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Útdráttur 

Í nútímaveröld þar sem samskiptaleiðir hafa þróast á þann hátt að upplýsingar, 

ímyndir og hugmyndir ferðast á milli margskonar menningarheima nær samtímis 

er áhugavert að skoða hvers konar samskiptaleiðir er um að ræða, hvað felst í 

þeim og hverjar birtingamyndir þeirra eru. Mikið hefur verið rætt um jafnrétti 

kynjanna undanfarið en óvíst er hvort þessi umræða hefur skilað sér til 

auglýsingamarkaðsins. Í þessari ritgerð er því gerð tilraun til þess að varpa ljósi á 

ákveðin hnattræn ferli sem gert hafa tilteknum markaði kleift að halda á lofti 

ákveðinni orðræðu og staðalímyndum. Með því að skoða hugmyndir fræðimanna 

um hnattræna áhrifavalda, neyslumenningu og birtingamyndir kynjanna innan 

auglýsinga er sjónum beint að leiðum þar sem karlægum sjónarmiðum er 

viðhaldið, sérstaklega innan vestrænna samfélaga. Hvers konar afleiðinga er að 

gæta með tilliti til kynjanna tveggja og hefðbundnum hugmyndum tengdum 

kynímyndum og kynjahlutverkum. Skoðað er hvort að svipaðar afleiðingar eigi 

sér stað innan ólíkra menningarheima. Með því að tengja saman hugmyndir um 

hnattræn ferli, neyslumenningu og ríkjandi auglýsingahefðir er hægt að skoða 

bæði áhrifavald auglýsingamarkaðs sem og gerendahæfni einstaklinga og 

félagshópa.  
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Inngangur 

Hnattræn ferli, aukin og hraðari samskipti og samfélagslegar breytingar eru hluti 

af nútíma veröld einstaklinga innan margvíslegra menningarheima. Hvernig er 

ákveðnum upplýsingum komið á framfæri, hvers konar upplýsingar og ímyndir 

eru ráðandi og hver eru áhrif slíkra miðlunar á gerendahæfni og persónubundna 

reynslu einstaklinga? Hversu miklar breytingar er í raun og veru um að ræða? 

Fara öll samfélög í gegnum samskonar breytingarferli eða er hægt að greina 

menningarbundin mun á milli samfélaga? Endurspeglar auglýsingamarkaðurinn 

ríkjandi hugmyndir innan tiltekinna samfélaga eða er um ákveðna hagræðingu á 

sannleikanum að ræða? Hvernig geta einstaklingar meðtekið og unnið úr þeim 

upplýsingum sem haldið er að þeim? Erum við sjálfstæðir gerendur, mótum við 

okkar eigin hugmyndir eða er okkur einungis talin trú um það? Til þess að átta sig 

á ráðandi orðræðu er sérlega hentugt að skoða hvaða ímyndum og hugmyndum er 

haldið á lofti innan auglýsingamarkaðarins. Spurningin er því sú hvort að tiltekinn 

markaður sé eins valdmikill og virðist vera þegar kemur að félagsmótunarferli 

einstaklinga.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara þessum spurningum með því að 

skoða miðlun ákveðinna skilaboða frá hinum vestræna auglýsingamarkaði. Hér 

eru kynin tvö í forgrunni eða öllu heldur hvers konar hugmyndum er haldið að 

konum og körlum innan auglýsingamarkaðarins. Þá verður skoðað hvaða áhrif 

auglýsingar hafa á kynímyndir og kynjahlutverk. Í fyrri hluta ritgerðarinnar verður 

áhersla lögð á að skoða hnattræn ferli sem gera auglýsingamarkaðinum kleift að 

starfa á alþjóðlegum vettvangi. Mótun neytenda innan vestrænnar 

neyslumenningar er til umræðu þar á eftir til þess að beina megi sjónum að þeim 

leiðum sem „markaðurinn“ stýrir og mótar kynímyndir og kynjahlutverk. Seinni 

hluti ritgerðarinnar einkennist af femínískri nálgun og greiningu á hefðir 

auglýsingamarkaðarins og áhrifum hans á kynin tvö. Skoðað verður hvernig 

ríkjandi orðræða og ímyndir fléttast saman við persónubundið hugsanaferli. Hvers 

konar áhrifa er að gæta í daglegu lífi og hvernig auglýsingamarkaðurinn vinnur úr 

samfélagslegum hugmyndum og hvernig það birtist í auglýsingum. Litið verður til 
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auglýsingahefða annarra landa og athugað hvort samskonar hugmyndir, hvað 

varðar birtingamyndir kynímynda og kynjahlutverka eru þar ríkjandi. Skoðað 

verður hvort að samskonar tilhneigingu sé að finna á öðrum stöðum í heiminum 

eða hvort um vestrænt einkenni sé að ræða. Staðalímyndir kynjanna eru tekin til 

athugunar sem og hver áhrif tiltekinna ímynda er á bæði upplifun kvenna og karla 

á eigið útlit. Að lokum er sjónum beint að femínískri greiningu á 

auglýsingaherferðum.  

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er athygli beint að þeim áhrifum sem 

hnattvæðingarferli eru sögð hafa á sjálfræði þjóðríkja ásamt því að skoða hvort 

slík áhrif eru talin jákvæð eða neikvæð. Hugmyndir um aukna einsleitni 

(homogenization) samfélaga sökum hnattrænna ferla verða til umræðu og hvort að 

hægt sé að tala um ákveðna endurmótun, aðlögun eða staðvæðingu þegar kemur 

að áhrifavöldum hnattrænna fyrirbæra, í þessu tilfelli áhrif 

auglýsingamarkaðarins. Umræðan er því næst færð að mannfræðilegri nálgun á 

alþjóðlega fjölmiðla. Marxískar hugmyndir um áhrif og markmið fjölmiðlaveldis 

eru þar miðlægar. Að lokum eru bæði rannsóknir sem styðja hugmyndir tengdar 

auknu einsletni samfélaga skoðaðar og svo rannsóknir þar sem einstaklingar innan 

ákveðinna menningarheima hafa tekist á við hnattræna áhrifavalda á annars konar 

hátt.  

Í öðrum kafla er áhersla lögð á að kynna kenningar tengdar 

neyslumenningu. Farið er í gegnum ákveðnar hugmyndir um mótunarferli 

neytandans og samfélagsins. Skoðað er hvernig neyslumiðuðu félagsmótunarferli 

fer fram og hvernig það er talið birtast í auglýsingum.  

Í þriðja kafla færist umræðan að stöðu kynjanna innan 

auglýsingamarkaðsins. Í þessum hluta ritgerðarinnar er femínískri greiningu beitt 

á stöðu kvenna innan markaðsins ásamt því að skoðað er hvers konar 

birtingamyndir eru algengastar þegar kemur að kynímyndum og kynjahlutverkum. 

Hugmyndir fræðimanna um líkamsímyndir, ríkjandi staðalímyndir, sköpun og 

viðhald ímyndaðs heims auglýsingamarkaðs og fjölmiðlalæsi eru hér miðlægar. 

Að lokum er sjónum beint að stöðu karlmanna innan auglýsingamarkaðs og spurt 
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er hvort að um samskonar upplifun er að ræða á milli karla og kvenna þegar 

kemur að ríkjandi auglýsingahefðum.  

Í fjórða kafla er sjónum beint að femínískri nálgun á áhrif 

auglýsingamarkaðs á kynímyndir og kynjahlutverk. Femínísk hugtök eins og 

samtvinnun mismunabreyta, sjálfseftirlit, hlutgerving og feðraveldi eru tekin 

sérstaklega fyrir ásamt rannsóknum þar sem femínískri nálgun er beitt á greiningu 

ákveðinna auglýsingaherferða. Að lokum eru umræður dregnar saman og 

niðurstöður ræddar.  

1 Hnattræn ferli 

Til þess að hægt sé að skoða áhrif fjölmiðla á daglegt líf einstaklinga er mikilvægt 

að gera grein fyrir þeim leiðum sem gera þessum „miðlum“ kleift að koma á 

framfæri hugmyndum og skilaboðum. Hnattvæðing sem ákveðið 

hugmyndafræðilegt, pólitískt, efnahagslegt og menningarlegt ferli er þar í 

lykilhlutverki. Þau ferli sem gera fólki, þjóðríkjum, alþjóðlegum mörkuðum og 

ólíkum menningarheimum kleift að eiga í samskiptum hvert við annað á 

fljótvirkari hátt en áður tíðkaðist. Hér á eftir verða því til umræðu hugmyndir 

nokkurra fræðimanna sem skoðað hafa hnattræn ferli og áhrifavalda á ólíka en 

samtengda menningarheima. Athugað verður hvort áhrifavald hnattrænna ferla sé 

sambærilegt á meðal ólíkra menningarheima eða hvort um margbreytilegar 

aðferðir sé að ræða þegar kemur að úrvinnslu, upplifun og endurmótunarferli 

einstaklinga.  

1.1 Hnattvæðing 

Hnattvæðing sem ákveðið hugtak er, samkvæmt Marjorie Ferguson (1992), lítið 

meira en framsetning kapítalísks hugmyndakerfis. Pierre Bourdieu og Loic 

Wacquant (1999) halda því hins vegar fram að „hnattvæðing“ hafi þau áhrif eða 

virkni að skyggja á heimsvaldastefnuna út frá menningalegum hugsjónum eða 

hreyfingum sem og ákveðnum hagrænum þáttum. Að sama skapi halda Bourdieu 

og Wacquant því fram að áhrif hnattvæðingarinnar, eða öllu heldur hugmyndin 

um hnattræn ferli geri það að verkum að þverþjóðleg valdasambönd eru álitin 
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hlutlaus. Það sem Bourdieu og Wacquant eru að benda á er að völd þjóðríkja, 

hvað varðar menningar- og félagsmótun, þykja hafa minnkað sökum hraðvirkara 

samskiptaleiða á milli einstaklinga og stofnanna innan ólíkra menningarheima. 

Nýfrjálshyggju hugmyndir hafa yfirtekið eldri og hefðbundnari formgerð 

þjóðríkja. Eldri hugmyndir um menningareinkenni ákveðinna samfélaga sem eiga 

rætur að rekja til heimsvaldastefnunnar hafa að miklu leiti, verið hafnað (Bourdieu 

og Wacquant, 1999).  

Jens Bartelson (2000) bendir á þrjár ólíkar nálganir eða hugmyndir þegar 

kemur að því að skoða hugtakið „hnattvæðing“ en þessar þrjár nálganir nefnast 

hnattvæðing sem yfirfærsla (globalization as transference), hnattvæðing sem 

umbreyting (globalization as transformation) og hnattvæðing sem yfirburður 

(globalization as transcendence). Hnattvæðing sem yfirfærsla getur átt við 

gagnkvæm skipti á milli tiltekinna svæða, hvort sem það eru pólitísk, efnahagsleg 

eða menningarleg. Samkvæmt Bartelson getur hnattvæðing verið til marks um 

ferli breytinga innan samfélaga sem getur í kjölfarið haft áhrif, oft á tíðum 

óviljandi, á aðra menningarheima. Hér er verið að vísa til breytingarferla sem eiga 

uppruna sinn innan ákveðinna samfélaga en teygja anga sína yfir og á milli ólíkra 

menningarheima án þess þó að hafa bein áhrif á félagslega formgerð samfélagsins 

(Bartelson, 2000: 184). Hnattvæðing sem umbreyting er aftur á móti talin mun 

áhrifameiri með tilliti til þjóðríkja og sjálfstjórnar þeirra. Philip Cerny (1995) 

hefur bent á hvernig nútíma hnattvæðingarferli hafa endurvakið hugmyndir um 

sjálfstjórn á sama tíma og eldri hugmyndir um „velferðarríki“ hafa verið skipt út 

fyrir markaðs- og samkeppnishæf þjóðríki. Ein afleiðing tilfallandi hnattrænna 

ferla, að mati Cerny, er að sjálfræði slíkra þjóðríkja getur valdið samdrætti. Hér er 

Cerny að vísa í nýfrjálshyggjustefnu og áhrifum þessarar stefnu á vald þjóðríkja, 

sérstaklega innan eigin landamæra.  

Saskia Sassen (1996) bendir á að þó hugmyndir eins og sjálfsstjórn og 

landssvæði spili enn stóran þátt í heiminum þá hafa þessar sömu hugmyndir 

gengið undir nokkurs konar endurmótun og verið færðar inn í annan 

stofnanalegan vettvang utan þjóðríkisins. Þar af leiðandi staðsettar utan 

landamæra tiltekins landssvæðis (Sassen, 1996: 28). Að lokum er það 



9 

hnattvæðingin sem yfirburðaferli. Samkvæmt Bartelson (2000) getur 

hnattvæðingarferli haft þau áhrif að menningarbundin einkenni samfélaga 

breytast. Slíkar breytingar eiga sér stað út frá afbyggingu tíma (despatialize) og 

rýmis (detemporalize). Athafnir einstaklinga og staða þekkingar er í kjölfarið fært 

yfir á hnattrænt svið samtengdra menningarheima. Áhrif hnattvæðingarferla er því 

ekki aðeins að finna í menningareinkennum ákveðinna þjóðríkja og pólitískra 

stofnanna heldur er einnig hægt að tala um hnattvæðinguna sem fyrirbæri eða 

hugtak sem grefur undan tilveru þjóðríkja (Bartelson, 2000: 188, 190).  

