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Úrdráttur 

 

Þessi ritgerð er fræðilegur hluti meistaraverkefnis í blaða- og 

fréttamennsku við Háskóla Íslands. Í ritgerðinni er fjallað um 

dægurmenningu vestræns samfélags og hún skilgreind, með áherslu á 

kvennatímarit.  Fjallað er um áhrif þessarar tilteknu menningar á líf fólks 

og hugmyndir fræðimanna um menningarleg yfirráð hennar. Farið er yfir 

birtingarmyndir kvenna í kvennatímaritum almennt, uppbyggingu þessara 

blaða sem og þær staðalmyndir kvenna sem í þeim eru.  

Rannsókn ritgerðarinnar er tvískipt. Annars vegar er gerð rannsókn á 

tveimur íslenskum kvennatímaritum, Nýju Lífi og Vikunni. Skoðað er 

hvernig blöðin reyna að höfða til kvenna, hvaða birtingarmyndir kvenna 

koma fram í þeim og hvort þær byggi á ákveðnum staðalmyndum. Einnig 

er tenging milli auglýsinga og innihalds tímaritanna skoðuð. Þessi hluti 

rannsóknarinnar styðst við innihaldsgreiningu, en hún er  skilgreind sem 

skipulögð greining á innihaldi greina, ímynda og annarra menningarlegra 

gagna. Með þessu er hægt að fá skýra mynd af því hvernig blöðin eru 

uppbyggð í myndum og máli  og sjá hvort áherslubreytingar hafa orðið á 

þessum atriðum á rannsóknartímabilinu.  

Hins vegar var fjórum ritstjórum, tveimur frá hvoru tímariti, sendur 

spurningalisti þar sem þeir voru spurðir út í ritstjórnastefnu sína, hvernig 

þeir hefðu reynt að höfða til kvenna með efnisvali og myndum, hvernig 

þeir  skilgreindu markhóp sinn og hvernig auglýsingar voru valdar í blöðin. 

 

Niðurstöður leiddu í ljós að reynt er að höfða til kvenna í gegnum 

reynslusögur og frásagnir af konum. Þær birtingarmyndir kvenna sem 

koma fram í tímaritunum eru helst af framakonum, fórnarlambi, 

húsmæðrum, mæðrum og fegurðardrottningum. Mjög breiður hópur 

kvenna er tekin fyrir í þessum blöðum, bæði hvað varðar aldur, störf, stétt 

og útlit og er því ekki hægt að segja að blöðin gangist upp í ákveðnum 



staðalmyndum um konur, að öðru leyti en að reyna að höfða til þeirra sem 

tilfinningaverur. Uppsetning blaðanna bendir til þess að gert sé út á þá 

staðalmynd að konur geti illa einbeitt sér að einum hlut í einu. Bein 

tenging er á milli auglýsinga og innihaldi blaðanna, en auglýsingarnar 

gerðu, margar hverjar, hinni ungu, grönnu konu hátt undir höfði ásamt því 

að spila á kynferðislega undirtóna. Ritstjórar blaðanna gátu ekki skilgreint 

konur sem einn ákveðin markhóp, en reyndu að höfða til þeirra á 

persónulegum nótum og völdu myndefni í blöðin í samræmi við það. Ekki 

virtust öll blöðin vera með ákveðna auglýsingastefnu. Þær breytingar sem 

urðu á blöðunum á rannsóknartímabilinu fólust aðallega í aukningu á 

reynslusögum kvenna, meiri nekt í ákveðinni tegund auglýsinga og 

brotakenndari uppsetningu. 

 

 

Summary 

 

This essay is a theoretical part of a final thesis in Journalism and Mass 

communication at the University of Iceland. The essay focuses on popular 

culture in western societies, with an emphasis on women’s magazines. 

The impact this culture has on people’s lives is discussed along with ideas 

of its cultural hegemony. Women’s representation in these magazines is 

discussed, as well as how the magazines define them.  

The research is divided into two parts. In the first part two Icelandic 

women’s magazines, Nýtt Líf and Vikan, were analyzed.  The focus was on 

how women are represented and if these representations are built on 

stereotypes of women. The focus was also on how the magazines try to 

appeal to women in terms of content and photo material. A connection 

between advertisement and content was also studied. This part of the 

research was based on content analysis, which is a systematic analysis on 

images and written contents of cultural documents. By using this 



particular method, a clear picture of how these magazines are structured, 

both in terms of content and photo material is achieved. It also helps 

detect any changes in their structure during the research period. 

In the second part of the research four editors, two from each magazine, 

where given a questionnaire, where enquiries were made into their 

editorial policies, how they tried to appeal to the female reader in terms 

of content and photo material, how they defined their target group and 

how advertisements were chosen for the magazines. 

The results of the research showed that the magazines try to appeal to 

women on a personal note, through interviews and stories of women’s 

hardship and survival. Women were mostly represented as career women, 

but also as victims, housewives, mothers and beauty queens. A very broad 

spectrum of women is featured in the magazines, in terms of age, 

employment, social class and looks. Therefore it is not possible to say that 

the magazines promote any particular type of female stereotypes other 

than trying to appeal to women on a personal level. The fractured lay-out 

of both magazines seemed to work with the stereotype that women 

cannot concentrated on only one thing at a time. A direct connection was 

between advertisements and the content of the magazines. Many of the 

ads used female stereotypes in their imagery.  

The editors could not define women as one particular target group but all 

of them tried to appeal to women on a personal note. Not all magazines 

had a special advertisement policy. 

The changes detected during the research period were an increased 

emphasis on women’s´ survival stories, increased nudity in a particular 

group of advertisements and a more fractured lay-out of the magazines. 
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1 Inngangur 

Tímarit eru stór og gróðavænlegur hluti vestrænnar dægurmenningar1. 

Dægurmenning almennt gengur út á neyslu, hvort sem um ræðir 

kvikmyndir, tónlist, tísku eða tímarit. Hlutverk tímarita, líkt og annarra 

afurða þessarar menningar, gengur út á að selja fólki ákveðnar ímyndir, í 

þeim tilgangi að selja vörur tengdar þeim, en tímarit eru flest fjármögnuð 

með auglýsingasölu.  

Í erlendum tímaritum, líkt og á mörgum öðrum sviðum 

dægurmenningarinnar, er kynjunum og kynþáttum hólfað niður í ákveðnar 

staðalmyndir sem auglýsingamarkaðurinn nýtir sér til að auka neyslu á 

varningi tengdum þeim. Því er það hagsmunamál hluthafa þessa iðnaðar 

sem og vöruframleiðenda að viðhalda þessum staðalmyndum. Sem dæmi 

um staðalmyndir dægurmenningarinnar, þá er blökkufólk oft sett í 

hlutverk glæpafólks, fátæklinga eða tónlistarfólks, svipaða sögu er að segja 

um fólk af latneskum uppruna. Kvenfólki hefur verið hólfað niður í 

afgerandi hlutverk: Sem húsmóður, móður, kynvera eða fórnarlambi. 

Hlutverk  hins hvíta karlmanns er hvað breiðast, en þó er hann oftast 

sýndur sem vel menntaður, velgefinn og fyrirvinna heimilisins. 

Hinn íslenski tímaritsmarkaður er eðlilega ekki stór, en samt sem áður er 

tímaritsflóra landsins nokkuð breið. Nokkur íslensk kvennatímarit hafa 

verið gefin út í gegnum tíðina. Sem dæmi má nefna tímaritið Húsfreyjan 

                                                            

1 Dægurmenning (popular culture) er oft skilgreind sem  þær hugmyndir og 
skoðanir sem ríkjandi eru og viðurkenndar í samfélaginu á hverjum tíma.  
Poppmenningin teygjir anga sína inn í flestar hliðar hverdagsleikans og skilgreina 
meira og minna alla okkar neyslu. Reed, T. V: Popular Culture: Resources for Critical 

Analysis. http://www.wsu.edu/~amerstu/pop/ (sótt í apríl 2009) 
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sem gefið hefur verið út síðan árið 1949 af Kvenfélagssambandi Íslands. Í 

tímaritinu er einblínt á viðtöl við drífandi konur, mataruppskriftir og 

handavinnu, heilsu, fræðslu og lífstíl. Tímaritið Líf, sem síðar varð Nýtt Líf, 

kom fyrst út árið 1978 en það var fyrsta kvennatímarit landsins sem stóð 

jafnfætis erlendum kvennatímaritum hvað myndgæði og lit varðar.2 

Megináherslur blaðsins voru tíska, skemmtanalíf og greinar og myndir af 

frægu fólki. Titillinn Nýtt Líf verður notaður um tímaritið í ritgerðinni, líka 

þegar vísað er  til þess tíma áður en nafni blaðsins var breytt. 

Fjölskyldutímaritið Vikan sem gefið hafði verið út frá 1938 var formlega 

gert að kvennatímariti árið 1988. Reynt var að höfða til kvenna með 

greinum og myndum um heilsu og útlit, reynslusögum og tísku.  

 

Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða þær birtingarmyndir kvenna sem 

dregnar eru upp í íslenskum kvennatímaritum. Skoðað verður hvort íslensk 

kvennatímarit byggi á þeim kvenstaðalmyndum sem viðgangast í 

vestrænni dægurmenningu, það er, konunni sem móður, húsmóður, 

kynveru og fórnarlambi. Einnig verður auglýsingamenning þessara blaða 

skoðuð með það í huga hvort tenging sé á milli innihalds blaðanna og 

þeirra auglýsinga sem halda blöðunum upp. 

Engar rannsóknir, að höfundi vitandi, hafa áður verið gerðar á þessu sviði. 

Markmið þessarar rannsóknar verður því einnig að opna umræðuna um 

þær staðalmyndum kvenna sem seldar eru íslenskum sem og erlendum 

lesendum tímaritanna og gera fólk meðvitaðra um þær. 

Rannsóknin er tvíþætt. Annars vegar verða tvö íslensk kvennatímarit tekin 

fyrir, Vikan og Nýtt Líf. Notuð verður svokölluð innihaldsgreining til að 
                                                            
2 Guðjón Friðriksson. Nýjustu fréttir! Saga fjölmiðlunar á Íslandi frá upphafi til vorra daga. 
Iðunn. 2000. Bls. 261 
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skoða hvernig tímaritin reyna að höfða til kvenna, bæði í myndum og máli. 

Innihaldsgreiningin gengur út á skipulagða greiningu á innihaldi greina, 

myndmáli, auglýsinga og ímynda. Athugað verður hvort birtingarmyndir 

kvenna í þessum blöðum byggi á ákveðnum kvenstaðalmyndum og ef svo 

er, hverjar þær eru.  

Hins vegar verða tekin viðtöl við ritstjóra blaðanna. Lagðar verða fyrir þá 

spurningar um það hvernig þeir skilgreina markhóp blaðanna og hvernig 

þeir hafa reynt að höfða til þessa markhóps í myndum og máli.  

 

Rannsóknarspurningarnar: 

1. Hvernig reyna íslensk kvennatímarit að höfða til kvenna?  

 

Undirspurning: 

• Hafa áherslubreytingar orðið á því frá því blöðin komu fyrst 

út og fram til okkar daga? 

2. Hvernig eru birtingarmyndir kvenna í íslenskum kvennatímaritum, í 

myndum og máli? 

Undirspurning: 

• Hafa þessar birtingarmyndir breyst frá því blöðin komu fyrst 

út og fram til okkar daga? 

3. Byggja tímaritin á staðalmyndum um konur, ef svo er, á hvaða 

staðalmyndum? 

4. Er tenging á milli innihalds tímaritanna og þeirra auglýsinga sem í 

þeim birtast? 
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Val á rannsóknarefni 

Höfundur starfar sem ritstjóri vikutímaritsins Birtu. Þegar hún var ráðin til 

starfa var henni sagt að breyta þyrfti áherslum blaðsins þannig að það 

höfðaði meira til kvenna. Þetta þótti höfundi athyglisvert og velti hún því 

lengi fyrir sér hvernig hægt væri að skilgreina konur sem einn ákveðin 

markhóp. Þar sem höfundur er með B.A. gráðu í kynjafræðum frá Háskóla 

Íslands fannst henni þessi hugmynd áhugaverð og því ákvað hún að skoða 

hvernig önnur íslensk kvennatímarit hafa reynt að gera slíkt hið sama, í 

myndum og máli. 

Femínistar sjöunda og áttunda áratugarins unnu hart að því að vekja 

athygli á birtingarmyndum kvenna í fjölmiðlum. Upp frá þeirri vinnu spratt 

ný fræðigrein innan femínískra fræða sem gengur út á að skoða 

birtingarmyndir kvenna í dægurmenningunni, fjölmiðlum og annars 

staðar.3 Þessi ritgerð mun vonandi verða gagnlegt innlegg í þessa umræðu, 

sérstaklega þar sem áhersla hennar er á íslensku samfélagi. 

 

Uppbygging ritgerðarinnar  

Ritgerðin sjálf skiptist í fræðilegan og verklegan hluta. Rannsóknarhluti 

ritgerðarinnar, sem hér fer á eftir, telst sem fræðilegi hluti 

meistaraverkefnisins, tímaritið Birta er verklegi hlutinn. Í þeim hluta mun 

verða lögð fram verklagsáætlun um það hvernig uppfylla eigi það markmið 

blaðsins að höfða til kvenkynslesenda. Lögð verða svo fram fimm nýjustu 

tölublöð blaðsins til að sjá hvernig ritstjóra og höfundi ritgerðarinnar hafi 

tekist til.  

                                                            
3 Turning it on, a Reader in Women & Media. Ritstjórar Helen Baehr og Ann Gray. Arnold, 
1996. Bls 1   
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Kafli 2 fjallar almennt um þau fræði sem rannsókn ritgerðarinnar heyra 

undir og lykilhugtök eru kynnt til sögunnar. Farið verður í femínískar 

kenningar um staðalmyndir kvenna og þær tengdar dægurmenningunni og 

kvennatímaritum. 

 

Kafli 3 fjallar um framkvæmd rannsóknarinnar. Rannsóknarsviðin verða 

kynnt sem og rannsóknaraðferðir. 

 

Í kafla 4 eru niðurstöður reifaðar og umræða um þær. Þar eru  niðurstöður 

greininga á viðtölum, ályktanir dregnar og rannsóknarspurningum svarað.  

 

Í kafla 5 eru samantekt og lokaorð. Þar verður rætt  um þann lærdóm sem 

draga má af rannsóknunum. Í lokin eru heimildarskrá og fylgiskjöl. 
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2 Hlutverkaleikir dægurmenningarinnar 

Þær staðalmyndir sem dregnar hafa verið upp af konum í kvennatímaritum 

erlendis sem og hér á landi eru heldur einsleitar. Yfirleitt er konan sett í 

hlutverk móðurinnar, húsmóður, fórnarlambs eða kynveru. Þessar 

kvenímyndir hafa verið markaðsettar til hins ýtrasta. Þær eru orðnar að 

verðmætri markaðsvöru sem hin ráðandi stétt4 sér ekki hag sinn í að 

uppræta né breyta. Miklum peningum er varið í að viðhalda hinum tilbúnu 

ímyndum kynjanna vegna þess hversu dýrmætar þær eru orðnar því 

kapítalíska samfélagi sem hinn vestræni heimur er. Háum upphæðum er 

eytt í auglýsingaherferðir snyrtivöru- og tískufyrirtækja sem ala á ímynd 

hinnar unglegu, ofurgrönnu konu. Kvikmynda- og tónlistariðnaðurinn selur 

dægurmenningunni einnig sínar ímyndir af kynjunum og kynþáttum, sem 

eru að mörgu leyti tengdar tískuheiminum. Jafnfram því að vera gróðavél 

kapítalismans er samfélagið farið að gera þá kröfu að konur uppfylli þessar 

ímyndir, hvort sem þær eru raunhæfar eða ekki. Samfélagið umbunar 

konum sem uppfylla útlitstaðla dægurmenningarinnar þannig að margar 

þeirra reyna að einhverju leyti að mæta þeim kröfum.5 Hlutverk konunnar 

og sú ímynd sem dregin er upp af henni í dægurmenningunni hafa skotið 

föstum rótum í vestrænu samfélagi.  

