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Útdráttur	  

Það	  er	  vel	  þekkt	  fyrirbæri	  að	  konur	  séu	  hlutgerðar	  og	  lítillækkaðar	  í	  
tískuauglýsingum.	  Mikið	  hefur	  verið	  fjallað	  um	  framsetningu	  kvenna	  í	  
auglýsingum	  og	  áhrif	  þeirra	  á	  konur	  og	  karla	  almennt.	  Konur	  eru	  gjarnan	  
sýndar	  á	  niðrandi	  hátt	  	  og	  karlinn	  sýndur	  sem	  einhvers	  konar	  alvaldur.	  Í	  
þessari	  rannsókn	  verður	  greint	  frá	  túlkun	  unglinga	  á	  þessum	  auglýsingum.	  
Allar	  auglýsingarnar	  sem	  unglingunum	  voru	  sýndar	  lítillækka	  konuna	  á	  
einhvern	  hátt	  og	  er	  markmið	  rannsóknarinnar	  að	  sjá	  hvort	  unglingarnir	  
geti	  bent	  á	  þessa	  niðurlægingu	  eða	  hvort	  þeir	  sjái	  hana	  ekki.	  Markmiðið	  er	  
einnig	  að	  skoða	  hversu	  meðvitaðir	  unglingar	  eru	  um	  birtingarmyndir	  
kvenna	  í	  tískuauglýsingum.	  Notast	  er	  við	  eigindlega	  rannsóknaraðferð	  
Vancouver	  skólans	  í	  fyrirbærafræði	  og	  byggist	  rannsóknin	  á	  fjórum	  
viðtölum	  við	  átta	  nemendur	  í	  9.	  bekk	  grunnskóla	  á	  Akureyri.	  Niðurstöður	  
rannsóknarinnar	  sýna	  að	  það	  er	  töluverður	  munur	  á	  því	  hvernig	  kynin	  
túlka	  táknmyndir	  auglýsinganna	  og	  komu	  stúlkurnar	  almennt	  með	  
athugasemdir	  um	  framsetningu	  kvennanna	  á	  myndinni	  á	  meðan	  að	  
drengirnir	  bentu	  síður	  á	  að	  það	  væri	  eitthvað	  athugavert	  við	  myndirnar.	  
Öllum	  hópunum	  fannst	  þó	  auglýsingarnar	  flestar	  frekar	  klámfengnar	  eða	  
kynferðislegar	  og	  bentu	  á	  að	  konurnar	  á	  öllum	  myndunum	  væru	  mjög	  
fáklæddar.	  
	  

	  

Abstract	  

It	  is	  well	  known	  that	  women	  in	  fashion	  advertising	  are	  readily	  objectified	  
and	  diminished.	  A	  lot	  has	  been	  written	  about	  the	  representation	  of	  women	  
in	  advertising	  and	  the	  impact	  that	  it	  has	  on	  women	  and	  men	  in	  general.	  
Women	  are	  often	  presented	  in	  a	  derogatory	  manner	  in	  advertising	  while	  
the	  man	  is	  portrayed	  as	  sovereign.	  This	  research	  is	  meant	  to	  study	  how	  
teenagers	  interpret	  fashion	  advertisements.	  All	  the	  ads	  that	  the	  teenagers	  
were	  shown	  diminish	  women	  in	  some	  way	  and	  the	  aim	  of	  this	  study	  is	  to	  
see	  whether	  teenagers	  manage	  to	  point	  out	  this	  humiliation.	  This	  research	  
was	  executed	  using	  the	  qualitative	  research	  method	  of	  the	  Vancouver	  
School	  of	  phenomenology	  and	  the	  research	  is	  based	  on	  four	  interviews	  
with	  eight	  students	  in	  the	  9th	  grade	  of	  primary	  school.	  The	  results	  of	  this	  
study	  show	  that	  there	  is	  a	  considerable	  difference	  in	  how	  the	  sexes	  
interpret	  the	  advertisements.	  The	  girls	  generally	  managed	  to	  point	  out	  the	  
injustice	  in	  the	  ad	  while	  the	  boys	  had	  a	  harder	  time	  trying	  to	  point	  out	  
what	  was	  wrong	  in	  the	  picture.	  All	  of	  the	  teenagers	  however	  found	  most	  of	  
the	  ads	  quite	  pornographic	  or	  sexual	  and	  noted	  that	  most	  of	  the	  women	  in	  
the	  pictures	  had	  very	  few	  clothes	  on.	  	  

	  

	  

	  

	  



	   iv	  

	  

Þakkarorð	  

Ég	  vil	  þakka	  leiðbeinanda	  mínum	  Andreu	  Hjálmsdóttur,	  lektor	  við	  

Háskólann	  á	  Akureyri,	  fyrir	  góðan	  stuðning	  við	  skrifin	  og	  fyrir	  að	  hjálpa	  

mér	  að	  þróa	  hugmyndina	  að	  rannsókninni.	  	  

	   Urður	  Snædal	  og	  mamma	  eiga	  einnig	  þakkir	  skildar	  fyrir	  yfirlestur	  og	  

góðar	  tillögur	  um	  úrbætur.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

„Konur	  fæðast	  ekki	  konur,	  þær	  verða	  konur.“	  
–	  Simone	  de	  Beauvoir	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   1	  

	  

Efnisyfirlit	  

1.	  Inngangur	  ........................................................................................................................	  4	  

1.1.	  Hlutverk	  fjölmiðla	  .............................................................................................................	  4	  
1.2.	  Áhrif	  fjölmiðla	  og	  auglýsinga	  á	  líkamsímynd	  ...........................................................	  4	  

2.	  Aðferðafræði	  ritgerðar	  ...............................................................................................	  6	  

2.1.	  Aðdragandi	  rannsóknar	  ..................................................................................................	  6	  
2.2.	  Rannsóknarspurning	  ........................................................................................................	  6	  
2.3.	  Aðferðafræði:	  Vancouver-‐skólinn	  í	  fyrirbærafræði	  ..............................................	  6	  
2.4.	  Meðrannsakendur	  .............................................................................................................	  8	  
2.5.	  Framkvæmd	  rannsóknar	  ................................................................................................	  9	  
2.6.	  Greining	  á	  auglýsingum	  ................................................................................................	  10	  
2.7.	  Vankantar	  á	  rannsókn	  ...................................................................................................	  11	  
2.8.	  Skilgreining	  helstu	  hugtaka	  ........................................................................................	  12	  
2.8.1.	  Klámvæðing	  ................................................................................................................................	  12	  
2.8.2.	  Feðraveldi	  ...................................................................................................................................	  13	  
2.8.3.	  Fjölmiðlalæsi	  /	  Auglýsingalæsi	  ..........................................................................................	  14	  

3.	  Niðurstöður	  .................................................................................................................	  15	  

3.1.	  „Það	  fyrsta	  sem	  maður	  sér	  er	  náttla	  bara,	  vá,	  hvað	  hún	  er	  flott“	  ....................	  16	  
3.1.1.	  Greining	  á	  auglýsingu	  .............................................................................................................	  16	  
3.1.2.	  Rannsóknarniðurstöður	  .......................................................................................................	  17	  

3.2.	  „Það	  er	  eins	  og	  það	  sé	  verið	  að	  segja	  að	  maður	  eigi	  alltaf	  að	  vera	  svona“	  ...	  19	  
3.2.1.	  Greining	  á	  auglýsingu	  .............................................................................................................	  19	  
3.2.2.	  Rannsóknarniðurstöður	  .......................................................................................................	  20	  

3.3.„Þau	  eru	  bara	  að	  fara	  að	  gera	  það	  eftirá	  eða	  eitthvað“	  .......................................	  23	  
3.3.1.	  Greining	  á	  auglýsingu	  .............................................................................................................	  23	  
3.3.2.	  Rannsóknarniðurstöður	  .......................................................................................................	  24	  

3.4.	  „Ef	  maður	  pælir	  í	  því,	  þúst,	  þá	  dregur	  þetta	  örugglega	  að	  einhverja	  athygli“

	  .......................................................................................................................................................	  26	  
3.4.1.	  Greining	  á	  auglýsingu	  .............................................................................................................	  26	  
3.4.2.	  Rannsóknarniðurstöður	  .......................................................................................................	  27	  

3.5.	  „Hann	  kann	  kannski	  ekki	  að	  strauja	  ...	  Kannski	  er	  það	  bara	  vesen?“	  ...........	  30	  
3.5.1.	  Greining	  á	  auglýsingu	  .............................................................................................................	  30	  



	   2	  

3.5.2.	  Rannsóknarniðurstöður	  .......................................................................................................	  31	  
3.6.	  „Það	  sem	  ég	  sagði	  bara;	  hún	  er	  tilbúin	  í	  allt“	  .........................................................	  33	  
3.6.1.	  Greining	  á	  auglýsingu	  .............................................................................................................	  33	  
3.6.2.	  Rannsóknarniðurstöður	  .......................................................................................................	  34	  

3.7.	  „Það	  á	  að	  sýna	  hvað	  það	  [bindið]	  er	  sterkt,	  eða	  eitthvað“	  ................................	  37	  
3.7.1.	  Greining	  á	  auglýsingu	  .............................................................................................................	  37	  
3.7.2.	  Rannsóknarniðurstöður	  .......................................................................................................	  38	  

4.	  Umræður	  ......................................................................................................................	  40	  

5.	  Heimildaskrá	  ...............................................................................................................	  43	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   3	  

Myndayfirlit	  
Mynd	  1.Auglýsing	  fyrir	  ilmavtninu	  ilmvatninu	  Light	  Blue	  frá	  Dolce	  &	  

Gabbana....................................................................................................................................16	  

Mynd	  2.	  Úr	  auglýsingaherferð	  Madonnu	  fyrir	  Dolce	  &	  Gabbana,	  sumarið	  

2010...........................................................................................................................................19	  

Mynd	  3.	  Auglýsingaherferð	  gallabuxnaframleiðandans	  Lee	  frá	  árinu	  

2006...........................................................................................................................................23	  

Mynd	  4.	  Mynd	  úr	  auglýsingaherferð	  Calvin	  Klein	  Jeans	  sumarið	  2010......26	  

Mynd	  5.	  Jakkafataauglýsing	  fyrir	  herrafataframleiðandann	  Tom	  Ford......30	  

Mynd	  6.	  Auglýsing	  American	  Apparel	  sem	  birtist	  í	  desember	  árið	  2006...33	  

Mynd	  7.	  Auglýsing	  jakkafataframleiðandans	  Duncan	  Quinn...........................37	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   4	  

1.	  Inngangur	  

1.1.	  Hlutverk	  fjölmiðla	  

Fjölmiðlar	  gegna	  afar	  mikilvægu	  hlutverki	  í	  	  nútímasamfélagi	  og	  eru	  þess	  

vegna	  gjarnan	  kallaðir	  fjórða	  valdið.	  Með	  fjórða	  valdinu	  er	  átt	  við	  það	  

aðhald	  sem	  fjölmiðlar	  veita	  stjórnsýslunni	  með	  gagnrýnni	  umfjöllun	  og	  

rannsóknarblaðamennsku.	  Þetta	  aðhald	  er	  mikilvægt	  til	  þess	  að	  viðhalda	  

lýðræði	  því	  fjölmiðlar	  miðla	  upplýsingum	  og	  skoðunum	  og	  móta	  þannig	  

skoðanir	  manna	  (Menntamálaráðuneytið,	  2005).	  Aðhaldshlutverk	  

fjölmiðlanna	  er	  ekki	  síður	  mikilvægt	  þegar	  kemur	  að	  jafnréttismálum	  því	  

það	  eru	  fjölmiðlarnir	  og	  afþreyingariðnaðurinn	  í	  kringum	  þá	  sem	  skapa	  

ímyndirnar	  sem	  fólk	  lítur	  upp	  til.	  Það	  má	  í	  raun	  segja	  að	  staðalmyndir	  

verði	  til	  í	  gegnum	  fjölmiðla	  og	  að	  ímyndir	  kvenna,	  t.d.	  líkamsímynd	  þeirra,	  

mótist	  gjarnan	  af	  þeim	  staðalmyndum	  sem	  þeim	  eru	  sýndar	  þar	  (Levine	  og	  

Murnen,	  2009).	  	  

	   Til	  þess	  að	  sporna	  gegn	  þessum	  staðalmyndum	  þarf	  að	  efla	  

fjölmiðlalæsi	  en	  það	  er	  getan	  til	  að	  sigta	  út	  og	  greina	  þau	  skilaboð	  sem	  

fjölmiðlar	  senda.	  Það	  er	  sú	  færni	  að	  geta	  notað	  gagnrýna	  hugsun	  og	  spyrja	  

viðeigandi	  spurninga	  um	  hvað	  sé	  í	  raun	  og	  veru	  verið	  að	  segja	  og	  hverju	  sé	  

sleppt.	  Til	  þess	  að	  verða	  fjölmiðlalæs	  þarf	  að	  spyrja	  hvað	  liggur	  að	  baki	  

skilaboðanna	  eða	  hver	  sé	  tilgangurinn	  með	  skilaboðunum	  og	  að	  vera	  

meðvitaður	  um	  hvernig	  það	  getur	  haft	  áhrif	  á	  efnið	  sem	  sent	  er	  út	  (Potter,	  

2011).	  

	  

1.2.	  Áhrif	  fjölmiðla	  og	  auglýsinga	  á	  líkamsímynd	  

	   Aukin	  áhersla	  fjölmiðla	  á	  granna	  líkama	  og	  fyrirsætur	  gerir	  það	  að	  

verkum	  að	  konur	  fá	  æ	  verri	  líkamsímynd.	  Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  konur	  

sem	  lesa	  oftar	  tískublöð	  hafi	  frekar	  áhyggjur	  af	  útliti	  og	  lægra	  sjálfsálit	  en	  

þær	  konur	  sem	  lesa	  ekki	  slík	  blöð.	  Þetta	  er	  talið	  tengjast	  því	  að	  þær	  sem	  

lesa	  tískublöð	  sjá	  mun	  oftar	  grannar	  fyrirsætur,	  en	  þær	  eru	  

meginmyndefnið	  í	  tískublöðum.	  Í	  slíkum	  blöðum	  er	  einnig	  oft	  verið	  að	  

hvetja	  konur	  til	  þess	  að	  breyta	  sínum	  lífsstíl	  og	  leiðir	  til	  þess	  að	  grennast	  

og	  breyta	  matarræðinu	  fylgja	  gjarnan	  myndum	  af	  grönnum	  fyrirsætum	  



	   5	  

(Paxton,	  Wertheim,	  Gibbons,	  Szmukler,	  Hillier	  og	  Petrovich.	  1991).	  

Rannsókn	  sem	  gerð	  var	  á	  unglingsstúlkum	  þar	  sem	  þeim	  voru	  sýndar	  

myndir	  úr	  tískublöðum	  sýndi	  að	  því	  grennri	  sem	  fyrirsæturnar	  voru,	  	  því	  

óánægðari	  voru	  stúlkurnar	  með	  eigin	  líkama	  (Mash	  og	  Wolfe,	  2010)	  

	   Það	  eru	  margar	  kenningar	  sem	  halda	  því	  fram	  að	  fjölmiðlar	  hafi	  mikil	  

áhrif	  á	  mótun	  líkamsímyndar	  kvenna	  og	  er	  þá	  í	  flestum	  tilfellum	  átt	  við	  

samspil	  fjölmiðla	  og	  samfélagsins	  (Morrison,	  Kalin	  og	  Morrison.	  2004).	  

Rannsókn	  sem	  gerð	  var	  á	  Fiji-‐eyjum	  á	  líkamsímynd	  kvenna	  þremur	  árum	  

eftir	  að	  sjónvarp	  kom	  til	  landsins	  er	  dæmi	  um	  slíkt	  samspil.	  Niðurstöður	  

hennar	  sýndu	  að	  aukning	  hafði	  orðið	  á	  	  megrunarhegðun	  og	  uppköstum	  til	  

þess	  að	  stjórna	  þyngdaraukningu	  hjá	  þarlendum	  konum.	  (Levine	  og	  

Murnen,	  2010).	  	  

	   Konurnar	  sem	  sýndar	  eru	  í	  fjölmiðlum	  eru	  að	  jafnaði	  grennri	  en	  

meðalkvenmaðurinn,	  en	  vegna	  þess	  að	  konum	  eru	  ekki	  sýndar	  aðrar	  

fyrirmyndir	  þá	  verða	  þessir	  líkamar	  að	  hinni	  réttu	  fyrirmynd	  og	  konur	  fara	  

að	  bera	  sig	  saman	  við	  hana	  (Morrison,	  ofl.,	  2004).	  Auglýsingar	  virðast	  hafa	  

sérstaklega	  mikil	  áhrif	  á	  líkamsímynd	  kvenna	  en	  rannsóknir	  hafa	  sýnt	  

fram	  á	  að	  því	  meiri	  athygli	  sem	  kona	  veitir	  auglýsingum	  í	  fjölmiðlum	  því	  

meiri	  neikvæð	  áhrif	  hafi	  það	  á	  líkamsímynd	  hennar	  (Brown	  og	  Dittmar,	  

2005).	  

	   Rannsakanda	  finnst	  þess	  vegna	  áhugavert	  að	  kanna	  hvernig	  unglingar	  

túlka	  þessar	  auglýsingar	  og	  er	  hvatinn	  að	  rannsókninni	  sá	  að	  skoða	  hvers	  

konar	  ímynd	  unglingar	  hafa	  af	  þessum	  auglýsingum.	  Unglingar	  eru	  

sérstaklega	  móttækilegir	  fyrir	  skilaboðum	  tískuauglýsinga.	  Þeir	  eru	  

þroskalega	  séð	  á	  viðkvæmum	  aldri,	  bæði	  sálfræðilega	  og	  eins	  tekur	  líkami	  

þeirra	  stöðugum	  breytingum	  á	  þessum	  tíma.	  Þess	  vegna	  finnst	  

rannsakanda	  áhugavert	  að	  kanna	  hvernig	  unglingar	  túlki	  þessar	  

auglýsingar,	  hvort	  lýsingar	  þeirra	  séu	  frábrugðnar	  lýsingum	  rannsakanda	  

á	  myndunum,	  hvort	  að	  unglingarnir	  geti	  lesið	  í	  skilaboð	  auglýsinganna	  og	  

hvort	  það	  sé	  munur	  á	  því	  hvernig	  kynin	  túlka	  og	  lýsa	  auglýsingunum.	  

