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Útdráttur 

Hvernig er hin fullkomna kona? Hvernig lítur hún út? Á hverju hefur hún áhuga? 

Hvernig hagar hún sér? Hin fullkomna kona er ekki til, hún er fyrirfram ákveðið form, 

hugmynd eða nánar tiltekið tálmynd. Tálmynd sem fjölmiðlar, tískurit og auglýsingar 

eiga stóran þátt í að skapa. Útlitsdýrkun, neysluhyggja og klámvæðing eru allsráðandi 

og saman búa þessi öfl til hið ríkjandi „norm“ innan samfélagsins. Kröfur 

samfélagsins til kvenna eru stútfullar af þversögnum. Konan á að vera mjó, samt alls 

ekki of mjó. En hún skal þó vera kvenleg og bera góðan barm (Mjóar stelpur eru ekki 

flottar, 2011). Fyrirmyndir stúlkubarna eru kvenhetjur á borð við Mjallhvíti, Litlu 

hafmeyjuna og indíánastúlkuna Pocahontas. Þær eru ákaflega kvenlegar og falla vel 

inn í hið hefðbundna kvenhlutverk, æðsta takmark þeirra allra er að ná sér í 

eiginmann. Þannig má ætla að skilaboðin séu eftirfarandi: konan þarf á vernd 

karlmannsins að halda en um leið að á hún að vera sjálfstæð með bein í nefinu, því 

hún skal vera á framabraut í lífinu auk þess að vera hin fullkomna, fyrirmyndar 

húsmóðir. Hún á að vera hlédræg, hrein og undirgefin en samt „til í tuskið“ hvenær 

sem er. Hún skal bera af sér þokka, sem krefst sjálfsöryggis, en samt er eilíft verið að 

segja henni hvernig hún eigi og eigi ekki að vera. 

Mörk þess raunverulega og þess sem er falsað – tálmyndarinnar eru orðin 

óskýr. Konur leitast við að líkjast tálmyndinni með ýmsum ráðum. Þær láta breyta sér 

og bæta, eyða um efni fram, flýja inn í annan veruleika eða þróa jafnvel með sér 

lífshættulega sjúkdóma. Ég spyr: Er eitthvað að konum sem falla ekki inn í „normið“ 

eða er mögulega eitthvað að „norminu“? Hvernig er hægt að afbyggja þessa tálmynd, 

rífa niður hina fyrirfram ákveðnu staðla og varpa nýju ljósi á hið ríkjandi „norm“? Í 

þessari ritgerð mun ég fjalla um hvernig hægt er að nota skopstælingu og skopstælta 

karaktervinnu  sem vopn í þeirri baráttu. 
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INNGANGUR	  

Ég sit á biðstofunni hjá tannlækninum mínum og glugga í blöð sem liggja á borðinu 

til að drepa tímann. Ég les um hvernig á að vera hinn fullkomni bólfélagi, hvernig 

hárið á mér á að líta út í vor, hvernig Jennifer Lopez fór að því að léttast um 40 pund 

eftir að hafa eignast tvíbura og hvaða bikiní hentar best mínum líkamsvexti, þrátt fyrir 

að allar baðfatamyndirnar séu af fyrirsætum í stærð 00. Ég kem við í matvöruverslun 

á leiðinni heim og ákveð að kaupa mér hollan morgunmat svo ég passi nú í bikiníið 

fyrir sumarið. Þar blasir við mér aragrúi af Special K morgunkornspökkum með 

myndum af þvengmjórri konu framan á, í þröngum rauðum kjól og við hlið hennar 

stendur „Sjáðu hvort þú getir orðið mjórri“ – Special K. Þegar ég kem heim kíki ég 

stutta stund á internetið og á annarri hverri vefsíðu þarf ég að loka auglýsingagluggum 

þar sem verið er að auglýsa nýjasta Colgate-tannkremið, brennslutöflur eða jafnvel 

ungar rússnenskar fáklæddar konur. Ég horfi á einn Desperate Housewives þátt fyrir 

svefninn, þar sem ég velti því fyrir mér hvernig stöllurnar fara að því að ala upp börn, 

fara í snyrtingu, baka bollakökur, borða bollakökur, vinna, stunda þokkafullt kynlíf og 

halda „Girls Night Out“ á hverjum degi. Svo leggst ég á koddann, nokkuð úrvinda, 

eftir samt sem áður nokkuð óviðburðarríkan dag. 

Krafa nútímans á fegurð og hið fullkomna „lúkk“ er gríðarleg og skemmandi. 

Fegurðarstaðallinn býður aðeins upp á eitt „samþykkt“ form og þannig reynir 

fegurðariðnaðurinn markvisst að eyða margbreytileikanum og leitast við að steypa 

alla í sama mótið. Fjölbreytileiki manneskjunnar og fegurðin í því einstaka hefur 

orðið að lúta í lægri hlut fyrir hinni þröngt skilgreindu staðalímynd sem segir okkur 

hvernig konur eiga að líta út og hvernig þær eiga að haga sér, þar sem viðmiðin eru 

„fótósjoppuð“ súpermódel, popp- og kvikmyndastjörnur.  

Sjálfsmyndin virðist því miður byggð að miklu leyti á útliti, þar af leiðandi 

brenglast hún fljótt hjá hinni venjulegu konu í samanburði við hina fullkomnu ímynd 

sem fyrir augum okkar ber daglega (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2002). En hvað er til 

ráða? Síðastliðin ár hafa ýmsir kynjafræðingar og femínistar mótmælt valdaleysi og 

hlutgervingu kvenna líkt og hún birtist í klámi, fjölmiðlum og í hinum ý msu 

orðræðum í almannarýminu. En svo virðist sem að þær konur sem standa upp gegn 

straumnum og láta í sér heyra séu víða taldar ófullnægðar, röflandi kellingar með sand 

í píkunni. En er þá nokkur von? Er samfélagið okkar orðið svo samdauna þessu 
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ástandi, ónæmt fyrir ofbeldi, mismunun og útlitsdýrkun að það sé engin lausn í boði. 

