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Útdráttur 

 
Í þessari rannsókn er fjallað um tilgang andlitsförðunar á Íslandi og rýnt verður í hvaðan 

skilaboðin um tilgang hennar koma. Unnið er úr viðtalsrannsókn sem gerð var veturinn 

2012-2013 þar sem viðtöl voru tekin við nokkra einstaklinga sem hafa mismunandi sýn 

á andlitsförðun. Viðtalsrannsóknin er aðal heimild þessarar rannsóknar en einnig er 

stuðst við kenningar fræðimanna á borð við þjóðfræðinginn Alan Dundes. Þá verður 

sjálfsmynd einstaklinga og hópa skoðuð með hugsanastýringu samfélagsins til 

hliðsjónar. Einnig var hlutverk förðunar skoðað í tengslum við grímuna og hylmingu 

andlitsins eða hins sanna sjálfs.  

  Í rannsókninni kom í ljós að tilgangur förðunar er einstaklings- og 

samfélagsbundinn. Andlitsförðun er oft notuð sem tjáning á sjálfsmynd einstaklinga og 

á ákveðnum þjóðfræðihópum. Skilaboðin sem samfélagið sendir frá sér um gildi hennar 

eru oft óraunveruleg og ýta undir brenglaða sjálfsmynd einstaklinga. Þá geta 

einstaklingar lesið menningarlegu táknin um andlitsförðun á mismunandi hátt miðað við 

uppeldi og gildi sem þau fá úr sínu nánasta umhverfi. 
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Inngangur 

Einstaklingar eru jafn misjafnir og þeir eru margir. Hvert og eitt okkar tilheyrir 

mörgum þjóðfræðihópum og sjálfsmynd okkar er mótuð af gildum samfélagsins, 

hópanna og okkar sjálfra. Að sýna sjálfsmynd sína getur verið flókið samspil gilda 

og tákna sem samfélagið kennir okkur að greina. Við lærum að lesa í táknin og 

tileinkum okkur viðeigandi viðbrögð og hegðun. Til dæmis er okkur kennt að það 

á að hafa hljótt þegar við erum stödd á bókasafni og þegar lóan er komin þá fer að 

vora. En tilgangur þessara tákna og framsetning þeirra er ekki alltaf augljós. 

Andlitsförðun er eitt þeirra tákna sem ekki hefur augljósan tilgang. Hver er 

tilgangur andlitsförðunar? Er hann einstaklingsbundinn? Er hann menningarlegur 

eða kynbundin? Andlitsförðun hefur verið heillandi í mínum huga frá 

unglingsaldri. Hún getur verið eins og besta töfrabragð, upplífgandi gleðigjafi, 

listaverk eða hjálpartæki. Sem áhugamanneskja um andlitsförðun sá ég fljótlega 

tengslin á milli flutnings (e. performance) og athafnarinnar að setja á sig andlit. 

Það er oft sagt að konur setji á sig andlit og það er áhugavert að skoða hvort það 

sé tenging á milli andlitsfarða og grímu og hvort sjálfsmyndin breytist við það að 

setja á sig andlit.  Er hægt að fara í hlutverk þegar maður er búin að setja á sig 

farða? Förðunarvörur geta verið verkfæri fyrir konur og til þess að verkfærin virki 

verður maður að læra hvaða tilgangi þau þjóna, t.d. skúfar maður stjörnuskrúfu 

með stjörnuskrúfjárni en ekki flötu o.s.frv. Andlitsförðun á sér ekki langa sögu á 

Íslandi og tilgangur hennar hefur þróast í takt við tískustrauma, efnahag og 

síaukið flæði upplýsinga. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um tilgang andlitsförðunar á Íslandi. Það 

verður reynt að sýna fram á hlutverk farðans sem hversdagslega athöfn og sem 

verkfæri við hin ýmsu tilefni. Einnig verður skoðað hvaðan menningarlegu táknin 

um förðun kemur. Hvaðan lærum við að mismunandi tilefni kalla á mismunandi 

förðun? Hvað er viðeigandi og hvað ekki? Öll lærum við hvað samfélaginu þykir 

viðeigandi og hvað ekki í gegn um menningarlegt forræði en það er okkar að 

ákveða hvort við fylgjum meginstraumnum eða ekki. Rannsóknarspurningunni 

sem reynt verður að svara í þessari ritgerð er: Hver er tilgangur andlitsförðunar á 



7 

 

Íslandi, hvaða hlutverk hefur hún og hvaðan fáum við vitneskju um tilganginn? 

Til þess að svara þessari spurningu verður unnið með viðtöl sem ég tók við nokkra 

einstaklinga sem hafa mismunandi innsýn inn í heim förðunar. Viðtölin voru tekin 

upp á hljóðupptöku. Rýnt verður í táknið sem andlitsförðunin er og skoðað 

hvernig þetta tákn er notað sem framsetning á sjálfsmynd. Þá mun ég notast við 

kenningar þjóðfræðingsins Alan Dundes um sjálfsmynd og þjóðfræðihópa. Efnið 

sem er notað úr viðtalsrannsókninni er þjóðfræðaefni. Í viðtalsrannsókninni var 

stuðst við kenningar fræðimannana Edward D. Ives og Valerie R. Yow. Í 

viðtölunum kom í ljós að það má finna tengingu á milli förðunar og hlutverka, að 

förðun geti verið notuð sem gríma og að einstaklingar geti farið í hlutverk við það 

að setja á sig grímu/andlitsfarða. Einnig kom fram að förðun getur skipt máli 

varðandi sjálfstraust einstaklinga. Þá var skoðað hvað þykir vera bannhelgi í 

sambandi við förðun og hvort það að vera ekki með neina andlitsförðun sé 

bannhelgi. Áhersla verður lögð á það að skoða hvenær og hvar viðmælendur mínir 

urðu fyrst varir við förðunarvörur í sínu nánasta umhverfi, hver tilgangur þess að 

nota vörurnar var og hvort tilgangurinn hafi breyst. 

Í nútíma vestrænu samfélagi er hægt að kaupa flest sem hugurinn girnist. 

Þar er fegurð engin undartekning. Auglýsinga- og skemmtanaiðnaðurinn dælir 

skilaboðum til neytenda samfélagsins um að fegurð fáist í krukkum og túbum. Þá 

er hægt að kaupa kynþokka, losta og ímynd. Staðalímyndirnar eru oftar en ekki 

brengluð sýn á raunveruleikann og ómögulegt er að reyna að standast undir þeim. 

Í ritgerðinni verður farið aðeins í það hvaða skilaboð förðunarvörur eru að senda 

konum og ungum stúlkum. Eru förðunarvörur seldar fyrir konur eða karlmenn? 

Ennfremur verður aðeins fjallað um náttúrufegurð íslenskra kvenna og þá 

hugsunarstýringu sem á sér stað í samfélaginu í gegn um orðræðu og fjölmiðla. 

Hvaða áhrif það hefur á sjálfsmynd kvenna og hvaða gildi er verið að setja fram.  

Er siðferðislega rétt að markaðssetja förðunarvörur fyrir börn? Fjallað 

verður um hvenær förðunarvörur koma inn sem dagleg athöfn hjá viðmælendum 

mínum og hvað þeim finnst um þróunina sem á sér stað hjá snyrtivörufyrirtækjum 

gagnvart markaðssetningu á vörum fyrir börn. Ennfremur verður rætt aðeins um 

hvaða staðlar eru viðeigandi í samfélaginu varðandi aldur þeirra sem nota 
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förðunarvörur og hver er þá tilgangurinn? Tilgangurinn getur verið annar ef aldur 

neytenda er skoðaður, en það þarf ekki að vera.  
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Kenningar og hugtök 

 

Flutningur getur einkennt sjálfsmynd fólks og sagt öðrum sögur sem viðkomandi 

vill segja. Það að framkvæma hversdagslegar athafnir þarfnast mikillar þjálfunar, 

líkt og æfingar fyrir hlutverk í leikriti eða sviðssetningu. Við erum þjálfuð af 

fjölskyldumeðlimum, umhverfi okkar og samfélagi til að læra okkar hlutverk.1 

Við sendum stöðugt frá okkur tákn sem aðrir sjá og skilja á sinn hátt. Það sem við 

setjum fram kemst ekki alltaf til skila eins og við vonumst til því fólk túlkar 

táknin sem við sendum frá okkur á mismunandi vegu. Gildin sem eru í táknunum 

eru mismunandi og þau geta einnig verið staðbundin. Að setja á sig andlistfarða er 

eitt tákn sem margir einstaklingar ákveða að nota. Andlistförðun er ekki bara 

mismunandi eftir menningarheimum heldur einnig einstaklingsbundin og hún 

getur sagt ýmislegt um sjálfsmynd viðkomandi einstaklings.  

 

Performance, in its most prominent usage in contemporary folkloristics, is a 

framed mode of communication in which aesthetic considerations are brought 

to the fore.2 

  

Eins og Patricia E. Sawin segir hér er flutningur samskiptamáti þar sem 

fagurfræði er dregin á yfirborðið. Andlitsförðun er fagurfræðileg og notkun á 

henni er flutningur. Sá flutningur verður oft að venju eða hefð hjá viðkomandi 

einstaklingi þar sem sú athöfn að setja á sig andlitsfarða er endurtekin aftur og 

aftur við ákveðin tilefni eða daglega.  

 

Rituals  are regular, repetitive, rule-determinded patterns of symbolic 

behavior, performed by one or more people, that  utilize any or all of the 

                                                      

 

 

 

1  Schechner, Performance Studies, 28-29. 

2  Sawin, Encyclopedia of Folklore and Literature, 497. 
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following components: language, action, visual imagery, personification and 

characterization, specific objects imbued with meaning and music.3  

  

Daglega framkvæmum við óteljandi athafnir til þess að tjá okkur og okkar 

þarfir. Við tjáum okkur til dæmis með klæðaburði og förðunarvörum og við 

getum sett okkur í ákveðin hlutverk með því að nota andlitsfarða á ýmsa vegu. 