Hugmyndir Arjun Appadurai (1996) um einsleitni (homogenization) og 

fjölbreytileika (heterogenization) menninga eiga einstaklega vel við í umræðum 

tengdum áhrifum hnattrænna ferla. Appadurai heldur því fram að sökum þess 

hversu flókin slík fyrirbæri geta verið sé hentugt að skoða undirstöðu atriði 

ákveðinnar „aðgreiningar“ á milli hagkerfa, menningar og pólitíkur. Appadurai 

hefur þess vegna lagt til að flokka eigi hnattræn ferli í fimm ólík en samtengd 

svið. Þjóðernissvið (ethnoscapes), fjölmiðlasvið (mediascapes), tæknisvið 

(technoscape), efnahagssvið (finance scapes) og hugmyndafræðilegt svið 

(ideoscapes). Þessi fimm svið eru þó ávallt háð tíma og stað, sögulegu og 

pólitísku umhverfi þjóðríkja, stórfyrirtækja og félagshópa. Hér er því ekki um 

fastar breytur að ræða. Appadurai er mun fremur að vísa til þeirra leiða sem gerir 

slíkum ferlum kleift að ferðast á milli svæða og hópa á hraðvirkari hátt en áður 

tíðkaðist. Aðgreining, skörun og tengsl þessara fimm sviða er því miðlæg í 

umfjöllun hans. Sviðin eru ýmist aðgreind, skarast á og tengjast í þeim skilningi 

að einstaklingar upplifa, móta og skilgreina ákveðna þætti hvers sviðs út frá 

samfélagslega mótaðri þekkingu. Virkni menningalegra formgerða er, samkvæmt 

Appadurai, að finna í þeirri staðreynd að samfélög eru ekki aðgreind hvert frá 

öðru heldur mun fremur hluti af einni heild þar sem ákveðin hnattræn svið, ferli 

eða fyrirbæri skarast á og móta hvern menningarheim fyrir sig.  

1.2 Mannfræði fjölmiðla: marxísk nálgun 

Samkvæmt þeim hugmyndum sem vísað hefur verið í hér á undan er því nokkuð 

ljóst að hnattvæðing sem ákveðið ferli hefur þann eiginleika að geta ferðast þvert 
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yfir og á milli samfélaga. Mikilvægt er þó að athuga hvernig upplýsingum, 

ímyndum eða skilaboðum er komið á framfæri innan margvíslegra samfélaga. Hér 

er áhersla lögð á að skoða hvers eðlis tiltekin samskipti eru, hvort sem þau er 

stofnanaleg, efnahagsleg eða menningarleg sem og „farartæki“ 

upplýsingamiðlunarinnar. Hér eru fjölmiðlar í forgrunni. Spurningin er því sú 

hvort að tiltekinn miðill geti stýrt persónusköpun, félagslegum hefðum og gildum 

og þar af leiðandi upplifun einstaklinga á daglegu lífi innan menningarinnar? Til 

þess að nálgast slíkar vangaveltur er ágætt að skoða marxískt sjónarhorn á 

fjölmiðla og áhrif þeirra á mótunarferli samfélaga. 

Debra Spitulnik (1993) hefur bent á að fjölmiðlar geta verið af 

margvíslegum toga. „Miðilinn“ sjálfur getur verið útvarp, sjónvarp, fréttablað, 

tímarit eða bókmenntir. John Farnsworth og Terry Austrin (2010) bæta 

veraldarvefnum þar við. Samkvæmt Spitulnik má ætla að innan þessara „miðla“ sé 

að finna ákveðin ferli, athafnir, upplifanir og hluti. Þessi tilteknu ferli eru keyrð 

áfram af pólitískum og hagrænum öflum sem eru sögð tengjast nær öllum hliðum 

mannlegs lífs (Spitulnik, 1993). Hér er ágætt að skoða marxíska nálgun á 

félagsmótun. Samkvæmt þessari hugmyndafræði er hægt að greina samtengingu á 

milli hugmyndarinnar um aukna einsleitni samfélaga sökum hnattrænna ferla.. 

Spitulnik (1993) heldur því fram að út frá marxísku þekkingarfræðilegu 

sjónarhorni eru fjölmiðlar verkfæri efri stéttarinnar. Tilgangur og markmið 

tiltekinna „miðla“ er sagður vera að þjóna hagsmunum þeirra ríku og valdmiklu. 

Yfirráðastaða þessa hóps sem og réttmætingarferli ríkisstofnanna er viðhaldið, 

skilgreint og mótað í gegnum fjölmiðla og þau skilaboð eða hugmyndir sem þar 

eru að finna. Spitulnik bendir á að slík venjubindingarferli feli í sér að ákveðnum 

hugmyndum er haldið á lofti á sama tíma og annars konar skoðanamyndun er 

þögguð. Hér eru fjölmiðlar sagðir bera ábyrgð á því að samfélög hafi tapað 

sérstöðu og samfélagslegum einkennum (Spitulnik, 1993; 295-6).  

Jonathan Xavier Inda og Renato Rosaldo (2008) halda því fram að 

menningarlega sérstæð einkenni og fjölbreytileiki samfélaga hafa minnkað. 

Samkvæmt Inda og Rosaldo hefur verið bent á að sökum þess hversu ráðandi 

vestræn samfélög eru með tilliti til ímyndasköpunar, hafa þriðja heims ríki átt í 
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hættu að vera innlimuð inn í vestræna samfélagsgerð með tilkomandi viðhorfum, 

hugmyndum og gildum. Inda og Rosaldo eru ekki endilega ósammála þeim sem 

halda þessu fram, sérstaklega þegar framleiðsluvarningur er til umræðu eins og 

McDonalds, Coca-Cola, MTV og Disney. Kenningar fræðimanna um aukna 

einsleitni samfélaga eru því ekki óraunhæfar staðhæfingar sé vinsæll 

framleiðsluvarningur og útbreiðsla hans skoðuð. Mannfræðilegt sjónarhorn eins 

og Inda og Rosaldo benda á, byggir samt sem áður á þeirri sýn að samfélög og 

menningarheimar séu í eðli sínu margbreytileg. Skilgreining og persónubundin 

upplifun ákveðinna hugmynda og ímynda innan auglýsinga er hluti af ferli sem er 

háð umhverfi áhorfenda. Hefðir og gildi hvers samfélags fyrir sig hefur því 

einstaklega mikil áhrif á hvernig unnið er úr orðræðu og birtingamyndum innan 

auglýsinga. Úrvinnsla tiltekinna upplýsinga er samkvæmt Inda og Rosaldo, 

túlkuð, þýdd og endurmótuð út frá staðbundinni þekkingarhefð. Áhrif auglýsinga 

á daglegt líf einstaklinga er því ekki eins allstaðar.  

Rannsóknir Emmanuel C. Alozie (2010), Jaehee Jung og Yoon-Jung Lee 

(2009) eru, út frá kenningum fræðimanna um aukna einsleitni samfélaga, nokkuð 

áhugaverðar. Alozie skoðar hver ráðandi tákn innan auglýsingamarkaðs Nígeríu 

eru. Niðurstöður hans gefa til kynna að algengasta tákn nígerískra auglýsinga, að 

texta undanskildum, sé líkaminn og vörur sem álitnar eru „afrískar“. Einnig eru 

hugmyndir tengdar þægindum, ánægju og hentugleika sagðar sérstaklega ríkjandi 

þegar texti, líkami og afrískar vörur eru samtvinnaðar í tiltekna vöru. Alozie 

heldur því fram að íbúar Nígeríu séu undir stöðugu áreiti frá 

auglýsingamarkaðinum þar sem að yfirburðir og notkun þess varnings sem verið 

er að auglýsa er haldið að einstaklingum í mjög miklum mæli. 

Ágætis dæmi um slíka „herferð“ er þurrmjólkur auglýsing Nestlé. 

Ákveðnar hugmyndir voru kynntar þar sem konur voru sagðar tapa hluta af fegurð 

sinni við brjóstagjöf. Í auglýsingaherferð Nestlé var því haldið fram að mun 

heilsusamlegra væri að gefa ungabörnum þurrmjólk frekar en hefðbundna 

brjóstamjólk. Samkvæmt Alozie átti auglýsingaherferðin gríðarlegri velgengni að 

fagna. Þrátt fyrir að hugmyndum Nestlé um ágæti þurrmjólkur umfram 

brjóstamjólkur hafi verið hafnað. Samkvæmt Alozie er enn rík tilhneiging innan 
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nígerískra samfélaga að velja þurrmjólkina frekar en brjóstamjólkina. Sagt er að 

auglýsingamarkaður Nígeríu kynni yngri og efnameiri íbúum samfélagsins fyrir 

nýjum vörum og lifnaðarháttum. Áhrif þeirra skilaboða sem birtast í auglýsingum 

eru sögð hafa átt þátt í að knýja fram meiriháttar breytingar innan samfélagsins frá 

þeirri hefðbundnu mynd sem áður einkenndi nígeríska menningu nær vestrænni 

samfélagsformgerð (Alozie, 2010; 17-19).  

Í Suður Kóreu virðist vestræn auglýsingamarkaðsformgerð einnig hafa náð 

fótfestu. Jung og Lee (2009) halda því að fram að sökum þeirra gríðarlegu 

efnahags- og pólitísku breytinga sem átt hafa sér stað allt frá byrjun 1980 í Suður 

Kóreu séu áður hefðbundin kynjahlutverk að breytast, sérstaklega hvað varðar 

konur. Staða kvenna innan samfélagsins einkennist þannig í dag af auknu frelsi og 

tækifærum til félagslegra þátttöku. Þær samfélagslegu breytingar sem átt hafa sér 

stað síðastliðinna áratugi hafa leitt til þess að fjölmiðlamarkaður Suður Kóreu 

hefur stækkað til muna. Þetta hefur í kjölfarið leitt til aukinna áhrifa frá 

vestrænum markaði í gegnum afþreyingariðnaðinn. Afleiðingarnar hafa verið á 

þann veg að vestrænar hugmyndir um líkamlegt útlit hafa smeygt sér inn í vitund 

einstaklinga. Auglýsingar eiga þar stóran þátt þar sem þekktir vestrænir 

einstaklingar og fyrirsætur hafa verið ráðnar til að kynna þær vörur sem eru til 

sölu. Ágætis dæmi um áhrif og afleiðingar vestræns auglýsingamarkaðs er til 

dæmis að finna í „dægurmenningu“ samfélagsins. Samkvæmt Jung og Lee eru 

Suður Kóreskar „pop-stjörnur“ sagðar eiga það sameiginlegt með sínum vestrænu 

félögum að vera hávaxnar og grannar með stór augu, mjótt nef, litla höku og langa 

leggi. Aukning á lýtaaðgerðum í Suður Kóreu er til að mynda álitin ein hugsanleg 

afleiðing hnattrænna ferla sem sögð eru stuðla að aukinni einsleitni samfélaga en 

um 13% þjóðarinnar hefur gengið undir einhvers konar fegrunaraðgerð. Til 

samanburðar hafa aðeins um 3% Bandaríkjamanna keypt sér slíka þjónustu. 

Niðurstöður Jung og Lee þykja þess vegna gefa til kynna að um ákveðna yfirtöku 

á fegrunarstöðlum sé að ræða (Jung og Lee, 2009; 276-277, 284).  

Appadurai (1996) heldur því hins vegar fram að tilhneigingin virðist vera sú 

að því fjær sem áhorfandi er frá framleiðslustað ímynda eða upplýsinga því meiri 

líkur eru á endurtúlkun og endursköpun tiltekinna skilaboða. Þetta er gert, 
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samkvæmt Appadurai, í þeim tilgangi að aðlaga ímyndir að hefðbundinni 

samfélagsformgerð. Alozie (2010) hefur bent á hversu áhrifamiklir fjölmiðlar geta 

verið á samfélagsmótun, sérstaklega í fátækari ríkjum heimsins. Hér eru vestræn 

tákn og gildi sögð notuð á kostnað hefðbundinna og staðbundinna hugmynda. 

Mikilvægt er, að mati Alozie að átta sig á því að slíkt yfirtökuferli gæti á tímum 

aukinna hnattrænna samskipta aukist, þar sem að þessi tákn og gildi eru ekki 

lengur föst heldur mun fremur hreyfanleg fyrirbæri (Alozie, 2010; 17-19). Hér eru 

það einstaklingarnir innan hópsins sem skilgreina, endurmóta og venjubinda árhrif 

hnattræns fjölmiðlaveldis á sama tíma og fjölmiðlar móta hópinn, það er að 

mótunarferlið er gagnvirkt. Dwivedy, Priyadarshi og Suar (2009), Melissa 

Caldwell (2004) hafa einmitt bent á slík endurmótunarferli í rannsóknum sínum 

innan indverskra og rússneskra samfélaga.  