Er engin leið til að víkka út sjóndeildarhring fólks og brjóta upp hið viðurkennda 

„norm“? 

Húmor er gjarnan talinn öflugt vopn í réttindabaráttu jaðarhópa líkt og 

femínista. Í þessari ritgerð mun ég fjalla um ofurveruleikann sem við lifum í, hvernig 

eftirlíkingin hefur búið til nýtt „norm“ þar sem staðalímyndin og klám er allsráðandi. 

Ég mun taka fyrir vinnu mína með karakter að nafni H og fjalla um hvernig sá 

karakter deilir á staðalímyndina, hlutgervingu kvenna og hið ríkjandi ,,norm“ innan 

samfélagsins í dag. Ég mun styðjast við kenningar Bakhtíns um skopstælingu og 

einnig kenningar Baudrillard um ofurveruleikann. 
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1. kafli – „Í fréttum er þetta helst…“ 

1.1 OFURVERULEIKINN	  

Við búum í firrtum veruleika þar sem raunveruleikinn er orðinn að ý ktu og 

öfgakenndu fyrirbæri, tálmynd eða eftirlíkingu sem fjölmiðlar, kvikmyndir og 

tískuiðnaðurinn framleiðir fyrir okkur (Baudrillard, 2000:22). 

Jean Baudrillard, oft nefndur helsti postuli póstmódernismans, bregst við 

þessu öfgakennda ástandi samtímans með öfgakenndri aðferðarfræði. Hann segir að 

raunveruleikinn hafi látið undan eftirlíkingunni af sjálfum sér og sé þar með orðinn 

ofurraunverulegur. Að eftirlíkingin sé orðin raunverulegri en „raunveruleikinn sjálfur“ 

(Baudrillard, 2000:7). Hann telur að upplifun okkar í þessum ofurraunveruleika sé 

jafnvel orðin ánægjulegri og fyllri en í raunveruleikanum sjálfum. Fólk flýr sitt 

daglega líf inn í tölvuleiki, bíómyndir, internetið og fleira. Glansmyndin af lífinu er 

fólki ofar í huga en lífið sjálft.  

Í ofurveruleikanum er erfitt að greina muninn á raunveruleikanum og 

eftirmyndum hans. Í raun er þetta ý ktur veruleiki á flótta undan sjálfum sér 

(Baudrillard, 2000:14). Þannig grefur eftirlíkingin undan mismuninum á því sem 

„ósvikið“ er og því sem er „falsað“ og einnig á því sem er „raunverulegt“ og því sem 

er „ímyndað“ (Baudrillard, 2000:45). „Rétt eins og blóð er hreinsað áður en því er 

sprautað inn í blóðrásina þá er hið raunverulega hvítþegið áður en því er aftur 

sprautað út í samfélagið“ (Baudrillard, 2000:87). Ég spyr því þess hins sama og 

Baudrillard: „Er heimurinn orðinn fórnarlamb eftirlíkingarinnar?“ (Baudrillard, 

2000:88). En ef við erum fórnarlömb, hverjir eru þá gerendurnir? Hverjir hafa valdið? 

Hverjir skapa þessa tálsýn eða þennan svokallaða ofurveruleika? Ætla má að 

fjölmiðlar hafi mesta valdið því að það eru þeir sem eiga stærsta þáttinn í að skapa 

orðræðuna. 	  

1.2 FJÖLMIÐLAR	  

Þegar helstu fjölmiðlar landsins eru skoðaðir er vert að spyrja sig, við hvern er verið 

að tala? Ég tel svarið vera, við hinn innbyggða lesanda eða hinn „þæga“ neytanda. 

Þegar er höfðað til kvenna er í allflestum tilvikum talað til hinnar gagnkynhneigðu 

konu sem er í megrun, fjarlægir skapahár sín, er í samkeppni við aðrar konur og síðast 

en ekki síst er ósátt við sjálfa sig eins og hún er. Samkvæmt vefsíðunni Bleikt.is – 
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„vefur fyrir drottningar“, hefur konan áhuga á útliti, heimili og hönnun, stjörnunum, 

tísku, mat og víni, ferðalögum, samskiptum kynjanna, fjölskyldunni og Hollywood 

(Bleikt.is, 2011). Það sama á við á vefsíðum á borð við mbl.is/Smartland Mörtu Maríu 

og dv.is/Pjattrófunum – „aðlaðandi er konan ánægð“ en allt eru þetta með vinsælustu 

vefsíðum landsins í dag. 

Það er áhugavert að skoða að nánast undantekningalaust er talað við konuna í 

boðhætti. Þann 13. nóvember síðastliðinn birti vefsíðan Bleikt.is grein um hvernig 

konur gætu fylgt eftir 10 atriðum til að öðlast fegurð og hamingju: „10 leiðir til að líta 

vel út og líða vel! “	  
Plokkaðu eða vaxaðu reglulega augabrúnirnar. Ekki gleyma að fara í hárlitun og 

klippingu á þriggja mánaða fresti. Farðu í göngutúr 1 sinni á dag, það hressir þig upp. 

Vertu dugleg að snyrta neglurnar þínar. Skelltu meik og maskara á þig og settu sætan 

snúð í hárið. Það tekur í mesta lagi 10 mínútur. Ekki leyfa hárinu að verða skítugt og 

ljótt. Farðu í „búbblubað“ með appelsínum einu sinni í viku. Maður róast svo mikið á 

því og líður þ á vel. Segðu sjálfri þ ér á hverjum degi að þ ú sért falleg og flott. Ef 

manni líður vel og labbar úti með sjálfsöryggi að leiðarljósi, þá lítur maður ósjálfrátt 

vel út (10 leiðir til að líta vel út, 2011). 

Það er beinlínis verið að að skipa konunni hvernig hún eigi að vera til að komast inn í 

,,normið“ og öðlast hamingju. 