Flutningur okkar á sjálfinu og því sem við viljum að einkenni okkur út á við er 

daglegur og oftar en ekki mismunandi. Með því að nota andlitsförðun sem tákn 

fyrir sjálfmynd okkar getur hún orðið dagleg athöfn og segir Fenja Gunn í bók 

sinni The Artificial Face um athöfnina sem andlitsförðun er:  

 

Throughout recorded history cosmetics have been used to create the beauty 

ideal of each passing age and for centuries a daily routine of beauty care has 

been an accepted 'ritual' within a social context. Women and even men, it 

seems, have always had a fascination for changing their appearance with the 

aid of paints, powders, dyes, depilatory devices and other artificial methods, 

and the general acceptance of this practice as a manifestation of civilised 

living has disguised its ancient pagan origins.4 

 

Þjóðfræðingurinn Alan Dundes fjallar um hugtakið sjálfsmynd í bókinni 

Folklore Matters og þar segir meðal annars að sjálfsmynd geti verið stöðug þó 

útlit breytist og er hún því andleg.5 En hann segir ennfremur að öll höfum við 

margar sjálfsmyndir sem við notum við mismunandi tilefni. Hver þeirra er þá 

okkar sanna sjálfsmynd? Höfum við bara eina sanna sjálfsmynd?  Dundes segir að 

það sé alltaf einhver hluti af okkar sanna sjálfi í hverri sjálfsmynd.6 Þó við 

tilheyrum mörgum þjóðfræðihópum og högum okkur mismunandi eftir því í 

                                                      

 

 

 

3  Richardson, The Westminister Dictionary of Christian Theology. 

4   Gunn, The Artificial Face, 19. 

5  Dundes, Folklore Matters, 4. 

6  Sama heimild, 6. 
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hvaða hópi við erum stödd þá stundina þá höldum við alltaf í ákveðna eiginleika 

sem mynda þetta sanna sjálf. Hann ræðir líka um ímynd og hún er upplifun okkar 

á okkur sjálfum og öðrum.7 Hvernig við skynjum aðra einstaklinga og okkur sjálf 

í ljósi þess hvernig við skynjum aðra og umhverfi okkar. Við notumst við tákn 

allsstaðar og tákn eru forsenda þess að við erum vitsmunaverur. Tungumál er 

tákn, bókstafir, tölustafir, umferðamerki, svipbrigði, reglur, hljóð o.s.frv. Við 

erum umkringd táknum og við erum læs á fjöldan allan af táknum bæði í okkar 

samfélagi og öðrum. Varalitur er tákn, hann hefur margar merkingar og getur 

verið allt frá tákni gleðikonunnar til þess að vera baráttumerki og verkfæri í 

uppbyggingu á sjálfstrausti. Það fer allt eftir því hvað við ölumst upp við og 

hvernig við lítum á og túlkum táknin sem birtast okkur allsstaðar á degi hverjum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

7  Sama heimild, 5.  
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Viðtalsrannsóknin 

 

Haustið 2012 og fram í janúar 2013 tók ég viðtöl við þrjár manneskjur sem höfðu 

mismunandi sjónarhorn á sögu og notkun förðunarvara. Viðmælendur mínir eru af 

báðum kynjum og aldur þeirra spannar nokkrar kynslóðir. Þjóðfræði er víðfeðm 

fræðigrein, hún leyfir fortíð og nútíð að takast á við hvor aðra og í þessari ritgerð 

verður reynt að sýna fram á það samspil. Ritgerðin sýnir þjóðfræðina í 

hversdagslegu samhengi og þá sérstaklega verður litið með þjóðfræðilegu 

sjónarhorni á þá athöfn sem andlitsförðun er. Ég tók snemma þá ákvörðun að hafa 

þessa rannsókn bundna við Ísland og að ég myndi ekki reyna að rekja sögu 

förðunarvara hér heldur fá sjónarhorn og vitneskju í gegn um viðmælendur. Þá 

verður reynt að sýna ólík sjónarhorn á milli kynslóða.  

Ég hafði frá upphafi ákveðna einstaklinga í huga en eins og Valerie R. 

Yow segir í bókinni Recording Oral History þá koma oft upp óvæntir atburðir í 

ferli sem þessu.8 Það fór því svo að einn af þeim einstaklingum sem mig langaði 

að taka viðtal við var tilbúinn að koma í viðtal. Ég spurðist fyrir um einstaklinga 

sem myndu vilja koma í viðtal, varpaði fram spurningum um viljuga einstaklinga 

á samskiptavefnum Facebook en það var fátt um svör. Ég eyddi dágóðum tíma í 

að finna fólk sem var tilbúið að koma í viðtal, en það var ekki vegna þess að ég 

væri að leita að betri viðmælendum heldur vegna þess að fólk sem ég leitaði til 

var ekki tilbúið að koma í viðtal. Ein kona sagði við mig að hún hefði ekkert að 

segja um svona hversdagslegan hlut eins og förðun. Ekki finnast haldbærar 

heimildir um tilgang förðunar á Íslandi enda kannski ekki rannsóknarefni sem 

hefur verið unnið mikið með.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Það sem ég var að leita að var bæði persónuleg upplifun fólks á tilstuðlan 

og notkun förðunarvara í þeirra nánasta umhverfi og einnig hvernig þau upplifðu 

                                                      

 

 

 

8  Yow, Recording Oral History, 83. 



13 

 

notkun förðunarvara í samfélaginu sem þau voru hluti af. Þarna var ég þar með að 

fást við spurningar sem eru bæði persónulegar og ekki. Val á viðmælendum 

mínum miðast ekki við það að viðkomandi hafi starfsreynslu í förðun né 

yfirgripsmikla þekkingu á förðun og förðunarvörum. Enda langaði mig að fá 

viðmælendur sem hafa mismunandi reynslu sem myndi gefa mér góða 

heildarmynd á viðfangsefnið.  

Upptökutæki og vídeóupptökuvélar er tækjabúnaður sem fólki finnst oft 

óþægilegur við fyrstu kynni en í þessari rannsókn vann ég einungis með 

upptökutæki, þ.e. hljóð. Ég varð vör við það að viðmælendur mínir skiptust í 

tvennt hvað þetta varðar. Einn viðmælendanna var vanur slíkum búnaði og þótti 

það ekkert tiltökumál að vera tekinn upp. Hinir viðmælendur mínir voru 

ókunnugir þessu ferli og ég tók eftir því að þeir ritskoðuðu sig vegna þessa. Þegar 

leið á viðtölin þá voru þó flestir hættir að taka eftir því að upptökutækið væri á 

staðnum. Að taka viðtöl upp bæði með hljóði og mynd er ein besta mögulega 

útgáfa sem hægt er að fá. Það dýpkar rannsóknina að geta séð viðtalið, viðbrögð, 

svipbrigði og umhverfið sem viðtalið fer fram í. Menningarlegt samhengi, staður 

og stund skiptir verulegu máli. 

Að því sögðu tel ég að rannsókn mín sé rétt að hefjast með þessum hluta. 

Tvö af þeim viðtölum sem ég tók voru tekin upp á heimili viðmælenda minna en 

þegar það er gert þá aukast líkurnar á því að viðmælandanum líði betur til muna. 

Þá er viðkomandi á sínu svæði og finnur til aukins öryggis þegar safnarinn og 

upptökutækið mæta. Það að taka viðtal við fólk inn á sínu eigin heimili getur haft 

góð áhrif á viðtalið og hvernig samskiptin á milli viðmælenda og safnara verða. 

Líðan viðmælenda getur í sumum tilfellum haft áhrif á það hvernig viðtalið verður 

og það er því mikilvægt að reyna að hafa umhverfið kunnulegt og þægilegt fyrir 

viðmælandann. Það getur alltaf eitthvað komið upp á bæði hjá rannsakanda og 

viðmælenda sem getur haft áhrif á framvindu viðtalsins. Skap, stress, svefnleysi 

eða veikindi eru meðal óteljandi atriða sem geta haft áhrif á viðtalið sjálft. Það á 

bæði við um rannsakanda og viðmælanda þar sem ótal atriði geta haft áhrif á það 

hvernig viðmælandi svarar ákveðnum spurningum t.d. og hvernig rannsakandi 

spyr ákveðinna spurninga. Ég hélt vettvangsdagbók til þess að lýsa 
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viðtalsdeginum sjálfum en einnig ferlinu og líðan minni fyrir og eftir viðtal. Í The 

Tape-Recorded Interview ræðir þjóðfræðingurinn Edward D. Ives um kosti þess 

að halda vettvangsdagbók og þá er best að skrifa niður öll atriði sem manni dettur 

í hug að viðtali loknu. Að halda ítarlega og góða vettvangsdagbók getur hjálpað 

þegar verið er að rifja upp viðtalið en það getur oft gleymst að skrifa hjá sér 

hugleiðingar þegar viðtali er lokið. Þá er oftast verið að melta viðtalið og margir 

eru þreyttir eftir þetta mikla flæði upplýsinga.9 

Síðar ákvað ég að senda helstu spurningarnar til tveggja kvenna sem eru 

lærðar snyrti- og/eða förðunarfræðingar. Þetta voru spurningar sem ég notaði m.a. 

í viðtölunum sem ég tók. Þetta gerði ég til þess að fá fleiri sjónarhorn og áherslur 

frá aðilum sem hafa lært fagið og unnið í þessum störfum. Mér þótti það afar 

gagnlegt því ég fékk góð, ítarleg og persónuleg svör til baka. Áherslur mínar í 

ritgerðinni hafa lítið breyst frá því að ég fór af stað með þessa rannsókn. Ég tel að 

ég geti haldið þessari rannsókn áfram og unnið meira með þennan efnivið. Í 

eigindlegri rannsókn sem þessari eru viðtöl og vitnisburður viðmælenda minna 

lykilheimildir sem ég vinn úr. Viðtölin hófust á stuttu spjalli um bakgrunn 

viðkomandi einstaklings og er það einnig spjall sem hitar upp fyrir viðtalið.  

Ég ákvað að leyfa viðtölunum að þróast miðað við hverjar aðstæður fyrir 

sig, ég hafði með mér spurningalista og undirbjó mig vel áður en ég fór og tók 

viðtölin en ég leyfði þeim samt að fara út af sporinu því oft kom margt áhugavert 

úr þeim hliðarsporum. Það er mikilvægt að undirbúningurinn takist vel því þá eru 

meiri líkur á því að viðtalið verði vel heppnað. Þá fannst mér ekki mikilvægt að 

hafa spurningarnar í sérstakri röð heldur lagði ég áherslu á gott flæði í viðtalinu. 

Það var mismunandi eftir viðmælendum hversu löng viðtölin voru. Stysta viðtalið 

var rétt rúmlega einn klukkutími. Rannsóknarspurningarnar sem ég vann með eru 

meðal annars á þennan veg: 

                                                      

 

 

 

9  Ives, The Tape-Recorded Interview, 37-9 
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Almennt: Hver er viðkomandi, aldur, starf, búseta o.fl.? 

Upphafið: Hvenær varð viðmælandinn fyrst var við farða í sínu umhverfi, 

hvernig var farðinn notaður og af hverju? 

Kennsla: Hvar lærði viðmælandinn um notkun farða og hver kenndi honum þá 

siði sem viðgengust í þeirra umhverfi varðandi notkun farða?  

Tilgangur: Af hverju og í hvaða tilgangi notaði og notar viðmælandinn 

förðunarvörur? 

