunni þinni? 

1. Menntunarstig (Stúdentspróf, háskólagráða, iðnmenntun o.s.frv.) 

2. Námsgrein 

3. Upplýsingar um atvinnu (starfsheiti/staða) 

4. Vinnuveitandi 

 

 

 

U5: Hvers kyns myndum hefur þú hlaðið inn á Facebook-síðuna þína? 

1. Myndum af fjölskyldumeðlimum 

2. Myndum af vinum 

3. Myndum af samstarfsmönnum/samnemendum 

4. Myndum af gæludýrum 

5. Myndum af heimili þínu 
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Viðauki D: Mat á eigin netöryggi 

 
Vinsamlega gefðu upp hversu sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum um öryggi þitt á 

Facebook: 

 

 Fullkomle

ga 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Ósammála Hlutlaus Sammála Mjög 

sammála 

Fullkomle

ga 

sammála 

O1: Ég er kunnug/ugur friðhelgistillingum 

Facebook. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
O2: Ég veit hverjum ég get treyst á 

Facebook ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
O3: Ég nýti þær öryggisstillingar sem 

Facebook býður upp á til að tryggja öryggi 

persónuupplýsinga minna 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

O4: Ég er meðvitaður um hverjir hafa 

aðgang að persónuupplýsingum mínum á 

Facebook 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

O5: Ég er meðvituð/aður um öryggi mitt á 

netinu. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
O6: Ég tel að ég geri fullnægjandi 

ráðstafanir til að tryggja öryggi mitt á 

Facebook 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

O7: Mér er kunnugt um þær ráðstafanir sem 

mér bjóðast til að tryggja öryggi mitt á 

Facebook 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

O8: Ég er meðvitaður um þær hættur sem 

tengjast öryggi persónuupplýsinga minna á 

Facebook 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

O9: Ég  tel að þær upplýsingar sem ég birti 

á Facebook-síðunni minni séu öruggar ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
O10: Ég tryggi að óviðkomandi aðilar hafi 

ekki aðgang að persónuupplýsingum 

mínum á Facebook 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Viðauki E: Þátta- og atriðagreining fyrir mat á eigin netöryggi 

 

E1. tafla. Leiðrétt fylgni atriða við heildarsafn atriða fyrir mat á eigin netöryggi 

Atriði Fylgni við heildarsafn 

O1 0,69 

O2 0,46 

O3 0,82 

O4 0,8 

O5 0,71 

O6 0,82 

O7 0,84 

O8 0,76 

O9 0,6 

O10 0,8 

Cronbach’s Alpha = 0,929 

 

E2. tafla. Skýrð dreifing þáttalausnar fyrir mat á eigin netöryggi (Meginþáttagreining) 

Þáttur Eigingildi Hlutfall dreifni 

1 6,243 62,427 

 

E3. tafla. Þáttahleðslur atriða fyrir mat á eigin netöryggi (Meginþáttagreining) 

Breyta Þáttur 1 

O1 0,747 

O2 0,521 

O3 0,867 

O4 0,849 

O5 0,768 

O6 0,869 

O7 0,882 

O8 0,806 

O9 0,663 

O10 0,852 
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Viðauki F: Bein reynsla af netógn 
 

 

 Aldrei svo 

ég viti til 

Einstaka 

sinnum 

Sjaldan Stundum Nokkrum 

sinnum 

Oft Mjög Oft 

NOB1: Hefur þú verið áreitt/ur eða orðið 

fyrir óæskilegum samskiptum eða 

skilaboðum á Facebook? 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

NOB2: Hefur orðið fyrir barðinu á niðrandi 

orðrómi eða slúðri á Facebook? ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
NOB3: Hefur þú orðið fyrir því að 

persónuupplýsingar þínar á Facebook séu 

misnotaðar (t.d. til að beina til þín ruslpósti 

eða svikamyllum)? 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

NOB4: Hefur þú orðið fyrir því að einhver 

villi á sér heimildir á Facebook til að reyna 

að fá þig til að gefa upp lykilorð eða 

persónuupplýsingar? 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

NOB5: Hefur þú orðið fyrir því að 

óviðkomandi aðilar hafi gert breytingar á 

Facebook-síðunni þinni í  
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

NOB6: Hefur þú orðið fyrir því að 

óviðkomandi aðilar hafi komist inn á 

Facebook-síðuna þína? 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

NOB7: Hefur tölvan þín smitast af 

tölvuveirum eða öðrum óæskilegum 

hugbúnaði (“Malware”) í gegnum 

Facebook? 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Viðauki G: Þátta- og atriðagreining fyrir beina reynslu af netógn 

 

G1. tafla. Leiðrétt fylgni atriða við heildasafn atriða fyrir beina reynslu af netógn 

Atriði Leiðrétt fylgni atriða við heildarsafn atriða 

NOB1 0,407 

NOB2 0,237 

NOB3 0,331 

NOB4 0,341 

NOB5 0,234 

NOB6 0,196 

NOB7 0,069 

Cronbach’s Alpha = 0,52 

 

G2. tafla. Skýrð dreifing þáttalausnar fyrir beina reynslu af netógn (Meginþáttagreining) 

Þáttur Eigingildi Hlutfall dreifni Samanlagt hlutfall dreifni 

1 1,921 27,445 27,445 

2 1,794 25,635 53,08 

3 1,256 17,943 71,023 

 

 