Helsta birtingarmynd konunnar í fjölmiðlum er „konan sem neytandi“. Hildur 

Knútsdóttir, rithöfundur og femínisti gerði rannsókn síðastliðinn júlí um hlutfall birtra 

mynda af konum og körlum í tölublaði tímaritsins Monitor, sem fylgir Morgunblaðinu 

vikulega. Hún fór í gegnum blaðið og taldi andlitin á myndunum. Andlitin voru 52 

talsins, 44 þeirra voru karlmannsandlit og átta þeirra kvenmannsandlit (og þar af voru 

tvær myndir auglýsingar). Hlutfallið í myndbirtingu Monitors var því eftirfarandi: 

Karlar: 84,6%, konur: 15,3%. Þau tvö viðtöl sem tekin voru við íslenskar konur 

snérust hvorki um hæfileika þeirra né það sem þær eru að gera í lífinu heldur um 

smekk þeirra og neytendahegðun (Sönnun á því að karlar eru áhugaverðari en konur í 

84% tilvika, 2011). Fjölmiðlar verja sig gjarnan með því að segjast einungis gefa fólki 

það sem það vill fá. En þeir eiga samt sem áður þátt í því að skapa gildismat sem 

skapar eftirspurn eftir ákveðum atriðum (Fyrirmyndakonur, 2011). Þannig framleiða 

og endurskapa meðal annars fjölmiðlarnir og tískugeirinn ákveðna menningu sem 

breytir orðræðunni. 
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Konan sem okkur er birt er grönn, með mjótt mitti, langa leggi, þrýstin brjóst 

og varir og hárlausan, rennisléttan líkama. Fólk líkir eftir eftirsóttu útliti, lífstíl, 

neyslumynstri og ákveðnum kynjuðum sjálfsmyndum (Marta Goðadóttir, 2011). 

Þegar búið er að ý ta undir óöryggi hjá konum yfir því hvernig þær eru vaxnar þá er 

hægt að boða þeim allskyns efni sem fjallar um hvernig hægt sé að koma í veg fyrir 

hitt og þetta, svo sem hrukkur, appelsínuhúð, aukakíló og svo mætti lengi áfram telja. 

Vitanlega sýna konur þessum vörum áhuga því krafan um fegurð og fullkomnleika er 

yfirþyrmandi. 

 Hvað þarf til svo að staða konunnar færist frá hinu óvirka, passíva, 

ósjálfbjarga neysluviðfangi til hinnar viðurkenndu sem er virkur og óháður 

þátttakandi samfélagsins? (Marta Goðadóttir, 2011). 
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2. kafli – „Pant vera Barbí!“	  

 

2.1 HLUTGERVING KVENNA	  

Við búum í samfélagi þar sem konum er stillt upp sem hlutum til að selja hluti.  

Skilgreiningin á sjálfshlutgervingu er eftirfarandi: „að vera alin upp í menningu sem 

hlutgerir kvenlíkamann og kynlífsvæðir (sexualizes) konur sem leiðir til þess að konur 

meðtaka (internalize) hlutgervinguna“ (Cortese, 2004) eða nánar til tekið: 
 
Hugtakið hlutgerving (objectification) vísar til þess þegar manneskja er smættuð 
niður í hlut og þar með svipt mennskum eiginleikum sínum. Kynferðisleg hlutgerving 
(sexual objectification) er þegar „manneskja er kynferðislega hlutgerð, þ.e. breytt í 
hlut fyrir aðra til að nota í kynferðislegum tilgangi í stað þess að litið sé á hana sem 
manneskju með getu til sjálfstæðra athafna og ákvarðanatöku” (American 
Psychological Association, 2007, bls. 2). 

 
„Manneskjan er ekki markaðsvara“ hrópuðu konur í rauðum sokkum hér á árum áður. 

Í dag berjumst við enn fyrir því sama. Hlutgerving kvenna er alvarleg aðför að 

kvenfrelsi og jafnrétti í heiminum öllum. Þó margt hafi unnist í jafnréttisbaráttunni á 

löngum tíma með þrotlausu afli og vinnu ötulla kvenna þá er samt langt í land að 

mörgu leyti.  

Vefsíðan Bleikt.is skartaði frétt á síðasta ári með yfirskriftinni: „Svona færðu 

karlmann til að þvo sér um hendurnar“. Fyrir neðan var svo mynd af salernisvöskum 

þar sem búið var að byggja afsteypu af vel mótuðum kvenmannsafturenda á vaskinn, 

þannig að þegar mennirnir þrifu á sér hendurnar að þá fundu þeir kynfæri sín á milli 

þjóhnappa „kvennanna“. Sjá mynd 1 (Svona færðu karlmenn til að þvo á sér 

hendurna, 2011). 

Mynd 1 

Álíka dæmi um hlutgervingu kvenna má sjá mjög 

víða. Á þennan hátt er kvenlíkaminn notaður í að selja 

allt frá húðkremum upp í að selja karlmönnum 

hugmyndina um að kannski sé ekki svo alvitlaust eftir 

allt saman að þvo sér um hendurnar eftir salernisferðir 

sínar. 
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2.2 STAÐALÍMYNDIN	  

Staðalímyndir birtast okkur einna helst í tískuiðnaðinum. Ein stærsta og vinsælasta 

verslunarkeðja Evrópu, H&M, lét nú á dögunum hanna „hinn fullkomna líkama“ til 

þess að auglýsa fatnað sinn og vörur. Raunverulegum höfðum fyrirsæta er skellt á 

tölvugerðan, staðlaðan líkama sem ekki er ósvipaður Barbie-dúkku í vextinum og 

litarhætti hans breytt til að samsvara litarhafti andlitsins. Þar af leiðandi eru allar 

myndirnar eins nema með ólíkum andlitum. H&M telur þennan staðlaða líkama sýna 

föt sín betur en alvöru líkami myndi nokkurn tíma gera	  (H&M setur alvöru höfuð á 

falska líkama, 2011).	  