Hér verður fjallað um kvenímynd tímarita, með áherslu á íslensk 

kvennatímarit. Skoðað verður hvort að ákveðnar kvenstaðalmyndir séu til 

staðar í íslenskum tímaritum og að hvaða leyti þau taka þátt í 

hlutverkjaleikjum dægurmenningarinnar. 

                                                            
4 Hin ráðandi stétt er hér skilgreind sem eigendur auðmagns. Hvað dægurmenninguna 
varðar þá er hin ráðandi stétt hluthafar og eigendur fjölmiðla og annarar anga 
skemmtanaiðnaðarins. 
5 Ussher, Jane M:  Fantasies of Femininity, Reforming the Boundaries of Sex. England. 
Penguin Books, 1997 
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Lykilhugtök þessarar ritgerðar eru menningarfræði (cultural studies)6 og 

dægurmenning (popular culture)7  því það er innan þessara fræðigreina 

sem fræðilegi hluti ritgerðarinnar byggir á. Önnur lykilhugtök eru 

staðalmyndir og menningarleg yfirráð  (cultural hegemony).8 

Menningarfræði (cultural studies) eru þverfagleg fræði.  Innan þeirra er 

meðal annars félagfræði, fjölmiðlakenningar, menningarleg mannfræði, 

dægurmenning, heimspeki og stjórnmálafræði. Menningarfræðin einblínir 

á hvernig félagslegar athafnir og siðir tengjast hugmyndafræði, stétt, kyni 

og kynþáttum ríkjandi menningar. Fræðin skoða hvaða merkingu daglegar 

athafnir hafa, eins og það að horfa á sjónvarpið eða fara út að borða. 

Einnig eru þau tæki skoðuð sem fólk notar til almennra athafna.9 Áhrif 

dægurmenningarinnar á samfélagið tengist menningarfræðunum vegna 

þess hversu mikil þau eru. Þær ímyndir sem settar eru fram af kynjunum 

og kynþáttum hafa áhrif á daglegar athafnir fólks. Það sama á við um þann 

varning sem seldur er í tengslum við þessar ímyndir.  

Dægurmenning (popular culture) er nátengd menningarfræðunum og er 

oftast skilgreind sem  þær hugmyndir og skoðanir sem eru ríkjandi og 

viðurkenndar í samfélaginu á hverjum tíma.  Þessi tegund menningar 

teygir anga sína inn á flestar hliðar hverdagsleikans, en hugmyndir og 

skoðanir hennar spretta yfirleitt alltaf upp frá fjölmiðlum. 

Dægurmenningin nær yfir sjónvarpsefni, tímarit, kvikmyndir, tónlist, 

dagblöð, útvarp og veraldarvefinn.10   Stór hluti dægurmenningarinnar, 

eins og hún er í dag, byggir á neyslu.  Önnur skilgreining á dægurmenningu 

er að hún er hluti af þeirri auglýsingamenningu sem ríkir í vestrænu 

samfélagi, þar sem neysluvörur eru fjöldaframleiddar fyrir almenning. Því 

                                                            
6 During, Simon: The Cultural Studies Reader. 2. Útgáfa. Routledge, 1999 
7 Reed, T. V: Popular Culture: Resources for Critical Analysis. 
http://www.wsu.edu/~amerstu/pop/ (sótt í apríl 2009) 
8 Hall, Stuart: Critical Dialogues in Cultural Studies. Ritstjórar: Morley, David og Chen, 
Kuan-Hsing. Routledge. 1996 
9 During, Simon: The Cultural Studies Reader.  
10Reed, T. V: Popular Culture: Resources for Critical Analysis.  
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mætti segja að dægurmenning sé menning alþýðunnar, frekar en sú 

menning sem tilheyrir þeim ríku og útvöldu, eða hinni svo svokölluðu 

hámenningu.11 Dægurmenning byggist upp af mismunandi viðhorfum og 

gildum sem hafa áhrif á samfélagið og stofnanir þess með mismunandi 

hætti. Öll tímarit tilheyra þessari menningu. Tímaritin eru sölutorg ímynda 

og varnings sem byggja á hugmyndafræði dægurmenningarinnar, eða 

þeirri hugmyndafræði sem ríkjandi er í samfélaginu hverju sinni. Ímynd 

konunnar í kvennatímaritum er þannig einn hluti af dægurmenningunni 

sem, eins og áður segir, gengur nánast alfarið út á neyslu.  

Að mati félagsfræðingsins John Storey er „dægurmenning niðrandi 

menning sem komið hefur verið á af hinni ráðandi stétt til þess að græða 

og koma á hugmyndafræðilegri stjórn.“12 Dægurmenningin hefur mikil 

áhrif á menningarleg gildi samfélagsins. Femínísk fræði hafa lagt mikla 

áherslu á að skoða þau áhrif dægurmenningarinnar sem snýr að  

félagsmótun kynjanna. Kynjaímyndir þessarar menningar eru oftast 

nokkuð mótsagnakenndar þar sem margar þeirra eiga rætur sínar að rekja 

til staðalmynda.13 Í ritgerðinni verður miðað við vestræna dægurmenningu 

síðastliðin þrjátíu ár og þann markhóp sem kvennatímaritin stíla almennt 

inn á.  Sá markhópur hefur aðallega verið skilgreindur sem hvítar, 

millistétta, gagnkynhneigðar konur.14 Sérstaklega verður litið til sögulegs 

og menningarlegs bakgrunns hins íslenska markhóps kvennatímaritanna. 

Gengið verður út frá því hér að reynsluheimur markhópsins sé það líkur að 

túlkun á því sem boðið er upp á í tímaritunum sé nokkuð svipaður.  

                                                            
11 Hugtakið hámenning vitnar í þá list sem samfélagið túlkar sem fínni/betri/dýpri en 
önnur list. 
12 „.....popular culture is little more than a degraded culture, successfully imposed from 
above, to make profit and secure ideological control.“ Storey, J: Cultural Studies and the 
Study of Popular Culture. Theories and Methods. University of Georgia Press. Athens. 
1996 Bls 6.   
13 Anderson, Margaret L: Thinking about Women. Sociological Persepective on Sex and 
Gender. 7.útgáfa.  University of Delaware, Pearson 2006. Bls 58 
14 Ballaster, R.,  Beetham, M., Frazer, E., og Hebron, S:“ A Critcal Analysis of Women´s 
Magazines“, í Turning it on, a Reader in Women & Media. Ritstjórar: Baehr, H. Og Gray, A. 
Arnold London, 1996 . Bls 88 
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Staðalmyndir (stereotypes)15 eru fyrirfram ákveðnar hugmyndir um útlit og 

eiginleika fólks sem tilheyrir ákveðnum hópi eða stétt innan samfélagsins. 

Útlit og eiginleikar fólks eru yfirleitt einfaldaðir og/eða ýktir og notaðir á 

neikvæðan hátt. Staðalmyndir geta gengið svo langt að fólk sem tilheyrir 

ákveðinni stétt eða hópi verða undir í samfélaginu vegna þeirra fyrirfram 

ákveðna hugmynda sem aðrir hafa um þá. Staðalmyndir eru ein útgáfa 

fordóma því þær eru yfirleitt notaðar til að gefa neikvæða og/eða skoplega 

mynd af  kynþáttum, kyni, trúarbrögðum, þjóðfélagsstéttum og svo 

framvegis.  

Sem dæmi um staðalmyndir kvenna segja þær Ballaster, Beetham, Frazer 

og Hebron að vinnuumhverfi húsmóðurinnar geri það að verkum að konan 

lærir að fylgjast með mörgum hlutum í einu, í stað þess að einbeita sér að 

einum hlut. Starf hennar gefur lítið færi á að sökkva sér djúpt ofan í 

hlutina, rannsaka og greina. Aftur á móti krefur húsmóðurstarfið mikið af 

konunni  tilfinningalega, hún þarf að geta sýnt börnum sínum, maka og 

öðrum í hennar nánasta umhverfi tilfinningaleg viðbrögð við öllu því sem á 

gengur.16 Sú hæfni sem konan hefur þjálfað með sér til að sinna hlutverki 

sínu innan heimilisins hafa verið gerðir að kvenlegum eiginleikum og  

dæmdir neikvæðir17. „Einn hluti af staðalmyndum kvenna tengist fyrirfram 

ákveðinni vanhæfni hennar til að einbeita sér að einum hlut í einu og 

hinum tilfinningalegu viðbrögðum sem fjölskyldulífið krefst af henni. Þessir 

eiginleikar hafa verið notaði gegn henni og dæmdir óskynsamlegir og 

órökréttir“18. 

 

                                                            
15 Representation. Cultural Representations and Signifying Practices. Ritstjóri: Hall, Stuart. 
Sage Publications, The Open University. 2000. 
16 Perkins, T.E: „Rethinking Stereotypes“ í Turning it on, a Reader in Women & Media. 
Ritstjórar: Baehr, H. Og Gray, A. Arnold, 1996. Bls 21 
17   Perkins, T.E: „Rethinking Stereotypes“, Bls 21 
18 ”What the stereotype does is to indentify this feature of the woman´s job situations, 
place a negative evaluation on it, and then establish it as an innate female 
characteristic…” Perkins, T.E: „Rethinking Stereotypes“, Bls 21 
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Í ritgerðinni verða Menningarleg yfirráð  (cultural hegemony ) skilgreind út 

frá kenningum menningar- og félagsfræðingsins Stuart Hall19. Verk hans 

ganga út á forræðishyggju og menningarfræði. Hall styðst við kenningar 

ítalska heimspekingsins og stjórnmálamannsins Antonio Gramsci sem er 

frægur fyrir hugmyndir sínar um félaglega forræðishyggju sem leið til að 

viðhalda ríkisvaldi í kapítalísku samfélagi.20 Gramsci nýtti sér hefðbundnar 

marxískar kenningar til að sýna fram á að menning er eitt af  lykiltækjum 

stjórnmálalegs- og félagslegs valds. Hann sýndi fram á að kapítalisminn 

notar ekki aðeins formlegt vald á borð við lögreglu, fangelsi og her til að 

viðhalda stjórn sinni og yfirráðum, heldur koma þeir skilaboðum sínum 

einnig í gegn í daglegri menningu fólks. Lykilhugtak Gramsci og 

menningarfræðinnar er því menningarleg yfirráð.21 Þessu hefur Stuart Hall 

verið einkar fylgjandi og notað mikið í sínum rannsóknum og kenningum. 

Því verður haldið fram hér að staðalmyndir kvenna í dægurmenningunni, 

sem teygir anga sína að miklu leyti inn í daglegt líf fólks, sé leið 

kapítalismans til að viðhalda fjárhagslegu valdi sínum yfir þegnum 

samfélagsins. Með því að gera ákveðnar kvenímyndir eftirsóknarverðar og 

félagslega viðurkenndar, viðheldur hin ráðandi stétt staðalmyndum 

kvenna, sem hefur áhrif á sjálfsmat þeirra og sýn annarra á þeim, á sama 

tíma og hin ríkjandi öfl græða á tá og fingri. 

2.1 Menning sem undirstaða samfélagsins 

Stuart Hall hefur þá skoðun að fólk skilji heiminn í gegnum menningu sína. 

Þegar bakgrunnur fólks er svipaður eru meiri líkur á því að fólk leggi sömu 

merkingu í hlutina og skilji þannig hvort annað. Þetta kallar Hall 

                                                            
19 Hall, Stuart: Critical Dialogues in Cultural Studies. Routledge, 1996 
20Chandler,Daniel: Marxist Media Theory. 
http://www.aber.ac.uk/media/Documents/marxism/marxism11.html. (Sótt í desember 
2008) 
21Wikipedia alfræðivefur. http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_studies (Sótt í desember 
2008). 
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sameiginlega menningu fólks sem felur í sér sameiginlegan skilnings- og 

gáfnaramma sem gerir fólki kleift að sjá og skilja heiminn á svipaðan hátt. 

Vegna þessa er menningin undirstaðan í lífi fólksins.22 

Hall telur að hin sanna merking atburða ráðist af því hvernig þeir eru 

bornir fram í fjölmiðlum. „Það fer eftir því hvernig atburðir eru framsettir í 

fjölmiðlum hvaða skilning fólk leggur í þá. Skilningurinn verður ekki til fyrr 

en búið er að setja hann fram í fjölmiðlum.“23 Þetta þýðir að túlkun frétta á 

atburðum heimsins er orðin hluti af atburðinum sjálfum.  Þetta þýðir að 

túlkun frétta á atburðum heimsins er orðin hluti af atburðinum sjálfum24 

og það sama má segja um túlkun dægurmenningarinnar á útliti og 

hlutverkjum kynjana. 

 

2.2 Innlegg femínismans til menningarfræðanna 

Á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar fóru femínistar að skoða 

birtingarmyndir kynjanna og kynþátta í fjölmiðlum, en sú vinna tengist 

kvennahreyfingum þessa tíma. Það var pólitískur drifkraftur sem mótaði 

hina femínísku gagnrýni á fjölmiðla.25 Femínistar héldu því fram að 

fjölmiðlar ýttu undir þá kúgun sem konur urðu fyrir í samfélaginu og því 

væri mikilvægt að búa til nýja rannsóknargrein innan menningarfræðinnar 

sem snéri að birtingarmyndum kvenna í fjölmiðlum.  

                                                            
22 Hall, Stuart: „Representation and the Media“. Fyrirlestur á vegum Media Education 
Foundation. Framleitt og leikstýrt af Jhally, Sut. Northampton, MA, 1997 (Myndband 
fengið á Þjóðarbókhlöðunni).  
23 “The meaning that people make of things depends on how it´s represented. The 
meaning doesn´t exist until it´s been represented.“ Fyrirlestur Stuart Hall. 1997. 
24 Hall, Stuart: „Representation and the Media“. 
25 Turning it on, a Reader in Women & Media. Bls 1 
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Félagsfræðingurinn Noreen Z. Janus26 heldur því fram að þær 

rannsóknarspurningar sem lagðar voru fram á þessu tímabili hafi ekki tekið 

tillit til stéttar, kynþáttar né þess félagslega stigveldis sem ríkir innan 

þessara þátta. Ríkjandi hugmyndafræði áttunda áratugarins var að skoða 

konur sem andstæður karla, en sú hugmyndafræði náði til hjúskaparstöðu, 

aldurs og útlits. Janus gefur dæmi um þær rannsóknarspurningar sem 

settar hafa verið fram í femínískum menningarfræðum er tengjast 

birtingarmyndum kynjanna í fjölmiðlum. 

• Hvaða hegðun sýna fjölmiðlar oftast af kynjunum? Niðurstaðan var 

að konur voru yfirleitt sýndar við þrif og við eldamennsku á meðan 

karlar sáust oftast vera að borða, gefa skipanir eða ráð. 

