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Útdráttur 

Þessi ritgerð byggir á rannsókn um sjálfsmynd kynjanna á netsíðunum Deiligst og 

Einkamál. Tilgangurinn með þessu verkefni var að komast að því hvernig kynin sýna sig 

sjálf í innsendu efni á Netinu. Kynjamunur og klámfengni var skoðað sérstaklega. 

Alls voru skoðaðar 700 sjálfsmyndir á netsíðunum Deiligst og Einkamál og sú 

skoðun sýndi að fleiri sjálfsmyndir kvenna en karla voru klámfengnar. Niðurstöður 

orðræðugreiningar á myndatexta, auglýsingatexta og gælunafna sýndu einnig að fleiri 

konur en karlar voru með klámfengin texta á netsíðunum.  

Einnig var andlitsáherslukenningin skoðuð en í henni er því haldið fram að á myndum 

af karlmönnum sé andlitið aðalatriði vegna þess að þeir séu gáfaðari en konur. Myndir af 

konum hinsvegar leggi oftar áherslu á líkamann vegna þess að þær eru viðkvæmari en 

karlmenn. Þessi tilgáta var fyrst skoðuð eftir sérstökum rannsóknarviðmiðum og 

sannaðist þá tilgátan á Deiligst en ekki á Einkamál. Við skoðun á sjálfsmyndunum á 

Deiligst og Einkamál eftir aðferðafræði Önju Hirdman (2007) þá reyndist tilgátan rétt.  
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Abstract 

This master‟s thesis is based on a study of young men‟s and women‟s portrayal of their 

self-identity on two dating websites, i.e. Deiligst.no and Einkamal.is. The main purpose 

of the study was to examine how the sexes portray themselves in user-generated content 

on the Web, and in particular to see if any sex differences would be found and if the 

photographs would be pornographic.  

The sample included 700 photographs that were found on Einkamal and Deiligst.  

The results of the present study indicated that photographs of young women tended to 

be more pornographic than photographs of men. Discourse analysis of photo captions, 

ads and pet names revealed that more women than men used text that had sexual or 

pornographic connotations on these websites.  

Moreover, this study tested the face-ism theory that claims that photographs of men 

emphasize their faces because they are more intelligent than women while photographs 

of women focus on their bodies because they are more sensitive than men.  Inititally,  this 

was only found to be true for Deiligst but by applying the same methodology as Hirdman 

(2007) has used in her studies, the evidence supported face-ism both for Deiligst and 

Einkamal.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er metin til 40 eininga af meistaraprófi í kynjafræði við Stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var dr. Guðbjörg Hildur Kolbeins. Ég þakka henni fyrir 

frábært starf og góðar leiðbeiningar. Þá vil ég einnig þakka foreldrum mínum og 

tengdaforeldrum fyrir hjálp með barnapössun síðustu vikur fyrir ritgerðarskil. Enn fremur vil 

ég þakka móður minni, Ásdísi Jónsdóttur,  fyrir prófarkalestur ritgerðarinnar og öllum þeim 

sem hafa hvatt mig þessi tvö ár sem vinnsla ritgerðarinnar stóð yfir.  
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Inngangur 

Ýmsir fræðimenn halda því fram að klám sé alls staðar nú á tímum (Andrea J. Ólafsdóttir 

og Hjálmar G. Sigmarsson, 2006; Holst, 2006). Það má velta því fyrir sér hvort klám sé 

orðinn eðlilegur hluti af tilveru okkar í dag hvort sem við viljum það eða ekki. Ýmsar 

skilgreiningar eru til á klámi og fyrsti kaflinn í þessari ritgerð fjallar um þær 

skilgreiningar.  

Sørensen og Knudsen (2006) segja að sú kynslóð sem er að vaxa upp núna kynnist 

klámi fyrr en aðrar kynslóðir vegna þess hversu aðgengilegt það er, m.a. á Netinu. Þessi 

kynslóð fái kynjamyndir sínar oft úr klámi og þess vegna sé mjög nauðsynlegt að 

rannsaka áhrif þess.  

Um þetta verður meðal annars fjallað í þessari ritgerð en þar sem unglingar fá 

kynjamyndir sínar meðal annars úr klámi þá þarf að skoða birtingarmynd kynjanna í 

klámefni.  

Það hefur orðið mikil breyting á síðustu árum á efni því sem hægt er að skoða á 

Netinu. Núna er mikið af því efni sem við erum að skoða á Netinu eins og á netsíðunni 

Facebook.com efni sem við búum til sjálf. Áður fyrr var mun erfiðara fyrir almenning að 

setja efni inn á Netið, með breyttri tækni er það orðið mun auðveldara. Í þessu verkefni 

verður hluti af  þessu efni sem kemur beint frá fólkinu skoðað.  Það má segja að 

almenningur sé nýjasti og vinsælasti framleiðandi efnis/kláms á Netinu.  

Rannsóknarspurningin er: Hvernig er ímynd kynjanna í innsendu efni á 

stefnumótanetsíðum?  

Mig  langaði til að skoða sjálfsmynd ungs fólks og hef valið að gera það með því að 

skoða sjálfsmyndir þeirra á tveimur stefnumótasíðum: Deiligst.no og Einkamal.is. 

Einkamál er íslensk stefnumótasíða sem inniheldur efni frá öllum aldurshópum en 

meirihluti notenda síðunnar er þó ungt fólk. Á Deiligst, sem er norsk stefnumótasíða, eru 

nær eingöngu myndir af ungmennum.  

Tilgangurinn með þessu verkefni er að komast að því hvernig kynin sýna sjálf sig í 

innsendu efni á Netinu en síðurnar sem hér eru skoðaðar eiga það sameiginlegt að þær 

samanstanda að mestu leyti af aðsendu efni frá almenningi eða áhugamönnum sem eru þá 

orðnir framleiðendur efnisins. 
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Skýrslan Unge, køn og pornografi i Norden, sem gerð var á vegum Norrænu 

ráðherranefndarinnar á notkun og áhrifum kláms á ungmenni á aldrinum 12-20 ára á 

Norðurlöndunum, er ein aðalheimild þessarar ritgerðar. Rannsóknirnar sem koma fram í 

skýrslunni voru gerðar á tímabilinu ágúst 2004 til september 2006. Löndin sem voru með 

í þessari skýrslu voru: Danmörk, Svíþjóð, Noregur, Ísland, Finnland og  Færeyjar. Í 

skýrslunni eru svör frá 1776 ungmennum, þar af voru 846 Danir, 697 Norðmenn, 233 

finnskir svarendur og 323 íslenskir. Með þessu var reynt að fá þversnið af 

notkunarmynstri, notkunarstöðum, áliti á klámi og áhrifum kláms. Skýrslan kom út árið 

2007. Skýrslan er í fjórum hlutum; sluttrapport, medianalyser, kvantitative studier og 

kvalitative studier (Sørensen og Knudsen, 2006).  

Anja Hirdman (2007) skrifaði þar um sænsk ungmenni en hún gerði rannsókn á 

sænsku síðunni Snyggast.se og í þessari ritgerð verður notuð sama aðferð við að skoða 

myndirnar á netsíðunum og hún notaði í sinni rannsókn en hún notaði átta mismunandi 

kóða til að flokka myndirnar. Niðurstaða Hirdman var sú að margar af sjálfsmyndunum á 

síðunni Snyggast.se og fleiri netsíðum væru með tilvísanir í klám.  

Upplýsingar um netsíðuna Deiligst voru fengnar úr umfjöllun í  Unge, køn og 

pornografi i Norden hjá Susanne Knudsen (2007).  Íslensku síðuna Einkamál þekkir 

höfundur af eigin raun. 

Til að svara rannsóknarspurningunni verða stefnumótasíðurnar skoðaðar og bornar 

saman. Innihald þessara netsíðna verður skoðað með augum kynjafræðinnar og áhersla 

lögð á að skoða kynjamuninn á þessum síðum. Sjálfsmyndir kynjanna á 

stefnumótasíðunum verða skoðaðar sérstaklega í rannsóknarkafla ritgerðarinnar.  

Aðalviðfangsefni þessarar ritgerðar er ungt fólk á aldrinum 15-25 ára. Netsíðurnar eru 

skoðaðar til að komast að því hvort það sé rétt sem kom fram í Unge, køn og pornografi i 

Norden, að stefnumótasíður eins og Deiligst innihaldi klámfengið efni (Sørensen og 

Knudsen, 2006).  

Notuð verður innihaldsgreining við að skoða netsíðurnar, Deiligst og Einkamál. 

Síðurnar eru ekki ókeypis nema að hluta en hér verður eingöngu skoðað efni sem er 

ókeypis og opið fyrir alla. Þetta er gert til að hægt sé að sjá hvað allir geta skoðað á 

Netinu, jafnt börn sem fullorðnir. Að hafa síðurnar opnar gefur fleirum möguleika á að 

skoða síðurnar.  

Fræðilegu sjónarmiðin samanstanda af sjónarmiðum kynjafræðinnar og 

fjölmiðlafræðinnar og netsíðurnar verða skoðaðar undir áhrifum frá hvoru tveggja.  
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Hér ætla ég að gera grein fyrir sjálfri mér og áhuga mínum á viðfangsefninu. Ég er með 

BA-próf í félagsfræði og skrifaði BA-ritgerð mína um klám og eftir að hafa hugsað mig vel 

um og lagt höfuðið í bleyti þá ákvað ég að skrifa MA-ritgerð mína líka um klám þótt ég 

tækist á við það viðfangsefni á mjög ólíkan hátt en í BA- ritgerðinni sem var skrifuð árið 

1991. Aðalástæða þess að ég ákvað að skrifa ritgerð um klám er að ég hef áhyggjur af þeirri 

þróun sem hefur orðið á klámefni. Það er orðið allt of algengt að sjá klæðalitlar konur á 

auglýsingaspjöldum og nú jafnvel karla líka í ögrandi og oft klámfengnum stellingum. Þessar 

myndir hljóta að hafa einhver áhrif, sérstaklega á börn og unglinga sem eru enn þá á 

mótunarskeiði. Þau geta fengið alrangar upplýsingar um hvernig þau eigi að líta út af þessum 

kynjamyndum og nú hefur Netið bæst við með sínar óteljandi klámsíður, og rannsóknir hafa 

sýnt að ungt fólk notar Netið mikið (Hagstofan, 2009).  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum kláms en engin hefur gert sambærilega 

athugun og gerð er í þessu verkefni hér á landi, eftir  því sem ég best veit. Þegar orðið 

klám var skrifað í leitarglugga Skemman.is, þar sem finna má safn rannsóknarritgerða og 

rannsóknarrita í flestum æðri menntastofnunum landsins, komu 11 ritgerðir á skjáinn, 

engin þeirra var um skoðun á klámi á netsíðum. Ekkert kom upp þegar leitað var að 

netklám. Það var heldur ekki neitt efni í Skemmunni um kynjamyndir eða staðalmyndir 

kynjanna á Netinu. Það er því full ástæða til að skoða staðalmyndir kynjanna á netsíðum 

eins og gert er í þessu verkefni.  

Fyrsti hluti ritgerðarinnar er fræðilegur, þar er eingöngu stuðst við þær heimildir sem 

til eru. Í fræðilega hlutanum er fjallað um skilgreiningar á klámi, klámvæðingu, 

klámnotkun, staðalmyndir kynjanna, kenningu um fjölmiðlaefni notendanna (user-

generated content) en hún snýst í aðalatriðum um að almenningur er framleiðandi 

efnisins sem sett er á Netið eins og á stefnumótasíðunum Deiligst og Einkamálum sem 

hér verða skoðaðar. Birtingamynd kynjanna á netsíðunum er því komin beint frá þeim 

sjálfum og ætti því að sýna okkur vel hvaða augum kynin líta á sig og/eða hvernig þau 

vilja að aðrir sjái þau.  Í fræðilega hlutanum er einnig fjallað um hugtakið sjálfsauðkenni 

(self-identity), stefnumótasíður og að síðustu er almenn umfjöllun um stefnumótasíðurnar 

Deiligst og Einkamál sem verða skoðaðar í þessari ritgerð.  

Annar hlutinn er tilgátukafli þar sem settar eru fram fullyrðingar um hvaða ályktanir 

ég dreg af fyrirliggjandi fræðilegu efni um hvað ég eigi von á að finna út frá skoðun 

minni á netsíðunum.  
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Þriðji hluti ritgerðarinnar er um aðferðafræði rannsóknarinnar; um val netsíðnanna, 

úrvinnslu og gögn og úrtak og fjölda mynda sem notuð verða í rannsókninni á 

netsíðunum.  

Í fjórða hlutanum eru rannsóknarniðurstöður af skoðun netsíðnanna. Fjórði hlutinn 

skiptist í tvo hluta; í fyrsta hlutanum er byrjað á að skoða orðræðuna, síðan 

sjálfsmyndirnar almennt, vinsældir sjálfsmyndanna, karla- og kvenlíkama og að síðustu 

andlitsáherslu (face-ism). Í seinni hlutanum eru sjálfsmyndir skoðaðar eftir 

kóðunarskema Önju Hirdman og þar eru tilgáturnar sannprófaðar sem settar voru fram í 

öðrum hluta ritgerðarinnar.  

 Í fimmta hluta ritgerðarinnar og þeim síðasta eru umræður, samantekt og lokaorð um 

efni ritgerðarinnar.  

Í viðauka eru töflur sem sýna niðurstöður af rannsókn eftir aðferðum Önju Hirdman 

(2007) á 400 sjálfsmyndum á Deiligst og Einkamálum. 
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1 Fræðileg sjónarmið 

Þessi hluti er fræðilegur, þ.e.a.s. hér er eingöngu stuðst við þær heimildir sem til eru. 

Hann skiptist í þrjá hluta. Í þeim fyrsta er fjallað um klám út frá þremur mismunandi 

sjónarhornum; skilgreiningum á klámi, klámvæðingu og klámnotkun. 

Annar hlutinn er um hugtök sem tengjast innsendu efni á netsíðum og þar er kafli um 

staðalmyndir kynjanna, kenningu um fjölmiðlaefni notendanna (user-generated content), 

sjálfsauðkenni (self-identity) og stefnumótasíður. Síðasti hlutinn er  um stefnumóta-

síðurnar Deiligst og Einkamál sem verða skoðaðar í þessari ritgerð.  

1.1 Klámskilgreiningar 

Engin skilgreining á klámi er til í íslenskum lögum en í Lögum um breytingu á 

almennum hegningarlögum nr. 19, 12. febrúar 1940 er í 15 gr. þeirra laga með áorðnum 

breytingum þann 15. maí 1992 talað um blygðunarsemi og hljómar svo: „Hver sem með 

lostugu athæfi særir blygðunarsemi manna eða er til opinbers hneykslis skal sæta fangelsi 

allt að 4 árum, en varðhaldi eða sektum ef brot er smávægilegt.“  Árið 2000 var samin 

Skýrsla dómsmálaráðherra um samanburð á lagaumhverfi á Íslandi og annars staðar á 

Norðurlöndum varðandi löggjöf og eftirlit með klámi, vændi o.fl., samkvæmt beiðni. 

Þessi skýrsla var lögð fyrir á Alþingi á 126. löggjafarþingi á árunum 2000–2001. Hún var 

svar við beiðni Guðrúnar Ögmundsdóttur og fleiri þingmanna um skýrslu frá 

dómsmálaráðherra um samanburð á lagaumhverfi á Íslandi og annars staðar á 

Norðurlöndum varðandi löggjöf og eftirlit með klámi, vændi o.fl. Skýrslan er mjög löng 

og ítarleg. Þar er útskýring Jónatans Þórmundssonar lagaprófessors á klámi og segir þar 

að í klámi „felist lostug lýsing á kynfærum, kynferðislegum stellingum, athöfnum eða 

hugsunum, en lostug telst lýsingin því aðeins, að sérstök áhersla sé lögð á hið 

lostavekjandi [...] eða hún feli í sér eitthvað afbrigðilegt eða ýkt og þar af leiðandi 

hneykslanlegt samkvæmt almennu siðamati í kynferðismálum“ (Þingskjal 625, 2000-

2001). Í skýrslunni er einnig sagt frá útskýringu sérfræðinganefndar Menningarstofnunar 

Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1986 á orðunum klám (pornografia) og erótík eða 

kynþokkalist (erotika). „Skilgreining hennar á klámi hljóðar svo í íslenskri þýðingu:  

Klám er ögrandi framsetning á kynlífi í auðgunartilgangi, án ástar, blíðu eða ábyrgðar, en 

http://www.althingi.is/altext/stjtnr.html#1940019
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kynþokkalist er bókmenntaleg eða listræn tjáning ástar” (Þingskjal 625, 2000-2001).  

Eins og sést er orðið erotica þýtt hér með kynþokkalist. Í þessari ritgerð verður orðið 

erótík notað þar sem það er algengara orð.  

Gunnhildur Kristjánsdóttir og Hildur Fjóla Antonsdóttir (2001) gerðu könnun á 

viðhorfum til kláms. Þær lögðu spurningalista fyrir 345 þátttakendur í 17 fyrirtækjum, 

stofnunum og félagasamtökum á höfuðborgarsvæðinu. Þátttaka var góð og niðurstöður 

þeirra eru byggðar á svörum 296 einstaklinga á aldrinum 18-72 ára, þar af voru 161 kona 

og 135 karlar. Flestir þátttakendanna í könnuninni töldu mikilvægt að skilgreina klám og 

var almenn ánægja með þær skilgreiningar sem oftast eru notaðar á opinberum vettvangi 

en þær eru: Skilgreining Sameinuðu þjóðanna, skilgreining úr skýrslu nauðgunarnefndar, 

skilgreining úr greinargerð sem fylgdi lögum um klám og skilgreining sem fjallar um 

kynja- og kynþáttamisrétti.  Fleiri konur en karlar höfðu þetta viðhorf. Könnunin sýndi 

einnig greinilega að fólk vill taka hart á barnaklámi. Einnig notuðu þær skilgreiningu sem 

byggði á viðmiðum Kvikmyndaskoðunar og er lýsing á þeim viðmiðunum sem höfð eru 

til hliðsjónar þegar skoðað er efni sem mögulega inniheldur klám. Skilgreiningin hljóðar 

svo: „Klám þekkist á því að veigamikill hluti þess samanstendur af atriðum sem limur/ir í 

fullri reisn og opin sköp snertast. Í þess konar efni virðist söguþráður og persónusköpun 

vera aukaatriði“. Þáttakendur gáfu þessari skilgreiningu almennt nokkuð háar einkunnir 

og ekki var marktækur munur á niðurstöðum eftir kynjum eða aldri (Gunnhildur 

Kristjánsdóttir og Hildur Fjóla Antonsdóttir, 2001, bls. 28). Kvikmyndaskoðun var lögð 

niður þann 1. júlí 2006  („Merkingum á kvikmyndum breytt„„, 2006). 

Í íslensku orðsifjabókinni segir að klám sé klúryrði sem einkum sé notað yfir 

kynferðismál. Klámefni þýðir grófgert eða illa unnið efni. Orðið klám kemur frá danska 

orðinu klåmen sem þýðir rakur, límkenndur eða eitthvað sem loðir við. Upphafleg 

merking orðsins er þá eitthvað sem „klemmist eða loðir við, klístur eða slímkennd 

óþægindi„„. Klámorð og klámyrði eru móðgunarorð eða skammaryrði. Að klæmast er að 

„nota klúryrði„„ og klæminn er að vera klúryrtur. Orðið klúr merkir grófgerður, 

ruddafenginn, illvígur eða harðleikinn (Ásgeir Blöndal Magnússon, 1989, bls. 470 og 

481). Í íslenskri orðabók er klám útskýrt sem grófgert eða illa unnið verk og gróf orð eða 

klúryrði, þó einkum um kynferðismál eða kynfæri, málfar, mynd eða annað sem sýnir 

kynlíf eða kynfæri án nauðsynjar í listrænu samhengi (Árni Böðvarsson, 1993). 

Diana E. H. Russell segir að klám sé efni sem tengir kynlíf og/ eða sýningu kynfæra 

við misnotkun eða niðurlægingu þannig að það virðist afsaka, styðja eða ýta  undir þess 

http://www.althingi.is/altext/126/s/0625.html).%20%20Ég
http://www.althingi.is/altext/126/s/0625.html).%20%20Ég
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konar hegðun (Russell, 2000; Gunnhildur Kristjánsdóttir og Hildur Fjóla Antonsdóttir, 

2001). Russell (2004) segir að erótík sé hins vegar kynferðislega örvandi efni sem 

inniheldur enga kynjamismunun, fordóma gegn kynþáttum eða samkynhneigðum og ber 

virðingu fyrir þeim mönnum og dýrum sem koma þar fram. Skilgreining Russell er 

kynhlutlaus og mun víðari en hjá Andreu Dworkin (2000) sem segir að í klámi sé konan 

misnotuð af karlmanninum í gegnum kynlífið. Klám sé þannig hljótt og óskýranlegt kerfi 

sem skaðar allar konur með ójöfnuði og misnotkun. Dworkin tengir þannig klám við 

niðurlægingu kvenna.  

Skilgreining Andreu Dworkin og Catherine A. MacKinnon er hins vegar enn ítarlegri 

og snýst um að í klámi sé konan misnotuð og  sýnd sem kynferðislegur hlutur sem líkar 

við sársauka og niðurlægingu.1 Hér er ítarlega farið í hvernig konan er niðurlægð í klámi; 

henni er nauðgað og misþyrmt, jafnvel bútuð í hluta, meidd, sýnd skítug eða 

minnimáttar, blæðandi eða/og með marbletti. Þetta er síðan sett í samhengi við 

kynferðislegar athafnir. Hér virðist frekar verið að vísa til grófs kláms (hardcore). 

Andstæða þess er mjúkt klám (softcore).  

Jane Ussher (1997) segir að í grófu klámi sé getnaðarlimurinn aðalatriðið. Dæmigert 

gróft klám sé þegar karlmaður sést hafa endurteknar samfarir við konu í gegnum píkuna, 

í munn eða rass. Oft sé um nauðgun að ræða, að konan sé tekin án þess að vilja það og 

þrátt fyrir það sýni hún fljótlega ánægju sína á samförunum. Aðalmálið í grófu klámi sé 

að kynlífið sé alvöru, ekkert plat og þess vegna sé getnaðarlimurinn mjög oft sýndur í 

uppréttri stöðu. Hún segir að mjúkt klám hins vegar sé löglegt klám sem leggur áherslu á 

konuna í kynferðislegum stellingum þar sem karlmaðurinn sé oftast fjarverandi nema 

þegar hann sé áhorfandi. Ussher nefnir Playboy sem dæmi um mjúkt klám.  

Andrea Dworkin (2000) segir einnig að það versta við klám sé að það segir sannleika 

karlmanna eins og það sé sannleikur alheimsins. 

Í Unge, køn og pornografi i Norden er klám skilgreint þannig að það sýni yfirleitt 

hefðbundin kynhlutverk þar sem maðurinn hefur valdið og er aðalatriðið á meðan konan 

                                                 
1 Pornography is defined as the graphic, sexually explicit subordination of women whether in pictures or in 

words that also includes one or more of the following: women are presented dehumanized as sexual objects 

who enjoy pain or humilation; or women are presented as sexual objects who enjoy pain or humilation; or 

women are presented as sexual objects who experience sexual pleasure by being raped, or women are 

pesented as sexual objects tied up or cut up or mutilated or bruised or physically hurt; or women are 

presented in postures of sexual submission; or women„s body part are exhibited such that women are 

reduced to those parts; or women are presented in scenarios of degration, injury abasement, torture, shown 

as filthy or inferior, bleeding, bruised or hurt in a context that makes these conditions sexual (Dworkin, 

2000, bls. 29).  
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er honum undirgefin og dæmist eftir útliti og kynferðislegri þjónustulund (Sørensen og 

Knudsen, 2006).  

Gunnhildur Kristjánsdóttir og Hildur Fjóla Antonsdóttir (2001) segja að flestir 

feminískir fræðimenn séu sammála um að valdahlutföll á milli kynjanna í 

gagnkynhneigðu klámefni séu ójöfn og að hugtakið klám gefi til kynna ójafna valdastöðu 

þar sem karlmenn hafi yfirleitt vald yfir konum. Þær segja jafnframt að karlafræðingurinn 

Michael Kaufman haldi því fram að þrátt fyrir að karlmenn í okkar samfélagi hafi 

yfirleitt meiri völd en konur þá sé ofbeldi karla gegn konum merki um valdaleysi þeirra 

en ekki völd þeirra. Þannig séu þeir oft óöryggir með karlmennsku sína og hvað það er að 

vera karlmaður, og reiði og sársauki karla með lélega sjálfsmynd og lágt sjálfsmat bitni 

oft á konum. 

Russell (2000, 2004) segir að klám innihaldi ofbeldi gegn konum og kynferðislega 

misnotkun en erótík innihaldi hvorugt. 

Í gegnum tíðina hefur klámefni breyst og skilgreining á klámi einnig. Brian McNair 

(1996) segir skilgreiningu á klámi pólitíska og vísa til mismunandi hlutar á mismunandi 

tímum. Margt virðist benda til þess að klámefni á Netinu innihaldi meira ofbeldi en áður 

hefur viðgengst í klámi. Þess vegna snúast nýlegar skilgreiningar á klámi oftast um 

ofbeldi og niðurlægingu kvenna eins og skilgreining MacKinnon og Andreu Dworkin.  

Gunnhildur Kristjánsdóttir og Hildur Fjóla Antonsdóttir (2001) segja að þótt það sé 

ekki hægt, og jafnvel ekki æskilegt, að setja fram afdráttarlausa og endanlega 

skilgreiningu á klámi þá telji margir það mikilvægt að það sé á hreinu hvaða efni sé 

ástættanlegt og hvað ekki. Því greinilegt sé að kynlífsiðnaðurinn þrífist í því tómarúmi 

sem umlyki hugtakið klám. 

Í skýrslu nefndar sem falið var að gera tillögur um úrbætur vegna kláms og vændis er 

klám skilgreint á þennan hátt: 

Að banni við dreifingu og birtingu á ákveðinni tegund af klámi verði aflétt. Í því 

skyni verði tekin upp ákveðin flokkun á klámi sem skipti því niður í gróft klám og 

klám af vægara tagi. Til grófs kláms teljist þá barnaklám, dýraklám og ofbeldisfullt 

klám. Til kláms af vægara tagi teljist þá klám sem ekki getur flokkast undir gróft 

klám. Almennt bann verði áfram við dreifingu og birtingu hins grófa klámefnis en 

banni við hinu vægara klámefni verði aflétt (Dómsmálaráðuneytið, 2002, bls. 58).   

Skilgreiningar á klámi snúast flestar um að í klámi sé konan niðurlægð. Oftast er það 

karlmaðurinn sem það gerir og í klámi virðist konan vera mjög ánægð með sitt hlutskipti, 

að þjóna karlinum. Erótík er andstaða kláms og er yfirleitt skilgreind sem listrænt efni 
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sem inniheldur ekki ofbeldi eða misnotkun á konum. Í íslenskum lögum er engin 

skilgreining til á klámi en í 210. gr. hegningarlaganna er talað um brot á blygðunarsemi 

sem getur einnig átt við klám. 

Guðbjörg Hildur Kolbeins (2007) gerði rannsókn á íslenskum ungmennum í 

skýrslunni Unge, køn og pornografi i Norden. Í rannsókn hennar fengu 1500 íslensk 

ungmenni bréf þar sem þeim var boðið að taka þátt í spurningakönnun á vefnum. Það 

voru einungis 323 unglingar af báðum kynjum á aldrinum 14-18 ára sem svöruðu 

könnuninni. Meira en 230 af 323 svarendum sögðu að myndir af nöktu fóki sem væri að 

snerta sig eða að aðra væri klám. Fleirum en 200 svarendum fannst myndir af 

kynfærunum ekki vera klám. Íslensku unglingarnir sögðu einnig að kynmök án þess að 

kynfærin sæjust væri ekki klám,  kynfærin þurftu að vera sýnileg til að það teldist klám. 

Það sást greinilegur kynjamunur í svörunum; meirihluti stúlknanna töldu meira til kláms 

en drengirnir. Svo dæmi sé tekið þá töldu 11,8% stúlknanna fólk í æsandi fötum vera 

klám en einungis 6,8% drengjanna,  myndir af nöktu fólki töldu 35,6% stúlknanna vera 

klám en einungis 24,1% drengjanna og 25% stúlknanna töldu nakið fólk sem var að 

kyssast vera klám en einungis 14,9% drengjanna. Í íslensku rannsókninni kom einnig 

fram að einn af hverjum fimm svarendum sögðu að klám sýndi að karlmenn tækju 

ákvarðanir um kynlíf, á meðan 1/3 þátttakendanna sagði að klám sýndi að bæði kynin 

væru ráðandi í kynlífi. Unglingarnir sögðu margir að klám sýndi að hægt væri að iðka 

kynlíf á margvíslegan hátt og að kynlíf geti verið dásamlegt. Margar stúlkur, hins vegar, 

trúðu því að klám sýndi að karlmenn hefðu alltaf áhuga á kynlífi.   

Það er greinilegt að þröskuldurinn hjá stúlkunum fyrir klámi er lægri en hjá 

drengjunum, þar af leiðandi telja þær meira efni til kláms en drengirnir. Þrátt fyrir lágt 

svarhlutfall þá voru niðurstöður rannsóknar Guðbjargar Hildar í samræmi við rannsóknir 

á öðrum Norðurlöndum.  