Vefsíðan Mbl.is birti grein með yfirskriftinni „Líður eins og Barbie“. Þar var 

sýnt brot úr viðtali við söngkonuna Jennifer Hudson. Söngkonan grenntist nýlega um 

40 kíló og segir hún í viðtalinu að henni líði oft eins og Barbie-dúkku og að hún liggi 

stundum uppi í rúmi á kvöldin og velti því fyrir sér í hvað hún eigi að klæða 

„dúkkuna“ í daginn eftir. Hún segir lífið sitt gjörbreytt því núna elski hún tískufatnað 

(Líður eins og Barbie, 2012). 

Flestar ungar stúlkur fara snemma í mömmuleik með Barbie-dúkkurnar sínar, 

klæða þær í mismunandi föt og greiða á þeim fagra, síða hárið. Í dag má segja að 

Bratz-dúkkan sé ,,hin nýja Barbie“. Ef Barbie-dúkkan er álitin vera með óraunhæfa 

líkamsbyggingu er Bratz-dúkkan með enn fáránlegri líkamsbyggingu og gefur 

stúlkum enn brenglaðri skilaboð. Dúkkurnar eru með lítinn grannan líkama, risahaus, 

risastór augu, en um leið með brjóst og þykkar, litaðar varir. Í raun eru þær eins og 

stífmálað ungabarn sem hefur farið í sílikon og hárlengingu. Segja má að þetta sé ein 

birtingarmynd æskudýrkunar nútíma samfélags. Þegar þessar stúlkur eldast fara þær 

sjálfar að versla sér föt, þær skoða síður á borð við H&M, bera sig saman við 

,,dúkkulísurnar“ sem þar birtast og óska þess að líta eins út. Sú ósk er óraunhæf þar 

sem hver líkami eru ólíkur og einstakur. Þetta getur valdið hugarangri, efasemdum og 

niðurrifi hjá þessum ungu stúlkum (Átraskanir, einkenni, framvinda, faraldsfræði og 

tengsl við geðsjúkdóma, 2006). Þegar stúlkur vaxa úr grasi með brenglaða hugmynd 

um sjálfa sig og hvað sé eftirsóknavert aukast líkurnar á að þær láti breyta sér og laga 

sig að þessum viðmiðum, leggist jafnvel undir hnífinn í trú um betri, bjartari og 

hamingjuríkari framtíð.  
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Ef hamingja okkar er fólgin í því að líta út eins og tölvugert módel þá er 

voðinn vís. Ef tískuiðnaðurinn berst ekki á móti staðalímyndinni, hlutgervingunni og 

„norminu“, hver gerir það þá? Augljóst er að klámiðnaðurinn hjálpar ekki til. 

2.3 KLÁMVÆÐING	  

„Klámvæðing er heiti á því menningarferli þegar klám og hlutverk, myndmál, 

táknmyndir og orðfæri úr kláminu smeygja sér inn í okkar daglega líf sem 

normaliserað, samþykkt og jafnvel dáð menningarlegt fyrirbæri“ (Sørensen, 2003). 

Klám er ofbeldi, klám er hlutgerving, klám er niðurlæging og klám er orðinn 

eðlilegur hluti af lífi ungs fólks (Pjattrófuháttur og legókubbar með sexappíl, 2012). 

Kynlíf blasir við allt um kring. Ekkert er lengur heilagt og allt er sýnt. Ást og traust 

virðast ekki lengur mikilvægasti þátturinn í aðdraganda ástarsambands heldur er 

kynlífið hlutgert og tilfinningum ýtt til hliðar (Stelpur undur þrýstingi, 2002). 

Hugmyndin um heilbrigt og eðlilegt kynlíf er orðin verulega brengluð. Auglýsingar 

hafa oft skýrar tilvísanir í kynferðislegar athafnir og jafnvel nauðganir en enginn 

virðist kippa sér neitt sérstaklega upp við það. „Kynlíf selur! Þannig að hvað er 

málið?“ 

Ímynd konunnar í tískubransanum birtist oft sem kynlífsleikfang 

karlmannsins, þar þykir „sexý“ að vera vanmáttug, hlýðin og fórnfús (Jakobson og 

Mazur, 1995:77-78). „Pósur“ fyrirsæta sýna oft fram á að þær þurfi vernd eða séu á 

einhvern hátt undirgefnar. Þeim er stillt upp á mjög barnslegan hátt og ekki nóg með 

það heldur eru yngri og yngri stúlkur ráðnar í fyrirsætustörfin (Marta Goðadóttir, 

2011). Æskudýrkunin er því meira áberandi en áður og margir tengja hraða þróun á 

rakstri kynfæra við hana. En einnig má rekja þessa þróun til klámvæðingarinnar þar 

sem kynfæri kvenna eru ítrekað sýnd hárlaus og barnsleg og því eru bein tengls milli 

þessarar snöggu viðhorfsbreytinga til kynfæraraksturs og kláms. Ýmsar greinar hafa 

birst um þessi málefni nýlega og fólk er ýmist með eða á móti þessari þróun. Fyrir 

mitt leyti er píkan einkaeign konunnar og aðeins eigandinn getur ákveðið hvað sér er 

fyrir bestu. Ég verð hins vegar að segja að þegar ég rekst á konur yfir fimmtugt, í 

sturtuklefum borgarinnar, með snauðrakaða píku eins og smástelpa þá verður mér 

verulega brugðið. 

Internetið er orðinn daglegur hluti af lífi flestra landsmanna og þannig hefur 

klám ekki einungis mótað birtingarmynd kynlífs heldur einnig hlutverka kvenna og 

karla í dægurmenningu samtímans (Snilldin við rakstur á píkunum okkar,  2012). 
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Niðrandi orð/slangur eins og ,,MILF“ hefur fest rætur í orðaforða ungra 

krakka og þá einna helst drengja á undanförnum árum (Heimsendir er í nánd, 2011). 

