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Útdráttur 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort munur væri á viðhorfum einstaklinga til 
staðalmynda í sjónvarpsauglýsingum eftir því hvort þeir hefðu setið kynjafræði 
áfanga við Háskólann á Akureyri eða ekki. Auglýsingar snúast um að ná athygli 
áhorfandans og vegna þess verða þær sífellt grófari. Reynt er að hvetja til ákveðinnar 
hegðunar sem verður til þess að almenningur fjárfestir í hlutnum sem auglýstur er. 
Karlmenn eru líklegri til að birtast í auglýsingum nema þegar auglýstar eru kven- eða 
heimilisvörur. Að auki er virkni kvenna mun minni í auglýsingum en virkni karla. 
Konur eru undirgefnar og treysta á karlinn sem fer með stjórnina. Auglýsingar eru að 
auki farnar að hvetja til ákveðinnar öfga hegðunar meðal karlmanna. Karlmenn eru 
hvattir til að keyra hratt, slást og harka af sér sem dæmi. Þessi hegðun er látin líta út 
sem eðlileg og eftirsóknarverð og karlmenn þannig hvattir til að fylgja 
hegðunarmynstrinu.  
 Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir; tekin voru viðtöl við rýnihópa, 
stuðst við greiningarlíkan Erving Goffman og hugtök sem tengjast karlmennsku við 
greiningu á völdum sjónvarpsauglýsingum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós 
mun á rýnihópum þar sem einstaklingar sem búnir voru að taka áfanga í kynjafræði 
voru meðvitaðri um staðalmyndir og kynjaskiptingu í þeim auglýsingum sem til 
skoðunar voru en þeir þátttakendur sem ekki höfðu grunnþekkingu á kynjafræði.  
 

Abstract 
The purpose of this research was to observe if there was a noticeable difference 
between the attitudes of those who have taken gender studies at the University of 
Akureyri and those who have not. Advertisements are created to capture people’s 
attentions, which has caused advertisements to become more provocative. By 
encouraging a certain behavior, the general public is influenced to purchase that 
which is advertised. Men are more likely to be in the advertisements, unless home 
appliances or female products are advertised. Furthermore, women are far less active 
then men in the advertisements. Women are submissive and put their trust in the man, 
while the man is in control. Advertising has also begun to encourage extreme 
behavior for men. They should drive fast, fight and toughen up. This behavior is 
shown to be the norm and considered appealing, encouraging men to follow those 
behavioral patterns. 
 Qualitative research methods were used. Interviews were taken with focus 
groups, Erving Goffman‘s analytical model was applied and concepts related to 
masculinity were used in analysing selected advertisments. The research findings 
showed a noticable difference between the focus groups. Those who had taken a class 
on gender studies were more conscious of the stereotypes and gender composition in 
the advertisments that were looked at, than those who lacked the basick knowledge of 
gender studies. 
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1. Aðdragandi rannsóknar 
Sjónvarpsauglýsingar skipa stóran sess í lífi flestra einstaklinga og er rannsakandi 

ekki undanskilinn í þeim efnum. Auglýsingar eru notaðar til að kynna ákveðna vöru 

eða þjónustu og auka um leið áhuga á henni. Miklir fjármunir eru í húfi við gerð  

auglýsinga og fara fyrirtæki sem kaupa auglýsingu í ákveðnum miðli fram á að hún 

skili sér í auknum tekjum í framtíðinni.  