Þróunin: Hvernig finnst viðmælandanum þróun farðans vera? 

Reglur: Hvað þykir viðmælandanum vera bannhelgi og hvað ekki? 
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Upphafið og áhrif 

Ég sat á kaffihúsi á Laugaveginum og var að bíða eftir fyrsta viðmælanda mínum, 

Heiðari Jónssyni 'snyrti'. Það var enginn fyrir utan mig á kaffihúsinu og fáir á ferli 

úti. Heiðar, fæddur árið 1948, er uppspretta mikillar þekkingar á förðun og 

förðunarvörum og ég gat ekki verið spenntari að fá að taka viðtal við hann. 

Umhverfið sem við ölumst upp í getur haft mikil áhrif á okkur sem einstaklinga 

og mér þótti forvitnilegt að vita hvar viðmælendur mínir urðu fyrst varir við 

förðunarvörur í sínu nánasta umhverfi og frá hverjum. Heiðar sagði að það hafði 

verið heima hjá sér, hann var alinn upp á prestssetri á Snæfellsnesi og þar var 

mjög heimskonuleg prestfrú  og þrjár fegurðardrottningar, fóstursystur Heiðars og 

hann segir að þær hafi notað andlitspúður og varaliti. Hann minnist þess þegar að 

augnlokapensill (e. eyeliner) kom á markaðinn þá hafi fósturmamma hans verið 

nokkuð stressuð þegar hún sá hann á dætrum sínum. Þessar förðunarvörur sem 

Heiðar nefnir hér voru notaðar fyrir 1960. Þegar hann var spurður hvaðan systur 

hans voru að fá þessar vörur segir hann að þær hafi ferðast mikið, höfðu verið 

flugfreyjur og þær hafi keypt vörurnar erlendis.10 

Bergþóra M. Haraldsdóttir var annar viðmælandi minn en hún er fædd árið 

1983 í Reykjavík. Þegar ég spurði hana sömu spurningar þá sagði hún að hún 

hafði orðið vör við förðunarvörur fyrir fermingu hjá vinkonum sínum. „Þá vorum 

við að leika okkur með maskara og meik og það var mjög vinsælt að setja á sig 

gloss eða klístraða varasalva með lit.”11 Eftir ferminguna fór svo allt á stað og 

maður var að mála sig alla daga og sérstaklega eftir 15 ára aldurinn þá var maður 

mikið málaður, enda var það í tísku.12 Einnig sagði hún að erlendar fyrirmyndir 

hafi vegið mikið í þessu samhengi því þá vildi maður líkjast átrúnaðargoðunum og 

                                                      

 

 

 

10  EAE12-1 

11  EAE13-2 

12  EAE13-2 
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vera töff.13 Aðspurð um það hvort hún hafi orðið vör við förðunarvörur 

annarsstaðar sagði hún:  

Já sko ég er nú ekki alveg viss en sko mamma var aldrei eitthvað að mála sig 

og átti nú ekki mikið af förðunarvörum, eða þú veist þær voru þá allaveganna 

ekki til sýnis. En ég man eftir smá förðunarvörum hjá ömmu minni, sko 

mömmu pabba, ekki ömmu okkar, en þú veist amma okkar átti nú púður og 

varaliti og svoleiðis, þú mannst nú eftir því.14 

 

Hér er merkilegt að förðunarvörur voru t.d. ekki sýnilegar á heimili 

viðmælanda míns á uppvaxtarárum hennar. Þá lærði hún um förðunarvörur og 

notkun þeirra með vinkonum sínum. Utanaðkomandi áhrif geta verið mjög sterk 

og sérstaklega ef um hópþrýsting er að ræða, flestir einstaklingar vilja vera 

viðurkenndir í samfélaginu sínu og þar skipta föt, hegðun og útlit ekki síst miklu 

máli.  

Kristín M. Axelsdóttir er fædd árið 1951 og ég tók viðtal við hana á 

heimili hennar í janúar 2013. Ég spurði hana hvenær hún varð fyrst vör við 

förðunarvörur í sínu nánasta umhverfi:  

Þegar ég tók upp á því að púðra mig all hressilega þegar ég var svona, fimm 

ára eða eitthvað (hlær) því mér var gefið eitthvað (...) uu bróðir minn og vinir 

hans komu heim af tombólu með eitthvað púður, svona laust púður, ég 

náttúrlega ákvað það að þetta þyrfti ég að nýta. Og ég var búin að sjá 

náttúrulega mömmu setja á sig eitthvað púður og svona og ég ætlaði að vera 

svo hryllilega fín að ég kláraði úr dollunni. (...) og í annað skipti þá komst ég 

í naglalakk og ætlaði þá líka að verða svona ótrúlega fín, ég var nú með ljósar 

krullur og þetta fór nú svona aðallega í hárið.15 

                                                      

 

 

 

13  EAE13-2 

14  EAE13-2 (þess ber að geta að safnari og viðmælandi eru systurdætur) 

15  EAE13-1 



18 

 

Það er greinilegt hér að viðmælandi minn leggur áherslu á og tengir 

förðunarvörur við það hugtak að vera fín. Að það sé hversdagslegt að vera án 

farða og hún talar um tilefni eins og þegar fjölskyldan fór í myndatöku, sama ár, 

eða 1956: 

Það var tekin fjölskyldumynd af okkur þegar ég er, já á svipuðum tíma, fimm 

ára, og þá þótti pabbi vera svo litlaus (hlær) hann var með svo ljósar 

augabrúnir að það voru málaðar á honum augabrúnirnar með svona, ég man 

alveg hvernig þetta var, þetta var í svona einhverju, þú veist svona hylki með 

bursta. Og það var bara bleyttur á honum (viðmælandi sýnir safnara hvernig 

það var gert) svona og eitthvað sett á hann. Og svo var sett eitthvað á 

augnhárin á honum og mér fannst þetta algjörlega annar maður og ég grét svo 

mikið að myndirnar voru bara alveg skelfilegar af mér (hlær). Það var alveg 

búið að eyðileggja karl föður minn, hann var bara eins og kelling.16 

 

Förðun á karlmönnum hefur meira og minna verið bannhelgi (e. taboo) á 

Íslandi en hér er áhugavert að fólk notaði förðunarvörur til þess að líta betur út og 

laga það sem ekki þótti ásættanlegt. Þá skipti engu máli hvort um væri að ræða 

konu eða karlmann. Hvort tengingin á milli kynhneigðar og förðunarvara hafi 

verið þekkt í samfélaginu þá er erfitt að segja til um. Kristín segir í dag að henni 

hafi fundist faðir sinn hafa litið út eins og kelling en hún sagði að á þeim tíma sem 

tiltekið atvik átti sér stað þá hafi hún einungis verið hrædd því maðurinn var 

nánast óþekkjanlegur. 

Sunna Birgisdóttir förðunarfræðingur, fædd árið 1980 í Reykjavík, svarar 

spurningu minni um sýnileika förðunarvara í sínu umhverfi á þennan hátt: „Mjög 

snemma. Mamma notaði mikið af snyrtivörum og systir hans pabba er 

snyrtifræðingur og ætli ég hafi ekki verið sirka 5 ára þegar hún gaf mér bjútíbox 
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troðið af gömlum snyrtivörum.”17  Ég spurði hana hvenær hún byrjaði sjálf að 

nota förðunarvörur: „Fyrir utan það að leika mér með þetta sem mér var gefið sem 

barni, þá byrjaði ég að nota snyrtivörur í kringum fermingu.”18  

Sólveig Hallsteinsdóttir, fædd árið 1984 á Akureyri, er með sveinsbréf í 

snyrtifræði og þegar hún var spurð sömu spurningar sagði hún: „Held að það hafi 

bara verið í kringum fermingu, allavega sem ég fór að spá eitthvað í 

förðunarvörum. En man samt alveg eftir að hafa skoðað förðunarvörur sem 

frænka mín átti þegar ég var eitthvað yngri.”19  Í tilviki Sunnu þá er föðursystir 

hennar snyrtifræðingur og þar af leiðandi eru förðunarvörur sýnilegar og henni 

gefnar förðunarvörur á unga aldri. Áhrifin sem við verðum fyrir í okkar nánasta 

umhverfi skipta miklu máli og þá sérstaklega þegar við erum að alast upp og erum 

móttækileg og áhrifagjörn. 

Hjá Heiðari voru það konurnar sem hann bjó með sem komu með áhrif 

förðunar og förðunarvara inn í hans líf. Kristín varð einnig fyrir áhrifum 

förðunarvara heima hjá sér þar sem móðir hennar og systir áttu og notuðu 

förðunarvörur. Hún fylgdist þó aðallega með móður sinni. Sunna komst í kynni 

við förðunarvörur frá fjölskyldumeðlimi sem er lærður snyrtifræðingur og seinna 

meir lærir hún um förðunarvörur frá móður sinni. „Mamma kenndi mér fyrstu 

handtökin. Svo skoðaði ég mjög mikið af glanstímaritum. T.d. Seventeen, sem er 

stílað inná unglingsstelpur. Þar var iðulega verið að benda manni á leiðir til að líta 

betur út.”20 Stúlkur á unglingsaldri eru viðkvæmar og móttækilegar fyrir þeim 

gríðarlegu áhrifum sem auglýsinga- og skemmtanaiðnaðurinn hefur og táknin sem 

eru sýnd eru augljós. Þar ræður útlit oftar en ekki því hversu aðlaðandi kona er og 

áherslurnar lúta að útliti en meira verður fjallað um það í næsta kafla.  

                                                      

 

 

 

17  EAE13-3 

18  EAE13-3 

19  EAE13-4 

20  EAE13-3 
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Sólveig og Bergþóra tala báðar um að hafa kynnst förðunarvörum á 

fermingaraldri og þá aðallega í gegn um vinkonur sínar. Allir viðmælendur mínir 

eiga það þó sameiginlegt að hafa kynnst förðunarvörum á unga aldri. Þó það hafi 

ekki verið mikið um það eða að förðunarvörurnar  hafi verið mjög sýnilegar þá 

tala þau öll um að hafa orðið vör við förðunarvörur einhversstaðar í sínu nánasta 

umhverfi. Þá er ekki hægt að segja til um það hvort sýnileiki förðunarvara hafi 

haft áhrif á notkun þeirra hjá viðmælendum mínum. Áhrifin sem fyrirmyndir í 

okkar nánasta umhverfi hafa geta þó verið mikil og djúpstæð.  
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Reglur og bannhelgi 

Í öllum samfélögum eru reglur bæði skrifaðar og óskrifaðar. Þær lúta að öllu sem 

viðkemur daglegu lífi okkar, sumar eru lög en aðrar venjur, hefðir eða uppeldi. 