Skilgreining vefsíðunnar Bleikt.is á þessu áðurnefnda fyrirbæri er eftirfarandi: 

,,MILF“ 

Skammstöfun á orðunum „Mom I´d Love To Fuck“ – kynferðislega aðlaðandi móðir, 
ekki endilega þó eldri kona. Hér fara konur sem mala letilega af óhamdri kynorku og 
vagga þrýstnum mjöðmum nautnalega eftir göngum matvöruverslanna, mæta á 
foreldrafundi íklæddar óaðfinnanlegri skyrtu sem afhjúpar hæfilega lögun 
fagurmótaðra brjósta og lýsa upp heilu herbergin með daðurkenndu brosi meðan þær 
þurrka hor úr litlum leikskólanebbum og skipta á kúkableyjum (Hvað merkir MILF, 
2011). 

 
Klausan hér að ofan minnir mig óneitanlega á góðvinkonur mínar í Desperate  

Housewives. En þessi ímynd af konunni – móðurinni hér að ofan er einmitt sú 

tálmynd sem Baudrillard talar um. Þetta er hvorki raunhæf né eðlileg mynd af konu. 

En einhvernveginn virðist tálmyndin orðin raunverulegri en „raunveruleikinn sjálfur“ 

(Baudrillard, 2000:7). Það má segja að klámið sé nánast út um allt og þess vegna er 

það ekki lengur greinilegt. Við erum orðin samdauna grunnþáttum þess; í sjónvarpi, 

auglýsingum eða já, jafnvel inn í sturtuklefum borgarinnar (Baudrillard, 2000:68). 
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3. kafli - „H-tíð“	  
Í haust bauðst mér það verkefni að skapa karakter, undir nafninu H, útfrá tískubloggi 

sem rithöfundurinn og femínistinn, Hildur Knútsdóttir hefur haldið uppi síðastliðin 

tvö ár. Ég þáði það spennandi verkefni og mun fjalla hér að lokum um hvernig ég og 

Hildur notuðum skopstælingu og póstmódernískt rými, á borð við tískublogg, 

lífstílsbók og gjörninga, til þess að varpa nýju ljósi á staðalímynd konunnar, 

hlutgervingu hennar og hið ríkjandi „norm“. 

3.1 PÓSTMÓDERNISMI 

Póstmódernismi er sagður tákna hrun stórsagna (e. metanarrative). Hann kynnir inn 

hinar ört fjölgandi, margbreytilegu raddir af jaðrinum til sögunnar í staðinn. Þessar 

raddir gera tilkall til fjölbreytnis í stað einleitnis og þar með gera þær ítrekað kröfur 

um menningarlegan fjölbreytileika. Póstmódernisminn lýsir yfir enda á hinni einu 

sönnu menningu og markar þar með upphaf margra ólíkra menninga (Storey, 

2009:406). Fræðikonan McRobbie (1986:65) telur að nýr hópur fræðimanna hafi rutt 

sér til rúms með póstmódernismanum, jaðarhópar á borð við verkafólk, þeldökka og 

konur. Þar með var skilunum á milli hámenningar og lágmenningar ögrað. Femínistar 

geta flokkast sem einn slíkur jaðarhópur og Storey nefnir að húmor og kaldhæðni geti 

verið sterk vopn í réttindarbaráttu slíkra hópa. Þ ar sem tjáningarform 

póstmódernismans er frjálslegt virðist gerendahæfni þessarra radda því verða 

takmarkalaus (Marta Goðadóttir, 2011). 

3.2 SKOPSTÆLING	  

Rússnenski fræðimaðurinn Bakhtín segir eftirfarandi um skopstælingu: 
 

Eftirlíking á alvarlegu skáldverki eða bókmenntagrein, gerð til þess að gera fyrri 
myndina hlægilega eða í gagnrýnissskyni. Formi myndarinnar er haldið en inntakinu 
breytt, þannig að í stað alvarlegs eða hátíðlegs efnis koma hversdagslegir og 
ómerkilegir viðburðir sem eru í kómísku misræmi við hátíðleik stílsins. Skopstæling 
getur því bæði verið meinlaust grín og hvöss ádeila á innantóman hátíðleik eða 
uppþembdan stíl (Jakob Benediktsson, 1998: 252). 
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Á tískublogginu tekur Hildur sér rödd hinnar óupplýstu og andfemínísku, H. Hún 

birtir pistla, myndir og efni sem svipar mjög til þeirra frétta, greina og pistla sem 

birtar eru á vefsíðum á borð við Mörtu Maríu, Pjattrófunum og Bleikt.is. 	  

Hún fjallar á ádeilinn hátt um staðalímyndir, tísku og stöðluð samskipti í 

blogginu sínu þar sem efnisleg framsetning hennar verður öfugsnúin við 

raunverulegar skoðanir hennar og þannig gerir hún grín að birtingarmyndum tísku og 

fyrirsæta á hefðbundnum lífstíls- og tískubloggum. Hún dregur upp kaldhæðna og 

ýkta mynd af grafalvarlegum hlutum líkt og hlutgervingu líkamans og átröskun. Með 

því að nota ýkjur og kaldhæðni undirstrikar hún alvarleika málefnanna á skopstældan 

og ögrandi hátt eins og sjá má í textanum hér að neðan: 
Aftur á móti er óásættanlegt og beinlínis ókurteisi að fara í matarboð þar sem 
karlmenn eru á meðal gesta og fúlsa við öllu sem er á boðstólnum. Það getur sært 
viðkvæmar tilfinningar þeirra. Ég bregð því yfirleitt á það ráð að lauma lítilli 
Tupperware-krukku í töskuna mína áður en ég fer í boð eða út að borða, síðan 
smakka ég á öllu og bregð mér einfaldlega afsíðis og æli í krukkuna. Þegar ég kem 
heim set ég æluna yfirleitt á blómabeðið út í garði, því að þetta er fínasti áburður og 
líka einstaklega umhverfisvænn (Hildur Knútsdóttir, 2011:20). 
 

Bakhtín greinir háa orðræðu frá lágri og þar sem há orðræða er skopstæld af lágri 

orðræðu verður til tvöföld orðræða sem felur bæði í sér vald og torræðni (Hutcheon 

1985:28). Þannig veit lesandinn aldrei almennilega sannleiksgildi textans og hvenær 

merking hans er grín eða alvara. 