	  

	  

	  



	   6	  

2.	  Aðferðafræði	  ritgerðar	  

2.1.	  Aðdragandi	  rannsóknar	  

Aðdragandinn	  að	  þessari	  rannsókn	  hefur	  verið	  langur.	  Rannsakandinn	  

hefur	  lengi	  haft	  áhuga	  á	  tísku	  og	  öllu	  sem	  henni	  fylgir.	  Fyrir	  nokkrum	  árum	  

fór	  þó	  rannsakandinn	  að	  opna	  augun	  fyrir	  kynjafræði	  og	  femínisma	  og	  fór	  

þá	  að	  taka	  eftir	  hinum	  ýmsu	  birtingarmyndum	  kvenna	  í	  tískubransanum	  

og	  þá	  sérstaklega	  í	  auglýsingunum	  sem	  birtast	  í	  tískutímaritum.	  Þetta	  var	  

eitthvað	  sem	  hafði	  farið	  framhjá	  rannsakanda	  sem	  hafði	  skoðað	  ótal	  

tískutímarit	  og	  flett	  framhjá	  þúsundum	  tískuauglýsinga	  á	  sínum	  

unglingsárum	  en	  aldrei	  hugsað	  út	  í	  hvað	  væri	  að	  gerast	  í	  þessum	  

auglýsingum.	  Þessar	  birtingarmyndir	  eru	  hins	  vegar	  eitthvað	  sem	  er	  orðið	  

rannsakanda	  ótrúlega	  augljóst	  núna.	  Þess	  vegna	  kviknaði	  áhugi	  á	  að	  kanna	  

hvernig	  unglingsstúlkur	  og	  drengir	  í	  dag	  upplifa	  og	  túlka	  þessar	  myndir	  

sem	  birtast	  í	  auglýsingum.	  

	   Þegar	  rannsakandi	  var	  unglingur	  skoðaði	  hann	  oft	  tískublöð	  en	  	  fór	  	  þó	  

ekki	  að	  taka	  eftir	  þessum	  birtingarmyndum	  fyrr	  en	  um	  tvítugt.	  	  Því	  vekur	  

það	  forvitni	  rannsakanda	  að	  kanna	  hvort	  unglingar	  í	  dag	  séu	  meðvitaðir	  

um	  hvers	  konar	  birtingarmynd	  kvenna	  blasir	  við	  þeim	  á	  hverjum	  degi	  í	  

gegnum	  auglýsingar	  tískufyrirtækjanna.	  

	  

2.2.	  Rannsóknarspurning	  

Hversu	  meðvitaðir	  eru	  unglingar	  í	  9.bekk	  grunnskóla	  um	  birtingarmyndir	  

kvenna	  í	  tískuauglýsingum?	  

	  

2.3.	  Aðferðafræði:	  Vancouver-‐skólinn	  í	  fyrirbærafræði	  

Til	  þess	  að	  framkvæma	  þessa	  rannsókn	  var	  notuð	  eigindleg	  

rannsóknaraðferð.	  Það	  er	  aðferð	  þar	  sem	  viðtölum	  er	  beitt	  til	  þess	  að	  ná	  

fram	  niðurstöðum.	  Þetta	  er	  öflug	  aðferð	  til	  að	  kortleggja	  viðhorf	  eða	  

skilning	  fólks	  á	  ákveðnu	  viðfangsefni.	  Markmiðið	  með	  eigindlegri	  

rannsókn	  er	  ekki	  að	  alhæfa	  um	  viðfangsefni	  rannsóknar,	  líkt	  og	  gjarnan	  er	  
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gert	  í	  megindlegum	  rannsóknum,	  heldur	  er	  það	  að	  öðlast	  dýpri	  og	  betri	  

skilning	  á	  viðfangsefninu	  (Sigríður	  Halldórsdóttir,	  2003).	  	  

	   Við	  öflun	  og	  úrvinnslu	  gagna	  í	  þessari	  rannsókn	  var	  ákveðið	  að	  nota	  

Vancouver-‐skólann	  í	  fyrirbærafræði.	  Í	  þeirri	  aðferðafræði	  er	  gengið	  út	  frá	  

því	  að	  veruleikinn	  sé	  margslunginn	  og	  það	  að	  taka	  viðtöl	  við	  fólk	  geti	  

hjálpað	  rannsakanda	  að	  búa	  til	  betri	  mynd	  af	  þessum	  veruleika.	  Hver	  

einstaklingur	  sér	  heiminn	  með	  sínum	  augum	  og	  þann	  heim	  þarf	  að	  skilja	  

og	  rannsaka	  til	  þess	  að	  geta	  búið	  til	  heildarmynd.	  Rannsakandinn	  reynir	  að	  

víkka	  sinn	  sjóndeildarhring,	  með	  því	  að	  ræða	  við	  meðrannsakendur.	  Í	  

Vancouver-‐skólanum	  er	  alltaf	  talað	  um	  meðrannsakendur	  frekar	  en	  

viðmælendur	  til	  að	  leggja	  áherslu	  á	  nánd	  og	  það	  að	  hver	  meðrannsakandi	  	  

miðlar	  mikilvægum	  upplýsingum	  og	  þær	  upplýsingar	  leggja	  grunninn	  að	  

þeirri	  rannsókn	  sem	  unnið	  er	  að	  (Sigríður	  Halldórsdóttir,	  2003).	  

	   Vancouver-‐skólinn	  byggir	  á	  ákveðnu	  rannsóknarferli	  sem	  rannsakandi	  

skal	  styðjast	  við	  og	  fylgja	  eftir.	  Það	  er	  í	  fyrsta	  lagi	  að	  velja	  samræðufélaga	  

eða	  úrtak.	  Aðferðinni	  sem	  gjarnan	  er	  beitt	  er	  kallað	  „tilgangsúrtak“	  og	  

snýst	  það	  um	  að	  velja	  einstaklinga	  með	  það	  í	  huga	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  að	  

úrtakið	  verði	  einsleitt.	  Viðtölin	  eiga	  ekki	  heldur	  að	  vera	  í	  einhverri	  

fyrirfram	  ákveðinni	  lengd	  heldur	  á	  meðrannsakandinn	  að	  fá	  að	  tala	  eins	  

mikið	  og	  eins	  lengi	  og	  hann	  vill.	  Það	  sem	  rannsakandanum	  ber	  einnig	  að	  

huga	  að	  áður	  en	  samræðurnar	  hefjast,	  er	  að	  hann	  sé	  sannleiksleitandi,	  þ.e.	  

að	  hann	  fari	  ekki	  með	  einhverja	  fyrirfram	  ákveðna	  hugmynd	  inn	  í	  viðtölin	  

heldur	  leyfi	  meðrannsakandanum	  að	  veita	  sér	  innsýn	  inn	  í	  sinn	  

„hugarheim“	  (Sigríður	  Halldórsdóttir,	  2003).	  

	   Til	  þess	  að	  hafa	  rannsóknina	  sem	  opnasta	  og	  nákvæmasta	  er	  gjarnan	  

leitast	  við	  að	  hafa	  viðtölin	  sem	  opnust	  til	  að	  byrja	  með	  og	  þrengja	  síðan	  

viðfangsefnið	  þegar	  líður	  á	  viðtalið.	  Að	  viðtölunum	  loknum	  ber	  

rannsakanda	  að	  fara	  yfir	  þau	  og	  rita	  orðrétt	  upp.	  Til	  þess	  að	  hafa	  viðtölin	  

eins	  nákvæm	  og	  kostur	  er	  ber	  rannsakanda	  að	  rita	  hvert	  einasta	  orð,	  öll	  

hljóð	  sem	  heyrast	  og	  allar	  þagnir.	  Að	  því	  loknu	  getur	  rannsakandi	  farið	  að	  

greina	  þemu.	  Sú	  greining	  byggist	  á	  „túlkunarfræði“	  en	  það	  þýðir	  að	  

rannsakandinn	  lesi	  textann	  yfir	  mörgum	  sinnum	  og	  merki	  við	  það	  sem	  

honum	  finnst	  koma	  efninu	  sérstaklega	  við.	  	  Greiningin	  er	  gerð	  á	  þennan	  
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hátt	  til	  þess	  að	  átta	  sig	  á	  heildarmynd	  hvers	  viðtals.	  Þegar	  það	  hefur	  verið	  

gert	  er	  hægt	  að	  bera	  saman	  viðtöl	  og	  reyna	  að	  átta	  sig	  á	  fyrirbærinu	  í	  heild	  

(Sigríður	  Halldórsdóttir,	  2003).	  Í	  þessari	  rannsókn	  verður	  þeirri	  forskrift	  

fylgt.	  

	   Í	  rannsókninni	  verða	  viðmælendur	  kallaðir	  meðrannsakendur	  í	  

samræmi	  við	  Vancouver	  skólann	  og	  hverjum	  meðrannsakenda	  verður	  

gefið	  nafn	  sem	  er	  ekki	  hans	  raunverulega	  nafn.	  Þessi	  nöfn	  verða	  notuð	  

þegar	  vitnað	  er	  beint	  í	  meðrannsakendur	  í	  niðurstöðukaflanum.	  

Strákunum	  í	  þessari	  rannsókn	  hafa	  verið	  gefin	  nöfnin	  Stefán,	  Ingi,	  Jón	  og	  

Þór.	  	  Stelpurnar	  hafa	  fengið	  nöfnin	  Inga,	  Anna,	  Elsa	  og	  María.	  

	  

2.4.	  Meðrannsakendur	  

Til	  þess	  að	  skoða	  breytuna	  á	  milli	  kynjanna	  ákvað	  rannsakandi	  að	  taka	  

viðtöl	  við	  bæði	  stelpur	  og	  stráka.	  Rannsakandi	  taldi	  það	  áhugavert	  að	  

skoða	  hvort	  munur	  væri	  á	  upplifun	  drengja	  og	  stúlkna	  af	  myndunum	  sem	  

þeim	  voru	  sýndar.	  Rannsakandi	  ákvað	  að	  byggja	  ekki	  á	  

einstaklingsviðtölum,	  heldur	  að	  taka	  viðtöl	  við	  unglingana	  tvo	  og	  tvo	  

saman.	  Þetta	  var	  gert	  vegna	  þess	  að	  unglingarnir	  eru	  á	  viðkvæmum	  aldri	  

og	  taldi	  rannsakandi	  að	  unglingunum	  myndi	  líða	  betur	  að	  tjá	  sig	  um	  

myndirnar	  í	  hópi	  með	  einhverjum	  sem	  þeir	  þekkja.	  Sumar	  myndirnar	  eru	  

grófar	  og	  sýna	  beran	  kvenmannslíkama	  og	  rannsakandi	  taldi	  að	  

meðrannsakendur	  yrðu	  síður	  feimnir	  við	  að	  ræða	  viðfangsefnið	  ef	  	  þeir	  

væru	  saman	  í	  hópi.	  Þannig	  var	  talið	  að	  hópviðtöl	  myndu	  auka	  á	  öryggi	  

unglinganna	  og	  þar	  með	  gera	  þeim	  kleift	  að	  tjá	  sínar	  skoðanir	  á	  einlægari	  

hátt.	  Hóparnir	  voru	  fjórir,	  tveir	  stúlkna-‐	  og	  tveir	  strákahópar.	  Í	  heildina	  var	  

semsagt	  rætt	  við	  fjóra	  drengi	  og	  fjórar	  stúlkur.	  Ingi	  og	  Stefán	  voru	  saman	  í	  

hópi	  og	  Elsa	  og	  María	  saman,	  en	  þau	  	  komu	  öll	  úr	  sama	  grunnskólanum.	  

Hinir	  	  unglingarnir	  sem	  rætt	  var	  við	  voru	  einnig	  saman	  í	  skóla,	  en	  þar	  voru	  

Þór	  og	  Óli	  saman	  í	  viðtali	  og	  Anna	  og	  Inga	  saman.	  

	   Viðtölin	  voru	  nokkuð	  opin	  og	  leyfði	  rannsakandi	  sér	  að	  fara	  aðeins	  út	  

fyrir	  viðtalsgrindina	  ef	  tækifæri	  gafst	  til.	  	  Hins	  vegar	  var	  viðtalsgrind	  höfð	  

til	  hliðsjónar	  til	  þess	  að	  spurningar	  rannsakanda	  yrðu	  svipaðar	  í	  öllum	  
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hópunum.	  Unglingarnir	  sem	  rætt	  var	  við	  voru	  allir	  í	  9.	  bekk	  grunnskóla,	  

fæddir	  árið	  1998.	  Það	  var	  ákveðið	  að	  ræða	  við	  unglinga	  á	  þessum	  aldri	  

vegna	  þess	  að	  rannsakandi	  vildi	  skoða	  hvernig	  og	  hvort	  samfélagið	  hefði	  

náð	  að	  móta	  svona	  ungt	  fólk.	  Allir	  meðrannsakendurnir	  eru	  búsettir	  á	  

Akureyri	  og	  koma	  	  úr	  tveimur	  mismunandi	  skólum.	  	  Unglingarnir	  tveir	  

sem	  voru	  saman	  í	  viðtali	  þekktust	  fyrir	  viðtölin	  því	  þeir	  voru	  saman	  í	  bekk.	  	  

	   Viðtalshóparnir	  voru	  nokkuð	  ólíkir,	  en	  Anna	  og	  Inga	  voru	  mun	  

hlédrægari	  en	  María	  og	  Elsa.	  Í	  hvorum	  hópnum	  fyrir	  sig	  talaði	  önnur	  

stúlkan	  meira	  en	  hin,	  en	  Elsa	  var	  ráðandi	  í	  sínum	  hóp	  og	  Anna	  var	  ráðandi	  

í	  sínum.	  Í	  strákahópunum	  talaði	  einnig	  annar	  aðilinn	  meira	  og	  var	  

háværari	  en	  hinn.	  Stefán	  og	  Óli	  voru	  háværari	  einstaklingarnir	  á	  meðan	  að	  

Þór	  og	  Ingi	  voru	  rólegri,	  þó	  að	  þeir	  hafi	  alls	  ekki	  verið	  hlédrægir.	  

	  

2.5.	  Framkvæmd	  rannsóknar	  

Við	  val	  á	  úrtaki	  var	  snjóboltaaðferð	  beitt.	  Til	  þess	  að	  finna	  

meðrannsakendur	  setti	  rannsakandi	  sig	  í	  samband	  við	  námsráðgjafa	  

grunnskólanna	  á	  Akureyri.	  Umfjöllunarefnið	  var	  kynnt	  fyrir	  þeim	  og	  þeir	  

beðnir	  um	  að	  finna	  einstaklinga	  fyrir	  rannsóknina.	  Sá	  fyrirvari	  var	  settur	  

að	  meðrannsakendur	  þekktust	  innbyrðis	  og	  væru	  opnir	  og	  ekki	  feimnir.	  

Námsráðgjafar	  fundu	  nemendur	  sem	  hentuðu	  fyrir	  rannsóknina,	  fengu	  

skriflegt	  leyfi	  hjá	  foreldrum	  eða	  forráðamönnum	  og	  að	  því	  loknu	  var	  

tímasetning	  viðtalanna	  ákveðin.	  

	   Öll	  viðtölin	  fóru	  fram	  í	  skóla	  viðkomandi	  nemenda	  og	  fóru	  öll	  fram	  að	  

morgni	  til.	  Unglingarnir	  fengu	  að	  fara	  út	  úr	  kennslustund	  til	  þess	  að	  fara	  í	  

viðtölin	  sem	  áttu	  sér	  stað	  á	  skrifstofu	  í	  viðkomandi	  skóla.	  Viðtölin	  voru	  

tekin	  í	  mars	  og	  apríl	  2012.	  Meginuppistaða	  viðtalanna	  var	  sjö	  

tískuauglýsingar	  sem	  öllum	  viðmælendum	  voru	  sýndar,	  sem	  eiga	  það	  allar	  

sameiginlegt	  að	  sýna	  konur	  á	  niðrandi	  hátt.	  

	   Í	  viðtölunum	  var	  notast	  við	  viðtalsgrind	  sem	  samanstóð	  aðallega	  af	  

þremur	  þáttum.	  Í	  fyrsta	  hluta	  voru	  meðrannsakendum	  sýndar	  	  

auglýsingarnar,	  ein	  og	  ein	  í	  einu,	  og	  þeir	  beðnir	  	  að	  benda	  á	  það	  fyrsta	  sem	  

þeir	  sæju	  og	  segja	  frá	  því	  fyrsta	  sem	  þeir	  hugsuðu.	  Þetta	  var	  gert	  til	  þess	  að	  



	   10	  

ná	  fram	  fyrstu	  viðbrögðum	  meðrannsakenda.	  Í	  annarri	  umferð	  viðtalsins	  

var	  farið	  hægar	  í	  gegnum	  auglýsingarnar	  sjö	  og	  tíminn	  sem	  fór	  í	  að	  ræða	  

um	  hverja	  þeirra	  var	  talsvert	  lengri	  en	  í	  fyrstu	  umferðinni.	  Í	  þessari	  

umferð	  sóttist	  rannsakandi	  eftir	  að	  komast	  að	  því	  hvort	  meðrannsakendur	  

sæju	  sjálfir	  hver	  atburðarás	  myndanna	  væri	  eða	  hvort	  hann	  þyrfti	  að	  

aðstoða	  þá	  og	  benda	  á	  hver	  atburðarásin	  á	  hverri	  auglýsingu	  væri.	  Einnig	  

vildi	  rannsakandi	  sjá	  viðbrögð	  meðrannsakenda	  þegar	  og	  ef	  þeir	  gerðu	  sér	  

grein	  fyrir	  atburðarásinni	  á	  myndunum,	  sem	  er	  í	  huga	  rannsakanda	  

nokkuð	  sláandi	  á	  mörgum	  myndunum.	  Í	  þriðju	  umferð	  lagði	  

rannsakandinn	  allar	  auglýsingarnar	  	  á	  borðið	  fyrir	  framan	  

meðrannsakendur	  sína	  og	  vildi	  fá	  að	  vita	  hvort	  það	  væru	  einhverjar	  

sérstakar	  auglýsingar	  sem	  meðrannsakendur	  teldu	  að	  heyrðu	  saman	  og	  

hvort	  þeir	  teldu	  einhverjar	  auglýsingar	  ekki	  eiga	  heima	  í	  þessum	  bunka.	   	  

	  

2.6.	  Greining	  á	  auglýsingum	  

	   Áður	  en	  niðurstöður	  hverrar	  myndar	  verða	  kynntar	  mun	  rannsakandi	  

greina	  auglýsingarnar	  sem	  um	  ræðir.	  Tvær	  greiningaraðferðir	  sem	  gjarnan	  

eru	  notaðar	  í	  kynjafræðilegum	  greiningum	  í	  fjölmiðlum	  voru	  hafðar	  til	  

hliðsjónar.	  Þær	  eru	  táknfræðileg	  greining	  (e.	  semiotics)	  og	  

hugmyndafræðileg	  greining	  (e.	  ideological).	  Táknfræðin	  hefur	  þann	  tilgang	  

að	  lesa	  úr	  myndunum	  aðal-‐	  og	  aukamerkingar.	  Hún	  reynir	  að	  sýna	  hvernig	  

auglýsingarnar	  segja	  það	  sem	  þær	  segja	  og	  hvað	  er	  í	  raun	  og	  veru	  verið	  að	  

vísa	  í	  með	  myndefninu	  sem	  er	  sett	  fram	  (Gill,	  2007).	  Þannig	  er	  lesið	  í	  

táknin	  sem	  sett	  eru	  fram,	  svo	  sem	  karlmannsbindi,	  hvítt	  bikiní,	  kross	  og	  

margt	  fleira	  sem	  hefur	  aðra	  merkingu	  en	  bókstaflega	  og	  augljósa	  merkingu	  

hlutarins.	  