Reglur um útlit eru ekki bundin í lög en þær eru sýnilegar í samfélaginu í gegnum 

verslanir, fyrirmyndir, tískustrauma og orðræðu. Reglurnar um förðun lærum við 

bæði af eldri kynslóðum og tískustraumum í nútíma samfélagi. Þær reglur sem 

samfélagið er sammála um en eru óskrifaðar og oft ómeðvitaðar eru menningarleg 

tákn. Við lærum af hvort öðru og við leitum okkur þekkingar erlendis frá um hvað 

er flott, við hæfi, djarft, bannað, fallegt, misheppnað, fágað og náttúrulegt. Öll 

tilheyrum við mörgum hópum og segir þjóðfræðingurinn Alan Dundes að 

þjóðfræðihópar séu þeir hópar sem deili að minnsta kosti einum sameiginlegum 

þætti þó einstaklingarnir í hópnum séu mismunandi.2122 Þá hættir okkur til að vilja 

líkjast þeim sem okkur líkar vel við. Aðspurðir um hvenær, hvort og hvernig 

viðmælendur mínir urðu varir við eða var sagt til um þessar reglur lá ekki á 

svörum. Kristín sagði að þegar komu einhver tilefni þá var bætt við daglegu 

förðunina, þá var kannski settur augnskuggi og augnlokapensillinn var notaður í 

fleiri umferðum til þess að dekkja línuna.23  Bergþóra minnist þess að henni hafi 

verið sagt að mikil förðun væri ekki við hæfi á fjölskyldusamkomum og við 

daglegar athafnir. Hún hafi snemma séð að mikil förðun ætti bara heima á 

skemmtanalífinu eða til þess að ögra. Einnig hafi hún farið mikið eftir því sem 

jafnaldrar hennar hafi verið að gera og því sem þótti vera í tísku. Þá þótti ekki fínt 

að vera með mikla förðun í kirkju.24 Sunna svaraði spurningunni á þennan hátt: 

„Líklega lærði ég það ekki almennilega fyrr en í förðunarskólanum. Ég var 

voðalega mikið alltaf eins máluð. Það var voða lítill munur á dag- og kvöldförðun 

                                                      

 

 

 

21  Dundes, What is Folklore, 2 

22  Dundes, Folklore Matters, 4. 

23  EAE13-1 

24  EAE13-2 
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hjá mér.”25  Heiðar var með námskeið í Reykjavík þar sem hann var að kenna 

konum að farða sig, hann segir að hann hafi kennt þeim annars vegar dagförðun 

og hinsvegar kvöldförðun:  

Fyrstu námskeiðin voru tvískipt, að það var dagförðun og svo kvöldförðun og 

það var mjög mikill munur, og ég viðurkenni alveg að sú kvöldförðun var 

gleðikonuförðun. --Það var stællinn, og þessum konum þótti það ægilega 

gaman. (..) Óskrifaðar siðareglur, já ég hugsa að þær hafi bara orðið strax til 

og ég sé það í rauninni bara áður en við fórum að nota förðun sko ef við 

förum bara niður í the roaring twenties að þá kemur það strax þar.26 

 

Heiðar nefnir hér óskrifaðar siðareglur um notkun farða og að það hafi 

verið til reglur frá upphafi förðunar. Það er svo mismunandi eftir menningu hvers 

og eins samfélags hvernig þessar reglur eru og hvernig þær koma fram í daglegu 

lífi fólks. Ólafur Rastrick segir í grein sinni, Physical Apperance and the Moral 

Conduct of the Female Subject in Inter-War Iceland, að rithöfundar og fræðimenn 

hafi skrifað greinar og ritgerðir með ábendingum til karla og kvenna um það 

hvernig konur ættu að bera sig og vera trú sínu innra, rétta sjálfi sem íslenskar 

konur.27 Á þennan hátt er oft hægt að stýra orðræðunni um hvað sé tilhlýðilegt og 

hvað ekki en það veltur svo á einstaklingum og hópum hvernig viðtökurnar eru. 

Sagnfræðingurinn Sigurður Gylfi Magnússon fjallar um jaðarmenningu (e. 

subculture) í bók sinni Fortíðardraumar og þar útskýrir hann hugtakið: „Safn 

gilda, hugsunar og hegðunar eða lífsstíls sem tiltekinn hópur hefur tileinkað sér og 

er markvisst afmarkað frá ríkjandi menningu (en er um leið í sambandi við 

hana).”28 Þessir hópar eru oft skapaðir sem uppreisn gegn menningarlegu forræði 

                                                      

 

 

 

25  EAE13-3 

26  EAE12-1 

27  Ólafur Rastrick, Physical Apperance and the Moral Conduct of the Female Subject in 

 Inter-War Iceland, 2. 

28   Sigurður Gylfi Magnússon, Fortíðardraumar, 319. 
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samfélagsins og eru að einhverju leyti andsvar gegn ráðandi ástandi og stefnum. 

Hippar og pönkarar eru dæmi um þjóðfræðihóp sem reis upp gegn yfirráðandi 

ástandi.  

Sólveig talar um að hafa ekki orðið vör við reglur fyrr en hún sjálf byrjaði 

að læra snyrtifræði:  „Ég hugsa að ég hafi „lært“ það í snyrtiskólanum, en vissi 

svo sem alveg áður að það er munur á milli dagförðunnar og kvöldförðunnar 

o.s.frv.”29 Áhugavert er að Sólveig talar hér um að hafa vitað það áður að 

mismunandi tilefni kalli á mismunandi förðun en ræðir ekki hvar eða hvaðan hún 

lærði það. Oft er það reyndin með óskrifaðar reglur eins og þessa að við vitum 

ekki alltaf hvaðan reglan kemur.  

Margt í samfélögum okkar í gegnum tíðina hefur verið bannhelgi  allt frá 

líkamshljóðum til kynferðis, frá andlegum málefnum til dauðans og er áhugavert 

að skoða förðun út frá því hvað er bannhelgi og hvað ekki. Förðun karlmanna 

hefur verið bannhelgi vegna þess að á einhverjum tímapunkti þótti það að bera 

farða vera kvenlegt. Það var tengt við kynhneigð og kyngervi. Þá má telja að 

förðun karlmanna sé bannhelgi á Íslandi og segir Heiðar um karlmann í 

förðunargeiranum:  

Förðun á karlmönnum hefur alltaf verið tískubóla og það kemur bara 

stundum í tísku að karlmaðurinn sé feminine og á mínum ferli hefur þetta 

tvisvar komið og það virðist vera að koma í þriðja skiptið. Ég man að þegar 

ég var á hátindinum með að farða erlendis fyrir franskt snyrtivörufyrirtæki að 

þá var hreinlega farið fram á það að ég væri farðaður við vinnu. Þá var það í 

tísku og það var förðun sem átti að sjást. (…) Ég held að förðun karlmanna sé 

tengd samkynhneigð, ég held það bara hreint út sagt og og ég hef eiginlega 

alltaf, hvort sem það kemur í tísku að menn nota það, að ég held að förðun 

karlmanna sé drag tengd, (…) en það er voðalega erfitt að alhæfa þarna. (…) 

Ég er samt viss um að einstaka, mjög flottur gaur, sem er með mikið 
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sjálfstraust og finnst hann mikið karlmenni, ég er ekkert frá því að hann setji 

á sig maskara líka.30 

 

Þá ræddi ég við Kristínu um karlmenn og förðunarvörur og hún talaði um 

að karlmenn væru nú til dags orðnir opnari fyrir því að hugsa um sjálfa sig og 

húðina, t.d. að bera á sig rakakrem og annað slíkt en að ekki að þeir væru neitt að 

mála sig. En ef þeir gerðu það þá væri það allt í lagi sín vegna.31  Þegar Bergþóra 

var spurð út í förðun karlmanna sagði hún að það væru vissar týpur af 

karlmönnum sem máluðu sig, hvort sem þeir gerðu það bara stundum á djamminu 

eða bara daglega: „Þú sérð Haffa sem vinnur í snyrtivörubúðinni þarna, hann er 

alltaf málaður en skiluru hann er líka hommi, þannig að það er kannski ekki besta 

dæmið að tala um einhvern sem að vinnur í snyrtivörubúð.”32 Það má ætla að 

tengingin á milli förðunar og samkynhneigðar hverfi aldrei að fullu enda hefur 

förðun að langmestu leyti verið tengd við konur og eitthvað sem er kvenlegt. 

Sólveig segir um förðun karlmanna: „Nei ekki tabú, en flestar förðunarvörur eru 

hannaðar með konur í huga svo að mér finnst sjálfsagðara að konur noti þær. En 

ef karlmaður vill nota förðunarvörur þá er það algjörlega hans.”33  Karlmenn eru 

margir hverjir smeykir við förðunarvörur vegna þess að á þeim er þessi kvenlegi 

stimpill. Erfitt er að fjarlægja hann þó það hafi eitthvað færst í aukanna að 

gagnkynhneigðir karlmenn noti förðunarvörur. Þá sagði Sunna: „Já. Því miður. 

Alltof margir karlmenn þora ekki einu sinni að nota bólufelara.”34 Það er 

greinilegt að förðun karlmanna á undir högg að sækja og þó svo að tískubylgjur 

                                                      

 

 

 

30  EAE12-1 (þegar Heiðar talar um feminine þá á hann við að karlmaður sé kvennlegur) 

31  EAE13-1 

32  EAE13-2 

33  EAE13-4 

34   EAE13-3 
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hafi komið með sérhannaðar förðunarvörur35  fyrir karlmenn þá hefur förðun ekki 

festst við gagnkynhneigða karlmenn.  