3.3 THE POWER OF MAKE-UP 

Þar sem tískubloggið fékk frábærar viðtökur og gekk vonum framar ákvað Hildur að 

gefa út lísftílsbók Tískubloggsins undir nafninu: Hola, lovers eða Lífstíls- og 

megrunarbók Tískubloggsins eða Hvernig á að þóknast karlmönnum og vera betri en 

aðrar konur. Bókin kom út fyrir jólin 2011. Í kjölfarið höfðu fjölmiðlar og fleiri haft 

samband við hana áhugasamir að fá H í bókaupplestra, útvarpsviðtöl o.fl. Þar til þá 

hafði Hildur einungis birt myndir af sjálfri sér sem „andlit“ H. En nú var komið að því 

að fá H á svið og þá vildi Hildur fá lærða leikkonu í starfið. Ég þáði boðið og byrjaði 

af fullum krafti að kynna mér karakterinn og við stöllurnar hittumst reglulega í 

hugmyndavinnu og karakterþróun. Fyrsta verkefnið var að færa karakterinn frá Hildi 

og yfir til mín eða úr skrifaðri persónu yfir í leikinn karakter. Þar sem Tobba Marinós 

er ein af fyrirmyndum H, ákváðum við að nota færslu sem hún birti í október 2011 

sem fyrirmynd að færslunni sem myndi birtast af ,,umbreytingunni“ á Tískublogginu.	  
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Færslan hafði yfirskriftina „The power of make-up! Fyrir og eftir myndir!“ (THE 

POWER OF MAKE-UP, 2011). Þar sýndi hún ,,töfra farðans“ með myndum af sér sér 

„fyrir“ (mynd 2) þar sem hún var án farða, með fýlusvip og þumalinn upp og „eftir“ 

(mynd 3) þar sem hún er stífmáluð, skælbrosandi og komin í kjól. Skilaboðin voru s.s. 

,,Málaðu þig og þá verðurðu hamingjusöm“.	  

Mynd 2  Mynd 3	  

 	  

Ég og Hildur ákváðum að breyta formi myndarinnar með því að snúa inntakinu frá 

því hátíðlega eða ,,upphafningu farðans“ yfir í eitthvað hversdagslegt. Við birtum 

„fyrir“ mynd (sjá mynd 4)  af Hildi ómálaðri, í stuttermabol af kærasta sínum og með 

fýlusvip líkt og obba var með og svo „eftir“ mynd af mér einig ómálaðri og í sama 

víða bolnum ( sjá mynd 5), (THE POWER OF MAKE-UP, 2011). Þanng gerðum við 

tilraun til að varpa ljósi á fáránleika slíkra skilaboða samhliða því að kynna hina 

,,nýju H“ til leiks.	  

Mynd 4     Mynd 5	  

	  
	  

Fólk virtist taka umbreytingunni vel, sumir áttuðu sig ekki á því að um sitthvora 

manneskjuna væri að ræða á myndunum en flestir áttuðu sig nú á gríninu. 	  

H var ekki aðeins lengur til á bloggi og í bók heldur var hún að fæðast sem 

lifandi persóna. Næsta verkefnið tók svo við, karaktersköpunin. Ég vann að sjálfsögðu 

með þær upplýsingar sem gefnar voru um karakterinn á blogginu og í bókinni en  
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talsverð vinna var eftir. Við þurftum að íhuga vel hvernig hún kæmi fram meðal fólks, 

hvernig hún hegðaði sér  og hvað hún hefði að segja. Ég mun stuttlega segja frá þeirri 

karaktersköpun og svo að lokum fjalla um hvernig H skopstælir ofangreinda þætti, 

staðalímyndina, hlutgervingu og klámvæðinguna.	  

3.4. ÞVERSÖGNIN H 

Eins og fram kom er Tobba Marinós ein af fyrirmyndum H. Upp kom sú hugmynd að 

H myndi því svipa til hennar. Vera hressa glamúr-gellan sem prédikar um mikilvægi 

fegurðar og heilsu. Mér fannst sú týpa minna mig of mikið á Silvíu Nótt og því vildi 

ég fara andstæðu leiðina. Ég vildi skapa týpu sem fólk hlustaði á, virti og tæki mark á. 

Því ákvað ég að skoða hvaða konur í samfélaginu væru í valdastöðum og hefðu þessa 

eiginleika. Niðurstaðan var: pólitíkusar. Ég rannsakaði hvaða „herbrögð“ þær notuðu 

svo hlustað sé á þær. Margar leituðust við að dýpka róminn, tala svolítið eintóna, 

flestar voru alvarlegar á svip og klæddu sig nokkuð kynlausum fatnaði. Með eftirtalda 

þætti í huga varð H mjög formleg, háfleyg, alvarleg með afsaplega lítinn kynþokka 

Þannig varð hún gangandi þversögn. Persóna sem segir eitt og gerir allt annað. 	  

Ég vildi rannsaka hvort hún kæmist upp með að prédika sinn boðskap án þess 

að fylgja meginreglunum sjálf. Hversu leiðinleg hún gæti verið án þess að missa 

athygli fólks eða móðga það svo það mótmælti. Gæti ég virkilega nýtt mér vald 

tvöföldu orðræðunnar sem gæfi mér frelsi til að fara mínar eigin leiðir?	  

Nú mun ég sýna fram á hvernig H notaði hina tvöföldu orðræðu tvöföldu til að 

varpa nýju ljósi á staðalímyndina, hlutgervingu kvenna og klámvæðinguna, á 

skopstældan hátt.	  