• Hvaða vörur auglýsa kynin oftast? Niðurstaðan var sú að bæði í 

sjónvarpsauglýsingum og tímaritsauglýsingum auglýstu konur 

yfirleitt hreinlætisvörur, mat, snyrtivörur, föt og heimilistæki. 

Karlmenn auglýstu oftast banka, bíla, ferðalög, fjölmiðla, áfengi og 

sígarettur.27 

Janus telur þessar spurningar ekki taka nægilega mikið tillit til 

uppbyggingar samfélagsins, eins og stéttar og kynþáttar. Það er undir það 

tekið hér að þessar spurningar ná ekki til allra þeirra flóknu þátta 

samfélagsuppbyggingar. Aftur á móti verður því haldið fram að spurningar 

á borð við þessar eru mikilvægar að því leyti að þær sýna hvernig 

hlutverkum kynjanna er skipt niður innan vissra ramma og þeim viðhaldið. 

Mikilvægt er einnig að skoða, með tilliti til þessara spurninga, til hvaða 

markhóps kvennatímarit reyna að ná til. Þar sem reynt hefur verið að gera 

                                                            
26 Janus, N.Z: „Research on Sex Roles in the Mass Media: Towards a Critical Approach“, í 
Turning it on, a Reader in Women & Media. Ritstjórar: Baehr, H. Og Gray, A. Arnold, 1996. 
27Janus, N.Z: „Research on Sex Roles in the Mass Media: Towards a Critical Approach“, 
1977, í Turning it on, a Reader in Women & Media. Ritstjórar: Baehr, H. Og Gray, A. 
Arndold, 1996. Bls 8 
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markhópinn konur frekar einsleitan er ekki gert ráð fyrir hinni flóknu 

samfélagsuppbyggingu í heimi þessara tímarita.  

 

2.3 Innihald kvennatímarita 

Allt frá því að farið var að gefa út sérstök tímarit ætluð konum hafa blöð 

þessi boðið upp á skemmtun og ráðleggingar í bland, en fyrstu 

kvennatímaritin komu út á seinni hluta átjándu aldar. Þó svo að innihald 

blaðanna í dag sé ólíkt því sem áður var þá eru áherslurnar enn þær 

sömu.28 Kvennatímarit bjóða konum ráðleggingar um hvernig best sé að 

lifa í karllægu samfélagi, hvernig komast á yfir erfiða atburði, verða fallegri, 

grennri, öðruvísi, hvernig á að losa sig úr erfiðu sambandi, hvernig á að 

komast í samband og svo framvegis. Mörg þessara tímarita bjóða upp á 

smásögur og/eða framhaldssögur til að halda lesandanum við efnið og 

kaupin á blöðunum. Raunarsögu kvenna hafa verið einkennandi fyrir þessi 

blöð, þar sem viðtöl eru tekin við konur sem lent hafa í hremmingum í 

lífinu en náð að koma sér á strik aftur. „Vandamálið við þetta (innihald 

tímaritanna) frá sjónarhóli kvenmannsins, er að þau snúast um 

óraunverulega konu sem lifir utan þeirra félagslegu og menningarlegu 

ramma hinnar raunverulegu konu.“29 

Konur, í vestrænu samfélagi, virðast hafa verið staðsettar fyrir utan 

mannkynsöguna. Hinar óskrifuðu hliðar samfélagsins er snúa að 

persónulegum samböndum, ást og kynlífi  hafa verið gerðar að þeirra 

heimi.30 En það er einmitt þessi heimur persónulegra sambanda, ástar og 

kynlífs sem er, í grófum dráttum, undirstaða dægurmenningarinnar. Mikið 
                                                            
28 Storey, J: Cultural Studies and the Study of Popular Culture. Bls 85 
29 „The problem with all this from a feministe perpective is that it is always constructed 
around a mythical individual woman, existing outside, for example, powerful social and 
cultural structures and constraints.“ Storey, J: Cultural Studies and the Study of Popular 
Culture. Bls 85 
30 Williamson, J: „Woman is an Island: Femininity and Colonization“, í Turning it on, a 
Reader in Women & Media. Ritstjórar: Baehr, H. Og Gray, A. Arndold, 1996. Bls 24 
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af því efni, hvort sem það er tónlist, kvikmyndir, sjónvarpsefni eða innihald 

tímarita fjalla á einhvern hátt um þennan kvenlega heim. Hugmyndafræði 

dægurmenningarinnar um hið kvenlega er að hún er hafin yfir 

stéttarskiptingu og kynþætti.31 þannig að hún höfðar til sem flestra kvenna 

og selst þannig vel.  

Kvennatímarit staðsetja konur yfirleitt innan heimilisins eða nálægt því. 

Annars vegar hvetja blöðin konur til að geta allt: Að sjá um heimili, ala upp 

börn, klæða sig fallega, vera grönn, stefna hátt úti á vinnumarkaði, 

fullnægja eiginmanninum og viðhalda persónulegum samböndum utan 

fjölskyldunnar. Hins vegar þá hvetja blöðin konur til að endurnýja hin 

gömlu gildi húsmóðurinnar og móðurhlutverksins þar sem áherslan er lögð 

á uppeldi barna og fallegt heimili. Þau blöð sem gera framakonunni hátt 

undir höfði fjalla þó reglulega um matreiðslu, innanhúshönnun og 

uppeldi.32 Þannig lúta þessar áherslur að konunni innan eða nálægt 

veggjum heimilisins.  

Þegar kemur að pólitískri og félagslegri umræðu í kvennatímaritum er 

henni einnig snúið upp á heimilis- eða einkalífið. Viðtöl sem tekin eru við 

stjórnmálamenn og/eða maka þeirra fjalla oftar en ekki meira um 

fjölskyldulíf viðkomandi, ástir,  sorgir og áhugamál, en pólitískan frama, 

sannfæringu eða framgang í starfi. Raunveruleiki fólks í kvennatímaritum 

virðist aðeins vera skilgreindur út frá heimilis- og/eða einkalífinu.33 

Sá kvenleiki sem kvennatímarit bjóða upp á er bæði margbreytilegur og 

mótsagnarkenndur. Höfðað er til kvenna í gegnum texta, auglýsingar og 

myndefni. Allt er þetta gert í þeim tilgangi að fá konuna til að vilja breyta 

sér á einhvern hátt.34  Það þarf ekki annað en að líta yfir tímaritahillur 

bókabúðanna eða stórmarkaðarins til að sjá hina menningarlegu þráhyggju 

                                                            
31 Woman is an island: femininity and colonization. Bls 25 
32 A critical analysis of women´s magazines. Bls 91 
33 A critical analysis of women´s magazines. Bls 91 
34 A critical analysis of women´s magazines. Bls 90 
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um útlit kvenna. Á forsíðum kvennatímaritanna eru gefin góð ráð til að 

grennast við hliðina á blöðum sem bjóða upp á dýrlegar mataruppskriftir. 

Töfralausnir eru í boði um hvernig eigi að fullnægja manninum í gegnum 

mat, kynlíf eða félagsskap. Þessar vinsælu ímyndir ýta undir ákveðnar 

væntingar til kynjanna. „Dægurmenningin selur þrönga skilgreiningu á því 

hvernig fólk á að vera og hvað það getur orðið.“35 

Hvað uppsetningu blaðanna varðar þá er það einkennandi hvernig 

mismunandi efni og uppsetningu er blandað saman. Myndir og textar í 

mismunandi stærðum eru sett saman á síður í bland við auglýsingar. Það 

virðist ekki skipta máli hvort byrjað er að lesa blöðin að framan eða aftan 

eða gripið niður í þau í miðjunni. Þessi brotakennda uppsetning virðist 

henta nútímalegu lífi kvenna þar sem óteljandi hlutir, á borð við börn, 

störf, maka og heimilisstörf,  gera öll kröfu um athygli og einbeitingu 

þeirra, og það oft á sama tíma.36 

 

2.4 Birtingarmyndir kvenna í tímaritum 

Þær myndir sem dregnar eru upp af konum í kvennatímaritum eru, eins og 

áður hefur komið fram, heldur einsleitar. Ímynd hinnar fullkomnu konu er 

gert hátt undir höfði, þó svo að fegurð sé háð tíma og rúmi. „Útlit hinnar 

fallegu konu hefur breyst gríðarlega á síðastliðinni öld. Frá hinni flatbrjósta 

konu þriðja áratugar síðustu aldar, til hinnar mjúku konu sjötta 

áratugarins, til stæltu ofurfyrirsætu níunda áratugarins fram til hinnar 

horuðu ímyndar tíunda áratugarins.“37 Þetta segir okkur að fegurð er 

félagslega mótuð.  

                                                            
35 “The mass media promote narrow definitions of who people are and what they can 
be“.  Thinking about Women. Sociological Persepective on sex and gender.  Bls 61 
36 A critical analysis of women´s magazines. Bls 91 
37 Ussher, Jane M:  Fantasies of Femininity, Reforming the Boundaries of Sex. England. 
Penguin Books, 1997 Bls 62 
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Ekki skiptir máli í hvaða hlutverki konan er sett, hún skal vera falleg, ungleg 

og grönn. Ef hún er það ekki, þá eru endalausar ráðleggingar og 

auglýsingar í tímaritunum um hvernig konan getur breytt sér til batnaðar. 

Kvennatímarit byggja innihald sitt, hvort sem það er texti eða myndir, á 

minnimáttarkennd lesandans.38  Mikill þrýstingur er á kvenfólki að uppfylla 

útlitskröfur samfélagsins. Lystarstol og lotugræðgi er algengt vandamál hjá 

yngri konum sem vilja halda þyngdinni niðri og lýtaraðgerðir þykja ekki 

tiltökumál í dag. Menningarfræðingurinn Margaret Marshment heldur því 

fram að konur sjálfar tælist að kvenímyndum dægurmenningarinnar af 

tveimur ástæðum. Annars vegar vegna þess að hugmyndafræði hinnar 

ráðandi stéttar hefur náð yfirvöldum og þessi hugmyndafræði er nú séð 

sem normið frekar en tilbúningur. Hins vegar vegna þess að með því að 

uppfylla útlitskröfur samfélagsins geta konur nýtt sér hið viðurkennda útlit 

sitt sér í hag, þar sem það hlýtur viðurkenningu í því samfélagi þar sem 

þær búa.39  

 „Sú ráðandi ímynd kvenleikans sem kemur fram í kvennatímaritum á 

rætur sínar að rekja til þeirra hefðbundnu gilda um að hjá konunni hvíli 

dyggð þjóðarinnar. Þessi dyggð er skilgreind út frá einka- og heimilislífinu, 

tengd hugmyndum um fjölskyldu, ást, tryggð, skyldur og framleiðslu 

heimilisins.“40 Með því að skilgreina kvenleikann út frá þessum gildum er 

verið að setja ímynd kvenleikans á siðferðislegan stall sem setur 

óraunhæfar kröfur á konuna fram yfir karlmanninn. Vandamálið við þessa 

ímynd kvenleikans og tengingu hennar við dyggðir heimilis og fjölskyldu er 

að ef hún á að hafa einhverjar stoðir í raunveruleikanum ættu málefni á 
                                                            
38McCracken, E: „The Cover: Window of the future self“, 1993, í Turning it on, a Reader in 
Women & Media. Ritstjórar: Baehr, H. Og Gray, A. Arndold, 1996. Bls 99 
39  Marshment, Margaret: „The Picture is Political: Representation of Women in 
Contemporary Culture“, í Introducting Women´s studies. 2. Útgáfa. Ritstjórar: Robinson, 
V. . and Richardson, D. London: MacMillan Press Ltd. 1997. Bls 127 
40 “A dominant and consistent version of femininity by magazines ……., is that of woman 
as the repository of the nation´s virtue. Virtue is here defined as essentially domestic and 
privat, bound to family ideals of affection, loyalty and obligation, to domestic production 
or housekeeping.” Ballaster, R.,  Beetham, M., Frazer, E., og Hebron, S: „A Critcal Analysis 
of Women´s Magazines“ bls 88 
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borð við heimilisofbeldi, sifjaspell, fátækt og veikindi að fá jafn mikið pláss 

á síðum kvennatímaritanna, eins og ímynd fullkomleikans, en sú er ekki 

raunin. Það er félagsleg og fjárhagsleg gjá á milli raunveruleika lesenda og 

þeirrar ímyndar sem dregin er upp af konunni og tilveru hennar í þessum 

tímaritum.41  

Þegar efni tímaritanna snýr ekki að konunni inn á heimilinu eða með 

fjölskyldunni er mikið lagt upp úr ímynd konunnar sem kynveru. Í 

kvennatímaritum er byggð upp spenna á milli kynjanna. Annars vegar er 

umræðan um karlmenn þannig að þeir geta valdið konum miklum 

erfiðleikum í lífinu, og hins vegar eru þeir gerðir að miðpunktinum í lífi 

kvenna, það eina sem getur veitt konunni hamingju. Þess vegna gengur 

mikið af lesefni blaðanna út á það hvernig finna á karlmann, hvernig á að 

fullnægja karlmanni, gera hann ánægðan og þannig fram eftir götunum. 

Mikið af auglýsingum og öðru myndefni gengur út á að það hvernig konan 

getur gert sig meira aðlaðandi fyrir karlmann.42 „Tímarit eru hluti af 

efnahagslegu og hugmyndafræðilegu kerfi þar sem kynjamunur er gerður 

mikilvægur. Það er þessi kynjamunur sem gerður hefur verið að 

söluvöru.“43 Mikið af þeim auglýsingum og tískuþáttum kvennatímaritanna 

sýna konur sem kynþokkafullar verur, léttklæddar og seiðandi. Oft gefa 

myndirnar til kynna nærveru karlmanns sem sýnir sig í lokkandi og 

munaðarfullum andlitssvip kvenanna, stellingu þeirra, fatnaði og lýsingu.44 

„Kvennatímarit leggja konum línurnar um hvernig best sé að uppfylla eigi 

kvenleika, frá því þær eru unglingsstúlkur og fram eftir öllum aldri.“45 

                                                            
41 Ballaster, R.,  Beetham, M., Frazer, E., og Hebron, S: „A Critcal Analysis of Women´s 
Magazines“ bls 89 
42 Anderson, Margaret L: Thinking about Women. Bls 55 
43 “…magazines are part of an economic system as well as part of an ideological system by 
which gender differences is given meaning. They exist primarily as commodities…” 
Ballaster, R.,  Beetham, M., Frazer, E., og Hebron, S:“ A Critcal Analysis of Women´s 
Magazines“, bls 88 
44 McCracken, E: „The Cover: Window of the future self“, Bls 98 
45 „Every stage from childhood to womanhood and old age is mapped out in terms of 
what is expected for the successful fulfilment of femininity“  Storey, J: Cultural Studies 
and the Study of Popular Culture. Theories and Methods. Bls 82 
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Kvenleiki og félagslega viðurkennt útlit er leiðin til að finna sér karlmann, 

sem er leiðin að lífshamingjunni. Að sama skapi ráðleggja blöðin hvernig 

eigi að takast á við karlmenn sem gera konur lífið leitt. 

Önnur mynd sem dregin er upp af konunni í kvennatímaritum er 

fórnarlambið. Oftar en ekki er konan fórnarlamb vegna gjörða 

karlmannsins eða vegna erfiðrar persónulegrar reynslu er tengist 

einkalífinu. Það er í þessum hluta blaðanna sem kynjunum er sérstaklega 

stillt upp á móti hvort öðru og konunni haldið innan veggja heimilisins. 