Getur verið að það sé bannhelgi fyrir konur að vera ómálaðar? Ég spurði 

viðmælendur mína út í það. Sunna svaraði: „Það var það hjá mér. En er ekki 

lengur. En ég stend mig nú oft að því að hugsa að þessi eða hin ætti nú að hafa sig 

meira til.”36 Staðalímyndir sem auglýsingar og skemmtanaiðnaðurinn hefur 

þröngvað upp á okkur hefur gert það að verkum að konur eru stanslaust að efast 

um eigið ágæti og þá sérlega þá staðreynd að ómáluð kona sé nóg. Þá sagði 

Bergþóra: 

Að sjálfsögðu var það og er eflaust enn mikið tabú að konur fari út úr húsi 

ómálaðar. Að sýna sitt óvarða eða hvað á ég að segja, rétta andlit? Er mjög 

viðkvæmt fyrir margar stelpur og konur pottþétt vegna þess að þær óttast 

höfnunar ef þær sýna sig ómálaðar. Flestar konur eru þú veist mjög fallegar 

náttúrulega en margar bara geta hreinlega ekki sleppt því að setja á sig andlit 

á hverjum degi.37 

Sólveig telur það ekki bannhelgi að kona sé ómáluð og hún svaraði spurningunni:  

Það finnst mér ekki. Ef þú kýst að vera ómáluð þá er það allt í lagi. Fólk á að 

gera það sem það vill gera, en ekki gera það sem aðrir vilja að þú gerir. En 

mér persónulega finnst að þó svo að þú farðir þig ekki að þá verður þú að 

hugsa um húðina þína og útlitið, það segir líka svo mikið um það hvernig þú 

lýtur út. Hrein og nærð húð getur verið glóandi og vel snyrtar augabrúnir eru 

alltaf eftirtektarverðar í mínum augum.38 

                                                      

 

 

 

35  Sbr. Guyliner og Manscara sem nú er komið á markað. Sjá vefsíðu: 

 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1039275/Introducing-Guy-liner-Manscara--new-

 metrosexual-make-just-men.html 

36  EAE13-3 

37  EAE13-2 

38  EAE13-4 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1039275/Introducing-Guy-liner-Manscara--new-
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Svo virðist sem þetta fylgi tískustraumum og þróist meðfram samfélaginu 

og það að kona sé ómáluð er ekki bannhelgi í dag. Það er hins vegar frekar líklegt 

að fólk sé dæmt eftir því hvort það sé snyrtilegt þó það sé ómálað eins og Sólveig 

bendir á. Í greininni Um Andlitsfarða eftir Guðmund Finnbogason kemur 

eftirfarandi fram: „ ... að mannsandlitið er spegill hins innra lífs, að það ber á 

hverri stundu blæ af ástandi mannsins öllu og að mikið af fegurð þess er fólgið í 

stöðugu samspili hins innra og hins ytra, en þetta samspil gerir farðinn sitt til að 

hylja.”39 Andlitsfarði getur t.d. falið þreytueinkenni og einnig er hægt að skapa 

roða í kinnum eða ljóma á vanga með förðun. 

Í efnismenningu eru hugtökin hreint og óhreint tengd við gott og slæmt, 

það sem er hreint er gott og það sem er óhreint er slæmt. Samfélög greina þessi 

hugtök á mismunandi hátt eftir menningarlegum bakgrunni hvers og eins. Þá hefur 

aukið hreinlæti skapað auknar samfélagsbreytingar eins og þeir Jonas Frykman og 

Orvar Löfgren ræða um í bókinni Culture Builders.40 Bergþóra nefndi það einnig 

að ef konur vilja vera ómálaðar og náttúrulega þá er fallegra að vera með hreina 

og hraustlega húð.41  Þegar Heiðar var spurður að þeirri spurningu hvort það væri 

bannhelgi að kona væri ómáluð sagði hann: „Mér sýnist það alveg já, (...) hva, 

málaru þig aldrei? Það er ekkert komment sem konur vilja fá.”42  Fæstar konur 

vilja heyra það að þær líti ekki vel út og förðunarvörur geta verið hið besta 

verkfæri til þess að draga fram kosti en í leiðinni fela gallana. Steiney Ketilsdóttir 

sagði í grein Hólmfríðar K. Gunnarsdóttur, Hvað kostar fegurðin?, að allar konur 

væru fallegar en það þyrfti að nota förðun til þess að draga fram kosti og fela 

galla: „Það, sem mestu máli skiptir fyrir hverja konu er að finna þá fegurð, sem 

hún sjálf býr yfir. Það er hlutverk snyrtisérfræðingsins að hjálpa henni við að 

                                                      

 

 

 

39  Guðmundur Finnbogason, Um Andlitsfarða, 110. 

40  Frykman og Löfgren, Culture Builders 

41  EAE13-2 

42  EAE12-1 
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undirstrika fegurðina en fela gallana. Allar konur eru nefninlega fallegar á 

einhvern hátt.“43 Að mínu mati er þetta rétt, allar konur eru fallegar á sinn hátt. 

Kristín ræddi um það í viðtalinu að það hefði verið bannhelgi fyrir konu að vera 

ómáluð en það sé ekki lengur. Hún sagði ennfremur að það gæti verið vegna þess 

að fólk þroskist og sé sáttara  með sjálft sig eftir því sem það eldist.44 „Ef þú þarft 

fyrn af snyrtivörum til þess að vera náttúruleg, hvað er þá orðið náttúrulegt? “45  

Þá sagði hún „Ég hef nú sagt oftar en einu sinni við dóttur mína, mér finnst þú 

æðisleg þegar þú ert ómáluð.“46 Þá er tilgangurinn í þessu samhengi orðinn sá að 

breyta til eða bæta, draga fram kosti og er það þá væntanlega hægt að tala um 

andsvar við auglýsingaherferðum sem leggja áherslu á að farði jafngildi 

kynþokka.  

Það er auðvelt að finnast maður ekki vera fínn þegar maður er ekki með 

neinn farða og sjálfstraustið eykst oftast þegar konu líður eins og hún sé aðlaðandi 

og þá er andlitsförðun tilvalið verkfæri. Að sjálfsögðu eru margar konur sem 

finnast þær vera hvað mest aðlaðandi þegar þær eru ekki með farða. Í vestrænum 

samfélögum er hins vegar mikill þrýstingur á konur frá auglýsinga- og 

skemmtanaiðnaðinum. Þar kemur oftast fram að tilgangur andlitsförðunar sé að 

gera konur aðlaðandi. Þá er yfirleitt bein tenging í kynþokka og í mörgum 

auglýsingum eru konur sýndar sem leikföng fyrir karlmenn.  

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

43  Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, Hvað kostar fegurðin?, 8.  

44  EAE13-1 

45  EAE13-1 

46  EAE13-1 
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Sjálfstraust, hlutverk og grímur. 

 

„Maður er síðan enga stund að skola andlitið með vatni að morgni og smyrja, áður en maður 

skutlar á það grímu dagsins.“47 

 

Sjálfstraust og sjálfsmynd eru hugtök sem við öll glímum við í okkar lífi. Hvernig 

við sjálf sjáum okkur og hvernig aðrir sjá okkur. Hvað við ákveðum að sýna 

heiminum og hvernig við ákveðum að heimurinn sjái okkur. Líkami okkar er ekki 

náttúrulegur út á við heldur getum við kosið hvern einasta dag hvað við ákveðum 

að sýna af líkama okkar og andliti. Fötin hylja líkamann og farðinn hylur andlitið. 

Við tökum ákvarðanir um útlit okkar og það er afrakstur skoðana hvers og eins 

hvernig líkami hans lítur út. Ég ræddi við Bergþóru um förðun og sjálfstraust og 

það var alveg á hreinu af hennar hálfu að sjálfstraust væri bundið við förðun. 

„Auðvitað erum við sætari með farða eða þegar við gerum okkur aðeins til. En 

ekki misskilja mig, allar konur ættu að fagna því að vera ómálaðar og gera meira 

af því.“48 Þegar konur eiga síður góðan dag þá er oftar en ekki stungið upp á því 

að fara og versla sér förðunarvörur eða að setja á sig litríkan varalit, gott ilmatn 

eða að fara í snyrtimeðferðir á snyrtistofu. Allt er þetta gert til þess að viðkomandi 

líti betur út. Auglýsingar og markaðssetning snyrtivörufyrirtækja snúast um það 

að láta konur líða betur í eigin skinni, en, þær verða að líta svona og svona út. Þær 

verða að passa inn í fyrirfram ákveðin form sem eru til dæmis sköpuð af 

snyrtivörufyrirtækjum. Álagið er gríðarlegt og ekki nema von að maður sé 

stanslaust að hugsa um, efast um og móta sína eigin sjálfsmynd. „Þú veist hvernig 

þetta er þegar maður þarf eða vill láta sér líða betur, maður gerir sig sætari og fer 

                                                      

 

 

 

47  Höf. Ókunnugur. 6 leiðir til að flýta fyrir sér á morgnana, sjá vefsíðu: 

 http://www.mbl.is/smartland/utlit/2013/04/13/6_rad_til_ad_stytta_morgunrutinuna/ 

48  EAE13-2 
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út til þess að láta sjá sig og fá hrós.“49 Þó við reynum að láta skoðanir annara á 

okkur ekki á okkur fá þá geta jákvæðar skoðanir fólks á okkur sjálfum gert 

kraftaverk. Ef við fáum falleg orð eða hlýlegt augnaráð frá einhverjum sem okkur 

þykir hugsanlega aðlaðandi eða virðum þá líður okkur langoftast mun betur. 

Sjálfsmynd okkar lagast. Þannig er tilgangur förðunar oft jákvæður og hægt er að 

nota förðunarvörur til þess að líða betur. 

Ég spurði viðmælendur mína hvort þeir færu í hlutverk þegar þau noti 

farða, hvort sem það er dagsdaglega eða ekki. „ Já ef ég er að fara að gera eitthvað 

sérstakt. Oftast hugsa ég bara með mér „hvernig er fílingurinn í dag? Er 

varalitadagur eða bara ofur náttúrulegur dagur?” ...fer líka eftir því hvaða fólk ég 

er að fara hitta. Hvort maður vill vera íhaldssamari eða djarfari.”50 Hér er bein 

tenging á milli líðan viðmælenda míns og þeirrar sjálfsmyndar sem sýnd er, það 

fer eftir tilefni. Hvaða persóna verður fyrir valinu í dag.  

Ég fer oft í hlutverk þegar ég set á mig farða. Það að mála sig getur gjörbreytt 

útliti manns og líðan. Stundum þá langar manni bara að vera einhver annar, 

djarfari og þá getur förðun hjálpað manni að fá það egóbúst eða þann byr 

undir vængina sem maður stundum bara þarf. En stundum vill maður bara líta 

út fyrir að vera frísklegur þegar maður er það alls ekki þú veist og þá bara 

notar maður sólarpúður eða kinnalit og svo ef maður er ekki alveg hress þá 

getur förðun umbylt skapinu.51 

 

Hér fer val á sjálfsmynd einnig eftir tilefni en það er ekki alltaf þannig: 

„Nei, farða mig aðeins til að láta mig sjálfa líta betur út.”52 Þannig að sumir fara 

ekki í hlutverk þegar þeir setja á sig farða, en það er óumdeilanlegt að farðinn 

gefur fólki möguleikan á því að skipta um sjálfsmynd. „Því er nú fjandans ver, að 
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menn vilja alltaf falla inn í hópinn.”53 Við þurfum að finnast við tilheyra 

einhverjum hópi, við viljum vera viðurkennd af einhverjum og sem félagsverur þá 

þurfum við samþykki samfélagsins, þ.e. annara til þess að okkur líði vel með 

tilveru okkar og tilgang í samfélaginu. Sjálfsmynd okkar tengist einnig 

samfélaginu og hvernig við stöndum í samfélaginu. Við erum að bera okkur 

saman við aðra einstaklinga og samanburðurinn getur leitt til breytinga á okkar 

eigin sjálfsmynd. 