3.5. HVERNIG SKOPSTÆLIR H OFANGREINDA ÞÆTTI?	  

Staðalímyndin 

H gefur ráð um ýmsar aðferðir til að geta nálgast hið fullkomna útlit líkt og fjölmiðlar 

og auglýsingar „gefa“ okkur í tíma og ótíma. Hún varpar ýktustu dæmunum fram sem 

heilögum sannleika. Segir að hárígræðslur, húðflúraðar augnlínur og augabrúnir séu 

málið. Einnig mælir hún eindregið með að konur fjarlægi öll líkamshár fyrir neðan 

háls varanlega, með rafskautum eins og hún sjálf hefur gert. Því skv. Bleikt.is er ekki 

spurning um hvort konan fjarlægir skapahár sín heldur hvernig hún gerir það (Vax, 

rakstur eða háreyðingakrem?, 2011). H segir feitar konur vera sjónmengun og ofbeldi 

við þá sem þurfa að hafa þær fyrir augum. Til að forðast slíkan viðbjóð birtir hún í 
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bók sinni lista með 14 einföldum leiðum til að grennast (Hildur Knútsdóttir, 2011:8). 

Listinn er allur í boðhætti líkt og greinin sem ég tók dæmi um hér að ofan: „10 leiðir 

til að líta vel út og líða vel“. Eitt dæmi H er: „Neyttu allrar máltíða nakin fyrir framan 

spegil“. Með því að ý kja hlutina á þennan hátt verður frásögnin öfgakennd og 

kaldhæðin í von um að fáránleiki þessara skilaboða verði skýr.  

Það sem er áhugavert og sjokkerandi er að sumir hreinlega föttuðu ekki 

ádeiluna. Nokkrum einstaklingum blöskraði svo að þeir sögðu listann ýta undir 

átröskun hjá ungum stúlkum og gefa þeim slæm skilaboð. Að mínu mati gefur það 

skýrt til kynna að þau skilaboð sem okkur eru færð daglega eru komin hættulega 

nálægt því sem augljóst á að vera sjúklegt og ýkt. Enn og aftur eru mörk þess sem 

raunverulegt er og þess sem er „falsað“ orðin óskýr likt og Baudrillard talaði um 

(Baudrillard, 2000:45). 

Hlutgerving  

Á umræddu bloggi afskræmir höfundur fyrirfram gerðar táknmyndir. Í staðinn fyrir að 

birta myndir af „töff“ fólki íklæddu nýjustu tísku, eins og gert er á hefðbundnum 

tískubloggum og síðum á borð við H&M, að þá birtir hún myndir af feitum heldri 

mönnum í pífukjólum og af dýrum (einna helst köttum) í fráleitum búningum. Þar eru 

dýrin manngerð sem skapar hugrenningatengsl við hlutgervingu kvenna innan 

tískugeirans. Þannig snýst táknmyndin á hvolf sem felur í sér ádeilu á hið ríkjandi 

„norm“. 

Marta María hélt því fram, í grein á Pressunni, að fatasmekkur fólks væri 

pólitískur og að hún hefði greinilega hægrisinnaðan fatasmekk þar sem hún væri 

meðfylgjandi að konur gengu í hælaskóm. Í greininni stendur orðrétt: „Það deyr bara 

eitthvað þegar kona klæðir sig í flatbotna skó“ og einn kafli bókarinnar heitir einmitt 

eftir því (Ertu með pólitískan fatasmekk?, 2010). Þar er setningin algjörlega tekin úr 

samhengi þar sem kaflinn segir frá harmsögunni um það hvernig H missti heittelskaða 

hundinn sinn, Hermann. Í stuttu máli brennur Hermann inni, í þvottahúsi, þar sem H 

er læst úti og getur ekki brotið rúðuna með flatbotna skónum sínum og bjargað 

honum. Hún sver þess eið í kjölfarið að ganga aldrei framar í flatbotna skóm og mælir 

með því að konur geri slíkt hið sama, nema þær vilji hafa líf á samviskunni það sem 

eftir er (Hildur Knútsdóttir, 2011:40). Með því að taka sannleiksgildi setninga á borð 

við þessa alla leið birtist fáránleiki hennar í kómískri mynd. 	  
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Með eftirfarandi sögu í huga ákvað ég að H skildi aldrei klæðast skóm yfir 

höfuð, á myndum bloggsins er hún gjarnan í sitthvorum sokknum, svo sú varð reglan. 

Þar birtist þversögn karaktersins á ný, H prédikar stöðugt um gildi hælaskóa en 

gengur sjálf um á sitthvorum sokkunum og skólaus, með ösku Hermanns um hálsinn í 

linsuboxi. Slíkt speglar þær mótsagnir sem birtast okkur sífellt t.d. í þáttum á borð við 

Desperate housewives, þar sem stöllurnar eru sífellt borðandi í þáttunum en eru samt 

sem áður allar grindhoraðar. 

Klámvæðing 

Ráð H til kvenna er: „Vertu undirgefin, annars verðurðu yfirgefin“! Konan má alls 

ekki verða æðri karlmanninum. Konan á að vera til í tuskið hvenær sem er, hún brýnir 

fyrir áhorfendum og lesendum sínum hversu mikilvægt það sé að karlmaðurinn hafi 

óheftan aðgang að líkama konunnar öllum stundum og kemur í kjölfarið með nokkrar 

leiðir til að líta vel út í rúminu og hvernig hægt er að kenna konum að kyngja.	  

	  
Allar konur elska sæði. Sumar þeirra vita það bara ekki enn. Kannski er það því þær 
eru hræddar við að smakka eða hafa einhverja óútskýranlega klígju þegar kemur að 
ástarvessum. Þetta er synd því ekkert er jafn óaðlaðandi og ÓÞOLANDI eins og 
þegar stelpan vill ekki fáða uppí sig eða framan í sig í hita leiksins. Það er næstum því 
jafn pirrandi og að þurfa að nota smokk. Sæði er ekki eitrað. Sæði er ekki hættulegt. 
Til hvers að standa í þessu ef það á ekki að gera þetta almennilega?! En ekki örvænta, 
því þ að er hægt að sannfæra hvaða konu sem er að þ itt sæði sé æði með aðeins 
örfáum skrefum (Hvernig á að fá dömuna til að kyngja, 2011). 
	  