„það er hér sem konur og karlar eru ávallt í baráttu hvort við annað, en þó 

alltaf í leit hvort að öðru. Samskipti kynjanna eru í stöðugum vanda, en 

tímaritin bjóða upp á mögulegar lausnir.46 Til þess að gera bilið á milli 

kynjanna stærra og flóknara eru vandamál stundum dregin upp sem eru 

ekki augljóslega til staðar. Ímynd konunnar sem fórnarlambs er oftast sett 

fram í reynslusöguformi eða í lesendabréfum blaðanna. Hinir svokölluðu 

persónulegu sigrar sem felast í þessum reynslusögum byggja á formúlunni: 

Einstaklingsmiðaðar lausnir og sigur einstaklingsins á mótlæti. Lesandinn 

er dreginn inn í frásögnina og fær þau skilaboð að hann getur líka sigrast á 

öllu.47 Tilgangur reynslusagnanna er þríþættur. Hann svalar forvitni  

lesandans um náungann, gefur lesandanum von um að geta sigrast á eigin 

vandamálum og veitir lesandanum þá tilfinningu hann sé ekki einn um að 

eiga erfitt. 

Þessar fjórar birtingarmyndir kvenna í kvennatímaritum; gyðjan,  móðirin, 

húsmóðir og  fórnarlamb, sem eru alls ráðandi byggja á staðalmyndum. 

Það sem gerir þær neikvæðar er sú staðreynd að þær byggja á fyrirfram 

ákveðnum hugmyndum um hvernig konan á að vera. Konur eru eðlilega 

                                                            
46 “The world of the magazine is one in which men and women are eternally in 
opposition, always in a struggle, but always in pursuit of each other; relations between 
them are beset by difficulty, frustration and failure. Yet possible solution are always at 
hand” Ballaster, R.,  Beetham, M., Frazer, E., og Hebron, S:“ A Critcal Analysis of Women´s 
Magazines“. Bls 87 
47Storey, J: Cultural Studies and the Study of Popular Culture. Theories and Methods.Bls 86 
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mæður, margar eru húsmæður, gyðjur og sumar fórnarlömb, en til þess að 

fá félagslegt samþykki þarf konan að uppfylla ákveðna eiginleika útlits og 

kvenleika. Það sem sameinar staðalmyndir flestra hópa er áhersla á 

andlegu eiginleika þeirra. Ástæða þess er sú að hugmyndafræðilega séð 

eru það gáfur sem vega þyngst í vestrænu kapítalísku samfélagi.48 

Minnihlutahópar samfélagsins, eins og litað fólk og konur, eru dæmdir 

minna gáfaðir en hinn ráðandi hópur, sem er hinn hvíti, menntaði, 

gagnkynhneigði karlmaður. Sú staðreynd að staðalmyndir gera órökstudda 

eiginleika fólks að eðlilegum hlut sýnir að þessar myndir eru 

hugmyndafræðileg hugtök, frekar en hugtök byggð á staðreyndum. 

2.5 Rödd tímaritanna 

Það sem er áberandi við hinn ritaða texta kvennatímarita er að hann setur 

sig á stall með lesandanum og talar til hans eins og um persónulegt 

samband  þeirra á milli væri að ræða. „Tímaritin gera sér upp sameiginlega 

rödd kvenna. Þetta er greinilegt í pistlum frá ritstjórum blaðanna og á 

vandamálasíðum þeirra, þar sem lesendur skrifa inn og fá leiðbeiningar um 

hin ýmsu mál.“49 Tímaritin ganga út frá sameiginlegum reynsluheimi 

kvenna og búin er til samnefnarinn, ´við konur´,  þar sem horft er framhjá 

stétt, menntun og kynþætti. Þessi sameiginlega rödd kvennatímaritana er 

fölsk að því leyti að hún miðast við hina hvítu, millistéttar, gagnkynhneigðu 

konu.50 Þessi sameiginlega rödd blaðanna er ekki allra. Hún gerir þær 

konur sem ekki tilheyra þessari þröngu skilgreiningu ósýnilegar og þannig 

ekki hluta af hinu kvenlega normi. 

 
                                                            
48 Perkins, T.E: „Rethinking Stereotypes“, 1979. Bls 23 
49 “Women´s magazines…construct ´fictional collectivities´ of women. This can be seen in 
the insistent ´we´ of editorials; but it is also there in the reader-editor interactions of the 
letter page.” Storey, J: Cultural Studies and the Study of Popular Culture. Theories and 
Methods. Bls 85 
50 Ballaster, R.,  Beetham, M., Frazer, E., og Hebron, S: „A Critcal Analysis of Women´s 
Magazines“ . Bls 88 
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2.6 Mikilvægi hins ósýnilega 

Stuart Hall bendir á að það sem ekki kemur fram á myndum eða í 

fréttaflutning er einnig mikilvægt. Skoða þarf myndræna framsetningu 

fjölmiðla og dægurmenningarinnar út frá því sem sýnt er og því sem ekki 

kemur fram. Það sem ekki er sýnt getur verið jafn táknrænt og sagt jafn 

mikla sögu og það sem birt er.51 Eins og áður hefur komið fram þá er 

markhópur kvennatímaritanna skilgreindur sem hvítar, millistéttar, 

gagnkynhneigðar konur. Dægurmenningin stuðlar að þröngri skilgreiningu 

á konunni því ekki heyra allar konur undir þessa skilgreiningu. 

 Unglegt útlit telst fallegt og er gert hærra undir höfði en aldur. Ljós húð 

þykir fallegri en dökk. „Jafnvel í tímaritum sérstaklega hugsuð fyrir 

blökkukonur teljast þær fyrirsætur með ljósara hörund og slétt hár 

fallegri.“52  Með tilliti til þessara afmarkana stuðla þessar birtingarmyndir 

að ákveðnum staðalmyndum og takmörkun á því hvernig fólk upplifir 

möguleika sína. Að þessu leyti má segja að þær ímyndir sem 

dægurmenningin setur fram eru ráðandi ímyndir (controlling images). 

Hugmyndin á bak við hinar ráðandi ímyndir eru vald fjölmiðla og 

dægurmenningarinnar til að stjórna hugmyndum okkar um okkur sjálf og 

aðra. 53 

 

2.7 Vald menningar 

Samkvæmt Stuart Hall eru fjölmiðlar kjarninn í nútíma, kapítalísku 

samfélagi vegna þess að þeir eru aðaluppspretta flokkunar og túlkunar á 

                                                            
51 Hall, Stuart: „Representation and the Media“. 
52 “Even in magazines targeted for black women, the models are typified as most 
beautiful are generally those with the lightest skin and straight or wavy hair.” Anderson, 
Margaret L: Thinking about Women. Sociological Persepective on Sex and Gender. Bls 61 
53 Anderson, Margaret L: Thinking about Women. Sociological Persepective on Sex and 
Gender. Bls 62 



21 

reynslu fólks.  Að því leyti eru fjölmiðlar tengdir félagslegum, 

efnahagslegum og tæknilegum framförum hins kapítalíska samfélags.  

Tímarit eru hluti af því efnahagslega og hugmyndafræðilega kerfi þar sem 

kynjamunur skiptir máli. Í kvennatímaritum hafa konur verið gerðar að 

einsleitum hóp sem er stillt upp á móti karlmönnum. Þessi tímarit byggja 

upp markvissa spennu á milli kynjanna, gera karlmenn að svo mikilvægum 

hluta í lífi kvenna að án þeirra er ekki hægt að finna hamingjuna.Á sama 

tíma er þeim lýst sem vandamáli og ógn við konuna.54 Með því að aðskilja 

kynin á þennan hátt, bæði sem mótherja og því eina sem veitir hamingju 

og tilgang í lífinu, er verið að gera úr þeim ákveðin vöruflokk til þess að 

selja aðrar vörur. Ef konur eiga að halda áfram að kaupa þann varning sem 

blöðin auglýsa í tengslum við ímyndir þeirra, verður umræðan um 

femíníska greiningu á kynjahlutverkum aldrei opnuð í þessum blöðum. Þeir 

hópar sem hafa völdin í samfélaginu hafa áhrif á það sem kemur fram í 

fjölmiðlum. Samskipti og myndræn framsetning er margþætt og flókin og 

tengist ávallt valdatafli hinnar ríkjandi stéttar. Þekking og vald eru nátengd 

að mati Halls. Hann segir að þó svo að fjölmiðlar virðist vera spegill 

raunveruleikans, þá eru það í raun miðlarnir sem búi hann til. Fjölmiðlar 

túlka raunveruleikann þannig að hann þjónar hinum ráðandi stéttum 

samfélagsins. Almennt er litið  á fréttir sem mikilvægt tól til að útskýra 

atburði samfélagsins. Miðlarnir þjóna því hlutverki með því að viðhalda 

viðurkenndum skoðunum í gegnum tjáningarmáta hins almenna borgara 

og þannig þykjast þeir vera rödd almennings.55  

Eðlilegt er að spyrja hvort fjölmiðlar sýni hina ríkjandi hugmyndafræði 

samfélagsins eða búi hana til, sérstaklega þegar kemur að kynjunum. Hin 

                                                            
54 Ballaster, R.,  Beetham, M., Frazer, E., og Hebron, S: „A Critcal Analysis of Women´s 
Magazines“, Bls 87 
55 Chandler,Daniel: Marxist Media Theory. 
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svo kallaða endurspeglunartilgáta (reflection hypothesis)56 heldur því 

fyrrnefnda fram. Þessi tilgáta gengur út á það að fjölmiðlar endurspegli 

félagsleg gildi almennings. Ímyndir fjölmiðla eru séðar sem endurspeglun 

ríkjandi hugmyndafræði samfélagsins, sérstaklega þar sem að hin 

kapítalíska uppbygging fjölmiðlanna er háð því að hún höfði til sem flestra. 

Hugmyndafræði almennings er samofin hinni táknrænu framsetningu 

fjölmiðlana. Endurspeglunartilgátan vill meina að þó svo að ímynd 

fjölmiðlana sé tilbúningur þá standi þeir samt fyrir þeim ráðandi félagslegu 

gildum og ímyndum samfélagsins.  Hér verður því þó haldið fram að 

fjölmiðlar og samfélagið hafi áhrif hvort á annað. Eins og fyrr segir teygir 

dægurmenningin anga sína inn í flest allar athafnir dagslegs lífs. Hún blæs 

upp ímyndir sínar af kynjunum og ýtir undir neyslu. Eðlilega hefur 

hugmyndafræði samfélagsins áhrif á menningu þess, en þegar menningin, í 

þessu tilfelli dægurmenningin, er það peningaveldi sem hún er  í dag, má 

líta svo á að áhrif hennar séu yfirsterkari í samfélaginu. Dægurmenning 

hólfar fólk niður í hópa, kynin í ákveðin hlutverk og eyðir svo milljörðum í 

að markaðssetja vörur tengdar hverjum hópi og þeirra hlutverkum, þangað 

til að þau teljast eftirsóknarverð.  

Merkjavörur, hvort sem um ræðir íþróttafatnað eða tískuvörur, eru dæmi 

um hvernig fólk skilgreinir sig frá hvort öðru og staðsetur sig félagslega og 

fjárhagslega. Það sama má segja um aðra þætti dægurmenningarinnar eins 

og tímarit. Konur skilgreina sig út frá því hvaða tímarit þær lesa. „Þegar 

tímarit eru keypt, lesin á almannafæri eða geymd á stofuborðinu tengja 

konur sig við hvor aðra eftir því hvaða blöð þar eru. Þó svo að forsíður 

blaðanna séu hannaðar með það í huga að lokka að lesendur  þá höfða þau 

                                                            
56 Anderson, Margaret L: Thinking about Women. Sociological Persepective on Sex and 
Gender. Bls 64 
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einnig til hugmyndafræðilegrar sjálfsmyndar lesandans og sýn þeirra á 

öðrum.“57 

Hall notar hugmyndir um félagsleg yfirráð (hegemony) í kenningum sínum. 

Yfirráð skilgreinir hann sem viðurkenndur vilji eins félagslegs hóps að lúta 

yfirráðum annars félagslegs hóps. Hin ráðandi hópur er hið hvíta vald, eins 

og hann kallar það. Það vald vill gera túlkun og framsetningu fjölmiðlanna 

á tilverunni að hinu eðlilega, hinu raunverulega. Hann tekur sem dæmi 

framsetning fjölmiðlanna á blökkumönnum. Búnar hafa verið til 

staðalmyndir af þeim í fjölmiðlum sem hafa haft áhrif á hvernig fólk 

upplifir blökkumenn í raunveruleikanum. „Myndir framleiða vitneskju um 

heiminn og eru þannig pólitískar.“58 Hann segir jafnframt að erfitt sé að 

brjóta upp staðalmyndir, hvort sem þær eru slæmar eða góðar. Það er viss 

frysting á merkingu sem verður til þegar staðalmyndir myndast. Fólk fer að 

taka skilgreiningu/merkingu þeirra sem eðlilegum, raunverulegum hlut því 

ferlið sem fer í framsetninguna hverfur og fólk sér ekki lengur myndirnar 

sem búnar eru til heldur tekur þeim sem sjálfsögðum hlut. Þetta á einnig 

við um staðalmyndir kynjanna. 

 

2.8 Hlutverk almennings 

Stuart Hall59 vill að við yfirheyrum myndmál fjölmiðlana og spyrjum erfiðra 

spurning í stað þess að taka öllum þeim skilaboðum sem þeir miðla til 

okkar án frekari hugsunar eða spurninga. Hall talar um að það mikla flóð 

                                                            
57 “...so when making a newsstand purchase, reading in a public sphere or displaying the 
magazine on a coffee table, one identifies oneself to others as a Cosmo Girl or a Family 
Circle reader. While the cover´s encodings of genre are primarily designed to sell 
magazines, they offer readers ideological positionalities as well,….and reader´s self-
presentation of others.” McCracken, E: „The Cover: Window of the future self“, Bls. 99 
58 “Images produce knowledge of the world and are therefore political.”  Hall, Stuart: 
„Representation and the Media“. 
59 Hall, Stuart: „Representation and the Media“. 
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skilaboða sem fólk fær yfir sig dag hvern, gerir það að verkum að fólk 

verður dofið. Það nær ekki að melta allar þær upplýsingar sem það fær yfir 

sig og  því fer það að taka flestu því sem það sér og heyrir sem hinni 

raunverulegu mynd af heiminum. Það sem menningarfræðin vill er að fólk 

stígi út fyrir þann heim sem fjölmiðlar hafa búið til og skoði hann utan frá 

til þess að skilja hvernig hann mótar tilveru okkar. 

Hall trúir því að menntaheimurinn geti haft áhrif á það sem er að gerast í 

fjölmiðlum. Hann vill að menntaheimurinn hjálpi til við að „endurheimta 

stjórn á samfélaginu þar sem sjónmenning ræður ríkjum, því hún er ekki 

lengur í lýðræðislegu sambandi við almenning.“60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
60 „to regain control of the image dominated world that has drifted beyond the 
democratic reach of ordinary people.“. Hall, Stuart: „Representation and the Media“. 
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3 Rannsóknin 

Þessi rannsókn hefur það að markmiði að varpa ljósi á það hvernig tvö 

íslensk kvennatímarit, Vikan og Nýtt Líf,  reyna að höfða til kvenna, í 

myndum og máli. Skoðað verður hvaða myndir eru dregnar upp af konum í 

tímaritunum og kannað hvort þær byggi á ákveðnum staðalmyndum. 