Notum við förðunarvörur til þess að vera meira aðlaðandi í augum annara? 

„Á árum áður þegar varaliturinn kom í það styfti sem hann er ennþá í í dag þá var 

hann merki gleðikonunar”. 54 Það var dónalegt að bera styftið að vörum sér og þær 

konur sem settu roða á varirnar voru síður en svo dömulegar. Eldrauðar varir voru 

sem beita í augum karlmanna og voru augljóst merki um það sem var í boði. 

„Algjörlega ! Maður setur á sig gloss til að vera kyssilegri, kinnalit til að ná fram 

„meyjaroðanum” og maskara til að leggja áherslu á spegil sálarinnar: augun. “55 

Það er auðvelt að draga þá ályktun að konur farði sig til þess að vera meira 

aðlaðandi enda sýnir samfélagið okkur það á hverjum degi. Konur í auglýsingum 

eru oftar en ekki stífmálaðar og hamingjusamar og ekki nema von að sýn og 

staðlar karlmanna sem horfa upp á þetta brenglist. Verra er hinsvegar að konur í 

miklum mæli taka þetta til sín og leggja mikið á sig til þess að líta út eins og 

auglýsing. Þær sjá það líka að þær vekja meiri athygli þegar þær notast við 

förðunarvörur.  „Ég held að margar konur vilji láta horfa á sig sem slíkar 

(gleðikonur). ”56 Hólmfríður K. Gunnarsdóttir segir í grein sinni, Hvað kostar 

fegurðin?, að konur noti förðunarvörur til þess að fanga athygli karlmanna:  
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Samt kunna þeir að snúa sig úr hálsliðnum við að horfa á eftir stífmálaðri 

draumadís með kúrfur, sem hún hefur útvegað sér með hjólreiðum inni hjá 

sér, megrunarkúr og alls kyns æfingum. Kannski er andlit hennar meira eða 

minna úr dósum, og ilmurinn, sem geymist lengi í vitum manns er alls ekki af 

henni sjálfri heldur úr flösku á náttborðinu hennar. En hverju skiptir það? 

Seinna er kannski of seint að iðrast. Seinna er kannski líka eitthvað annað, 

sem skiptir, þrátt fyrir allt meira máli, -- en þótt hún legði út þetta net til að 

veiða vindinn?57  

Þetta dæmi sýnir vel að konur í einhverjum tilvikum nota förðunarvörur til 

þess að tæla karlmenn, fá meiri eftirtekt og markaðssetja sjálfa sig. Förðunarvörur 

geta nýst konum sem hylming á því sem þær vilja fela, sem grímu. Þær geta 

hæglega breytt andliti sínu og lagað það að þeim stöðlum sem samfélagið hefur 

sett fram að séu viðurkenndir á meðal fólks. Þá geta þær einnig valið að fara í 

eitthvert hlutverk miðað við þá grímu sem þær setja á sig í hvert skipti.   

 Velta má fyrir sér tengingu andlitsförðunar og grímunar sem sett er upp 

við tækifæri eins og hrekkjavökuhátíðina, grímuböll, leikrit og ýmsar athafnir. 

Gríman getur hulið hið sanna eðli fólks sem og lýti, fegurð, eða svipbrigði. Hún 

getur gefið fólki sjálfstraust til þess að gera eitthvað sem það annars myndi ekki 

gera vegna þess að aðrir sjá ekki hvað á bak við hana býr.  „Það er alveg á hreinu 

að sumir nota förðun sem grímu, bæði til þess að fela sitt raunverulega útlit og 

stundum til þess að fela tilfinningar sínar. “58 Þegar kona notar mikin farða, er hún 

þá vísivitandi að blekkja aðra með því að hylja sitt sanna útlit? Við erum opnari 

fyrir því í dag að konur gangi með andlitsfarða daglega, mörgum þykir það 

sjálfsagt og þ.a.l. er ekki vænlegt að dæma eða treysta á útlit dagsins því það getur 

verið síbreytilegt. 

Þegar flutningur á sjálfsmynd á sér stað er hann oftast beintengdur 

tilfinningum og upplifunum einstaklings á sjálfum sér. Flutningurinn getur verið 
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augljós en hann getur líka verið mörgum dulinn. Þegar hann er sýnilegur þá getur 

verið áhugavert að skoða af hverju. Andlitsförðun er eitt form af flutningi 

einstaklings á sjálfsmynd sinni. „Jájá og konur og menn, (…) ég hef notað farða 

sem grímu. (…) þú ert ekki alveg þú sjálfur. (…) Mér fannst í gamla daga betra að 

vera með farða þegar ég fór á svið, það fjarlægði mig aðeins, það tók Heiðar 

Jónsson í burtu.“59 Að vera einhver annar, eða sýna öðrum eitthvað annað en 

okkar sönnu sjálfsmynd getur hjálpað okkur að forðast það að horfast í augu við 

raunveruleikann. Við þurfum ekki alltaf að sýna heiminum okkar raunverulega 

sjálf og í mörgum tilvikum viljum við ekki sýna það út á við. Guðmundur 

Finnbogason segir í grein sinni, Um Andlitsfarða: 

 

Farðinn aftur á móti er dauður litur, klístraður á hörundið. Hann er í raunini 

gríma, sem hylur það (andlitið). Hann sýnir annan lit en þann sem undir býr. 

Hann er tállitur. Og enginn skyldi ímynda sér, að það sé hættulaus leikur að 

fara að falsa útlit sitt. (…) Sá sem ekki þorir að sýnast það sem hann er, hann 

flýr sjálfan sig og týnir brátt sjálfum sér og missir þar með það sem gerir aðra 

eign dýrmæta. Grímudansleikur getur verið skemmtilegur meðan hann er 

leikur, en verði lífið sjálft að grímuleik, þá er gamanið farið og ógeðið komið 

í staðinn.60 

 

Það fer ekki á milli mála að hér er farðinn talin óeðlilegur og að hann eigi 

ekki heima á andliti kvenna, allaveganna ekki dagsdaglega. Hann geti verið 

hættulegur ekki einungis fyrir þann sem hann ber, heldur einnig þá sem verða á 

vegi viðkomandi einstaklings. Þó ætti samt ekki að dæma bók eftir kápunni. Í dag 

er það raunin að margar snyrti- og förðunarvörur innihalda efni sem eru húðinni 

skaðleg en einnig er hægt að kaupa lífrænar vörur sem innihalda ekki þau efni. 

Ennfremur segir Guðmundur „ … að ung stúlka, sem náttúran hefir gætt blóma og 
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hvíti æskunnar, geti fengið sig til að skifta á þessari eðlisfegurð sinni og þeirri 

litfegurð sem fæst í búðum. “61 Hann bendir hér á að konur eigi mun fremur að 

viðurkenna fegurðina í sjálfum sér í stað þess að eltast við það að reyna að kaupa 

tilbúna gervifegurð. Þó svo að Guðmundur skrifi þetta á fyrri hluta tuttugustu 

aldar þá er hægt að yfirfæra þetta á nútímasamfélagið því í dag er einmitt nokkuð 

um það að konur reyni að kaupa fegurð. Skilgreiningin á hugtakinu fegurð er afar 

erfið og hafa allir skoðun á því hvað er fegurð og hvað er ekki fegurð. Í hugum 

einhverra er andlitsförðun fegurð, í hvaða magni sem er, og í þeim skilningi er 

hægt að kaupa fegurð. Förðunarvöruiðnaðurinn hefur vaxið gríðarlega og ekkert 

lát virðist vera á eftirspurn eftir vörum og aðgengið hefur aldrei verið betra.  

Þegar andlitsfarði er settur á sem gríma er einstaklega auðvelt að fara í 

hverskyns hlutverk og við getum séð það í okkar samfélagi: 

 

Já ég myndi segja það. Dettur strax í hug goth-krakkarnir. Þar er notkun 

förðunarvara mikið statement.62 Konur gera augun kisulegri til að vera 

kannski meiri tálkvendi. Eða apa eftir Marilyn Monroe, með rauðum varalit 

og þykkum eyeliner til að vera í kynbombuhlutverkinu. Svo er líka ákveðið 

statement að nota lítinn farða, mála til náttúrulega. Sem er oft mun meiri 

kúnst en að mála sig mikið.63 

Ekki þarf andlitsförðunin að vera mikil til þess að fólk upplifi það að vera í 

hlutverki og fólk getur fundið bæði styrk og gleði í því að setja á sig farða. Konur 

sem setja sjaldan á sig andlitsfarða geta gjörbreytt um útlit ef þær setja á sig 

sterkan augnlokapensil eða skæran eða áberandi varalit. En oft fara konur í 

hlutverk þegar þær fara á skemmtanalífið og það hlutverk er að vera aðlaðandi. 

Tilgangurinn er að vera aðlaðandi, fín og að gera sýnilegan mun á tilefnum. Ég 
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ræddi við Heiðar um skemmtanalífið og spurði hann hvað honum fyndist um 

hlutverkið sem konur/stelpur fara í þegar þær fara út á lífið: „Þá mæta þarna litlar 

púðraðar púttur sem eru sem sagt tilbúnar sem leikföng fyrir sterka manninn.“64 

Leikföng er áhugavert val á orði yfir það hlutverk sem sumar konur kjósa að fara í 

þegar þær fara út á lífið. Skemmtanalífið getur þá verið einskonar 

leikfangamarkaður því þó margar konur fara vísvitandi á skemmtanalífið til þess 

eins að vera aðlaðandi, þá fara margar í þeim tilgangi að vera aðlaðandi og að hafa 

vald. Það getur falist heilmikið vald í því að vera aðlaðandi og margar konur geta, 

hafa og munu nýta sér það að vera aðlaðandi/eftirsóttar. Tilgangurinn er því hér 

orðin sá að stjórna eða leika sér að tilfinningum annara, hvort sem það er að draga 

karlmenn á tálar til lengri eða skemmri tíma. Þá má að sjálfsögðu deila um það á 

hversu mikin hátt andlistförðun getur skipt sköpum í þessu samhengi en 

tilgangurinn hér er að reyna að sýna fram á að hann hafi nokkuð með það að gera.  

HJ: Er þetta ekki bara sko náttúrunar mótvægi við því sem að femínistinn stendur 

fyrir, er ekki eitthvað í náttúrunni sem kallar á að kona sé kona og maður sé 

maður  

EAE: (já)  

HJ: og þessi skipting verði ekki… er þetta ekki einhver element barátta?65 

Að fara út á meðal fólks, sérstaklega á kvöldin á skemmtanalífið, með það 

í huga að tæla eða að vera beita er ekki einungis algengt heldur stórhættulegt. 