Andrea J. Ólafsdóttir og Hjálmar G. Sigmarsson (2006) gerðu rannsókn á viðhorfum 

unglinga til kláms á Íslandi árið 2006. Þetta var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru 

viðtöl við fimm hópa unglinga á aldrinum 14-18 ára. Í hverjum hópi voru  4-7 

einstaklingar. Í þessari rannsókn segja stúlkurnar að þeim finnist klámið sýna konur í 

hlutverki þrælsins, þar sem þær eru einungis sýningargripir, og líkja kláminu við 

nauðgun eða vændi. Það kemur einnig skýrt fram að báðum kynjunum finnst að klám sé 

óraunverulegt og tilfinningalaust. Stúlkurnar virðast hafa mun ákveðnari skoðun á klámi 

en drengirnir og eru samstíga í andúð sinni og fyrirlitningu á klámi. Samt segjast þær 
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ekki geta komist hjá því að sjá klám, því það sé alls staðar. Þrátt fyrir að vera á móti 

klámi fannst þeim erfitt að koma með endanlega og alhæfandi skilgreiningu á klámi því 

að það sem sé klám fyrir einum sé það ekki endilega fyrir öðrum og spurning hvar 

lagalegu mörkin séu. 

Í könnun Gunnhildar Kristjánsdóttur og Hildar Fjólu Antonsdóttir (2001) á viðhorfi 

til kláms kom einnig fram að þátttakendur gerðu almennt mikinn greinarmun á klámi og 

erótík. Hugtakið klám var gjarnan talið neikvætt og mun fleiri karlar en konur töldu 

hugtakið klám vera hlutlaust eða jákvætt. Marktækur munur var einnig eftir aldri. 

Karlmenn sem voru 25 ára og yngri töldu hugtakið mun hlutlausara og jákvæðara en 

aðrir þátttakendur. 

Skilgreining flestra ungmennanna hjá Andreu J. Ólafsdóttur og Hjálmars G. 

Sigmarssonar (2006) á erótík er sú að það sé listrænt efni sem legði áherslu á fegurð og 

virðingu og þannig ólíkt klámi.  

1.2 Klámvæðing 

Klámvæðing (pornographication) er orð sem við heyrum oft nú á dögum. Þetta orð eða hugtak 

vísar til þess að á síðustu áratugum hefur klám aukist til muna í vestrænum þjóðfélögum. 

Atwood (2002) segir að á síðustu tveimur áratugum hafi magn kláms margfaldast og mörkin á 

milli kláms og lista, og kláms og dægurmiðla séu orðin mjög óljós. Klám sé orðið stór hluti af 

sjónvarpsefni og efni í öðrum fjölmiðlum og einnig í almennu tali.  

Þannig er djarfur klæðnaður ungs fólks, sérstaklegra ungra stúlkna, dæmi um aukna 

klámvæðingu í þjóðfélaginu. Samfés (e.d.a.) sá ástæðu til þess að setja reglur um 

klæðaburð á árshátíð sinni veturinn 2011 en Samfés eru frjáls félagasamtök 

félagsmiðstöðva á Íslandi. Samfés birti á heimasíðu sinni eftirfarandi reglur um 

klæðaburð á Samfés hátíðinni 2011: 

1 Ef klæðast á kjól eða pilsi sem nær EKKI niður fyrir hné skal klæðast lituðum  

sokkabuxum eða leggings sem ná niður á ökkla (s.s. hjólabuxur ekki í lagi). 

2 Varast skal að klæðast of flegnum bolum eða kjólum. 

3 Ekki er leyfilegt að vera með skyrtur alveg fráhnepptar  né að vera ber að ofan. 

4 Vanda skal val á skóm og beita skynseminni í þeim efnum, þetta er langt ball þar 

sem fá tækifæri gefast til að setjast og hvíla sig– margar stúlkur sem hafa 

ákveðið að vera í háum hælum eru oftar en ekki komnar úr þeim á leiðinni í 

höllina. Tíðustu slysin er af völdum hárra hæla, hælsæra og ef búið er að stíga á 

berar tær (Samfés, e.d.b.). 
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Samfés segir að ástæðan fyrir þessum reglum séu þær fjölmörgu athugasemdir sem 

þeim hefur borist undanfarin ár.   

Klara Egilson fjallar um þessar reglur og talar við Hjálmar Sigmarsson, sálfræðing og 

talsmann Jafnréttisstofu, sem segir þetta: 

...að þó vissulega sé klæðaburður ungmenna áhyggjuefni sé hópur ungs fólks 

meðvitað um stöðu sína og jafnrétti í þjóðfélaginu. Sem betur fer neita ungmenni í 

auknum mæli að taka þátt í klámvæðingunni og hafa sýnt sterk viðbrögð við 

ákveðinni þróun í tísku og klæðaburði. Við hjá Jafnréttisstofu höfum meðal annars 

það hlutverk að heimsækja skóla í fræðslutilgangi. Þar bendum við m.a. á hvaða 

ímyndir og skilaboð berast frá fjölmiðlum og menningarmiðlum, hvernig strákar og 

stelpur eigi að vera. Þá segir Hjálmar ennfremur ekki þekkja til ákvörðunar 

SAMFÉS og geti því ekki fullyrt um forsendur fyrir þessari nálgun, en að hluterk 

Jafnréttisstofu sé engu að síður að vinna gegn neikvæðum staðalímyndum og því sé 

umræðunni fagnað (Klara Egilson, 2011). 

Þann 24. mars 2010 var opinn umræðufundur í Þjóðminjasafninu sem bar yfirskriftina 

Menning og klám í Háskóla Íslands. Á Facebook-síðu þar sem fundurinn var kynntur 

stóð þetta meðal annars um efni þessa fundar: 

Klámvæðing og klámmenning fer vaxandi í íslensku samfélagi. Klámvæðing merkir að 

sífellt er daðrað við táknmyndir og tilvísanir kláms í dægurefni þannig að mörkum hins 

„eðlilega“ og leyfilega er stöðugt ögrað og þau víkkuð út. Andstaða gegn klámi og 

klámvæðingu byggist ekki á andstöðu við nekt og kynlíf heldur þá mynd af kynverund 

kvenna og karla sem þar er dregin upp og gjarnan byggist á ofbeldi, hlutgervingu og 

valdatengslum. Þessi þróun teygir anga sína inn í skólakerfið, félagslíf nemenda og 

tómstundaviðburði. Háskólasamfélagið er hér ekki undanskilið („Menning og klám í Háskóla 

Íslands, 2010„„). 

Klámvæðing var rædd á norrænni ráðstefnu í júní 2005 og Kalli Klemen, 

framkvæmdastjóri Norrænu upplýsingaskrifstofunnar í Tallinn, sagði þetta meðal annars 

við opnun ráðstefnunnar: 

Börn og unglingar verða fyrir miklum áhrifum frá klámvæðingu í samfélaginu og 

þetta hefur í för með sér fordóma og staðlaða afstöðu til hlutverka kynjanna í 

samfélaginu auk þess sem þetta hefur áhrif á gildismat unga fólksins („Klámvæðing 

rædd á norrænni ráðstefnu“, 2005) 

Mac Nair (2002) talar um að porn chic sé birting kláms í efni sem í raun er ekki klám 

eins og í listum og menningu okkar. Porn chic er  þannig afleiðing  klámvæðingunnar 

(pornographication) en hún snýst um að klámið sé alltumlykjandi í fjölmiðlum okkar og 

umhverfi og sé orðinn hluti af hversdagslífi okkar.  

Annette Dina Sørensen (2003) segir að klámvæðingin sé hluti af dægurmenningu 

okkar og fjölmiðlarnir taki mikinn þátt í að viðhalda klámvæðingunni með mikilli 

umfjöllun um klám. Með tilkomu Netsins hafa allir jafnan aðgang að klámefni með 
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einum smelli, það þarf ekki lengur að leita að klámi í bókum, kvikmyndum eða blöðum 

heldur þarftu bara að hafa aðgang að tölvu og Neti til að geta skoðað klám og margar 

klámnetsíður eru ókeypis og öllum opnar.   

Skýrslan sem Andrea J. Ólafsdóttir og Hjálmar G. Sigmarsson gerðu um rannsókn 

sína heitir Þetta er út um allt og vísar titillinn til algengi kláms, það er alls staðar. Andrea 

og Hjálmar segja í inngangi þessarar skýrslu:  

Ætla má að sú kynslóð sem nú vex úr grasi hafi séð mun meira og grófara klám 

heldur en nokkur kynslóð sem á undan hefur farið. Klám inniheldur sterkar 

staðalímyndir um hefðbundin kynjahlutverk þar sem konur eru oftast sýndar þjóna 

kynlífskröfum karla af mikilli innlifun og því hafa femínistar gagnrýnt klám fyrir að 

ganga gegn jafnrétti kynjanna og hafa áhyggjur af því að aukin klámvæðing grafi 

undan getu ungra stúlkna til að setja mörk í samskipum sínum við stráka og karla 

(Andrea J. Ólafsdóttir og Hjálmar G. Sigmarsson, 2006, bls. 2). 

Hér er því haldið fram að klám, og þá jafnframt aukin klámvæðing,  geti haft neikvæð áhrif 

á ungar stúlkur þar sem klámið sýni oftast konuna í þjónustuhlutverki fyrir karlinn. Þetta geti 

haft þær afleiðingar að stelpur og konur verði fyrir auknum þrýstingi frá hinu kyninu til að taka 

þátt í kynlífi sem þær vilji ekki en láti samt til leiðast. Klám geti þannig skemmt fyrir ungum 

stúlkum í samskiptum þeirra við hitt kynið þar sem það gefi til kynna að stúlkur eigi að gera 

það sem drengirnir vilji, ekki endilega það sem þær vilji. Þetta á ekki bara við um kynlíf þeirra 

heldur einnig önnur samskipti kynjanna í hinu daglega lífi.   

Löfgren-Mårtenson og Månsson (2006b) segja að allt þetta klám sem er til staðar 

núna auki kynferðislegan þrýsting á ungmenni, sérstaklega stúlkurnar. Ungmennin 

neyðist til að fullorðnast snemma með því að klæða og mála sig á kynþokkafullan hátt 

vegna þrýstings frá samfélaginu. Stúlkunum finnist að það sé mikið lagt upp úr því að 

stunda kynlíf, hvort sem þeim líki það betur eða verr. Í þessu sambandi er t.d. talað um 

sprettiglugga sem birtast oft á netsíðum og eru auglýsingar og tengill fyrir ýmsar 

netsíður, oftast klámsíður. Einnig eru nöfn netslóða klámsíða oft keimlíkar öðrum 

vinsælum síðum. Þau halda því einnig fram að því fleiri sem skoði klám því eðlilegra 

verði það og það sé þróunin að gera klám að eðlilegum hlut. 

1.3  Klámnotkun  

Í nýlegri rannsókn sem var gerð meðal norrænna ungmenna á aldrinum 16-19 ára sögðust 

20% íslenskra pilta skoða klám daglega, í öðru sæti eru norsku drengirnir með tæplega 

19% og dönsku drengirnir eru í þriðja sæti með um 15% klámskoðun. Íslenskir og 

norskir unglingsdrengir virðast samkvæmt þessum tölum skoða klám mun oftar en 
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unglingspiltar á öðrum Norðurlöndum. Innan við 1% (0,7) íslenskra stúlkna segjast skoða 

klám daglega og er það svipað og á öðrum Norðurlöndum. Níutíu og tvö prósent íslensku 

stúlknanna og 24% íslensku drengjanna segjast aldrei skoða klám; hér skora íslensku 

drengirnir líka hæst, Danir eru næstir og 28% danskra drengja segja að þeir skoði aldrei 

klám. Fimmtán prósent  finnskra drengja segjast skoða klám vikulega en einungis 9% 

íslenskra pilta, svo þeir skora ekki hæst alls staðar í þessari rannsókn. Hins vegar segjast 

2,6% íslenskra unglingsstúlkna skoða klám vikulega og það er hæsta skorið í svörum við 

þeirri spurningu, næst eru finnsku stúlkurnar með 1,8% (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 

Jón Sigfússon, Álfgeir Logi Kristjánsson, Hrefna Pálsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

2010). Hér kemur fram mjög mikill munur á klámskoðun drengja og stúlkna. Eitthvað af 

þessum kynjamun gæti verið vegna mismunandi túlkunar kynjanna á klámi.  

Í íslenska hlutanum í  Unge, køn og pornografi i Norden kom í ljós að 96% af 

drengjunum höfðu séð klám og um 89% af stúlkunum. Að meðaltali voru unglingarnir 11 ára 

gamlir þegar þeir sáu klám fyrst. Könnunin sýndi fram á skýran kynjamun í klámnotkun. 

Karlkyns viðmælendur horfa á klám einir heima til sjálfsfróunar á meðan stúlkurnar horfðu á 

klámið með vinum sínum eða hjá vinum sínum, fyrir forvitnissakir eða sér til skemmtunar. 

Stúlkurnar virtust trúa því frekar en drengirnir að klám geti hvatt til vændis eða nauðgana 

(Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007). Hér kemur í ljós mismunandi notkunarástæður, þ.e. 

drengirnir horfa oftast á klám einir eða með vinum sínum og nota klámið til sjálfsfróunar á 

meðan stúlkurnar horfa á klámið með vinum sínum sér til skemmtunar.   

Í Unge, køn og pornografi i Norden er talað um að Netið geri það að verkum að 

aðgengi kláms sé mikið auðveldara en það var áður. Það er yfirleitt ókeypis og á Netinu 

birtast klámsíður oft í gegnum ruslpóst eða sprettiglugga. Þrátt fyrir að Noregur sé með 

stranga klámlöggjöf þá geta allir sem hafa aðgang að Netinu yfirleitt skoðað klám 

ókeypis í miklum mæli. Klámefnið verður líka stöðugt grófara og meiri nekt er sýnd 

(Sørensen og Knudsen, 2006).  

Samkvæmt Ufi (2010) eru klámsíður 12%  allra vefsíðna á Netinu; það gera 

24.644.172 síður í allt. Á hverri sekúndu er $3.075.64 eytt í klám og 28.258 netnotendur 

horfa á klám. Um 40 milljónir Bandaríkjamanna eru reglulegir gestir á klámsíðum. Í 

Bandaríkjunum er $2,84 milljarða gróði af netklámi á ári. Í öllum heiminum er upphæðin 

$4,9 milljarðar. Það eru 2,5 milljarða tölvupósta á dag klámfengnir. Það eru 25% allra 

beiðna á leitarvélum klámfengnar, það gera 68 milljónir á hverjum degi. Meðalaldur 
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þeirra sem sjá fyrst klám er 11 ár. Tuttugu prósent karlmanna segjast horfa á netklám í 

vinnunni og 13% kvenna. 

Samkvæmt frétt Pressunnar („30 þúsund klámmyndir„„, 2010) eru á hverri sekúndu 

skoðaðar 30 þúsund klámkvikmyndir á Netinu. Karlmenn eru 72% áhorfendanna, 35% 

allra gagnaflutnings á Netinu tengist kláminu og 43% allra netnotenda horfa á klám.  

Harris og Barlett (2009) segja að það sé orðið stórt vandamál hversu aðgengilegt 

klámefni sé á Netinu sem hafi í raun engar raunverulegar hömlur. Þrátt fyrir að það sé 

mikill áhugi fyrir að banna aðgang barna að klámsíðum sé ósamkomulag um hvernig og 

hvað ætti að banna án þess að bannið nái líka yfir síður sem innihalda ekki kynferðislegt 

efni eins og síður með upplýsingum um brjóstakrabbamein eða listrænar síður. Þeir segja 

að árið 2002 hafi rannsókn sýnt fram á að einhleypir karlmenn á aldrinum 18-45 ára 

skoði klámsíður mest allra hópa. 

Í Unge, køn og pornografi i Norden kemur fram að Danmörk var fyrsta landið í 

heiminum sem lögleiddi klámmyndir árið 1969. Svíþjóð fylgdi á eftir 1971 og Finnland 

hefur líka frjálslynda klámlöggjöf. Noregur og Ísland hafa haft strangari klámlöggjöf en 

Danmörk, Svíþjóð og Finnland (Sørensen og Knudsen, 2006). Þrátt fyrir mismunandi 

löggjöf um klám á Norðurlöndunum þá hafa öll löndin jafnan aðgang að Netinu og þar er 

hægt að skoða óteljandi síður sem innihalda klám.  

Fiona Atwood (2005) segir að því hafi verið haldið fram að klámnotkun sé mikil og 

stöðugt vaxandi og hafi óæskilegar félagslegar afleiðingar. Nýlega hafi orðið til meira 

kynferðislegt efni í dægurmiðlum. Sérstaklega hafi fólk áhyggjur af klámefni í sjónvarpi, 

tímaritum og á Netinu. Hún segir nauðsynlegt að rannsaka þetta svið enn frekar vegna 

þess að skilgreining og upplifun á klámi sé mjög misjöfn bæði hjá almenningi og 

fræðimönnum.   

Í Unge, køn og pornografi i Norden kom fram að norræn ungmenni þekki vel til 

kláms, skoði það reglulega og að það sé kynjabundinn munur á notkun og áliti á klámi. 

Um 99% drengjanna og 86% stúlknanna sögðust hafa séð klám. Meirihluti þeirra hafði 

fyrst séð klám á aldrinum 12-14 ára. Mikill kynjamunur var á notkun kláms því 

drengirnir voru í meirihluta þeirra sem skoðar klám oft á meðan stúlkurnar voru í 

meirihluta þeirra sem skoða klám sjaldan. Ungmennin sjá oftast klám í sjónvarpi, 

klámblöðum eða á Netinu (Sørensen og Knudsen, 2006). Þessar niðurstöður sýna að 

norræn ungmenni virðast langflest vera nokkuð kunnug klámi og að drengir skoða klám 

meira en stúlkur.  
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Í ljósi þess hve það er auðvelt að nálgast klám, sérstaklega á Netinu, þá er athyglisvert 

að skoða svör unglinganna í rannsókn Andreu J. Ólafsdóttur og Hjálmars G. 

Sigmarssonar (2006) um áhuga þeirra á því að horfa á klám. Þar kemur fram að ef strákur 

sem er að byrja í sambandi horfir mikið á klám þá geti það haft neikvæð áhrif á 

sambandið. Einn strákur sem talaði opinskátt um að hann væri á móti klámi fékk ekki 

jákvæð viðbrögð hjá hinum strákunum. Stúlkurnar í rannsókn þeirra sögðust hafa mjög 

lítinn áhuga á klámi og töldu aðrar stelpur einnig hafa lítinn áhuga á því. Þær sögðu klám 

vekja ranghugmyndir, vera ógeð og mjög subbulegt og jafnvel sorglegt. Einn af 

strákunum sagði að það gæti alveg verið að einhver tæki það bókstaflega sem birtist í 

klámi. Stelpur hins vegar segjast almennt vera á móti klámi.  

Þetta er í andstöðu við niðurstöður í Unge, køn og pornografi i Norden sem sýndi 

fram á að bæði kynin skoði klám reglulega þótt stúlkurnar virðist frekar verða fyrir 

neikvæðum klámáhrifum en drengirnir (Sørensen og Knudsen, 2006). En þar sem 

þáttakendurnir í norrænu rannsókninni er mun fleiri en í rannsókn Andreu og Hjálmars þá 

eru niðurstöður hennar sennilega marktækari.  Í íslensku rannsókninni í Unge, køn og 

pornografi i Norden kemur einnig fram að 87% svarendanna segja að það sé ekki neitt 

vandamál að nálgast klám, einungis um 5% segja að það eigi að banna klám og rúmlega 

helmingurinn eða 68% að klám sé í lagi en það þurfi að takmarka það.  Um 71% íslensku 

unglinganna vildu lögleiða klám með sérstökum höftum á Íslandi (Guðbjörg Hildur 

Kolbeins, 2007).  

Hér kemur greinilega fram að flest ungmenni á Norðurlöndunum eru hlynnt klámi en 

vilja samt einhverjar takmarkanir á því. Í sænsku rannsókninni í Unge, køn og pornografi 

i Norden kemur fram að fleiri stelpur en strákar eru á móti klámi, sænsku ungmennin 

segja að klám hafi orðið að eðlilegum hlut undanfarin ár og það sem teljist vera 

félagslega ásættanlegt hafi breyst. Einnig segja þau að þau langi til að mótmæla klámi en 

gefi sér ekki tíma til þess því það sé svo  margt annað sem taki tíma og orku á 

unglingsárunum (Löfgren-Mårtenson og Månsson, 2007).  

 Štulhofer,  Buško  og  Landripet (2010) gerðu rannsókn á 650 króatískum mönnum á 

aldrinum 18-25 ára. Niðurstöður þeirra á áhrifum kynferðislegs efnis leiddu í ljós að það 

var margt sem hafði áhrif á upplifun þeirra af kynferðislega efni eins og hvað þeir 

skoðuðu klám oft um 14 ára aldur, hversu oft þeir stunduðu sjálfsfróun, hvað þeir 

stunduðu kynlíf oft og hvort þeir trúðu á goðsagnir um kynin. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Aleksandar+%c5%a0tulhofer
http://www.springerlink.com/content/?Author=Vesna+Bu%c5%a1ko
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Viðmiðin hafa breyst með auknu klámi og erfitt er að finna mörkin á milli þess sem 

má og ekki má. Í bókinni Sex øver allt typ!  segja strákar á aldrinum 17-20 ára  að það sé 

hægt að ná sambandi við „venjulegar stelpur“  í gegnum Netið. Þeir segja að það sé mjög 

auðvelt að fá stelpur til að afklæðast fyrir framan vefmyndavél. Þeir segja að það þurfi 

ekki að þrábiðja þær um að fara úr fötunum, nóg sé að segja að þær þurfi að gera það til 

að eiga einhvern „sjens“ í þá (Löfgren-Mårtenson og Månsson, 2006b). Samkvæmt þessu 

virðist ekki þurfa mikið til að fá unglingsstúlkur til að aflæðast, alveg ókeypis. Hér eru 

ungmennin að búa til sitt eigið klámefni án allrar hjálpar utanaðkomandi en auðvitað sjá 

þau svipuð dæmi í klámi og hjá jafnöldrunum. Þetta er kannski  meira spurning um að 

gera eins og allir hinir, að vera með. Íslensku unglingarnir virðast byrja að skoða klám 

aðeins fyrr en unglingar á  öðrum Norðurlöndum.  

Í viðtölunum hjá Andreu J. Ólafsdóttir og Hjálmari G. Sigmarssyni (2006) kom m.a. 

fram að unglingunum finnst klám mjög áberandi á Netinu, þar sem þeim finnst aðgengið 

alltof auðvelt og segjast varla geta komist hjá því að sjá það. Í skýrslu þeirra virðast 

íslensk ungmenni ekki hafa mikinn áhuga á að skoða klám og oft er talað um að þeim 

finnist vera of mikið um klám í þjóðfélaginu.  

Niðurstöður í Unge, køn og pornografi i Norden sýndu hins vegar fram á að norræn 

ungmenni, þar með talin þau íslensku skoða klám reglulega. Þær sýndu einnig jákvæða 

fylgni á milli þess hversu oft unglingarnir horfðu á klám og að þeir héldu að strákum og 

stelpum fyndist kynlíf meira spennandi ef mótaðilinn streittist á móti. Það fannst líka 

fylgni á milli notkunar kláms og fyrstu kynlífsreynslu. Einnig fannst fylgni á milli 

notkunar kláms og líkum á að iðka kynlíf með mörgum aðilum eins og oft er sýnt í klámi. 

Íslensku unglingarnir horfðu oftast á pör hafa samfarir, tvær konur saman, þrjá iðka 

kynlíf saman, endaþarmskynlíf, munnmök og hópkynlíf. Aðspurð sögðust þeir helst vilja 

horfa á karl og konu hafa samfarir (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007; Sørensen og 

Knudsen, 2006). Það að flest norræn ungmenni vilji horfa á karl og konu hafa samfarir 

gæti bent til þess að þau séu ekki að skoða grófar klámnetsíður í miklum mæli. 

Samkvæmt þessu virðist vera hægt að kenna klámi um ranghugmyndir eins og  að kynlíf 

sé meira spennandi ef  mótaðilinn vill ekki taka þátt í því. 

Í rannsókn Löfgren-Mårtenson og Månsson (2006a) á notkun og reynslu sænskra 

ungmenna af klámi kemur fram að drengirnir byrji að skoða klám mjög snemma og áhugi 

þeirra á klámi virðist minnka þegar þeir eldist. Þeir noti klám til að fræðast um kynlíf og 

til að verða kynferðislega æstir. Stúlkur aftur á móti skoði klám meira eftir því sem þær 



  

29 

verða eldri. Þær skoði klám oftast með einhverjum öðrum, oft með þeim sem þær séu á 

föstu með og virðist  mun gagnrýnni á klám en drengirnir. Öfugt við drengina sem 

virðast vera gagnrýnni á klám eftir því sem árin líða verða viðhorf þeirra jákvæðari 

gagnvart klámi með hækkuðum aldri.  

Hér er athyglisvert að stúlkurnar skuli skoði klám meira með auknum aldri en 

strákarnir minna en það er ekki þar með sagt að þeir skoði sjaldnar klám en stúlkurnar. 

Strákarnir virðast líka nota klám öðruvísi, en stúlkurnar skoða klám oftast með öðrum, 

oftast kærustum sínum og það bendir til þess að þau noti klám saman til að eiga síðan 

betra samlíf. Strákarnir nota klám oft til sjálfsfróunar og til að fræðast um kynlíf og horfa 

ýmist einir eða með öðrum á klám.  

Susanne V. Knudsen (2007) segir að það hafi komið sér á óvart hversu mikið var af 

ókeypis klámefni á Netinu. Hún segir að ungt fólk geti notað leitarvélar eins og Google, 

AltaVista og Yahoo til að skoða netsíðuklám. Norskir unglingar geti þannig setið heima 

hjá sér og skoðað klámefni frá öllum heiminum á Netinu. Þeir geti farið inn á norska 

klámsíðu eins og Porno.no [innskot höfundar, síðan finnst ekki lengur] sem leiði þá síðan 

yfir á Porno.com, eða Eotica.uk svo dæmi séu nefnd. Þannig geti þeir vafrað frá einni 

klámsíðu yfir á aðra án nokkurra vandamála.  

Það kom höfundi þessarar rigerðar líka á óvart, þegar unnið var að þessu verkefni, 

hversu mikið klámefni er á Netinu og að mikill hluti af því er ókeypis og öllum opið.  

Flood (2007) segir að mjög stór hluti ungmenna á aldirnum 16-17 ára, sérstaklega 

drengja, noti klám reglulega og 20% þeirra hafi skoðað netsíður með  kynferðislegu efni. 

Að auki hafi 70% af þessum aldurshóp skoðað klám af slysni á Netinu.   

Guðmundur Þorkell Guðmundsson (2004) segir að ungmenni á Íslandi virðist nota 

Netið frekar mikið til afþreyingar og samskipta. Strákar noti Netið meira en stelpurnar og 

notkun Netsins aukist með hækkandi aldri. Einnig kom þar fram að íslensk ungmenni 

virðast ekki skoða  mikið óæskilegar síður á Netinu.  

Niðurstöðum hans ber ekki saman við aðrar rannsóknir sem hefur verið vitnað í hér 

en óæskilegar síður gætu t.d. verið klámsíður. Það verður að hafa í huga að klámið verður 

ekki til úr engu, margir þættir hafa áhrif á hvernig ungmenni upplifa klám. En þrátt fyrir 

að drengir séu aðalneytendur klámefnis þá virðist klám ekki hafa sömu áhrif á þá og 

stúlkurnar og áhrif klámefnis á drengina virðist hins vegar mun flóknara mál.   

Carroll, Padilla-Walker, Nelson, Olson, McNamara og Madsen (2008) gerðu 

rannsókn á skoðun á klámi og klámnotkun meðal 813 háskólanema á aldrinum 18-26 ára; 
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500 af þátttakendunum voru konur og meðalaldurinn var 20 ár. Niðurstöður  leiddu í ljós 

að 67% af körlunum og helmingur (49%) af konunum voru sammála því að það væri 

ásættanlegt að skoða klám á meðan 87% af körlum og 31% af konunum sögðust skoða 

klám. Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós tengsl á milli klámnotkunar og áhættuviðhorfa 

og hegðunar í kynlífi. 

Í niðurstöðum Löfgren-Mårtenson og Månsson (2007) kom fram að sænskir drengir 

finni sjaldan fyrir neikvæðum áhrifum frá ímyndum varðandi útlit og kynferðislega 

frammistöðu eins og hún birtist í klámi.  

Bæði kynin velta greinilega fyrir sér alls konar hlutum í sambandi við klám eins og 

stúlkurnar í rannsókn Andreu J. Ólafsdóttur og Hjálmars G. Sigmarssonar (2006) sem héldu 

því fram að klám væri framleitt af körlum fyrir karla þótt konur væru þar í áberandi hlutverki 

leikara. Þær minntust einnig á homma- og lesbíuklám og veltu fyrir sér hvort konur væru að 

horfa á hommaklám. Þær töldu að einstaka konur, ungir drengir og eldri menn væru 

aðalneytendur kláms en þó kynnu sum pör einnig að nota það. Einn strákanna segir að það sé 

hægt að tengja allt við klám. Hann nefnir dæmi atvik sem tengja má við klám, þar sem maður 

er með vini sínum og gengur fram hjá stelpu. Þá segja flestir „djöfull væri ég til í að taka hana“. 

Strákarnir segjast halda að þeir skoði klám meira en stelpurnar. 

Þetta sýnir að klámið er orðinn hluti af daglegu lífi viðkomandi, en þetta var einmitt 

það sem kom fram í niðurstöðum norrænu rannsóknarinnar, að klámið er orðinn hluti af 

lífi norrænna ungmenna.  