Rannsóknarspurningarnar eru fjórar: Sú fyrsta snýr að því hvernig íslensk 

kvennatímarit reyna að höfða til kvenna, önnur spurning snýr að 

birtingarmynd kvenna í þessum tímaritum og hvort að þær hafi breyst með 

tímanum. Þriðja spurningin snýr að því hvort tímaritin byggi á 

staðalmyndum um konur og ef svo er, hvaða staðalmyndum. Fjórða 

spurningin spyr hvort tenging sé á milli innihalds tímaritanna og þeirra 

auglýsinga sem í blöðunum birtast.  

 

3.1 Rök fyrir vali á aðferð 

Rannsóknin er tvískipt. Annars vegar er stuðst við innihaldsgreiningu 

(content analysis) 61 á tímaritunum tveimur. Innihaldsgreining er skilgreind 

sem skipulögð greining á innihaldi greina, ímynda og annarra 

menningarlegra gagna. Hér verður innihald íslenskra kvennatímarita 

skoðað og greint, bæði ritað efni sem og myndefni blaðanna. Með því að 

skoða og greina þessi ákveðnu atriði verður hægt að fá skýra mynd af því 

hvernig blöðin reyna að höfða til kvenna, hvaða myndir eru dregnar upp af 

konum og hvort áherslubreytingar hafa orðið á þessum atriðum frá því 

blöðin voru fyrst gefin út og þar til í dag.  

                                                            
61 Anderson, Margaret L: Thinking about Women. Sociological Persepective on Sex and 
Gender. Bls. 58 
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Hins vegar eru notaðar eigindleg aðferðafræði og niðurstöður byggðar á 

fjórum hálfopnum spurningalistum sem sendir voru til tveggja ritstjóra, 

beggja blaða,  sem störfuðu hjá blaðinu á mismunandi tímapunkti. 

(spurningarlistann er að finna sem viðauka í lok ritgerðar) Rökin fyrir 

eigindlegri aðferðafræði er að með henni er hægt að öðlast dýpri skilning á 

því hvernig ritstjórarnir skilgreina markhóp sinn og hvernig myndefni og 

ritað efni er valið í blöðin.62 Hálfopnir spurningalistar byggja á opnum 

spurningum sem gefa svarandanum tækifæri til að tjá skoðanir sínar og 

upplifanir nokkuð frjálst en innan ákveðins ramma. Ef til vill hefði verið 

æskilegt að taka bein viðtöl við ritstjóra blaðanna. Það var ekki gert vegna 

tímaskorts og vegna þess hversu erfitt reyndist að ná sambandi við tvo 

ritstjóra af fjórum.  

 

3.2 Val á tímaritum og viðmælendum 

Lagt var af stað í rannsóknina með það í huga að skoða íslensk 

kvennatímarit sem gefin hafa verið út í nokkuð langan tíma og sem koma 

út reglulega og eru enn á markaðnum. Með því að setja þessi skilyrði var 

talið að auðveldara yrði að kanna hvort innihald tímaritanna og 

birtingarmyndir kvenna hefðu breyst í tímanna rás. Tímaritin Nýtt Líf og 

Vikan uppfylltu þessi skilyrði. Nýtt Líf kom fyrst út árið 1978 og var 

brautryðjandi á sviði kvennatímarita hér á landi. Það var fyrsta glanstímarit 

landsins sem stóð jafnfætis erlendum tímaritum hvað myndgæði og lit 

varðaði. Auk þess var það stærra en áður hafði þekkst.63 Megináherslur 

blaðsins voru tíska, umfjöllun um skemmtanir, greinar og myndir af frægu 

fólki og margvísleg viðtöl. Vikan er mun eldra blað en það kom fyrst út árið 

1938 og var þá hugsað sem fjölskyldublað. Árið 1988 var það formlega gert 

                                                            
62 Kvale, steinar: Interviews: Learning the craft of qulitative Research Interviewing. 
2.útgáfa. Sage Publications, Los Angeles. 2009. 
63 Guðjón Friðriksson. Nýjustu fréttir! Saga fjölmiðlunar á Íslandi frá upphafi til vorra 
daga. Bls. 261 
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að kvennatímariti sem það er enn. Áherslur Vikunnar voru greinar um 

heilsu og útlit, reynslusögur kvenna og tíska. Munurinn á þessum tveimur 

blöðum er aðallega sá að Vikan kemur út vikulega á meðan Nýtt Líf er gefið 

út mánaðarlega. 

Fyrsta útgáfuár tímaritsins Nýs Lífs fannst ekki á Þjóðarbókhlöðunni, þrátt 

fyrir að vera þar skráð í kerfið. Því var byrjað að skoða maímánuð ári síðar 

eða 1979. Þar sem maí tölublað tímaritsins í ár náði ekki að koma út fyrir 

skil á ritgerðinni var ákveðið að notast við apríl útgáfuna þar sem 

árgangurinn passaði við fimm ára reglu rannsóknarinnar.  

Þegar líða tók á rannsóknina kom upp sú hugmynd af hafa samband við 

upphaflegu ritstjóra og núverandi ritstjóra þessara tímarita. Það var 

hugsað í þeim tilgangi að athyglisvert væri að heyra frá stjórnendunum 

sjálfum, á þessum mismunandi tímabilum, hvernig þeir skilgreina konur 

sem markhóp og þá hugsun sem liggur að baki efnis- og myndavali 

blaðanna. Núverandi ritstjórum Vikunnar og Nýs Lífs var sendur 

tölvupóstur í febrúar sem þeir svöruðu ekki. Tölvupóstinum var fylgt eftir 

nokkru síðar með símtali þar sem báðir ritstjórar samþykktu að svara 

spurningum rannsakanda. Tölvupóstur með spurningunum var sendur til 

þeirra á ný án þess þó að svör bærust. Haft var samband við fyrsta ritstjóra 

Nýs Lífs, sem og þeim ritstjóra sem tók við af henni og vann við blaðið í 

langan tíma. Þeir tveir svöruðu ítarlega og um hæl. Vikið var frá því að hafa 

samband við núverandi ritstjóra blaðanna vegna þess að þeir svöruðu ekki 

spurningum og ekki náðist í þá. Haft var samband við þann ritstjóra sem 

var við störf þegar Vikan var gerð að kvennatímariti og svo ritstjórann sem 

ritstýrði blaðinu á öðrum tímapunkti. Báðir svöruðu um hæl.  

Höfundur hefur engin tengsl við þessi tímarit né þekkir hún starfsfólk þess. 

Ritstjórarnir voru upplýstir um markmið rannsóknarinnar 
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3.3 Gagnaöflun 

Innihaldsgreining tímaritanna tveggja fór fram á Þjóðarbókhlöðunni í apríl 

2009. Áveðið var að skoða fyrsta tölublað maímánaðar, fimmta hvert ár, 

frá upphafi fram til okkar tíma. Hugsunin með því að skoða ávallt sama 

tölublaðið var sú að þá væri auðveldara að hafa yfirlit með því hvort 

áherslubreytingar verða á innihaldi blaðanna og kvenímyndum. Ástæða 

þess að maí mánuður var valinn er sú að þá eru engir hátíðisdagar á næsta 

leyti sem gætu litað innihald blaðanna. Hægt er að færa rök fyrir því að þar 

sem farið er að vora að þá séu meiri líkur á því að myndir tímaritanna sýni 

léttklæddari konur en ella og að það gæti litað útkomu rannsóknarinnar. 

Ástæða þess að ákveðið var að skoða tímaritin með fimm ára millibili var 

til þess að auðveldara væri að greina áherslubreytingar á ímynd kvenna og 

innihaldi, ef einverjar eru. 

Spurningalistar voru sendir ritstjórunum á tölvupósti í febrúar og fram til 

apríl 2009. 

 

3.4 Úrvinnsla 

Innihaldsgreining tímaritanna var skráð niður jafnóðum. Greiningunni var 

skipt niður í þrjá hluta: Skoðað var innihald lesefnis til þess að sjá hvaða 

umfjallanir, fróðleikur og viðtöl voru/eru talin líkleg til að höfða til kvenna. 

Myndmál blaðanna var skoðað með tilliti til þess hvernig myndir eru 

dregnar upp af konum og hvers konar myndefni væri talið höfða til 

kvenna. Auglýsingarnar voru skoðaðar með það í huga að sjá hvort tenging 

væri á milli ritaðs efnis og myndmáli blaðanna og auglýsinganna.  

Tilgangurinn með því að leggja fyrir ritstjórana hálfopnar spurningar var 

svo að þeir hefðu möguleika á því að tjá sig nokkuð frjálst í svörum sínum, 

því eru svör ritstjórana sett fram óritskoðuð. Lesið var yfir öll svörin til að 
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fá heildarmynd yfir svörunina. Ritstjórarnir svöruðu spurningunum mis 

ítarlega. 

 

4 Niðurstöður 

Kaflanum verður skipt í fernt eftir rannsóknarspurningunum fjórum, en 

þær eru: Hvernig reyna íslensk kvennatímarit að höfða til kvenna, hvernig 

eru birtingarmyndir kvenna í íslenskum kvennatímaritum og hafa þessar 

birtingarmyndir breyst frá því blöðin komu fyrst út og fram til okkar daga? 

Byggja tímaritin á staðalmyndum um konur, ef svo er, á hvaða 

staðalmyndum? Er tenging á milli innihalds tímaritanna og þeirra 

auglýsinga sem í þeim birtast? 

Í fyrsta undirkaflanum verður því lýst hvernig tímaritin tvö reyna að höfða 

til kvenna. Lýsingin byggir bæði á innihaldsgreiningu á blöðunum sjálfum 

og svörum ritstjóranna við eftirfarandi spurningum: 

• Til hvaða markhóps reyndi blaðið að ná til? 

• Hvernig var þessi hópur skilgreindur? 
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4.1 Hvernig reyna tímaritin Nýtt Líf og Vikan að höfða 

til kvenna? 

 

Hér á eftir er eftirfarandi rannsóknarspurningu svarað: 

 

Hvernig reyna íslensk kvennatímarit að höfða til kvenna?  

 

Undirspurning: 

 

• Hafa áherslubreytingar orðið á því frá því blöðin komu fyrst 

út og fram til okkar daga? 

 

4.1.1 Nýtt Líf 

Nánast eingöngu er reynt að höfða til kvenna út frá einka- og heimilislífinu 

eða með umfjöllun um og við fallegar konur. Tónninn í blaðinu er yfirleitt á 

vinkvennanótum, það er, gengið er út frá því að lesandinn, blaðamaðurinn 

og viðmælandinn deili svipuðum reynsluheimi. 

Nýtt Líf  heldur sig við nokkuð staðlaða uppsetningu, á 

rannsóknartímabilinu, hvað efnisinnihald varðar. Blaðið byggist mikið til 

upp af reynslusögum kvenna eða greinum sem tengjast reynsluheimi 

kvenna. Mataruppskriftir eru í öllum árgöngum blaðsins, prjónauppskriftir 

eru tíðar, sem og smásögur.  

Reynslusögurnar fjalla flestar konur sem lent hafa í erfiðleikum í lífinu og 

náð að vinna sig úr þeim (viðtal við íslenska vændiskonu, 5.tbl.2.árg. 1979, 

viðtal við konur sem fengið hafa brjóstakrabbamein, 5.tbl 12.árg. 1989, 

viðtal við konu sem missti barnið sitt, 5.tbl. 17.árg. 1994) . Greinar og 

viðtöl við listakonur, framakonur og konur í stjórnunarstöðum eru 



31 

fjölmargar og ganga flestar út á einka- og tilfinningalíf þessara kvenna.  

Einstaka sinnum víkur reynslusöguformið út frá hinni hefðbundnu 

uppsetningu þar sem rætt er við eina konu eða fleiri sem gengið hafa í 

gegnum og/eða upplifað erfiða hluti. Það eru reynslusögur um hjón frá 

mismunandi menningarheimum (5.tbl. 7.árg. 1984) og viðtal við einstæða 

feður (5.tbl 22.árg. 1999), en báðar þessar greinar tengjast einka- og 

fjölskyldulífinu. 

Þegar fjallað er um karlmenn er það almennt gert út frá einkalífi þeirri, 

uppvexti og/eða heimili, líkt og þegar fjallað er um konur. Dæmi um það er 

í grein um uppvaxtaár séra  Gunnars Björnssonar Fríkirkjuprest (5.tbl. 

7.árg. 1984 ). Greinar sem fjalla um konur eru þó margar opinskárri en þær 

sem fjalla um karlmenn. 

Það sem ekki flokkast undir reynslusögur, tengist þó flest því sem hinar 

fyrirfram ákveðnu hugmyndir um kvenleikan ganga út frá, samskipti 

kynjanna, skart og fegurð. Sem dæmi má nefna greinina „Má bjóða þér 

út?“ þar sem fjórar landsþekktar konur eiga að velja sér eina karlmanstýpu 

af fjórum sem þær myndi vilja fara út með (5.tbl. 7.árg. 1984), grein um 

demanta og loðfeldi (5.tbl. 7.árg. 1984). „Er guð móðir?“ er grein um 

kvenpresta og viðtöl eru tekin við nokkra þeirra um guð, trú og samfélagið 

(5.tbl 12.árg. 1989).  

Umfjöllun um íslenskar fyrirverandi og núverandi fyrirsætur og 

fegurðardrottningar er nokkuð algeng í blaðinu, sem og innlit á heimili til 

þekktra einstaklinga. Einnig er algengt að finna styttri greinar þar sem 

þekkt fólk er spurt hvað það sé að lesa, hver uppáhalds maturinn þeirra sé, 

hvað er í ísskápnum hjá þeim og svo framvegis.  
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4.1.2 Hafa áherslubreytingar átt sér stað á rannsóknartímabilinu? 

Öll rannsökuð tölublöð byggðust að miklu leyti upp af reynslusögum og 

persónulegum frásögnum kvenna og það virtist lítið breytast með 

tímanum. Efnistök blaðanna staðsettu konuna almennt inn á heimilinu eða 

nálægt því. Einnig er áhersla lögð á samskipti kynjanna.  

Þó eru nokkur atriðið sem breytast með tímanum.  

Smásagan/framhaldssagan sem var fastur liður í blaðinu fyrsta áratuginn 

dettur út. Þetta voru almennt ástarsögur eða átakasögur. Stundum 

fjölluðu sögurnar um sakamál.  Pistlum í blaðinu fjölgar eftir því sem nær 

dregur okkar tíma. Það er ekki lengur aðeins ritstjórinn sem skrifar sinn 

fasta pistil sem var í öllum rannsökuðu eintökum, heldur fjölgaði konunum 

sem skrifa sínar hugsanir og pælingar í blaðið. Almennt voru það þekktar 

konur í samfélaginu eða konur sem tengdust blöðunum sjálfum sem 

skrifuðu þessa ´auka´ pistla. 

Stjörnuspáin vegur þyngra í blaðinu í dag en hún gerði áður, sömuleiðis 

umfjöllun um tónlist, bækur og kvikmyndir. Þó virtist engin ákveðin stefna 

vera um hvaða bækur, tónlist eða kvikmyndir var fjallað, áherslan var á 

nýtt og vinsælt efni.  