	   Auglýsingar	  virka	  þannig	  að	  oft	  á	  tíðum	  eru	  þær	  ekki	  beint	  að	  reyna	  að	  

selja	  okkur	  virkni	  hlutarins.	  Framleiðendur	  eru	  ekki	  að	  selja	  okkur	  

bókstaflegt	  notagildi	  hlutarins	  í	  framsetningu	  auglýsingarinnar,	  þ.e.a.s.	  

hvernig	  hann	  virkar	  eða	  á	  hversu	  fjölbreyttan	  hátt	  er	  hægt	  að	  nota	  hann,	  

heldur	  eiga	  auglýsingarnar	  að	  selja	  okkur	  hlutina	  í	  gegnum	  félagsleg	  

tengsl.	  Það	  þýðir	  að	  það	  að	  ganga	  í	  eða	  nota	  þessa	  tilteknu	  vöru	  er	  orðið	  að	  
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einhvers	  konar	  tákni	  sem	  skilgreinir	  hver	  þú	  ert.	  Í	  gegnum	  auglýsingarnar	  

er	  okkur	  kennt	  að	  meta	  gildi	  vöru	  eða	  afurðar	  miklu	  hærri	  en	  raunverulegt	  

virði	  notagildisins	  er	  (Goldman,	  1992).	  Þetta	  er	  	  til	  dæmis	  mjög	  algengt	  í	  

tískuheiminum,	  en	  það	  að	  ganga	  í	  ákveðinni	  merkjavöru	  getur	  fært	  

einstaklingi	  hærri	  félagslega	  stöðu	  en	  ella	  og	  það	  að	  ganga	  með	  vöruna	  

skilgreinir	  þína	  stöðu	  í	  samfélagsstiganum.	  Dæmi	  um	  slíka	  vöru	  eru	  Rolex-‐

úr,	  sem	  eru	  þekkt	  tákn	  fyrir	  ríkidæmi	  og	  velgengni.	  Sá	  sem	  kaupir	  slíkt	  úr	  

gerir	  það	  miklu	  frekar	  vegna	  félagslegu	  stöðunnar	  sem	  hann	  fær	  fyrir	  vikið	  

-‐	  	  heldur	  en	  fyrir	  notagildið	  sem	  Rolex	  hefur	  sem	  armbandsúr.	  Í	  stuttu	  máli	  

snýst	  táknfræðin	  um	  það	  að	  lesa	  út	  úr	  myndinni	  þessar	  óskrifuðu	  

félagslegu	  reglur.	  	  Það	  sem	  táknfræðin	  einskorðast	  hins	  vegar	  við	  er	  það	  að	  

hún	  greinir	  aðeins	  stakar	  ímyndir.	  

	   Hugmyndafræðilega	  greiningaraðferðin	  les	  að	  mörgu	  leyti	  sömu	  

hlutina	  út	  úr	  myndum,	  en	  hún	  tekur	  hins	  vegar	  á	  því	  hvernig	  við	  greinum	  

þannig	  margar	  hugmyndir	  og	  tengjum	  þær	  við	  okkar	  menningarlega	  

samtíma.	  Þannig	  tekur	  hugmyndafræðin	  til	  dæmis	  fyrir	  ímynd	  hinnar	  

fullkomnu	  konu	  í	  samfélaginu	  þegar	  auglýsing	  úr	  tískubransanum	  með	  

kvenkyns	  fyrirsætu	  er	  greind	  (Gill,	  2007).	  Það	  má	  tengja	  þessa	  

greiningaraðferð	  við	  hugmyndir	  Marx,	  en	  hann	  sagði	  að	  hugmyndirnar	  

sem	  við	  fáum	  séu	  ekki	  eitthvað	  sem	  við	  grípum	  á	  lofti	  og	  búum	  til	  og	  

þróum	  áfram	  heldur	  séu	  þær	  afurðir	  samfélagsins	  sem	  við	  lifum	  í.	  Hann	  

sagði:	  „	  Það	  er	  ekki	  meðvitund	  manna	  sem	  ákvarðar	  tilvist	  þeirra	  heldur	  

félagsleg	  tilvera	  þeirra	  sem	  ákvarðar	  meðvitundina“	  (Marx,	  1977).	  

	  

2.7.	  Vankantar	  á	  rannsókn	  

Vankantarnir	  á	  rannsókninni	  eru	  þeir	  að	  úrtakið	  er	  lítið	  en	  það	  kemur	  til	  út	  

af	  stærðargráðu	  ritgerðarinnar,	  sem	  býður	  í	  raun	  ekki	  upp	  á	  stærra	  úrtak.	  

Hún	  er	  einungis	  byggð	  á	  fjórum	  viðtölum	  við	  átta	  einstaklinga	  og	  er	  ekki	  

hægt	  að	  alhæfa	  út	  frá	  niðurstöðum	  viðtala	  við	  svo	  fáa	  einstaklinga.	  Einnig	  á	  

samkvæmt	  Vancouver-‐skólanum	  að	  halda	  viðtölum	  áfram	  þar	  til	  

rannsakandi	  hefur	  verið	  „mettaður“,	  en	  það	  þýðir	  að	  rannsakandi	  hætti	  að	  

taka	  viðtöl	  þegar	  hann	  telur	  sig	  hafa	  fengið	  fullnægjandi	  gögn	  til	  að	  vinna	  
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með	  (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).	  Þeirri	  aðferð	  var	  ekki	  beitt	  fyrir	  þessa	  

rannsókn	  og	  var	  fjöldi	  viðtala	  fyrirfram	  ákveðinn.	  Einnig	  var	  valið	  á	  

meðrannsakendum	  ekki	  handahófskennt,	  en	  námsráðgjafar	  völdu	  

þáttakendur	  út	  frá	  óskum	  sem	  rannsakandi	  setti	  fram	  í	  tölvupósti	  þar	  sem	  

hann	  bað	  um	  að	  unglingarnir	  væru	  opnir	  og	  ófeimnir.	  Einnig	  ber	  að	  nefna	  

að	  eftir	  því	  sem	  unglingunum	  voru	  sýndar	  fleiri	  myndir	  má	  vera	  að	  þeir	  

hafi	  orðið	  fljótari	  að	  taka	  eftir	  því	  sem	  rannsakandi	  var	  að	  leita	  eftir	  og	  

gæti	  það	  haft	  áhrif	  á	  niðurstöður	  myndanna.	  	  

	  

2.8.	  Skilgreining	  helstu	  hugtaka	  

2.8.1.	  Klámvæðing	  

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

myndmál,	  táknmyndir	  og	  orðfæri	  úr	  kláminu	  smeygja	  sér	  inn	  í	  okkar	  

daglega	  líf	  sem	  normaliserað,	  samþykkt	  og	  jafnvel	  dáð	  menningarlegt	  

fyrirbæri.“	  

	  –	  Katrín	  Anna	  Guðmundsdóttir	  (Erla	  Hlynsdóttir,	  2010)	  

	  

Klámvæðing	  (e.	  Sexualization)	  er	  hugtak	  sem	  hefur	  komið	  til	  sögunnar	  

með	  stafrænu	  byltingunni	  sem	  átti	  sér	  stað	  undir	  lok	  20.	  aldarinnar	  og	  við	  

upphaf	  21.	  aldarinnar.	  Með	  þessum	  miklu	  tækniframförum	  varð	  aukið	  

aðgengi	  að	  klámi	  í	  gegnum	  internetið	  og	  það	  varð	  nær	  ómögulegt	  að	  

framfylgja	  takmörkunum	  við	  því	  eða	  banna	  það.	  Með	  þessu	  varð	  

kynlífsiðnaðurinn	  smám	  saman	  viðurkenndur	  og	  samþykktur	  í	  okkar	  

samfélagi	  og	  er	  í	  dag	  orðinn	  stór	  hluti	  af	  afþreyingariðnaði	  okkar	  og	  	  birtist	  

okkur	  t.d.	  í	  auglýsingum,	  kvikmyndum,	  tísku	  og	  tónlist.	  

	   Hugtakið	  nær	  einnig	  yfir	  þá	  miklu	  aukningu	  á	  áherslu	  á	  útlit,	  klám	  og	  

kyn	  sem	  hefur	  orðið	  í	  fjölmiðlum	  og	  menningu	  okkar.	  Birtingarmyndir	  

klámvæðingarinnar	  leggja	  áherslu	  á	  unga,	  hvíta,	  gagnkynhneigða	  og	  

granna	  líkama	  sem	  ímynd	  fullkomnunarinnar	  og	  mörkin	  fyrir	  því	  hversu	  

unglegar	  konur	  eiga	  að	  vera	  virðast	  færast	  stöðugt	  neðar.	  	  Bandaríska	  

sálfræðifélagið,	  APA,	  hefur	  lýst	  yfir	  áhyggjum	  af	  þessu	  og	  það	  metur	  það	  

svo	  að	  klámvæðing	  eigi	  eftir	  að	  leiða	  af	  sér	  aukna	  kvenfyrirlitningu,	  aukna	  
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eftirspurn	  eftir	  barnaklámi,	  aukna	  kynferðislega	  áreitni	  og	  aukið	  

kynferðisofbeldi	  (American	  Psychological	  Association,	  2007).	  

	   Með	  orðinu	  klámvæðing	  er	  einfaldlega	  átt	  við	  að	  sífellt	  sé	  daðrað	  við	  

táknmyndir	  og	  tilvísanir	  kláms	  í	  dægurefni	  og	  mörk	  hins	  „eðlilega“	  eða	  

leyfilega	  séu	  í	  sífellu	  víkkuð	  út.	  Þannig	  verða	  hugmyndir	  okkar	  um	  hvað	  

geti	  talist	  viðtekið	  sífellt	  grófari.	  Einnig	  er	  umfjöllun	  um	  klám	  orðin	  mun	  

jákvæðari	  og	  eðlilegri	  en	  ella	  og	  klám	  nær	  að	  teygja	  anga	  sína	  inn	  á	  mörg	  

svið	  hversdagslífsins	  (Erla	  Hlynsdóttir,	  2010).	  Mörg	  ríki	  og	  

eftirlitsstofnanir	  hafa	  auknar	  áhyggjur	  af	  þessari	  þróun	  og	  hafa	  margar	  

skýrslur	  verið	  gerðar	  til	  að	  kanna	  áhrif	  klámvæðingarinnar.	  

Mannréttindaráð	  Reykjavíkurborgar	  gaf	  meðal	  annars	  út	  bæklinginn	  

„Klámvæðing	  er	  kynferðisleg	  áreitni“	  fyrr	  á	  þessu	  ári	  (sjá	  Thomas	  Brorsen	  

Smidt,	  2012).	  

	  

2.8.2.	  Feðraveldi	  

„Þetta	  valdakerfi	  [feðraveldi]	  byggist	  á	  hugmyndafræði	  hvítra	  karla	  

(yfirstéttar	  þeirra)	  og	  miðast	  fyrst	  og	  síðast	  við	  markaðshagsmuni	  hins	  iðn-‐	  

og	  tæknivædda	  heims.	  Þetta	  valdakerfi	  viðurkennir	  ekki	  menningu	  kvenna	  

...	  Völd	  kvenna	  eru	  því	  nær	  engin	  og	  þær	  konur	  sem	  samt	  sem	  áður	  láta	  að	  

sér	  kveða	  í	  heimspólitíkinni	  hafa	  stokkið	  yfir	  í	  karlaheiminn	  og	  tileinkað	  sér	  

menningu	  hans.“	  

	  –	  Helga	  Sigurjónsdóttir	  (1982)	  

	  

Feðraveldið	  er	  félagslegt	  valdakerfi.	  Það	  byggir	  á	  þeim	  hugmyndum	  að	  kyn	  

skipti	  miklu	  máli	  þegar	  skoðað	  er	  hvernig	  samfélagið	  virkar.	  Í	  því	  

samfélagi	  eru	  karlar	  gjarnan	  skilgreindir	  sem	  menn	  með	  keppnisanda,	  

menn	  sem	  vilja	  halda	  yfirráðum	  og	  eru	  virkir	  sem	  einstaklingar	  en	  konur	  

eru	  skilgreindar	  sem	  óvirkar	  og	  undirgefnar.	  Kerfið	  má	  rekja	  allt	  aftur	  til	  

landbúnaðarsamfélaga	  fyrir	  tíð	  krists,	  en	  hugmyndin	  sem	  ríkti	  á	  þeim	  tíma	  

um	  verkaskiptingu	  kynjanna	  er	  sú	  hugmynd	  sem	  ríkir	  í	  því	  félagslega	  kerfi	  

sem	  kallað	  er	  feðraveldi	  í	  dag	  (Bennett,	  2006).	  Þessi	  mismunur	  birtist	  á	  

mörgum	  sviðum	  í	  okkar	  nútímasamfélagi	  og	  sem	  dæmi	  má	  nefna	  
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launamun	  kynjanna,	  kynbundið	  ofbeldi,	  fáar	  konur	  í	  stjórnunarstöðum	  og	  

staðalímyndir	  um	  útlit	  kvenna.	  

2.8.3.	  Fjölmiðlalæsi	  /	  Auglýsingalæsi	  

	  
„Auglýsingar	  selja	  ekki	  bara	  vörur.	  Þær	  selja	  lífsgildi,	  ímyndir,	  hugmyndir	  

um	  ást	  og	  kynþokka,	  velgengni	  og	  kannski	  það	  sem	  skiptir	  mestu	  máli	  –	  

eðlilegt	  ástand.	  Að	  miklu	  leyti	  segja	  auglýsingar	  okkur	  hver	  við	  erum	  og	  

hvernig	  við	  ættum	  að	  vera.“	  

-‐	  Jean	  Kilbourne,	  2010.	  

	  
Fjölmiðlalæsi	  og	  í	  auknum	  mæli	  auglýsingalæsi	  eru	  hugtök	  sem	  verða	  

sífellt	  mikilvægari	  í	  samfélagi	  okkar.	  Það	  að	  geta	  lesið	  í	  skilaboðin	  sem	  

fjölmiðlar	  senda	  er	  orðið	  mjög	  mikilvægt	  til	  þess	  að	  geta	  greint	  á	  milli	  hins	  

raunverulega	  heims	  og	  þess	  sem	  fjölmiðlar	  framreiða	  á	  hverjum	  degi.	  

Fjölmiðlalæsi	  snýst	  í	  megindráttum	  um	  að	  geta	  búið	  til	  sínar	  eigin	  

hugmyndir	  og	  	  láta	  ekki	  fjölmiðla	  mata	  sig	  með	  þeim	  skoðunum	  sem	  þeir	  

vilja	  að	  fólk	  hafi.	  Það	  snýst	  um	  að	  gleypa	  ekki	  við	  öllu	  því	  sem	  fjölmiðlar	  

reiða	  fram	  heldur	  að	  viðhalda	  gagnrýnni	  hugsun	  (Potter, 2011).	  Það	  eru	  ótal	  

skilaboð	  sem	  fjölmiðlar	  senda	  og	  ná	  að	  viðhalda	  á	  hverjum	  einasta	  degi,	  en	  

meðal	  þeirra	  er	  ímyndin	  um	  hvernig	  konur	  eigi	  að	  klæða	  sig,	  haga	  sér	  og	  

líta	  út.	  

	   Jean	  Kilbourne,	  rithöfundur	  og	  fræðikona,	  hefur	  rannsakað	  áhrif	  

auglýsinga	  á	  konur	  og	  skilaboð	  þeirra	  til	  kvenna	  í	  marga	  áratugi	  .	  Hún	  er	  

sérfræðingur	  í	  auglýsingalæsi	  og	  hefur	  rýnt	  í	  ótal	  auglýsingar	  þar	  sem	  hún	  

hefur	  bent	  á	  hlutgervingu	  kvenna,	  hvernig	  þessi	  hlutgerving	  viðheldur	  

kynjamisrétti	  og	  hvernig	  hún	  getur	  ýtt	  undir	  kynbundið	  ofbeldi	  (Rudman	  

og	  Borgida,	  1995).	  	  Kilbourne	  segir	  þessi	  skilaboð	  gjarnan	  vera	  meðtekin	  

ómeðvituð	  af	  neytendum	  og	  að	  þeir	  gleypi	  við	  þessum	  skilaboðum	  án	  þess	  

að	  	  spyrja	  nokkurra	  spurninga.	  Auglýsingalæsi	  snúist	  hins	  vegar	  um	  að	  

spyrja	  gagnrýnna	  spurninga	  um	  af	  hverju	  okkur	  eru	  sýndar	  þessar	  myndir	  

og	  hvaða	  tilgangi	  þær	  þjóni (Kilbourne, 2000).	  
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3.	  Niðurstöður	  
Niðurstöðunum	  er	  skipt	  niður	  í	  kafla	  eftir	  myndum.	  Myndirnar	  sem	  

unglingunum	  voru	  sýndar	  voru	  sjö	  talsins	  og	  eru	  kaflarnir	  því	  einnig	  sjö.	  

Fyrsti	  hluti	  kaflanna	  mun	  snúast	  um	  að	  greina	  auglýsingarnar	  eftir	  

táknfræðilegri	  (e.	  semiotics)	  og	  hugmyndafræðilegri	  	  

(e.	  ideological)	  greiningu	  (Gill,	  2007).	  Seinni	  hluti	  kaflanna	  mun	  snúast	  um	  

að	  greina	  frá	  niðurstöðum	  rannsóknarinnar.	  Það	  verður	  gert	  með	  því	  að	  

vitna	  í	  viðtölin	  við	  meðrannsakendur	  og	  finna	  sameiginleg	  þemu	  úr	  

rannsóknarniðurstöðunum.	  Sérstaklega	  verður	  greint	  frá	  fyrstu	  

viðbrögðum	  meðrannsakenda,	  en	  rannsakandi	  telur	  að	  þau	  viðbrögð	  segi	  

mikið	  um	  hvernig	  þeir	  túlki	  myndina.	  Þegar	  flett	  er	  í	  gegnum	  tískutímarit	  

fer	  ekki	  langur	  tími	  í	  að	  skoða	  hverja	  auglýsingu	  og	  eru	  það	  gjarnan	  fyrstu	  

hughrif	  lesanda	  sem	  eru	  túlkunin	  sem	  hann	  styðst	  við	  og	  verður	  hans	  

upplifun	  af	  auglýsingunni.	  	  
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3.1.	  „Það	  fyrsta	  sem	  maður	  sér	  er	  náttla	  bara,	  vá,	  hvað	  hún	  er	  flott“	  

	  

	  
Mynd	  1	  –	  Auglýsing	  fyrir	  ilmvatninu	  Light	  Blue	  frá	  Dolce	  &	  Gabbana.	  