Klámnotkun norrænna ungmenna virðist vera svipuð á milli landa þrátt fyrir 

mismiklar hömlur á klámefni. Í Danmörku er klámefni t.d. leyft á meðan það er bannað í 

Noregi, Íslandi og á Færeyjum. En hér hefur Netið að sjálfsögðu mjög mikil áhrif þar 

sem það hefur þann eiginleika að hægt er að skoða sama efni alls staðar. Allir hafa jafnan 

aðgang að því efni sem eru á Netinu og ungt fólk eru helstu notendur Netsins. Drengir 

virðast skoða klám meira en stúlkur og þeir nota líka Netið meira en þær gera..   

1.4 Staðalmyndir kynjanna 

Goffman hefur skoðað auglýsingar og hvað þær eigi að segja okkur. Hann segir, í fyrsta 

lagi, að konan sé einungis hærri en karlinn á myndum ef hún er félagslega betur sett en 

hann. Í öðru lagi segir hann að hendur kvenna sjáist mjög sjaldan snerta einhvern, skipa 

fyrir eða klappa, og í þriðja lagi, að þegar myndin sýni skipun þá sé maðurinn alltaf að 

skipa konunni fyrir. Í fjórða lagi, að þegar auglýsing sýni einhvern sem situr eða liggur í 
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rúmi sé það næstum því alltaf kona eða barn. Í fimmta lagi séu konur aftur og aftur 

sýndar að þær séu ekki á staðnum í huganum á meðan þær eru í líkamlegu sambandi við 

karlmenn. Einnig bendir hann á að konur séu oft látnar hegða sér og líta út eins og börn 

(Goffman, 1979). 

Anja Hirdman (2007) segir að rannsókn sín hafi leitt í ljós að konur komi skilaboðum 

á framfæri með líkamanum en karlmenn með andlitinu. Strákamyndirnar séu ólíkar 

innbyrðis og þeir séu ekki með bjóðandi augnaráð og svip eins og stelpurnar. Hún segir 

jafnramt að með áherslu karlanna á andlitið undirstrikist einstaklingshyggjan og 

rökhyggjan en með áherslu flestra kvennanna á líkamann sýni þær að 

einstaklingshyggjan og rökhyggjan séu ekki mikilvægar.  

Í þessari rannsókn verður skoðað fyrirbæri sem heitir andlitsáhersla (face-ism). 

Levesque og Lowe (1999) segja að margar rannsóknir hafi sýnt fram á að á myndum af 

körlum sé oftast lögð mest áhersla á andlitið á meðan myndir af konum sýni meira af 

líkamanum. Þannig er það talið sýna meiri gáfur að andlitið sé aðalatriðið á myndinni. 

Með áherslu á líkamann, hins vegar, er verið að vísa meira til andlegu- og sálfræðilegu 

hliða viðkomandi. Ef bara andlit sést á myndum þá sýnir það áherslu á gáfur og 

persónuleika viðkomandi. Því meira sem sést af líkamanum, því meiri tilvísun til 

viðkvæmni eða andlegrar hliðar viðkomandi. Staðalmynd karla um að þeir séu gáfaðir og 

stjórnendur er tengd við höfuðið á meðan opinleiki og hlýja, sem eru oft tengd 

kvenlegum staðalmyndum, eru meira tengd líkamanum. Á netsíðunum, sem eru skoðaðar 

í þessari ritgerð, verður þessi tilgáta um andlitsáhersluna skoðuð og ef myndir af 

karlmönnum sem skoðaðar verða hér sýna oftar andlit en líkamann og ef myndir af 

konum sýna oftar meira af líkamanum en andlitinu þá sýnir það fram á andlega yfirburði 

karlmannsins, skv. þessari kenningu þar sem andlitið er merki um gáfur og persónuleika 

á meðan líkaminn vísar meira til viðkvæmni.  

Lammers og Lammers (1993) gerðu rannsókn á andlitsáherslu með kynjamun og 

mismunandi þjóðfélagsstöðu í huga. Þau skoðuðu myndir af fjórum mismunandi 

þjóðfélagshópum. Hjá blaðamönnum og fagfólki í auglýsingaiðnaðinum var enginn 

sjáanlegur kynjamunur í andlitsáherslu en það sást kynjamunur á myndum af  

áhrifamiklu fólki af suðuramerískum ættum (Hispanic influential) og yfirmönnum í 

hernum þar sem karlmaðurinn skoraði hærra á andlitsáhersluskalanum.  
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Anja Hirdman (2007) segir að á 87% stúlknamyndanna á Snyggast.se hafi brjóstin 

verið aðalatriði myndanna og að allt sé gert til að þau séu eins áberandi og hægt er á 

sjálfsmyndunum.  

Sørensen og Knudsen (2006) segja að það komi skýrt fram á klámnetsíðum að 

stúlkurnar líti á birtingamynd kvenna í klámi sem fyrirmynd sína í útliti og hegðun og 

reyni að líkjast þeim með því að setja stút á varirnar og glenna sig framan í myndavélina 

og vera eins fáklæddar á myndum og mögulegt sé. Þær reyni allt til að ganga í augun á 

hinu kyninu og halda að kynjamyndir í klámi eigi einnig við í raunverulegu lífi.  

Líkamsáhersla (body-ism) er andstaða við andlitsáherslu og þar er verið að vísa til 

líkamans. Jennifer Steven Aubrey (2006) segir í grein um líkamsáherslu að í 

nútímafjölmiðlum sé oft verið að gefa í skyn að grannur líkami kvenna hafi áhrif á kynlíf 

þeirra og laði að sér hitt kynið. Hún segir að það sé sífellt verið að leggja áherslu á það í 

fjölmiðlum að líkaminn og útlitið skipti mestu máli í kynferðislegu aðdráttarafli. Í 

líkamsáherslu sé jafnvel vísað til líkamans eingöngu. Hún setti fram þá tilgátu að því 

meira magn af kynferðislegu efni í fjölmiðlum, því meiri sjálfskoðun hjá konum og 

körlum. Í stuttu máli var niðurstaða rannsóknarinnar sú að það var enginn kynjamunur á 

sjálfskoðun (self-objectification) þeirra eftir áhorf á kynferðislegt sjónvarpsefni. 

Staðalmyndir kynjanna í fjölmiðlum sýna þannig mjög einfaldaða mynd af kynjunum, 

ekki endilega rétta mynd þar sem lögð er áhersla á örfá einkenni kynjanna sem eiga að 

teljast „dæmigerð“ fyrir kynin í heild sinni. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á þeim 

áhrifum sem staðalmyndir kynjanna í fjölmiðlum geta haft. Hér á eftir verður vitnað í 

nokkrar slíkar rannsóknir.  

Stacy L. Smith og Amy D. Granados (2010/2011) segja að fjölmiðlar sýni konur enn 

þá í hefðbundnum hlutverkum og á kynæsandi hátt sem styður feðraveldið og 

forræðishyggjuna sem viðhalda takmörkun á kynjahlutverkum. Þær segja að áherslan á 

ofurkynþokkafullu konuna sem er oft sýnd í sjónvarpi og kvikmyndum geti komið inn 

ranghugmyndum hjá ungum stúlkum um hvað það þýði að vera kona nú á dögum. Ungir 

karlmenn geti líka fengið óraunhæfar hugmyndir um hvernig konur eigi að líta út og 

klæða sig. Þeir geti einnig fengið þá hugmynd að það eigi að dæma konur eftir útlitinu, 

frekar en eftir persónuleikanum. Þær segja að það eigi enn þá eftir að rannsaka áhrif 

þessara skilaboða á félagsmótun barna. 

Holst (2006) segir að kynjafræðingurinn Annette Dina Sørensen hafi áhyggjur af 

þróun klámefnis og áhrif þess á ungt fólk og tali um að ungar stúlkur taki gjarnan mynd 
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af sér þar sem þær líti út eins og klámstjörnur eða í G-streng og með stút á vörunum og 

taki mynd af sér til að fá viðurkenningu frá karlkyns jafnöldum. 

Ward og Harrison (2005) skoðuðu 120 fjölmiðlarannsóknir sem sýndu að mikil 

fjölmiðlanotkun leiði frekar til hefðbundins álits á kvenhlutverkinu. Fjölmiðlanotkun hefur 

þannig áhrif á skoðanir stúlkna um hvað það þýði að vera kona. Stúlkur sem nota fjölmiðla 

mikið eru líklegri en kynsystur þeirra til að hafa hefðbundnar skoðanir á kvenhlutverkinu, 

starfsvali og hegðun og eru einnig líklegri til að hallast að klisjukenndum skoðunum á 

kynferðislegum samböndum. Jafnframt eru stúlkur sem nota fjölmiðla mikið líklegri til að 

halda að fleiri pör skilji og standi í framhjáhaldi og að fleiri jafnaldrar þeirra stundi kynlíf. 

Þannig þjóni fjölmiðlar stóru hlutverki við kynjamótun og kynferðislega félagsmótun. Í 

framhaldi af þessu velta þær fyrir sér hvort viðurkenning kvenna á þeim staðalmyndum sem 

sýni þær í hlutverki kynlífsþrælsins geti valdið því að þeim finnist það ekki henta þeim að vera 

ráðandi í kynlífi. Á hinn bóginn gæti sú skoðun að karlmenn hugsi eingöngu um kynlíf leitt til 

óæskilegrar hegðunar. Þannig séu skilaboðin um kvenleikann í fjölmiðlum oft frekar einföld og 

sýni einungis örfá keimlík dæmi um hvernig konur séu og hvernig þær líti út og hegði sér í 

kynferðislegum samböndum.  

Daniels (2009) gerði rannsókn á því hvaða áhrif myndir af íþróttakonum í fjölmiðlum 

geta haft á líkamsvitund stúlkna og ungra kvenna. Hún sagði að hingað til hafi aðallega 

verið rannsakað hvernig fjölmiðlaímyndir hafi neikvæð áhrif á líkamsvitund kvenna, eins 

og Ward og Harrison hafa verið að gera, en mjög lítil áhersla verið lögð á það að sýna 

fram á jákvæð áhrif fjölmiðlaímynda á líkamsvitund kvenna. Í rannsókninni voru 350 

unglingsstúlkur og 225 háskólanemar látnar skoða myndir af íþróttakonum. Niðurstaða 

rannsóknarinnar var sú að myndir í fjölmiðlum gætu haft jákvæð áhrif á líkamsvitund 

háskólanema og unglingsstelpna. Sérstaklega geta myndir af íþróttakonum hvatt þær til 

að hugsa meira um hreyfingu og hæfni. Hún segir að þess vegna sé þörf fyrir meira af 

slíkum myndum í fjölmiðlum.   

Sálfræðingurinn Janet S. Hyde (2005) heldur því fram að kynin séu mun líkari í raun 

en haldið er fram í fjölmiðlum. Hún hefur skoðað fjölmargar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á kynjamismun og segir að eini marktæki kynjamunurinn hafi verið á hreyfifærni 

kynjanna (eins og að kasta), árásargirni og kynhneigð. Hún segir að fjölmiðlar hafi 

skemmt fyrir okkur með staðalmyndum kynjanna, þar sem lögð er áhersla á mikinn 

kynjamun, og haft þær afleiðingar m.a. að bæði fullorðnir og börn hafi minna sjálfsálit og 
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skaðað náin sambönd kvenna og möguleika þeirra á vinnumarkaði. Þannig hafi fjölmiðlar 

staðið í vegi fyrir því að kynin geti unnið saman á svipuðum grundvelli.  

Í könnun Löfgren-Mårtenson og Månsson (2006b) kom fram að sænsk ungmenni telja 

staðalmyndir kynjanna í klámi vera nokkuð skýrar. Þau segja að í klámi sé mikil áhersla 

lögð á að konurnar líti vel út og segja þær oftast vera grannvaxnar með stór brjóst á 

meðan karlmennirnir séu oftar myndaðir í ráðandi hlutverkum og hafi alltaf áhuga á 

kynlífi. Þau segja líka að karlmennirnir í nútímaklámi eigi að hafa fullkominn líkama og 

að þetta sé breyting sem hafi orðið á síðustu árum. Þannig sé það nauðsynlegt fyrir 

karlmenn að vera með velþjálfaðan og glansandi líkama með maga eins og þvottabretti.  

Andrea J. Ólafsdóttir og Hjálmar G. Sigmarsson (2006) velta fyrir sér hvort 

valdatengsl kynjanna í klámi skili sér í samskiptum kynjanna og unglingarnir, sérstaklega 

stúlkurnar, virðast halda að svo geti jafnvel verið. Þau minntust einnig á að klám í 

fjölmiðlum, auglýsingum og tónlistarmyndböndum hefði áhrif á sjálfsmynd, 

staðalímyndir og klæðaburð. Stúlkurnar höfðu áhyggjur af jafnréttismálunum í þessu 

sambandi og töldu þetta geta haft þau áhrif að viðhorf til karla og kvenna væru skekkt. 

Drengirnir eru ekki jafn afdráttalausir í andúð sinni á klámi en einn þeirra segir þó að 

klámvæðingin snúast um vald og að karlmaðurinn ráði ferðinni. Í klámi séu karlar frekar 

karlmannlegir og oftar sé gert lítið úr konum en karlmönnum í klámi.  

Hér kemur vel fram að stúlkur og drengir hafa mismunandi álit á áhrifum kláms. 

Þannig telja stúlkur að klám hafi afar slæm áhrif á jafnrétti kynjanna. Bæði kynin kannast 

við að klámið hafi áhrif á staðalmyndir kynjanna. Þess vegna er það svo mikilvægt að 

skoða þær staðalmyndir kynjanna sem koma fram á stefnumótasíðum nú á dögum.  

Í skýrslunni Unge, køn og pornografi i Norden, er talað um það að unglingar nú á 

tímum vaxi upp við að hafa auðveldan aðgang að klámi og þess vegna geti þeir orðið 

upplýstari um kynferði sitt og einnig verið gagnrýnni en ella. Þess vegna sé svo fræðilega 

mikilvægt að rannsaka skoðanir og álit ungs fólks á klámi. Þar kemur einnig fram að 

ungar stúlkur sæki oft ímynd sína á Netinu til þeirra kvenímynda sem birtist í klámi en 

þar sem klám sé alls staðar þá þurfi þær ekki einu sinni að hafa skoðað klám á Netinu til 

þess að gera það. Þær geti fengið ímynd sína úr tónlistarmyndböndum sem séu oft mjög 

klámfengin, auglýsingum eða sjónvarpinu, þær þurfi ekki að leita langt til að finna 

fáklæddar konur sem gefi í skyn að þær séu til í allt og bjóði líkama sinn nánast til sölu 

(Sørensen og Knudsen, 2006). 
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Löfgren-Mårtenson og Månsson (2006a) segja að klám lögleiði og komi á óréttlátri 

og fordómafullri hugmynd af kynferði og sambandi milli kynjanna. 

Þær Sørensen og Kjörholt (2006) segja um niðurstöður skýrslunnar Unge, køn og 

pornografi i Norden að ungmennin álíti flest að klám sýni að það sé hægt að iðka kynlíf á 

margs konar hátt og að það geti verið yndislegt en fá þeirra haldi að klám sýni kynlíf eins 

og það sé í raunveruleikanum. Þetta komi sérstaklega vel fram í niðurstöðum íslensku 

könnunarinnar, segja þær.  

Guðbjörg Hildur Kolbeins (2007) segir að fleiri stúlkur en strákar haldi því fram að 

klám geti verið „eyðileggjandi“. Fleiri drengir en stúlkur viðurkenni að þeir verði 

„kynferðislega æstir“ af að skoða klám og að þá „langi til að prufa það sem þeir hafa 

séð“. Klámið virðist frekar virka neikvætt á stelpurnar, eins og að þær fái frekar áhyggjur 

af líkama sínum, eða að þeim finnist að klámið feli í sér „áskorun“ á þær eða að þær 

„missi áhugann“. Þessa tilhneigingu verði að skoða í ljósi þess að þær séu tregari en 

strákarnir til að leggja áherslu á að þær „verði yfirleitt fyrir neinum áhrifum“ . 

Hér kemur greinilega fram að klám hefur mun neikvæðari áhrif á sjálfsmynd stúlkna 

en drengja. Þetta er hægt að tengja við þá staðalmynd sem klámið sýnir af konum, að þær 

eigi að þjóna kynlífskröfum karla (sjá fyrr í þessum kafla) og einnig að í klámi sé lögð 

mikil áhersla á útlit kvenna, að þær eigi að líta vel út, vera vel snyrtar og vel vaxnar.  

Þær Gunnhildur Kristjánsdóttir og Hildur Fjóla Antonsdóttir (2001) segja að konur 

noti hugtakið klám oftar en karlar og er það í samræmi við þær rannsóknarniðurstöður 

sem sýna að fólki finnist myndir af eigin kyni klámfengnari en myndir af gagnstæðu 

kyni. Meiri andstaða kvenna þarf þannig ekki að þýða hærri siðferðiskröfur þeirra heldur 

getur hún allt eins endurspeglað að þær eru oftar viðföng. 

Harris og Barlett (2009) segja kynjahallann (gender skew) vera mikinn í klámefni. 

Það sé lítil áhersla lögð á forleik, eftirleik, knús eða  blíðu almennt. Þannig séu konur 

sýndar mjög ákafar í samförum og oft með óstöðuga vellíðunarkennd (euophoria). Mjög 

lítil áhersla sé lögð á afleiðingar kynlífsins eða því hvernig fólkið tengist sem stundar 

kynlífið. Sumar rannsóknir hafi enn fremur sýnt fram á að konur sýni jákvæðari viðbrögð 

við myndböndum sem séu gerð af konum fyrir konur.  

Í klámmyndum sé mjög lítið efni um tilfinningar og væntumþykju; þar sé það 

verknaðurinn sem skipti máli, ekki það sem komi honum af stað eða hvað gerist eftir 

hann. Kynjahallinn í klámmyndum stafi af því að þar sé konan oftast sýnd undirgefin 
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karlmanninum, hann stjórni kynlífinu, hvenær eigi að byrja og hvenær eigi að hætta. Hún 

taki einungis við fyrirmælum frá honum.  

Í rannsókn Löfgren-Mårtenson og Månsson (2006b) meðal sænskra ungmenna kom fram 

að bæði kynin telja að stúlkur verði fyrir áhrifum af því útliti sem er oftast í klámmyndum. Þær 

telji sig þannig verða að líta vel út en strákarnir finni frekar fyrir auknum kröfum um að standa 

sig vel í kynlífi á meðan „stúlkurnar eigi meira að liggja þarna og taka á móti sem geti skapað 

mikið álag“. Sú staðalmynd í klámi að karlmaðurinn eigi alltaf að vera til í kynlíf geti einnig 

verið mjög stressandi fyrir strákana. 

Dönsku strákarnir í Unge, køn og pornografi i Norden segja að í tónlistarmynd-

böndum, auglýsingum og á netsíðum unga fólksins sé velþjálfaður efri líkami mikilvægur 

hjá karlmönnum (Sørensen, 2007).  

Linda Kalof (1999) gerði rannsókn á áhrifum áhorfs á tónlistarmyndbönd og þar kom 

í ljós að hefðbundnar kynferðisímyndir sem gjarnan koma fram í tónlistarmyndböndum 

hafa áhrif á kynferðisleg sambönd í hinu raunverulega lífi.  

Ef hið sama gildir um netsíðurnar sem skoðaðar eru hér í þessari ritgerð, ættu þær 

kynferðisímyndir sem þar sjást að hafa einhver áhrif á þá sem skoða síðurnar.  

Í þessu verkefni verða staðalmyndir kynjanna kannaðar með því að skoða hvernig 

kynin sýna sig sjálf á netsíðunum.  

1.5 Kenningar um fjölmiðlaefni notendanna  

Undanfarin ár hefur orðið mikil breyting á notkun Netsins. Almenningur tekur sífellt 

meiri þátt í framleiðslu á netefni eins og á Facebook, YouTube og fleiri netsíðum. 

Netsíðurnar Deiligst og Einkamál, sem skoðaðar eru í þessari ritgerð, eru einmitt dæmi 

um slíkar síður.  

Í grein um myndbandavefinn YouTube er talað um að síður eins og YouTube hafi 

gjörbreytt því hvernig milljónir manna horfi á myndbönd og sjónvarp. Síðurnar leyfi 

notendunum að framleiða sitt eigið efni og búa til öðruvísi áhorf og félagstengsl og skapa 

ný viðskiptatækifæri. Áður fyrr vorum við mestmegnis að skoða efni á Netinu sem aðrir 

höfðu búið til en núna getum við sjálf tekið mikinn þátt í að framleiða okkar eigið efni. 

Hilmar Thor Bjarnason og Guðbjörg Hildur Kolbeins skrifuðu grein um samskiptavefinn 

Facebook og þar segir meðal annars: 

Notendur vefjarins geta á auðveldan hátt miðlað efni til annarra notenda og stýrt, 

upp að vissu marki, hverju þeir deila með öðrum. Vefurinn auðveldar líka feimnu 
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fólki að eiga samskipti við aðra. Að auki getur Facebook verið sameiginlegur 

vettvangur fyrir hóp fólks til að skiptast á skoðunum, samræma aðgerðir og ræða við 

aðra um áhugamál sitt (Hilmar Thor Bjarnason og Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2010). 

Þessar nýju síður geta þannig auðveldað samskipti okkar við aðra og skapað nýja 

möguleika á samskiptum við fólk, sem við hefðum annars ekki átt samskipti við, eins og 

samskiptavefurinn Facebook gerir. 

Frá árinu 2005 hefur efni sem kemur beint frá fólkinu aukist mjög mikið á Netinu. 

Þetta býður upp á ýmsa möguleika fyrir notendur til að vera virkir í því að framleiða 

netefni. Hins vegar býður þetta einnig upp á tækifæri fyrir þá sem vilja framleiða ólöglegt 

eða eyðileggjandi efni og það getur verið erfitt að finna þá sem eru ábyrgir fyrir slíku 

efni.  Notendur geta birt efni á mörgum stöðun á Netinu eins og í gegnum blogg, á 

ljósmyndavefnum Flickr, YouTube, Twitter og Facebook.  Ljósmyndavefurinn Flickr var 

með yfir 280 milljónir síðna árið 2008, YouTube áhorfendur voru meira en 240 milljónir 

og fjöldi bloggsíðna var um 120 milljónir. Virkum netnotendum sem horfðu á myndbönd 

á Netinu fjölgaði úr 30% í 80% frá september 2005 til mars 2008. Þeim sem lesa blogg á 

Netinu fjölgaði úr 20% í 50% frá árinu 2005 til 2008. Árið 2008 var á hverri mínútu 22 

klukkustundum af efni hlaðið inn á YouTube (Valcke og Lenaerts, 2010).  

Á netsíðunni Internet World Stats (2010) eru birtar tölur um netnotkun sem eru frá 

júní 2010. Þar eru Facebook-notendur í Bandaríkjunum sagðir vera 133.518.980 sem er 

43% allra netnotenda í Bandaríkjunum en þeir eru 239.893.600 í allt. Í öðrum hluta 

heimsins en Bandaríkjunum eru netnotendur 1.730.942.797 eða 26,5% af íbúum heimsins 

og Facebook-notendur eru 384.949.520 eða 5% af heildarfjölda heimsins. Í öllum 

heiminum eru netnotendur 1.970.836.397 sem gera 28,8% af íbúum jarðarinnar og 

Facebook-notendur eru 518.468.500 sem er 7,6% af íbúum jarðarinnar. Þegar fjöldatölur 

eru skoðaðar milli landa kemur í ljós að Ísland er í öðru sæti á netnotkunarlistanum með 

301.600 netnotendur sem gerir 97,6% af heildarfjölda landsins. Noregur er í þriðja sæti 

með 94,8% netnotkun; í fyrsta sæti eru Falklandseyjar með 100% netnotkun.  

Eins og sést eru þetta mjög háar tölur og Ísland og Noregur með mikla netnotkun. Á 

vef Hagstofunnar (2009) eru birtar fjöldatölur um netnotkun einstaklinga á Íslandi og þar 

kemur fram að árið 2009 var netnotkun karlmanna 100% á aldrinum 16-25 ára en 99% 

hjá konum á sama aldri. 

Það er mjög mikilvægt að skoða og greina þær netsíður sem byggja á efni sem kemur 

beint frá fólkinu sjálfu eins og gert er í þessari ritgerð til að sjá hvernig efni þetta er.  
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Harsha Gangadharbatla (2008) segir að þegar maður skoði slíkar síður komi upp 

mikilvæg spurning um hvers vegna fólk noti þær og deili þar upplýsingum um sjálft sig. 

Þessar upplýsingar séu nefnilega oft bæði viðkvæmar og persónulegar. Á síðum sem 

byggi á efni sem notendur setja inn sjálfir, eins og Facebook og Friendster, séu einstakir 

notendur oft að miðla efni sem sé persónulegt eins og hverjir séu 

uppáhaldssjónvarpsþættirnir, kvikmyndirnar, tónlistin og fleira í  þeim dúr. Hann gerði 

rannsókn á notkun á félagslegum tengslasíðum eins og Facebook meðal háskólanema í 

Bandaríkjunum. Tilgáta hans var að breyturnar netlæsi (self-efficacy on the Internet), þörf 

til að vera hluti af hópnum (need to belong) og vitsmunir (need for cognition) hefðu allar 

jákvæð áhrif á þátttökuvilja háskólanemanna til að vera með á slíkum síðum. Niðurstaðan 

leiddi í ljós að allar þessar breytur, nema vitsmunir, hefðu jákvæð áhrif á þátttöku 

háskólanemanna á félagslegu samskiptasíðunum.  

Kaplan og Haenlein (2009) segja að það bjóði upp á margvísleg viðskiptatækifæri að 

notendur geti sjálfir sett inn efni á netsíðurnar. Árið 2009 voru um 175 milljónir virkir 

notendur skráðir á Facebook og á sama tíma var hlaðið inn 10 klukkustundum af efni inn 

á myndabandavefinn YouTube, og á ljósmyndavefnum Flickr voru um 3 milljarðar af 

ljósmyndum. Þeir nefna sem dæmi um þessa möguleika að í desember 2008 hafi 

skyndibitastaðurinn Burger King boðið Facebook- notendum að fá fría Whopper-

samloku fyrir hverja 10 vini sem þeir eyddu af Facebook síðu sinni. Um 20.000 notendur 

tóku þátt í  þessu og eyddu samtals 233.906 vinum í skiptum fyrir fría hambogara. Einum 

mánuði síðar eða í janúar 2009 eyddi Burger King þessari síðu út af Facebook og báru 

við persónulegum ástæðum.  

Þannig býður samskiptavefurinn Facebook upp á ýmsa möguleika fyrir fyrirtæki að 

auglýsa sig og oftast eru verðlaun í boði til að lokka fólk að. Yfirleitt eru þau að hvetja fólk til 

að bæta við fleiri vinum á síðuna hjá sér en ekki öfugt eins og ofangreint dæmi sýnir. Í dag er 

mjög auðvelt að taka mynd af sjálfum sér og senda á Netið. Þetta er einmitt það sem síðurnar 

sem verða skoðaðar hér bjóða upp á. Á síðunum Deiligst og Einkamálum eru sjálfsmyndir af 

ungu fólki, sérstaklega á Deiligst, sem það hefur sjálft valið að senda inn.  

Anja Hirdman (2008) hefur skoðað ýmsar klámsíður á Netinu og hún segir að eðli 

Netsins geri öðrum en unglingum kleift að vera hluti af menningu ungmenna með því að 

skoða efni sem þeir skoða og setja sjálfir á Netið. Þannig breytist unglingamenningin frá 

því að vera bara meðal unglinganna yfir í að vera meira sýnileg öðrum hópum í 

þjóðfélaginu. Þeir eru ekki lengur einungis að hittast á kaffihúsum eða í skólanum heldur 
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líka á Netinu þar sem aðrir hópar geti séð þá og tekið þátt í því sem þeir séu að gera. 

Þannig skapi Netið grundvöll fyrir nánari tengsl á milli hópa sem höfðu mjög lítið eða 

ekkert samband áður og hefðu ekki haft samband sín á milli nema fyrir tilstilli Netsins.  

Fyrir okkur sem erum ekki unglingar lengur er því afar athyglisvert að skoða þessar 

síður með þetta í huga. Við getum skoðað menningu sem við áttum mun erfiðara með 

áður vegna þess að hún var okkur lokuð.  Facebook er ein af þeim samskiptasíðum sem 

er mjög vinsæl í dag og þar hittist fólk á öllum aldri og rabbar saman um allt mögulegt og 

ómögulegt. Netið hefur þannig bæði kosti og galla en Strasburger og Wilson (2002) segja 

Netið vera eitt besta tæki til kennslu sem hefur verið fundið upp. 

Mikil þróun hefur orðið á Netinu á síðustu árum og fjölmiðlaefni  notendanna er orðið eitt 

algengasta efni á Netinu. Það er því full ástæða til að skoða þetta efni eins og gert verður síðar í 

þessari ritgerð þegar stefnumótasíðurnar Deiligst og Einkamál verða skoðaðar.  

1.6 Sjálfsauðkenni  

Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið sjálfsauðkenni (self-identity). Í Ensk- íslenskri 

orðabók eftir Sören Sörenson (1984) er self-identity þýtt sem sjálfseinleiki, samsemd við 

sjálfan sig eða sá eiginleiki hlutar að vera sá sem hann er og ekkert annað. Sama þýðing 

er í veforðabókinni Snaran (e.d.). Í Google Translate (e.d.) er þýðingin sjálfauðkenni, 

kennimark eða sjálfsmynd. Hér verður notað orðið sjálfsauðkenni þar sem höfundur telur 

það lýsa vel merkingu orðsins self-identity.  

Anthony Giddens (1991) segir sjálfsauðkenni vera það sem einstaklingurinn veit um 

sjálfan sig og viðheldur með endurteknum gjörðum sínum 

Christian Fuchs (2008) segir sjálfsauðkenni vera það sem einstaklingurinn gerir, hvert 

hlutverk hans er, hvernig hann er ólíkur öðru fólki og hvað hann á sameiginlegt með öðru fólki.   