Í rannsókn Ashish Kumar Dwivedy, Priyadarshi Patnaik og Damodar Suar 

(2009) eru viðbrögð indverskra karlar og kvenna við birtingamyndum kynjaðra 

hlutverka innan auglýsinga athuguð. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna 

að karlmenn hafi tilhneigingu til þess að staðsetja hefðbundin hlutverk, bæði 

kvenna og karla, ofarlega í röðinni. Konur álíta hins vegar hlutlaus kynjahlutverk 

ákjósanlegust en telja hefðbundin kynjahlutverk ekki síður mikilvæg og 

virðingaverð. Óhefðbundin hlutverk eru aftur á móti hvorki talin merkingabær né 

ákjósanleg. Dwivedy, Patnaik og Suar benda á að ein möguleg skýring á tilteknum 

skoðunum indverskra karla og kvenna sé að finna í sögulegri merkingu 

hefðbundinna kynhlutverka, til dæmis vegna ríkjandi trúarhugmynda og hefða. Að 

sama skapi benda þau á að þar sem ákveðin menningargildi innan indverskra 

samfélaga eru tiltölulega ólík vestrænum hefðum og gildum þykir líklegt að 

viðbrögð áhorfenda við tilfallandi upplýsingum og ímyndum verði ekki þau sömu 

og ætla má að myndi eiga sér stað í vestrænum samfélögum. 

Melissa S. Caldwell (2004) bendir á svipaða tilhneigingu í Rússlandi en 

matsölufyrirtækið McDonalds hóf innreið sína á rússneskan markað snemma á 

tíunda áratug síðustu aldar og í dag eru útibúin orðin fleiri en 75. Það sem þykir 

einna áhugaverðast er hvernig Moskvubúar hafa tekist á við „innrásina“. 

Samkvæmt Caldwell er um ákveðna endurmótun, endurskilgreiningu og 
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staðvæðingu (glocalization) að ræða. Fyrirtækið hefur farið í gegnum ákveðið 

staðvæðingarferli, yfirfært bæði á persónulegt sem og tilfinningalegt rými 

Moskvubúa. Að sama skapi hefur tilvera veitingastaðarins verið felld inn í 

venjubundna orðræðu um hvað teljist til rússneskra fyrirbæra og hvað ekki. 

McDonalds fyrirtækið hefur því verið endurskilgreint og endurmótað að 

rússnesku hversdagslífi. Áhrifin hafa verið á þann veg að Moskvubúar velja 

McDonalds fram yfir aðrar erlendar vörur vegna þess að sem slíkt er fyrirtækið 

samkvæmt Caldwell, ekki lengur skilgreint, upplifað né álitið erlent (Caldwell, 

2004).  

Það er nokkuð ljóst að vestrænn auglýsingamarkaður teygir anga sína þvert 

yfir og á milli ólíkra menningarheima. Þær fræðigreinar og rannsóknir sem vísað 

hefur verið í hér á undan sýna fram á að stórfyrirtæki, auglýsingamarkaður og 

neytendur eru hluti af sömu keðju. Aðferðir einstaklinga innan þessa samfélaga 

eru þó ætíð misjöfn eftir því hvernig tekist er á við hnattræn ferli og áhrifavalda. 

Hugmyndir Appadurai (1996) um áhrif fjarlægðar frá upprunastað hugmynda eða 

ímynda þykja höfundi ritgerðarinnar því nokkuð sannfærandi. Hér eru viðbrögð 

einstaklinga við utanaðkomandi áhrifum mikilvæg ásamt þeim leiðum sem unnið 

er með þær hugmyndir sem þar er að finna. Hvað kynímyndir og kynjahlutverk 

varðar er ekki alltaf einungis um að ræða bein áhrif heldur eru þessi hnattrænu 

ferli hluti af öllum hliðum daglegs lífs einstaklinga, hópa sem og samfélagsins. 

Því ætti engan að undra hversu áhrifamikil tiltekin ferli eru. Áhrifavald 

auglýsingamarkaðs er því nokkuð útbreitt en túlkun, úrvinnsla og endurmótun 

auglýsinganna er ávallt háð hverju samfélagi fyrir sig 

2 Neyslumenning 

Rétt eins og Appadurai (1996) hefur bent á eru samfélög sem staðsett eru fjær 

framleiðslustað ímynda eða hugmynda líklegri til þess að endurmóta og skilgreina 

tiltekin skilaboð á hátt sem samræmist ríkjandi menningarlegum gildum og 

hefðum. En hvað með þau samfélög sem eru staðsett nær upprunastað þessa 

upplýsinga, hugmynda og ímynda? Hvernig er tekist á við og unnið úr þeim 

hugmyndum sem haldið er að vestrænum samfélagshópum? Til þess að hægt sé að 
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nálgast slíkar vangaveltur á greinagóðan hátt er nauðsynlegt að skoða bæði 

hvernig neysluvenjur eru mótaðar og viðhaldið innan tiltekins félagsheims. Hér á 

eftir verður gert grein fyrir nokkrum hugtökum og fræðimönnum sem tekið hafa 

félagsmótunarferli til skoðunar innan neyslumiðaðra samfélaga. 

Richard R. Wilk og Lisa C. Cliggett (2007) skilgreina neyslumenningu 

(consumer culture) út frá félagslegum athöfnum, hlutum, samböndum og 

stofnunum. Þessir félagslegu þættir geta verið bæði aðgreindir frá öðrum 

samfélagslegum þáttum og tengdir samtímis þvert á milli margvíslegra 

menningarheima. Efnahagsleg hegðun byggir, samkvæmt Wilk og Cliggett, á 

atferli, ákvarðanatöku og persónulegu vali einstaklinga. Út frá mannfræðilegri 

nálgun er sjónum mun fremur beint að þeim ástæðum sem liggja að baki kaupum 

á ákveðnum varning frekar en kaupunum sjálfum (Wilk og Cligget, 2007; 35-7). 

Samkvæmt Eric J. Arnould og Craig J. Thompson (2005) eru það félags- og 

menningarlegir þættir, reynsla einstaklinga, tákn- og hugmyndafræðilegir þættir 

neyslu sem eru sagðir stuðla að félagsmótun með tilliti til neyslu hegðunar og 

gilda. Wilk og Cliggett benda á að hagfræðilegir þættir samfélaga sem og 

fræðasviðið sjálft er þess vegna talið gríðarlega áhrifamikið þegar kemur að 

stefnumótun þjóðríkja, neyslumynstri og daglegu lífi milljóna manna víðsvegar 

um heiminn (Wilk og Cliggett, 2007). Hvers konar áhrifa er að gæta á félagshópa 

neyslumiðaðra samfélag? Rétt eins Arnould, Craig og Thompson benda á er 

efnahagsleg hegðun háð tákn- og hugmyndafræðilegum þáttum en hvernig eru 

slíkir „þættir“ kynntir fyrir almenningi? Hver er það sem ákveður hvað er fallegt, 

heilbrigt eða rétt þegar kemur að kaupum á framleiðsluvarningi? 

2.1 Mótun neytenda: kenningarleg nálgun 

Hér er mikilvægt að skoða mótunarferli félagshópa. Er hægt að tala um 

persónulegt val hvers einstaklings eða er slíkt valfrelsi hugarburður einn og sér? 

Hvers konar ferli er um að ræða þegar kemur að félagsmótunar áhrifum hnattræns 

auglýsingamarkaðs innan neyslumiðaðra samfélaga? Til þess að svara þessum 

spurningum verður gerð grein fyrir sjónarhorni nokkurra fræðimanna sem skoðað 

hafa félagsmótunarferli einstaklinga.  
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Pierre Bourdieu (1977, 1989) hélt því fram að innan samfélaga væru 

ákveðnir áhrifavaldar sem stýrðu mótunarferli einstaklinga, hvort sem um væri að 

ræða ytri áhrif samfélagsins á tiltekinn einstakling eða öfugt, allt væri þetta hluti 

af sama ferlinu. Hugtakið habitus spilar þar mikilvægan þátt. Bourdieu (1977) 

skilgreinir hugtakið sem „kerfi varanlegra og hreyfanlegra hneigða“
1
 það er, 

framleiðsluferli félagslegra athafna. Þessum „athöfnum“ er stjórnað á hlutlausan 

en reglubundin hátt án þess þó að tilheyra eða teljast afurð ákveðinna reglna innan 

samfélagsins. Félagsleg samskipti og persónubundin reynsla er því ekki ákveðin 

fyrirfram heldur er mun fremur um að ræða sameiginlega útfært ferli á milli 

einstaklingsins og samfélagsins. Félagslegur habitus tilheyrir þannig ávallt 

skynjun og upplifun einstaklingsins af umhverfinu sjálfu. Hér er túlkun daglegs 

lífs af hálfu viðkomandi einstaklinga innan samfélagsins sögð jafn mikilvæg og 

hversdagslegar aðstæður. Tilhneiging manna til að líta á hinn félagslega heim sem 

náttúrlegt fyrirbæri þykir gefa til kynna að habitus einstaklingsins það er hneigðir, 

samskipti, orðræður og samfélagslegur valdastrúktúr, hafi verið fellt inn í 

persónubundið hugsanaferli. Hugtakið habitus vísar þannig bæði til ákveðins 

skipulagskerfis sem stýrir og mótar venjur sem og því hvernig hinn félagslegi 

heimur er skynjaður. Samkvæmt Bourdieu (1989) liggur styrkur 

skipulagskerfisins á mætti þess til að móta og viðhalda formgerð ákveðins hóps, 

eða öllu heldur þeim hugmyndum sem hópurinn skilgreinir sig út frá. Með því að 

beina sjónum að félagslegum veruleika í gegnum margskonar samskiptarform er 

táknrænt félagslegt kapítal styrkt enn frekar. Áframhaldandi viðhald á félagslegu 

kapítali á sér þó aðeins stað ef að þær hugmyndir, skilaboð og ímyndir sem 

framleiddar eru, verða samþykktar og viðurkenndar af þeim hóp sem orðræðan á 

við um (Bourdieu, 1989; 18-19, 23). 

                                                      

 

 

 

1
A system of lasting, transposable dispositions which, integrating past experiences, functions at 

every moment as a matrix of perceptions, appreciations, and actions and makes possible the 

achievement of infinitely diversified tasks, thanks to analogical transfers of schemes permitting the 

solution of similarly shaped problems (Bourdieu, 1977; 95). 
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Sören Askegaard og Jeppe Trolle Linnet (2011) hafa bent á að 

neysluvenjur ákvarðist af ytri áhrifum á sama tíma og þessar sömu venjur hafa 

áhrif á ytri formgerðir með því að breyta þeim í gegnum endurskilgreiningar- og 

endurmótunarferli, líkt og þær rannsóknir sem vísað var í hér að ofan gefa til 

kynna. Askegaard og Linnet halda því fram að þessar athafnir eiga sér stað einmitt 

vegna þess að einstaklingurinn er hluti af ferli sem er ekki endilega hægt að spá 

fyrir um þar sem samfélagslegar reglur eru oft á tíðum óhlutstæðar. Ein ákveðin 

hegðun leiðir þannig ekki endilega að fyrirfram ákveðinni útkomu innan 

samfélagsins. Askegaard og Linnet halda því fram að fyrirbærafræðileg 

(phenomenology) hugsun byggir á þeirri nálgun að um félagslegt eðli mannlegrar 

tilveru sé að ræða, það er tilhneiging einstaklinga til þess að steypa saman 

heimssýn og taka þátt í upplifun hvers annars. Mótun persónueiginleika er þannig 

hluti af menningu og sögulegu samhengi (Askegaard og Linnet, 2011; 394). Eins 

þykir þekkingarfræðilegt sjónarhorn tilvistarstefnu (existentialism) eiga vel við 

hér en Michael Jackson (1998) notar hugtakið intersubjectivity til þess að útskýra 

grundvallar einkenni gagnkvæmis, tengsla og viðræðna sem sögð eru einkenna 

mannlega tilveru. Hugtakið sjálft gerir þannig ráð fyrir að um áframhaldandi 

félagsleg ferli sé að ræða eða jafnvel ákveðin „skipti“ á meðal einstaklinga sem 

ávallt er háð upplifun hvers og eins á eigin umhverfi (Jackson, 1998). Það sem 

þessar þrjár nálganir eiga sameiginlegt er að innan þessa sjónarhorna er gert ráð 

fyrir því að um gagnvirkt ferli er að ræða á milli einstaklingsins og þess samfélags 

sem viðkomandi er hluti af. Mótunarferli félagshópa er því ekki einstefnukennt 

ferli þó að vissulega megi gera ráð fyrir því að ákveðnum hugmyndum, ímyndum 

og stefnum sé hampað umfram aðrar. Hér eru hugmyndir tengdar valdi eða 

yfirráði sérstaklega áhugaverðar og því vert að benda á umfjöllun Wilk og Cligget 

(2007) um kenningu Antonio Gramsci (1891-1934) um yfirráð (hegemony). 

Hugmyndir Gramsci eiga vel við hér þar sem verið er að skoða hver áhrif 

alþjóðlegs fjölmiðla- og auglýsingamarkaðs eru á persónubundna og félagslega 

upplifun einstaklinga á kynímyndum og kynjahlutverkum. Samkvæmt Wilk og 

Cligget vísar þetta tiltekna hugtak til þeirra leiða sem hugmyndir efristéttarinnar 

innihalda ákveðnar lýsingar á daglegu lífi einstaklinga og þeim raunum sem 
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fátækari hópur tiltekins samfélags býr við. Ráðandi hugmyndafræði er þannig 

sögð innihalda hluta eða brot af raunverulegum aðstæðum eða „sannleika“ sem 

gerir það að verkum að almúginn samþykkir og aðlagar tilteknar hugmyndir að 

eigin lífi þó þær þjóni í raun og veru hagsmunum elítunnar. Hugmyndir Gramsci 

eru þannig í raun betrumbót á marxískum viðhorfum tengdum hinni „fölsku 

vitund“ (false consciousness). Slík „vitund“ á sér stað þegar einstaklingar eru ekki 

nægilega meðvitaðir um sambandið á milli yfirráðs og hagnýtingar neðri 

stéttarinnar af hálfu þeirra valdmeiri. Ástæðan er sögð vera sú að athygli hópsins 

er beint í aðra átt. Afþreyingariðnaður innan menningarinnar, þar með talið 

fjölmiðlar, eru því sagðir geta haft þau áhrif að ríkjandi félagslegur ójöfnuður er 

álitin bæði náttúrulegur og óhjákvæmilegur (Wilk og Cligget, 2007; 98-100). 