	  

3.1.1.	  Greining	  á	  auglýsingu	  

Á	  myndinni	  sjáum	  við	  karlmann	  og	  konu.	  Maðurinn	  situr	  fyrir	  aftan	  

konuna	  og	  heldur	  höndinni	  nokkuð	  ákveðið	  utan	  um	  hana.	  Hendur	  

konunnar	  eru	  frekar	  stífar	  og	  má	  sjá	  að	  hún	  heldur	  í	  bátinn	  með	  hægri	  

hönd	  sinni.	  Þau	  horfa	  bæði	  inn	  í	  myndavélina.	  Svipurinn	  á	  honum	  er	  

sterkur	  og	  öruggur.	  Svipur	  hennar	  er	  ekki	  jafn	  sannfærandi,	  en	  hún	  er	  með	  

munninn	  opinn	  og	  hallar	  höfðinu	  örlítið	  afturábak.	  Hún	  er	  í	  hvítu	  bikiníi	  en	  

við	  sjáum	  ekki	  hverju	  karlmaðurinn	  klæðist.	  Þau	  virðast	  sitja	  á	  báti	  úti	  á	  

miðjum	  sjó	  og	  í	  bakgrunni	  má	  sjá	  hafið	  og	  stóra	  kletta.	  Í	  vinstra	  horni	  

auglýsingarinnar	  má	  sjá	  vöruna	  sem	  verið	  er	  að	  auglýsa,	  	  herra-‐	  og	  

dömuilmi	  frá	  Dolce	  &	  Gabbana.	  



	   17	  

	   Hann	  heldur	  utan	  um	  hana	  eins	  og	  hún	  sé	  eign	  sem	  hann	  þurfi	  að	  

passa	  upp	  á	  að	  enginn	  annar	  fái.	  Svipurinn	  á	  honum	  er	  sterkur,	  en	  hann	  

starir	  ákveðið	  og	  beint	  inn	  í	  myndavélina.	  Það	  er	  greinilegt	  að	  hann	  er	  

ráðandi	  á	  myndinni.	  Hann	  er	  að	  sýna	  áhorfandanum	  svo	  að	  það	  fari	  ekki	  á	  

milli	  mála	  að	  hann	  sé	  með	  yfirráðin	  á	  þessari	  mynd.	  Hún	  er	  hins	  vegar	  

óörugg	  á	  svipinn	  og	  virðist	  vera	  að	  ýta	  sér	  örlítið	  í	  burtu.	  Einnig	  er	  hún	  

klædd	  í	  hvítt	  bikiní	  en	  hvíti	  liturinn	  er	  tákn	  sakleysis,	  hreinleika	  og	  

meydóms	  (Cobley,	  2010).	  Þessi	  mynd	  er	  í	  raun	  ekkert	  nema	  myndrænt	  

dæmi	  um	  hvernig	  feðraveldið	  virkar,	  	  þar	  sem	  líkamlegir	  yfirburðir	  

karlsins	  gera	  hann	  hæfari	  meðan	  að	  konur	  eru	  óákveðnar,	  óöruggar	  og	  

litlar	  í	  sér.	  Á	  myndinni	  bætist	  einnig	  við	  önnur	  og	  nýrri	  krafa	  sem	  gerð	  er	  

til	  konunnar	  í	  kerfi	  feðraveldisins	  og	  hefur	  skotist	  upp	  með	  aukinni	  

klámvæðingu,	  en	  það	  er	  sú	  krafa	  að	  vera	  kynþokkafull	  og	  full	  losta	  á	  sama	  

tíma	  og	  hún	  er	  saklaus	  og	  óörugg.	  

	  

3.1.2.	  Rannsóknarniðurstöður	  

Þegar	  rannsakandi	  sýndi	  stúlkunum	  þessa	  mynd	  voru	  fyrstu	  viðbrögðin	  

þau	  að	  konan	  væri	  brún,	  í	  góðu	  formi	  og	  saklaus.	  Elsa	  sagði:	  Ég	  er	  ekki	  viss	  

hvort	  það	  sé	  verið	  að	  auglýsa	  brúnkuspraut	  eða	  eitthvað.	  Það	  fyrsta	  sem	  

strákarnir	  tóku	  eftir	  voru	  brjóst	  á	  konu,	  fólk	  að	  knúsast	  og	  fólk	  á	  

baðfötunum.	  Inga	  fannst	  mjög	  skrýtið	  að	  það	  væri	  verið	  að	  auglýsa	  ilmvatn	  

og	  þegar	  rannsakandi	  spurði	  hann	  af	  hverju	  svaraði	  hann:	  	  Af	  því	  að	  þau	  

eru	  eitthvað	  að	  knúsast	  og	  það	  er	  verið	  að	  auglýsa	  ilmvatn	  þú	  veist.	  Strax	  í	  

upphafi	  fyrstu	  myndarinnar	  tekur	  rannsakandi	  eftir	  því	  hvað	  kynin	  virðast	  

taka	  eftir	  mismunandi	  hlutum	  á	  auglýsingunni.	  Stelpurnar	  sjá	  granna	  konu	  

og	  hennar	  brúna	  líkama	  en	  strákarnir	  sjá	  karlmann	  og	  konu	  eiga	  í	  einhvers	  

konar	  kynferðislegum	  samskiptum.	  	  

	   Þegar	  stúlkurnar	  voru	  spurðar	  nánar	  út	  í	  auglýsinguna	  í	  annarri	  

umferð	  kom	  margt	  annað	  í	  ljós	  og	  upplifun	  þeirra	  af	  myndinni	  breyttist.	  

Þegar	  rannsakandinn	  spurði	  stelpurnar	  út	  í	  svipinn	  á	  fólkinu	  á	  myndinni	  

sagði	  Elsa	  þetta:	  Hann	  er	  að	  segja	  svona,	  ég	  er	  sexý...	  Æ,	  ég	  veit	  það	  ekki	  

alveg.	  Mér	  finnst	  samt	  einhvern	  veginn	  eins	  og	  henni	  líði	  illa,	  ég	  veit	  ekki.	  
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Inga	  sagði:	  	  Hann	  er	  bara	  svona	  þvílíkt	  ákveðinn.	  Eins	  og	  hann	  stjórni	  eða	  

eitthvað.	  Þá	  bætir	  Anna	  við:	  Eins	  og	  hún	  sé	  skrautið	  hans	  eða	  eitthvað.	  	  Það	  

er	  greinilegt	  að	  við	  nánari	  athugun	  skynja	  stúlkurnar	  að	  það	  er	  eitthvað	  

brenglað	  við	  þessa	  mynd.	  Báðir	  stelpuhóparnir	  komust	  að	  þeirri	  

niðurstöðu	  að	  konan	  vildi	  í	  raun	  ekkert	  vera	  þarna	  og	  að	  karlinn	  væri	  að	  

halda	  utan	  um	  hana	  til	  þess	  að	  sýna	  ...	  að	  karlinn	  stjórnar	  eins	  og	  Inga	  

sagði.	  Þegar	  rannsakandi	  spyr	  hvaða	  skilaboð	  þessi	  auglýsing	  sendi	  segir	  

Elsa	  ákveðin:	  Nottla	  það	  fyrsta	  sem	  maður	  sér	  er	  nottla	  bara	  vá,	  hvað	  hún	  er	  

flott,	  eða	  þannig.	  Og	  það	  er	  nottla	  eins	  og	  það	  sé	  verið	  að	  segja	  að	  maður	  eigi	  

að	  vera	  svona	  mjór	  eða	  þannig.	  Og	  líka	  bara	  eitthvað	  að	  hann	  eigi	  hana.	  Svo	  

hlógu	  Elsa	  og	  María	  hálf	  vandræðalega.	  

	   Þegar	  strákahóparnir	  skoða	  myndina	  nánar	  kemur	  fram	  í	  öðrum	  

strákahópnum	  að	  þeim	  finnist	  eins	  og	  karlmaðurinn	  hafi	  eitthvað	  vald	  yfir	  

konunni.	  Ingi	  segir	  að	  hann	  hafi	  eitthvað	  svona	  vald	  yfir	  henni	  og	  hún	  sé	  

eitthvað	  svona...	  æh,	  ég	  veit	  ekki	  eiginlega	  hvernig...	  Hún	  er	  greinilega	  ekkert	  

að	  fíla	  þetta.	  Stefán	  hefur	  hins	  vegar	  ekki	  mikla	  skoðun	  á	  skilaboðunum	  

sem	  auglýsingin	  sendir	  og	  segir	  þetta	  vera	  svona	  mynd	  eins	  og	  maður	  sér	  

alltaf:	  Þetta	  er	  svona	  kvikmynd	  eða	  svona	  myndatökulegt	  svona	  bara.	  Hinn	  

strákahópurinn,	  með	  þeim	  Óla	  og	  Þór,	  hugsaði	  meira	  um	  svipinn	  á	  henni	  

og	  notuðu	  þeir	  orðin	  lostafullur	  og	  alvarlegur	  til	  að	  lýsa	  svipnum.	  Þeir	  

sögðu	  ólíkan	  svip	  á	  karlinum	  og	  konunni,	  en	  þeim	  fannst	  þau	  þó	  bæði	  mjög	  

alvarleg.	  Þór	  fannst	  skilaboðin	  vera	  þau	  að	  ef	  þið	  notið	  þessar	  vörur	  þá	  

...verðið	  þið	  svona	  í	  sólarlöndum	  á	  báti!	  

	   Hóparnir	  voru	  spurðir	  að	  því	  hvað	  þeir	  héldu	  að	  það	  þýddi	  að	  konan	  á	  

myndinni	  væri	  í	  hvítu	  bikiníi.	  Stefán	  sagði	  að	  það	  passaði	  bara	  betur	  við	  

myndina	  af	  því	  að	  hún	  væri	  svona	  ljós.	  Elsa	  sagði:	  Til	  þess	  að	  hún	  verði	  

brúnari.	  Ég	  veit	  það	  ekki.	  [Hlær]	  og	  María	  hélt	  áfram:	  Þá	  tekur	  maður	  þú	  

veist	  líka	  meira	  eftir	  því.	  Meira	  áberandi	  eða	  þannig.	  Enginn	  

meðrannsakendanna	  tengdi	  litinn	  við	  eitthvað	  táknrænt	  eins	  og	  

hreinleikann	  og	  sakleysið	  sem	  gjarnan	  er	  tengt	  við	  hvíta	  litinn.	  	  
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3.2.	  „Það	  er	  eins	  og	  það	  sé	  verið	  að	  segja	  að	  maður	  eigi	  alltaf	  að	  vera	  

svona“	  

	  
Mynd	  2	  –	  Úr	  auglýsingaherferð	  Madonnu	  fyrir	  Dolce	  &	  Gabbana,	  sumarið	  2010.	  

	  

3.2.1.	  Greining	  á	  auglýsingu	  

	   Á	  myndinni	  er	  ein	  kona.	  Hún	  er	  á	  fjórum	  fótum	  að	  skrúbba	  eða	  skúra	  

gólf.	  Hún	  er	  í	  gúmmíhönskum	  og	  með	  stálfötu	  sér	  við	  hlið.	  Konan	  er	  vel	  

greidd,	  með	  krullur	  í	  hárinu,	  stífmáluð,	  í	  stuttum	  og	  flegnum	  kjól	  og	  í	  háum	  

hælum.	  Það	  er	  búið	  að	  festa	  nælu	  í	  kjólinn	  sem	  gerir	  hann	  enn	  styttri.	  Hún	  

er	  með	  glenntar	  lappir	  og	  horfir	  upp	  fyrir	  sig	  á	  eitthvað	  sem	  er	  fyrir	  utan	  

myndina.	  Niðri	  í	  hægra	  horni	  er	  merki	  fataframleiðandans	  Dolce	  &	  

Gabbana,	  en	  það	  er	  verið	  að	  auglýsa	  föt	  frá	  þessu	  merki.	  

	   Konan	  á	  myndinni	  er	  Madonna,	  fræg	  söng-‐	  og	  leikkona.	  Það	  að	  koma	  

áhrifamikilli,	  sterkri	  og	  þekktri	  kvenpersónu	  á	  fjóra	  fætur	  með	  

skúringadót	  í	  höndunum	  er	  eitthvað	  sem	  er	  örugglega	  ekki	  gert	  á	  hverjum	  

degi	  og	  líklega	  ekki	  eitthvað	  sem	  hvaða	  fataframleiðandi	  sem	  er	  gæti	  gert.	  

Það	  virðist	  hins	  vegar	  vera	  í	  lagi	  að	  hún	  sé	  að	  skúra	  vegna	  þess	  að	  merkið	  

sem	  hún	  auglýsir	  er	  frægt.	  Það	  mætti	  halda	  að	  það	  að	  krjúpa	  á	  fjórum	  
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fótum	  með	  skúringafötu	  í	  höndunum	  væri	  lítillækkandi	  fyrir	  konur,	  en	  það	  

er	  þó	  eins	  og	  hér	  sé	  verið	  að	  segja	  að	  þetta	  sé	  eftirsóknarvert	  vegna	  þess	  

að	  konan	  sem	  er	  í	  þessari	  stellingu	  er	  fræg.	  

	   Þrátt	  fyrir	  að	  Madonna	  bókstaflega	  sökkvi	  sér	  í	  heimilisverkin	  lítur	  

hún	  óaðfinnanlega	  út.	  Það	  sem	  hún	  er	  að	  gera	  er	  allt	  í	  einu	  orðið	  

eftirsóknarvert	  og	  konur	  hljóta	  því	  að	  spyrja	  sig:	  „Fyrst	  henni	  tekst	  að	  líta	  

svona	  vel	  út	  á	  meðan	  hún	  gerir	  heimilisverkin	  hlýt	  ég	  að	  geta	  það	  líka.“Það	  

sem	  allar	  konur	  á	  að	  dreyma	  um	  í	  samfélagi	  feðraveldisins	  er	  sameinað	  á	  

þessari	  mynd;	  það	  að	  líta	  vel	  út	  og	  vera	  hin	  fullkomna	  húsmóðir	  á	  sama	  

tíma.	  

	   Ef	  myndin	  er	  greind	  án	  þess	  að	  taka	  tillit	  til	  hver	  kvenpersónan	  er	  og	  

öll	  táknin	  skoðuð	  má	  sjá	  að	  konan	  er	  í	  stöðu	  nokkurs	  konar	  

þjónustustúlku.	  Hún	  krýpur	  á	  fjórum	  fótum	  fyrir	  einhverjum	  sem	  stendur	  

fyrir	  aftan	  myndavélina	  og	  er	  að	  skipa	  henni	  fyrir.	  Það	  er	  greinilegt	  að	  hún	  

ræður	  sér	  ekki	  sjálf	  því	  hún	  virðist	  vera	  ansi	  hrædd	  á	  svipinn.	  Þó	  hún	  sé	  að	  

skúra	  gólf,	  sem	  er	  athöfn	  sem	  getur	  ekki	  talist	  mjög	  kynæsandi	  við	  

venjulegar	  aðstæður,	  þá	  er	  stellingin	  sem	  hún	  er	  í	  mjög	  kynferðisleg.	  

Glenntar	  lappirnar	  gera	  myndina	  klámfengna	  og	  stuttur	  og	  fleginn	  kjóllinn	  

ýtir	  enn	  frekar	  undir	  það.	  Einnig	  vekur	  það	  athygli	  að	  konan	  er	  með	  kross	  

um	  hálsinn,	  en	  hann	  getur	  verið	  tákn	  þjáningar	  og	  kúgunar.	  Það	  getur	  

verið	  að	  hann	  sé	  hafður	  í	  auglýsingunni	  til	  að	  leggja	  áherslu	  á	  undirgefni	  

konunnar	  sem	  skín	  sterkt	  i	  gegn	  á	  þessari	  mynd.	  	  

	   Konan	  er	  grönn,	  ljós	  á	  hörund,	  fallega	  máluð,	  í	  fallegum	  fötum	  og	  í	  

kynæsandi	  stellingu.	  Það	  mætti	  segja	  að	  hún	  væri	  ímynd	  hinnar	  fullkomnu	  

konu,	  sú	  ímynd	  sem	  klámvæðingin	  upphefur.	  Þegar	  það	  bætist	  síðan	  við	  að	  

hún	  sé	  að	  þrífa	  í	  auglýsingunni	  má	  færa	  rök	  fyrir	  því	  að	  hún	  verði	  enn	  

fullkomnari	  í	  augum	  margra.	  Hlutverk	  konunnar	  sem	  hinnar	  fullkomnu	  

húsmóður	  skín	  sterkt	  í	  gegn	  í	  þessari	  auglýsingu.	  

	  

3.2.2.	  Rannsóknarniðurstöður	  

	   Þegar	  stúlkurnar	  sáu	  myndina	  í	  fyrstu	  umferð	  gat	  annar	  hópurinn	  

ómögulega	  skilið	  hvað	  væri	  verið	  að	  auglýsa.	  Elsa	  sagði	  Ég	  bara	  fatta	  ekki	  



	   21	  

hvað	  er	  verið	  að	  auglýsa	  sko...	  Pottþétt	  kjólinn	  eða	  eitthvað	  en	  það	  sést	  samt	  

ekkert	  í	  hann.	  Inga	  og	  Anna	  voru	  meira	  að	  velta	  fyrir	  sér	  stellingunni	  og	  

hönskunum	  sem	  konan	  er	  í	  við	  þennan	  kjól.	  Strákarnir	  áttu	  einnig	  erfitt	  

með	  að	  skilja	  hvað	  væri	  verið	  að	  auglýsa	  og	  reyndi	  Stefán	  að	  giska:	  	  Ekki	  

nema	  það	  sé	  verið	  að	  auglýsa	  ilmvatn	  eða	  eitthvað	  og	  það	  sé	  vond	  lykt	  af	  

þeirri	  sem	  er	  að	  þrífa.	  Þór	  tók	  fram	  að	  hann	  myndi	  sko	  aldrei	  þrífa	  í	  svona	  

fötum.	  Það	  var	  sameiginlegt	  hjá	  öllum	  hópunum	  að	  þeim	  fannst	  

auglýsingin	  ruglandi	  því	  ef	  það	  væri	  verið	  að	  auglýsa	  föt	  þá	  ætti	  að	  sjást	  í	  

þau.	  

	   Við	  nánari	  athugun	  fannst	  stelpunum	  stellingin	  sem	  konan	  er	  í	  frekar	  

kjánaleg.	  María	  sagði:	  Hún	  er	  svolítið	  svona	  ...	  bara	  eitthvað	  kynæsandi.	  