Purdie, Tripcony, Boulton-Lewis, Fanshawe og Gunstone (2000) gerðu rannsókn á því 

hvernig mætti bæta sjálfsauðkenni meðal innfæddra ástralskra nemenda. Niðurstöður þeirra 

voru að sjálfsauðkenni væri flókið og margþætt fyrirbæri sem væri mismunandi eftir 

samhenginu og einstaklingnum sem ætti í hlut. Sjálfsauðkenni gæti þannig bæði verið neikvætt 

og jákvætt og oft væri um mál að ræða sem fylgdu átök, óvissa og ruglingur. Þau fundu út að 

það væri munur á sjálfsauðkennum eftir hópum og að hugtakið væri tengt öðrum hugtökum 

um sjálfið eins og self-concept, self-esteem, self-efficacy og self reglulation. Sjálfsauðkenni 

skipti mjög miklu máli í því hvernig einstaklingnum gekk í skólanum og í sumum tilfellum fól 

það í sér stöðugt endurmat á sér sjálfum sem innfæddur. Þau fundu einnig út að áhrifamestu 
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atriðin sem höfðu áhrif á sjálfsauðkenni meðal ástralskra innbyggja voru fjölskyldan og 

samfélag þeirra, fólk í skólunum eins og kennarar, skólastjórar og foreldrar, skólakerfið og 

frístundir, námskrá, tungumálið og menningarlegar athafnir innfæddra Ástrala, og fyrirmyndir 

þeirra, sértaklega meðal innfæddra Ástrala, og stofnanir í áströlsku þjóðfélagi eins og 

fjölmiðlar og lögregla.  

Shu-fang Dien (2000) segir að samkvæmt kenningu Erikson um sálfélagslega þróun 

þá sé sjálfsauðkenni álitið vera ævilöng saga sem stöðugt er verið að endurskoða í 

gegnum lífið og sem býður upp á stöðugar breytingar. Menningarleg einkenni hópa, 

annað hvort kynþáttaeinkenni eða þjóðfélagsleg, eru byggð upp á svipaðan hátt og stýrð 

af sjálfsáliti, samhengi, sérkennileika og sjálfsverkun (self-efficacy).  

Hoffman, Novak  og Venkatesh (2004) segja að Netið breyti sjálfsauðkennum 

einstaklingsins. Þannig sé eðli breytinga sjálfsauðkenna fullvissa um að Netið sé 

ómissandi fyrir einstaklinginn. Því að þegar Netið sé orðinn hluti af daglegu lífi 

einstaklinganna og félagslegra hópa þá sé það orðið samþætt lífi þeirra.  

Wei og Kolko (2005) segja að heimasíður sem sýni ákveðna mynd af  þjóðum og 

menningu þeirra geti styrkt sjálfsauðkenni hópsins sem slíks. Á Netinu getum við 

viðhaldið þeim sjálfsauðkennum sem við viljum hafa.  

Mia G. Lövheim og Alf G. Linderman (2005) nefna dæmi um trúarleg sjálfsauðkenni 

sem við getum haft á heimasíðu okkar og í samskiptum okkar á Netinu. Þannig býður 

Netið upp á að við getum sjálf valið það efni sem við viljum koma á framfæri.  

Þannig geta stefnumótasíður, eins og skoðaðar eru í þessari ritgerð, hjálpað notendum 

þeirra að koma á framfæri þeim sjálfsauðkennum sem þeir vilja hafa og gera sýnileg öðrum. 

Notendur síðnanna geta með efni sínu á stefnumótasíðunum, sem geta verið myndir, texti, 

auglýsingar, spjall o.fl., skapað sín eigin sjálfsauðkenni sem aðrir notendur síðnanna geta séð. 

Þannig getur Netið hjálpað notendum stefnumótasíðnanna að kynnast og hitta fólk sem það 

hefði oftast ekki hitt nema fyrir tilstilli Netsins. Sjálfsauðkenni notendanna sem birtist á 

stefnumótasíðunum getur þannig annað hvort laðað annað fólk að þeim eða ekki.  

Á Deiligst eru sjálfsauðkenni notendanna oftast búin til í þeim tilgangi að verða í 

fyrsta sæti í Deiligst-keppninni og vinna til verðlauna á síðunni.  

1.7 Stefnumótasíður 

Í Ástralíu hefur orðið mjög hröð þróun í notkun Netsins og stefnumótasíður eru notaðar 

til að finna bæði maka og bólfélaga.  
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Í ástralskri rannsókn þar sem tekin voru netviðtöl við 15 manns sem notuðu reglulega 

stefnumótasíður kom fram að fólkið notaði tölvupóst, spjall og vefmyndavélar til að 

finna þá sem það hafði áhuga á. Þannig notaði það textann, myndirnar, vefmyndavélarnar 

og þá möguleika sem Netið býður upp á til að velja þá sem því leist á og vildi hitta í eigin 

persónu. Í viðtölunum kom fram að stefnumótasíður hjálpuðu fólkinu að finna aðra sem 

höfðu svipaðan kynferðislegan áhuga og það sjálft. Síðurnar gerðu einnig fólki frá 

ólíkum menningarheimum kleift að hittast og hafa kynmök. Þannig hjálpuðu 

stefnumótasíður því að skipta oftar um maka og bólfélaga. Þátttakendurnir í könnuninni 

gerðu sér grein fyrir því að það væri ákveðin hætta fólgin í því að hitta fólk á þennan hátt 

en voru fullvissir um að þeir gætu ráðið við þessa hættu á stefnumótum sínum. Sumir 

sögðust hafa haft mök við alla sem þeir hittu í eigin persónu en aðrir einungis 1/5 eða 1/4 

af þeim sem þeir hittu.  Ein kona sagðist hafa hitt fjóra á þessum tveimur árum sem hún 

hafði verið virk á stefnumótasíðum og eitt stefnumótið hefði endað með kynmökum.  

Önnur kona hafði hitt 260 manns á tveimur og hálfu ári, þar af höfðu öll nema tvö 

stefnumótin endað með kynlífi. Einn karlmannanna sagðist hafa hitt 40 konur á tveimur 

árum og sofið hjá þeim öllum og sagðist halda að hann færi til helvítis fyrir það (Couch 

og Liamputtong, 2008). 

 Anja Hirdman (2008) segir að mikið hafi verið rætt um það að á Snyggast.se séu 

áhorfendur sem eigi ekki að vera þar. Hún segir einnig að þrátt fyrir að unglingarnir setji 

myndir af sér inn á Netið sem allir geti séð þá vilji þeir ekki að allir sjái þær. Þeir vilji 

bara að ungmenni á þeirra aldri sjái þessar myndir, ekki aðrir hópar í þjóðfélaginu. 

Vegna eðli Netsins þá er þetta óhugsandi í framkvæmd, allir geta skoðað opnar 

netsíður. Það er þó mjög líklegt að skoðendur netsíðna eins og Deiligst séu á sama aldri 

og þeir sem senda inn efni á síðuna.  

Susanne V. Knudsen (2007) notar grísku orðin ethos og pathos til að útskýra hvers vegna 

ungt fólk hefur þörf fyrir að setja sjálfsmyndir af sér á síður eins og Deiligst. Hún notar þannig 

gríska rökfræði til að útskýra hvers vegna ungt fólk hefur áhuga á að setja sjálfsmyndir af sér á 

Netið og skoða myndir af öðrum ungmennum. Hún segir að venja (ethos) sé notuð af ungu 

fólki til að fá annað ungt fólk til að finnast það vanta eitthvað. Þörfin snúist um stelpulíkama og 

strákalíkama og nekt að hluta til. Ástríða (pathos) sé notuð til að komast að því hvað sé undir 

bíkíníinu hjá stelpunum og nærbuxunum hjá strákunum. 

Chiasson, Parsons, Tesoriero, Carballo-Dieguez, Hirshfield og Remien (2006) segja 

að stefnumótasíður auðveldi fólki að hittast og margir leiti á Netinu að ást, félagsskap og 
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kynlífi. Þau segja einnig að kynferðisleg hegðun manna sem hafa  mök við aðra menn 

hafi verið mest rannsökuð vegna fjölmargra hinsegin netsíðna og áhyggna af HIV-smiti.  

 Heino, Ellison og Gibbs (2010) líkja stefnumótanetsíðunum við markað. Notendur 

þessara síðna geti þannig verslað á síðunum með því að velja úr þá einstaklinga sem þeir 

hafi áhuga á að hitta og sigta út þá sem hafi einhver persónueinkenni sem þeim líki ekki 

við. Fólk geti einnig metið vinsældir sínar á slíkum síðum með því að mæla hvað 

auglýsingin þeirra hafi verið skoðuð oft og fjölda tölvupósta sem það fái. Ein kona sem 

tók þátt í rannsókn á stefnumótasíðum sagðist neita að taka þátt í svona „kjötmarkaði„„.  

1.8 Netsíðan Deiligst 

Á bloggi Deiligst stendur eftirfarandi þann 26. febrúar 2010: 

Meira en 10.000 meðlimir skrá sig inn á síðuna á hverjum degi. Um 85% notenda 

síðunnar skrá sig inn oftar en einu sinni á dag. Síðustu 12 mánuði hafa verið sendar inn 

150.000 myndir á síðuna og meira en helmingurinn af þeim er frá stúlkum (56%). Á 

síðasta ári voru greidd um milljónir atkvæða um myndirnar. Síðustu 12 mánuði hafa 

orðið til meira en 685.000 nýjar skrár. Þennan dag eru 407.870 myndir á Deiligst.  

Með því að smella á tengilinn http://www.deiligst.no sést forsíðan á síðunni.  

Ofarlega á Deiligst er stór mynd af karli eða konu. Hægra megin á síðunni er listi yfir 20 

efstu sætin í flokki sem heitir Galleri. Þar er hægt að skoða nýjustu myndirnar í þeim 

flokki og sjá þá sem eru tengdir og eru með myndir á Deiligst. Vinstra megin á síðunni 

eru myndir af nokkrum notendum síðunnar og neðarlega hægra megin er listi yfir annars 

vegar konur og hins vegar karla sem eru í 10 efstu sætunum á síðunni á þeim tíma. Síðan 

uppfærist reglulega með nýjum myndum og nýjum vinsældalista.  

Þetta er norsk síða sem er nær eingöngu með myndir af ungu fólki. Á síðunni er ekkert um 

sögu hennar en neðst á síðunni stendur ártalið 2007 þannig að líklega var hún stofnuð þá.  

Á þessari síðu fá tveir karlar og tvær konur NOK 1000 í verðlaun vikulega fyrir að vera í 

fyrsta sæti á síðunni.  Á sumrin eru ekki peningaverðlaun heldur stig (chipz) sem hægt er að 

nota til að borga áskrift af síðunni. Keppt er í tveimur flokkum hjá hvoru kyni; Stúlkur (Jenter) 

og Stúlkulíkami (Jentekropp) og Drengir (Gutter) og Drengjalíkami (Guttekropp).  

Það eru ákveðin skilyrði sem þarf að uppfylla til að geta tekið þátt í þessari keppni, þú 

þarft að hafa skráð þig inn á netsíðuna a.m.k. einu sinni á síðustu þremur mánuðum. Það 

er tekið fram að ekki sé hægt að kjósa sjálfan sig. Síðan er sögð vera ókeypis sem reynist 

ekki vera rétt þegar til kemur því það kostar að hafa aðgang að öllum flokkunum sem 

http://spr.sagepub.com/search?author1=Rebecca+D.+Heino&sortspec=date&submit=Submit
http://spr.sagepub.com/search?author1=Nicole+B.+Ellison&sortspec=date&submit=Submit
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síðan býður upp á; dagpassi kostar t.d. NOK 30. Þú færð hann með því að senda SMS 

sem kostar NOK 30. Þú getur líka skráð þig inn með nafni, fæðingardegi, ári og netfangi 

og fengið netpóst sendan um hæl sem þú þarft að virkja til að geta fengið aðgang að allri 

síðunni. En þú þarft að skrá þig til að geta sent inn mynd á síðuna, spjallað eða tekið á 

einhvern  þátt í því að búa til þessa síðu sem byggir eingöngu á því efni sem hún fær frá 

innskráðum notendum. Innskráðir notendur eru þeir einu sem geta tekið þátt í 

vinsældarkosningunni á síðunni.  

Á síðunni Deiligst þann 24. janúar 2011 eru 104.696 skrár (profiles) í flokknum Stúlkur, og 

Stúlkulíkami er með 21.698 skrár, Drengir eru með 133.819 skrár, og Drengjalíkami eru með 

43.679 skrár. Á síðunni eru því greinilega fleiri skrár um stráka en stelpur.  

Þegar síðan er skoðuð þann 11. desember 2010 kl. 12:35 þá voru 2.335 að skoða síðuna og 

348 höfðu skráð sig inn á síðuna. Þrátt fyrir að hafa hvorki skráð sig né borgað fyrir síðuna þá 

gat höfundur skoðað nógu mikið af síðunni til að hægt væri að fjalla um hana hér. Hægt var að 

skoða myndir og annað sem nauðsynlegt var við vinnslu þessarar ritgerðar.  

Þennan sama dag voru 690.132 skrár. Skráðir notendur síðunnar eru flestir á aldrinum 

15-25 ára. 

Þann 26. febrúar 2010 kl. 13:50 eru 5.370 að skoða síðuna, tengdir notendur eru 450, og 

696.352 skrár eru á síðunni.  Eins og sést af þessum tölum þá er þessi síða mikið skoðuð. Það 

virðast vera margir á Deiligst sem eru að sækjast eftir að fá peningaverðlaunin og biðja fólk um 

að kjósa sig þannig að þessi verðlaun virka mjög hvetjandi. 

Norsku ungmennin virðast oftast senda inn sjálfsmyndir af sér á Deiligst til að vinna til 

verðlauna en einnig til að kynnast öðrum ungmennum þar sem þetta er stefnumótasíða. 

Einstaklingarnir sem senda inn myndirnar biðja oft um að fá sem flest stig frá öðrum og lofa 

því oftast nær að gefa þeim stig í staðinn, fá t.d. 50 stig og gefa 10 stig til baka.  

Þessi keppni er sennilega aðalástæða fyrir vinsældum Deiligst í Noregi og hér er næstum 

því slegist um að senda eins góða mynd inn og mögulegt er. Aðalatriðið er að öðrum líki við 

myndirnar. Það er því mjög áhugavert að skoða sjálfsmyndir kynjanna á Deiligst eins og gert 

verður í þessu verkefni og sjá hvernig vinsælustu myndirnar líta út á síðunni. 

1.9 Netsíðan Einkamál 

Nauðsynlegt þótti að hafa íslenska netsíðu með í þessari skoðun á netsíðum og eftir að 

hafa skoðað nokkra möguleika var síðan Einkamál valin.  
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Við skoðun á síðunni þann 7. apríl 2010 kl. 11:00 eru tengdir notendur 127 og fjöldi 

notenda 82.520 sem er ansi há tala þar sem Íslendingar eru skv. mannfjöldatölum frá 

Hagstofu Íslands 318.452 þann 1. janúar 2011 (Hagstofa Íslands, 2011). Það hljóta að 

vera margir sem eru með fleiri en eina auglýsingu eða skrá þarna inni. En það er 

greinilegt á þessum upplýsingum um tölur notenda og skrár að síðan er mjög mikið notuð 

og margir sem eru með skrá þarna inni. 

Netsíðan hefur verið til nokkuð lengi eða í um 10 ár en eftirfarandi texti er á 

netsíðunni um sögu hennar: 

Einkamál er stærsta stefnumótaþjónusta og einn vinsælasti gagnvirki vefur landsins. 

Vefurinn opnaði 25. maí 2000 og sló strax í gegn. Einkamál lítur á það sem hlutverk sitt að 

auðvelda fólki að kynnast með hjálp nýjustu tækni. Þetta gerum við með því að veita fyrsta 

flokks stefnumótaþjónustu á netinu og í farsímakerfinu í samstarfi við aðra þjónustuaðila 

(Einkamál.is, 2010). 

Höfundur þessarar ritgerðar var skráður inn á þessa síðu á fyrstu árum hennar en 

hefur lítið komið þar við síðustu sjö árin. Við skoðun á síðunni núna kemur í ljós að hún 

hefur breyst mikið, þá voru mjög fáir með mynd af sér en núna eru flestir sem eru með 

auglýsingu á síðunni einnig með sjálfsmynd. Hér er auglýsing frá dreng og stúlku, tekið 

af síðunni þann 24. mars 2011. Auglýsingarnar eru teknar beint af síðunni og birtar hér 

með tilheyrandi stafsetningar- og málfræðivillum. 

Síðast tengdur: 23. mars kl. 19:51 Senda skilaboð  

Kyn: Karl  

Aldur:  18  

Landshluti:  Suðurnes  

Kynhneigð:  Gagnkynhneigð(ur)  

Hæð:  178  

Þyngd:  62  

Augnlitur:  Blue green  

Hárlitur:  Light Brown  

Flokkur:  Skyndikynni  

Hér var mynd sem er búið að taka burtu. 

Er bara ósköp venjulegur strákur sem hefur aldrei gert neitt með stelpu að viti, s.s ég 

er hreinn.væri til í að kynnast stelpu frá svona 17-25 ára sem gæti hugsanlega kent 

mér eitthvað.Ég er vel vaxinn líkamlega jafnt að ofan sem neðan.Er svona 18+ cm 

fyrir neðan belti.  

Stúlkuauglýsingin: 

Síðast tengdur: 20. mars kl. 18:37 Senda skilaboð  

Kyn:  Kona  

Aldur:  18  

Landshluti:  Höfuðborgin  

http://www.einkamal.is/SendMessage.aspx?SendTo=tilieldrikonu
http://www.einkamal.is/Skyndikynni/
http://www.einkamal.is/SendMessage.aspx?SendTo=hlinwa
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Kynhneigð:  Gagnkynhneigð(ur)  

Hæð:  175  

Þyngd:  70  

Augnlitur:  Brúnt  

Hárlitur: Brúnt  

Flokkur:  Stefnumót, Vinátta / Spjall  

Ég er dökkhærð, hávaxinn, með brún augu.. Nemi í framhaldsskóla á margmiðlunar-

hönnun og fjölmiðlatækni.. Ég æfi fitnessbox 2x á dag og er mikið fyrir 

hreyfinguHef mjög mikin áhuga á tónlist, kvikmyndum, ljósmyndum og að 

ferðastÉg á það til að vera algjör einfari ef mér líður þannig en er einnig mjög mikil 

félagsvera..Er mjög opinn og á auðvelt með að kynnast nýju fólki.. Ég veit hvað ég 

vil og er ekki hrædd við að segja það sem mér finnst. 

Mjög misjafnt er hvað stendur í auglýsingunum en þær eru flokkaðar eftir því hvað 

viðkomandi er að leita eftir. Flokkarnir eru fimm: Stefnumót, Vinátta/spjall, Skyndikynni, Pör 

og BDSM. Í flokknum Stefnumót eru 1245 síður, á hverri síðu eru 20 auglýsingar, en á þeirri 

síðustu eru bara tvær þannig að samtals eru þetta 24.900 skrár í allt. Í flokknum Vinátta/spjall 

eru 1523 síður. Í flokknum Skyndikynni eru 1013 síður, í flokknum Pör eru 299 síður, í 

flokknum BDSM eru 236 síður. Þetta eru samtals 86.320 síður, þannig að greinilegt er að sumir 

hafa krossað við fleiri en einn möguleika, þ.e. auglýsingin þeirra er á nokkrum stöðum á 

netsíðunni. Vinátta/spjall er vinsælasti flokkurinn með 1523 síður, næst á eftir kemur 

stefnumót með 1245 síður.  Fæstir eru í flokknum BDSM eða 236 síður.  

Þessi síða er mjög vel skipulögð þannig að auðvelt ætti að vera að finna það sem maður er 

að leita að. Þú getur leitað eftir aldri, kyni, kynhneigð, staðsetningu og hvenær viðkomandi var 

síðast tengdur. Þetta er svolítið eins og búð, þú ættir að fá það sem þú leitar að. Hér er 

aldurstakmark 18 ár og það er áskriftargjald. Til þess að skoða síðuna þarf ekki að skrá sig inn, 

bara að vera skráður notandi. Þannig að þessi síða er öllum opin en til þess að senda skilaboð 

og skrá inn auglýsingu þarftu að borga áskriftargjald og innskrá þig en þú getur skoðað 

auglýsingarnar og myndirnar án þess að borga og innskrá þig.  

Á Einkamálum eru konur aðgreindar með bleikum lit og karlmenn með bláum lit. Í 

auglýsingunum á síðunni eru gefnar upp ítarlegar upplýsingar um útlit, landshluta, aldur 

og kynhneigð. Hér er hægt að skrá sig án þess að mynd fylgi. Mikið af textanum sem 

fylgir auglýsingunum á þessari síðu er illa skrifaður, með mörgum málfræði- og 

stafsetningarvillum.  

Við skoðun á Einkamálum 24. janúar 2011 sést að vikuáskrift að Einkamálum kostar 

299 krónur, en mánuður 699 krónur. Konur fá frían aðgang í kynningarskyni vegna þess 

að þær eru í minnihluta á síðunni. 

http://www.einkamal.is/Stefnumot/
http://www.einkamal.is/VinattaSpjall/
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Þann 7. apríl 2010 eru eingöngu skoðaðar konur á aldrinum 18-40 ára en þær eru á 

775 síðum, en 20 einstaklingar eru á hverri síðu á Einkamálum. Þetta eru samtals 15.500 

konur. Karlar á aldrinum 18-40 ára á síðunni Einkamálum eru þann 2. nóvember 2010, 

27.641, en á sama aldri voru 15.500 konur. Hér sést að fjöldi karla er nær tvöfalt meiri en 

fjöldi kvenna á netsíðunni Einkamálum á aldrinum 18-40 ára.  

Þegar aldurshópurinn 18-25 ára er skoðaður eingöngu þann 2. nóvember 2010, en það 

er aldurshópurinn sem skoðaður er oftast í þessari ritgerð, þá eru 7.540 konur á aldrinum 

18-25 ára; karlar á sama aldri eru 9.460. Hér er ekki eins mikill kynjamunur og þegar 

aldurinn 18-40 ára var skoðaður. Sést greinilega að karlmenn eru í meirihluta á síðunni 

Einkamálum. 
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2 Tilgátuhluti 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: Hvernig er ímynd kynjanna í innsendu efni á 

stefnumótanetsíðum?  Til að svara þessu eru settar fram tilgátur um efni netsíðnanna sem 

skoðaðar verða í þessari ritgerð. Tilgáturnar eru settar fram í fullyrðingarformi og á eftir 

þeim kemur rökstuðningurinn fyrir því hvers vegna tilgátan er sett fram og þar er vísað í 

fræðilegt efni því til stuðnings.  

2.1 Tilgátur 

1. tilgáta: Síðurnar sem skoðaðar eru í þessari ritgerð innihalda klámfengið efni.  

Þessi fullyrðing er í samræmi við Unge, køn og pornografi i Norden (Sørensen og 

Knudsen, 2006). Þetta kemur einnig fram hjá fræðimönnum sem tala um 

klámvæðingu nútímans (Atwood 2002;  Sørensen, 2003). Löfgren-Mårtenson og 

Månsson (2006b) segja að stúlkurnar neyðist til að klæða sig og mála sig á 

kynþokkafullan hátt vegna þrýstings frá samfélaginu.  

Samfés setti reglur í vetur um klæðaburð á árshátíð sinni í ár vegna djarfs klæðnaðs 

unglinga á síðustu árshátíðum sínum (Samfés, e.d.b).  

2. tilgáta: Gælunöfn kvenna eru klámfengnari en gælunöfn karla. 

Susanne Knudsen (2007) segir að gælunöfn kvenna á Deiligst séu oft með tilvísanir 

til kláms eða kynlífs.  

3. tilgáta: Konur eru klámfengnari en karlar á sjálfsmyndunum.  

Annette Dina Sørensen (2006) segir að á sjálfmyndum stúlknanna á 

stefnumótasíðum séu þær oft með stútmunn og í G-streng. Þetta er líka niðurstaða 

Löfgren-Mårtenson og Månsson (2006b) af viðtölum við drengi á aldrinum 17-20 

ára en þeir sögðu að það væri mjög auðvelt að fá stelpur til að fara úr fötunum fyrir 

þá fyrir framan vefmyndavél.   

4. tilgáta:  Andlitið er aðalatriðið á myndum af körlum og líkaminn hjá konum.  

Þessu er haldið fram í kenningunni um andlitsáherslur (face-ism) og er þá verið að 

vísa til þeirrar staðalmyndar að karlmenn séu gáfaðari en konur og þess vegna sé 
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andlitið oftast aðalatriðið á karlamyndunum. Staðalmyndin af konum er hins vegar 

sú að þær séu viðkvæmari en karlmenn og líkaminn er þess vegna oftar aðalatriðið á  

kvenmannsmyndum. (Levesque og Lowe, 1999). Anja Hirdman (2007) heldur 

þessu einnig fram en hún segir að rannsókn hennar hafi leitt í ljós að konur komi 

skilaboðum á framfæri með líkamanum en karlmenn með andlitinu.  

5. tilgáta: Á sjálfsmyndum kvenna sjást hendur mun sjaldnar en á sjálfmyndum 

karlmanna.  

Goffman (1979) heldur þessu fram en þetta var hluti af niðurstöðum hans á skoðun 

hans á auglýsingum. 

6. tilgáta: Konur eru mun oftar sýndar sitjandi eða liggjandi í rúmi en karlmenn.  

Þessu komst Goffman (1979) að í skoðun sinni á auglýsingum.  

7. tilgáta: Konur brosa mun oftar en karlmenn á sjálfsmyndunum.  

Þessu komst Anja Hirdman (2007) að í rannsókn sinni á Snyggast.se. 

Þessar tilgátur verða skoðaðar í seinni hluta rannsóknarniðurstöðukaflans, þar 

sem sjálfsmyndirnir á Deiligst og Einkamálum eru skoðaðar eftir kóðum Önju 

Hirdman (2007).   
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3 Aðferðafræði 

Þessi kafli er um aðferðafræðilega hluta rannsóknarinnar. Í því sambandi er fjallað um 

val netsíðnanna, siðferðileg álitamál, úrvinnslu og gögn, og úrtak og fjölda mynda  í 

rannsókninni. Einnig verður fjallað um skoðunarramma fyrsta hluta sem var saminn fyrir 

þessa ritgerð og sagt frá aðferðafræði Önju Hirdman (2007) sem verður notuð við 

rannsóknina á Deiligst og Einkamálum. 

3.1 Val netsíðnanna 

Hér verður reynt að útskýra hvers vegna netsíðurnar Deiligst og Einkamál verða 

skoðaðar í þessu verkefni. Í Unge, køn og pornografi i Norden voru netsíðurnar  

Deiligst.no, Hotnot.no og Snyggast.se skoðaðar. Á síðunum Snyggast, Deiligst og fleiri 

síðum í svipuðum dúr voru gefin vinsældastig. Ungmennin birta myndir af sér á Netinu 

til að láta aðra dæma sig. Þetta hvetur ungmennin til að líta sem best út á myndunum og 

reyna að höfða til almenningsálitsins (Sørensen og Knudsen, 2006). 

Við skoðun á þessum síðum kom í ljós að vefsíðurnar Hotnot.no og Snyggast.se 

virðist ekki lengur vera til staðar. Netsíðan Deiligst er ennþá til staðar og verður því 

skoðuð í þessari ritgerð. Netsíðan Einkamál var valin vegna þess að höfundur þekkti til 

þeirrar síðu og taldi hana vera góða til samanburðar við norsku stefnumótasíðuna. Á 

norsku netsíðunni Deiligst eru nær eingöngu myndir af ungu fólki og getur hún því talist 

dæmigerð netsíða unga fólksins. Einkamál er íslensk stefnumótasíða sem er notuð af 

fólki á öllum aldri, aðalnotendur hennar eru ungt fólk. Þessar tvær síður eru ekki 

eiginlegar klámnetsíður en efni þeirra hefur þó ýmsar skírskotanir til kláms eins og sjá 

má í skoðun á þeim hér á eftir. Þess vegna verða þær skoðaðar í þessari ritgerð og einnig 

út af því að þær gefa mjög góða mynd af því hvernig kynin líta út á Netinu þar sem báðar 

þessar síður eru byggðar upp á því að notendur senda inn mynd af sér á síðuna með smá 

upplýsingum um sig sjálfa. Síðurnar gefa því mjög góða mynd af staðalmynd kynjanna í 

netefni í dag. Báðar þessar síður eru norrænar. Hér verður einungis skoðað efni sem er 

ókeypis, öllum opið og þarfnast ekki sérstakrar skráningar við. Þetta er gert til að sýna 

fram á hvaða efni er sýnilegt öllum.  

http://deiligst.no/
http://www.snyggast.se/
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Áhugamannanetsíður (amateur) eru mjög algengar. Dæmi um slíkar síður er 

Facebook þar sem almenningur er gerandi eða framleiðandi með því að senda inn myndir 

og upplýsingar um sjálfan sig og þannig síður eru skoðaðar hér í þessu verkefni.  

Á þessum tveimur netsíðum sem hér verða skoðaðar er ungt fólk í meirihluta notenda 

og gerenda.  Allir hafa þó aðgang að síðunum þar sem þær eru öllum opnar.  