Samkvæmt þessu ætti því ekki að vera erfitt að tengja auglýsingamarkað við 

hugmyndir Gramsci um yfirráð og hagnýtingu ákveðins hóps innan 

neyslumenningar en Sharon Zukin og Jennifer S. Maguire (2004) hafa einmitt 

fjallað um félagslegar hliðar slíkra menningar.  

Zukin og Maguire halda því fram að neysla sé í raun félags-, menningar- 

og efnahagslegt ferli sem felur í sér að ákveðnar vörur eru valdar umfram aðrar og 

að þetta ferli sé einhvers konar endurspeglun á bæði tækifærum innan nútíma 

samfélaga sem og ákveðin þvingun. Neysla tiltekna vara virkar þannig sem 

nokkurs konar brú á milli efnahagslegra og menningarlegra stofnanna, víðtækra 

breytinga innan samfélagslegra formgerða og ríkjandi orðræðu um 

einstaklingseðli. Út frá sjónarhorni félagslegra formgerða innan menningarheima 

eru þættir eins og tækninýjungar, ríkjandi hugmyndafræði, og framleiðsluhættir 

sérstaklega mikilvægir þegar um er að ræða stofnanabundin rými. Zukin og 

Maguire benda hins vegar á að þegar um einstaklinginn sjálfan er að ræða er 

neyslan sjálf ákveðin leið til þess að bæði móta sem og tjá tiltekin 

persónueinkenni. Etnógrafískar rannsóknir, viðtöl og sögulegar greiningar hafa 

leitt í ljós að hin hnattræna neyslumenning er mótuð og viðhaldið í gegnum 

fjölmiðla og þann „markað“ sem þessi fjölmiðill tilheyrir, þó að um 

menningarlegan mun sé vissulega að ræða með tilliti til túlkunar á þeim 

skilaboðum og ímyndum sem haldið er á lofti. Neyslumenning er þannig sögð 
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vera mótuð af fulltrúum stórfyrirtækja, framkvæmdarstjórum, markaðsfræðingum, 

starfsmönnum auglýsingamarkaðarins, greiningaraðilum ásamt þeim sem 

andmæla neyslukerfinu sjálfu (Zukin og Maguire, 2004; 173).  

3 Kyn og kyngervi innan auglýsingamarkaðs 

Hver, ef einhver, eru þá áhrifin á kynin tvö? Hvers konar birtingamynd kyns og 

kyngervis er um að ræða innan auglýsingamarkaðs? Byggja ráðandi hugmyndir á 

raunhæfun, hversdaglegum aðstæðum beggja kynja eða er hægt að greina ákveðna 

stöðlun, afmörkun eða jafnvel ímyndun? Í þessum kafla ritgerðarinnar verður lögð 

áhersla á að skoða hvers konar birtingamynd er um að ræða þegar kemur að kyn 

og kyngervi innan auglýsinga. Hugmyndir um líkamsímyndir (Featherstone, 

2010), ríkjandi orðræður samfélagsins (Goffman, 1979) og fjölmiðlalæsi 

(Goldman, 1992) verða því miðlægar í fyrri hluta kaflans. Í seinni hlutanum 

verður áhersla lögð á femínískt sjónarhorn. Hugmyndir Martin Eisend (2010), 

Söndru Bartky (1998), Debra Merskin (2004) og Rosalind Gill (2008) verða í 

forgrunni ásamt því að greint verður frá nokkrum rannsóknum, sem framkvæmdar 

hafa verið víðsvegar um heiminn, þar sem skoðaðar voru staðalímyndir kynjannaí 

auglýsingum. Að lokum verður staða karla kynnt innan auglýsinga og athugað 

hvort að þessi hópur búi við samskonar áhrifavald og afleiðingar og greina má í 

tilfelli kvenna.  

Til að byrja með er þó nauðsynlegt að gera grein fyrir því hvað teljist til 

kyns og kyngervis. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin aðgreinir hugtökin kyn og 

kyngervi út frá líffræðilegum og menningarlegum þáttum. Kyn er líffræðilega 

meðfætt á meðan að kyngervi er samfélaglega mótað (World Health Organization, 

2012). Kally Whitehead og Tim Kurz (2009) hafa bent á að samkvæmt Foucault 

(1978), væri kynverund með engu móti tímalaust fyrirbæri heldur mun fremur 

eitthvað sem háð er tíma og stað og þar af leiðandi breytilegt á milli hópa, 

aðstæðna og umhverfis. Einnig eru hugmyndir tengdar kynverund framleiddar af 

ákveðnum stofnunum innan samfélagsins sem og faglegri þekkingu og því langt 

frá því að vera persónubundið eða algilt tjáningarform einstaklinga (Whitehead og 

Kurz, 2009; 225). Hér er skilgreining á kyni og kyngervi mikilvæg þar sem tilraun 
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er gerð til að varpa ljósi á þær leiðir sem auglýsingamarkaðurinn hagræðir 

hefðbundnum menningalegum hugmyndum um hlutverk kynjanna til þess að selja 

ákveðinn framleiðsluvarning.  

3.1 Líkaminn og lestur auglýsinga 

Mike Featherstone (2010) hefur bent á hvernig einstaklingar innan 

neyslumenninga annast, móta og vinna að eigin líkamsímynd þar sem tiltekin 

ímynd er sögð vera tákn um stöðu viðkomandi innan samfélagsins. Einnig getur 

líkamleg ímynd einstaklinga haft gríðarlega mikil áhrif á það hvort viðkomandi sé 

viðurkenndur af samfélaginu eða ekki. Þetta sjónarhorn byggir á þeirri hugmynd 

að líkaminn, og þá sérstaklega andlitið, sé einhvers konar endurspeglun á innri 

verund. Sem slíkt mun innra eðli einstaklingsins ávallt vera sýnilegt út frá 

líkamlegu útliti (Featherstone, 2010; 193). Líkamlegar ímyndir eða jafnvel 

ákveðnar staðalmyndir sem kynntar eru innan fjölmiðla geta þannig verið 

gríðarlega áhrifamiklar út frá persónulegri upplifun á eigin líkama. Hér er um 

ómeðvitaða skynjun á líkamann að ræða. Ein afleiðing innan neyslumenningar, 

hvað varðar einstaklinginn sjálfan, getur því verið sú að viðhorf til líkamlegra 

umbreytinga eins og til dæmis lýtaaðgerða eru litin jákvæðum augum. Slík tækni 

getur aðlagað og jafnvel umbreytt líkömum að samfélagslega viðurkenndum og 

samþykktum staðli. Áhersla menningarinnar á tilteknar líkamlegar staðalímyndir 

geta þess vegna virkað á manneskjuna sem mælikvarði eða viðmið sem 

nauðsynlegt þykir að standast. Hvað þessar staðalímyndir varðar vísar 

Featherstone til skemmtiiðnaðar og þeirra þekktu einstaklinga sem þar starfa. 

Mikil áhersla er lögð á líkamlega heilsu, unglegt útlit, fegurð og líkamlegra 

umbreytinga. Þeir einstaklingar sem ekki geta eða vilja miða eigið útlit við þær 

stöðluðu ímyndir sem haldið er á lofti eru oft á tíðum skilgreindir sem annaðhvort 

latir eða jafnvel gallaðir (Featherstone, 2010).  

Erving Goffman (1979) hefur bent á að jafnvel þó að karlmenn og 

kvenmenn geri sér grein fyrir því að staðlaðar lýsingar á kynjunum séu ímyndaður 

hluti af hugarburði samfélagsins, sé hægt að nota slíkar ímyndir til þess að 

fullnægja þeim draumórum sem greina má innan auglýsinga. Goffman bendir á að 
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greina megi ákveðnar hliðstæður á milli raunverulegra félagslegra samskipta og 

það sem hann hefur kallað hyper-ritualization auglýsinga. Hér er verið að vísa til 

þess að það eru í raun ekki fulltrúar auglýsingamarkaðarins sem skapa 

hefðbundnar framsetningar kynjanna heldur er mun fremur um að ræða 

endursköpun á ríkjandi orðræðu sem greina má innan samfélagsins. Samkvæmt 

Goffman eru auglýsingar því endurspeglun á hversdaglegum athöfnum, samtölum 

og atferli einstaklinga og það er í raun það sem gerir auglýsingar trúverðugar. 

Með því að nálgast þessa umræðu út frá hugtökum á borð við hlutfallslega stærð 

líkamans, kvenlega snertingu, stöðu, fjölskylduímyndir og helgisiðaðra undirgefni 

(ritualization of subordination) útskýrir Goffman hvernig samskipti karla og 

kvenna í auglýsingum byggja á ríkjandi væntingum sem samfélagið sjálft virðist 

hvetja til.  

Auglýsingar eru samkvæmt Goffman ekkert annað en birtingamynd 

ákveðins hugarburðar innan samfélagsins. Auglýsingar virka þannig aðeins ef að 

einstaklingar eru tilbúnir til þess að viðurkenna og taka þátt í ímynduðum heimi. 

Sean Brierly (1995) heldur því fram að ljóst þyki að auglýsingamarkaðurinn og 

fulltrúar hans séu í raun allsendis reiðubúnir að hagræða draumórum einstaklinga 

innan samfélagsins sem og að hagnýta kyngerva einkenni til þess eins að selja 

vörur. Featherstone (2010) heldur því einnig fram að sem slík hafi tiltekin orðæða 

mun meiri áhrif á konur en karlmenn. Áhyggjur og óánægja kvenna með eigin 

líkama er þannig talin ein afleiðing ríkjandi hugmynda um „viðeigandi“ líkamlegt 

útlit.  

Goldman (1992) heldur því fram að auglýsingar gegnumsýri félagslegt líf 

okkar allra en þó eru einstaklingar sagðir taka þátt í að ráða fram úr ímyndum og 

upplýsingum auglýsinga. Þessi „þátttaka“ byggir þannig að miklu leiti á því að 

einstaklingar séu „læsir“ á þær ímyndir og hugmyndir sem þar eru kynntar. Eins 

leggur Goldman áherslu á mikilvægi þess að geta borið kennsl á þau félagslegu 

rök sem greina má í tilteknum ímyndum og hugmyndum um neysluhyggju 

viðkomandi samfélags. Með því að „lesa“ auglýsingar út frá samfélagslegri 

þekkingu er einstaklingum gert kleift að einangra og lýsa þeim 

hugmyndafræðilegu kóðum sem gefa auglýsingunni líf. Virkni einstaklinga í 
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mótunarferli hugmynda er að finna í daglegum samskiptum einstaklinga, bæði 

almennum samtölum og persónulegum. Samkvæmt Goldman eiga þessi samtöl sér 

þó stað innan afmarkaða yfirráðasvæðis út frá ráðandi hugmyndakerfi 

menningarinnar. 

Eins og fram hefur komið hér að ofan er nokkuð ljóst að um einhvers 

konar samspil er að ræða vegna orðræðna tiltekinna samfélaga sem og þeirra 

ímynda sem haldið er á lofti innan auglýsingamarkaðarins. Sean Brierly (1995) 

hefur skilgreint miðla sem fyrirfram greidda miðlun ákveðinna upplýsinga. 

Markmið fjölmiðlamarkaðs er samkvæmt Brierly (1995) sagður vera stýring og 

stjórnun neyslumarkaðarins á eins hagkvæman hátt og unnt er. Efnahagslegir 

þættir eru hér mikilvægir en þó ekki allsráðandi þegar kemur að leiðum til að 

skilja félagsmótunarferla og áhrifavalda innan neyslumenninga.  

3.2 Staðalímyndir 

Ætla má að fyrrgreindur markaður byggi á þeirri forsendu að um sameiginlegt 

ferli sé að ræða á milli fólksins innan menningarinnar og þeirra stofnanna sem 

framleiða tilteknar ímyndir. Þetta er í samræmi við þær hugmyndir sem kynntar 

hafa verið og þykja því veita nálgun þessa ritgerðar enn meiri styrk. Hvað kyn og 

kyngervi varðar er vert að benda á að samkvæmt Goffman (1979) er virkni þeirra 

auglýsingar sem innihalda kynjahlutverk í formi kennslutækis þannig að 

áhorfandinn lærir um hefðbundin kynjahlutverk með því að lifa innan um tiltekin 

skilaboð dag frá degi. En hvernig kennslutæki er Goffman að vísa í? Hvers konar 

kynímyndir og kynjahlutverk er um að ræða og hvernig eru slík fyrirbæri kynnt 

innan auglýsingamarkaðs? Hér er ágætt að skoða hugtakið „staðalímyndir“ ásamt 

því að beina sjónum að þeim áhrifum sem slíkar ímyndir hafa á auglýsingamarkað 

sem og persónubundna reynslu einstaklinga.  