G3. tafla: Þáttahleðslur fyrir beina reynslu af netógn (Meginþáttagreining) 

Breyta Þáttur 1 Þáttur 2 Þáttur 3 

NOB1 0,26 0,734 -0,36 

NOB2 0,259 0,376 -0,453 

NOB3 0,312 0,602 -0,129 

NOB4 0,199 0,662 0,495 

NOB5 0,911 -0,333 0,054 

NOB6 0,901 -0,363 0,038 

NOB7 0,085 0,267 0,81 
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Viðauki H: Óbein reynsla af netógn 

 
 

 Aldrei svo 

ég viti til 

Einstaka 

sinnum 

Sjaldan Stundum Nokkrum 

sinnum 

Oft Mjög Oft 

NOO1: Hefur einhver sem þú þekkir verið 

áreitt/ur eða orðið fyrir óæskilegum 

samskiptum eða skilaboðum á Facebook? 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

NOO2: Hefur einhver sem þú þekkir orðið 

fyrir barðinu á niðrandi orðrómi eða slúðri á 

Facebook? 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

NOO3: Hefur einhver sem þú þekkir orðið 

fyrir því að óviðkomandi aðilar hafi gert 

breytingar á Facebook-síðunni hans/hennar 

í leyfisleysi? 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

NOO4: Hefur einhver sem þú þekkir orðið 

fyrir því að óviðkomandi aðilar hafi komist 

inn á Facebook-síðuna hans/hennar? 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

NOO5: Hefur einhver sem þú þekkir orðið 

fyrir því að persónuupplýsingar hans á 

Facebook voru misnotaðar (t.d. til að beina 

til hans/hennar ruslpósti eða svikamyllum)? 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

NOO6: Hefur einhver sem þú þekkir orðið 

fyrir því að einhver villi á sér heimildir á 

Facebook til að reyna að fá hann/hana til að 

gefa upp lykilorð eða persónuupplýsingar? 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

NOO7: Hefur einhver sem þú þekkir orðið 

fyrir því að tölvan hans/hennar smitast af 

tölvuveirum eða öðrum óæskilegum 

hugbúnaði (“Malware”) í gegnum 

Facebook? 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Viðauki I: Þátta- og atriðagreining fyrir óbeina reynslu af netógn 

 

I1. tafla. Leiðrétt fylgni atriða við heildarsafn atriða fyrir óbeina reynslu af netógn 

Atriði Leiðrétt fylgni atriða við heildarsafn atriða 

NOO1 0,563 

NOO2 0,533 

NOO3 0,55 

NOO4 0,586 

NOO5 0,347 

NOO6 0,447 

NOO7 0,341 

Cronbach’s Alpha = 0,756 

 

I2. tafla. Skýrð dreifing þáttalausnar fyrir óbeina reynslu af netógn (Meginþáttagreining) 

Þáttur Eigingildi Hlutfall dreifni Samanlagt hlutfall dreifni 

1 2,917 41,672 41,672 

2 1,319 18,844 60,516 

 

 

I3. tafla. Þáttahleðslur fyrir óbeina reynslu af netógn (Meginþáttagreining)  

Breyta Þáttur 1 Þáttur 2 

NOO1 0,735 0,126 

NOO2 0,688 0,016 

NOO3 0,683 -0,601 

NOO4 0,712 -0,553 

NOO5 0,544 0,582 

NOO6 0,622 0,535 

NOO7 0,495 0,103 
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Viðauki J: Traust 
 

Vinsamlegast gefðu til kynna hversu sammála eða ósammála þú ert eftirfarandi fullyrðingum. 

 

 Mjög 

sammála 

Sammála Hlutlaus Ósammála Mjög 

ósammála 

T1: Ég er oft kaldhæðin(n) og tortryggin(n) á 

fyrirætlanir annarra. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
T2: Ég tel að flestir meini vel. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
T3: Ég tel að flestir noti mann ef maður gefur færi á 

því. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
T4: Ég tel að flest það fólk sem ég hef samskipti við 

sé hreinskilið og áreiðanlegt. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
T5: Ég verð tortryggin(n) þegar einhver gerir eitthvað 

fyrir mig. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
T6: Mín fyrstu viðbrögð eru að treysta fólki. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
T7: Ég hef tilhneigingu til að trúa því besta um fólk. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
T8: Ég hef mikla trú á mannlegu eðli. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
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Viðauki K: Fyrirmæli 

 

Eftirfarandi spurningalisti er hluti af lokaverkefni á meistarastigi í sálfræði við Háskóla 

Íslands. Hann inniheldur spurningar um Facebook-notkun þína og öryggisstillingarnar á 

Facebook-síðunni þinni. Listinn er nafnlaus og svör þín verða ekki rakin aftur til þín. Það 

tekur um 5-10 mínútur að svara listanum.Margar af spurningum listans snúast um stillingar á 

Facebook-síðunni þinni, svo þægilegast er að hafa Facebook-síðuna þína opna til hliðsjónar á 

meðan þú svarar listanum.Ef þú hefur einhverjar athugasemdir sem þú vilt koma á framfæri 

gefst þér færi á því í lok spurningalistans. Þú getur einnig haft samband með því að senda 

tölvupóst á bkg2@hi.is ef einhverjar spurningar vakna um listann eða verkefnið í heild sinni. 

 

Með þökk fyrir þátttökuna, 

Bjarni Kristinn Gunnarsson 

 