3.2 Siðferðileg álitamál 

Siðferðilegt álitaefni mitt í þessari rannsókn var hvort birta ætti sjálfsmyndirnar á 

Deiligst og Einkamálum eða ekki. Það þótti ekki siðferðilega rétt að hafa sjálfsmyndirnar 

með í ritgerðinni. Rök Persónuverndar voru þau að myndirnar væru opinber gögn því þær 

væru á opnum síðum en þær gætu verið háðar höfundarrétti og ekki lægi fyrir að 

myndirnar hefðu verið settar inn með leyfi þeirra sem væru á myndunum (Persónuvernd, 

2006; Persónuvernd, munnleg heimild, 14. Mars 2011).  Það þurfti ekki að fá leyfi fyrir 

rannsókninni hjá Vísindasiðanefnd eða annarri siðanefnd vegna þess að rannsóknin fellur 

ekki undir viðmið um leyfisskyldar rannsóknir (Vísindasiðanefnd, e.d.; Siðareglur fyrir 

rannsóknir í félagsvísindadeild Háskóla Íslands, 2006).  

3.3 Úrvinnsla og gögn 

Í þessari ritgerð er birtingarmynd kynjanna skoðuð á tveimur stefnumótasíðum; Deiligst 

og Einkamálum. Skoðað verður hvort útlit kynjanna á stefnumótasíðum í dag sé í anda 

hins dæmigerða klámútlits eða hvort kynin hafi valið að senda inn myndir af sér sem 

innihalda ekki þetta dæmigerða klámútlit. Sérstaklega verður fjallað um þann kynjamun 

sem kemur fram á  þessum síðum.  

Gögnin sem notuð eru í þessari ritgerð voru fengin með tilviljunarkenndri aðferð en 

reynt var að hafa samræmi í fjölda gagna, bæði mynda og orðræðna á Einkamálum og 

Deiligst. Reynt var að finna aðferð til að skoða netsíðurnar á sama hátt og kerfisbundið. 

Skrifuð voru niður þau atriði sem þóttu  mikilvægust í skoðun á netsíðunum og sem 

svöruðu þeim spurningum sem þörfnuðust svara um kynjamun og staðalmyndir á þessum 

síðum. Við skoðun á netsíðunum var notuð innihaldsgreining (content analysis). Gunter 

(2000) segir að innihaldsgreining sé greining þar sem efnið eða innihaldið er skoðað 

skipulega, hlutlægt og mælanlega. En það er nauðsynlegt í innihaldsgreiningu að skýra út 

til hlítar hvernig úrtakið er gert og flokkað niður, annars getur innihaldsgreining ekki 

verið hlutlæg og áreiðanleiki niðurstöðunnar verður tvíræður. 
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 Helen Baehr og Ann Gray (1996) segja að innihaldsgreining sé takmörkuð að því 

leyti að hún byggir eingöngu á hlutlægni rannsakandans, hvernig rannsóknin er sett upp 

og þeim spurningum sem þarf að svara.  

Innihaldsgreiningu verður beitt á síðurnar og athugað sérstaklega hvort kynin séu 

jafnáberandi á þessum síðum, þ.e. hvort annað kynið sé sýnilegra en hitt. Einnig verður 

skoðað hvort bæði kynin fái jafnmikla skoðun en þetta er einungis hægt að sjá á sumum 

netsíðum sem birta upplýsingar um flettingar eða hversu oft viðkomandi hefur verið 

skoðaður. Eingöngu er skoðað efni á netsíðunum sem er öllum opið og ókeypis. Ástæða 

þess er að sýna fram á hvaða efni allir geta skoðað án tillits til aldurs eða efnahags.   

Innihald síðnanna verður skoðað, hvernig þær eru uppbyggðar og hvað 

aðalumfjöllunarefni þeirra er, hverjir noti síðurnar og hvernig kynin líta út á síðunum. 

Netsíðurnar Deiligst og Einkamál verða skoðaðar með augum kynjafræðinnar og athugað 

sérstaklega hvort þar sé einhver kynjamunur.  

Einnig verður orðræðan skoðuð á netsíðunum með því að skoða  auglýsingarnar, 

gælunöfnin og hvernig ungmennin lýsa sjálfum sér á netsíðunum. Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson (2006) segir að orðræða, þrástef og löggildingarlögmál séu samfléttuð 

hugtök. Orðræðan sé þannig byggð upp á orðum, hugmyndum og athöfnum sem eru 

þrástef í orðræðunni. Með orðræðugreiningu drögum við fram í dagsljósið tengsl og 

aðstæður einstaklinganna.  

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (1998) segir að orð, hugmyndir og athafnir eigi sér 

margvíslega farvegi sem hugmyndirnar renna eftir og birtast í formi texta og tals eða 

þagna og gjörða um samskipti kynjanna  

Guðný Guðbjörnsdóttir (1994) segir að staða einstaklingsins og sjálfsmynd fari eftir 

aðstæðum, valdastöðu, félagslegum tengslum og ráðandi orðræðu hverju sinni. Hún segir 

enn fremur að kynímyndin (gender identity) sé ýmist skilgreind sem skynjun sjálfsins á 

því að vera kvenlegt eða karlmannlegt eða skynjun manneskjunnar á sjálfri sér sem 

kvenkyns eða karlkyns veru. 

Anja Hirdman (2008) yfirfærir orð Beauvoir yfir á karlmenn um að maður fæðist ekki 

sem kona/maður heldur verði það. 

Kynhegðun lærum við af öðrum, hún er ekki meðfædd og með það í huga er 

athyglisvert að skoða hvernig kynin stilla sjálfum sér upp á myndum á Netinu. Því þær 

kynjamyndir sem við sjáum á þeim netsíðum sem bjóða upp á aðsent efni gefa til kynna 

hvernig kynin hafa metið þær upplýsingar sem þau fá úr umhverfi sínu um hvernig þau 
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eigi að líta út og láta líka sem best við sig eða vekja á sér athygli og vera vinsæl. Einnig 

er áhugavert að skoða hvaða skilaboð þau eru að gefa með því að senda inn myndir og 

annað efni um sjálf sig  á netsíðurnar. Til að skoða þetta þarf að kanna sjálfsmyndir og 

orðræðu netsíðnanna eins og verður gert hér á eftir í rannsóknarniðurstöðunum.  

3.4 Úrtak og fjöldi mynda á Deiligst og Einkamál 

Netsíðurnar voru skoðaðar á tímabilinu frá febrúar 2010 til apríl 2011.  

Skoðun netsíðnanna skiptist í tvo hluta.  

Í fyrsta hlutanum er byrjað að skoða orðræðuna á netsíðunum með því að skoða 

mynda- og auglýsingatextann. Síðan eru gælunöfnin skoðuð á Einkamálum og Deiligst. 

Skoðuð eru 20 kvenkyns og  karlkyns gælunöfn á hvorri síðu fyrir sig, 80 gælunöfn í allt 

og þau síðan borin saman.  

Á eftir orðræðunni eru sjálfsmyndirnar skoðaðar almennt á netsíðunum og síðan eftir 

vinsældum sjálfsmyndanna eða auglýsinganna. Einnig eru skoðaðar sjálfsmyndir í 

flokkunum Stúlkulíkami og Drengjalíkami á Deiligst. Í  hverjum kafla verða skoðaðar 10 

sjálfsmyndir af hvoru kyni, kaflarnir eru fimm, þetta eru því 100 myndir í allt. Hér er 

skoðað eftir sérstökum skoðunarramma sem verður útskýrður í næsta kafla. Í lok fyrsta 

hlutans eru skoðaðar 50 myndir af hvoru kyni á netsíðunum, 200 myndir í allt til að 

sannreyna andlitsáherslu (face-ism) kenninguna.  

Á Deiligst var úrtakið yfirleitt fengið með því að skoða vinsældalista síðunnar en á 

Einkamálum var oftast notaður leitargluggi þar sem settur var inn réttur aldur og kyn. Í 

hverjum kafla fyrir sig er nákvæmlega útlistað hvernig og hvenær úrtakið var fengið af 

síðunni.  

Annar hlutinn í netsíðuskoðuninni er byggður á aðferðafræði Önju Hirdman í Unge, 

køn og pornografi i Norden. Þar skoðar hún síðuna Snyggast.se sem er ekki lengur til en 

var mjög lík og norska síðan Deiligst. Hún notar átta mismunandi kóða til að flokka 

myndirnar. Þeir eru: Fjarlægð (hversu mikið sést af persónunni), myndatakan, (framan, 

ofan, undir), líkamsstelling (hvernig snýr líkaminn), líkamsáhersla (hvað er lagt áherslu á 

af líkamanum), andlitstjáning (hlátur, alvarleg), augnaráð (horft beint fram eða á ská), 

umhverfi og myndatexti.
2
 Verða þessir sömu kóðar notaðir til að skoða 100 myndir af 

hvoru kyni á netsíðunum Deiligst og Einkamálum, 400 myndir í allt. Niðurstöðurnar hjá 

                                                 
2 Variabler; distans (hur mycket av personen som visas), kameraperspektiv (parallell, ovanifrån, 

underifrån), kroppspose (hur kroppen är placerad), kroppsretorik (vad som framhävs och hur), 

ansiktsuttryck (leende, ickeleende), blickriktning, miljö samt bildtext. (Anja Hirdman, 2007, bls. 282-283). 
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Önju eru í prósentutölum og verður sá hátturinn einnig hafður á hér.  Niðurstöður 

þessarar rannsóknar verða birtar í töfluformi og verða þær notaðar til að svara 

tilgátuspurningunum sem settar voru fram í öðrum hluta þessarar ritgerðar.   

3.5 Skoðunarrammi 1. hluta  

Rannsóknarspurningin er þessi: Hvernig er ímynd kynjanna í innsendu efni á 

stefnumótanetsíðum? Til að svara þessu verður reynt að svara þessum spurningum í 

rannsóknarniðurstöðunum: 

1 Hvernig er útlit kynjanna á netsíðunum, er eitthvað dæmigert útlit ríkjandi fyrir 

bæði kynin? Þetta verður skoðað í kaflanum um sjálfsmyndir kynjanna almennt, 

vinsælustu sjálfsmyndirnar og í kaflanum um stúlkulíkama og drengjalíkama á 

Deiligst.  

2 Hvernig eru sjálfsmyndirnar líkar/ólíkar hjá kynjunum á netsíðunum?  

3 Þetta verður athugað í sömu köflum og nefndir voru í fyrsta atriðinu.  

4 Hvernig er orðræðan? Í orðræðukaflanum er skoðuð orðræðan í auglýsingum, 

myndatexta og gælunöfnum sem kynin nota á netsíðunum.  

5 Stenst andlitsáherslukenningin (face-ism)?  Þetta verður skoðað í köflunum sem 

eru um andlitsáherslu sjálfsmyndanna.  

6 Er kynjamunur á netsíðunum? Þetta verður skoðað í öllum köflum í 

rannsóknarniðurstöðunum.  

7 Er klámfengið efni á netsíðunum? Þetta verður skoðað í öllum köflunum hér á 

eftir nema í kaflanum um andlitsáhersluna.  
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4 Rannsóknarniðurstöður 

Þessi hluti ritgerðarinnar er um rannsóknarniðurstöður af skoðun sjálfsmynda og 

orðræðna á netsíðunum Deiligst og Einkamálum. Hann skiptist í tvo hluta. Í fyrri 

hlutanum verða síðurnar skoðaðar samkvæmt sérstökum skoðunarramma sem var samin 

fyrir þessa ritgerð. Orðræðan verður fyrst skoðuð, í mynda- og auglýsingatexta og 

gælunöfnum á Deiligst og Einkamálum.  

Orðræðan er skoðuð til að sjá hvernig lýsingarnar á netsíðunum hljóma og hvaða 

skilaboðum er verið að koma á framfæri og hvernig það er gert. Það verður jafnframt 

skoðað hvort orðræðan snúist um klám og kynlíf. Kynjamyndirnar verða skoðaðar í 

orðræðunum og hvort og hvernig þær koma okkur fyrir sjónir á netsíðunum. En þessi 

samanburður á síðunum verður svolítið erfiður þar sem síðurnar eru mjög ólíkar. Á 

Einkamálum fáum við að vita mikið meira um einstaklingana á bak við sjálfsmyndirnar 

en á Deiligst getum við ekki skoðað sjálfslýsingar einstaklinganna þar sem það þarf að 

skrá sig til þess og hér er eingöngu skoðað efni sem er öllum opið. Það verður því 

aðallega skoðað hvað auglýsendurnir á Einkamálum segja um sjálfa sig og hvað þeir tala 

oftast um. Á Deiligst verður eingöngu skoðaður myndatextinn en það er textinn sem 

fylgir með sjálfsmyndunum. Í orðræðunni verður einnig kafli um gælunöfnin á Deiligst 

og Einkamálum og þau borin saman. Skoðuð verða 20 kvenkyns og 20 karlkyns 

gælunöfn á netsíðunum, 80 gælunöfn í allt.  

Á eftir orðræðunni verða sjálfsmyndirnar skoðaðar almennt og eftir vinsældum þeirra.  

Flokkarnir Stúlkulíkami og Drengjalíkami verða skoðaðir á Deiligst. Í fyrri hlutanum 

verða skoðaðar 10 sjálfsmyndir af hvoru kyni í hverjum kafla og fimm myndir verða 

skoðaðar í einu. Kaflarnir eru fimm og skoðaðar verða 60 myndir á Deiligst og 40 

myndir á Einkamálum, alls 100 myndir. Í lok fyrri hlutans er andlitsáherslukenningin 

prófuð með því að skoða 50 myndir af hvoru kyni á netsíðunum, 200 myndir í allt. 

Í seinni hlutanum verða netsíðurnar Deiligst og Einkamál skoðaðar með aðferðafræði 

Önju Hirdman sem hún notaði til að skoða sænsku síðuna Snyggast.se. Skoðaðar verða 

400 sjálfsmyndir og niðurstaðan af þeirri skoðun verður sett í töflur sem sjá má í viðauka 

ritgerðarinnar. Í seinni hlutanum er tilgátunum svarað sem settar voru fram í öðrum hluta 

ritgerðarinnar.  
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4.1 Myndatexti og auglýsingatexti 

Í þessum kafla verður skoðað hvað þrír karlar og þrjár konur segja um sjálf sig á 

netsíðunum Deiligst og Einkamálum. 

Þann 22. nóvember 2010 er síðan Deiligst skoðuð, þetta segja strákarnir: 

Mom 22 ára frá Bergen  

Er en koselig grei gutt på 19 år=) lyst å bli bedre kjent? ta kontakt;);) 

HRB, 19 ára frá  Sandefjord 

Pffft. Basket, håndball, am.football og blaze it....  

Remixen, 18  ára frá Sula  

Hvorfor er jenter så dårlig i sengen? den dagen jeg finner ei som er bra nok skal jeg 

serr gifte meg med henne!  

Eins og sést þá skrifa þessir þrír drengir frekar lítið um sjálfa sig, Mom segist vera 

góður drengur, HRB telur upp áhugamál sín og Remixen talar um kynlíf og virðist mjög 

upptekinn af því að stúlkur séu lélegar í rúminu og ætlar að giftast þeirri fyrstu sem 

reynist vera góð í  rúminu!  

Stúlkurnar segja þetta: 

Sno 21, útlensk 

 Jeg heter Mia og er 18 år. :)... 

No, 21 árs frá Hadsel  

 ehh... hva kan man si..? =)... 

Á forsíðu Deiligst þann 22. nóvember 2010 voru 20 sjálfsmyndir af ungmennum og 

voru einungis þau fimm fyrstu sem vitnað er í hér að ofan með einhvern texta með 

sjálfsmyndunum eða 25%.  

Þann 14. febrúar 2011 er síðan skoðuð aftur og á forsíðunni er mynd af Delmah, 23 

ára frá Namsos. Hún segir: „What makes you happy“ Svo mörg voru þau orð. Sno segist 

heita Mia og vera 18 ára, No veit ekki hvað hún á að segja og Delmah spyr um hvað geri 

mann hamingjusaman.  Þessar þrjár konur tala hvorki um klám né kynlíf. Konurnar 

virðast segja minna um sig og sín áhugamál en karlarnir, hér er þó einungis um örfá 

dæmi að ræða og því ekki hægt að alhæfa um hvort það sé almenn regla á síðunni. Með 

http://www.deiligst.no/index.php?id=2125152&ezc=1&smsg=1
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því að renna músinni yfir myndirnar kemur smá texti um viðkomandi eins og þessi: Fyrst 

og fremst, ekki spyrja mig um msn ið mitt, hvað fæ ég þá??? er textinn sem birtist þegar 

músinni er rennt yfir þrýstinn kvenkyns afturhluta, nei en...? er yfirskrift myndar af 

konubrjóstum í efnislitlum brjóstahaldara.  

Á Deiligst eru nær eingöngu ungmenni á aldrinum 15-25 ára. Á Deiligst er hægt að 

sjá gælunafn, aldur og búsetu viðkomandi: „JEANIE93 / 17 / ÅSGåRDSTRAND / 2010-

11-05 / JENTE.“ Þýtt yfir á íslensku: Jeanie, fædd 93, 17 ára stúlka frá Åsgårdstrand, 

skráði sig fyrst inn á síðuna þann 5. nóvember 2010.   

Má nefna annað dæmi sem tekið er af síðunni þann 4. apríl 2011: “SJEFSHINGSTEN 

/ 22 / LILLESTRøM / 2011-03-02 / GUTTEKROPP‟‟ Sjefshingsten segir hæ í 

myndatextanum og myndin er nærmynd af hálfu andliti þar sem hann er með aðra hönd á 

enni. Það lítur út fyrir að myndirnar eigi að tala til okkar á Deiligst, ekki orðin. 

Við skoðun á Einkamálum þann 22. október 2010 segir hugrun69 sem er 19 ára og 

býr á höfuðborgarsvæðinu þetta um sjálfa sig: 

Er ljóshærð 19 ára stelpa úr Hfj. sem stundar nám við snyrtifræði í FB. Er sirka 168 

á hæð og 60 kíló. Er mjög forvitin um BDSM hef aldrei prófað en ef það er einhver 

sem vill fræða mig um það væri það vel þegið :)  

Foxybabe220, 21 árs gömul kona á höfuðborgarsvæðinu, segir þetta: 

Ég er bara aðeins of gröð..á 3 kærasta...og langar í nokkra on the side..bara one night 

stands takk. stelpur líka velkomnar að fá smá af mér ;) Fíla stráka sem eru í smá 

formi líka..  

Konan elskaporn, 20 ára á Norðurlandi, lýsir sér svona: 

ég var með annan profile hér á em en einhver hálviti breytti honum yfir í kk........en 

ég var 2saman4fun......ef þið viljið chatta við kk þá addið honum á msn kvk engir 

kk.............annars er ég að leita að pörum eða stakri kvk ekki stökum kk við erum 

ekki saman í þessu kveðja: helena. :) 

p.s. engir stakir kk engir hef ekki áhuga á ykkur...og munið að lesa auglýsinguna alla 

og pælið í henni áður en þið sendið mail . 

Þessar þrjár konur eru allar að auglýsa eftir kynlífi á Einkamálum. Hugrun69 talar um 

BDSM, Foxybabe talar um einnar nætur gaman og elskaporn vill hitta pör. Þær virðast því ekki 

vilja fast samband heldur frekar tilbreytingu og að prufa eitthvað nýtt með nýju  fólki. 

 Hér á eftir koma auglýsingar þriggja karlmanna á Einkamálum. Fyrstur er Mr_Iceland, 22 

ára sem býr á höfuðborgarsvæðinu, en hann segir þetta í auglýsingu sinni: 

http://www.deiligst.no/index.php?pid=2125057&op=info&op2=gb
http://www.deiligst.no/index.php?pid=2135224&op=info&op2=gb
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 Langar að sjá hvort það hafi einhver KVK á aldrinum 20-25 áhuga á því að kynnast 

hressum og sjálfstraustum strák sem hefur áhuga á (listi ekki tæmandi): - 

Ferðalögum- Ljósmyndun- Klettaklifri- Sjálfsvarnaríþróttum, sem og öðrum s.s. 

körfubolta...- Trúmálum og heimspeki- Njóta lífsins án vímuefna (þ.e. áfengi og 

tóbak)-o.fl.  

Er kannski ekki þessi venjulega íslenska týpa, er ekki með langt sleikt hár og geng 

ekki um í lopapeysu... Veit allaveganna ekki til þess að ég falli undir einhverja 

ákveðna steríótýpu. Er eins og er nemi við Háskólan í Reykjavík (HR).. 

**ATH** Ef þið sendið skilaboð vinsamlegast senda mail eða MSN með... Nenni að 

skrá mig fast á vefinn til að senda skilaboð... svoleiðis er bara vesen. :).   

Miller, 18 ára, býr á höfuðborgarsvæðinu, segir þetta. 

er að tjekka á essu. bara senda mér línu ef þú vilt vita e-ð um mig.  

Wortex8<, 20 ára og býr á höfuðborgarsvæðinu segir þetta: 

Ætla að reyna að gera svona svona spennandi auglýsingu ;o Ég; strákur með stóra 

drauma ;þ lifi hátt;)í góðri stöðu í lífinu, bý einn keyri um flottum bmw (kíkja á 

rúntinn ? ;-) ) stunda líkamsrækt samt ekkert ýkt en hef gaman að því að hreyfa mig 

reglulega. en nóg um mig og meira um það sem ég er að leita að :p spennandi spjalli, 

kósý stefnumóti og sjá hvert hlutirnir leiða?;)  

Þessir þrír karlar eru að auglýsa eftir vináttu við hitt kynið og/eða kærustu. Ekkert 

klám hér. Eins og sést þá eru lýsingar ungmennanna yfirleitt ekki mjög ítarlegar, þó 

undantekningar séu á því eins og hjá Mr_Iceland. Hann skrifar mikið um áhugamál sín 

en ekkert um útlit sitt eða hvernig konu hann hafi áhuga á. Miller segist bara að vera að 

athuga málið en Wortex segist vera strákur með stóra drauma. Enginn af strákunum talar 

um hvernig þeir líti út eða hvernig þeir vilja að konurnar líti út. Þeir virðast ekkert 

endilega vera að leita að kærustu heldur kannski meira svona vinkonu þótt þeir segi það 

ekki beint út.  

Á Deiligst virðist meira vera lagt í að senda inn góða mynd af sér en á Einkamálum 

enda til mikils að vinna.  

Flestar sjálfslýsingarnar á Einkamálum virðast vera skrifaðar í miklum flýti og án 

mikillar umhugsunar; stafsetningar- og málfræðivillur eru algengar í textanum og oft er 

notaður skeytastíll. Nokkuð margir minnast á kynlíf í auglýsingu sinni á Einkamálum og 

á Deiligst og það er stundum það eina sem þeir tala um eins og Remixen á Deiligst sem er 

að leita að konu sem er góð í rúminu. 

Í auglýsingatextanum er oft talað um útlit, bæði þeirra sem auglýsa og æskilegt útlit 

vinar/vinkonu/kærustu/kærasta. Sjálfslýsingarnar eru oft svolítið spaugilegar eins og hjá 
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Mr_Iceland þegar hann segir að hann sé ekki dæmigerður Íslendingur vegna þess að hann 

sé ekki með langt, sleikt hár og gangi ekki í lopapeysu.  

Velta má fyrir sér hvort notendur Deiligst vilji ekki senda inn neinn texta með 

sjálfsmyndunum vegna þess að það muni bara spilla fyrir vinsældum myndanna. Hér er 

það útlitið sem skiptir meginmáli, ekki innihaldið. Má benda á að á Deiligst geta allir séð 

myndatextann og myndirnar en ef þú vilt vita eitthvað meira þarftu að skrá  þig inn á 

síðuna og senda mynd með skráningunni.  

Á Einkamálum þurfa notendur að fylla út spurningaskema þar sem þeir svara ýmsum 

spurningum um hæð, þyngd o.fl. Síðast í auglýsingunni kemur svo sjálfslýsingin sem 

vitnað hefur verið til í kaflanum.  Á Deiligst virðist aðeins þurfa að fylla út hversu gamall 

viðkomandi sé og hvar hann búi.   

Textinn frá körlunum á Deiligst er ekki klámfenginn, nema hjá Remixen sem talar um 

kynlíf. Fyrstu þrjú dæmin sem tekin eru í þessum kafla af texta frá konum á Deiligst eru 

ekki klámfengin. Tvö dæmin sem tekin voru um texta frá konum á Einkamálum eru 

klámfengin og ein konan talar um kynlíf. Hins vegar er textinn frá körlunum á 

Einkamálum ekki klámfenginn.  Hér sést kynjamunur, konur eru almennt með 

klámfengnari texta en karlarnir. 

Bæði kynin tala mikið um kynlíf en konur virðast vera mun uppteknari af útlitinu en 

karlarnir, sérstaklega á Einkamálum. Það er ekki víst að þessi dæmi sem tekin eru hér 

eigi við um síðuna almennt eða séu bara tilviljun vegna þess hve fá dæmi voru tekin í 

þessum kafla.  

Í síðari skoðunarhlutanum þegar skoðað verður eftir kóðum Önju má sjá fleiri dæmi 

um orðræðuna á netsíðunum en þar verður myndatexti 400 sjálfsmynda skoðaður.  

4.2 Gælunöfn á Einkamálum og Deiligst 

Í þessum kafla verða skoðuð 20 kvenkyns gælunöfn og 20 karlkyns gælunöfn og þau 

síðan borin saman. Hér verða þau gælunöfn  merkt með svörtu sem hafa skírskotun til 

kynlífs og/eða kláms. Á forsíðu netsíðunnar Einkamála þann 15. apríl 2010 má sjá 

eftirfarandi gælunöfn á síðunni; siggak91, bryndiss, Miss Eye, motorola8, Freyz, amor87, 

Aphrodite8, flugger84, amphineura, Lufsan, parileit, sexystelpa, 1987kvk, Anise, 

Arlette. Þann 14. febrúar 2011 er netsíðan skoðuð aftur og þá sjást gælunöfnin 

saetstelpa92, jouliepvt, Huldas, hlinwa, Melody.  
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Þann 14. apríl 2010 má sjá karlkyns gælunöfnin á netsíðunni Einkamálum; 

havsanglar, danni90, murlock, kristoferg7, tommi hommi, Magnusthe111, 

NeTTkJePPzNn, Greddi 1712, boy 30, strakur, 1Andfull, 20 cm, 28kk, 101RVK, 1990, 

30ara, 4ougirls, A 2010 DREAM, Alpha, Baldur.  

Á meðan stelpurnar nota nöfn eins og amor, aphrodite og saetstelpa sem eru með 

tilvísun í ást og gott útlit þá nota strákarnir greddi og andfull sem virðist benda til þess að 

þeir vilji ekki hafa gælunöfin of væmin og jafnvel fráhrindandi eins og andfull og greddi 

(nema þeir haldi að þetta laði aðra að) og gælunöfnin 2010 DREAM og 4ougirls benda til 

þess að sjálfsálitið sé í góðu lagi.  

Á Einkamálum eru gælunöfn kvenna sem hafa tilvísun til kláms og/eða kynlífs tvö, 

parileit og sexystelpa, og hjá körlunum er þau þrjú, tommi hommi, 20 cm og Greddi.   

Á Deiligst þann 10. apríl 2011 eru þetta gælunöfnin í 20 efstu sætunum á 

vinsældarlista flottustu stúlkunnar: Lostmypartysmartypantaccount, piercinglinda, 

norsklatino, breeza, henriette666, calypsopus2, zkogsmusa, purplepuppet89, andreak, 

smayliee, J94xd, marymoec, babealicous, andreak, bebysnuppa, fruietness, amandaswe, 

djbambi, martemoora90, bennidikte. 

Þann 26. febrúar 2010 eru þetta gælunöfnin hjá drengjunum: Thomas, Fredrikmeen, 

Yooohan, Sparda, Thomaasds, Kennyman, Mrflex, Awesometed, Attentionplz, Possee, 

Holmi, Chrnan, Skippagurra, Gutn18, Baw, Flaa, Kendgy, Tm15, Sanneryd, 

Crazyvollenguy. Á Deiligst eru gælunöfn þriggja kvenna með tilvísun í klám en engin 

hjá körlunum. Á Einkamálum eru tvö gælunöfn kvenna með tilvísun í klám og hjá 

körlunum eru þau þrjú.  

Gælunöfn kvenna virðast því vera klámfengnari en gælunöfn karla. Gælunöfnin verða 

skoðuð nánar hér á eftir í kaflanum þar sem sjálfsmyndirnar eru skoðaðar eftir kóðum 

Önju Hirdman. Þá verða 400 gælunöfn skoðuð og flokkuð.  

4.3 Samantekt 

Orðræðan er klámfengin á netsíðunum, sérstaklega hjá konunum. Í þeim dæmum sem 

tekin voru í kaflanum um orðræðuna og gælunöfnin kemur kynjamunur í  ljós. Það var 

enginn klámfenginn texti hjá konunum á Deiligst í dæmunum sem voru tekin í 

orðræðukaflanum en einn karl þar talaði um kynlíf (Remixen). Á Einkamálum voru tvö 

dæmi af þremur klámfengin hjá konunum og ein kona talaði um kynlíf. Textinn frá 

karlmönnum á Einkamálum var ekki klámfenginn. Gælunöfn kvenna eru einnig 
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klámfengnari en gælunöfn karla en á Deiligst voru þrjú gælunöfn kvenna af tuttugu 

klámfengin en engin hjá körlunum. Á Einkamálum voru tvö gælunöfn kvenna með 

tilvísun í klám en þrjú hjá körlunum.  

4.4 Sjálfsmyndir skoðaðar almennt á Deiligst 

Hér er útlit kynjanna skoðað á sjálfsmyndunum og borið saman. Kannað verður hvort 

hægt sé að finna dæmigert útlit eða staðalmynd fyrir bæði kynin. Í þessum kafla verða 10 

sjálfsmyndir af hvoru kyni skoðaðar á síðunni Deiligst.  