Martin Eisend (2010) skilgreinir staðalímyndir sem hugmyndir eða hugtök 

sem gegna því hlutverki að flokka ákveðna félagslega hópa. Kynjaðar 

staðalímyndir eru hugmyndir þar sem því er haldið fram að ákveðin einkenni 

aðgreini karlmenn frá kvenfólki og öfugt. Sem slíkar geta tilteknar hugmyndir leitt 

til mikillar einföldunar þegar kemur að hópum eða félagslegum flokkunum. Þegar 
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staðalímyndir , og þá sérstaklega kynjaðar, eru til athugunar virðist afleiðingin 

vera neikvæð. Í fyrsta lagi þá geta staðalímyndir, samkvæmt Eisend, leitt til 

lélegra sjálfsmyndar og óánægju með líkamlegt útlit. Í öðru lagi virðast athöfnum 

kvenna virðast vera settar ákveðnar skorður. Í þriðja lagi geta staðalímyndir 

atvinnuhlutverka leitt til óhagstæðra stöðu kvenna innan vinnumarkaðarins til 

samanburðar við karlmenn. Eins sýna niðurstöður rannsóknar Eisend fram á að 

markaðurinn bregst við ríkjandi orðræðu samfélagsins og að auglýsingar séu í 

raun afsprengi þess. Tilhneigingin virðist vera á þá leið að auglýsingamarkaðurinn 

noti frekar núverandi gildi hvers samfélags til að kynna vörur fremur en að reyna 

að breyta tilteknum hugmyndum og gildum (Eisend, 2010; 419-420, 436). David 

A. Frederick, Daniel M. T. Fessler og Martie G. Haselton (2005) benda einnig á 

að líkamlegar ímyndir innan auglýsingamarkaðs byggi á lágri líkamsfitu í tilfelli 

kvenna og aukinni vöðvauppbyggingu í tilfelli karlmanna. Richard H. Kolbe og 

Paul J. Albanese (1999) halda því að sama skapi fram að nútíma karllíkami sé 

axlabreiður, v-laga, handa breiður og með grannt mitti. Sandra Bartky (1998) 

hefur haldið því fram að ríkjandi vestræn staðalímynd kvenlíkamans byggi á þeirri 

kröfu að líkaminn sé af ákveðinni stærð og lögun. Líkaminn á ekki að taka upp 

mikið rými, krosslagðar hendur og fætur, inndreginn magi og almennt aðhald er 

þar miðlægt hvað líkamsstöðu varðar. Einnig á húð kvenna að vera bæði slétt og 

hrukkulaus. Debra Merskin (2004) gengur skrefinu lengra. Hún heldur því fram 

að innan ríkjandi staðalímynda sé einnig hægt að greina ákveðna kröfu bæði til 

ungra stúlkna og kvenna um að vera ávallt kynferðislega aðgengilegar 

karlmönnum.  

Grein Merskin er sérlega áhugaverð, í henni er lögð áhersla á 

blætisvæðingu (fetishization) ungra stúlkna og þeirra hættu sem henni fylgir. Þar 

er sérstaklega horft til líkamlegs og andlegs ofbeldis út frá kynferðislegum 

ímyndum sem greina má innan fjölmiðlanna. Merskin heldur því fram að 

klámvæðing bandarískra stúlkna sé að finna í sjónvarpsþáttum, kvikmyndum, 

tölvuleikjum, tónlistarmyndböndum og tímaritum. Þessar ímyndir hafa, að mati 

Merskin, smeygt sér inn í flest alla kima samfélagsins. Tískuauglýsingar eru 

einnig, samkvæmt Merskin, yfirfullar af ímyndum þar sem konur eru klæddar eins 
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og litlar stelpur og ungar stúlkur klæddar eins og fullorðnar konur. Nefnir hún sem 

dæmi auglýsingaherferðir Delias (undirfataverslun) þar sem g-strengir eru 

markaðssettir fyrir 14 ára og yngri með slagorðum á borð við „feeling lucky“ eða 

„porn star“. Fullorðnar konur eru að sama skapi klæddar „niður“ í barnalegan 

klæðnað á þann hátt að gerendahæfni eða vald er lítið sem ekkert. Myndgreining 

Merskin á auglýsingaherferðum Perla, Baby Phat, Gucci og Marc Jacobs gefur til 

kynna að þær fyrirsætur sem koma þar fram séu annað hvort látnar líta út fyrir að 

vera eldri en þær eru í raun eða eins og litlar stelpur. Þau skilaboð sem 

auglýsingamarkaðurinn heldur að ungum stúlkum eru þau að þær skuli ávallt vera 

kynferðislega aðgengilegar og reiðubúnar til þess að láta drottna yfir sér. Þær eiga 

jafnvel að sætta sig við að vera beittar einhvers konar ofbeldi og má segja að 

hlutverk þeirra einkennist af því að vera kynferðisleg viðföng karlmanna. Því er 

þó haldið fram að tilgangur þessara auglýsinga sé ekki eingöngu að hafa áhrif á 

kynlífsvæðing ungra stúlkna. Merskin heldur því fram að um ákveðna 

hugmyndafræði sé að ræða sem gangi út á að staða ungra stúlkna sem og 

fullvaxinna kvenna eigi að vera óæðri stöðu karlmanna. Félagslegt mótunarferli 

kynverundar og viðurkennd kynferðisleg hegðun, löngun og viðföng eru þannig 

ákvörðuð, mótuð, framleidd og skilgreind í gegnum menningarbundnar ímyndir 

(Merskin, 2004, 120-126). En hvað með auglýsingahefðir í öðrum löndum? 

Federico Valls-Fernandéz og José Manuel Martinez-Vicente (2007) benda 

á að tilhneiging innan auglýsingamarkaðs á Spáni virðist vera á þá leið að 

kynjaðar staðalímyndir séu venjan í auglýsingum. Svo virðist vera að ákveðnar 

vörur séu tengdar kyni og þeim hefðbundnu hlutverkum sem staðalímyndir gera 

ráð fyrir að kynin sinni. Konur eru sérstaklega áberandi þegar kemur að 

auglýsingum tengdum heimilinu en karlmenn eru mun frekar sýndir utandyra eða 

í vinnutengdu umhverfi. Að sama skapi virðist vera að konur séu í helmingi fleiri 

tilvikum sýndar í umönnunarhlutverki en karlmenn. Segja má að þrátt fyrir 

gríðarlega aukningu kvenna á vinnumarkaði sé ekki hægt að halda því fram að sú 

þróun endurspeglist í auglýsingamarkaði Spánar (Valls-Fernandéz og Martinéz-

Vincente, 2007; 696-697).  
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Samanburðarrannsókn Thomas Tsu Wee, Lee Boon Ling og Eleanor Phua 

Cheay Theng (2002) á auglýsingamarkaði Malasíu og Singapore gefur til kynna 

að um samskonar stefnu sé að ræða í auglýsingamarkaði þessara tveggja 

samfélaga. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að karlmenn, líkt og tíðkast 

á Spáni, séu sýndir í starfstengdu umhverfi en auglýsingar þar sem að konur eru í 

aðalhlutverki tengjast oftar fjölskyldutengdu umhverfi. Russel Luyt (2011) bendir 

á að í Suður Afríku séu karlmenn mun líklegri til að birtast í aðalhlutverki innan 

auglýsinga, hvort sem það er sem sögumaður eða leikari. Luyt heldur því fram að 

hætta sé á að lélegri stöðu kvenna sé viðhaldið þar í landi og yfirráðastaða karla í 

kjölfarið styrkt enn frekar. Í rannsókninni kom enn fremur fram að samskonar 

birtingarmyndir og nefndar hafa verið hér að ofan eru einnig áberandi í 

auglýsingum í Suður Afríku. Karlar eru sýndir utandyra eða í vinnu og konur 

innan veggja heimilisins eða þegar föt, matur, hreinsivörur eða snyrtivörur eru 

auglýstar (Luyt, 2001; 366-367).  

Uray og Burnaz (2003) halda því fram að tyrkneskar auglýsingar sýni 

samskonar kynjastaðalímyndir og finna má innan vestrænna samfélaga. Kim og 

Lowry (2005) benda á að í Kóreu byggi staðalímyndir í auglýsingum á þeirri 

hugmynd að hefðbundin hlutverk kvenna séu við matvinnslu, hreingerningar og 

umönnun barna. Staða karlamanna virðist að sama skapi byggja á yfirráðastöðu 

þeirra. Karlmenn eru mun fremur í hlutverki sögumanna, eru kynntir sem 

einstaklingar í valdastöðum og sýndir í viðskipta eða vinnu umhverfi. Konur eru 

mun líklegri til að vera sýndar í bakgrunni þegar bæði kynin eru sýnd innan sömu 

auglýsingar sem þykir gefa til kynna hver staða karlmannsins sé innan 

samfélagsins (Kim og Lowry, 2005; 907-908).  

Elza Ibroscheva (2007) hefur skoðað auglýsingamarkað Búlgaríu og hefur 

komist að þeirri niðurstöðu að konur þar í landi séu sýndar í auglýsingum sem 

neytendur tiltekinna vara mun fremur en einstaklingar í yfirráðastöðu. Rétt eins og 

í þeim rannsóknum sem vitnað hefur verið í hér að ofan birtast konur helst í 

auglýsingum þar sem heimilistengdar vörur eru kynntar en karlmenn þar sem 

íþrótta eða bílavörur eru auglýstar. Það sem ef til vill er öðruvísi við 

auglýsingamarkað Búlgaríu, ef borið er saman við þau lönd sem verið hafa hér til 
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umræðu er að tilhneigingin virðist vera í þá átt að einstaklingar, bæði karlar og 

konur, eru sýnd við einhvers konar tómstundariðju. Ibroscheva bendir þó á að 

undirliggjandi ástæðu þess geti verið að finna í þeirri staðreynd að um fyrrverandi 

kommúnista ríki er að ræða þar sem að kaupmáttur einstaklinga og þá sérstaklega 

yngri kynslóðarinnar hefur aukist gríðarlega síðastliðin ár. Það sem tiltekinn 

markaður á þó sameiginlegt með vestrænum auglýsingastefnum er birtingamynd 

kynjanna. Konur, samkvæmt Ibroscheva, auglýsa mun frekar „kynferðislegan“ 

klæðnað en karlmenn. Að sama skapi virðist tilhneigingin vera í þá átt að konur í 

auglýsingum séu sýndar í náinni líkamlegri snertingu við annan einstakling. Í um 

50% tilvika eru konur sýndar í einhverskonar félagslegum samskiptum á meðan 

að í 75% tilvika eru karlmenn ekki þátttakendur í slíkum samskiptum (Ibroscheva, 

2007; 409-416).  

Hvað er það sem stýrir auglýsingahefðum tiltekins markaðs? Afhverju 

byggja ráðandi hugmyndir á hefðbundnum og stöðluðum ímyndum um hlutverk 

kynjanna? Ef tilteknar hugmyndir eru ekki raunhæf eða réttmæt endurspeglun á 

daglegu lífi einstaklinga af hverju er þeim þá haldið á lofti á eins árangursríkan 

hátt og raun ber vitni? Jennifer K. Bosson, Jenel N. Taylor og Jennifer L. Prewitt-

Freilino (2006) benda á eina mögulega skýringu á því hvers vegna slík tilhneiging 

virðist eins ríkjandi og rannsóknir gefa til kynna. Skýring þeirra er sú að 

einstaklingar, í þessu tilfelli gagnkynhneigðir karlmenn, séu ekki reiðubúnir til 

þess að brjóta gegn ráðandi hugmyndum kynjahlutverka með því að sviðsetja, í 

auglýsingum, „kvenlega“ hegðun eða öllu heldur kvenlega hegðun byggða á 

staðalímyndum. Hættan er, samkvæmt Bosson, Taylor og Prewitt-Freilino, að slík 

hegðun geti haft í för með sér að tilteknir einstaklingar séu stimplaðir 

„samkynhneigðir“ og þar af leiðandi útilokaðir.  

Magdalena Zawisa og Marco Cinnirelli (2010) benda hins vegar á að 

rannsóknir á kynjahlutverkum karla innan auglýsinga séu af skornum skammti og 

að mikilvægt sé á að bæta úr því. Yfirhöfuð virðist það vera, samkvæmt Zawisa 

og Cinnirelli, að það sem skipti mestu máli með tilliti til virkni og áhrifa 

auglýsinga innan samfélaga, byggi ekki endilega á því að brjóta upp tiltekna hefð 

heldur er mun frekar um að ræða innihald tiltekinna staðalímynda og hvernig 
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slíkar ímyndir eru notaðar. Zawisa og Cinnirelli halda því hins vegar fram að 

óhefðbundin kynhlutverk í auglýsingum geti leitt til þess að virkni þess konar 

auglýsinga aukist. Slíkri nálgun er því miður ekki beitt innan 

auglýsingamarkaðarins en í greininni er hallast að því að um einhvers konar 

hræðslu sé að ræða innan markaðarins um viðbrögð áhorfenda.  