Þegar	  Anna	  var	  spurð	  út	  í	  stellinguna	  sagði	  hún:	  Æj,	  bara	  svona	  

klámeitthvað.	  Það	  var	  greinilegt	  að	  stelpurnar	  tóku	  eftir	  kynferðislegri	  

uppstillingu	  á	  myndinni.	  Rannsakandi	  reyndi	  að	  fá	  meðrannsakendur	  sína	  

til	  þess	  að	  útskýra	  af	  hverju	  hún	  væri	  svona	  uppstríluð	  að	  skúra	  gólf.	  Anna	  

svaraði	  því	  svona:	  Af	  því	  að	  körlum	  finnst	  hún	  eitthvað	  kynþokkafull	  svona	  

eða	  eitthvað...	  Þegar	  rannsakandi	  benti	  á	  að	  þessari	  auglýsingu	  væri	  beint	  

til	  kvenna	  sagði	  Anna	  hins	  vegar:	  Eh...	  Ég	  held	  að	  þeim	  [konum]	  finnist	  þetta	  

nú	  ekkert	  mjög	  spennandi	  sko.	  Ég	  held	  þær	  langi	  ekkert	  frekar	  í	  fötin	  svona	  

sko...	  

	   Stelpurnar	  voru	  mikið	  að	  spá	  í	  það	  af	  hverju	  hún	  væri	  sett	  í	  þetta	  

hlutverk,	  að	  skúra	  gólf,	  á	  meðan	  hún	  væri	  svona	  uppstríluð.	  Þeim	  fannst	  

eins	  og	  henni	  væri	  skipað	  að	  vera	  svona	  og	  sagði	  Anna:	  Hún	  þarf	  að	  vera	  

falleg	  og	  gera	  það	  sem	  henni	  er	  sagt.	  Elsu	  fannst	  kjánalegt	  að	  hún	  væri	  í	  

þessum	  kjól	  að	  skúra	  og	  sagði:	  Það	  er	  eins	  og	  það	  sé	  verið	  að	  segja	  að	  

maður	  eigi	  alltaf	  að	  vera	  svona.	  Viðbrögð	  strákanna	  við	  stellingunni	  voru	  

hins	  vegar	  allt	  önnur.	  Það	  sem	  Þór	  hafði	  að	  segja	  um	  klæðnaðinn	  og	  

stellinguna	  var:	  Þessi	  kona	  kann	  ekki	  að	  þrífa.	  Stefán	  sagði:	  Það	  gæti	  samt	  

alveg	  verið	  að	  þetta	  væri	  vinnugallinn	  hennar	  sko...	  (þögn)	  en	  ég	  efast	  um	  

það	  samt.	  Eftir	  að	  strákarnir	  áttuðu	  sig	  á	  því	  að	  þetta	  væri	  Madonna	  á	  

myndinni	  sögðu	  þeir	  að	  hún	  þyrfti	  örugglega	  aldrei	  að	  þrífa	  heima	  hjá	  sér	  

því	  hún	  væri	  svo	  rík.	  Þegar	  rannsakandi	  spurði	  af	  hverju	  hún	  væri	  fengin	  

til	  að	  skúra	  í	  auglýsingu	  fyrst	  hún	  þyrfti	  örugglega	  ekki	  að	  skúra	  heima	  hjá	  
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sér	  var	  svarið	  frá	  Stefáni:	  Ég	  myndi	  fara	  í	  auglýsingu	  ef	  ég	  myndi	  fá	  vel	  

borgað	  fyrir	  það.	  Þetta	  er	  örugglega	  mjög	  vel	  borgað.	  Óli	  sagði	  þetta:	  Af	  því	  

að	  hún	  er	  fræg	  og	  frægt	  fólk	  nær	  yfirleitt	  athygli	  hinna,	  þú	  veist,	  sem	  að	  eru	  

ekki	  frægir.	  Það	  má	  sjá	  greinilegan	  mun	  á	  hvernig	  kynin	  túlka	  þessa	  mynd.	  

Stelpurnar	  voru	  mjög	  fljótar	  að	  taka	  upp	  á	  því	  að	  tala	  um	  þessa	  stellingu	  

sem	  klámstellingu	  eða	  kynferðislega	  en	  það	  var	  ekki	  fyrr	  en	  rannsakandi	  

fór	  að	  benda	  á	  stellinguna	  og	  spyrja	  út	  í	  hana	  að	  strákarnir	  fóru	  að	  taka	  

eftir	  hvers	  konar	  stelling	  þetta	  væri.	  Þá	  voru	  þeir	  allir	  sammála	  um	  að	  

þetta	  væri	  einhvers	  konar	  klámstelling	  eða	  kynlífsstelling.	  	  
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3.3.„Þau	  eru	  bara	  að	  fara	  að	  gera	  það	  eftirá	  eða	  eitthvað“	  

	  
Mynd	  3:	  Auglýsingaherferð	  gallabuxnaframleiðandans	  Lee	  frá	  árinu	  2006.	  

	  

3.3.1.	  Greining	  á	  auglýsingu	  

	   Á	  þessari	  mynd	  sjáum	  við	  berbrjósta	  konu	  í	  gallasmekkbuxum,	  

hnéháum	  sokkum	  og	  hælaskóm.	  Konan	  sleikir	  íspinna	  af	  áfergju	  á	  meðan	  

hún	  horfir	  inn	  í	  myndavélina.	  Auk	  konunnar	  má	  sjá	  karlmann	  sem	  er	  að	  

taka	  myndina.	  Hann	  er	  ber	  að	  ofan,	  með	  húðflúr	  og	  í	  ljósum	  buxum.	  Á	  

vinstri	  hlið	  myndarinnar	  má	  sjá	  merki	  gallabuxnaframleiðandans	  Lee,	  sem	  

er	  hér	  að	  auglýsa	  gallabuxur.	  

	   Klæðnaður	  konunnar	  og	  íspinninn	  gefur	  til	  kynna	  að	  hún	  sé	  að	  leika	  

einhvern	  sem	  er	  mun	  yngri	  en	  hún	  er	  í	  raun	  og	  veru	  og	  vísanir	  í	  	  

barnaklám	  eru	  sterkar.	  Sú	  tilhneiging	  að	  gera	  yngri	  og	  yngri	  stúlkur	  að	  

kyntáknum	  sést	  greinilega	  í	  þessari	  mynd	  og	  vísanir	  í	  Lolítuímyndina	  eru	  

sterkar,	  en	  Lolíta	  er	  bráðþroska	  ung	  stúlka	  sem	  karlmenn	  girnast	  

(Durham,	  2008).	  Smekkbuxur	  tákna	  leik	  og	  ungan	  aldur	  og	  háir	  sokkarnir	  

eru	  vísun	  í	  ungar	  stúlkuímyndir	  svo	  sem	  Línu	  Langsokk	  eftir	  Astrid	  

Lindgren.	  Íspinninn	  á	  einnig	  að	  vísa	  í	  ungan	  aldur	  konunnar	  en	  auk	  þess	  er	  

hann	  augljóst	  reðurtákn	  í	  munni	  hennar.	  	  
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	   Ljósmyndarinn	  er	  einnig	  ber	  að	  ofan	  og	  er	  það	  meðal	  annars	  nærvera	  

hans	  á	  myndinni	  sem	  gefur	  tenginguna	  yfir	  í	  barnaklám.	  Maður	  sem	  er	  ber	  

að	  ofan	  að	  taka	  mynd	  af	  stúlku,	  sem	  er	  gerð	  enn	  yngri	  en	  hún	  er	  með	  

klæðaburðinum,	  vísar	  í	  eitthvað	  sem	  er	  bannað	  eða	  rangt,	  jafnvel	  

barnaklám	  eða	  barnaníðinga	  eins	  og	  minnst	  hefur	  verið	  á.	  Ljósmyndarinn	  

heitir	  Terry	  Richardson	  og	  hefur	  hann	  margoft	  verið	  sakaður	  um	  að	  

misnota	  fyrirsætur	  sínar	  kynferðislega	  og	  nýta	  sér	  ungan	  aldur	  þeirra	  og	  

reynsluleysi	  í	  þessari	  atvinnugrein	  (Sjá	  t.d.:	  Sauers,	  2010a;	  Sauers,	  2010b).	  

	  

3.3.2.	  Rannsóknarniðurstöður	  

	   Það	  vakti	  athygli	  að	  allir	  fjórir	  hóparnir	  minntust	  á	  ísinn	  þegar	  þeir	  

voru	  í	  fyrstu	  umferð	  spurðir	  hvað	  þeim	  þætti	  athyglisvert	  á	  myndinni.	  Til	  

viðbótar	  við	  það	  að	  taka	  eftir	  íspinnanum	  sögðust	  allir	  hóparnir	  einnig	  

taka	  eftir	  berbrjósta	  konu.	  Elsa	  og	  María	  hlógu	  þegar	  þær	  sáu	  myndina	  

fyrst	  og	  þær	  sögðust	  ekki	  alveg	  skilja	  þessa	  mynd.	  Elsa	  sagði:	  En	  er	  ekki	  

verið	  að	  auglýsa	  gallabuxur?	  Maður	  svona,	  maður	  tekur	  alveg	  eftir	  þeim	  þú	  

veist,	  en	  vott?	  Af	  hverju	  er	  þetta	  svona?	  ...	  Hún	  að	  sleikja	  ís	  eitthvað	  og	  ber	  að	  

ofan.	  	  Ingi	  sagði:	  Það	  er	  greinilega	  verið	  að	  auglýsa	  þessar	  buxur	  bara.	  En	  ég	  

veit	  ekki	  til	  hvers	  þessi	  ís	  er	  þarna.	  Það	  er	  greinilegt	  að	  íspinninn	  var	  að	  

þvælast	  fyrir	  þeim,	  en	  þegar	  myndin	  var	  skoðuð	  betur	  kom	  í	  ljós	  að	  þau	  

höfðu	  öll	  ákveðna	  hugmynd	  um	  hvað	  þessi	  ís	  ætti	  að	  tákna.	  Þegar	  

rannsakandi	  spurði	  í	  seinni	  umferðinni	  hvað	  íspinninn	  gæti	  táknað	  svaraði	  

Stefán:	  Bara	  þú	  veist,	  typpi	  eða	  eitthvað	  skiluru?	  Líka	  af	  því	  að	  hún	  er	  að	  

sleikja	  hann.	  Svo	  hlógu	  þeir	  Ingi	  svolítið	  vandræðalega.	  Anna	  sagði:	  Hann	  

er	  eins	  og	  typpi	  eða	  eitthvað...	  og	  Elsa	  svaraði:	  Það	  [íspinninn}	  á	  örugglega	  

að	  vera	  eitthvað	  líka	  kynæsandi	  örugglega.	  	  

	   Í	  seinni	  umferðinni	  þar	  sem	  farið	  var	  ítarlegar	  í	  gegn	  um	  allt	  sem	  

birtist	  á	  myndinni	  vildi	  rannsakandi	  komast	  að	  því	  hvort	  unglingarnir	  

tengdu	  myndina	  á	  einhvern	  háttt	  við	  barnaklám	  eða	  barnaníðinga.	  Þess	  

vegna	  byrjaði	  rannskandi	  að	  spyrja	  að	  því	  hvað	  unglingunum	  fyndist	  

konan	  líta	  út	  fyrir	  að	  vera	  gömul	  miðað	  við	  þau	  föt	  sem	  hún	  var	  klædd	  í.	  

Svör	  unglinganna	  voru	  nokkuð	  samróma,	  þeim	  fannst	  öllum	  konan	  vera	  í	  
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fötum	  sem	  einhver	  mjög	  ung	  stelpa	  myndi	  klæðast.	  Stelpurnar	  sögðu	  allar	  

að	  þeim	  fyndist	  hún	  líta	  út	  fyrir	  að	  vera	  sjö	  ára.	  Þór	  og	  Óli	  sögðu	  að	  hún	  

væri	  eins	  og	  lítil	  stelpa	  og	  Þór	  bætti	  við:	  Sokkarnir	  minna	  mig	  persónulega	  

á	  eins	  og	  svona	  Lína	  Langsokkur	  sko.	  Stefán	  og	  Ingi	  voru	  einnig	  á	  því	  að	  hún	  

væri	  mjög	  ung	  en	  Stefán	  sagði:	  Kannski	  tíu	  ára	  eða	  eitthvað?	  

	   Eftir	  að	  hafa	  spurt	  nokkuð	  leiðandi	  spurninga	  til	  að	  athuga	  hvort	  

krakkarnir	  tengdu	  myndina	  við	  eitthvað	  óeðlilegt	  eins	  og	  barnaklám	  þá	  

var	  aðeins	  einn	  hópur	  viðmælenda	  sem	  sá	  þá	  tengingu	  og	  voru	  það	  Elsa	  og	  

María.	  Þeim	  fannst	  svolítið	  slæmt	  að	  mynd	  þar	  sem	  kona	  væri	  sett	  fram	  

eins	  og	  hún	  væri	  sjö	  ára	  væri	  á	  sama	  tíma	  kynæsandi	  og	  sagði	  María:	  Þetta	  

er	  svolítið	  slæmt	  eiginlega.	  Það	  er	  eiginlega...	  Já,	  ég	  hugsa	  bara	  um	  

barnaníðinga	  núna.	  Svo	  hlógu	  þær	  báðar.	  Þór	  sagði	  þetta	  um	  auglýsinguna:	  

Mér	  finnst	  þetta	  mjög	  illa	  gerð	  auglýsing.	  Það	  sést	  í	  myndatökumanninn	  og	  

þetta	  er	  gert	  fyrir	  framan	  spegil.	  Þegar	  rannsakandinn	  benti	  honum	  á	  að	  

það	  gæti	  verið	  að	  það	  væri	  gert	  viljandi	  sagði	  Þór:	  Já,	  örugglega	  bara	  til	  að	  

fá	  flassið	  af	  speglinum.	  Þór	  virtist	  ekki	  tengja	  það	  að	  það	  sæist	  í	  

ljósmyndarann	  beran	  að	  ofan	  við	  eitthvað	  kynferðislegt.	  Óli	  hins	  vegar	  

tengdi	  það	  að	  ljósmyndarinn	  væri	  ber	  að	  ofan	  svona:	  Þau	  kannski	  voru	  að	  

fara	  að	  stunda	  kynlíf	  eða	  eitthvað,	  eða	  þúst,	  ef	  þetta	  væri	  ekki	  auglýsing.	  

Hóparnir	  tóku	  allir	  eftir	  kynferðislegri	  stellingu	  konunnar	  en	  unglingarnir	  

virtust	  ekki	  sjá	  valdamisræmið	  sem	  á	  sér	  stað	  á	  myndinni	  nema	  þá	  Elsa	  og	  

María	  sem	  minntust	  á	  barnaníðinga	  í	  þessu	  sambandi.	  Þannig	  sagði	  Óli	  

þegar	  hann	  var	  spurður	  hvaða	  skilaboð	  þessi	  auglýsing	  sendi:	  Að	  þessi	  föt	  

séu	  kynæsandi	  eða	  eitthvað,	  eða	  þúst	  geti	  verið	  það.	  
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3.4.	  „Ef	  maður	  pælir	  í	  því,	  þúst,	  þá	  dregur	  þetta	  örugglega	  að	  

einhverja	  athygli“	  

	  
Mynd	  4.	  Mynd	  úr	  auglýsingaherferð	  Calvin	  Klein	  Jeans	  sumarið	  2010.	  

	  

3.4.1.	  Greining	  á	  auglýsingu	  

	   Á	  myndinni	  sjást	  þrír	  karlmenn	  og	  ein	  kona.	  Konan	  er	  ekki	  í	  neinum	  

fötum	  nema	  hlýrabol.	  Tveir	  karlmannanna	  eru	  berir	  að	  ofan	  og	  í	  

gallabuxum	  sem	  búið	  er	  að	  hneppa	  frá.	  Það	  sést	  einungis	  í	  efri	  helming	  

þriðja	  karlmannsins	  en	  hann	  er	  í	  gallaskyrtu	  og	  með	  eitthvað	  sem	  lítur	  út	  

fyrir	  að	  vera	  sígaretta	  í	  munninum.	  Þau	  eru	  úti	  og	  konan	  liggur	  ofan	  á	  

einhvers	  konar	  bekk.	  Fyrir	  aftan	  þau	  er	  stálgirðing.	  Karlmaðurinn	  hægra	  

megin	  á	  myndinni	  virðist	  toga	  í	  hár	  konunnar	  og	  karlmaðurinn	  vinstra	  

megin	  stendur	  yfir	  henni	  og	  heldur	  með	  hægri	  hönd	  í	  hana.	  Í	  neðra	  

horninu	  sést	  merki	  auglýsandans,	  en	  það	  er	  verið	  að	  auglýsa	  buxur	  frá	  

Calvin	  Klein.	  

	   Atburðarásin	  virðist	  vera	  sú	  að	  karlmenn	  séu	  að	  yfirbuga	  konu	  og	  

misnota	  hana	  kynferðislega,	  jafnvel	  að	  nauðga.	  Það	  má	  áætla	  það	  vegna	  
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þess	  að	  tveir	  karlmenn	  halda	  henni	  niðri,	  annar	  heldur	  í	  hár	  hennar	  og	  

hinn	  stendur	  yfir	  henni.	  Báðir	  eru	  þeir	  búnir	  að	  hneppa	  frá	  buxunum	  eins	  

og	  þeir	  séu	  að	  fara	  úr	  þeim.	  Konan	  er	  heldur	  ekki	  í	  buxum,	  en	  það	  getur	  

varla	  talist	  eðlilegt	  að	  vera	  buxnalaus	  á	  almannafæri.	  Það	  virðist	  því	  vera	  

blákaldur	  sannleikurinn	  að	  hér	  sé	  verið	  að	  setja	  á	  svið	  nauðgun	  til	  þess	  að	  

auglýsa	  gallabuxur.	  Það	  er	  erfitt	  að	  ímynda	  sér	  hver	  tilgangur	  þessarar	  

auglýsingar	  er,	  en	  það	  virðist	  vera	  staðreynd	  að	  auglýsendur	  reyni	  alltaf	  að	  

teygja	  mörk	  þess	  viðtekna	  þegar	  kemur	  að	  því	  að	  draga	  upp	  mynd	  af	  

kynlífi	  og	  nekt	  í	  auglýsingum.	  Þessi	  auglýsing	  fór	  hins	  vegar	  að	  margra	  

mati	  yfir	  strikið	  og	  var	  meðal	  annars	  bönnuð	  í	  Ástralíu.	  Hún	  var	  talin	  ýta	  

undir	  kynferðislegt	  ofbeldi	  og	  gera	  lítið	  úr	  konum	  vegna	  þess	  að	  konunni	  

væri	  stillt	  upp	  sem	  leikfangi	  karlmannanna	  (Abraham,	  2010).	  	  