Flutningurinn er algjör í sýnilegu hlutverki á sviðinu sem við köllum 

skemmtistaði. Markaðssetningin er augljós og fólk er að selja sig sem annað hvort 

leikföng eða væntanlegan maka. „Auðvitað ferðu á djammið til þess að fá hrós, 

láta aðra sjá þig og oft er það saklaust en þetta er markaður og það gera sér allir 

grein fyrir því. Þú leggur áherslu á það sem þú hefur til að gefa hvort sem það er 
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kynlíf eða framtíð, félagsskapur eða að vera klappstýra.“66 Hér er verið að benda á 

að með því að nota andlistförðun og setja á sig grímu, hvort sem hún er algjör 

hylming eða bara að hluta til er verið að nota hana í sérstökum tilgangi. Þetta er að 

sjálfsögðu ekki algilt en ætla má að yfirgnæfandi meirihluti þess fólks sem fer á 

skemmtanalífið fari þangað í þessum tilgangi. Í grein Guðmundar, Um 

Andlitsfarða, segir: „að það sé engin synd að farða sig, þegar það er gert til að 

ganga í augun á manninum sínum.“67 Í þessu dæmi kemur það skýrt fram að það 

sé ekkert athugavert við það að kona farði sig, ef það er gert í þeim tilgangi að 

þóknast eða líta vel út í þágu maka síns. Hvað er þá einhleyp kona að gera? Er hún 

að syndga, noti hún förðunarvörur? Getur það ekki verið að konur vilji líka nota 

farða fyrir sjálfa sig til þess að sér líði betur í eigin skinni og þurfi ekki að vera 

háðar samþykki annara. „Já, það eymir ennþá af þessu óöryggi mínu sem ég 

upplifði sem unglingur. En núna fer ég oft út ómáluð. Finn þó að sjálfstraustið er 

MUN meira þegar ég set aðeins framan í mig.“68 Það blundar í mörgum konum 

þessi skortur á sjálfstrausti þegar þær eru ómálaðar og eitt er víst, einhversstaðar 

kom sú brennimerking á konur að þær væru fallegri með farða. 
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Viðhorf og siðferði 

 

Um viðhorf og orðræðu í samfélaginu hefur aukin þróun í upplýsingaflæði fært 

fólki fleiri og fjölbreyttari upplýsingar heim í stofu. Upplýsingarnar berast ekki 

aðeins hraðar heldur erum við mötuð af ógrynni upplýsinga sem við biðjum ekki 

um. Hvort sem það eru fréttir af stríði í fjarlægum löndum eða útlitskröfur á 

stefnumótum þá komumst við ekki hjá því að verða fyrir áreiti. Fréttir og greinar, 

blogg og jafnvel stöðuuppfærslur á samskiptavefjum geta heltekið samfélagið og 

stjórnað bæði daglegum og langvarandi umræðum. Útlitskröfur og umræða um 

útlit almennt eru oft fyrirferðamiklar í þessu samhengi og erum við mismóttækileg 

þeim upplýsingum. Það hefur t.d. án efa meiri áhrif á unglingsstúlku að sjá hverjir 

staðlar samfélagsins eru í gegn um glanstímarit og annað en það hefur á fullorðna 

konu.  

Guðmundur Finnbogason segir í grein sinni, Um Andlitsfarða, að „ … 

þess vegna ætti það að vera og mun vera ljúf skylda hverrar konu, að varðveita þá 

fegurð sem henni er gefin og auka hana eftir megni, að svo miklu leyti, sem það 

kemur ekki í bága við aðrar æðri skyldur.“69 Konur hafa fengið þau skilaboð að 

þær eiga að vera vel til hafðar og vel útlítandi fyrir karlmenn, þær eigi að vera 

augnayndi. Skilaboðin eru skýr og hávær um þær staðalímyndir sem konur eiga að 

líkjast. „Auglýsingin bara, makeup auglýsing og fegrunarvöruauglýsing –það er 

bara: komdu upp í.“70 Eins og þetta dæmi sýnir þá eru auglýsingar um 

förðunarvörur kynferðislegar og ganga út á það að selja konum kynþokka og 

losta. Karlmenn vilja þetta og ef þú vilt karlmann þá verður þú að gera þetta. „Þú 

sérð allar auglýsingar, allar förðunarauglýsingar, þær eru að selja þetta, (…) þetta 

er kynferðislegt.“71 Þegar förðunarvörur eru kynntar eru þær oftar en ekki settar 
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fram á fáklæddum konum, eða konum sem selja kynferðislegt útlit. En hvert er þá 

þessi þróun að stefna? Hver er þá tilgangurinn? Er farðinn aftur orðinn merki 

gleðikonunnar, eða hefur það merki aldrei horfið að fullu? „Ég hef átt svolítið 

erfitt með að skilja þetta skiluru að að fermingarstelpur þurfi að panta tíma í 

einhverja förðun. (…) svo fara í förðun fyrir ferminguna, ég meina þarf að setja 

eitthvað, (…) ég hef séð fermingarbarn og ég get sagt þér það að mér varð flökurt. 

(…) þetta var eins og lítil kelling upp við altarið, það var skelfilegt.“72 Í þessu 

dæmi er viðmælandi minn að lýsa stúlku sem var að fermast fyrir fimm árum. Þá 

var meirihluti þeirra stúlkna sem voru að fermast farðaðar og greinilegt er að það 

hefur sært blygðunarkennd einhverra. „Þegar ég fermdist þá var ég ný, aðeins 

byrjuð að nota förðunarvörur en í sjálfri fermingunni á fermingardaginn þá var ég 

nú ekki förðuð. Ég er ekki einu sinni viss skiluru um að það hafi verið leyfilegt.“73 

Hér er annar viðmælandi minn að lýsa fermingu sinni árið 1997 og er augljóst að 

þróunin hefur verið hröð og deila má um hvort sú þróun sé af hinu góða. Ferming 

snýst að mörgu leyti til um að börn fari í fullorðinna manna tölu með 

vígsluathöfn. „Mér fannst þetta svo ágætt í gamla daga, förðun, þegar ég fer að 

skipta mér að förðun, förðun bara… það var bara fermingin, hún stjórnaði þar –þú 

mátt gera þetta þegar þú ert fermd.“74 Hér talar Heiðar um að viðeigandi aldur til 

þess að byrja að notast við förðunarvörur sé ekki fyrr en eftir fermingu. Að byrja 

að nota förðunarvörur fyrir fermingu sé siðferðislega rangt því „Ég meina hvað er 

verið að auglýsa með því að gera þetta við börnin, -leyfa börnunum að gera 

þetta?“75 (setja á sig farða). Ef farðinn tengist beint í kynþokka þá ætti hann ekki 

að vera við hæfi á börnum. „Mér finnst það svo sorglegt þegar ég sé litlar stelpur 

með gloss eða kinnalit og jafnvel maskara eða eitthvað slíkt. „Þetta eru bara börn 
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og þau eiga að vera börn eins lengi og þau geta. Það eru allir að flýta sér svo 

mikið að fullorðnast og það er náttúrulega stórhættulegt að vera að farða lítil börn. 

Það býður bara hættunni heim.“76 Hugsanlega er ekki hægt að sporna við þróun 

sem þessari en foreldrar verða að vera upplýst um tilgang förðunar og hvernig 

farði er notaður. Það er fín lína á milli þess að vera að draga fram sína helstu kosti 

og þess að ofmála sig. Hér er tilgangurinn mjög mikilvægur því ekki eru allir á 

sama máli hvaða tilgangi andlitsförðun þjónar og það verður að skoða 

mismunandi menningarheima og uppeldi í þeim skilningi.  
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Íslenskar konur – fegurstar í heimi hér? 

 

Íslendingar hreykja sér af mörgu sem einkennir landið. Hin óumjafnanlega náttúra 

landsins laðar að sér ferðamenn allt árið um kring, vatnið er hreinasta og tærasta 

vatn sem fundist getur á jörðinni, orkan í landinu, jarðhitinn, tungumálið einstaka, 

íslenska lambakjötið, súrmatur og lopinn. En Ísland er líka þekkt fyrir fallegar 

konur sem lengi hafa verið taldar þær fegurstu í heiminum, en hvers vegna? Eru 

það íslensku genin, hreina vatnið eða maturinn sem þær borða? Getur það verið 

tengt við förðun? Þá segir Guðmundur: „…að íslenzkar konur hafi á öllum öldum 

átt litarhaft svo gott, að ekki þurfi um að bæta.“77 Hann ræðir ennfremur um það 

að erlendar konur skarti ekki eins fögru litarhafti og þær íslensku og að það gæti 

verið loftslaginu að þakka. Íslenskar konur sem byggju erlendis hefðu þá misst 

þetta einkenni.78 Áhugavert er að velta því fyrir sér hvort ætterni og loftslag geti 

valdið þessari einstöku fegurð, eins og Guðmundur bendir á.  

 Viðmælandi minn, Heiðar, hafði þetta um málið að segja:  

 

Ég var alltaf svolítið stoltur af íslensku konunni með það að, mé, mér fannst 

hún sem sagt meðvitaðri um af hverju hún væri að farða sig. 

Sko ég er í þeirri aðstöðu að ég hef í gegn um tíðina mætt og þjónað að 

einhverju leyti konum af mismunandi þjóðerni og það er eitthvað í genunum 

okkar, jafnvel þó við höfum verið einangruð, það er eitthvað … 

           Nei þetta er náttúruleg fegurð.79 
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Dæmið hér að ofan sýnir að viðmælenda mínum þykir förðun ekki skipta 

máli þegar um er að ræða fegurð íslenskra kvenna, það er eitthvað í genunum. 

„Hugsaðu þér að land, sem að, er rétt að skríða yfir 300.000 íbúa núna, við eigum 

þrjár miss world (ungfrú alheimur). ...þetta hefur ekkert með förðun að gera.“80 

Það má því ætla að förðunarvörur hafi lítið með íslensku fegurðina að gera. En 

förðun, eins og svo margt annað, er tvíeggja sverð. Hún getur dregið fram það 

besta og falið það versta, en hún getur einnig falið það besta og dregið fram 

tilbúning, grímu.  