Rosalind Gill (2008) bendir á að auglýsingar hafa breyst í gegnum tíðina 

einmitt sem mótsvar við þeim efnahagslegu og tæknilegu framförum sem átt hafa 

sér stað. Að sama skapi er hægt að tala um áherslu breytingar innan 

auglýsingamarkaðs út frá breyttum tískuhefðum sem og félagslegum 

samskiptamunstrum. Afleiðingar þeirrar þróunar hafa verið á þann veg að 

fjölmiðlalæsi hefur aukist til muna hjá neytendum og áður skilvirkar 

auglýsingahefðir hafa þess vegna ekki virkað eins vel. Auglýsingamarkaðurinn 

hefur því þurft að endurhugsa aðferðafræði sína og bregðast við þáttum eins og 

tákn-þreytu (sign-fatigue), efahyggju áhorfenda sem og áhrifum femínismans á 

lífsstílvenjur og viðhorfa. Eins hefur aukið fjárhagslegt frelsi kvenna haft 

gríðarlega mikið að segja um stefnur auglýsingamarkaðsins. Þar að auki bendir 

hún á að uppúr seinni hluta níunda áratugarins og fyrri hluta tíunda áratatugarins 

var auglýsingamarkaðurinn farin að átta sig á reiði kvenna gagnvart því að vera 

hlutgerðar. Einnig vegna sífelldum straumi óaðgengilegra, fullkominna hugmynda 

um hvað teldist kvenlegt. Gill heldur því einmitt fram að út frá þessu hafi 

auglýsingamarkaðurinn endurhugsað tengsl sín við kvenkyns neytendur sem og 

hvernig konur voru þá í kjölfarið kynntar innan auglýsingamarkaðs (Gill, 2008; 

39). Hvers konar ímyndir er þá um að ræða? Hvernig birtast þær og er það þá út 

frá kvenlægum hugmyndum eða byggja slíkar nálganir á hinu karllæga augnráði? 

Gill skoðar hvort að ímyndir kvenna sem tekið hafa að birtast í auglýsingum 

nýverið byggi á kynferðislegri gerendahæfni kvenna eða hvort greina megi annars 

konar áhrifavalda og upplýsingamiðlum. Í rannsókn sinni skoðaði Gill auglýsingar 

þar sem konur voru í aðalhlutverki. Greining hennar byggði á þrennum 

hugmyndum eða það sem hún kallar „kviður“ (midriff), „kona í hefndarhug“ 

(vengeful woman) og „kynþokkafulla lesbían“ (hot lesbian). Ber kviður er 

táknmynd kvenna sem ávallt eru reiðubúnar til að stunda kynlíf eða nota 
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kynþokka sinn í eigin hagsmunaskyni. Konan í hefndarhug beinir oftast reiði sinni 

gagnvart karlmanni, annaðhvort í formi refsingar eða hefnigirni. Kynþokkafulla 

lesbían er síðan kynnt út frá gagnkynhneigðum staðli, yfirleitt grönn og með sítt 

fallegt hár. Það sem Gill bendir á er að þó að vissulega sé um jákvæða þróun að 

ræða þegar kemur að því hvernig konur eru sýndar í auglýsingum, það er ákveðin, 

falleg, gáfuð og valdamikil, er ávallt ákveðið eftirlit eða endurmótun á tilteknum 

hugmyndum tengt kynferðislegri gerendahæfni kvenna. Einnig eru þessar þrjár 

gerðir kvenímynda innan auglýsinga ávallt háðar viðveru karlmanna sem og hinu 

karllæga augnráði.  

4 Auglýsingahefðir og hið karllæga augnaráð 

Eins og áður hefur komið fram í þessari ritgerð er hnattrænum ferlum, vestrænni 

neyslumenningu og mótun neytenda stýrt að einhverju leiti í gegnum 

auglýsingamarkað. Hugmyndir fræðimanna um ríkjandi staðalímyndir innan 

auglýsingamarkaðs hafa verið kynntar ásamt nokkrum rannsóknum. Í þessum 

kafla verður athyglinni beint að hugmyndum fræðimanna sem skoðað hafa 

afleiðingar tiltekinna birtingamynda á kynin tvö. Til þess að tengja megi 

umræðuna við stöðu karla og kvenna innan auglýsingamarkaðs er ágætt að 

styðjast við hugmyndir og kenningarlega nálgun Michel Foucault (1979) um 

sjálfseftirlit einstaklinga, Söndru Bartky (1998) um hið karllæga kerfi 

(patriarchy), hlutgervingakenningu (objectification theory) Barböru L. 

Fredrickson og Tomi-Ann Roberts (1997) sem og „samtvinnun mismunabreyta 

(intersectionality). Þessi sjónarhorn eiga sérstaklega vel við hér þar sem að tilraun 

er gerð til þess að tengja saman ákveðna þætti neyslumenningar og þá með 

sérstakri áherslu á að skoða áhrif auglýsingamarkaðarins á mótun kynímynda og 

kynjahlutverka. Til að byrja með er ágætt að velta fyrir sér af hverju þessar 

ímyndir og hlutverk kynjanna eru eins staðlaðar og virðist vera innan auglýsinga? 

Karen Offen (2009) hefur haldið því fram að svo lengi sem tvö líffræðilega 

ólík kyn eru til verður ávallt hægt að tala um einhvers konar kynjapólitík, slíkt sé 

óhjákvæmilegt.  
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Líkamlegt ástand getur valdið okkur þvingun eða gefið okkur aukin 

tækifæri. Líffræði þarf ekki að vera örlög okkar.  Hún getur verið 

samfélagslega sniðin en þarf ekki endilega að fela í sér yfirráð eða 

undirgefni. ..... Kynjapólitík er innbyggð í mannlegt ástand og innri 

baráttan sem skapast af henni mun líklega vera áframhaldandi barátta 

komandi kynslóða (Offen, 2000; 14).
2
 

 

Kynjapólitík innan auglýsingamarkaðarins er því ekki endilega fjarstæðukennd 

hugmynd. Ef hægt er að tala um pólitísk ferli og samskipti á meðal almennings er 

ekki óraunhæft að ætla að slíkt sé að finna innan auglýsingamarkaðs.  

4.1 Sjálfseftirlit og hlutgerving 

Hugmyndir Michel Foucault (1979) um sjálfseftirlit eða öllu heldur innlimun ytra 

eftirlits að eigin hugsanaferli er einstaklega áhugaverð en hugtakið sjálft er eflaust 

betur þekkt undir nafninu panoptic gaze. Hugmynd Foucault um sjálfseftirlit 

einstaklinga á rætur sínar að rekja til arkitektsins Jeremy Bentham (1748-1832) og 

hönnun hans á fangelsi sem reisa átti í Bretlandi á seinni hluta átjándu aldar. 

Byggingin átti að vera hringlaga með einum turni fyrir miðju. Áhrifin sem gæta 

mætti innan byggingarinnar ættu þannig að leiða fangann til þess að upplifa, á 

meðvitaðan hátt, tilveru sína sem varanlega og ávallt sýnilega. Slík tilvera þykir, 

samkvæmt hugmyndafræðinni, veita ákveðna fullvissu um sjálfvirkt hlutverk 

eftirlits. Það sem gerist síðan í kjölfarið, það er í gegnum stanslaust eftirlit, er að 

hinn mikli agi sem einkennir fangelsið nær tökum á hugum fanganna. Hugmyndir 

um sjálfseftirlit einstaklinga virðast því, samkvæmt Foucault, eiga sér hljómgrunn 

í nútímasamfélagi
 
(Foucault, 1979; 200-201). Hvað áhrif fjölmiðla varðar á slík 

                                                      

 

 

 

2
 Biology may not be destiny, and indeed, it may also be socially constructed, but physicality 

does pose constraints as well as opportunities, difference does not, of necessity, imply dominance-

or subordination. ... Sexual politics is embedded in the human condition, and the struggles that it 

engenders will probably have to be refought with each generation (Offen, 2000; 14). 
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ferli er vert að skoða umfjöllun Bartky (1998) sem og Roberts og Fredrickson 

(1997) en þar er athyglinni beint að þeim leiðum sem notaðar eru til að halda 

karllægum viðhorfum að konum um líkamlegt útlit þeirra.  

Skrif Söndru Bartky (1998) um ríkjandi feðraveldi (patriarchy) beinir 

sjónum að þeim leiðum sem notaðar eru til að viðhalda karllægum 

valdahlutföllum. Samkvæmt Bartky felur þetta ferli í sér bæði sjálfsstjórn og 

sjálfseftirlit. Slíku eftirliti er viðhaldið af ríkjandi hugmyndakerfi samfélags sem 

og þeirri orðræðu um hvað falli undir ásættanlegt útliti og hvað ekki. Í fyrsta lagi 

er gerð krafa um að líkaminn sé af ákveðinni lögun og stærð. Út frá fyrrgreindum 

kröfum er afleiðingin sú að líkaminn er settur í hlutverk óvinarins, sem konan 

reynir að hafa taumhald á. Í öðru lagi er álitið sem svo að líkami kvenna eigi ekki 

að taka upp mikið rými. Krosslagðir fætur og hendur, líkamlegt aðhald eða 

megrun eru nokkur dæmi um kröfur samfélagsins. Karlmenn virðast hins vegar 

ekki þurfa að fylgja slíkum reglum og er frjálst að taka upp eins mikið rými og 

þeir telja sig þurfa. Konur eiga einnig að standa beinar í baki, draga inn maga, 

setja axlir aftur og draga bringuna fram. Í þriðja lagi er hægt að benda á 

æskudýrkun samfélagsins, húðin á að vera mjúk, hárlaus og laus við hrukkur. 

Innan nútíma feðraveldis eru það hugmyndir karlmanna sem stýra hugsanaferli 

kvenna hvað varðar líkamlega fegurð. Konur, samkvæmt Bartky, sjá að þessu leiti 

sjálfar um að viðhalda eigin undirokun innan karllægs menningarheims.  

Hugtakið hlutgerving er hér miðlægt en rétt eins og orðið sjálft gefur til 

kynna er verið að vísa í tilhneigingu innan samfélagsins til að afmennska 

líkamann. Hlutgerving kynja (sexual objectification) á sér stað, samkvæmt 

Fredrickson og Roberts, þegar litið er á eða komið er fram við líkama einstaklinga 

sem hluti eða einhvers sem metið er út frá notkun og neyslu annarra. Ferli 

hlutgervingar felur í sér að líkaminn sjálfur, ákveðnir hlutar líkamans eða jafnvel 

kynjahlutverk eru aðgreind frá manneskjunni sjálfri. Líkaminn er þar af leiðandi 

gerður að hlut sem hægt er að markaðssetja, selja og kaupa. Fredrickson og 

Roberts halda því fram að afleiðingarnar af slíkri hlutgervingu geti verið 

neikvæðar, sérstaklega með tilliti til ungra stúlkna sem eigi það í hættu að móta 

sjálfsmynd sína út frá óraunhæfum staðalímyndum. Upplifun kvenna af líkömum 
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sínum sem markaðsvöru má rekja til tilhneigingar þeirra til að meta eigin 

verðleika út frá sjónarhorni annarra. Skynjun kvenna á eigin líkamlegu tilveru er 

þess vegna háð því hversu vel, eða illa, þeim tekst til að móta, viðhalda og kynna 

eigin líkama innan samfélagsins. Hér er því um að ræða ákveðna félagsmótun sem 

á sér stað í daglegu lífi kvenna. Konan er „forrituð“, í gegnum orðræður og 

ímyndir til að haga sér og líta út á ákveðin hátt (Fredrickson og Roberts, 1997).  

Szymanski, Moffit og Carr (2011) hafa nefnt þessa félagsmótun 

„sjálfshlutgervingu (self-objectification) en það felur í sér venjubundið eftirlit á 

líkamanum. Afleiðingarnar geta verið líkamleg skömm, þunglyndi og streita sé 

félagslegum staðli „grönnu konunnar“ ekki náð (Szymanski, Moffitt og Carr, 

2011; 11-12). Líkamlegar ímyndir sem kynntar eru í gegnum fjölmiðla geta 

þannig haft áhrif á það hvernig konur meta eigin fegurð en þó ekki endilega á hátt 

sem hægt er að setja í orð. Skynjun kvenna á líkamlegri fegurð er því að miklu 

leiti ákvarðað af öðrum en þeim sjálfum (Featherstone, 2010).  

Upplifun kvenna af staðalímyndum innan auglýsingamarkaðs er þess 

vegna oft frekar neikvæð. Eins og flestum ætti að vera ljóst eru konur eins ólíkar 

og þær eru margar. Femínískir fræðimenn hafa fjallað mikið um margbreytileika 

kvenna. Hvað varðar áhrifavalda auglýsingamarkaðs á daglegt líf einstaklinga er 

gott að skoða hvað samtvinnun mismunabreyta (intersectionality) er og hvernig 

hægt er að styðjast við það hugtak þegar félagsmótunarferli beggja kynja er til 

athugunar. Hugtakið sjálft undirstrikar margbreytileika daglegt líf einstaklinga, oft 

þeirra sem tilheyra jaðarhópum (Nash, 2008; 2). Hugtakið er tiltölulega nýtt af 

nálinni en vísar þó til eldri vangaveltna um ólíkar gerðir félagslegs ójafnaðar og 

mismununar (Walby, 2007; 450). Samtvinnun mismunabreyta er þannig ákveðin 

rannsóknaraðferðafræði sem skoðar hvernig félagsleg kerfi, þjóðerni, stéttarstaða, 

kyn, kynhneigð, aldur, hjúskaparstaða og svo framvegis hafa áhrif hvert á annað 

og þar af leiðandi á félagslíf einstaklinga (Crenshaw, 1989, Oleksy, 2001). 