Þann 7. desember 2010 er netsíðan Deiligst skoðuð og á forsíðunni eru myndir sem 

sagt er að séu uppáhaldssjálfsmyndirnar af ekta norskum konum og körlum.   

Byrjað er að skoða sjálfsmyndir kvennanna í þessum flokki. Hér má sjá tvær 

dökkhærðar konur og þrjár ljóshærðar. Allar hafa þær stór brjóst sem þær reyna mjög 

greinilega að gera eins áberandi á myndunum og hægt er. Mynd númer tvö gæti alveg 

verið tekin beint úr klámmyndablaði, hún sýnir ljóshærða stúlku með sítt, slétt hár sem er 

klædd afar stuttum þjónustubúningi. Hún stendur gleið og er með einn fingur í 

munninum og horfir til hliðar og upp á myndavélina. Hinar myndirnar eru líka 

klámfengnar þótt þessi sé áberandi klámfengnust. Allar þessar stúlkur eru í einhverri 

ákveðinni stellingu þar sem þær halla eitthvað, engin stendur bein og horfir beint framan 

í myndavélina. Allar eru stúlkurnar með sítt, slétt hár og engan hártopp. Sú sem er í fyrsta 

sæti er sú eina sem brosir á myndinni, önnur er með puttann upp í sér, þriðja er frekar 

alvarleg, sú fjórða er með stútmunn og sú fimmta er með opnar varir. Það er óhætt að 

segja að þessar fimm stúlkur eigi margt sameiginlegt útlitslega séð. Allar fimm eru með 

sítt, slétt hár, stór brjóst, sérsaklega vel málaðar í  kringum augun og frekar krúttlegar. 

Engin þeirra sker sig úr hópnum og allar virðast þær vera vel uppstilltar á myndatökunni 

sem virðist hafa verið haft talsvert fyrir, allavega hjá númer tvö sem hefur ákveðið að 

taka þetta með trompi og fara í sérstakan búning af því tilefni. Þessar fimm myndir eru 

allar klámfengnar.  

Þann 7. desember 2010 eru skoðuð fimm efstu sætin á topp 20 listanum á Deiligst 

þessa vikuna. Þessar stúlkumyndir eru ósköp svipaðar hinum fyrri sem skoðaðar voru hér 

á undan. Allar sætar með sítt hár, án topps, og með stór brjóst; númer tvö þó áberandi og 

sú eina sem er nakin á myndinni og gæti verið fyrirsæta í klámblaði af myndinni að 

dæma, horfir upp og er með stútmunn. Sú þriðja er að kyssa einhvern sem sést örlítið í, 

sú fjórða er með jólasveinahúfu í tilefni jólanna sem eru á næsta leiti; hún hallar sér 
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örlítið, er sú eina sem brosir og er með opinn munn. Sú fimmta horfir upp og skýtur 

brjóstunum fram. Sú fyrsta er sú eina sem ekki sést í brjóstin á en hún hallar sér eins og 

hinar og horfir upp, hennar mynd og sú þriðja eru þó minnst klámfengnar af þessum 

fimm myndum. Er ekki hægt að sjá neina konu sem hefur eitthvað sérstakt áberandi útlit 

eða er öðruvísi en hinar. Þær virðast keppast við að vera eins líkar hver annarri og hægt 

er. Fyrsta myndin og sú þriðja eru ekki klámfengnar, hinar þrjár eru allar klámfengnar.  

Næst eru skoðaðar sjálfsmyndir karlanna í fimm efstu sætunum í flokknum 

Uppáhaldsdrengirnir (Gutter), skoðað sama dag eða þann 7. desember 2010. Allir þessir 

karlar eru með stutt hár og frekar andlitsfríðir. Sá fyrsti snýr sér við til að horfa framan í 

myndavélina, númer tvö er liggjandi, horfir upp á myndavélina og brosir. Sá þriðji er 

standandi og myndin er tekin á hvolfi, hann brosir framan í myndavélina. Sá fjórði virðist 

sitja og horfir beint á myndavélina, frekar alvarlegur, virðist vera frekar óskýr til 

augnanna og gæti verið ölvaður eða undir áhrifum.  Sá fimmti er alvarlegur, hann stendur 

og tekur mynd af sér fyrir framan spegil inni á baðherbergi. Það er í fljótu bragði ekki 

hægt að sjá eitt atriði eða fleiri sem er eins á strákamyndunum nema að þeir eru allir 

stuttklipptir og myndarlegir. Engin af þessum fimm strákamyndum er klámfengin.  

Því næst eru skoðaðir karlar í sæti 6-10 í flokknum Uppáhaldsdrengirnir. Sá sem er í 

sjötta sæti sker sig aðeins úr þar sem hann er greinilega aðeins of þungur og ekki mjög 

andlitsfríður. Allir eru þeir alvarlegir og með einhverja skeggbrodda nema sá sem er í 

sjötta sæti, sem virðist vera vel rakaður. Karlinn í 10. sætinu grettir sig á myndinni en 

virðist að öðru leyti frekar yfirvegaður á myndinni. Allar myndirnar eru ólíkar, þeir eru 

meira þeir sjálfir á myndunum en konurnar sem keppast einhvern veginn við að líkjast 

einhverjum öðrum en sjálfum sér. Engin af þessum fimm karlamyndum er klámfengin.  

Þegar niðurstöðurnar af skoðun sjálfsmyndanna er tekin saman þá sést að sjö myndir 

af 10 konumyndum eru klámfengnar. Hjá körlunum er hins vegar engin mynd 

klámfengin þannig að hér sést greinilegur kynjamunur, það eru fleiri konur en karlar 

klámfengnar á sjálfsmyndunum.  

Sjálfsmyndirnar af konunum eru líka mun líkari innbyrðis en karlamyndirnar, allavega á 

þeim myndum sem skoðaðar eru í þessum kafla. Þær líta svipað út og stilla sér mjög líkt upp á 

myndunum, þær eru flestar með sítt, slétt hár, horfa flestar upp á myndavélina og halla aðeins 

og reyna að gera brjóstin og/eða brjóstaskoruna eins áberandi og hægt er. Voru þær allar í 

þröngum toppi nema ein sem virðist vera nakin. Strákarnir hins vegar voru allir í fötum og 

engin í sérstaklega þröngum toppi en einn var í hlýrabol.  
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4.5 Sjálfsmyndir skoðaðar almennt á Einkamálum 

Hér verða skoðaðar 10 sjálfsmyndir af hvoru kyni. Þetta er gert með því að skoða 

Áhugaverðir notendur á síðunni hverju sinni. Reynt verður að skoða sjálfsmyndirnar á 

svipaðan  hátt og á Deiligst en þó með þeim fyrirvara að þessar tvær síður eru ekki eins 

uppbyggðar. Aldurshópurinn sem hér er skoðaður er frá 18 til 25 ára til að fá svipaðan 

aldur og er á Deiligst. Hér verða einstaklingunum gefin númer eins og gert var í Deiligst-

kaflanum. Fimm einstaklingar eru skoðaðir saman. 

Netsíðan er skoðuð þann 8. febrúar 2011 og þarf að skoða síðuna nokkrum sinnum 

yfir daginn til að fá réttan fjölda einstaklinga á réttum aldri undir Áhugaverðir notendur. 

Byrjað er á að skoða karlana. Þann 14. febrúar 2011 er síðan Einkamál skoðuð aftur 

vegna þess að það á enn eftir að finna tvo stráka, þrátt fyrir að hafa skoðað Áhugaverða 

notendur á síðunni nokkrum sinnum þann 8. febrúar 2011 frá kl. 10 til kl. 16 þá náðist 

ekki að fá 10 karla á réttum aldri. Síðan er skoðuð aftur þann 14. febrúar 2011 og eru enn 

þá sömu strákar undir Áhugaverðir notendur og voru þann 8. febrúar svo það er skoðuð 

strákamynd sem er merkt Nýir notendur en það er dálkur sem er neðst á forsíðunni á 

Einkamálum. Smellt er á hana og þar neðst á síðunni er flokkurinn Þú gætir einnig haft 

áhuga á og þar er valin síðasta karlamyndin.  

Karlarnir á fimm fyrstu myndunum eru allir stuttklipptir og dökkhærðir. Númer eitt 

horfir beint á myndavélina, númer tvö virðist vera að greiða sér á myndinni og hallar til 

vinstri, númer þrjú horfir aðeins upp á myndinni og hallar sér örlítið fram og sá fjórði 

hallar sér líka fram og sá fimmti er sá eini sem horfir niður, lítur út fyrir að hann hafi 

látið tölvuna taka mynd af sér. Númer eitt og tvö brosa, hinir eru frekar alvarlegir á svip. 

Númer eitt er sá eini sem er ber að ofan á myndunum en myndin er þó ekki klámfengin 

því hún sýnir einungis berar axlir. Númer tvö og fjögur eru í stuttermabol og sýna 

vöðvamikla handleggina. Númer tvö og fjögur eru með líkamsmynd, hinir eru með 

andlitsmynd. Karlinn á mynd númer tvö er með áberandi húðflúr á handleggjunum og  

það gerir hans mynd svolítið ólíka hinum myndunum og fær mann til að taka frekar eftir 

honum. Engin af þessum  myndum er klámfengin og númer eitt er sá eini sem er ber að 

ofan á myndinni en myndin nær bara niður á axlir.  

Í seinni hópnum er sá fyrsti með höndina undir hökunni og horfir niður, annar hallar 

sér til hægri og horfir upp á myndavélina. Númer þrjú er hárlaus og hallar sér til hægri, 

svipað og númer tvö, ekki eins mikið samt. Númer fjögur er frekar afslappaður á 

myndinni og virðist sitja með hendurnar fyrir aftan höfuð. Sá fimmti virðist einnig sitja. 
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Allir nema númer þrjú virðast sitja á myndinni, tvö og þrjú brosa en hinir eru frekar 

alvarlegir. Þeir virðast allir vera frekar eðlilegir á myndunum, númer þrjú er sá eini sem 

er fínn í tauinu. Hinir eru bara í hversdagsfötum og það sést ekki í bert hold hjá neinum 

þeirra. Engin af þessum myndum er klámfengin.  

Konumyndirnar voru fengnar af síðunni þann 8. febrúar 2011. Það eru skoðaðar fimm 

myndir í einu.  

Myndin af konunni sem er fyrst skoðuð er tekin á hlið en hún virðist tekin utandyra og er 

eina líkamsmyndin, tekin fyrir ofan mitti. Hinar fjórar myndirnar eru andlitsmyndir. Allar eru 

konurnar dökkhærðar með sítt hár nema sú fyrsta sem virðist vera ljóshærð. Númer eitt, þrjú og 

fimm eru með topp fram á ennið.  Þær brosa allar. Númer eitt virðist standa og er í hettupeysu, 

hún er með aðra höndina á mjöðm. Þegar myndin er stækkuð sést að hún er vel snyrt á 

myndinni. Númer tvö horfir beint framan í myndavélina en númer þrjú hallar sér örlítið til 

hægri og horfir upp eins og númer fjögur. Númer fimm brosir framan í myndavélina og hallar 

sér til hægri að einhverjum sem situr við hliðina á henni og sést bara í öxlina og handlegginn á 

viðkomandi. Sú mynd sem sker sig úr hér er fyrst í röðinni og sýnir konu í hvítri hettupeysu. 

Þetta er ekki bara eina líkamsmyndin heldur líka eina myndin sem virðist tekin utandyra. Hinar 

myndirnar eru andlitsmyndir og sést í bert hold hjá númer þrjú, fjögur og fimm en á mynd 

númer tvö sést bara andlitið. Allar eru konurnar vel snyrtar og vel til hafðar. Engin af þessum 

fimm konumyndum er klámfengin.  

Í seinni hópnum eru konurnar allar með sítt hár, tvær eru ljóshærðar, ein dökkhærð en 

erfitt er að sjá háralitinn á svarthvítu myndunum sem eru númer tvö og fimm, sú fimmta 

virðist þó vera ljóshærð. Þær eru hallandi á myndunum nema sú fjórða og fimmta, allar 

brosa nema sú þriðja. Hún er með stútmunn, lyftir öxlunum og virðist skjóta fram 

brjóstunum. Númer eitt horfir á myndavélina út frá hægri hliðinni og hallar höfðinu 

aðeins til hægri en horfir á myndavélina, númer tvö hallar sér upp að einhverjum sem 

hefur verið klipptur út af myndinni og horfir upp, sú þriðja hallar höfðinu pínulítið til 

vinstri, sú fjórða er bein en myndin er tekin á hlið og sú fimmta horfir beint fram og 

brosir. Myndin af henni sker sig úr að því leyti að það sést ekki í neitt nakið hold hjá 

henni og hún horfir beint fram. Brjóstin sjást einungis hjá númer þrjú. Hún er líka sú eina 

sem er klámfengin á myndinni.  

Niðurstaða þessa kafla er að engin af  karlamyndunum sem voru í þessu úrtaki er 

klámfengin og einungis ein af kvenmannsmyndunum er klámfengin.  
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Hér kom einnig í ljós eins og á Deiligst að stúlkumyndirnar eru flestar mjög líkar hver 

annarri þar sem þær eru flestar með sítt hár, vel snyrtar og  leggja flestar áherslu á 

brjóstin. Drengjamyndirnar hins vegar eru ólíkari innbyrðis en stúlknamyndirnar og segja 

má að þeir séu „eðlilegri“ á myndunum en stúlkurnar.  

4.6 Vinsældir sjálfsmynda á Deiligst  

Í þessum kafla verða 10 vinsælar karla- og konumyndir skoðaðar. Vinsældalisti síðunnar 

og útlit kynjanna verður skoðað og athugað hvort hægt sé að finna eitthvað dæmigert 

vinsælt útlit fyrir bæði kynin. Það verður einnig kannað hvort kynjamunur sé á fjölda og 

notkun kynjanna á síðunni og hvað virðist vera aðalatriðið á annars vegar 

konumyndunum og hins vegar karlamyndunum. Einnig verður klámfengni myndanna 

skoðuð eins og í köflunum hér á undan. Hér sjást gælunöfnin.  

Skoðuð verða 10 fyrstu sætin í kvenna- og karlaflokki á síðunni þann 18. febrúar 2011.  

Fyrst eru konurnar skoðaðar.  Vulpini 17 ára frá Sandefjord er í fyrsta sæti með 240 

stig. Önnur er Henki91, 19 ára frá Tønsberg með 240 stig. Þriðja er Cassandra g1rl frá 

Sør-Odal með 198 stig. Fjórða er ChanelNr5 20 ára frá Bærum með 140 stig. Sú fimmta 

er Tulan 21 árs frá Nedre-Eiker með 130 stig.  

Myndirnar af þessum fimm konum eru mjög líkar. Allar eru þær með fallegt sítt hár, 

sú fyrsta er ljóshærð, allar hinar dökkhærðar. Allar eru þær í ljósum fötum. Konan í 

fyrsta sæti er ljóshærð með sítt hár. Hún horfir upp á myndavélina og sýnir mikið af 

brjóstunum á myndinni. Sú sem er í öðru sæti brosir og sú þriðja hálfbrosir. Hinar þrjár 

eru alvarlegar á myndunum. Allt eru þetta andlitsmyndir og sést í brjóstin á mynd númer 

eitt og þrjú. Myndin af konunni í fjórða sæti sýnir mjög mikið af afar stórum brjóstum og 

hún horfir til hliðar með óræðum svip og er með stút á vörunum. Sú mynd er óneitanlega 

klámfengin þar sem brjóstin eru næstum því ber á myndinni, hinar eru allar innan 

siðsamlegra marka. Sú síðasta horfir niður og sést ekki í augun á henni. Sú sem er í fyrsta 

sæti horfir líka niður en það sést í augun á henni. Konan sem er í öðru sæti, hallar sér til 

vinstri á myndinni og horfir beint framan í myndavélina, sú mynd virðist vera tekin úti og 

er svolítið ólík hinum myndunum,  líka að því leyti að hún er sú eina sem brosir með 

opinn munn. Konurnar í fjórða og sjötta sæti eru þær einu sem eru með stút á vörunum á 

þessum myndum. Konurnar í fyrstu fimm sætunum eru allar mjög kvenlegar, með sítt hár 

og vel málaðar, þær horfa frekar feimnar á myndavélina og flestar halla undir flatt. Hér 

eru tvær klámfengnar myndir, af konunni í fyrsta sæti og fjórða sæti.  
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Næstar í röðinni eru: Í sjötta sæti, Marialatina, 16 ára með 130 stig frá Ullensaker, í 

sjöunda sæti veragirl93 með 110 stig, frá Asker, í áttunda sæti Tanjabby94, 17 ára með 

100 stig frá Eidsberg, í níunda sæti Charl8Love, 34 ára með 90 stig frá Skien og í tíunda 

og síðasta sæti Naastyjente með 80 stig, 18 ára frá Lier. Konan í níunda sæti brosir, hinar 

eru allar alvarlegar á myndinni. Hér eru þrjár svarthvítar myndir sem er frekar sjaldgæft á 

síðunni og sú sem er í sjötta sæti virðist vera með uppsett hár sem sést ekki oft hér á 

síðunni, oftast er hárið haft slegið. Þetta er klámfengin mynd þar sem hún er með 

stútmunn, hendur fyrir aftan bak og mjög mikið sést af brjóstunum á myndinni. Sú sem 

er í tíunda sæti er einnig frekar óvenjuleg þar sem hún er með hettu á myndinni og horfir 

niður. Myndin af konunni í áttunda sæti er klámfengin þar sem hún er með mjög stór 

brjóst sem hún sýnir mjög vel á myndinni. Hér sjást brjóstin vel hjá konunni í sjötta sæti, 

áttunda og níunda sæti, engin brjóst sjást hjá stúlkunum í sjöunda og tíunda sæti. Þessar 

myndir eru svolítið ólíkar myndunum af þeim sem eru í fyrsta til fimmta sæti og virðast 

ekki vera eins líkar hvor annarri og konurnar í fimm fyrstu sætunum. Hér eru tvær 

myndir klámfengnar, af konunni í sjötta og áttunda sæti.  

Sama dag þann 18. febrúar 2011 voru vinsælustu karlarnir skoðaðir á síðunni kl. 14:51.  

Fyrstur er Sandcake 18 ára frá Porsgrunn með 50 stig, annar er Eystein 23 ára frá Nes i 

Buskerud með 50 stig, þriðji er Shitwalla 20 ára frá Randaberg með 50 stig. Fjórði er 

Quadricep 27 ára frá Oslo með 40 stig og fimmti er Harry-Knut 29 ára frá Hamar með 20 stig.  

Myndirnar af körlunum eru mjög ólíkar hver annarri. Fyrsta myndin er af ungum 

dreng sem situr í stól og virðist hafa látið tölvuna taka mynd af sér. Hann er frekar 

alvarlegur á svip og með stuttklippt hár. Sá fimmti og sá þriðji virðast einnig hafa látið 

tölvuna taka mynd af sér. Númer tvö stendur og myndin er tekin úti við. Hann er með 

krosslagðar hendur og er frekar svona alvarlegur að sjá. Karlinn í þriðja sæti er ber að 

ofan og er greinilega með húðflúr, hann sýnir puttann og er með sígarettu og úfið hár; 

þessi mynd er frekar klámfengin. Sá sem er í fjórða sæti er í hlýrabol og sýnir 

handleggsvöðvana, myndin af honum er tekin úti eins og myndin af karlinum í öðru sæti. 

Sá fimmti situr í stól og er frekar alvarlegur á svip, með derhúfu og skegg. Þessir fimm 

karlar eru allir alvarlegir á svip á sjálfsmyndunum. Hér er ein mynd klámfengin, af 

karlinum í þriðja sæti.  

Í sjötta sæti er Frederico 20 ára frá Svalbard með 18 stig. Í sjöunda sæti er Knute 32 

ára frá Osló með 18 stig, í áttunda sæti er Zlatinaprimahimovic 21 árs frá Asker með 18 

stig, í níunda sæti Sliapz 22 ára frá Nes í Akershus með 10 stig og í 10 og síðasta sæti 
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Leipass86, 26 ára frá Arendal með 10 stig. Myndin af karlinum í sjötta sæti virðist vera tekin 

í bíl og hann er með lokuð augun. Karlinn í  sjöunda sæti er með derhúfu í hvítri skyrtu, hann 

horfir niður, myndin er líklegast tekin með vefmyndavél. Sá í áttunda sæti hallar sér og 

brosir, sýnir bara annan helming andlitsins. Karlinn í níunda sæti sendir mynd af sér þar sem 

sést í annan mann við hliðina af honum. Karlinn í tíunda sæti horfir til hægri og það sést bara 

annar helmingur andlitsins eins og hjá stráknum í áttunda sæti.  Karlinn í áttunda sæti brosir, 

hinir eru alvarlegir. Það er engin klámfengin mynd hér í sætum 6-10.  

Niðurstaðan af skoðun á klámfengni myndanna er að fjórar myndir af 10 

konumyndum eru klámfengnar en bara ein strákamynd af 10 dæmist klámfengin. 

Stúlknamyndirnar virðast því vera klámfengnari en karlamyndirnar.  

Einnig kemur í ljós að karlarnir eru oft eldri en konurnar. Á þessum vinsældalista eru 

fjórir karlmenn sem eru eldri en 25 ára en einungis ein kona hér á undan var eldri en 25 

ára,  margar voru ekki orðnar 18 ára,  en enginn af körlunum er svo ungur á 

vinsældalistanum. 

Hér sést líka mikill stigamunur á kynjunum þar sem konurnar fá almennt mikið fleiri 

stig en karlarnir, hér eru karlarnir í fyrstu sætunum með 50 stig á meðan konurnar eru 

með 240 stig. Það virðast því fáir vera að gefa körlunum stig. Það bendir til þess að bæði 

karlar og konur gefi konunum stig en engin gefi körlunum stig nema kannski þeir sjálfir.  

Á vinsældalistanum þann 26. febrúar 2011 er konan í efsta sæti með 640 stig á meðan 

karlinn í sama sæti er með 120 stig. Þetta dæmi sýnir vel þann stigamun sem er hjá 

körlum og konum á síðunni Deiligst.  

4.7 Vinsældir sjálfsmynda á Einkamálum  

Hér verða skoðaðar 10 konu- og karlamyndir af ungmennum á aldrinum 18-25 ára. Á 

Einkamálum er ekki hægt að sjá neinn vinsældalista eins og á Deiligst.  En með því að smella á 

sjálfsmyndirnar þá sést hvenær viðkomandi var innskráður í fyrsta sinn og hversu oft 

viðkomandi auglýsing hefur verið skoðuð. Þetta verður skoðað sérstaklega í þessum kafla og 

notað sem mælikvarði á vinsældir viðkomandi. En ástæða þess að nauðsynlegt er að skoða 

þetta er að þannig er hægt að sjá hvaða útlit er vinsælast eða dæmigert fyrir þessa síðu. Þannig 

er til dæmis hægt að sjá hvort klámfengið útlit sé vinsælt.  

Á Einkamálum er kynhneigð alltaf tekin fram í auglýsingum viðkomandi og mun 

meiri persónuupplýsingar en á Deiligst, eins og áður hefur komið fram. Í þessum kafla 
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verður lítillega fjallað um kynhneigð en aðalviðfangsefnið eru sjálfsmyndirnar og 

vinsældir þeirra. Klámfengni sjálfsmyndanna verður að sjálfsögðu skoðuð.  

Sjálfsmyndirnar eru valdar af handahófi með því að smella á myndir sem eru á 

forsíðunni þegar síðan er opnuð. Þá er valinn réttur aldur sem er frá 18-25 ára og kyn. 

Þegar það er gert opnast annar gluggi þar sem auglýsing birtist með persónuupplýsingum 

um viðkomandi, kynhneigð, hvað verið er að leita að, aldur, búseta og fleira. Á sömu 

síðu birtast síðan sex aðrir einstaklingar undir fyrirsögninni: Þú gætir einnig haft áhuga 

á. Til að fá sama fjölda sjálfsmynda og er skoðaður á netsíðunni Deiligst verða einnig 

skoðaðir áhugaverðir notendur sem eru á forsíðunni, þar eru 12 einstaklingar hverju sinni 

en þetta uppfærist reglulega á síðunni og að sjálfsögðu verður enginn einstaklingur 

skoðaður tvisvar sinnum. Þann 14. febrúar 2011, 15. febrúar 2011 og 18. febrúar 2011 

eru skoðaðar fimm auglýsingar á síðunni.   

Fyrst er eva92rut skoðuð en hún er 19 ára og býr á höfuðborgarsvæðinu. Hún var 

skráð inn þann 17. mars 2010 og hefur verið skoðuð 18.851 sinni. Eva92rut brosir á 

myndinni og er dökkhærð með millisítt hár og það sést aðeins í brjóstaskoruna hjá henni.  

Þann 15. febrúar 2011 er skoðuð senjorita90 sem brosir líka en hún er 21 árs og býr á 

höfuðborgarsvæðinu. Hún er ljóshærð með sítt hár og á myndinni er hún vel snyrt og í 

hlýrakjól og það sést í aðra öxlina á henni en  myndin er tekin á hlið og hún hallar sér 

aðeins fram og horfir beint á myndavélina. Auglýsingin hefur verið skoðuð 4.014 sinnum 

og hún var skráð inn þann 12. janúar 2011.  

Honeyboney1987 er næst. Hún er frekar alvarleg á svip, 24 ára og býr á 

höfuðborgarsvæðinu og hefur verið skoðuð 5.962 sinni, auglýsingin er stofnuð 19. janúar 

2011. Hún er dökkhærð og hallar sér aðeins fram á myndinni og horfir upp. Þetta er 

nærmynd af andliti og ekkert nakið hold sést á myndinni. Hún er með mjög óvanalega 

heiðblá augu.  

Solveigerna er næst. Hún brosir á myndinni og er 20 ára, ljóshærð með sítt hár. Hún 

er með beint höfuð á myndinni og horfir beint á myndavélina. Hennar auglýsing hefur 

verið skoðuð 4.650 sinni og var stofnuð þann 21.  janúar 2011. Hér sést aðeins í aðra 

öxlina en annars er þetta bara andlitsmynd.  

Þann 18. febrúar 2010 er fimmta stúlkan skoðuð. Hún heitir iris973 og er 23 ára frá 

höfuðborgarsvæðinu. Hún er alvarleg á myndinni, hallar sér aftur og horfir niður. Hún 

virðist taka myndina með síma fyrir framan spegil. Hún er dökkhærð með sítt slétt hár og 

á myndinni er hún í bleikum blúndutoppi og svartri peysu og þetta er eina klámfengna 
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myndin. Ástæða klámfengninnar er stellingin sem hún er í og svo blúndutoppurinn. Hún 

er skráð þann 11. janúar 2011 og auglýsingin hennar hefur verið skoðuð 6.046 sinnum.  

Fyrsta konumyndin hefur verið lengst inni á Einkamálum og hefur þar af leiðandi verið 

skoðuð langmest. Hinar fjórar hafa einnig fengið allmikla skoðun á stuttum tíma, af þeim hefur 

mesta skoðun fengið sú sem var skoðuð síðust, iris1973. Allar eru stúlkurnar vel til hafðar, þær 

eru allar með sítt slétt hár og engin þeirra er með andlitstopp. Myndirnar eru því frekar líkar 

hver annarri og það litla sem sést af fötum þeirra bendir til þess að þær séu svipað klæddar.  

Hér er ein mynd klámfengin af fimm, myndin af iris973.  

Þann  6. desember 2010 eru skoðaðar fimm myndir af stúlkum. Sillass er fyrst skoðuð 

en hún er 22 ára. Á myndinni brosir hún, hallar sér aðeins til hliðar og er með handleggi á 

mjöðmum, myndin er eingöngu af efri hluta líkamans. Hún er í ermalausum toppi og 

brjóstahaldara innan undir sem sést mjög vel; innskráð þann 3. nóvember 2010 og 

auglýsingin hefur verið skoðuð 5.251 sinni. Þetta er klámfengin mynd.  

Önnur í röðinni er _sexy_girl_, 21 árs; innskráð þann 19. febrúar 2010, skoðuð 

32.260 sinnum. Hún er alvarleg og með sítt, dökkskollitað hár og horfir upp á 

myndavélalinsuna, er í ermalausum toppi og hallandi á  myndinni. Þetta er mjög 

dæmigerð mynd bæði fyrir þessa síðu og Deiligst þar sem hún sýnir ögrandi svip og 

ákveðna stellingu eins og algengt er að sjá á stúlknamyndunum. Það eina sem er kannski 

svolítið öðruvísi við þessa mynd er að hún er tekin meira á ská en margar aðrar myndir.  

Sexy girl er greinilega langmest skoðuð af  þessum stúlkum sem eru skoðaðar hér en hún 

er líka búin að vera innskráð nokkuð lengi eða í tæplega níu mánuði þegar síðan er 

skoðuð. Myndin af sexy girl er klámfengin. Þann 18. febrúar 2011 finnst hún ekki lengur 

á Einkamálum, búið er að taka auglýsinguna af síðunni.  

Dell, 19 ára stúlka, innskráð þann 12. október 2010, hefur verið skoðuð 4.123 

sinnum. Hún er alvarleg á myndinni. Hér er andlitsmynd af dökkhærðri stúlku með sítt 

hár. Hún hallar höfðinu á myndinni og  horfir upp.  

Guda92, 18 ára, innskráð þann 9. ágúst 2010, og hefur auglýsingin verið skoðuð 

10.478 sinnum. Hún horfir upp, brosir og er með stór brún augu og ljóst stutt hár.  