Uppsetning blaðsins breytist nokkuð en þó virðist ekki vera nein ákveðin 

þróun í gangi. Fyrstu tvö tölublöð Nýs Lífs voru nokkuð brotakennt í 

uppsetningu. Greinarnar eru nokkuð stuttar og margar í einu á hverri 

blaðsíðu með alls kyns myndum. Í 5.tbl 12.árg. 1989 verða greinarnar 

áberandi lengri og ítarlegri og myndefni haldið í hófi, þannig að blaðið fékk 

á sig heildstæðari mynd. Blaðið heldur sér þannig í nokkurn tíma. Nýjasta 

tölublaðið sem tekið er fyrir, 3.tbl 32.árg. 2009, er aftur orðið mjög 

brotakennt og  miklu efni og myndum er hlaðið á hverja síðu. Mikið er af 

stuttum viðtölum um tísku, heilsu og hvað sé á döfinni. Oftast er talað við 
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þekkt fólk eða upprennandi stjörnur af báðum kynjum. Sum þessara 

viðtala eru skrifuð með mismunandi letursgerð.  

 

4.1.3 Vikan 

Vikan reynir að ná til kvenna með umfjöllun um fegurð, 

fegurðarsamkeppnum, tísku og frægu fólki. Vikan heldur sig við svipaða 

innihaldsuppsetningu og Nýtt Líf. Til að byrja með eru heldur styttri greinar 

í blaðinu en lengri viðtöl. Innihaldið samanstendur af persónuleikaprófum, 

smásögum, matar- prjónauppskriftum og reynslusögum, líkt og var að 

finna í Nýju Lífi á þessum sama tíma. Flestar greinar blaðsins fjalla um 

einkalíf fólks og sjaldan er kafað djúpt í málin. 

Í fyrsta rannsakaða tölublaði Vikunnar (12.maí 12.tbl. 50.árg. 1988)  var ein 

grein sem skár sig úr, en það var umræða um saurlíferni ungs fólk í 

Reykjavík eftir Hróðbjart Lúðvíksson. Vikan leggur mikið upp úr 

fegurðarsamkeppnum og viðtölum við fegurðardrottningar (12.maí 12.tbl. 

50.árg. 1988, 6.maí 9.tbl. 55.árg. 1993, 5.tbl 60.árg. 1998, 8.maí 19.tbl. 70 

árg. 2008).  

Umfjöllunarefni Vikunnar er almennt ekki af  alvarlegum toga. „Ertu 

mamma mannsins þíns?“ er fyrirsögn á grein um samskipti kynjanna (5.tbl 

60.árg. 1998) Einnig er að finna frásagnir fólks um mæður þeirra undir 

yfirskriftinni „Svona er mamma!“ (8.maí 19.tbl. 70 árg. 2008). Lengri 

greinar blaðsins taka á ýmsum málefnum er tengjast konum og/eða 

einkalífinu. Af þannig greinum má nefna ítarlega umfjöllun um meðvirkni 

(6.maí 9.tbl. 55.árg. 1993), „Að örva lækningamátt líkamans“ er fyrirsögn á 

grein um heildrænar lækningar (6.maí 17.tbl 65.árg. 2003) og viðtal við 

konu sem fór erlendis í nám á miðjum aldri (6.maí 17.tbl 65.árg. 2003). 

Reynslusögur og smásögur er fjalla um reynsluheim kvenna, oftast tengt 

ástina, voru áberandi í blaðinu. 
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Í þeim fyrstu tölublöðum sem rannsökuð voru, þó sérstaklega því fyrsta, er 

nokkuð um kynferðislega undirtóna, bæði í myndmáli, rituðu efni og 

auglýsingum. Vikan er strax frá upphafi með ´sérfræðihorn´ þar sem 

lesendur geta skrifað inn og beðið um aðstoð við hinum ýmsu málum. 

Nokkuð var um að spurningar lesenda snérumst um kynlíf og samskipti 

kynjanna. Fyrirsögnin á einu slíku sérfræðihorni var „Samkeppni í 

sjálfsfróun“ (6.maí 9.tbl. 55.árg. 1993). 

 

4.1.4 Hafa áherslubreytingar átt sér stað á rannsóknartímabilinu? 

Reynslusögur verða meira áberandi með tímanum, sem og annað 

tilfinningalega tengt efni, en almennt eru viðtöl og umfjallanir í styttri 

kantinum, eins og í upphafi.  Þeir kynferðislegu undirtónar sem einkenndu 

hið fyrsta rannsakaða tölublað og auglýsingar þess minnkuðu er leið á.  

Uppsetning Vikunnar er almennt brotakennd. Mikið er um að alls kyns 

myndir og efni sé hlaðið á hverja blaðsíðu.  

 

4.1.5  Svör ritstjóra 

Hildur Einarsdóttir var fyrsti ritstjóri Nýs Lífs,  frá 1977-1980. 

„Aðal markhópurinn voru konur á aldrinum 20-60 ára.  Lítið var fjallað um 

málefni elstu kynslóðar kvenna nema að ýmis viðtöl og greinar almenns 

eðlis höfðuðu til þeirra. Við töldum aðal markhópinn vera úti- og 

heimavinnandi konur á þessum aldri. 

 

Við gerðum ráð fyrir að konurnar hefðu áhuga á tísku, hári, förðun og 

hönnun hvers konar, hvort sem það var skrautmuna-, húsgagna- eða 

húsahönnun. Þær hefðu áhuga á matreiðslu, menningu, listum og 

jafnréttismálum og ýmsum öðrum félaglegum málum. Við fjölluðum um 
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ýmsan vanda sem steðjar að þessum hópi og um lifnaðarhætti og lífstíl 

þessa hóps...Í tímaritinu var fjallað um hreyfingu, heilbrigði andlegt- og 

líkamlegt. Fjallað var um ferðalög og afþreyingu ýmiss konar, 

skemmtanalífið bæði innan lands og utan.  Í ritinu voru styttri og lengri 

viðtöl einkum við konur,  þekktar og óþekktar.  Stærri viðtölin voru 

venjulega við þekkta einstaklinga þar sem rætt var um líf þeirra, sigra og 

sorgir, svona eins og gengur og gerist í persónulegum viðtölum. Þá voru 

ýmiss konar greinar um afmörkuð málefni, samfélagsleg, á heilbrigðissviði 

eða sviði afþreyingar.“ 

 

Gullveig Sæmundsdóttir starfaði sem ritstjóri Nýs Lífs í 22 ár eða frá 

árunum 1984-2006. 

 

„Á öllum mínum ferli sem ritstjóri Nýs Lífs var mikill höfuðverkur að reyna 

að komast að því hver markhópurinn væri; Voru það konur eins og við sem 

unnu við blaðið eða konur eins og vinkonur okkar, systur, dætur eða 

mæður? Voru þetta menntaðar konur eða konur með stutta skólagöngu? 

Voru þetta ungar konur eða konur í eldri kantinum? Hverjar voru þær 

eiginlega konurnar sem við vildum svo gjarnan ná til? Spurningar eins og 

þessar bárum við upp á nánast hverjum einasta ritstjórnarfundi og að auki 

voru að minnsta kosti þrisvar sinnum á mínum ritstjóraferli framkvæmdar 

viðamiklar kannanir til þess að komast að einhverskonar sannleika í 

málinu. Við lögðum líka sjálfar fyrir viðaminni kannanir. Og þar fyrir utan 

voru alltaf einhverjir "sérfræðingar" sem vildu leiðbeina okkur og sögðu að 

nákvæmlega svona væri dæmigerður lesandi Nýs Lífs. Oft byggðust slíkar 

athugasemdir á skoðun einnar vinkonu eða frænku "sérfræðingsins". Við 

tókum því hóflegt mark á slíku en hlustuðum vitanlega á allar ábendingar 

sem okkur bárust.  

Niðurstaða okkar var því að halda ákveðinni festu í blaðinu með því að 

hafa í því vissa efnisþætti sem lesendur gátu alltaf gengið að og reyna þar 
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fyrir utan að höfða til mjög breiðs hóps...Blað eins og Nýtt Líf hlýtur hins 

vegar líka að mótast af skoðunum og viðhorfum þeirra sem halda um 

stjórnvölinn á blaðinu hverju sinni.” 

 

Bryndís Kristjánsdóttir var ritstjóri Vikunnar frá  1988-1990, eða frá því að 

blaðinu var formlega breytt í kvennablað. 

 

„Það var ekki sama ritstjórnastefna allan tímann. Fyrst átti blaðið að vera 

nokkuð alhliða, fréttatengt og ná til margra en fjölskyldan var þó 

aðalmarkhópurinn, t.d. með því að halda inni teiknimyndunum sem höfðu 

verðið í blaðinu um árabil. Áherslan sveigðist svo smátt og smátt frá 

fréttunum yfir í að verða kvenna-/fjölskyldublað. Það fór ekki fram 

fræðileg rannsókn á markhópnum, reynslan meira skoðuð. En þegar 

ákveðið var að höfða frekar til kvenna, t.d. vegna þess að það voru þær 

sem frekar keyptu blöð en karlar, þá var ákveðið að hafa efnistökin líkari 

því sem þau höfðu verið um mörg árabil á undan en þó auðvitað færð til 

nútímalegra horfs.“ 

 

Elín Albertsdóttir var ritstjóri vikunnar frá 2001-2006 

 

„Á mínum tíma hvarf blaðið algjörlega frá því að vera blandað blað fyrir 

alla í það að vera blað fyrir konur á aldrinum 25 ára og upp úr. Mikið var 

lagt upp úr heilsu og heilbrigðum lífsstíl. En einnig voru viðtöl við 

hvunndagshetjur, konur sem voru að gera ýmislegt áhugavert sem annars 

var ekki fjallað um. Þá voru tekin upp þemablöð, í sumum var fjallað um 

hollustu og mataræði, barneignir eða barnleysi í öðru, ástin var oft 

viðamikill efnisþáttur og umfjöllun um sjúkdóma sem konur glíma við. Á 

mínum tíma var tekin upp umfjöllun um brjóstakrabbamein og var eitt 

sérblað, Bleika slaufan, tileinkað þeirri baráttu. Danski kúrinn var einnig 
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tekinn upp í minni tíð ásamt uppskriftum að réttum sem eiga að auðvelda 

fólki að léttast. 

 

Gerðar voru markaðskannanir sem sýndu lesendahóp blaðsins. Konur voru 

í miklum meirihluta og á öllum aldri sem þótti nokkuð sérstakt, þ.e. hvað 

við náðum til breiðs hóps lesenda.“ 

 

4.1.6  Samantekt  

Það er heimur einkalífsins og heimilisins sem er undirstaða þessara 

tímarita. Konum er stillt innan veggja heimilisins eða nálægt því, sem 

passar vel við það sem kom fram í fræðilega hluta ritgerðarinnar hér að 

framan. Það virðist vera hin persónulega hlið tilverunnar, sú sem snýr að 

einkalífinu, persónulegum samböndum og samskiptum fólks sem er 

undirstaða tímaritanna. Í raun ganga þau aðallega út á reynslusögur og 

frásagnir sem tengjast þessum hliðum lífsins, en konur hafa verið gerðar 

holdgervingar alls þess sem tengist einkalífinu. Það var áberandi að sjá 

hversu mikið af reynslusögunum og frásögnum kvenna snúast um einhvers 

konar baráttu,  á borð við sjúkdóma, áföll og erfiðleika.  

Nokkuð var um innlit til þekktra einstaklinga þar sem myndir voru teknar 

af heimilum þeirra. Það kom á óvart að ekki virtist leitað til fólks sem bjó á  

áberandi ríkmannlegum heimilum heldur voru þetta flest allt venjuleg og 

hófvær hýbýli. Það sama má segja um hina svokölluðu ´yfirheyrslu´ 

blaðanna á þekktum einstaklingum, þar sem þetta fólk er spurt 

persónulegra spurninga um líf sitt.  Ekki virðist vera reynt að setja þetta 

fólk upp á stall og gera það betra/flottara en það er.  Það má velta því fyrir 

sér hvort að innlit og spurningar af þessu tagi séu hafðar með til að svala 

forvitni lesenda um náungann eða til að setja hina þekktu aðila 

samfélagsins á jafningjagrundvöll með lesendum. 



38 

Aldursdreifing viðmælenda Vikunnar var dreifðari en í Nýju Lífi, en útlit 

virtist ekki skipta máli í hvorugu blaðinu, það er, viðmælendur voru af 

öllum stærðum og gerðum og tiltölulega dreifðir í aldri. Það virðist heldur 

ekki vera mikil útlitsdýrkun í tímaritunum. Þau fjalla um konuna/fólk eins 

og það er í raun og veru og lítið er um að verið sé að draga upp 

glansmyndir af viðmælendunum í myndum eða máli. Það er því ekki hægt 

að segja að tímaritin reyni að höfða til kvenna í þeim tilgangi að breyta 

þeim á nokkurn hátt, eins og kom fram í fræðilega hlutanum. Ekki heldur 

er hægt að segja að blöðin geri einni ákveðinni kvenmannstýpu né 

aldurskeiði hærra undir höfði en annað. Hér er dregin sú ályktun að konur 

geta lært af reynslusögum og frásögnum kvenna og dregið til sín þá 

vitneskju sem hentar hverri og einni, frekar en að blöðin færi konum 

vitneskju um hvernig þær geta breytt sér útlitslega.  

Inn á milli eru greinar er fjalla um kynlíf og samskipti kynjanna, en það kom 

á óvart í hversu litlu magni það var. Ekki var eins mikið af fegrunar- og 

megrunarráð eins og búist hafði verið við, en þannig umfjöllun var helst í 

tengslum við snyrtivöruauglýsingar. Tímaritin virðast reyna mun frekar að 

höfða til konunnar út frá þeim félaglegu hlutverkum sem þær eru í, það er 

framakonan, móðirin, húsmóðurin og fórnarlambið.  

Tímaritin taka nokkuð vel á ´dökku´ hliðum lífsins, sérstaklega þegar kemur 

að reynslusögunum. Eins og kom fram í fræðilega hlutanum hér að framan 

þá var talað um að stór félagsleg og fjárhagsleg gjá væri á milli veruleika  

blaðanna og raunveruleikans. Þessu getur höfundur ekki verið sammála því 

að tímaritin tvö hafa verið dugleg að taka á alls kyns alvarlegum andlegum- 

og félagslegum málefnum. Einnig er birtingarmynd kvenna, og fólks 

almennt, mjög breið þannig að stórum hópi fólks er ljáð rödd í þessum 

blöðum.  

Það var einnig athyglisvert að sjá í fyrstu tölublöðum Nýs Lífs hversu 

margir karlkyns blaðamenn unnu við gerð blaðsins. Þegar kom að viðtölum 
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um málefni tengdum konum virtist blaðið ráðfæra sig við karlmenn, en 

ekki konur, samanber hina ítarlegu umfjöllun um tíðarblæðingar 

(5.tbl.2.árg. 1979) , þar sem viðtal var tekið við karlkyns lækni um málið. 

Einnig var karlmaður sem tók opnuviðtal við vændiskonu í sama tölublaði 

og aftur karlmaður sem skrifar um pottablóm fyrir heimilið. Af þessu má 

draga tvær ályktanir. Í fyrsta lagi þá var blaðamannastéttin á þessum tíma 

nánast eingöngu karlastétt og því fáar konur sem unnu við fagið.  Í öðru 

lagi var samfélagið almennt mjög karllægt. Því telur höfundur að eðlilegt 

hafi talist á þessum tíma að leita til karlmanns um flest, ef ekki öll, mál er 

lúta að sérfræðiþekkingu. Þetta breyttist með tímanum þar sem kvenkyns 

blaðamönnum fjölgaði og tímaritið ráðfærði sig oftar en ekki við konur um 

flest málefni, frekar en karla. 