Stephanie A. Shields (2008) hefur bent á hversu mikil áhrif slíkar breytur hafa á 

upplifun einstaklinga af eigin kyngervi út frá stöðu viðkomandi innan 

samfélagsins, fyrrgreindum breytum sem og þeirri staðreynd að tilteknar breytur 

hafa áhrif hver á aðra samtímis.  
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4.2 Staða karlmanna innan auglýsingamarkaðs 

Hver er staða karlmanna innan auglýsingamarkaðarins, er hægt að greina 

einhverjar áherslubreytingar gagnvart þeim eða er staða þeirra óbreytt frá fyrri tíð? 

Ef hægt er að tala um einhverjar breytingar eru þær þá jákvæðar eða neikvæðar? 

Þar sem karlmenn tilheyra sama neyslumiðaða samfélagi og konur er ekki ólíklegt 

að þeir hafi orðið fyrir einhvers konar áhrifum frá auglýsingamarkaðinum hverjar 

sem þær kunna þá að vera. Hér á eftir verður því gerð tilraun til að varpa ljósi á 

stöðu karla innan auglýsingamarkaðs.  

Jennifer Lemon (1995) beinir athygli að því að ákveðnir félagslegir, 

efnahagslegir, sögulegir og pólitískir þættir hefðu gert það að verkum að áður 

hefðbundin hlutverk karla höfðu að einhverju leiti breyst. Fjölmiðlar viðhalda þó, 

samkvæmt Lemon, hefðbundnum staðalímyndum og hlutverkum bæði karla og 

kvenna. Lemon heldur því einnig fram að tiltekin skilaboð sem greina má innan 

auglýsinga séu bæði mótsagnarkennd sem og í andstöðu við daglegt líf fólks. Guy 

Garcia (2008) hefur gengið skrefinu lengra og lýsir þessu tiltekna ferli á þann veg 

að á tímum þar sem kynlíf, vald og efnahyggja ráða ríkjum séu það ekki karlmenn 

heldur karlmennskan sjálf sem er vörutengd, pökkuð inn og seld. James Gentry og 

Robert Harrison (2010) hafa bent á þá þróun sem átt hefur sér stað þar sem 

ákveðnum hópum karla, sem ekki falla að ráðandi karlmennsku hugmyndum 

tiltekins samfélags, er hafnað og ýtt út á jaðar tilfallandi menningarheims. Slík 

útilokun eða aðgreining er þannig álitin vera neikvæð þróun, sérstaklega út frá 

valmöguleikum karlmanna hvað varðar ákveðna eiginleika og karlmennsku 

hlutverk. Eins benda Gentry og Harrison á að ákveðin togstreita virðist vera innan 

auglýsingamarkaðarins. Annarsvegar er gerð krafa um viðeigandi karlmannlega 

hegðun en hinsvegar má greina löngun tiltekinna einstaklinga til að slíta sig frá 

ríkjandi karlmennsku hugmyndum í gegnum neyslu ákveðinna hluta.  

Hvað líkamlegar staðalímyndir varða benda David A. Frederick, Daniel M. 

T. Fessler og Martie G. Haselton (2005) á að slíkar „ímyndir“ hafa breyst mikið í 

gegnum tíðina í vestrænum fjölmiðlum. Líkamsfita kvenlíkama er sögð hafa farið 

niður og áhersla á vöðvabyggingu karlmanna hefur aukist (Frederick, Fessler og 

Haselton, 2005; 84). Á síðustu áratugum hefur þannig mátt greina aukinn þrýsting 
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á karlmenn hvað varðar líkamlegt útlit, uppbyggingu og viðhald. Líkamar karla 

eru í auknum mæli sýndir innan fjölmiðla á samskonar hátt og líkamar kvenna. 

Þessar ímyndir einkennast af líkömum án höfuðs, lítt klæddir og í kynferðislegum 

stellingum (Schooler og Ward, 2006). Þróun síðustu 25 ára hefur verið á þann veg 

að í auglýsingum þar sem karlmenn eru til sýnis virðist tilhneigingin vera sú að 

karlmenn séu í auknum mæli kynferðislega hlutgerðir (Hargreaves og Tiggerman, 

2004; 352). Eins er vert að benda á að innihaldsgreiningar (content analysis) á 

fjölmiðlum sýna að um aukningu sé að ræða í fjölda karlímynda innan þessa 

miðla. Rannsókn Pope, Oliviardi, Borowiecki og Cohane (2001) á auglýsingum 

þar sem karlmenn birtast gaf til kynna að um 30% aukningu væri að ræða. Þær 

ímyndir sem haldið er á lofti eru oftar en ekki af vöðvastæltum líkömum. Þessi 

líkamlega ímynd er sögð vera ríkjandi staðalmynd innan bandarísks 

menningarheims.  

Samkvæmt J. Kevin Thompson og Leslie J. Heinberg (1999) eru 

endurteknar ímyndir sagðar hafa þau áhrif að einstaklingurinn fléttar 

staðalímyndir við eigin hugsanaferli. Staðalímynd hins vöðvastælta karlmanns 

dregur þannig úr sjálfsöryggi og velþóknun karla hvað varðar eigið líkamlegt útlit 

(Thompson og Heinberg, 1999). Mikilvægt er þó að benda á að áhrif fjölmiðla og 

þeirra líkamlegu ímynda sem þar er haldið á lofti eru sögð mun meiri hjá konum. 

En með aukinni áherslu fjölmiðla á vöðvastælta karllíkama er þó mögulegt að 

karlmenn verði bæði viðkvæmari og berskjaldaðri gagnvart slíkum ímyndum 

(Hargreaves og Tiggerman, 2004; 352, 358). Ida Jodette Hatoum og Deborah 

Belle (2004) hafa einmitt bent á að karlmenn upplifi, oft á tíðum, líkamlegt útlit 

sitt á neikvæðan hátt, það er, sem of grannan, og lítinn eða of létta. Niðurstöður 

rannsóknar Hamartz, Groendyke og Thomas (1985), sem Hatoum og Belle vitna í, 

gefa til kynna að upplifun of léttra karla sé sambærileg upplifun kvenna í 

yfirþyngd. Tilhneiging karlanna var að upplifa sig sem síður aðlaðandi en 

„venjulegir“ karlmenn, þeir voru ólíklegri til að eiga maka, ásamt því að álíta að 

höfnun kvenna gagnvart þeim væri líklegri en í tilfelli karla sem pössuðu í 

ríkjandi staðalímynd.  
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Í rannsókn Pope, Katz og Hudson (1993) er því haldið fram að 

vöðvauppbygging og styrking sé miðlæg í karllægri skynjun. Varðandi líkamlegt 

útlit er því hætt við að karlmenn þrói með sér átröskunarsjúkdóm líkt og anorexia 

nervosa nema hvað að um öfugt sjúkdómseinkenni (reverse anorexia) er að ræða. 

Áhersla sé lögð á að stækka líkamann fremur en að minnka hann þar sem að 

tilhneigingin er að álíta líkamann of lítinn. Önnur afleiðing staðlaðra ímynda sem 

haldið er að körlum í gegnum fjölmiðla eru lýtalækningar. Samkvæmt Grogan 

(2008) hefur aðsókn karlmanna í lýtalækningar, þá að sjálfsögðu í þeim tilgangi 

að umbreyta líkamlegu útliti, aukist til muna. Skýrsla Harley Medical Group 

(harleymedical.co.uk) gaf til kynna að aðsókn karla í lýtaaðgerðir hefði aukist 

gríðarlega frá árunum 1983 til 1996. Vinsælasta aðgerðin var nefaðgerð en fast á 

hælum þess var brjóstastækkun og fitusog á mitti. Grogan bendir á samskonar 

aukningu á Belvedere Clinic í London sem og í Bandaríkjunum.  

Sarah R. Heimerdinger-Edwards, David L. Vogel og Joseph H. Hammer 

(2011) benda á að þó að karlmenn séu ekki hlutgerðir í jafn miklum mæli og 

kvenmenn í daglegu lífi er vel hægt að greina aukningu tiltekinnar hlutgervingar 

innan auglýsingamarkaðarins. Nýlegar rannsóknir þykja gefa til kynna að upplifun 

karla gagnvart þeim ímyndum sem birtast í auglýsingum geti leitt til þess að 

karlmenn álíti eigin líkama ófullnægjandi. Að sama skapi hefur því verið haldið 

fram að hætta sé á því að átröskun þróist hjá þeim karlmönnum sem upplifa 

líkamlega skömm út frá ráðandi staðalímyndum sem kynntar eru innan 

auglýsingamarkaðsins. Sjálfshlutgerving karlmanna getur því haft jafn skaðleg 

áhrif og í tilfelli kvenna (Heimerdinger-Edwards, Vogel og Hammer, 2011; 148).  

4.3 Femínísk mótsvar við auglýsingahefðum 

Hér á eftir verða teknar til skoðunar þrjár rannsóknir þar sem áhrif 

auglýsingamarkaðarins voru til athugunar. Allar þessar rannsóknir eiga það 

sameiginlegt að byggja á femínísku sjónarhorni þó að aðferðafræðileg nálgun geti 

verið ólík. Áhugavert er að skoða sérstaklega femíníska rannsóknarnálgun á áhrif 

auglýsingamarkaðs þar sem niðurstöður þeirra fræðigreina og rannsókna sem 

vísað hefur verið í hér að ofan virðast flestar eiga það sameiginlegt að gefa til 
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kynna að staða kvenna innan tiltekins markaðs sé ekki jöfn stöðu karla. Mikilvægt 

er því að skoða hvort femínísk rannsóknarnálgun á auglýsingar varpi fram 

samskonar niðurstöðum. 

Sarah Benjamin Crymble (2011) hefur skoðað áhrif 

auglýsingamarkaðarins á kynímyndir og kynjahlutverk út frá kenningu Leon 

Festinger (1957) um hugræna ósamræmi (cognitive dissonance) en víkkar 

hugmyndina til þess að rýma fyrir kynjafræðilegri nálgun á efnið. Í grein Crymble 

er sjónum meðal annars, beint að auglýsingaherferð demantafyrirtækisins De 

Beers „Raise Your Right Hand“ en þessar auglýsingar birtust í kvenna tímaritum 

(women´s magazines) á árunum 2003-2006. Samkvæmt Crymble þykja þessar 

auglýsingar gefa ágætis vísbendingu um hvernig margbreytileiki kvenna sem og 

ákveðið ósamræmi kynjaeinkenna gegni lykilhlutverki þegar vörur De Beers 

fyrirtækisins eru kynntar fyrir hugsanlegum kaupendum, í þessu tilviki 

kvenmönnum. Þema auglýsinganna var „hægri handar hringur fyrir einhleypar 

konur“. Hugmyndir um lífsstílsval kvenmanna voru í forgrunni í þessum 

auglýsingum. Kaup á hægri handar hring var samkvæmt auglýsingaherferðinni, til 

merkis um sjálfstæði þeirra kvenna sem voru ekki giftar og því ekki með 

demantshring á vinstri hönd. Einhleypar konur gátu tekið málið í sínar hendur og 

keypt sér demantshring sjálfar frekar en að bíða eftir karlmanni til að kaupa hring 

fyrir þær. Giftar konur gátu keypt sér hægri handar hring til þess að sýna fram á 

eða jafnvel samsama sig við hlutverk hinna einhleypu og sjálfsstæðu konu. Einu 

hlutverki þyrfti því ekki að fórna fyrir annað. Auglýsingar, líkt og þessar sem hér 

um ræðir, geta því samkvæmt Crymble þjónað þeim tilgangi að viðhalda 

hefðbundnum kynjahlutverkum. 

Suzy D´Enbeau (2011) skoðaði hins vegar tímaritið Bust. Markhópur 

ritsins eru hvítar millistéttar konur á aldrinum 18-34 ára Þetta tímarit vinnur út frá 

hugmyndafræði þriðju bylgju femínismans. Sjónarhorn tímaritsins byggir á 

femínískri gagnrýni sem beint er að skemmtimenningu (popular culture) 

samfélagsins. Í þessu tímariti er kynverund innan auglýsingamarkaðarins sem og 

femínískri hugmyndafræði blandað saman. Sú aðferðafræði sem D´Enbeau beitti 

við rannsóknina var textagreining en tilgangur rannsóknarinnar var að kanna 
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hvernig „kynþokki“ birtist í auglýsingum tímaritsins og svo hvernig þessar 

birtingamyndir eru notaðar til þess að selja vörur og þjónustu. Í greiningarferli 

rannsóknarinnar var áhersla lögð á að skoða uppbyggingu kynþokkahugmynda út 

frá þremur sjónarhornum sem voru arðvænleiki, pólitísk mótmæli og 

óhefðbundnir eiginleikar. Notkun kynþokka í auglýsingum Bust tímaritsins verður 

því, að mati D´Enbeau, að einhvers konar farartæki femínísks málstaðar á sama 

tíma og haldið er í getuna til þess að nota kynlíf sem ákveðna söluaðferð. 