	   Áður	  en	  farið	  er	  yfir	  túlkun	  meðrannsakenda	  á	  myndinni	  ber	  að	  geta	  

þess	  að	  allir	  meðrannsakendur	  höfðu	  séð	  þessa	  mynd	  áður	  í	  fyrirlestri	  sem	  

haldinn	  hafði	  verið	  í	  grunnskólunum	  um	  sumarið	  2011.	  Þannig	  geta	  

hugmyndir	  meðrannsakenda	  verið	  litaðar	  af	  því	  sem	  rætt	  var	  um	  á	  þeim	  

tíma.	  

	  

3.4.2.	  Rannsóknarniðurstöður	  

	   Í	  fyrstu	  umferð	  sögðust	  tveir	  hópar	  sjá	  nauðgun	  þegar	  þeir	  voru	  

spurðir	  út	  í	  hvað	  væri	  það	  fyrsta	  sem	  þeir	  tækju	  eftir.	  Elsa	  sagði:	  Eh,	  

strákar	  að	  nauðga	  konu.	  Svo	  hlógu	  þær	  báðar	  frekar	  vandræðalega.	  Ingi	  

sagði:	  Eh,	  hópnauðgun.	  En	  þá	  hló	  Stefán	  heilmikið	  og	  sagði:	  Jáh,	  það	  er	  bara	  

það	  sama	  sko.	  Inga	  og	  Anna	  minntust	  ekki	  á	  nauðgun	  en	  Anna	  sagði:	  Karlar	  

að	  sýna	  yfirráð	  yfir	  einni	  konu	  sem	  er	  svona	  (smá	  pása)	  leið	  á	  svipinn.	  Þór	  sá	  

hins	  vegar	  karlmenn	  og	  Óli	  sagðist	  sjá:	  Öhh,	  brjóst	  á	  konu.	  

	   Þegar	  Elsa	  sagðist	  í	  seinni	  umferðinni	  hafa	  séð	  myndina	  áður	  í	  

fyrirlestri	  sagði	  hún	  þetta	  um	  hvað	  henni	  hafi	  fundist	  um	  myndina	  þá:	  En	  

fyrst	  þegar	  ég	  sá	  hana,	  þarna	  í	  sumar,	  þá	  var	  ég	  ekkert	  að	  spá	  í	  henni.	  Þá	  

fannst	  mér	  þetta	  bara	  flott	  mynd	  sko.	  En	  núna	  finnst	  mér	  hún	  bara	  ógeðsleg.	  

Líka,	  þúst,	  af	  hverju	  er	  alltaf	  kona	  sett	  í	  þetta	  hlutverk?	  ...	  Það	  er	  eins	  og	  það	  

sé	  verið	  að	  sýna	  að	  strákar	  ráði	  alltaf	  og	  mega	  gera	  þetta	  eða	  þannig.	  
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Rannsakandinn	  spurði	  Elsu	  og	  Maríu	  af	  hverju	  þeim	  þætti	  auglýsingin	  

ógeðsleg	  og	  fékk	  þau	  svör	  að	  það	  væri	  augljóslega	  verið	  að	  nauðga	  konu.	  

Þegar	  rannsakandi	  spurði	  af	  hverju	  þær	  segðu	  það	  sögðu	  þær	  það	  vera	  

vegna	  þess	  að	  þeir	  væru	  berir	  að	  ofan,	  þeir	  ýta	  bolnum	  hennar	  upp,	  af	  því	  

að	  hún	  liggur	  á	  bekk	  og	  að	  þeir	  séu	  margir	  og	  hún	  bara	  ein.	  Þegar	  þær	  

grandskoðuðu	  myndina	  tóku	  þær	  einnig	  eftir	  því	  að	  einn	  karlmaðurinn	  

heldur	  í	  hár	  konunnar.	  Það	  finnst	  þeim	  enn	  frekar	  ýta	  undir	  ofbeldið	  sem	  á	  

sér	  stað	  á	  myndinni.	  

	   Anna	  og	  Inga	  voru	  nokkurn	  veginn	  á	  sömu	  skoðun	  og	  hinar	  stelpurnar.	  

Inga	  sagði	  að	  þeir	  væru	  að	  kássast	  í	  henni	  og	  Anna	  sagði	  að	  það	  væri:	  Eins	  

og	  þeir	  [væru]	  að	  nauðga	  henni	  eða	  eitthvað.	  Rannsakandi	  spurði	  þær	  hvað	  

hefði	  staðið	  upp	  úr	  eftir	  umfjöllunina	  um	  myndina	  á	  fyrirlestrinum	  

seinasta	  sumar	  og	  sagði	  Anna	  þá:	  Að	  karlarnir	  myndu	  stjórna	  henni.	  Að	  hún	  

mætti	  ekkert	  ráða	  hvað	  hún	  myndi	  gera,	  að	  hún	  myndi	  bara...	  Hann	  

[fyrirlesarinn]	  sagði	  að	  hún	  myndi	  leyfa	  þeim	  að	  gera	  allt	  bara.	  Rannsakandi	  

spurði	  hvaða	  skilaboð	  þessi	  auglýsing	  væri	  að	  senda	  út	  í	  samfélagið	  sagði	  

Anna:	  Bara,	  að	  karlarnir	  stjórni.	  Elsa	  og	  María	  veltu	  fyrir	  sér	  af	  hverju	  

auglýsing	  fyrir	  gallabuxur	  þyrfti	  að	  vera	  svona.	  Þeim	  fyndist	  eðlilegra	  að	  

sjá	  bara	  konu	  í	  buxum	  þegar	  verið	  væri	  að	  auglýsa	  gallabuxur.	  Þá	  sagði	  

María:	  Ég	  myndi	  miklu	  frekar	  kaupa	  buxur	  ef	  ég	  myndi	  sjá	  hvernig	  þær	  líta	  

út	  á	  manneskju.	  Held	  ég,	  eða	  þúst...	  Elsa	  sagði	  þá:	  	  En	  samt	  svona,	  ef	  ég	  væri	  

svona	  í	  Bandaríkjunum	  og	  myndi	  sjá	  svona	  Calvin	  Klein	  búð	  þá	  myndi	  ég	  

svona	  muna	  eftir	  þessu	  úr	  tískublaði	  og	  bara	  ohhh,	  ég	  ætla	  að	  fara	  að	  skoða	  

buxur	  þarna.	  Þetta	  er	  einhvern	  veginn	  þannig.	  Þetta	  hefur	  áhrif.	  Þegar	  

rannsakandi	  reyndi	  að	  spyrja	  hvað	  það	  væri	  sem	  hefði	  þessi	  áhrif	  var	  fátt	  

um	  svör	  hjá	  stúlkunum	  en	  þær	  sögðu	  að	  það	  væri	  eftirsóknarvert	  að	  vera	  í	  

gallabuxum	  frá	  þessu	  merki	  og	  að	  skilaboðin	  sem	  þessi	  auglýsing	  sendi	  

væri	  að	  gallabuxurnar	  væru	  kynþokkafullar	  og	  maður	  sjálfur	  yrði	  

kynþokkafullur	  við	  það	  að	  ganga	  í	  þeim.	  

	   Stefán	  og	  Ingi	  voru	  í	  fyrstu	  dálítið	  feimnir	  við	  að	  tala	  um	  þessa	  mynd.	  

Það	  var	  aðallega	  Ingi	  sem	  tjáði	  sig	  um	  myndina	  en	  hann	  sagði:	  Hún	  vill	  

þetta	  ekki	  ...	  Hún	  getur	  ekki	  gert	  neitt	  og	  hún	  þorir	  því	  ekki.	  Þegar	  

rannsakandi	  spurði	  hver	  skilaboðin	  væru	  sagði	  Ingi:	  Svona	  yfirráð	  eða	  
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eitthvað	  svoleiðis,	  ehm,	  vald.	  Þetta	  er	  bara	  niðurlæging	  eiginlega	  fyrir	  

konurnar	  sko.	  Þegar	  rannsakandi	  spurði	  Óla	  og	  Þór	  af	  því	  af	  hverju	  konan	  

væri	  buxnalaus	  sagði	  Óli:	  Jú	  sko...	  til	  að,	  ég	  veit	  það	  ekki.	  Gera	  þetta	  meira	  

krassandi	  eða	  eitthvað.	  Óli	  og	  Þór	  voru	  eini	  hópurinn	  sem	  tengdi	  myndina	  

ekki	  við	  nauðgun,	  en	  þeir	  töluðu	  um	  að	  	  mennirnir	  væru	  yfirbugandi	  menn	  

í	  Calvin	  Klein	  buxum.	  Þeim	  fannst	  þessi	  mynd	  vera	  bara	  eins	  og	  svo	  margar	  

aðrar	  og	  sáu	  ekkert	  mjög	  athugavert	  við	  hana.	  Óli	  sagði:	  Það	  er	  flest	  svona	  

eitthvað	  karlar	  berir	  að	  ofan	  eða	  konur	  berar	  að	  ofan	  eða	  eitthvað.	  Það	  eru	  

flestar	  auglýsingar	  þannig	  ...	  Maður	  skilur	  nú	  ekki	  alveg	  tilganginn	  í	  því.	  En	  

ef	  maður	  pælir	  í	  því,	  þúst,	  þá	  dregur	  þetta	  örugglega	  að	  einhverja	  athygli.	  

Við	  þetta	  bætir	  Þór:	  Maður	  horfir	  á	  þessa	  auglýsingu	  frekar	  en	  einhverja	  

aðra	  sem	  er	  bara	  alveg	  venjuleg	  af	  einhverjum	  að	  labba	  um	  í	  gallabuxum.	  

Þetta	  er	  örugglega	  alveg	  rétt	  hjá	  strákunum,	  að	  fólk	  veiti	  auglýsingum	  sem	  

eru	  öðruvísi	  og	  á	  mörkum	  þess	  leyfilega	  meiri	  athygli	  en	  öðrum	  

auglýsingum.	  En	  það	  leiðir	  hins	  vegar	  óhjákvæmilega	  til	  þess	  að	  mörkin	  

milli	  þess	  leyfilega	  og	  óleyfilega	  verða	  sífellt	  ógreinilegri	  og	  mörk	  hins	  

leyfilega	  eru	  teygð	  lengra	  í	  átt	  að	  klámi	  og	  ofbeldi.	  

	   Allir	  hóparnir	  höfðu	  sterkar	  skoðanir	  á	  þessari	  auglýsingu	  og	  tengist	  

það	  að	  öllum	  líkindum	  því	  að	  þau	  höfðu	  séð	  þessa	  auglýsingu	  áður	  og	  

fengið	  fræðslu	  um	  hana.	  Vegna	  þessa	  voru	  fyrstu	  viðbrögð	  

meðrannsakenda	  líklega	  lituð	  af	  þeirri	  fræðslu.	  
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3.5.	  „Hann	  kann	  kannski	  ekki	  að	  strauja	  ...	  Kannski	  er	  það	  bara	  

vesen?“	  

	  
Mynd	  5.	  Jakkafataauglýsing	  fyrir	  herrafataframleiðandann	  Tom	  Ford.	  

3.5.1.	  Greining	  á	  auglýsingu	  

Á	  myndinni	  sjáum	  við	  karlmann	  í	  dökkum	  jakkafatajakka,	  hvítri	  skyrtu,	  

með	  slaufu	  um	  hálsinn	  og	  gleraugu.	  Hann	  er	  ekki	  í	  buxum,	  en	  þær	  eru	  á	  

straubrettinu	  og	  má	  reikna	  með	  því	  að	  hann	  muni	  fara	  í	  buxurnar	  þegar	  

konan	  á	  myndinni	  hefur	  lokið	  við	  að	  strauja	  þær.	  Karlmaðurinn	  er	  að	  lesa	  

dagblað	  og	  veitir	  konunni	  ekki	  athygli.	  Konan	  á	  myndinni	  er	  alveg	  nakin,	  

fyrir	  utan	  svarta	  hælaskó	  sem	  hún	  klæðist.	  Líkami	  hennar	  beinist	  að	  

karlmanninum	  og	  horfir	  hún	  einnig	  á	  hann	  á	  meðan	  hún	  straujar	  buxurnar	  

hans.	  

	   Konan	  á	  myndinni	  er	  mjög	  grönn,	  hvít	  á	  hörund	  og	  að	  vinna	  

heimilisstörf	  fyrir	  karlmanninn,	  en	  hún	  er	  að	  strauja	  jakkafatabuxurnar	  

hans.	  Hún	  er	  í	  raun	  ímynd	  hinnar	  fullkomnu	  konu:	  Gerir	  það	  sem	  henni	  er	  

sagt	  að	  gera	  og	  er	  falleg	  og	  fáklædd	  á	  meðan	  hún	  gerir	  það.	  Karlmaðurinn	  

er	  greinilega	  sá	  sem	  ræður	  á	  myndinni.	  Hann	  virðist	  hafa	  ákveðið	  vald	  yfir	  

konunni,	  en	  hann	  stendur	  og	  les	  dagblaðið	  í	  rólegheitum	  á	  meðan	  hann	  

bíður	  eftir	  að	  buxurnar	  hans	  verði	  straujaðar.	  Jakkafötin	  sem	  hann	  klæðist	  

eru	  tákn	  um	  vald,	  frama	  og	  yfirráð	  og	  dagblaðið	  er	  tákn	  um	  hvað	  

karlmaðurinn	  er	  mikill	  heimsborgari,	  víðlesinn	  og	  gáfaður.	  Konan	  er	  hins	  
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vegar	  sýnd	  sem	  kyntákn,	  í	  háum	  hælum	  og	  engu	  öðru	  á	  sama	  tíma	  og	  hún	  

er	  sýnd	  sem	  hin	  fullkomna	  húsmóðir.	  Það	  hefur	  verið	  venjan	  að	  velja	  eina	  

ímynd	  af	  konu	  og	  nota	  í	  auglýsingum,	  s.s.	  heimavinnandi	  húsmóðurina	  eða	  

kyntáknið,	  en	  í	  þessari	  auglýsingu	  er	  þessu	  skellt	  saman	  í	  eina	  fullkomna	  

ímynd.	  

	  

3.5.2.	  Rannsóknarniðurstöður	  

	   Það	  fyrsta	  sem	  allir	  hóparnir	  sögðust	  taka	  eftir	  var	  konan	  á	  myndinni.	  

Þór	  sagðist	  sjá	  berbrjósta	  konu	  að	  strauja	  af	  manninum.	  Rannsakandi	  

spurði	  hinn	  strákahópinn	  hvað	  þeim	  þætti	  athyglisvert	  og	  þá	  sagði	  Ingi:	  

Ehm,	  hún	  er	  nakin	  og	  svo	  hlógu	  þeir	  báðir.	  Þá	  bætti	  Stefán	  við:	  Það	  gæti	  

samt	  alveg	  verið	  þannig	  heima	  hjá	  sumum,	  maður	  veit	  aldrei.	  Fyrstu	  

viðbrögð	  stúlknahópanna	  voru	  nokkuð	  frábrugðin	  viðbrögðum	  strákanna	  

þó	  að	  allir	  hóparnir	  hafi	  tekið	  eftir	  allsberri	  konunni.	  Strákarnir	  sáu	  

brjóstin	  og	  Stefán	  velti	  því	  upp	  hvort	  það	  væri	  ekki	  bara	  eðlilegt	  að	  strauja	  

svona	  nakin	  heima	  hjá	  sumum.	  Stelpurnar	  sáu	  hins	  vegar	  allsbera	  konu	  að	  

strauja	  buxur	  af	  karlmanni	  og	  sagði	  Elsa	  þetta	  þegar	  hún	  sá	  myndina:	  Það	  

er	  eins	  og	  það	  sé	  verið	  að	  segja	  að	  konur	  eigi	  að	  vera	  í	  þessu	  hlutverki	  ...	  

Hann	  er	  bara	  eitthvað	  að	  lesa	  Fréttablaðið	  og	  hún	  er	  bara	  að	  strauja	  fyrir	  

hann.	  

	   Þegar	  auglýsingin	  var	  skoðuð	  betur	  hélt	  Stefán	  áfram	  að	  segja	  að	  það	  	  

væri	  kannski	  bara	  eðlilegt	  hjá	  sumum	  að	  strauja	  nakin:	  Kannski	  gera	  þau	  

[mamma	  og	  pabbi]	  það	  þegar	  við	  erum	  ekki	  heima.	  Maður	  veit	  það	  ekki,	  það	  

gæti	  alveg	  verið	  þó	  að	  við	  vitum	  það	  ekki.	  Inga	  fannst	  það	  reyndar	  frekar	  

ólíklegt	  og	  sagði:	  Það	  er	  mjög	  ólíklegt	  alla	  vega	  hjá	  mér	  sko.	  Þegar	  

rannsakandi	  spurði	  þennan	  strákahóp	  af	  hverju	  karlinn	  straujaði	  ekki	  

buxurnar	  sínar	  sjálfur	  þá	  sagði	  Stefán:	  Hann	  kann	  kannski	  ekki	  að	  strauja...	  

og	  Ingi	  svaraði	  honum:	  Þá	  lærir	  hann	  það	  bara.	  En	  þá	  sagði	  Stefán	  á	  móti:	  

Kannski	  er	  það	  bara	  vesen	  og	  hann	  nennir	  því	  ekki.	  Þegar	  hinn	  

strákahópurinn,	  þeir	  Þór	  og	  Óli,	  var	  spurður	  nánar	  út	  í	  af	  hverju	  konan	  

væri	  nakin	  að	  strauja	  sagði	  Þór:	  ÞAÐ	  er	  til	  að	  ná	  athygli.	  Þeim	  fannst	  það	  

lítillækka	  konuna	  að	  hún	  skyldi	  vera	  höfð	  nakin	  að	  gera	  heimilisverk	  og	  
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sagði	  Þór	  þetta	  vera	  skilaboðin:	  Þetta	  er	  að	  niðurlækka	  konurnar	  því	  að	  

þær	  eru,	  já,	  bara	  að	  þrífa	  heima	  samkvæmt	  þessari	  auglýsingu.	  

	   Stelpuhópunum	  fannst	  merkilegt	  að	  karlmaðurinn	  skyldi	  ekki	  veita	  

konunni	  neina	  athygli	  þó	  hún	  væri	  nakin.	  Þeim	  fannst	  þessi	  uppsetning	  

mjög	  skrýtin	  og	  sagði	  Elsa:	  Þegar	  mamma	  mín	  er	  að	  strauja	  buxur	  þá	  er	  hún	  

bara	  eitthvað	  [setur	  upp	  kæruleysislegan	  svip	  og	  blístrar	  út	  í	  loftið],	  

skilurru?	  	  Elsu	  datt	  helst	  í	  hug	  að	  hún	  hefði	  verið	  að	  koma	  úr	  sturtu	  en	  

fannst	  samt	  skrýtið	  að	  hún	  skyldi	  vera	  í	  hælum	  nýkomin	  úr	  sturtunni.	  