Sjodandi69, 21 árs, skráð þann 25. október 2010, og skoðuð 13.075 sinnum. Þessi 

mynd er tekin af efri hluta líkamans fyrir framan spegil og er stúlkan mjög brosmild á 

myndinni. Hún er alklædd og með sítt, ljóst, liðað hár. Klædd þröngri skyrtu og brjóstin 

eru nokkuð áberandi á myndinni .  
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Auglýsing Sjodandi69 hefur greinilega verið mikið skoðuð. Til samanburðar er sillass 

sem er skráð á svipuðum tíma, eða 3. nóvember, og hefur verið skoðuð 5.251 sinnum. 

Guda92 sem var skráð þann 9. ágúst hefur verið skoðuð 10.478 sinnum. Þessar fimm 

myndir eru líkar hver annarri nema kannski  myndin af Guda92 sem er ljóshærð og með 

stutt hár, Sjodandi69 er svo aðeins meira klædd en hinar og aðeins öðruvísi, eða í 

köflóttri skyrtu og peysu.  

Hér eru tvær myndir klámfengnar af fimm, myndin af Sexygirl og sillass.  

Þann 14. febrúar 2011 eru skoðaðar auglýsingar hjá fjórum körlum. Fimmta myndin 

er fengin af síðunni þann 22. febrúar 2011.  

Fyrstur er skoðaður VilliT sem er 21 árs frá höfuðborgarsvæðinu. Hann er með 

líkamsmynd af sér og er alklæddur í lopapeysu. Myndin virðist vera tekin úti í útilegu og 

sést í tjöld, bíla og fætur á öðrum manni á myndinni. Villi er ljóshærður með stutt hár og 

horfir upp og til hliðar á myndinni, ekki á myndavélina. Villi hefur verið skoðaður 975 

sinnum og auglýsingin er stofnuð 6. desember 2010.  

Næstur er Svennipez sem er 19 ára, einnig á höfuðborgarsvæðinu. Hann er alkæddur á 

myndinni sem er líkamsmynd, tekin inni í húsi. Hann er með húfu á myndinni og sést því 

ekki í hárið á honum. Myndina tekur hann með síma fyrir framan spegil. Skoðaður 233 

sinnum og stofnaður 11. janúar 2011.  

Viddi 87 sendir andlitsmynd af sér. Hann er með rauðleitt skegg og hár og horfir upp 

á myndinni. Hann er 24 ára frá höfuðborgarsvæðinu. Auglýsingin hans var búin til 1. 

október 2010 og hann hefur verið skoðaður 734 sinnum.  

ElDonRuan er 20 ára og býr á Suðurlandi. Hann kemur frá Portúgal og augýsingin 

hans er á ensku. Myndin af honum er líkamsmynd og tekinn utandyra en hann er 

alklæddur og með húfu á myndinni. Hann er alveg beinn á myndinni og horfir beint á 

myndavélina. Hann hefur verið skoðaður 356 sinnum og auglýsingin var stofnuð þann 4. 

nóvember 2010.  

Sá fimmti er The bull 23 ára frá Vestfjörðum. Auglýsingin hans er stofnuð þann 14. 

febrúar 2011 og hefur verið skoðuð 383 sinnum. Þetta er andlitsmynd þar sem hann 

hallar sér til hliðar á myndinni og horfir upp á myndavélina.  

Allir eru þessir fimm karlmenn fullklæddir og alvarlegir og engin myndanna er neitt 

klámfengin.  

Þann 6. desember 2010 eru skoðaðar tvær fyrstu sjálfsmyndirnar sem er fjallað um 

hér á eftir. Hinar myndirnar eru teknar af síðunni þann 22. febrúar 2010 með því að 
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smella á auglýsinguna með karlinum Greiddur aftur og skoða myndirnar sem koma undir 

auglýsingunni hans í flokknum Þú gætir einnig haft áhuga á... 

Fyrsta myndin er af darrion, 21 árs, fyrst innskráður þann 1. desember 2010, 

auglýsing skoðuð 388 sinnum. Hann sendir inn nærmynd af andlitinu eingöngu.  

Hann horfir beint í linsuna á myndavélinni þótt myndin sé tekin örlítið á ská.  

Annar er Dgudj87 en hann er 23 ára og innskráður þann 26. nóvember 2010, og skoðaður 

128 sinnum. Hann er með andlitsmynd sem er tekin örlítið á ská og hann horfir beint fram. 

Hann hefur ekki verið skoðaður oft, til samanburðar er Soley 92 sem er innskráð þann 3. 

desember sl. og hefur verið skoðuð 1401 sinni þótt hún sé andlitslaus á myndinni.  

Sá þriðji er SteiniAK, 22 ára frá Norðurlandi. Auglýsingin hans er stofnuð þann 30. 

nóvember 2010 og hefur verið skoðuð 1.009 sinnum.  

Sá fjórði er bjornlol, 22 ára frá höfuðborgarsvæðinu. Auglýsingin hans er frá 20. 

desember 2010 og hefur verið skoðuð 637 sinnum.  

Sá fimmti er johanningihaf, 22 ára frá höfuðborginni, stofnað 12. febrúar, skoðuð 97 

sinnum.  

Karlarnir eru allir alvarlegir á myndinni nema sá fjórði, bjornlol. Engin af þessum 10 

karlamyndum er klámfengin.  

Niðurstaða af klámfengni sjálfsmyndanna í þessum kafla er að þrjár konumyndir af 

10 séu klámfengnar og engin karlamynd. 

Það er greinilegt að hér á við það sama og á síðunni Deiligst; konumyndirnar eru 

skoðaðar mun oftar en karlamyndirnar. Það bendir til þess að það séu fleiri karlar en 

konur að skoða auglýsingar með gagnstæðu kyni. Margar konur skoða þannig aðrar 

konur og margar konur á aldrinum 18-25 ára eru skráðar tvíkynhneigðar á Einkamálum, 

allar stúlkurnar til dæmis sem skoðaðar voru síðast í þessum kafla. Þar sem það er ekki 

hægt að fá samsvarandi upplýsingar um kynhneigð á Deiligst verður kynhneigð ekki 

skoðuð nánar.  

4.8 Stúlkulíkami og drengjalíkami 

Á Deiligst eru myndirnar flokkaðar í tvo flokka, Stúlkur og Drengi annars vegar og hins 

vegar Stúlkulíkama og Drengjalíkama. Í þessari ritgerð hefur aðaláherslan verið á stúlku- 

og drengjaflokkinn en á forsíðu Deiligst eru bara birt 10 efstu sætin í þeim flokki.  

Í þessum kafla verða skoðaðar 10 myndir af hvoru kyni í flokkunum Stúlkulíkami og 

Drengjalíkami til að athuga hvort þær innihaldi klám.  
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Sjálfsmyndirnar af konunum eru skoðaðar þann 7. apríl 2011.   

Bruud er skoðuð fyrst; hér sést mynd af nöktum brjóstum sem er haldið fyrir. Þetta er 

klámfengin mynd.  

Blackmetal er önnur; hún er með andlitsmynd. Ekki klámfengin mynd.  

Amiga 69 er  þriðja í röðinni. Myndin af henni er tekin aftan frá; hún horfir aftur fyrir 

sig og til hliðar og upp. Hún er í stuttum bol svo það sést bert hold neðst á baki. 

Klámfengin mynd.  

Snelljente er skoðuð næst. Hér er mittismynd af konu sem situr og er alklædd. Ekkert 

klámfengið við þessa mynd.  

Anettexxoxo er fimmta í röðinni. Á myndinni lyftir hún upp hendinni og gefur 

fingurkoss til áhorfandans. Hún er nakin en það sjást einungis axlir; brjóst sjást ekki á 

myndinni. Klámfengin mynd.  

SuzieQ-bi er sjötta.  Myndin af henni er mittismynd þar sem höfuð sést ekki. Hún er í 

þröngum toppi sem sýnir brjóstin vel og heldur á skilti þar sem stendur orgasme garanti. 

Klámfengin mynd.  

Caroline1819 er í bíkíníi. Myndin er tekin úti og aftan frá. Sést í bert hold, þetta er 

klámfengin mynd.  

Vulpini. Hér er mynd af blokk sem virðist vera tekin úr blaði. Ekki klámfengin mynd.  

Linemo19. Mynd af andliti ungrar stúlku sem brosir; ekkert klámfengið hér. Meihh 

virðist vera í sturtu, er með höndina fyrir aftan höfuð. Brjóst sjást ekki en naktar axlir og 

hún virðist vera blaut. Klámfengin mynd.  

Niðurstaða þessarar skoðunar er sú að af 10 myndum í flokknum Stelpulíkami þá séu 

sex klámfengnar. Meirihlutinn af kvenmannsmyndunum í þessu úrtaki er því 

klámfenginn.  

Nú verða skoðaðar myndir af 10 efstu sætunum á vikulistanum í flokknum 

Strákalíkami, teknar af síðunni Deiligst þann 8. apríl 2011.  

Treningsfrik er skoðaður fyrstur.  Hann er ljóshærður með stutt hár. Hann stendur á 

myndinni og er ber að ofan og með velþjálfaðan efri líkama. Þetta er mynd sem nær 

aðeins niður fyrir mitti. Myndin er tekin inni og beint fram á treningsfrik og hann horfir í 

linsuna og er frekar alvarlegur á svip. Þetta er ekki klámfengin mynd þótt treningsfrik sé 

ber að ofan.  
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Atwood87 er næstur. Myndin af honum er tekin beint fram og hann situr á myndinni, 

horfir ekki í linsuna heldur eitthvað til hliðar og er frekar alvarlegur á myndinni. Hann er 

í hvítum hlýrabol á myndinni og með húfu með skyggni og áberandi húðflúr á báðum 

handleggjum. Myndin er tekin inni og nær aðeins niður fyrir mitti. Hann virðist vera með 

frekar vöðvastælta handleggi. Myndin er ekki klámfengin.  

Clefton er þriðji í röðinni. Myndin af honum er greinilega dekkt svo andlit hans sést 

ekki á myndinni. Þessi mynd er tekin inni og hann stendur. Þetta er mittismynd og sýnir 

mjög vel þjálfaðan efri líkama og magavöðva sem eru eins og þvottabretti. Ekki 

klámfengin mynd. 

Í  fjórða sæti er misfit90. Myndin af honum er tekin inni, fyrir neðan háls og sést því 

ekki andlit hans á myndinni. Hann stendur og virðist vera í sturtu. Myndin nær niður fyrir 

mitti og er tekin á hlið. Á myndinni sést annar handleggurinn og  maginn og niður fyrir 

kynfæri þótt þau sjáist ekki vegna stöðu hans. Myndin er frekar klámfengin.  

Í fimmta sæti er Hererjeg65. Þetta er mynd sem er bara af miðju þessa karlmanns; 

það er tekin frá maga og niður fyrir kynfæri þótt þau sjáist ekki vel á myndinni. Herjeg65 

virðist standa á myndinni. Myndin er tekin á hlið og er frekar klámfengin.  

Í sjötta sæti er Vestfi. Á þessari mynd sést magi, einn handleggur og stuttbuxur. 

Myndin er tekin á hlið og nær niður á læri. Vestfi stendur. Þessi mynd er ekki 

klámfengin.  

Í sjöunda sæti er Oywi. Þessi mynd er tekin úti og sýnir líkamsmynd af ungum manni 

sem er ber að ofan í stuttbuxum. Oywi stendur á einhvers konar bretti og er með 

vatnslöngu en myndin virðist vera tekin á akri þar sem grasið er mjög hátt í kringum 

hann. Ekki klámfengin mynd.  

Í áttunda sæti er kjekkmanoslo. Hann stendur og myndin nær niður á læri. Hann er ber 

að ofan og hefur dregið buxurnar aðeins niður fyrir hvítar nærbuxur sem sjást vel á 

myndinni. Myndin er klámfengin.  

Í níunda sæti er Damgaard87. Myndin er tekin á hlið og nær frá andliti og niður að 

hnjám. Hann stendur og er ber að ofan, en þar sem efsti hluti andlits vantar er ekki hægt 

að sjá hvert hann horfir en hann er frekar alvarlegur á svip. Myndin sýnir velþjálfaðan 

efri líkama með húðflúr hægra megin á brjóstkassa og öxl. Ekki klámfengin mynd.  

Í tíunda sæti er Homer81. Hann er  dökkhærður og stuttklipptur og stendur fyrir 

framan spegil. Hann er ber að ofan með stórt drekahúðflúr sem nær yfir allt bakið. Þetta 

er mittismynd og andlit hans sést ekki. Þetta er ekki klámfengin mynd.  
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Það eru þrjár klámfengnar myndir af 10 í þessum flokki hjá körlunum en á 

kvenmannsmyndunum voru sex myndir af 10 klámfengnar. Niðurstaðan er því sú að það eru 

fleiri klámfengnar myndir af konum en körlum í þessu úrtaki í flokkunum Stúlku- og 

Drengjalíkami.  

4.9 Andlitsáhersla á Deiligst 

Í þessum kafla er tilgáta fjögur skoðuð sem er um andlitsáherslu (face-ism). Skoðaðar 

verða 50 myndir af hvoru kyni, 100  myndir í allt, á síðunni Deiligst og athugað hvort 

það sé rétt sem kenningin um andlitsáherslu (face-ism) heldur fram að á myndum af 

karlmönnum sé andlitið aðalatriði og hins vegar að hjá konunum sé aðalatriðið líkaminn 

sjálfur. Þetta tengist staðalmyndum kynjanna á þann hátt að í andlitsáherslukenningunni 

er því haldið fram að það sé talið sýna persónuleika og gáfur viðkomandi að andlitið sé 

aðalatriði myndarinnar og á myndum af karlmönnum sé það oftast svo. Sé líkaminn hins 

vegar aðalatriði myndarinnar, eins og er raunin sé á myndum af konum, þá gefi það 

frekar til kynna viðkvæmni eða hina andlegu hlið viðkomandi sem myndi þá teljast til 

kvenlegra eiginleika (Levesque og Lowe, 1999). Með þessari tilgátu er verið að vísa til 

þess að á myndum af karlmönnum sé andlitið oftast aðalatriðið vegna þess að þeir eru 

taldir gáfaðri en konur. Þetta er ákveðin staðalmynd af karlmönnum og konum. Á 

myndum af konum sé líkaminn oftast aðalatriðið vegna þess að konur séu álitnar 

viðkvæmari en karlmenn.  

Líkamsmyndir eru skilgreindar þannig að þær sýna eitthvað meira en bara andlit og 

axlir. Þetta tengist rannsóknarspurningunni því að hér er verið að fjalla um staðalmyndir 

og með því að skoða þetta á þessum tveimur síðum sem hér eru skoðaðar er hægt að sjá 

hvort þessi tilgáta stenst við þá athugun.    

Úrtakið hjá körlunum voru 30 myndir úr flokknum Flottasti karlinn í dag (Dagens 

Deiligste gutt), á síðunni þann 22. apríl 2010. Niðurstaðan úr þessari athugun var að á 

langflestum myndunum í þessum flokki var andlitið aðalatriðið eða á 26 sjálfsmyndum 

og lítið sást af líkama þeirra; á þremur myndum voru þeir sýndir fyrir ofan mitti og á 

einni myndinni sést andlitið alls ekki þar sem viðkomandi beygir höfuðið niður á 

myndinni og sú mynd er einnig tekin frá mitti og upp úr. Til gamans má geta þess að á 

tveimur karlamyndanna sést bara annar helmingurinn af andlitinu. Í stuttu máli: Á 30 

strákamyndum eru 26 myndir af andliti, þrjár myndir eru af líkama og andliti og einungis 

ein mynd sýnir bara líkama, ekkert andlit. 
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Þann 22. apríl 2010 eru skoðaðar 20 myndir í flokknum Flottasti karl vikunnar 

(Ukens Deiligste) hjá strákunum og leiðir sú niðurstaða í ljós að á 10 myndanna sést 

andlit, 10 myndir eru líkamsmyndir, þar af eru níu myndir andlitslausar og ein af 

bakhluta karlmanns sem setur hendurnar upp á höfðið og hnyklar vöðvana. Átta 

myndanna sem sýna ekki andlit eru af berum efri hluta eða brjóstkassa, ein er af rassi og 

lærum. Hér virðist vera komin önnur niðurstaða en í flokknum sem var skoðaður hér á 

undan og margar myndir eru ekki andlitsmyndir.   

 Í sama flokki hjá stúlkunum þann 22. apríl 2010 voru skoðaðar 30 myndir og á öllum 

myndanna sást andlit kvennnanna mjög vel en að auki þá voru brjóstin eða brjóstaskoran 

mjög áberandi á 12 myndum af 30. Á þremur myndum voru þær sýndar frá mitti og upp 

úr, ein mynd var í fullri líkamsstærð og var hún tekin úti í garði og var sú stúlka mjög vel 

klædd þannig að engin nekt sást.  Flestar hinna sýna einhverja nekt. Þegar þetta er tekið 

saman þá eru 16 konumyndir líkamsmyndir, þar af eru 12 sem sýna brjóstaskoruna mjög 

vel og 14 eru andlitsmyndir.  

 Í flokknum Flottust í vikunni (Ukens Deiligste) eru skoðaðar 20 myndir af konum 

þann 22. apríl 2010. Hérna eru 10 myndir þar sem andlitið sést á myndunum, á sjö 

myndum eru brjóstin aðalatriðið á myndinni og ekki sést í andlitið. Þrjár myndir eru af 

bakhluta í þvengnærbuxum og ein myndin er af konu sem flettir upp bol þannig að 

maginn sést með naflalokki í. Hér er niðurstaðan jöfn; 10 andlitsmyndir og 10 

líkamsmyndir. Í heild virðist sem konur sýni þó ívið meira af líkama sínum en karlar þar 

sem brjóstin eða brjóstaskoran er mjög oft með á myndunum. 

Þessi rannsókn sýndi að við skoðun á 50 myndum í hvorum flokki, reynast 24 myndir 

af stúlkunum vera andlitsmyndir og 26 líkamsmyndir. Karlarnir eru með 36 

andlitsmyndir og 14 líkamsmyndir. Samkvæmt þessari rannsókn þá stenst tilgáta númer 

fjögur um  andlitsáhersluna (face-ism) því marktækur munur virðist vera á því hvernig 

kynin sýna sjálf sig á síðunni Deiligst, allavega í þessu úrtaki.   

Hér verður þó að bæta við að ástæða þess að konurnar eru með fleiri líkamsmyndir er 

sú að þær sýna mjög oft brjóstin á myndunum og brjóstaskoruna og hún virðist vera mjög 

mikið atriði. En með því að sýna brjóstin svona áberandi, oft með því að lyfta þeim fram 

og upp þá leggja stúlkurnar mikla áherslu á brjóstasýninguna sem getur þá dregið 

athyglina frá andlitinu.  
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4.10 Andlitsáhersla á Einkamálum 

Til að skoða andlitsáherslukenninguna á Einkamálum þá eru skoðaðar, eins og á Deiligst, 

50 myndir af hvoru kyni.  Mælikvarði fyrir andlitsmynd er að einungis sjáist andlit 

viðkomandi og axlir. Sjáist meira af líkamanum en axlirnar, eins og t.d. brjóst, fer það í 

flokkinn líkamsmynd. 

Á Einkamálum fylgir ekki alltaf mynd auglýsingunum og þar er mun erfiðara að sjá myndir 

af notendum en á Deiligst. Á Einkamálum er hægt að fá fram lista með nokkrum nöfnum á 

skjáinn en til að fá mynd þarf að smella á gælunafn viðkomandi á síðunni og þess vegna er 

einungis hægt að fá fram eina mynd í einu á skjáinn. Til þess að spara tíma og pappír þá eru 

notaðar myndir sem koma annað slagið á skjáinn með  textanum Áhugaverðir notendur. Þar 

birtast reglulega nokkrar myndir sem eru notaðar í þessari rannsókn.  

Byrjað er á að skoða myndir af kvenmönnum. Þann 12. október 2010 er síðan skoðuð 

og í flokknum Áhugaverðir notendur eru skoðaðar 13 myndir, 12 eru andlitsmyndir, 

einungis ein mynd er líkamsmynd.  

Þann 25. október 2010 eru skoðaðar 11 myndir, sjö eru andlitsmyndir, fjórar 

líkamsmyndir. Skoðaðar eru 12 myndir þar sem sex eru líkamsmyndir og sex 

andlitsmyndir. Þrjár myndir eru skoðaðar á sama hátt og tvær eru andlitsmyndir, ein 

líkamsmynd. Í flokknum Áhugaverðir notendur eru sex myndir, fimm andlitsmyndir og 

ein líkamsmynd.   

Þann 5. apríl 2011 eru skoðaðar fimm myndir til viðbótar  og eru tvær þeirra 

andlitsmyndir og þrjár líkamsmyndir.  

Þegar þessar tölur eru teknar saman þá er niðurstaðan sú að þegar 50 myndir af konum eru 

skoðaðar á Einkamálum eru 35 andlitsmyndir og 15 líkamsmyndir af konum á síðunni.  

Þann 12. október 2010 kl. 12:37 er andlitsmynd af öllum sex körlum í Áhugaverðir 

notendur. Kl. 16:04 sama dag eru skoðaðar fjórar myndir í flokknum Karlmenn 18-40 

ára tengdir sl. mánuð og allir fjórir eru með andlitsmynd af sér. Sex myndir í viðbót, 

fjórar andlitsmyndir, tvær líkamsmyndir, bara af mitti og upp að hálsi. Sex myndir til 

viðbótar skoðaðar og fimm eru með andlitsmyndir af sér, ein líkamsmynd, þar sem 

karlmaðurinn ber hendurnar upp að andlitinu sem sést þar af leiðandi ekki. Sex eru með 

andlitsmynd. Hér er einn með andlitsmynd, hinir fimm eru með líkamsmynd, einn bara 

með mynd af efri hluta líkama og sýnir ekki andlit sitt. Hér eru fjórar líkamsmyndir og 

tvær andlitsmyndir og á þremur líkamsmyndanna sést ekki í andlit. Hér eru þrjár 
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líkamsmyndir og þrjár andlitsmyndir. Einn er með andlitsmynd. Þann 5. apríl 2011 eru 

skoðaðar tvær myndir og eru báðar líkamsmyndir.  

Niðurstaðan er að eftir skoðun á 50 karlamyndum á Einkamálum þá eru 33 

andlitsmyndir og 17 líkamsmyndir.  Þegar kynin eru borin saman þá er niðurstaðan mjög 

svipuð, hjá konum voru 15 líkamsmyndir á móti 35 andlitsmyndum. Konurnar eru með 

fleiri andlitsmyndir þannig að tilgáta fjögur um andlitsáhersluna stenst ekki í þessari 

skoðun á sjálfsmyndum kynjanna á Einkamálum. 

4.11 Samantekt   

Hér á undan var klámfengni myndanna skoðuð með því að skoða 10 mynda úrtak af 

hvoru kyni í hverjum kafla og telja saman þær myndir sem voru klámfengnar í úrtakinu.  

Niðurstaða af  klámfengni myndanna í kaflanum um sjálfsmyndir almennt á Deiligst 

var að sjö myndir af konum voru klámfengnar en engin karlamynd. Á Einkamálum er ein 

af konumyndunum klámfengin í kaflanum um sjálfsmyndir almennt en engin karlmynd.  

Í kaflanum um vinsældir sjálfsmyndanna á Deiligst kemur í ljós að fjórar konumyndir 

af 10 eru klámfengnar en bara ein karlamynd. Í vinsældakaflanum á Einkamálum eru 

þrjár myndir af konum og engin karlamynd klámfengin.  

Þegar síðurnar eru bornar saman kemur í ljós að á Deiligst eru 11 af 20 myndum 

af konum klámfengnar en einungis ein karlamynd. Á Einkamálum voru fjórar 

myndir af konum klámfengnar en engin karlamynd. Þetta bendir til þess að á 

Deiligst séu klámfengnari myndir en á Einkamálum.  

Þegar báðar síðurnar eru taldar saman reynast 15 sjálfsmyndir af konum og 

einungis ein karlamynd af 50 klámfengin. 

Í kaflanum um Stúlkulíkama og Drengjalíkama á Deiligst kom í ljós við skoðun 

á 10 myndum af hvoru kyni, að þrjár klámfengar myndir voru hjá körlunum en sex 

myndir hjá konunum.  

Hér sést gífurlegur kynjamunur, konumyndirnar eru mikið klámfengnari en 

karlamyndirnar í þessu úrtaki.  

Það kom í ljós við skoðun á 10 sjálfsmyndum af hvoru kyni, í kaflanum um 

vinsældir sjálfsmynda á Einkamálum að sex konur brostu en einungis einn karl.  

Í kaflanum um vinsældir sjálfsmynda á Deiligst brosa þrjár konur af 10 en 

einungis einn karl.  
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Anja Hirdman (2008) hefur skoðað netsíðuna Snyggast.se og segir að þar fái myndir 

af stúlkum mun meiri skoðun en drengjamyndirnar. Þetta bendi til þess að stúlkurnar 

skoði meira myndir af hver annarri en drengjum. Þannig verði fleiri sem dæma stúlkurnar 

en drengina.  

Þetta er staðfest með skoðun á Deiligst og Einkamálum. Á Deiligst fá konumyndirnar 

mikið fleiri stig en karlamyndirnar og á Einkamálum eru auglýsingar kvenna mikið meira 

skoðaðar en auglýsingar karla. Á Deiligst virðast karlarnir ekki vera mikið að gefa hver 

öðrum stig, þannig að bæði konur og karlar skoða konurnar og gefa þeim stig; engin 

önnur skýring getur verið á þessum stigamun karla og kvenna á síðunni. Þannig virðist 

metnaðurinn vera meiri hjá konunum fyrir að senda sem besta mynd til að fá sem flest 

stig og vinna til verðlauna á síðunni.  

Í könnuninni Unge, køn og pornografi i Norden segja drengirnir að þeir vilji ekki 

skoða myndir af hver öðrum á Netinu því það þyki of hommalegt, öðru máli gegnir þó ef 

vinir þeirra eigi í hlut (Sørensen, 2007).  

Velta má fyrir sér hvort ein ástæða þess hversu margar konur setji inn myndir af sér á 

síðuna gæti verið að þær séu óöruggari en karlarnir og séu ekki bara að sækjast eftir 

verðlaununum heldur líka viðurkenningunni sem í því felst að vera álitin fallegust eða 

Deiligst. Um þetta segir Anja Hirdman (2008) að ungmennin leggi sjálf mynd af sér á 

Netið til að fá athygli og staðfestingu frá öðrum en sínum nánustu. Hún segir jafnframt 

að sjálfsmyndirnar af stúlkunum séu líkari innbyrðis en drengjamyndirnar. 

Það sést greinilega á netsíðunum Deiligst og Einkamálum að karlarnir eru ólíkari hver 

öðrum á sjálfsmyndunum en konurnar. Það er greinilegt að flestar konurnar leggja mikla 

áherslu á að líta vel út á myndunum og eru vel snyrtar og greinilega búnar að eyða 

talsverðum tíma í að hafa sig til fyrir myndatökuna, mála sig og laga hárið.  

Í Unge, køn og pornografi i Norden (Sørensen, 2007) segja dönsku drengirnir að í 

klámi séu karlmenn oft ófríðir og illa til hafðir, á meðan konurnar séu flottar.  

Þetta passar við skoðun á þessari síðu, einkum það að karlarnir séu illa til hafðir, ekki 

endilega að þeir séu ófríðir, en konurnar eru nær undantekningarlaust mjög fínar og vel 

til  hafðar á sjálfsmyndunum á Deiligst og Einkamálum.  

Þetta er einnig hægt að tengja við útlitsdýrkun kvenna þar sem lögð er áhersla á að 

líta sem best út og helst eftir ákveðnum forskriftum eða samkvæmt tískunni. Nánar 

verður fjallað um útlitsdýrkun kvenna í umræðukaflanum í lok ritgerðarinnar.  
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Karlarnir, hins vegar, eru „venjulegri“ á myndunum og stundum eins og þeir hafi bara 

tekið einhverja mynd af handahófi til að birta á netsíðunni. Karlarnir eru oftast með 

myndir sem eru teknar úr meiri fjarlægð og á konumyndunum sést oft bara andlit og 

brjóst eða brjóstaskora en hjá körlunum eru myndirnar oftar í fullri líkamsstærð. Þeir eru 

ýmist alklæddir, berir að ofan á myndunum eða í opinni skyrtu og eru oft með 

velþjálfaðan efri líkama.  

Það eru mjög fáar konur á Deiligst sem eru fullkæddar. Flestar konurnar eru í 

þröngum toppi eða kjól og sumar bara í brjóstahaldara. Stúlkurnar á netsíðunum, 

sérstaklega á Deiligst, virðast reyna að finna stellingu sem sýnir brjóstin eins vel og hægt 

er og halla sér oft á myndunum í þeim tilgangi, annað hvort höfðinu, líkamanum eða 

hvoru tveggja. Á Einkamálum eru ekki eins klámfengnar myndir og á Deiligst.  

Það kemur fram í kaflanum um vinsældir sjálfsmynda á Deiligst að konurnar á 

síðunni eru almennt yngri en karlarnir.  

Dönsku drengirnir í Unge, køn og pornografi i Norden segja að stúlkur sem birta 

mynd af sér á Netinu eigi að geta þekkst af myndunum, það er ekki vel séð að hafa 

eingöngu  rassa- eða brjóstamynd. En ef andlitið sést þá er í lagi að vera fáklædd og 

ögrandi á myndinni (Sørensen, 2007). 

Þetta stenst við skoðun á Deiligst. Hér eru flestir mjög auðþekkjanlegir af myndunum 

og mjög fáar myndir eru bara af bakhluta eða brjóstum, undantekning frá þessu má þó sjá 

í flokkunum Stúlkulíkami og Drengjalíkami. Þar eru margar myndir andlitslausar. 

Yfirleitt sjást þó andlit ungmennanna mjög vel á myndunum og það er greinilega ekki 

neitt feimnismál hjá þeim að senda inn mynd á þessa síðu.  