Uppsetning beggja blaða verður brotakenndari með tímanum. Nýjasta 

tölublað Nýs Lífs minnir helst á tónlistarmyndband með blikkandi ljósum 

og hröðum skiptingum atriða. Mögulegt er að verið sé að reyna að höfða 

til yngri lesenda en áður og/eða verið sé að reyna halda taktinn í hraða  

samfélagsins. Þessi brotakennda uppsetning virðist henta nútímalegu lífi 

kvenna þar sem óteljandi hlutir, á borð við börn, vinnu, maka og 

heimilisstörf gera öll kröfu um athygli og einbeitingu þeirra, og það oft á 

sama tíma,64 eins og kom fram í fræðilega hlutanum hér að framan. Það 

skiptir ekki máli hvar gripið er niður í blöðin, þau bjóða upp á mikið af 

stuttum greinum og myndefni að þráðurinn tapast sjaldan. 

Hvað ritstjórana varðar þá virðist ekki hafa verið nein ákveðin skilgreining 

á konum sem markhóp. Hildur Einarsdóttir hjá Nýju Lífi talar um 

aldurshópinn 20-60 ára sem er ansi breiður hópur, Gullveig 

Sæmundsdóttir hjá sama blaða miðar við 25-60 ára.  Það sama segir Elín 

Albertsdóttir hjá Vikunni. Hvað innihald blaðanna varðar virðist gengið út 

frá því að konur vildu lesa það sem boðið er upp á. Hildur Einarsdóttir 
                                                            
64 Ballaster, R.,  Beetham, M., Frazer, E., og Hebron, S: „A Critcal Analysis of Women´s 
Magazines“, Bls 91 
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sagði: „Við gerðum ráð fyrir að konurnar hefðu áhuga á tísku, hári og 

förðun, hönnun hvers konar hvort sem það var skrautmuna-, húsgagna- 

eða húsahönnun. Þær hefðu áhuga á matreiðslu, menningu og listum og 

jafnréttismálum og ýmsum öðrum félaglegum málum“  Miðað við 

innihalds blaðanna tveggja virðast hinir ritstjórarnir gert ráð fyrir því sama.  

Athyglisvert er að hugsa til þess að ritstjórarnir fjórir eru konur. Þær 

staðsetja allar konuna innan einkalífsins og blöð þeirra ganga að mestu 

leyti út á tilfinningar, reynslu, heimili og útlit. Hugmyndir okkar um konur 

eru orðnar svo samdauna þeirri mynd sem dregin er upp af þeim í 

dægurmenningu að fáir setja spurningamerki við hvort þær séu réttar eða 

rangar, ekki einu sinni konur sjálfar. Vandamálið er að framsetning 

dægurmenningarinnar/fjölmiðla á konum hefur verið það stöðug og það 

öflug að hún er farin að ráða hvaða merkingu fólk leggur í eiginleika 

hennar og útlit.  

 

4.2 Birtingarmyndir kvenna í myndum og máli 

Hér  verður eftirfarandi rannsóknarspurningu svarað: 

Hvernig eru birtingarmyndir kvenna í íslenskum kvennatímaritum, í 

myndum og máli? 

Undirspurning: 

 

• Hafa þessar birtingarmyndir breyst frá því blöðin komu fyrst 

út og fram til okkar daga? 

 

4.2.1 Nýtt Líf og Vikan 

Birtingarmyndir kvenna beggja tímarita verða skráð saman þar sem 

uppbygging blaðanna, ritað efni og myndir er mjög líkt.  
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Vikan lagði nokkuð mikið upp úr því að ræða við fegurðardrottningar og 

fyrirsætur, meira en Nýtt Líf gerði. Bæði blöðin draga þó upp nokkuð 

breiða mynd af konum. Mörg viðtöl blaðanna eru við athafnakonur, konur 

sem hafa farið erlendis í nám, byggt upp eigin fyrirtæki, margs konar 

listakonur og konur í lykilstöðum bæði í samfélaginu og innan fyrirtækja. 

Nokkuð er fjallað um konuna sem eiginkonu og móður, bæði í 

bókstaflegum skilningi  og sem tengdamóður.  

Reynslusögur blaðanna gera út á konuna sem sigurvegara, það er, konur 

sem sigrast hafa á veikindum eða mótlæti. Þessar sögur/frásagnir ganga 

einnig út á konur sem fórnarlömb, það er, konur sem hafa orðið undir í 

lífinu. 

 

4.2.2. Hafa birtingamyndir kvenna breyst með tímanum 

Ekki var hægt að sjá neinar áberandi breytingar á birtingarmyndum kvenna 

frá fyrstu rannsökuðu tímaritum fram til dagsins í dag hvað ritað efni og 

myndefni tengdu því varðar. Aftur á móti hefur myndmál auglýsinganna 

sveiflast nokkuð á rannsóknartímanum. Í byrjun voru auglýsingar Vikunnar 

nokkuð grófari en hjá Nýju Lífi, það sama mátti segja um myndmál blaðsins 

almennt. Mikil nekt var í auglýsingum erlendra snyrtivöru- og 

ilmvatnsfyrirtækja og þá var það aðallega konan sem var nakin. Þetta 

breyttist um mitt rannsóknartímabilið og þessar auglýsingar urðu 

hlutlausari. Nektin og kynferðislegir undirtónar í þessum ákveðna 

auglýsingahóp jókst svo aftur með tímanum. Konurnar sem sátu fyrir á 

þessum myndum voru allar áberandi grannar, ungar og hvítar á hörund. 

 

4.2.3 Samatekt 

 

Það sem kom á óvart var tvennt. Í fyrsta lagi hversu breiður hópur kvenna 

kemur fyrir í tímaritunum, bæði hvað varðar aldur og störf. Í öðru lagi 
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hversu lítil útlitsdýrkun er þegar kemur að innihaldi ritaðs efnis, það er, í 

reynslusögum, viðtölum og almennri umfjöllun um konur. 

Það mætti flokka birtingarmyndir kvenna í nokkra flokka. Mikið fer fyrir 

birtingarmynd konunnar sem sigurvegara, þær sem sigrast hafa á 

erfiðleikunum í lífinu. Framakonan er í hávegum höfð því mikið af viðtölum 

blaðanna snúast um þær. Einnig birtist konan sem eiginkona, móðir, 

fegurðardrottning og fórnarlamb.  Allar þessar birtingarmyndir snéru að 

ungum konum og konum á miðjum aldri. 

Eins og kemur fram hér að ofan er aldursdreifingin á viðmælendum 

blaðanna dreifðari en búist var við. Þó var gert ráð fyrir því að lesendur 

blaðanna væru alla vega komnar á kynþroskaaldurinn. Athyglisvert var að 

sjá að þegar rætt var við konur í eldri kantinum var það oftast í tengslum 

við lífsstarf þeirra, atvinnu eða upplifanir. Aldrei var dregin upp mynd af 

konunni sem ömmu, samskipti kynjanna á efri árum, eftirlaunaaldurinn 

eða kynlíf. Ekki var heldur eins mikil áhersla á konur sem mæður eins og 

búist var við, nema ef það tengdist erfiðleikum, það er, umfjöllun um 

langveik börn, einstæðar mæður eða barnamissi.  

Hvað myndmálið varðar þá er það oftast vel í samræmi við þá umfjöllun og 

greinar sem þær fylgja. Konurnar eru sýndar eins og þær eru og lítið virtist 

gengið upp í útliti og aldri, þannig að ekki er hægt að segja að 

birtingarmyndir kvenna snúi að ákveðnum staðalmyndum þegar kemur að 

myndmáli tímaritanna. Bryndís Kristjánsdóttir, ritstjóri Vikunnar frá 1988-

1990, var eini ritstjórinn sem deildi stöðu sinni með öðrum ritstjóra. Sá var 

karlmaður og hún segir:  „Það komu nokkrum sinnum upp ágreiningsmál 

um myndir vegna þess að hann vildi gjarnan myndir þar sem áherslan var 

meiri á ber brjóst (sexý myndir) en mér, og fleiri konum á vinnustaðnum, 

fannst hæfa í fjölskyldublaði.“ Draga má þá ályktun að þar sem að það 

voru konur sem stjórnuðu blöðunum, að myndmál og almenn umfjöllun 

hafi verið haldið frá kynferðislegum nótum meira en ef karlmenn hefðu 

verið við stjórnvölin. Það má segja að Vikan hafi orðið fyrir áhrifum þess að 
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karlmaður vann sem ritstjóri samhliða Bryndísi því fyrsta rannsakaða 

tölublaðið var nokkuð klámfengið. 

Það sem kom helst á óvart var að það eru aðallega hinar dýru og frægu 

auglýsingar snyrtivöru- og ilmvatnsfyrirtækjanna sem gerðu út á hina 

kornungu og  tágrönnu fyrirsætu. Þessar auglýsingar draga upp mynd af 

konunni sem kynveru og gera út á kynferðisleg samskipti kynjanna.  

Innihald tímaritanna sjálfra virðist vera mun meira niður á jörðinni hvað 

útlitsdýrkun konunnar varðar. Ekki er hægt að segja að blöðin stíli inn á 

minnimáttarkennd lesandans eins og kom fram að kvennatímarit gerðu í 

fræðilega kaflanum hér að framan, einmitt vegna þess að dregin er upp 

mjög breið mynd af konum í öllum stærðum og gerðum. Aftur á móti má 

segja að erlendu snyrtivöruauglýsingarnar geri það. 

Af þessu má draga þá ályktun að hið erlenda peningaveldi sem stóru 

snyrtivöru- og tískumerkin eru, sé það sem búi til hinn óraunverulega heim 

sem fólk mátar líf sitt við.  Þetta er sá heimur þar sem konan er aldrei feit, 

verður aldrei gömul, þar sem hún er alltaf glöð og eftirsóknarverð í augum 

karla og annarra kvenna. Það er aðallega í auglýsingum hinna stóru fata- 

og snyrtivörumerkja sem konan er gerð að kynveru og/eða saklausu 

stúlkunni. Það er í þessum auglýsingum sem kynjunum er oft stillt upp 

saman á kynferðislegan og/eða rómantískan hátt. Auglýsingarnar búa til 

heim þar sem kynin geta ekki án hvors annars lifað og/eða þrá hvort annað 

óstjórnlega. Myndirnar eru hjúpaðar ævintýrablæ, konurnar eru 

óaðfinnanlegar og lifa í heimi sem tengist ekki heimi hinnar venjulegu 

konu. Það má segja að þessar auglýsingar tengist þeim ímyndum kynjanna 

sem dregin er upp í tónlistar- og kvikmyndaheiminum frekar en í þessum 

tveimur íslensku tímaritum. Það er lítið samræmi á milli þeirra kvenna sem 

blöðin fjalla um og þær konur sem sýndar eru í þessum auglýsingum.  
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4.3  Staðalmyndir kvenna 

Hér verður eftirfarandi rannsóknarspurningu svarað: 

Byggja tímaritin á staðalmyndum um konur, ef svo er, á hvaða 

staðalmyndum? 

Notast verður við niðurstöður og samantekt úr kaflanum að ofan (4.2-

4.2.3) til þess að greina hvort þær birtingarmyndir kvenna sem þar komu 

fram byggi á staðalmyndum.   

4.3.1 Nýtt Líf og Vikan 

Algengasta kvenímyndin sem dregin er upp í tímaritunum er af duglegri og 

kraftmikilli konu. Mikið af stóru viðtölum blaðanna er við athafnakonur, 

listakonur, hönnuði og konur út á vinnumarkaðnum. Ef þessi ímynd heyrir 

undir staðalmyndir kvenna væri það helst ofurkonan, konan sem getur allt, 

sameinað frama, heimili, barnauppeldi og persónuleg sambönd. Eins og 

kom fram í fræðilega hlutanum þá hvetja tímaritin konur til að annars 

vegar geta nánast allt og hins vegar hvetja þau konur til að endurnýja hin 

gömlu gildi húsmóðurinnar og móðurinnar þar sem áherslan er lögð á 

uppeldi barna og fallegt heimili. Þau blöð sem gera framakonunni hátt 

undir höfði gera það á persónulegum nótum og  bjóða líka upp á efni 

tengdu  matreiðslu, innanhúshönnun og uppeldi.65 Þetta á að mörgu leyti 

við hér. Mikið er lagt upp úr framakonunni, það er, konunni sem hefur 

áorkað einhverju í lífinu. Viðtölin snerta þó alltaf á einkalífinu, fjölskyldunni 

og tilfinningum, þannig að konan er persónugerð innan veggja heimilisins 

þó svo að hún sé útivinnandi.  

Önnur staðalmynd sem birtist nokkuð reglulega er konan sem 

fórnarlambið. Blöðin byggja mikið á reynslusögum kvenna. Það er áberandi 

að flestar þeirra eru af neikvæðum toga. Talað er við konur sem hafa þurft 

                                                            
65 Ballaster, R.,  Beetham, M., Frazer, E., og Hebron, S:„A Critcal Analysis of Women´s 
Magazines“, bls 91 
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að ganga í gegnum erfiða lífsreynslu eða orðið undir í lífinu. Það eru tvær 

tegundir af fórnarlömbum í blöðunum, það er sigurvegarinn, konan sem 

hefur sigrast á erfiðleikunum og svo konan sem hefur orðið undir í lífinu. 

Það kom á óvart hversu lítið er gert úr konunni sem húsmóður. Ekki er því 

hægt að segja að tímaritin reyni að halda í þetta hlutverk konunnar, að 

öðru leyti en svo að í yfirleitt voru greinar tengdar heimilinu og matargerð. 

Það má því álykta sem svo að ekki sé verið að reyna að endurvekja hin 

gömlu gildi húsmóðurinnar, heldur frekar að verið sé að viðhalda þeim.  

Þó svo að flest viðtölin tengdust einkalífi og fjölskyldulífi kvenna, þá var 

ekki oft sem dregin var upp bein mynd af konum sem mæðrum, nema þá 

helst ef um vandamál voru að ræða, það er, erfiðleika- og harmasögur 

tengdu móðurhlutverkinu. Fyrirsögnin á einu viðtali Nýs Lífs (5.tbl. 27.árg. 

2004) hljóðar svona „Hlýtur að bitna á fjölskyldunni“. Þarna var tekið viðtal 

við konu sem gegndi framkvæmdastjórastöðu. Hún vann langa vinnudaga 

og þurfti oft að ferðast vegna vinnunnar. Fyrirsögnin er nokkuð gildishlaðin 

þar sem verið er að spila inn á fjarveru móðurinnar frá heimilinu. Þarna 

togast hlutverk konunnar á, það er, að vera útivinnandi og ná langt utan 

heimilisins og það að eiga að vera til staðar sem móðir, eiginkona og 

húsmóðir.  

Þær staðalmyndir sem byggja á konunni sem kynveru voru lítið sem ekkert 

til staðar í því efni sem tengdist innihaldi blaðanna. Aftur á móti voru þær 

alls ráðandi þegar kom að snyrtivöru- og ilmvatnsauglýsingum hinna stóru 

erlendu merkja, en og áður hefur komið fram. Þær fegurðardrottningar og 

fyrirsætur sem blöðin ræða við eru allar nokkuð líkar hvað útlit varðar. 

Hægt er að draga þá ályktun að hin félagslega ákvarðaði fegurðarstaðall sé 

undir áhrifum staðalmynda hinna stóru erlendur tísku- og 

snyrtivörufyrirtækja sem auglýsa í þessum tímaritum sem og mörgum 

öðrum á heimsvísu.  
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Hvað uppsetningu blaðanna varða má segja að hún tengist þeirri 

staðalmynd að konur eiga erfitt með að einbeita sér að aðeins einum hlut í 

einu.66 Uppsetning blaðanna er mjög brotakennd og mikið af styttri 

greinum og umfjöllunum að það skiptir í raun litlu máli hvar tekið  er niður 

í blöðin, ekki þarf að fylgja ákveðnum þræði í þeim til að geta lesið þau. 