Stelpurnar	  tóku	  eftir	  yfirráðum	  karlmannsins	  á	  myndinni	  og	  sagði	  María:	  

Kannski	  er	  þetta	  svona	  að	  hún	  gerir	  bara	  allt	  sem	  hann	  biður	  um.	  	  

	   Þegar	  rannsakandi	  spurði	  hver	  skilaboð	  þessarar	  auglýsingar	  væru	  

höfðu	  stelpurnar	  mjög	  sterkar	  skoðanir	  á	  því.	  Þeim	  fannst	  öllum	  eins	  og	  

það	  væri	  verið	  að	  segja	  konum	  að	  hlýða	  karlmanninum.	  Inga	  sagði:	  Þeir	  

geta	  bara	  gert	  það	  sem	  þeir	  vilja,	  bara	  farið	  að	  lesa	  blaðið	  eða	  eitthvað.	  Elsa	  

sagði:	  Eins	  og	  það	  sé	  hlutverk	  kvenna	  að	  eiga	  bara	  að	  gera	  þetta	  og	  karlar	  

megi	  bara	  slaka	  á	  á	  meðan.	  Það	  var	  greinilegt	  í	  viðtölunum	  að	  stelpunum	  

fannst	  þetta	  ákveðin	  móðgun	  við	  sig	  að	  konan	  skyldi	  sýnd	  í	  þessu	  

hlutverki,	  því	  ekki	  var	  hún	  bara	  sýnd	  sem	  heimavinnandi	  húsmóðir	  heldur	  

líka	  kyntákn.	  	  
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3.6.	  „Það	  sem	  ég	  sagði	  bara;	  hún	  er	  tilbúin	  í	  allt“	  

	  

	  
Mynd	  6:	  Auglýsing	  American	  Apparel	  sem	  birtist	  í	  desember	  árið	  2006.	  

	  

3.6.1.	  Greining	  á	  auglýsingu	  

Á	  myndinni	  sjáum	  við	  unga	  konu	  í	  sundbol	  frá	  merkinu	  American	  Apparel.	  

Hún	  liggur	  á	  rúmi	  og	  heldur	  höndunum	  fyrir	  ofan	  höfuðið.	  Fótleggir	  

hennar	  eru	  sundurglenntir,	  framarlega	  á	  myndinni.	  Það	  er	  ekki	  mikið	  um	  

aðra	  leikmuni	  á	  myndinni,	  en	  það	  sést	  í	  hvítan	  vegginn	  og	  hvít	  rúmföt.	  Við	  

hlið	  stúlkunnar	  stendur	  með	  svörtum	  stöfum	  „Now	  Open“.	  Í	  fyrstu	  getur	  

þetta	  virst	  nokkuð	  einfalt,	  en	  skilaboðin	  sem	  eru	  undirliggjandi	  eru	  nokkuð	  

flóknari.	  Fyrir	  neðan	  „Now	  Open“	  stendur	  að	  búðin	  sé	  að	  ráða	  til	  sín	  fólk,	  
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þar	  fyrir	  neðan	  má	  sjá	  merki	  búðarinnar	  sem	  býr	  til	  auglýsinguna;	  

American	  Apparel.	  

	   Auglýsingin	  var	  fyrst	  birt	  til	  að	  kynna	  opnun	  nýrrar	  búðar	  í	  

Amsterdam	  árið	  2006	  og	  textinn	  „Now	  Open“	  vitnar	  í	  þessa	  nýju	  opnun.	  

Það	  er	  hins	  vegar	  engin	  tilviljun	  að	  fætur	  fyrirsætunnar	  séu	  einnig	  „opnir“	  

svo	  að	  klof	  hennar	  blasi	  við	  lesandanum.	  Auglýsingin	  fær	  þannig	  tvöfalda	  

merkingu.	  Það	  er	  ekki	  bara	  verið	  að	  vísa	  í	  opnun	  nýrrar	  búðar	  heldur	  er	  

líka	  verið	  að	  segja	  að	  fyrirsætan	  á	  myndinni	  sé	  búin	  að	  „opna	  fyrir	  

viðskipti“	  ef	  svo	  má	  að	  orði	  komast.	  Þannig	  er	  auglýsingin	  í	  raun	  að	  selja	  

fyrirsætuna	  á	  sama	  hátt	  og	  hún	  er	  að	  auglýsa	  sundbolinn	  sem	  hún	  er	  í.	  

Fyrirsætan	  er	  hlutgerð	  og	  verður	  að	  kynferðislegum	  hlut	  sem	  karlmenn	  

geta	  fengið	  aðgang	  að.	  

	   Með	  orðunum	  „Now	  open“	  og	  líkamstilburðum	  konunnar	  er	  verið	  að	  

gefa	  í	  skyn	  að	  fyrirsætan	  sé	  tilbúin	  að	  stunda	  kynlíf.	  Hins	  vegar	  segir	  

andlitssvipurinn	  hennar	  okkur	  aðra	  sögu.	  Svipurinn	  er	  óöruggur,	  hún	  er	  

eins	  og	  hún	  sé	  hrædd	  og	  hafi	  engan	  áhuga	  á	  að	  liggja	  í	  þessari	  stöðu.	  

Staðan	  sem	  hún	  er	  í	  sýnir	  einnig	  hvað	  hún	  er	  varnarlaus,	  en	  hendur	  hennar	  

eru	  faldar	  fyrir	  aftan	  höfuðið	  	  og	  hún	  liggur	  í	  rúmi	  sem	  er	  stillt	  upp	  við	  

vegg.	  Með	  því	  að	  sýna	  fyrirsætuna	  í	  þessari	  stellingu	  ýtir	  auglýsandinn	  

undir	  þá	  hugmynd	  að	  konan	  eigi	  að	  vera	  saklaus	  og	  varnarlaus	  en	  á	  sama	  

tíma	  lostafull	  og	  bjóðandi.	  

	  

3.6.2.	  Rannsóknarniðurstöður	  

	   Það	  fyrsta	  sem	  allir	  unglingarnir	  tóku	  eftir	  á	  þessari	  mynd	  er	  klofið	  á	  

konunni.	  Óli	  sagði	  þetta	  þegar	  rannsakandi	  spurði	  hann	  hvað	  væri	  það	  

fyrsta	  sem	  hann	  tæki	  eftir:	  Öhhh,	  klofið	  á	  konu.	  Það	  eiginlega	  blasir	  bara	  

við.	  María	  og	  Elsa	  hlógu	  frekar	  vandræðalega	  þegar	  þær	  sáu	  myndina	  og	  

svo	  sagði	  María:	  Klofið	  á	  henni.	  Já.	  Stefán	  hló	  líka	  þegar	  hann	  sá	  myndina	  

og	  benti	  á	  klofið	  á	  konunni	  og	  sagði:	  Hver	  er	  tilgangurinn	  að	  hafa	  þetta	  

svona?	  Þá	  bætti	  Ingi	  við:	  Já,	  veit	  ekki	  alveg	  hvað	  er	  verið	  að	  auglýsa	  þarna	  

sko.	  	  
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	   Þegar	  meðrannsakendur	  skoðuðu	  þessa	  mynd	  nánar	  kom	  í	  ljós	  mikill	  

munur	  á	  túlkuninni	  á	  milli	  kynja.	  Strákahóparnir	  voru	  með	  svipaða	  túlkun	  

á	  myndinni	  og	  stelpuhóparnir	  með	  álíka	  hugmyndir	  um	  hvað	  væri	  að	  

gerast	  á	  myndinni.	  Drengirnir	  lögðu	  áherslu	  á	  orðið	  tilbúin	  og	  var	  það	  

notað	  oftar	  en	  einu	  sinni.	  Þegar	  rannsakandi	  spurði	  út	  í	  tenginguna	  á	  milli	  

orðanna	  „Now	  Open“	  og	  myndina	  af	  konunni	  sagði	  Stefán:	  Örugglega	  að	  

þær	  eru	  tilbúnar	  í	  allt	  eða	  eitthvað.	  Þegar	  rannsakandi	  spurði	  hvernig	  

Stefán	  túlkaði	  svipinn	  á	  konunni	  og	  það	  að	  hún	  væri	  uppi	  í	  rúmi	  og	  upp	  við	  

vegg	  sagði	  Stefán:	  Æ,	  eiginlega	  ekki	  neitt	  sko	  ...	  Þetta	  er	  bara	  eitthvað	  svona	  

[pása]	  stelling	  einhvern	  veginn.	  Það	  sem	  ég	  sagði	  bara,	  hún	  er	  tilbúin	  í	  allt.	  

Gæti	  verið.	  Ingi	  tengdi	  hins	  vegar	  svipinn	  við	  eitthvað	  neikvætt	  eftir	  nokkra	  

umhugsun:	  Hún	  er	  hrædd	  eða	  eitthvað...	  Hún	  er	  alla	  vega	  ekki	  glöð	  á	  svipinn.	  	  

	   Í	  hinum	  strákahópnum	  kom	  orðið	  tilbúin	  einnig	  fyrir.	  Þá	  sagði	  Óli	  

þetta	  þegar	  hann	  var	  spurður	  út	  í	  tenginguna	  á	  milli	  textans	  og	  

myndarinnar:	  Kannski	  að	  klofið	  á	  henni	  sé	  opið	  eða	  eitthvað	  ...	  Að	  hún	  sé	  

tilbúin	  fyrir	  að	  þúst	  stunda	  kynlíf	  með	  einhverjum	  eða	  eitthvað.	  Eftir	  að	  hafa	  

rætt	  myndina	  dálítið	  lengur	  kom	  í	  ljós	  að	  strákunum	  fannst	  svipurinn	  

hennar	  ekkert	  rosalega	  traustvekjandi.	  Þá	  sagði	  Þór:	  Hún	  er	  svona	  hrædd	  ...	  

Er	  að	  prófa	  þetta	  í	  fyrsta	  skipti	  eða	  eitthvað.	  Þegar	  rannsakandi	  spurði	  hvað	  

konan	  væri	  að	  fara	  að	  prófa	  í	  fyrsta	  skipti	  sagði	  Óli:	  Að	  stunda	  kynlíf.	  Að	  

hún	  sé	  einmitt	  að	  fara	  bara	  að	  afmeyja	  sig	  eða	  eitthvað.	  Það	  kom	  einnig	  

fram	  í	  umræðunum	  um	  þessa	  mynd	  að	  Þór	  fannst	  konan	  á	  myndinni	  alls	  

ekki	  vera	  flott.	  Hún	  væri	  ekki	  súpermódelleg.	  Þegar	  rannsakandi	  spurði	  

hvað	  þessi	  auglýsing	  væri	  að	  segja	  okkur	  sagði	  Þór:	  Verið	  að	  fara	  að	  ríða	  

konu	  ...	  eða	  misheppnuð	  tilraun	  til	  að	  gera	  kynæsandi	  mynd.	  Svona	  stórt	  

brussulegt	  hár,	  hendurnar	  ójafnar	  í	  stærð,	  svona	  feit	  læri,	  hrukkur	  í	  

hálsinum	  og	  hræðslusvipur.	  

	   Þegar	  stúlkurnar	  voru	  spurðar	  út	  í	  myndina	  voru	  fyrstu	  viðbrögð	  Elsu	  

að	  segja:	  Hún[myndin]	  er	  ógeðsleg	  ..	  Bara	  af	  því	  að	  það	  er	  verið	  að	  auglýsa	  

klofið	  á	  henni.	  Þá	  bætti	  María	  við:	  Eins	  og	  klofið	  á	  henni	  sé	  bara	  opið	  fyrir	  

öllu	  eða	  þú	  veist.	  Svo	  hlógu	  þær	  báðar.	  Þær	  höfðu	  ekki	  tengt	  textann	  við	  

myndina	  þegar	  þær	  sáu	  myndina	  í	  fyrstu	  umferð	  en	  gerðu	  það	  undir	  eins	  í	  

seinni	  umferðinni.	  Elsa	  bætti	  þessu	  við	  umræðuna:	  Ég	  var	  að	  horfa	  á	  mynd	  
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sem	  var	  einmitt	  svona	  um	  barnaníðing	  sem	  tók	  myndir	  af	  svona	  stelpum	  og	  

hafði	  það	  svo	  fyrir	  fatabúð.	  Svona	  myndir	  akkúrat.	  Hún	  hét	  Trust.	  Og	  það	  var	  

einhvern	  veginn	  svona	  myndir	  og	  ég	  get	  ekki	  hætt	  að	  hugsa	  það	  núna	  að	  

barnaníðingur	  sé	  þúst	  að	  taka	  þessar	  myndir	  og	  nota	  þær	  svo	  í	  auglýsingu.	  

Þegar	  rannsakandi	  spurði	  Elsu	  og	  Maríu	  út	  í	  svipinn	  á	  stúlkunni	  sagði	  

María:	  Hún	  er	  hrædd	  ...	  Það	  svona	  er	  eiginlega	  eins	  og	  einhver	  sé	  að	  halda	  

fótunum	  hennar	  í	  sundur	  eða	  þúst.	  Elsa	  sagði	  þá:	  Já	  bara	  þúst,	  er	  bara	  að	  

pína	  hana	  til	  að	  vera	  svona.	  Eins	  og	  hún	  þori	  ekki	  annað	  en	  að	  vera	  svona.	  

	   Þegar	  Anna	  og	  Inga	  voru	  spurðar	  út	  í	  textann	  sagði	  Anna:	  Þetta	  á	  

örugglega	  að	  vera	  að	  búðin	  sé	  opin	  en	  þetta	  er	  bara	  þúst...	  Og	  Inga	  kláraði	  

setninguna:	  ...	  að	  það	  megi	  allir	  koma	  til	  hennar	  ...	  Það	  er	  eins	  og	  hún	  sé	  að	  

fara	  að	  gráta	  eða	  eitthvað.	  Þær	  töluðu	  um	  að	  karlarnir	  gætu	  bara	  horft	  á	  

hana	  eins	  og	  þeir	  vildu	  og	  að	  henni	  liði	  ekki	  vel	  með	  það.	  Einnig	  sögðu	  þær	  

að	  karlarnir	  væru	  örugglega	  á	  leiðinni	  upp	  á	  hana	  og	  hún	  væri	  þess	  vegna	  

hrædd.	  Þegar	  rannsakandi	  spurði	  hver	  skilaboð	  þessarar	  auglýsingar	  væru	  

sagði	  Anna:	  Þau	  eru	  ekki	  góð.	  Uhm,	  að	  konan	  sé	  bara	  hlutur	  eða	  eitthvað.	  

	   Það	  er	  greinilegt	  að	  stelpurnar	  sjá	  eitthvað	  klámfengið	  og	  óeðlilegt	  við	  

myndina,	  en	  strákarnir	  voru	  lengur	  að	  fara	  að	  tala	  um	  að	  hún	  væri	  hrædd	  

og	  vildi	  þetta	  kannski	  ekki.	  	  
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3.7.	  „Það	  á	  að	  sýna	  hvað	  það	  [bindið]	  er	  sterkt,	  eða	  eitthvað“	  

	  
Mynd	  7	  –	  Auglýsing	  jakkafataframleiðandans	  Duncan	  Quinn	  	  

	  

3.7.1.	  Greining	  á	  auglýsingu	  

Í	  þessari	  auglýsingu	  sjáum	  við	  hvítan	  karlmann	  í	  jakkafötum	  frá	  Duncan	  

Quinn	  halda	  í	  bindi	  sem	  er	  bundið	  um	  háls	  kvenkyns	  fyrirsætu.	  Kona	  í	  

hvítum	  nærfötum	  liggur	  lífvana	  á	  fremri	  hluta	  bíls.	  Það	  er	  blóð	  á	  bílnum	  

sem	  má	  reikna	  með	  að	  komi	  úr	  höfði	  konunnar.Við	  sjáum	  ekki	  í	  andlit	  

konunnar,	  en	  karlinn	  virðist	  nokkuð	  sáttur	  á	  svipinn.	  Niðri	  í	  hægra	  horni	  

er	  merki	  fataframleiðandans	  Duncan	  Quinn	  sem	  framleiðir	  auglýsinguna.	  

	   Bein	  túlkun	  auglýsingarinnar	  getur	  verið	  sú	  að	  ef	  karlmaður	  klæðist	  

jakkafötum	  frá	  Duncan	  Quinn	  muni	  hann	  ná	  sér	  í	  falleg	  kynlífstákn	  í	  ól	  sem	  

hann	  getur	  ráðið	  yfir.	  Það	  lítur	  hins	  vegar	  út	  fyrir	  að	  karlmaðurinn	  á	  

myndinni	  hafi	  kyrkt	  konuna	  með	  bindinu	  vegna	  þess	  hve	  máttlaus	  hún	  er.	  

Karlmaðurinn	  er	  hins	  vegar	  hálf	  brosandi	  og	  virðist	  nokkuð	  ánægður	  með	  
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sig.	  Hann	  táknar	  hérna	  ímynd	  hins	  ríkjandi	  karlmanns	  sem	  er	  æðri	  

konunni,	  hér	  fær	  hún	  engu	  ráðið;	  það	  er	  einungis	  hann	  sem	  fer	  með	  

stjórnina.	  Auglýsingin	  hlutgerir	  sannarlega	  konur	  og	  virðist	  einnig	  hvetja	  

til	  kynferðislegs	  ofbeldis	  gagnvart	  konum.	  Hlutgervingin	  felst	  í	  því	  að	  það	  

sést	  í	  grannan	  kvenmannslíkama	  á	  meðan	  andlit	  hennar	  snýr	  frá	  

myndavélinni	  sem	  gefur	  til	  kynna	  að	  hún	  sem	  persóna	  skipti	  engu	  máli.	  

Það	  er	  einungis	  líkami	  hennar	  sem	  skiptir	  máli.	  Hún	  er	  sett	  fram	  eins	  og	  

bráð	  sem	  maðurinn	  hefur	  náð	  að	  festa	  klær	  sínar	  í,	  eða	  nánar	  tiltekið	  náð	  

að	  festa	  bindi	  sitt	  utan	  um.	  Í	  veiðisamfélögum	  veiðimanna	  og	  safnara	  er	  

einnig	  þekkt	  að	  veiðimaðurinn	  láti	  taka	  mynd	  af	  sér	  og	  bráð	  sinni.	  Það	  er	  

gert	  til	  að	  sýna	  yfirburði	  veiðimannsins	  yfir	  bráðinni	  (Barnard,	  2004).	  Á	  

þennan	  sama	  hátt	  er	  karlmaðurinn	  á	  myndinni	  að	  stilla	  „bráðinni“	  sinni	  

upp	  til	  þess	  að	  sýna	  að	  hann	  sé	  henni	  sterkari.	  