Í þessum kafla er kynferðisleg hlutgerving kvenna sett fram á ýktan, öfgakenndan og 

kaldhæðinn hátt sem svipar á margan hátt til þess sem skrifað er á internetinu í dag. Á 

vefsíðunni Hugi.is nálgaðist ég vangaveltur ungs fólks um hvort konan eigi að kyngja 

eður ei. Ég tók eitt dæmi frá báðum kynjum: 

Stúlka skrifar: „Þetta er ekkert svo slæmt ef maður fær sér e-ð að drekka strax eftir 
á...svo stækkar þetta líka brjóstin...en bara í smá tíma, þannig að það þyrfti að "súpa" 
reglulega til að viðhalda stærðinni. Svo líka nóg af próteinum.  
 
“Strákur skrifar: „Ef þið planið að halda ástarleikjunum áfram... slepptu því... (ég er 
nokkuð viss um að hann langar ekkert til að kissa þig eftir að þú hefur kyngt) en ef 
þetta er quicke í húsasundi eða eitthvað, þ á gerið þ að kinkí bara meira kinkí... 
arrrrrrrr... Þeim stelpum sem finnst þetta ógeðslegt, ath að við þurfum að éta 
píkuslímið ykkar hvort sem okkur líkar betur eða verr... (ekki að segja að ég hafi neitt 
á móti því en það fíla það ekki allir...) “ (Að kyngja sæði, 2000). 
 

Það er ansi sjokkerandi að sjá að umræðan í raunveruleikanum er svipar mjög til þess 

sem H segir, sem á að teljast til öfga og kaldhæðni. Það er kannski ekki svo skrítið, 

eftir allt saman, að sumir fatti ekki ,,djókið“ eða ádeiluna í karakternum. Samfélagið 
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sem við búum í er öfgafullt. Fólk spyr sig: ,,hvar endar þetta?“ Ætli við verðum ekki 

að bíða og sjá. Þangað til getum við allavega gert okkar besta til að stuðla að 

viðhorfsbreytingu sem mun vonandi leiða til betri þróunar í framtíðinni. 
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LOKAORÐ 
Við búum í fyrrtum veruleika þar sem raunveruleikinn er orðinn að ý ktu og 

öfgakenndu fyrirbæri. Ég vil ekki að barnið mitt alist uppi í heimi þar sem klám og 

ofbeldi er samþykkt fyrirbæri. Ég vil að stúlkum jafnt sem drengjum sé sýnd virðing 

og að bæði kynin hafi jöfn tækifæri til að þroskast sem heilbrigðir einstaklingar með 

heilsteypta sjálfsmynd. Ég vil sjálf hafa heilbrigða sjálfsmynd en í samfélagi sem 

þessu verð ég að viðurkenna að stundum er það hreint út sagt mjög erfitt, því krafan 

um fullkomnun er yfirþyrmandi. Skilaboðin „þú ert ekki nóg eins og þú ert“ læðist inn 

í undirmeðvitundina án þess að við verðum þess vör fyrr en við stöndum fyrir framan 

spegilinn og skiljum ekki hvað er að okkur. Við erum bara ekki nóg. Það er einmitt 

málið. Ljóst er að manneskjan getur ekki með nokkru móti uppfyllt allar kröfur 

samfélagsins, sérstaklega þar sem þær eru víða mjög þversagnakenndar. 

Ég tel mig hafa gagnrýna hugsun og búa yfir vaxandi sjálfsvirðingu en samt 

var ég önnur þeirra tveggja stúlknanna sem greint var frá í Monitor. Þar birtist heilsíða 

með stórri mynd af mér þar sem ég opnaði fataskápinn minn fyrir alþjóð. Ofarlega á 

síðunni var stuttur texti um hvað ég væri að gera í lífinu en restin var notuð í 

ljósmyndir af flíkunum mínum. Eftir á að hyggja er ég ekki viss af hverju ég gerði 

þetta, líklegast í leit að aukinni athygli, áliti og virðingu. En það er sorglegt að þetta 

skuli vera það sem í boði er fyrir stelpur, að opna fataskápinn, leyfa þjóðinni að kíkja 

í snyrtibudduna, á meðan frekar er leitast við að skyggnast inn í hugaheim og 

framtíðarsýn karlmannanna. Ég vil ekki vera röflandi gellan með sand í píkunni en ég 

vil jafnrétti og ég vil hafa áhrif. Í dag hef ég fengið verkfæri til þess. Mín tilraun var 

H. Með því að vinna með skopstældan karakter á borð við hana, vakti ég áhuga, umtal 

og athygli fólks, ekki á fatastíl mínum, heldur á mikilvægari málefnum. 

Ég get ekki svarað á einfaldan hátt hvort tilraunin hafi heppnast eður ei en 

raunin var sú að fólk tók henni vel. Tvöfalda orðræðan virtist virka því enginn 

mótmælti H eða stóð uppi í hárinu á henni. Margir komu til mín og þökkuðu mér 

persónulega fyrir að fjalla um þessi málefni á skemmtilegan og skapandi hátt og fyrir 

mér er það sem skiptir máli. Þó H hafi ekki valdið alheimsuppljómun þar sem 

jafnrétti, friður og sátt ríkti um eilífð alla, þá lifi ég í þeirri trú um að hún hafi haft 

áhrif. Hún hafði allavega áhrif á mig og mína sýn og það er það sem skiptir mestu 

máli. Með þessa reynslu og nýju sýn í farteskinu mun ég gera mitt besta til að lifa eftir 
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eigin gildum og hafa þannig vonandi góð áhrif á aðra í kjölfarið. Ef til vill var þetta 

leið fyrir mig til að viðurkenna vanmátt minn inn í miðjum ofurveruleikanum eins og 

Baudrillard segir sjálfur með skrifum sínum. Ég gat ekki lengur staðið álengdar og 

gagnrýnt hlutina á málefnalegan hátt heldur brást ég við öfgakenndu ástandi samtíma 

míns með öfgakenndri aðferðafræði (Baudrillard, 2000:7).  
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