Þegar erlendir ferðamenn koma til landsins þá hrósa þeir mörgu við landið 

en engu jafn mikið og okkur, þeir segja að þeir hafi aldrei séð svona margar 

fallegar konur. Við erum auðvitað fámenn þjóð en það fer ekkert á milli mála að 

við fáum athygli frá erlendum mönnum. Og flestir þessara manna, kunna að meta 

það miklu meira en íslenskir karlmenn, hversu fallegar íslenskar konur eru, og 

einstakar! En skiluru með förðunina, þá vilja þeir, sem hafa eitthvað á milli 

eyrnanna, konur sem eru ekki mikið málaðar –svona dagsdaglega þú veist.81 

Í þessu dæmi kemur fram að förðun skipti einhverju máli en alls ekki öllu 

og það virðist vera samhljómur um það að íslenskar konur búi við það að vera 

fagrar frá náttúrunnar hendi og þurfa þar af leiðandi ekki mikið af förðunarvörum 

til þess að nota dagsdaglega.  Þá segir Guðmundur um andlitsfarða á íslenskum 

konum „Íslenzkar konur þurfa hans ekki.“82 Það er gott að hafa aðgengi að 

förðunarvörum og geta valið hvernig maður notar þær ef maður kýs að nota þær 

yfir höfuð. En um leið ber að varast að ungar konur og stúlkur eru áhrifagjarnar og 

það verður að gæta þess hvaða skilaboð þeim eru send með þessum vörum. Þá 

væri hægt að auka fræðslu um gildi þessara vara til þess að forðast misnotkun eða 
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rangar sjálfsmyndir. Um aðgengi að förðunarvörum á Íslandi segja viðmælendur 

mínir að sé almennt mjög gott.  

 

Mér finnst aðgengið vera gott, þú getur fengið förðunarvörur nánast allstaðar 

og í öllum verðflokkum, það sem mér fyndist samt kannski vanta er betri 

aðstoð fyrir ungar stelpur þegar þær eru að kaupa sér förðunarvörur. Ég veit 

að þær eru kannski ekki endilega að leita sér aðstoðar en án efa þurfa sumar á 

aðstoð að halda þegar kemur að því að velja t.d farða á andlit (meik).83 

 

Hér segir Sólveig að þó við búum svo vel að hafa gott aðgengi að 

förðunarvörum þá mætti vera meira um upplýsingar fyrir ungar konur sem eru að 

byrja að nota vörurnar. Það er mikilvægt að til staðar séu leiðbeiningar og 

upplýsingar fyrir ungar konur sem eru að byrja að nota förðunarvörur því þá er 

minni hætta á að þær misskilji tilgang þeirra. Þá sagði Sunna: „Gríðalega gott. 

Eiginlega ótrúlega mikið af búðum með förðunarvörur miðað við fámennið.“84 

Hægt er að nálgast förðunarvörur í flestum búðum þó þær séu ekki 

snyrtivörubúðir eða búðir sem selja vörur tengdar hreinlæti, sbr. apótek. Aðgengið 

er gríðarlega gott og því um að gera að bæta þekkingu kvenna á vörunum og 

tilgangi þeirra. Aukið aðgengi förðunarvara og markaðssetning á förðunarvörum 

fyrir ungar stúlkur senda þeim brengluð skilaboð um sjálfsmynd þeirra og notkun 

ungra stúlkna á förðunarvörum er vand með farin.  

 Með auknu aðgengi hefur samkeppnin aukist og eru förðunarvörur núna 

fáanlegar í öllum verðflokkum og því aðgengilegri fyrir breiðari hóp 

viðskiptavina. Landafræðilega er þessi þróun góð því vörurnar eru þannig 

fáanlegar á minni svæðum. Það er því auðveldara í nútíma vestrænu samfélagi að 

kaupa fegurð að því gefnu að hún sé falin í förðunarvörum. Staðalímyndin sem 

sett er fram ýtir undir það að hægt sé að kaupa allt og þar af leiðandi er hægt að 
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kaupa förðunarvörur í þeim tilgangi að bæta útlit. Einnig er hægt að kaupa 

sjálfstraust með því að kaupa förðunarvörur og þær eru markaðsettar í þeim 

tilgangi að bæta fegurð kvenna.  
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Lokaorð 

Andlitsförðun á Íslandi er einstaklingsbundið tjáningarform. Það er hægt að nota 

förðunarvörur til þess að ná ýmsum eiginleikum fram. Viðmælendur mínir eiga 

það allir sameiginlegt að nota förðunarvörur. Tilgangurinn er mismunandi hjá 

þeim og hann er einnig breytilegur hjá hverjum fyrir sig. Rauður þráður er þó í 

vitnisburði þeirra þar sem tilgangurinn er í flestum tilvikum að auka sjálfstraustið. 

Það er áhugavert að andlitsförðun getur aukið sjálfstraust hjá þeim sem notar 

hana. Hún þarf ekki að vera áberandi eða mikil, hún getur verið bara baugahyljari 

eða litað dagkrem, maskari eða smá kinnalitur og sú breyting á framsetningu fólks 

við þessa viðbót getur verið veruleg. Áreiti frá auglýsingum sem við verðum fyrir 

á degi hverjum er verulegt og áhrifin geta verið mikil. Staðalímyndir sem bornar 

eru fram sýna oft ekki raunveruleikann og þar af leiðandi keppist fólk við að vera 

eitthvað sem er ekki raunverulegt. Í auglýsingum og í skemmtanaiðnaðinum spilar 

andlitsförðun veigamikið hlutverk og hún er oftast notuð til þess að skapa 

staðalímynd sem okkur er sagt að sé viðurkennd. Sú staðalímynd er oftar en ekki 

tengd við aðdráttarafl og kynþokka og þar af leiðandi getum við keypt þetta útlit 

ef við viljum vera eins og staðaímyndin og þar af leiðandi viðurkennd í 

samfélaginu. 

 Allir viðmælendur mínir kynntust snyrtivörum á unga aldri en byrjuðu 

ekki að nota þær fyrr en í kring um eða eftir fermingu. Eftir þau tímamót virðist 

vera viðeigandi að byrja að notast við andlitsförðun. Þróunin hefur verið sú að 

snyrtivörur eru aðgengilegri fyrir yngri markhóp en þessi aldur gefur til kynna 

sem er að mínu mati vafasöm þróun. Hér skiptir fræðsla og jákvæð uppbygging 

heilbrigðar sjálfsmyndar miklu máli. Sjálfsmynd byggist á mörgum þáttum og eru 

áhrifin sem við verðum fyrir í umhverfi okkar veigamikill þáttur í mótun hennar. 

Bilið á milli þess að nota förðunarvörur til þess að ná fram kostum hvers og eins 

og þess að gjörbreyta um úlit viðkomandi er ekki mikið og það er auðvelt að 

breyta um útlit. Tilgangur þess að breyta um útlit er ekki einsleitur og fjölmargar 

ástæður geta verið fyrir því að einstaklingur ákveði að breyta um útlit eða að fara í 

hlutverk. Það er auðvelt að fara í hlutverk þegar búið er að breyta útliti 
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einstaklings. Margir kjósa að nota förðunarvörur í þeim tilgangi að breyta sér á 

einhvern hátt. Hvort sem það er einungis útlitslega séð eða andlega líka. En 

förðun þarf ekki á neinn hátt að breyta þeim sem hana notar. Förðun getur verið 

spegill þeirrar innri fegurðar sem við búum yfir og getur sýnt okkar bestu kosti. 

Að setja á sig andlitsförðun er að mínu mati ekki blekking því allir hafa val um 

það hvernig þeir ákveða að sýna flutning á sjálfinu. Allir aðrir hafa einnig val um 

það hvernig þeir túlka þau tákn sem aðrir setja á svið og sýna á hverjum degi.  

 Hlutverkin sem konur og karlar leika á skemmtanalífinu á Íslandi þurfa 

ekki endilega að hafa neitt með andlitsförðun að gera, en í mörgum tilvikum er 

það raunin. Andlitsförðun gefur mörgum konum aukið sjálfstraust sem þær nýta 

sér við þetta tilefni. Þær tengjast líka vinkonum sínum þegar þær taka sig til 

saman áður en þær fara saman á skemmtanalífið. Þá hefur orðatiltækið að púðra á 

sér nefið oftar en ekki þá þýðingu að konur fari saman á salernið til þess að ræða 

saman. Hlutverkið þarf þó ekki einungis að vera bráð fyrir sterka íslenska 

karlmenn. Konur geta auðveldlega leikið sér að karlmönnum þrátt fyrir það að 

þær mæti á skemmtanalífið með grímu. Þær geta valið að fara í hlutverk 

veiðimanns og þá er skemmtanalífið ekki síður leikfangamarkaður fyrir þær.  

 Ég hef komist að þeirri niðurstöðu að tilgangur förðunar á Íslandi var sá að 

gera dagamun við ákveðin tilefni. Í dag er tilgangurinn hinn sami hjá mörgum og 

andlitsförðun er tengd við hugtakið að vera fínni, sætari, eða sjálfsöruggari. Þetta 

er þó ekki algilt. Andlitsförðun hjá karlmönnum ber ennþá keim af samkynhneigð 

og er ekki víst að sú tenging hverfi að fullu. Hún er vissulega notuð í sjónvarpi og 

á leiksviði en það er fyrir hlutverk og hún er ekki notuð dagsdaglega. Þó svo að 

komnar séu á markað förðunarvörur sem eru sérstaklega gerðar fyrir karlmenn  

hafa undirtektirnar ekki verið miklar hjá gagnkynhneigðum karlmönnum. En 

förðun karlmanna er ekki bannhelgi í nútíma vestrænu samfélagi. 

 Þó rannsóknin hafi ekki verið víðtæk þá kom margt áhugavert fram eins og 

að andlitsförðun er tengd sjálfstrausti og getur haft mikil áhrif á sjálfsmynd 

einstaklinga. Þá getur förðun leitt af sér að fólk fari í hlutverk og leiki sér með að 

vera einhver annar þó ekki sé nema í eina kvöldstund. Að gera sér dagamun með 
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því að farða sig getur haft jákvæð áhrif á fólk og er sú athöfn oft framkvæmd 

meðvitað til þess að auka á andlega vellíðan. Andlitsförðun getur spilað stóran 

þátt innan þjóðfræðihópa og getur hún verið notuð sem yfirlýsing gegn 

yfirráðandi valdi. Það að nota ekki förðunarvörur getur einnig verið ákveðin 

yfirlýsing og verið hluti af valdarbaráttu gegn misrétti kynjanna. Förðun er tákn 

sem fólk getur notað og túlkað á þann hátt sem það vill en það eru ákveðin gildi 

þessa tákns í samfélaginu sem er viðurkennt. Þá er hægt að samþykkja ríkjandi 

viðmið með kaupum á ákveðnum vörum eða sniðganga þau til þess að taka 

afstöðu gegn þeim.  

 Andlitsförðun er að mínu mati skemmtilegt verkfæri sem hefur upp á 

óendanlega möguleika að bjóða. Hvernig það verkfæri er notað er bæði 

einstaklings- og samfélagsbundið. En eitt er víst að allir hafa rétt til þess að flytja  

sjálfsmynd sína fyrir aðra á hvaða hátt sem þeir kjósa. 
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