 

4.3.2 Samatekt  

Niðurstaðan er sú að konur eru nánast undantekningarlaust tengdar við 

einkalífið, sama hvar þær eru staddar í lífinu eða hverju þær hafa áorkað 

því innihald blaðanna gengur nánast eingöngu út á tilfinningalífið og 

einkalífið. Áherslan er þó á duglegar og sterkar konur. Því er ekki hægt að 

segja að um ákveðna staðalmynd sé að ræða hvað þetta varðar, nema þá 

helst að konur eru tilfinningaverur. Aftur á móti er nokkuð um að konur 

séu settar í fórnarlambshlutverkið. Einnig eru konur settar í hlutverk 

fegurðardrottninga og mæðra, en í töluvert minna magni en búist hafði 

verið við. Lítið fer fyrir konunni sem kynveru, nema þá í fyrrnefndum 

auglýsingum. 

 

4.4 Tenging auglýsinga og innihalds 

Hér verður eftirfarandi rannsóknarspurningu svarað: 

Er tenging á milli innihalds tímaritana og þeirra auglýsinga sem í þeim 

birtast? 

 

                                                            
66 Perkins, T.E: „Rethinking Stereotypes,“ Bls 21 
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4.4.1. Nýtt Líf og Vikan 

Auglýsingar fyrsta rannsakaða tölublaðs tímaritsins Nýs Lífs (5.tbl.2.árg. 

1979) ganga eingöngu út á snyrtivörur, kvenfatnað, heimilisbúnað og 

matvöru. Það sama á við um fyrsta tölublað Vikunnar  (12.maí 12.tbl. 

50.árg. 1988 ), en þar er einnig verið að auglýsa bíla. Meira er um nekt í 

auglýsingum Vikunnar en hjá Nýju Lífi. 

Strax eftir þessi fyrstu tölublöð breytist auglýsingaflóran nokkuð hjá Nýju 

Lífi  (5.tbl. 7.árg. 1984). Auglýsingar ferðaskrifstofa er áberandi sem og 

skartgripaauglýsingar, en hinar fyrrnefndu auglýsingar halda sér þó. Minna 

er um að konur sitji fyrir í þessum auglýsingum og áður, frekar er varan ein 

notuð sem myndefni. Þetta á þó ekki við um erlendu 

snyrtivöruauglýsingarnar, í þeim eru fyrirsæturnar hvítar, ungar og grannar 

konur. Auglýsingar Vikunnar haldast óbreyttar. 

Þegar líða tekur á verða auglýsingarnar mun blandaðri, það er, ekki er 

einungis einblínt á fatnað og snyrtivörur fyrir konur og vörur tengdar 

heimilinu. Í Nýju Lífi ( 5.tbl. 17.árg. 1994) er farið að auglýsa útivistarfatnað 

fyrir bæði kynin, raftæki inn á heimilið og barnamat. Áhugaverð 

dömubindaauglýsing ber yfirskriftina: „Er dóttir þín byrjuð á blæðingum? 

Vania tekur tillit til þín og dóttur þinnar“. Hér er verið að gera út á konuna 

sem móður og ábyrgð hennar fyrir velferð dætra sinna. Erlendu 

snyrtivöruauglýsingarnar eru enn að notast við kvenlíkamann. Í Vikunni 

(5.tbl 60.árg. 1998) eru engar snyrtivöruauglýsingar en verið er að auglýsa 

barnabílstóla, matvöru og heimilistæki. 

Þegar fer að líða að aldarmótum verður algengara að auglýsingar nái yfir 

eina eða tvær heilar blaðsíður. Svona auglýsingar hafa ekki verið í hinum 

blöðunum sem skoðuð hafa verið. Í Nýju Lífi (5.tbl 22.árg. 1999) ganga 

þessar auglýsingar út á hárvörur, barnabílstóla, Securitas, snyrtivörur, bíla 

og greiðslukort. Mikill texti fylgir þessum auglýsingum, þannig að auðvelt 
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er að rugla þeim saman við blaðagreinar. Kynferðislegir undirtónar eru í 

nokkrum þessara auglýsinga þar sem kynjunum er stillt upp saman. Sömu 

þróun má finna í Vikunni varðandi stórar auglýsingar. 

Þessar stóru auglýsingar halda sér fram til dagsins í dag í báðum tímaritum. 

Þær snúa flestar að snyrtivörum, heimilisbúnaði, lyfjum, bílaþjónustu, 

þjófavörn fyrir heimilið svo eitthvað sé nefnt. Meira er um hinar erlendu 

snyrtivöruauglýsingar í Nýju Lífi en í Vikunni. 

 

4.4.2 Svör ritstjóra 

Hildur Einarsdóttir, ritstjóri Nýs Lífs frá 1977-1980 

„Þannig var að á þessum tíma var lítil hefð fyrir ljósmyndum sem hæfðu 

tímariti af þessari gerð. Það endaði oft með því að við bjuggum sjálf til 

auglýsingarnar, tókum myndir og völdum andann í þeim svo ritið yrði ekki 

mjög sundurgerðarlegt.  Auglýsingarnar þurftu að vera í samræmi við stíl 

blaðsins. Auglýsingastofurnar tóku blaðinu ekkert sérstaklega vel.  Við 

vorum með okkar eigin auglýsingastjóra sem höslaði inn auglýsingarnar og 

eins og ég sagði bjuggum við oft sjálf til auglýsingarnar sem var ekki 

vinsælt hjá stofunum.“ 

 

Gullveig Sæmundsdóttir, ritstjóri Nýs Lífs frá 1984-2006 

”Lengst af vógu auglýsingatekjur þungt og voru á tímabili um það bil 

helmingur af tekjum blaðsins. Ég var svo heppin að hafa lengst af mjög 

dugmikinn auglýsingastjóra sem reyndi að fá í blaðið auglýsingar sem 

hæfðu þeirri ímynd sem blaðið hafði. Ákveðin fyrirtæki sáu líka fljótt hag 

sinn í að auglýsa í blaðinu eins og til dæmis snyrtivöruinnflytjendur. Oft 

höfðu framleiðendur slíkrar vöru líka sitt að segja. Þeir vildu sjá hvaða 

tímarit kæmi til greina að þeir auglýstu í og völdu oft Nýtt Líf.”  
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Bryndís Kristjánsdóttir, ritstjóri Vikunnar frá 1988-1990 

„Ég man ekki eftir neinni sérstakri stefnu  (hvað auglýsingar varðar)  - allar 
auglýsingar þegnar held ég.“ 
 
 

Elín Albertsdóttir, ritstjóri Vikunnar frá 2001-2006 

„Reynt var að höfða auglýsingar til kvenna - til lesendanna. Vikan hefur 
hins vegar aldrei verið sterkt auglýsingablað. Stundum var þetta því mikið 
hark að fá inn auglýsingar.“ 
 
 

4.4.3. Samantekt 

Af svörum ritstjóranna að dæma er upp og ofan hvernig auglýsingamálum 

var háttað.  Vikan virðist hafa reynt að höfða til kvenna með 

snyrtivöruauglýsingum og svo því sem bauðst hverju sinni. Mikill munur er 

á auglýsingastefnu Nýs Lífs í upphafi og þegar líða tók á útgáfuna, en á 

báðum tímabilum var reynt að höfða til konunnar með snyrtivöru- og 

tískuauglýsingum. 

Greinilegt er að auglýsingar tengjast innihaldi blaðanna. Langflestar 

auglýsingar stíla inn á vörur tengdar útliti konunnar, fatnaði og vörum 

tengdum heimilinu. Í raun má segja að meira sé um staðalmyndir kvenna í 

auglýsingasölu blaðanna en í innihaldi tímaritanna sjálfra. Margar 

auglýsinganna gera út á konuna sem kynveru, en þröng mynd er dregin 

upp af henni sem slíkri. Kynvera auglýsinganna er ung, hvít og ofurgrönn 

kona, sem er oftar en ekki hálfnakin.  

Athyglisvert er að sjá hversu auglýsingaflóran dreifist með tímanum og 

farið er að auglýsa fleiri hluti en snyrtivörur, fatnað og heimilistæki. Má 

draga þá ályktun að það haldist í hendur við það að konur fóru með 

tímanum að láta meira til sín taka, bæði á vinnumarkaðnum og almennt út 

í þjóðfélaginu. Þó svo að meiri breidd hafi komið í auglýsingar blaðanna 

með tímanum er breidd þeirra samt nokkuð takmörkuð miðað við allar 
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þær mismunandi konur sem fjallað var um í tímaritunum. Konurnar eru úr 

öllum þjóðfélaghópum, á mjög mismunandi aldri og margar hverjar að 

gera mjög mismunandi hluti. Því eru blöðin ekki að nýta sér öll þau  

auglýsingatækifæri sem þau í raun hafa. 



51 

 

5 Samantekt og lokaorð 

 

Þau íslensku kvennatímarit sem tekin voru fyrir í þessari rannsókn reyna að 

höfða til kvenna út frá persónulegum frásögnum og reynslusögum. Það er í 

gegnum heim einkalífsins og heimilisins sem reynt er að ná til kvenna, mun 

meira en með tísku umfjöllun og/eða greinum tengdum útliti og fegurð. 

Það kom á óvart hversu lítil útlitsdýrkun blaðanna er. Umfjöllun og viðtöl 

voru við fólk, þó aðallega konur, á mjög mismunandi aldri og frá 

mismunandi stéttum samfélagsins, því er ekki hægt að segja að blöðin geri 

einni ákveðinni týpu eða aldurskeiði hærra undir höfði en annað. Ekki 

virtist vera reynt að sýna fólk í öðru ljósi en það er, hvorki í máli eða 

myndum.  

Lítils háttar breytingar urðu á tímaritunum á rannsóknartímabilinu. 

Smásagan/framhaldsagan, sem var fastur liður í blöðunum á fyrrihluta 

rannsóknartímabilsins, datt út með tímanum, kvenkynsblaðamönnum 

fjölgaði með tímanum, sem og persónulegir pistlar þekktra kvenna og/eða 

blaðakvenna. Stjörnuspáin vó þyngra með tímanum, sömuleiðis umfjöllun 

um bækur, tónlist og kvikmyndir. Uppsetning beggja blaða sveiflaðist 

nokkuð frá því að vera brotakennd yfir í að vera með lengri greinar og 

viðtöl. Uppsetning beggja blaða virtist þó verða brotakenndari með 

tímanum.  

 

Þegar kom að birtingarmyndum kvenna í tímaritunum kom tvennt á óvart: 

Hversu breiður hópur kvenna kemur fyrir í blöðunum hvað varðar aldur og 

störf og hversu lítil útlitsdýrkunin er þegar kemur að innihaldi ritaðs efnis. 

Flokka má birtingarmyndir kvenna í nokkra flokka. Konur sem sigrast hafa 

á erfiðri lífsreynslu, framakonur, eiginkonur, mæður, fórnarlömb og 

fegurðardísir. Myndmálið var oftast í samræmi við þá umfjöllun og greinar 



52 

sem það fylgdi. Konurnar eru sýndar eins og þær eru og lítið virðist vera 

gengið upp í útliti og aldri. Aftur á móti gengu erlendar snyrtivöru- og 

ilmvatnsauglýsingar mikið upp í útliti kvenna. Í þessum auglýsingum var 

einnig mikið spilað með samskipti kynjanna á kynferðislegan hátt. 

Ekki voru áberandi breytingar á birtingarmyndum kvenna á 

rannsóknartímabilinu hvað innihalds blaðanna varðar. Aftur á móti 

sveiflaðist myndmál auglýsinganna nokkuð. Mikið var um naktar konur í 

þessum auglýsingum í upphafi. Það breyttist um mitt rannsóknartímabil 

jókst svo aftur þegar nær dró okkar tíma. 

 

Konum er stillt innan veggja heimilisins og einkalífsins og þannig má segja 

að tímaritin byggi á þeirri staðalmynd um konuna sem tilfinningaveru. Þó 

kom á óvart hversu breið mynd af konum er dregin upp í blöðunum. Mikið 

er gert út á framakonuna, en áherslan er samt sem áður á hennar einkalífi, 

fjölskyldu og tilfinningum. Einnig var dregin upp mynd af konunni sem 

fórnarlambi. Minna var um staðalmyndir af konunnir sem móður, kynveru 

og fegurðardrottningu en búist hafði verið við. Tímaritin lögðu heldur ekki 

mikla áherslu á konuna sem húsmóður. Uppsetning tímaritanna tengdist 

þó þeirri staðalmynd að konur eigi erfitt með að einbeita sér að einum hlut 

í einu. Uppsetning þeirra var almennt mjög brotakennd þannig að ekki 

þurfti að fylgja ákveðnum þræði til að geta lesið þau. 

 

Mikil tenging var á milli innihalds blaðanna og auglýsinga þeirra. Mikið var 

um snyrtivöru- og tískuauglýsingar í blöðunum, sem og heimilistengdum 

vörum. Það má segja að meira sé um staðalmyndir kvenna í myndmáli 

auglýsinganna en í tímaritunum sjálfum. 

Eftir því sem leið á rannsóknartímabilið breikkaði auglýsingaflóra blaðanna 

þannig að farið var að auglýsa bæði vörur og þjónustu sem ekki var hægt 

að tengja beint við konur.  
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5.1. Að lokum 

 

Vinnan við þessa rannsókn var áhugaverð. Það var mjög ánægjulegt að 

uppgötva að tímaritin byggja ekki á eins miklum staðalmyndum um konur 

og höfundur gekk út frá í upphafi. Einnig var gaman að sjá þann breiða hóp 

kvenna sem fær umfjöllun í tímaritunum. Það að konur eru almennt 

sýndar sem sterkar og duglegar manneskjur er einstaklega jákvætt. Þó svo 

að höfundi hefði verið það ljóst áður en að farið var af stað með 

rannsóknina að hin stóru erlendu tísku- og snyrtivörufyrirtæki gerði út á 

þrönga staðalmynd um fegurð kvenna, þá var það bæði fróðlegt og 

ánægjulegt að sjá að tímaritin gera það ekki. Einnig var áhugavert að sjá 

ósamræmið í birtingarmynd kvenna í hinum erlendu 

snyrtivöruauglýsingum og þeirra kvenna sem blöðin fjalla um. Það var 

ánægjulegt að sjá að þessi tvö tímarit okkar virðast vera frekar 

veruleikatengd þegar kemur að hinni venjulegu konu. 

Gaman væri að geta fylgt þessari rannsókn eftir með því að kanna hver 

upplifun kvenna er á tímaritunum. Hvort konur spegli sjálfa sig og líf sitt 

við þær konur sem blöðin  fjalla um, hvort þær samsami sig við rödd 

blaðanna og hvort þær hafi almennt gagn og gaman af þeim. 
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Viðauki 1. Spurningar til ritstjóra 

1. Á hvaða tímabili varst þú ritstjóri tímaritsins Nýs Lífs/Vikunnar? 

2. Til hvaða markhóps reyndi blaðið að ná til? 

3. Hvernig var þessi hópur skilgreindur? 

4. Hvernig var reynt að höfða til þessa markhóps efnislega séð? 

5. Var ákveðin stefna í gangi varðandi myndefnið sem fór í blaðið? 

6. Var ákveðin stefna í gangi varðandi auglýsingar sem fóru í blaðið? 
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