	   Bindi	  eru	  gjarnan	  tákn	  um	  vald	  og	  frama,	  en	  bindið	  undirstrikar	  hér	  

enn	  frekar	  löngun	  karlmanna	  í	  vald	  og	  frama	  og	  yfirráð	  yfir	  

kvenmanninum.	  Það	  er	  þó	  ekki	  bara	  bindið	  sem	  táknar	  vald	  og	  frama,	  því	  

að	  jakkafötin	  og	  evrópski	  sportbíllinn	  tákna	  það	  líka,	  en	  það	  að	  bindið	  skuli	  

vera	  utan	  um	  háls	  konunnar	  sýnir	  vald	  karlmannsins	  yfir	  henni	  mjög	  

augljóslega.	  

	  

3.7.2.	  Rannsóknarniðurstöður	  

	   Fyrstu	  viðbrögð	  meðrannsakenda	  minna	  voru	  einnig	  mjög	  kynjaskipt	  

að	  þessu	  sinni.	  Strákarnir	  tóku	  fyrst	  eftir	  bindinu	  en	  Stefán	  sagði:	  Það	  á	  að	  

sýna	  hvað	  það	  [bindið]	  er	  sterkt	  eða	  eitthvað,	  ég	  veit	  það	  ekki.	  Það	  fyrsta	  

sem	  Óli	  sá	  var:	  Líkami	  konu	  á	  nærfötunum	  og	  einhvern	  karl	  með	  einhverja	  

kló	  eða	  eitthvað.	  Viðbrögð	  Maríu	  og	  Elsu	  voru	  hins	  vegar	  allt	  önnur,	  en	  það	  

fyrsta	  sem	  María	  sagði	  var:	  Karl	  að	  kyrkja	  konu	  og	  fylgdi	  Elsa	  á	  eftir	  og	  

sagði:	  Já,	  að	  misnota	  hana	  eða	  eitthvað.	  Þá	  sagði	  María:	  Alla	  vega	  að	  gera	  

eitthvað	  við	  hana	  sem	  hún	  vill	  örugglega	  ekki.	  Anna	  og	  Inga	  sögðust	  taka	  

fyrst	  eftir	  bindinu	  sem	  væri	  	  strekkt	  utan	  um	  hálsinn	  á	  konunni.	  	  

	   Þegar	  farið	  var	  aftur	  og	  ítarlegar	  yfir	  myndina	  spurði	  rannsakandi	  Óla	  

og	  Þór	  af	  hverju	  karlmaðurinn	  á	  myndinni	  væri	  hálf	  brosandi.	  Þá	  sagði	  Þór:	  
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Af	  því	  að	  hann	  er	  með	  konu	  og	  bindi	  og	  Óli	  bætti	  við:	  [Hefur]	  örugglega	  

verið	  að	  stunda	  kynlíf	  með	  henni	  eða	  eitthvað.	  Þegar	  rannsakandi	  benti	  

þeim	  á	  blóðið	  sem	  væri	  í	  kringum	  hár	  konunnar	  sögðu	  þeir	  að	  hún	  væri	  

kannski	  meðvitundarlaus	  og	  Þór	  bætti	  við:	  Hann	  	  hafði	  kannski	  tekið	  og	  

hert	  bindið	  of	  mikið	  eða	  eitthvað.	  Rannsakandi	  vildi	  kanna	  hvort	  

auglýsingin	  hefði	  á	  nokkurn	  hátt	  misboðið	  þeim	  og	  spurði	  því	  hvað	  þessi	  

auglýsing	  væri	  í	  raun	  að	  segja.	  Þá	  sagði	  Óli:	  Gæti	  verið	  að	  þú	  veist,	  hann	  sé	  

að	  sýna	  að	  það	  sé	  hægt	  að	  nota	  bindin	  til	  fleira	  en	  bara	  að	  vera	  með	  það	  um	  

hálsinn	  og	  utan	  á	  skyrtum.	  Hinn	  strákahópurinn	  fór	  hins	  vegar	  að	  tala	  um	  

að	  maðurinn	  hefði	  líklega	  verið	  að	  drepa	  konuna	  og	  sögðu	  þeir	  að	  hann	  liti	  

út	  eins	  og	  ógeðslegur	  nauðgari.	  Stefán	  sagði:	  Hann	  er	  örugglega	  að	  fara	  að	  

nauðga	  henni	  eða	  eitthvað.	  Það	  er	  mikið	  ógeðslegt	  svona	  til.	  Rannsakanda	  

fannst	  áhugavert	  að	  þeim	  þótti	  auglýsingin	  í	  raun	  ekkert	  klámfengin	  en	  

Stefán	  svaraði	  spurningunni	  hvort	  þessi	  auglýsing	  væri	  klámfengin	  svona:	  

Tæknilega	  séð	  ekki,	  nema	  bara	  það	  að	  hún	  er	  fáklædd.	  

	   Elsu	  fannst	  eins	  og	  karlinn	  væri	  sá	  sem	  réði	  á	  myndinni.	  Henni	  fannst	  

hann	  vera	  ánægður	  með	  sig	  og	  sagði	  hún:	  Það	  er	  eins	  og	  hún	  sé	  á	  einhverju	  

eða	  eitthvað,	  eða	  þúst,	  að	  hann	  sé	  bara	  að	  leika	  sér	  með	  hana.	  Eftir	  að	  Elsa	  

og	  María	  taka	  eftir	  blóðpollinum	  á	  bílnum	  voru	  þær	  vissar	  um	  að	  hann	  

hefði	  drepið	  hana.	  María	  sagði	  að	  hann	  væri	  að	  hugsa	  þetta:	  Ef	  þú	  ætlar	  

ekki	  að	  hlýða	  mér	  þá	  drep	  ég	  þig	  bara.	  Þær	  sögðust	  í	  raun	  ekki	  hafa	  séð	  

neitt	  mjög	  athugavert	  við	  myndina	  við	  fyrstu	  sýn	  en	  eftir	  að	  hafa	  staldrað	  

aðeins	  við	  hana	  fannst	  þeim	  auglýsingin	  ógeðsleg.	  Inga	  og	  Anna	  voru	  á	  

svipaðri	  skoðun	  og	  hinar	  stelpurnar	  en	  þeim	  fannst	  líka	  eins	  og	  hann	  væri	  	  

ánægður	  með	  sig.	  Þær	  sögðu	  að	  skilaboð	  myndarinnar	  væru	  að	  það	  fylgdi	  

kona	  á	  nærfötum	  með	  hverju	  seldu	  bindi.	  	  
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4.	  Umræður	  
Rannsóknarspurningin	  sem	  sett	  var	  fram	  í	  upphafi	  ritgerðar	  hljómaði	  

svona:	  Hversu	  meðvitaðir	  eru	  unglingar	  í	  9.	  bekk	  grunnskóla	  um	  

birtingarmyndir	  kvenna	  í	  tískuauglýsingum?	  Samkvæmt	  niðurstöðum	  

rannsóknarinnar	  voru	  unglingarnir	  nokkuð	  vakandi	  þegar	  kom	  að	  því	  að	  

túlka	  og	  lesa	  í	  auglýsingarnar.	  Það	  kom	  rannsakanda	  satt	  að	  segja	  á	  óvart	  

hversu	  mikið	  unglingarnir	  virtust	  taka	  eftir	  og	  lesa	  í	  atburðarásina	  á	  

myndunum.	  Það	  reyndist	  þó	  vera	  mikill	  munur	  á	  því	  hvernig	  kynin	  túlkuðu	  

auglýsingarnar	  og	  er	  það	  sú	  niðurstaða	  sem	  er	  hvað	  áhugaverðust	  í	  

rannsókninni.	  Sem	  dæmi	  um	  mismunandi	  áherslur	  minntust	  stelpurnar	  á	  

granna	  líkama	  kvennanna	  í	  þremur	  af	  sjö	  auglýsingum	  en	  strákarnir	  

töluðu	  aðeins	  um	  líkamsbyggingu	  kvennanna	  í	  einni	  auglýsingunni.Það	  var	  

þegar	  Þór	  sagði	  að	  stelpan	  á	  mynd	  sex,	  í	  auglýsingu	  American	  Apparel,	  

væri	  ekki	  eins	  og	  súpermódel	  því	  hún	  væri	  með	  feit	  læri	  og	  brussulegt	  hár.	  

Þess	  ber	  þó	  að	  gæta	  að	  strákarnir	  minntust	  nokkuð	  oft	  á	  brjóst	  kvennanna.	  

	   Einnig	  voru	  stelpurnar	  fljótari	  	  að	  koma	  sér	  að	  kjarnanum	  í	  

skilaboðum	  myndanna.	  Rannsakandi	  þurfti	  ekki	  að	  ræða	  jafn	  mikið	  við	  

stelpurnar	  til	  þess	  að	  þær	  áttuðu	  sig	  á	  skilaboðum	  myndanna	  	  og	  hann	  

þurfti	  að	  gera	  með	  strákana.	  Þær	  voru	  fljótar	  að	  grípa	  til	  orða	  eins	  og	  

klámfengið	  og	  kynferðislegt	  á	  meðan	  strákarnir	  fóru	  frekar	  út	  i	  það	  að	  

grínast	  með	  stellingarnar	  sem	  konurnar	  voru	  í	  áður	  en	  þeir	  ræddu	  um	  

myndirnar	  af	  einhverri	  alvöru.	  Það	  var	  mjög	  áhugavert	  að	  sjá	  hvernig	  

kynin	  notuðu	  grín	  og	  hlátur	  á	  mismunandi	  hátt	  við	  túlkun	  myndanna.	  

Strákarnir	  notuðu	  það	  til	  þess	  að	  gera	  lítið	  úr	  skilaboðum	  myndanna	  áður	  

en	  þeir	  fóru	  að	  ræða	  um	  þær.	  Stelpurnar	  hlógu	  hins	  vegar	  meira	  þegar	  

þeim	  var	  misboðið,	  en	  það	  fylgdi	  oft	  einhvers	  konar	  vandræðalegur	  hlátur	  

þegar	  þær	  sáu	  eitthvað	  óeðlilegt	  á	  myndunum.	  	  

	   Orðalag	  drengjanna	  var	  einnig	  oft	  á	  tíðum	  mjög	  áhugavert	  en	  þegar	  

rætt	  var	  um	  mynd	  sex,	  auglýsinguna	  frá	  American	  Apparel,	  töluðu	  

strákarnir	  um	  að	  hún	  væri	  tilbúin	  í	  allt.	  Að	  það	  væri	  hennar	  ákvörðun	  að	  fá	  

karlmenn	  upp	  í	  rúm	  til	  sín	  og	  þegar	  þeir	  voru	  spurðir	  út	  í	  svipinn	  hennar	  

sögðu	  þeir	  að	  hún	  væri	  hrædd	  vegna	  þess	  að	  hún	  væri	  einmitt	  að	  fara	  bara	  

að	  afmeyja	  sig	  eða	  eitthvað.	  Í	  þeirra	  huga	  er	  þetta	  s.s.	  allt	  með	  hennar	  
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samþykki.	  Hún	  sjálf	  var	  tilbúin	  að	  stunda	  kynlíf	  með	  karlmanni	  og	  var	  að	  

fara	  að	  afmeyja	  sig	  sjálf	  með	  karlmanni.	  Stelpurnar	  töluðu	  hins	  vegar	  á	  allt	  

öðrum	  nótum	  um	  þessa	  mynd.	  Þær	  minntust	  á	  barnaníðinga,	  töluðu	  um	  að	  

hún	  væri	  pínd	  til	  að	  vera	  svona	  og	  að	  það	  væri	  eins	  og	  hún	  vildi	  bara	  gráta.	  

	   Unglingarnir	  voru	  frekar	  fljótir	  að	  lesa	  í	  sum	  táknin,	  en	  þau	  voru	  t.a.m.	  

mjög	  fljót	  að	  túlka	  íspinnann	  á	  mynd	  þrjú	  sem	  reðurtákn.	  Hins	  vegar	  voru	  

aðrar	  táknmyndir	  sem	  unglingarnir	  virtust	  ekki	  lesa	  mikið	  í,	  en	  þar	  má	  

nefna	  hvíta	  litinn	  á	  bikiníinu	  á	  mynd	  eitt	  og	  hvítu	  nærfötin	  á	  mynd	  sjö.	  

Rannsakandi	  spurði	  alla	  hópana	  hvað	  þau	  héldu	  að	  hvíti	  liturinn	  gæti	  

táknað.	  Elsa	  sagði	  bikiníið	  vera	  hvítt	  til	  þess	  að	  konan	  á	  myndinni	  yrði	  

meira	  áberandi	  brún.	  Óli	  hélt	  að	  hvíti	  liturinn	  væri	  notaður	  því	  að	  þá	  væru	  

nærfötin	  meira	  gegnsæ	  og	  þar	  af	  leiðandi	  meira	  kynæsandi.	  Enginn	  tengdi	  

hvíta	  litinn	  við	  sakleysi,	  hreinleika	  eða	  meydóm.	  

	   Rannsakandi	  lagði	  allar	  auglýsingarnar	  á	  borðið	  í	  lok	  hvers	  viðtals	  og	  

spurði	  unglingana	  hvort	  einhverjar	  myndir	  skæru	  sig	  úr	  eða	  hvort	  

einhverjar	  ættu	  ekki	  heima	  í	  þessum	  bunka.	  Þá	  kom	  í	  ljós	  að	  þau	  flokkuðu	  

flest	  myndirnar	  í	  nokkra	  hópa.	  Þau	  flokkuðu	  saman	  mynd	  númer	  tvö	  sem	  

er	  af	  Madonnu	  og	  mynd	  númer	  fimm	  sem	  er	  af	  nakinni	  konu	  að	  strauja.	  

Það	  er	  nokkuð	  augljós	  tenging	  á	  milli	  þeirra	  mynda,	  en	  þær	  snúa	  báðar	  að	  

heimilisverkum	  kvenna.	  Til	  viðbótar	  tengdu	  flestir	  unglingarnir	  saman	  

mynd	  númer	  fjögur	  og	  sjö,	  auglýsingar	  Calvin	  Klein	  og	  Duncan	  Quinn.	  Sú	  

tenging	  verður	  einnig	  að	  teljast	  nokkuð	  rökrétt	  því	  þær	  sýna	  báðar	  ofbeldi	  

gegn	  konum.	  Þremur	  af	  fjórum	  hópum	  fannst	  mynd	  númer	  eitt,	  

ilmvatnsauglýsingin	  frá	  Dolce	  &	  Gabbana,	  ekki	  eiga	  heima	  með	  hinum	  

auglýsingunum.	  Strákunum	  fannst	  hún	  ekkert	  svona	  klámfengin	  eins	  og	  

hinar	  og	  stelpurnar	  sögðu	  að	  hún	  væri	  ekkert	  svo	  hræðileg.	  Einnig	  sögðu	  

Elsa	  og	  María	  að	  þær	  hefðu	  margoft	  séð	  þessa	  mynd	  í	  tískublöðum	  en	  að	  

þær	  hefðu	  aldrei	  staldrað	  við	  hana	  eða	  fundist	  eitthvað	  athugavert	  við	  

hana.	  Þær	  sögðust	  hins	  vegar	  sjá	  valdamisræmið	  sem	  ætti	  sér	  stað	  á	  

myndinni	  eftir	  að	  hafa	  rætt	  um	  hana.	  	  

	   Þar	  liggur	  kjarni	  málsins.	  Stelpurnar	  sögðust	  hafa	  séð	  myndina	  og	  

gleypt	  við	  henni	  eins	  og	  hún	  var.	  Það	  kom	  margoft	  fram	  í	  viðtölunum	  að	  

unglingarnir	  hefðu	  líklega	  ekki	  stöðvað	  við	  þessar	  myndir	  ef	  þeir	  sæju	  þær	  



	   42	  

í	  tískutímariti.	  Stefán	  sagði	  þetta	  meðal	  annars	  þegar	  rætt	  var	  um	  mynd	  

fjögur,	  Calvin	  Klein	  auglýsinguna:	  Ég	  held	  það	  sé	  ekkert	  pælt	  í	  þessu,	  eða	  

þúst,	  ef	  þú	  lest	  í	  gegnum	  blað	  þá	  ertu	  ekkert	  að	  pæla	  í	  þessu.	  Þúst,	  ef	  þú	  ferð	  í	  

gegnum	  blað	  þá	  ertu	  yfirleitt	  bara	  að	  pæla	  í	  buxunum,	  þú	  ert	  ekkert	  að	  pæla	  

í	  myndunum.	  Fyrir	  þessa	  rannsókn	  sögðust	  unglingarnir	  ekki	  hugsa	  út	  í	  

þessar	  auglýsingar,	  en	  nokkrir	  sögðust	  sannarlega	  munu	  hugsa	  um	  

skilaboð	  slíkra	  auglýsinga	  eftir	  að	  hafa	  tekið	  þátt	  í	  rannsókninni.	  	  

	   Það	  er	  mjög	  áhugavert	  að	  unglingarnir	  segjast	  hafa	  annað	  viðhorf	  til	  

þessara	  auglýsinga	  eftir	  þáttöku	  í	  rannsókninni	  og	  er	  það	  jafnvel	  merki	  um	  

að	  með	  aukinni	  fræðslu	  fyrir	  unglinga	  geti	  orðið	  hugarfarsbreyting	  

gagnvart	  slíkum	  auglýsingum.	  Þar	  er	  hægt	  að	  beina	  ábyrgðinni	  að	  tveimur	  

mismunandi	  stofnunum;	  að	  fjölmiðlum	  og	  að	  grunnskólunum.	  Það	  eru	  

fjölmiðlar	  sem	  móta	  viðhorf	  og	  lífsmyndir	  unglinga	  og	  ef	  þeir	  tækju	  ábyrgð	  

og	  sýndu	  gott	  fordæmi	  þegar	  kemur	  að	  birtingarmyndum	  kvenna	  myndi	  

það	  að	  öllum	  líkindum	  hafa	  keðjuverkandi	  áhrif	  á	  samfélagið.	  

Grunnskólarnir	  gætu	  tekið	  ábyrgð	  með	  því	  að	  koma	  kennslu	  um	  

auglýsingalæsi	  eða	  fjölmiðlalæsi	  inn	  í	  kennslutíma	  í	  grunnskóla	  og	  þannig	  

gætu	  unglingar	  staðið	  vel	  að	  velli	  gagnvart	  þeim	  staðalímyndum	  sem	  þeir	  

eru	  mataðir	  á	  á	  hverjum	  degi.	  Með	  því	  að	  kenna	  þeim	  gagnrýna	  hugsun	  og	  

benda	  þeim	  á	  vandann	  sem	  ríkir	  í	  kringum	  framsetningu	  kvenna	  í	  

auglýsingum	  getum	  við	  hjálpað	  til	  að	  sporna	  gegn	  vandanum.	  Þannig	  

myndu	  unglingar	  læra	  að	  spyrja	  gagnrýnna	  spurninga	  eins	  og	  af	  hverju	  

okkur	  eru	  sýndar	  þessar	  myndir	  og	  hvaða	  tilgangi	  þær	  þjóni.	  
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