Tilgáta fjögur um andlitsáhersluna stenst skoðun á sjálfsmyndum á Deiligst, þar eru 

mun fleiri karlmenn en konur með líkamsmynd af sér, 24 myndir af konunum reynast þar 

vera andlitsmyndir og 26 líkamsmyndir. Karlarnir á Deiligst eru með 36 andlitsmyndir 

og 14 líkamsmyndir. 

Á síðunni Einkamálum stenst tilgátan hins vegar ekki, konurnar eru með fleiri 

andlitsmyndir en karlarnir; 35 andlitsmyndir og 15 líkamsmyndir hjá konunum og 33 

andlitsmyndir og 17 líkamsmyndir hjá körlunum. Þessi tilgáta verður skoðuð nánar í 

rannsóknarniðustöðuhlutanum þar sem Einkamál og Deiligst verða skoðaðar með aðferð 

Hirdman.  
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4.12 Sjálfsmyndir skoðaðar eftir kóðunarskema Önju Hirdman 

Í þessum kafla verða birtar niðurstöður skoðunar á sjálfsmyndum og orðræðu á Deiligst 

og Einkamálum eftir kóðunarskema Önju Hirdman sem hún notaði í rannsókn sinni á 

síðunni Snyggast.se og fleiri síðum (Hirdman, 2007). Skoðaðar voru 100 sjálfsmyndir af 

hvoru kyni á netsíðunum Einkamálum og Deiligst. Á Deiligst voru skoðaðar myndir af 

ungmennum á aldrinum 15 til 25 ára en á Einkamálum á aldrinum 18 til 25 ára en þar er 

lágmarksaldur 18 ár. Niðurstöðurnar verða birtar í töfluformi og Deiligst og Einkamál 

verða í sömu töflu til að auðvelda allan samanburð. Töflurnar eru í viðauka þessarar 

ritgerðar sem kemur á eftir heimildaskrá.  

Einnig er kafli um athugasemdir og myndatexta við sjálfsmyndirnar. Að lokum verður 

tilgátunum svarað sem eru í öðrum hluta ritgerðarinnar. Svörin við tilgátunum byggjast á því 

úrtaki sem fengið var við skoðun á sjálfsmyndunum á Deiligst og Einkamálum.  

4.13 Athugasemdadálkurinn 

Við skoðun á myndunum var gerður athugasemdadálkur þar sem lýst var nánar þeim 

sjálfsmyndum sem höfðu eitthvað sérstakt við sig.  

Þar kom fram að sex karlanna á Einkamálum eru með myndir af sér þar sem sést í 

annan einstakling á myndinni og tveir spila á gítar. Hjá konum á Einkamálum er ein 

myndanna tekin á útiveitingahúsi, 15 myndanna eru svarthvítar, tvær eru með 

dagsetningu, ein er tekin í bát á vatni, og ein af myndunum var af konu á milli tveggja 

karlmanna.  

Á Deiligst er ein mynd af karli með myndavél, einn er með sígarettu í munni, einn 

með síma, einn með húfu, einn sleikir ís af fingri, einn er með svarthvíta mynd, og einn 

er með sólgleraugu. Hjá Deiligst-konunum  eru  fimm myndanna svarthvítar, ein kona er 

með sólgleraugu og ein með banana í munninum.  

4.14 Myndatexti 

Við skoðun á netsíðunum var sett nákvæmlega inn í töflu allur myndatexti og líka hvar 

hann var ekki til staðar. Þetta verður ekki sett upp í töflu hér, heldur einungis tekin dæmi 

um algengasta textann og texta sem getur talist klámfenginn. Einnig verður tiltekið 

hversu margir voru með myndatexta. 

Á Deiligst eru einungis 7% karlanna með engan texta með myndunum. En textinn er 

misjafn, 14% Deiligst karlanna eru með texta eins og ahhh.ohhhh, hmm, ntz ntz , hehe, 
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xoxo og 1 og 22% eru með mig eða ég sem myndatexta. 11% eru með  eða ;) sem 

myndatexta og 1% eru með texta eins og; god dag, så søt du var da, tighaaastyle, 

summer, life is a nasty bitch, og 2% eru með textann kommentarer og stem.  

Langsamlega flestir karlarnir á Einkamálum eða 80% eru ekki með neinn texta með 

myndunum. Þeir sem eru með texta eru með texta eins og: Ný mynd/nýklipptur, Ég er svo 

artí, reyndar gömul en mynd er þó mynd, ég að flexa, ekki ný mynd. Það er engin 

klámfenginn texti hjá körlunum á Einkamálum.  

85%  af stelpumyndunum á Einkamálum eru ekki með texta, 3% eru með ég, 2% eru 

með dagsetningu og svo er texti eins og þessi; mm, he he og litla ég.  

14% stelpnamyndanna á Deiligst eru ekki með neinn texta, 12% eru með textann ég 

og 17% eru með . 4% eru með textann ahhh.ohhhh, hmm, booo, rawwr og 7% með 

textann hei, hoho, yeah, juhu, hiiiii.   

4.15 Tilgátuprófun  

1. tilgáta: Síðurnar sem skoðaðar eru í þessari ritgerð innihalda klámfengið efni.  

Í athugasemdadálkinum hér á undan eru nokkur klámfengin atriði eins og að 4% 

kvenna á Einkamálum eru eingöngu í nærfötum og ein er í korseletti. Ein er vafin í plast 

og ein myndin sýnir nakið bak. Ein stelpan liggur á vespu og glennir sig. Á Deiligst er 

ein stelpa með banana í munninum. 5% drengjanna á Einkamálum eru berir að ofan. Einn 

karl (1%) á Einkamálum er ber að ofan í kanínubúningi, á sömu síðu er einn að hamast á 

plastbeinagrind.  

Ekki er mikið um klámfenginn myndatexta hjá körlunum á Deiligst en það má þó sjá 

texta eins og; mæ d henne jah!!!, klype pike, sitt pa tunga mi, 14 tiss og mg azz før jg 

skinna mg. Enginn klámfenginn myndatexti er hjá körlunum á Einkamálum.  

Hjá stelpunum á Einkamálum er klámfenginn texti; hofrnyyyyy, skinkupós/ha ha hvað 

getur maður sagt. Stelpurnar á Deiligst eru með klámfenginn texta eins og; xen min 

dumpa mig for bimbö jenter da kan jeg finne noe fint jeg og sa, 10en funker ikke bara 

pröv, orgasmmebanan, suck on this,  jeg er en pusekatt, kos mig? Im nota bitch i am the 

bite hey sexy.  

Á Deiligst og Einkamálum reyndust 15 sjálfsmyndir af konum og einungis ein 

karlamynd af 50 klámfengin. 
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Hér kemur fram að bæði sjálfsmyndirnar og orðræðan á netsíðunum Deiligst og 

Einkamálum er klámfengin og tilgátan stenst því prófun.  

2. tilgáta: Gælunöfn kvenna eru klámfengnari en gælunöfn karla. 

Í  töflu 8 sést að 33% kvenna á Einkamálum og Deiligst eru með gælunöfn sem hafa 

skírskotanir til kláms og/eða kynlífs. Karlar á Einkamálum eru með 21% gælunafna með 

skírskotanir til kláms og/eða kynlífs og 13% karla á Deiligst eru með gælunöfn með 

skírskotanir til kláms og/eða kynlífs.  

Í kaflanum um gælunöfn á Einkamálum og Deiligst kom í ljós að fimm gælunöfn 

kvenna af 40 voru klámfengin en þrjú hjá körlunum. 

Dæmin hér að ofan sanna tilgátuna um að gælunöfn kvenna séu klámfengnari en 

gælunöfn karla.  

3. tilgáta: Konur eru klámfengnari en karlar á sjálfsmyndunum.  

Í töflu 5 sést að 12% kvenna á Deiligst eru með stút á vörunum á sjálfsmyndunum og 

10% á Einkamálum.  Á Deiligst eru 2% karlanna með varastút en enginn á Einkamálum. 

2% kvennmannsmyndanna á Deiligst sýna fingur í munni. Í sömu töflu kemur fram að 

7% kvenna á Einkamálum og Deiligst eru með opnar varir en einungis 2% karla á báðum 

netsíðunum. Þessi tilgáta reynist rétt við þessa skoðun, sjálfsmyndir kvenna á netsíðunum 

eru klámfengnari en sjálfsmyndir karla.  

Í kaflanum um Stúlkulíkama og Drengjalíkama á Deiligst kom í ljós við skoðun á 10 

myndum af hvoru kyni, að þrjár klámfengar myndir voru hjá körlunum en sex myndir hjá 

konunum.  

4. tilgáta:  Andlitið er aðalatriðið á myndum af körlum og líkaminn hjá konum.  

Í töflu 4 sést að 57% kvenna á Einkamálum leggja áherslu á andlitið og 56% kvenna á 

Deiligst. 72% karla leggja áherslu á andlitið á Einkamálum, 67% karla á Deiligst. Í töflu 

4 sést einnig að 26% kvenna á Einkamálum leggja aðaláhersluna á brjóstin, 30% á 

Deiligst. Þar sést einnig að 4% kvenna á Einkamálum leggja aðaláherslu á efri hluta 

líkamans, 3% kvenna á Deiligst og 10% karla á Einkamálum og 14% karla á Deiligst. Á 

Einkamálum leggja 5% kvenna áherslu á allan líkamann og  enginn karlanna á 

Einkamálum, 4% kvenna á og 10% karla á Deiligst.  
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Í töflu 1 sést að 5% kvennmannsmyndanna á Einkamálum innihalda eingöngu brjóst. 

Þar sést einnig að einn karl leggjur áherslu á getnaðarliminn. Í sömu töflu sést að 9% 

kvenna á Einkamálum eru með mittismynd, 13% kvenna á Deiligst á móti 29% karla á 

Einkamálum og 23% karla á Deiligst.  

Þessi tilgáta reynist vera rétt við þessa skoðun, hér leggja fleiri karlar en konur áherslu á 

andlitið og fleiri konur en karlar leggja áherslu á líkamann eða brjóstin eins og sést í töflu 4.  

Við  skoðun á sjálfsmyndum á Deiligst eru mun fleiri karlmenn en konur með 

líkamsmynd af sér, 24 myndir af konunum reynast þar vera andlitsmyndir og 26 

líkamsmyndir. Karlarnir á Deiligst eru með 36 andlitsmyndir og 14 líkamsmyndir. 

Á síðunni Einkamálum eru konurnar eru með fleiri andlitsmyndir en karlarnir; 35 

andlitsmyndir og 15 líkamsmyndir hjá konunum og 33 andlitsmyndir og 17 

líkamsmyndir hjá körlunum.  

Þessi tilgáta reynist því vera rétt við skoðun á sjálfsmyndunum eftir aðferðafræði 

Önju Hirdman. Við skoðun eftir aðferðafræðinni sem var búin til sérstaklega fyrir þessa 

ritgerð stenst hún á Deiligst en ekki Einkamálum.  

5. tilgáta: Á sjálfsmyndum kvenna sjást hendur mun sjaldnar en á sjálfmyndum 

karlmanna.  

Við skoðun á töflu 4 sést að karlmenn sýna fingur á Deiligst á 3% myndanna og á 1% 

karlamyndanna á Deiligst er fingur á vör. Á Einkamálum er lögð áhersla á hendur á 7% 

myndanna af körlunum. Á Einkamálum sést ein kona (1%) með hlekkjaða úlnliði. 

Annars sjást hendur yfirleitt ekki á kvenmannsmyndunum.  

Þessi tilgáta stenst því í þessari rannsókn.  

6. tilgáta: Konur eru mun oftar sýndar sitjandi eða liggjandi í rúmi en karlmenn.  

Í töflu 7 kemur fram að rúm sést á 7% kvennamyndanna á Einkamálum og hjá 6% kvenna 

á Deiligst. Á karlamyndunum sést rúm einungis í 1% tilfella á Einkamálum. Ekkert rúm sést 

hjá körlunum á Deiligst. Þessi tilgáta stenst því skoðun í þessari rannsókn.  

7. tilgáta: Konur brosa mun oftar en karlmenn á sjálfsmyndunum.  

Í töflu 5 sést andlitstjáning og þar sést að 29% kvenna á Einkamálum brosa og 24% 

kvenna á Deiligst. 19% karla á Einkamálum brosa og 13% karla á Deiligst. 28% kvenna á 
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Einkamál eru alvarlegar, 52% kvenna á Deiligst. Á Einkamálum eru 55% karla alvarlegir 

og 76% á Deiligst. Í kaflanum um vinsældir sjálfsmynda á Einkamálum brosa sex konur 

af 10 á sjálfsmyndunum. Í sama kafla brosir einn karl af 10 á sjálfsmyndunum. Þrjár 

konur af 10 brosa en einungis einn karl í kaflanum um vinsældir sjálfsmynda á Deiligst. 

Þessi tilgáta reynist rétt í þessari skoðun.  
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5 Samantekt og umræða 

Enginn vafi er á því að stefnumótasíður njóta gífurlegra vinsælda. Norræn ungmenni 

virðast keppast um að senda inn myndir af sér á þessar síður eins og Deiligst og 

Einkamál sem skoðaðar voru í þessu verkefni.  

Rannsóknarspurningin okkar var: Hvernig er ímynd kynjanna í innsendu efni á 

stefnumótanetsíðum? Til að svara þessari spurningu var skoðað efni netsíðnanna 

Einkamála og Deiligst.  Í þessari ritgerð var sérstaklega athugað hvort efni netsíðnanna 

innihéldi klám; í þessu sambandi voru sjálfsmyndir og orðræða netsíðnanna skoðuð. Við 

þessa skoðun kom í ljós að mun fleiri sjálfsmyndir af konum á þessum síðum eru 

klámfengnari en sjálfsmyndir karlanna. Rannsóknarniðurstöðuhlutinn  skiptist í tvennt: 

Fyrst voru myndirnar skoðaðar eftir rannsóknarviðmiðum sem samin voru fyrir þessa 

ritgerð og síðan eftir atriðum sem voru fengin frá Önju Hirdman.  

Í fyrri hluta skoðunarkaflans kom í ljós að á Deiligst voru 11 af 20 myndum af konum 

klámfengnar og ein karlamynd. Á Einkamálum voru fjórar myndir af konum 

klámfengnar en engin karlamynd. Þessi dæmi sýna að á Deiligst eru myndirnar 

klámfengnari en á Einkamálum og að fleiri myndir af konum en körlum innihalda klám. 

Þegar þetta er talið saman þá teljast 15 myndir af 40 myndum af konum klámfengnar í 

úrtakinu og einungis ein karlamynd af sama fjölda.  

Þegar skoðað eftir kóðunarskema Hirdman þá sést í töflu 1 að 35% konumynda á 

Deiligst eru nærmyndir af andliti og brjóstum en einungis 24% mynda á Einkamálum 

sem gæti bent til þess að fleiri konur á Deiligst en Einkamálum leggi áherslu á brjóstin og 

þá jafnframt að konumyndir á Deiligst séu klámfengnari en á Einkamálum.   

Í kaflanum um drengjalíkama og stúlkulíkama á Deiligst kom í ljós við skoðun á 10 

myndum af hvoru kyni að þrjár klámfengar myndir voru hjá körlunum en sex myndir hjá 

konunum. Hér sést greinilegur kynjamunur á klámfengni sjálfsmyndanna, mun fleiri 

myndir af konum en körlum eru klámfengnar.  

Í seinni hluta rannsóknarniðurstöðuhlutans kom einnig í ljós við skoðun á orðræðunni 

og sjálfsmyndunum á báðum netsíðunum að konurnar voru klámfengnari en karlarnir, hér 

vísast í tilgátu eitt og svars við henni. Í þessum hluta ritgerðarinnar var tilgátunum svarað 

sem settar voru fram í öðrum hluta ritgerðarinnar. 
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Tilgátunum var svarað með því að skoða niðurstöðurnar af skoðun netsíðnanna í fyrri 

hluta rannsóknarniðurstaðnanna og seinni hluta þegar skoðað var eftir  kóðunarskema 

Önju og svörin sett í töflur.  Í stuttu máli þá reyndust allar tilgáturnar standast nema 

andlitsáherslukenningin við þessa skoðun á netsíðunum Deiligst og Einkamálum.  

Í rannsóknarniðurstöðuhlutanum, fyrri hluta, kom í ljós að konur fá meiri skoðun en 

karlar bæði á Deiligst og Einkamálum. Þetta sést á því að konurnar á Deiligst fá fleiri stig 

en karlarnir og að auglýsingar kvenna á Einkamálum fá meiri skoðun en auglýsingar 

karla. Stigamunurinn á kynjunum í vinsældakosningunni á síðunni Deiligst bendir til þess 

að konur gefi frekar sjálfum sér og öðrum konum stig frekar en körlunum. Á 

Einkamálum er mögulegt að ástæður þess að auglýsingar kvenna eru meira skoðaðar en 

auglýsingar karla séu að þar eru margar konur skráðar tvíkynhneigðar og gætu því 

hugsanlega skoðað meira auglýsingar kvenna en karla og einnig að það eru fleiri 

karlmenn en konur skráðir notendur síðunnar.  

Erfitt er að finna „dæmigert“ útlit fyrir karlmenn á Deiligst og Einkamálum; 

myndirnar eru svo ólíkar innbyrðis hjá þeim. Konurnar, hins vegar, eru mikið líkari hver 

annarri á sjálfsmyndunum. Konurnar á Einkamálum og Deiligst eru langflestar vel 

málaðar og með sítt hár sem oftast er haft slegið.  

Mjög algengt er að myndir af konum á Deiligst líkist hefðbundnu klámútliti þar sem þær 

eru frekar fáklæddar og reyna að gera brjóstin eins áberandi og hægt er með ákveðinni stellingu 

og/eða flegnum fötum og setja oft stút á varirnar og eru í frekar bjóðandi stellingu. Karlarnir, 

hins vegar, leggja oft mikla áherslu á efri hluta líkamans og til að sýna velþjálfaðan efri líkama 

eru þeir oft í þröngum fötum. Þeir eru þó yfirleitt eðlilegri á myndunum en stúlkurnar og setja 

sig síður í einhverjar ákveðnar stellingar en þær.  

Maður fær stundum þá tilfinningu, sérstaklega þó við skoðun á netsíðunni Deiligst, að 

konurnar hafi eytt mörgum klukkustundum og jafnvel dögum í að ná góðum myndum af 

sjálfum sér þar sem hefur verið hugsað um marga hluti eins og klæðnað, andlitsmálningu, 

hárgreiðslu, líkamsstellingu, líkamstjáningu og hvernig brjóst og stundum rass koma sem 

best út á myndunum. Myndirnar af konunum bera þannig með sér meiri ögrun og meiri 

uppstillingu á meðan karlamyndirnar eru kæruleysislegri og hafa meira yfirbragð 

áhugamannsins. Konumyndirnar eru meira í líkingu við þær myndir sem eru á alvöru 

klámsíðum og virðast oft vera úthugsaðar.  

Myndirnar á Einkamálum eru yfirleitt ekki eins klámfengnar og á Deiligst. Það er 

undantekning frá reglunni á Deiligst ef það sést hvorki í brjóst né bert hold á konumynd. 
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Anja Hirdman (2008) segir að á þessum netsíðum séu viðkomandi dæmdir eftir útliti, 

hvernig líkami þeirra, brjóstin, húð, hár og varir líta út á myndunum. Þetta virðist passa 

við skoðun á Deiligst, einkum þó við sjálfsmyndir kvennanna.   

Ein aðalniðurstaða þessarar ritgerðar er að konur á netsíðunum Deiligst og 

Einkamálum eru oftar klámfengnari en karlmenn. Þetta kom í ljós við skoðun á 

sjálfsmyndunum og  orðræðunni. 

Sørensen (2006) segir að það séu aðallega ungar stúlkur sem hafi oft mjög miklar 

áhyggjur af útliti sínu og framkomu sem reyna að vera eins bjóðandi og þær geti til að 

vekja athygli á sér og vera freistandi fyrir hitt kynið eða sitt eigið kyn. 

Þetta sást mjög vel í rannsóknarniðurstöðum þessarar ritgerðar, konurnar sem 

skoðaðar voru í þessari ritgerð, lögðu greinilega mun meiri áherslu á útlitið en karlarnir.  

Konurnar eyða greinilega meiri tíma í að undirbúa sig undir myndatökurnar og virðast 

hafa meiri metnað í að líta sem best út og líta út eins og þær haldi að höfði til annarra, 

bæði kvenna og karla. Á Deiligst virðast konur skoða aðrar konur og gefa þeim stig oftar 

en þær gefa körlunum stig þannig að þær eru ekki eingöngu að hugsa um að ganga í 

augun á hinu kyninu heldur líka sínu eigin kyni. Þessar staðalmyndir sem komnar eru úr 

klámi má sjá á mörgum stöðum í okkar þjóðfélagi, eins og í dagblöðum, auglýsingum, 

tímaritum, tónlistarmyndböndum og að sjálfsögðu á Netinu. Þessar hugmyndir um 

hvernig kynin eiga að líta út síast inn í huga okkar, sérstaklega unga fólkið sem er mun 

móttækilegra en aðrir og það bregst við með því að klæða sig og líkja eftir þessum 

staðalmyndum sem það sér allt í kringum sig. Þessar kynjamyndir geta verið hættulegar 

og komið inn ranghugmyndum hjá fólki um hvað sé æskilegt og hvað ekki. Með því að 

senda inn efni á netsíður sem er í anda klámefnis þá er verið að viðhalda þessum 

staðalmyndum sem hafa hingað til viðgengist í klámi. Það má í framhaldi af því velta því 

fyrir sér hvaða áhrif það hefur á jafnréttisbaráttuna að sjá konuna svona fáklædda og 

gefandi í skyn að hún sé alltaf til í kynlíf. 

Klámefni leggur yfirleitt mikla áherslu á að konur eigi að líta vel út, vera vel snyrtar, 

grannar og með fullkomið hár. Þess vegna getur klámefni komið þeirri ranghugmynd í 

kollinn á okkur að það sé útlitið sem skipti aðalmáli í lífinu, ekki persónuleikinn.  

Kolbrún Pálsdóttir (2010) segir að kvenmaðurinn hafi lengi haft þá ímynd sem ríkir í 

dag. Konur eru á forsíðum tímarita og annarra auglýsinga hálfnaktar og glennulegar. 

Kvenlíkaminn er talin vera góð söluvara. Hún veltir fyrir sér framtíðinni og segir að 

útlitsdýrkun sé gríðarlega stór partur af samfélagi okkar og menningu.  
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Það er nákvæmlega þetta sem sést við skoðun á netsíðunum sem eru skoðaðar í 

þessari ritgerð. Við sjáum konur og einhverja karla líka sem eru að keppast við að líta 

sem best út og fylgja þeirri útlitsdýrkun sem er við lýði í vestrænum þjóðfélögum sem 

aldrei fyrr. Þessi útlitsdýrkun er einhvern veginn samofin okkar menningu og þjóðarsál. 

Það verður erfitt að losa okkur við hana og hæpið að það takist nokkru sinni. En það er 

þó full ástæða til að vekja athygli á þessari útlitsdýrkun og hafa áhyggjur af því hvaða 

áhrif hún hefur, sérstaklega á sjálfsmynd ungra stúlkna/kvenna. 
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Lokaorð 

Í þessari rannsókn voru bornar saman stefnumótasíðurnar Deiligst og Einkamál. 

Sjálfsmyndir og orðræðan var skoðuð á netsíðunum.  

Það má segja að helstu takmörk þessarar rannsóknar sé að hér voru einungis tekin 

örfá dæmi um efni á tveimur stefnumótasíðum. En niðurstöður þessarar rannsóknar 

virðist samt vera svipaðar og niðurstöður annarra rannsókna sem gerðar hafa verið á 

stefnumótasíðum. Þær virðast flestar sýna fram á að innsent efni frá stúlkum/konum er 

yfirleitt klámfengnara en hjá drengjum/körlum. Konurnar sem skoðaðar voru í þessari 

rannsókn, sérstaklega á Deiligst, eru oft fáklæddar á sjálfsmyndunum og/eða í þröngum 

fötum og leggja áherslu á brjóstin.  

Það sem væri hægt að gera í framhaldinu er að skoða fleiri myndir og fleiri dæmi um 

orðræðuna á þessum tveimur stefnumótasíðum eða jafnvel fleiri síðum til samanburðar. 

Það væri einnig hægt að taka viðtöl við þá sem senda inn myndir af sér á þessar netsíður 

til að að fá fram ástæðu fyrir innsendingu sjálfsmyndanna og reyna að skilja betur ástæðu 

þess að konur eru oftar klámfengnari en karlar á stefnumótasíðum.  
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Viðauki 

Tafla 1. Innihald sjálfsmyndanna 

 Konur Konur Karlar Karlar 

Atriði Einkamál Deiligst Einkamál Deiligst 

Nærmynd af andliti og brjóstum 24% 35% 11% 8% 

Bara andlitsmynd 25% 23% 19% 24% 

Mittismynd 9% 13% 29% 23% 

Líkamsmynd 14% 9% 13% 13% 

Andlit og axlir 7% 8% 15% 15% 

Hálft andlit 1% 5% 1% 3% 

Hálft andlit/brjóst  1%   

Andlit, axlir, hendur 2% 1%   

Hálft andlit/axlir/brjóst  2%   

Hálfur líkami  1%   

Bak, hálft andlit  1%  1% 

Andlit, axlir og brjóst 2% 1%   

Brjóst 5%    

Mittismynd án  andlits 3%  4%  

Líkamsmynd án andlits 3%  1%  

Andlit/brjóst/hendi á enni 1%   1% 

Handleggir/andlit/fætur 1%    

Handleggir/andlit 1%  1% 2% 

Bak 2%    

Andlit/axlir/handleggsvöðvar   1%  

Líkamsmynd af baki/vöðvar   3%  

Fætur/magi   1%  

Bak, rass, fætur   1%  

Hálft andlit og handleggir    1% 

Andlit/axlir/efri handleggir    3% 

Hálft andlit/axlir    1% 

Augu/klútur fyrir andliti    1% 

Andlit/axlir/fingur á munni    1% 

Andlit með sólgleraugu    1% 

Mittismynd/hálft andlit    1% 

Andlit/gefinn fingur    1% 

Atriði alls 15 12 13 17 
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Tafla 2. Myndatakan  

 Konur Konur Karlar Karlar 

Atriði Einkamál Deiligst Einkamál Deiligst 

Beint fram 54% 49% 59% 59% 

Ofan frá 7% 4% 3% 5% 

Upp 7% 11% 3% 3% 

Á ská 22% 25% 23% 26% 

Á hlið 6% 10% 7% 6% 

Aftan frá 4% 1 5% 1% 

Tafla 3. Líkamsstaða  

 Konur Konur Karlar Karlar 

Atriði Einkamál Deiligst Einkamál Deiligst 

Stendur 43% 50% 48% 36% 

Situr 35% 32% 32% 42% 

Liggur 7% 5% 2% 8% 

Erfitt að dæma 15% 13% 18% 14% 

Tafla 4. Líkamsáhersla 

 Konur Konur Karlar Karlar 

Atriði Einkamál Deiligst Einkamál Deiligst 

Brjóst 26% 30% 2% 1% 

Efri hluti líkamans 4% 3% 10% 14% 

Andlit 57% 56% 72% 67% 

Bak 2% 1%  1% 

Öxl  3%    

Fætur 2%    

Allan líkamann 5% 4%  10% 

Hlekkjaða úlnliði 1%    

Handleggsvöðvar   2% 3% 

Hendur   7%  

Bak/handleggsvöðva   1%  

Líkamsmynd-andlit   1%  

Typpi   1%  

Fætur  1% 1%  

Öxl með tattú á handlegg   3%  

Fingur upp    3% 

Magi  2%   

Fingur á vör    1% 

Hár  3%   

Atriði alls 8 8 10 8 
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Tafla 5. Andlitstjáning 

 Konur Konur Karlar Karlar 

Atriði Einkamál Deiligst Einkamál Deiligst 

Bros 29% 24% 19% 13% 

Alvarleg 38% 52% 55% 76% 

Varastútur 10% 12%  2% 

Tungan út 1% 3% 1% 1% 

Glott   5% 4% 

Opnar varir 7% 7% 2% 2% 

Bítur í vörina 1%  2%  

Fingur á vör 1%    

Á ekki við 13%  16% 1% 

Gretta    1% 

Fingur í  munni  2%   

Atriði alls  8 5 7 8 

Tafla 6. Augnaráð 

 Konur Konur Karlar Karlar 

Atriði Einkamál Deiligst Einkamál Deiligst 

Beint fram 25% 24% 44% 36% 

Á ská 27% 28% 5% 22% 

Upp 19% 28% 9% 11% 

Niður 6% 6% 12% 10% 

Sést ekki 16% 2% 18% 6% 

Horfir ekki í linsu 7% 12% 7% 14% 

Aftur fyrir sig    1% 

Atriði alls 6 6 6 7 

Tafla 7. Umhverfi 

 Konur Konur Karlar Karlar 

Atriði Einkamál Deiligst Einkamál Deiligst 

Úti 15% 5% 18% 22% 

Inni 73% 83% 76% 62% 

Rúm sést 7% 6% 1%  

Svefnherbergi    1% 

Stofa  2%  4% 

Sést ekki 3% 4% 5% 5% 

Bað 2%   5% 

Í bíl    1% 

Atriði alls 5 5 4 7 
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Tafla 8. Gælunöfnin 

 Konur Konur Karlar Karlar 

Atriði Einkamál Deiligst Einkamál Deiligst 

Klám/kynlíf 33% 33% 21% 13% 

Útlit 7% 7% 1% 5% 

Hlutlaust 60% 60% 78% 82% 

 

 