Kynþokki og sömuleiðis óhefðbundnar hugmyndir um kynþokka geta beint 

athygli að ákveðnum hliðum femínískra hugmyndafræði. Ásamt því að beina 

sjónum að þeim leiðum sem hægt er að nota til að mótmæla stöðluðum 

hugmyndum um kynlíf og kynþokka kvenna. Þó er vert að taka fram að D´Enbeau 

bendir á að frekar en að biðja lesendur tímaritsins að endurhugsa ríkjandi orðræðu 

er þeim boðið að kaupa gerendahæfni, hér er neytendavald kvenna notað sem 

sönnun þess að jafnrétti hafi verið náð. Samkvæmt Söru Crymble (2011) ætti því 

ekki að koma á óvart hversu sterka stöðu tiltekið femínískt sjónarhorn hefur innan 

fjölmiðlanna þar sem að áherslan er á persónubundið val hvers og eins. Crymble 

er hér að vísa til þeirra skilaboða sem greina má innan tiltekinna miðla það er, að 

hægt sé að kaupa gerendahæfni í gegnum yfirborðskenndar lausnir og 

umbreytingar en sem slíkar draga þessi skilaboð úr gerendahæfni einstaklinga og 

mögulegum breytingum innan samfélagsins. 

Josée Johnston og Judith Taylor (2008) velta upp þeirri spurningu hvort 

ummyndunarferli innan samfélaga sé eingöngu tengt grasrótarhugmyndum 

byggðum á femínískum nálgunum eða hvort um annars konar áhrifavalda geti 

einnig verið að ræða. Í grein Johnston og Taylor er auglýsingaherferð Dove, 

„Campaign for Real Beauty“ frá árinu 2004 borin saman við grasrótarhreyfingu, 

Pretty, Porky and Pissed Off (hér eftir kölluð PPPO) sem stofnuð var árið 1996. 

Báðir hópar halda því fram að um ákveðið andsvar gegn ráðandi og óraunhæfum 

fegrunarstöðlum hafi verið að ræða. Það sem einkenndi einna helst 

auglýsingaherferð Dove var notkun herferðarinnar á femínískri gagnrýni gegn 

ráðandi fegurðarstöðlum. Notast var við stór auglýsingaskilti, sjónvarp og 

auglýsingar í tímaritum til að koma á framfæri og kynna konur sem voru 
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hrukkóttar og þær sem gátu samkvæmt hefðbundnum fegurðarstöðlum 

samfélagsins, verið álitnar feitar. PPPO hreyfingin sem samanstóð af hópi 

listakvenna og aðgerðasinna, sem segja má að hafi verið í yfirþyngd, tóku sig 

saman og stofnuðu fyrrgreindan hóp. Aðgerðir þeirra voru í formi götumótmæla 

og kabarett sýninga. Í báðum tilfellum var um að ræða gagnrýni á fegurðarstaðla 

kvenna. Munurinn var hinsvegar sá að um mjög ólíka nálgun var að ræða. Dove 

herferðin gekk út á að víkka staðlaðar hugmyndir um hvað telst fallegt og hvað 

ekki en á engum tímapunkti í herferðinni var tekist á við þá hugmynd að „fegurð“ 

væri nauðsynlegt einkenni allra kvenna. Johnston og Taylor benda því á að þannig 

sé jafnvel hægt að greina karllægt augnaráð innan auglýsinganna. Aðgerðir PPPO 

voru hinsvegar á þann veg að þær innihéldu, meðal annars, bæði flókin og tvíræð 

tengsl við áður nefnda fegurðarstaðla. Áhersla var lögð á að skoða hvernig slíkir 

staðlar gætu haft neikvæð áhrif á vellíðan kvenna. Áherslupunktur hreyfingarinnar 

var að skoða upplifun kvenna á slíkum staðalímyndum sem og hvernig þær konur 

sem ekki féllu að slíkum ímyndum tækjust á við þær.  

Ljóst er, samkvæmt þeim fræðimönnum og konum sem vísað hefur verið í 

hér að ofan, að líkamlegt útlit, auglýsingamarkaður og þær ímyndir sem þar er 

haldið á lofti ásamt neyslumiðuðum orðræðum er gríðarlega áhrifamikið í daglegu 

líf einstaklinga. Staðalímyndir, sjálfseftirlit, hlutgerving og persónubundnar 

upplifanir virðast því vera samtvinnaðar. 

5  Niðurstöður 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar var fjallað um nokkrar kenningar um hnattræn ferli. 

Skoðaðar voru skilgreiningar á hugtakinu „hnattvæðing“ og einnig hugmyndir 

Bartelson (2000) um þrjár ólíkar nálganir á tilteknu hugtaki og ferlum sem sagðir 

eru einkenna hnattræna menningarmótun. Hugmyndir Appadurai (1996) um fimm 

svið (scapes) tiltekinna ferla voru settar fram ásamt því að sjónum var beint að 

marxískri nálgun á rannsóknir tengdar fjölmiðlamarkaði. Að lokum voru fjórar 

ólíkar en tengdar rannsóknir kynntar þar sem kenningar um aukna einsleitni 

samfélaga voru skoðaðar. Í öðrum kafla ritgerðarinnar var hugtakið 

„neyslumenning“ skoðað. Áhersla var lögð á að skoða mótun neytenda útfrá 
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habitus einstaklinga, fyrirbærafræði, tilvistarhyggju og yfirráði (hegemony). 

Athugað var hvort neysla framleiðsluvarnings virki sem eins konar brú á milli 

efnahags-og menningalegra stofanna, ráðandi orðræðu og samfélagslegra 

formgerða. Í þriðja kafla ritgerðarinnar var femínískt sjónarhorn kynnt, með tilliti 

til auglýsingamarkaðar og birtingarmynd kyn og kyngervis innan hans 

Þekkingarfræðilegt sjónarhorn Featherstone (2010) um líkamsímyndir, ríkjandi 

orðræður samfélagsins (Goffman, 1979) og fjölmiðlalæsi (Goldman, 1992) voru 

miðlægar í fyrri hluta kaflans. Í seinni hluta kaflans var hugtakið „staðalímynd“ 

skilgreint ásamt því að skoðuð voru áhrif kynjaðra staðalímynda innan 

auglýsingamarkaðar á kynímyndir og kynjahlutverk. Í fjórða kaflanum voru 

hugmyndir um kynjapólitík, sjálfseftirlit, feðraveldi, sjálfsstjórn, hlutgervingu 

líkamans og samtvinnun mismunabreyta skoðaðar. Staða karlmanna innan 

auglýsingamarkaðs var dreginn fram. Áhersla var lögð á að skoða bæði þróun og 

afleiðingar karllægra staðalímynda. Þrjár rannsóknir þar sem femínískri nálgun á 

innihaldsgreiningu ákveðinna auglýsinga voru að lokum til umræðu. 

Í þessari ritgerð var gerð tilraun til að varpa ljósi á þær leiðir sem 

auglýsingamarkaðurinn notar til að viðhalda ráðandi kynjakerfi. Á tímum hraðari 

samskipta, tilveru alþjóðlegra stórfyrirtækja og neyslumiðaðra samfélaga þarf 

ekki að undrast hversu áhrifamikill auglýsingamarkaðurinn getur verið þegar 

kemur að daglegu lífi einstaklinga. Hvers konar upplýsingum er haldið að fólki. 

Eru hefðbundnar staðalímyndir gegnumgangandi í auglýsingum innan ólíkra 

samfélaga eða er einhver munur á milli menningarheima? Hvað er það sem veldur 

því að einstaklingar samþykkja ákveðnar hugmyndir umfram aðrar og hverjar eru 

afleiðingar karllægra sjónarmiða innan auglýsingamarkaðs á tilveru og 

persónubundna reynslu kvenna og karla? Áhrifin eru ætíð misjöfn þar sem 

umhverfi, aðstæður, hefðir og gildi viðkomandi samfélaga ráða miklu um hvernig 

tekist er á við slíka áhrifavalda. Undanfarna áratugi hafa samskiptaleiðir 

samfélaga breyst gríðarlega og mikið hefur verið rætt um hvers konar áhrifa er að 

gæta þegar litið er til sérstæðni samfélaga. Er hægt að halda því fram að 

menningarheimar sem áður voru álitnir mjög ólíkir séu farnir að líkjast hver 

öðrum um of? Eflaust eru einhver einkenni sem áður voru talin tilheyra einungis 
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einu samfélagi farin að birtast á fleiri stöðum, en er það neikvæð þróun? 

Viðbrögð, úrvinnsla og skilgreining ákveðinna hugmynda eru, eins og bent hefur 

verið á í þessari ritgerð, misjöfn. Hvernig tekist er á við utanaðkomandi 

áhrifavalda er þannig ávallt háð tíma og stað.  

Marxískt sjónarhorn, eins og Spitulnik (1993) hefur skýrt frá, gerir ráð 

fyrir því að innan fjölmiðlamarkaðar séu hagsmunir efri stéttarinnar ávallt í 

forgrunni. Því er haldið fram að ákveðnar raddir séu þaggaðar niður á meðan að 

öðrum skoðunum er haldið á lofti. Marxískt sjónarhorn á því einstaklega vel við 

hér þar sem að verið er að varpa ljósi á þær leiðir sem notaðar eru til að hampa 

ákveðnum „ímyndum“ umfram aðrar. Vestræn neyslumenning eins og hún birtist í 

auglýsingum er þess vegna einkar áhugaverð. Eins og kom fram í öðrum kafla 

ritgerðarinnar eru félagsmótunarferli einstaklinga háð umhverfi og aðstæðum. Þar 

sem auglýsingar eru eins algengar og raun ber vitni er ekki ólíklegt að sem slíkar 

stýri þær, að einhverju leiti, tilteknu ferli. Habitus einstaklingsins, eins og 

Bourdieu (1977, 1989) hefur lýst er einmitt gagnvirkt ferli manneskjunnar og þess 

umhverfis sem viðkomandi einstaklingur býr í. Goffman (1979) bendir á að 

auglýsingar séu birtingamynd ákveðins hugarburðar sem greina megi innan 

samfélagsins og Foucault (1979) hélt því fram að innan nútímasamfélaga sinni 

einstaklingurinn eigin eftirliti. Þessar hugmyndir eru, að mínu mati, samtengdar 

og hluti af sama félagsmótunarferli og nefnt var hér á undan. Í neyslumiðuðu 

samfélagi er því ekki fráleitt að ætla auglýsingamarkaði hlutverki boðberans. 

Birtingamyndir, orðræður og hefðbundin gildi eru þau verkfæri sem 

auglýsingamarkaður notar þegar selja á ákveðna vöru. Ef kynímyndir og 

kynjahlutverk eru skoðuð sést vel hvernig ákveðnum hugmyndum er haldið að 

einstaklingum hvað varðar líkamlegt útlit og kynjaða hegðun.  

Líkamsímyndir, eins og Featherstone (2010) hefur fjallað um er ágætis 

dæmi um áhrif auglýsingamarkaðar á einstaklinga. Staðalímyndir eru þar 

nátengdar en samkvæmt Eisend (2010) eru þær staðlaðar flokkanir sem þykja 

sérlega óheppilegar. Þær rannsóknir sem vísað er til í þriðja kafla ritgerðarinnar 

sýna sérstaklega vel hversu algengar og rótgrónar kynjaðar staðalímyndir eru 

innan auglýsingamarkaða. Af hverju eru konur ávallt sýndar í hlutverki 
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húsmóðurinnar en karlinn í vinnutengdu umhverfi? Bartky (1998) heldur því fram 

að hið félagslega kerfi sé karllægt. Birtingamyndir feðraveldis er því að hluta til 

að finna í auglýsingum í þeim skilaboðum sem þar er haldið á lofti. Rannsókn 

Merskin (2004) sýnir glöggt hvers konar skilaboðum er haldið að ungum stúlkum 

og konum. Karlmenn eru þó ekki undanskildir, einnig eru þeir í dag hlutgerðir, 

útilokaðir og settar ákveðnar skorður þegar kemur að ásættanlegri karlmannlegri 

hegðun, þó ekki í eins miklum mæli og konum. Gagnrýni femínista, hvað varðar 

kynímyndir og kynjahlutverk innan auglýsinga er þess vegna sérlega mikilvæg.  

Ef hugmyndir Bartky (1998) um hið svokallaða feðraveldi eru teknar 

gildar er ekki einungis mikilvægt heldur nauðsynlegt að bæta inn bæði sjónarhorni 

femínískra fræðimanna sem og aðferðafræði þegar kemur að rannsóknum á 

auglýsingum og áhrifum þeirra á daglegt líf einstaklinga. Athyglisvert er að skoða 

hvernig auglýsingamarkaður og fyrirtæki hafa tekið femínískar hugmyndir og 

fléttað saman við tilteknar vörur. Hér er femínísk hugmyndafræði pökkuð inn og 

seld. Þær rannsóknir sem vísað hefur verið í hér á undan gefa þannig til kynna að 

hefðbundnar hugmyndir um hlutverk kynjanna sem og hvers konar útlit er talið 

viðeigandi hafa ekki breyst mikið undanfarna áratugi þrátt fyrir þær gríðarlegu 

samfélagslegu breytingar sem átt hafa sér stað. Barátta eldri kynslóða femínista 

virðast því miður ekki hafa skilað sér til auglýsingamarkaðarins. Ástæður þess eru 

eflaust of margvíslegar og flóknar til að hægt sé að gera skilmerkilega grein fyrir 

þeim hér en þó er ljóst að þróunin hefur verið hæg og enn er mikið verk fyrir 

höndum.  
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