 Hugmyndin að ritgerðinni kviknaði í kynjafræði við Háskólann á Akureyri 

þegar verið var að fjalla um birtingamyndir kynjanna í auglýsingum. Um leið og 

rannsakandi vann verkefni um það efni með samnemendum sínum fóru að kvikna 

spurningar sem urðu að lokum til þess að vinnsla ritgerðarinnar hófst. Spurningarnar 

voru á þá leið hvort einstaklingar sem ynnu að auglýsingagerð hefðu á einhverjum 

tímapunkti í námi sínu þurft að læra kynjafræði. Við nánari eftirgrennslan kom í ljós 

að einstaklingar á viðskiptasviði Háskólans á Akureyri eru ekki skyldugir til að læra 

kynjafræði og það stendur þeim ekki til boða. Markaðsfræðingar koma af 

viðskiptasviðinu og því fannst rannsakanda viðfangsefnið áhugavert. Ef 

markaðsfræðingar, sem vinna við gerð auglýsinga, læra ekki kynjafræði, hvernig 

getum við þá farið fram á að þeir hafi þekkingu á staðalmyndunum og átti sig á 

áhrifum sem auglýsingarnar geta haft á hegðun, skoðanir og viðhorf einstaklinga hvað 

kynhlutverk varðar. 

 

1.1.	  Rannsóknaspurningar	  

Meginrannsóknaspurningar	  eru:	  

1. Eru	   háskólanemar	   á	   Akureyri	   meðvitaðir	   um	   staðalmyndir	   í	  

sjónvarpsauglýsingum?	  

2. Er	   munur	   á	   viðhorfum	   háskólanema	   á	   Akureyri	   til	   staðalmynda	   í	  

sjónvarpsauglýsingum	  eftir	  námsbrautum.	  Annars	  vegar	  einstaklinga	  sem	  

eru	   á	   félagsvísindasviði	   og	   hafa	   lokið	   kynjafræði	   áfanga	   við	   skólann	   og	  

hins	  vegar	  einstaklinga	  á	  viðskiptasviði	  sem	  ekki	  hafa	  lokið	  áfanganum?	  

  



	   9	  

2. Fræðilegur inngangur 
Allt frá því við komum í heiminn hefur samfélagið ákveðnar skoðanir á því hvernig 

við eigum að haga okkur. Við erum ekki fyrr skriðin í heiminn en að okkur er úthlutað 

ákveðnum hólfum eftir kyni. Innan þessara hólfa gilda síðan ákveðnar reglur um 

hegðun stelpna og stráka, kvenna og karla. Þessar hugmyndir hafa verið kallaðar 

staðalmyndir kynjanna. Staðalmyndir birta ófullkomna, einstaklingsbundna og oft á 

tíðum ranga mynd af veruleikanum. Þær eru oft á tíðum byggðar á hefðum og geta 

verið ónæmar fyrir breytingum (Wolska, 2011). Frá unga aldri verður fólk fyrir áreiti 

frá auglýsendum og auglýsingarnar eru oft á tíðum kynjamiðaðar. Ef kynnt er vara 

ætluð strákum er karlmaður látinn tala inn á auglýsinguna og ef varan er ætluð 

stelpum er kona látin tala inn á hana. Karlar birtast gjarnan í auglýsingum sem frjálsir  

og ævintýragjarnir einstaklingar sem eru á uppleið í lífinu. Konur birtast aftur á móti 

sem eiginkonur, húsmæður eða í tengslum við börn. Karlarnir fara með valdið og 

stjórnina í auglýsingum á meðan konur eru körlum undirgefnar. Þannig hefur orðið 

„power“ verið áberandi í auglýsingum ætluðum drengjum en kemur sjaldan ef 

nokkurn tímann við sögu í auglýsingum ætluðum stelpum (Ingimar Bjarnason og 

Hjördís Hrund Reynisdóttir, 2004).  

Auglýsingar eru kröftugt verkfæri sem notað er til að hafa áhrif á skoðanir 

fólks og búa til hugmyndir um ákveðna þætti. Staðalmyndir eru oft notaðar í þessu 

samhengi til að auka sannfæringamátt auglýsinganna (Wolska, 2011). Karlmenn eiga 

að haga sér á ákveðinn hátt til þess að uppfylla hugmyndir um karlmennsku og konur 

eiga að haga sér á ákveðinn hátt til að uppfylla hugmyndir um kvenleika  (Schippers, 

á.á.). Við heyrum talað um sanna karlmennsku og náttúrulega karlmennsku. 

Hugmyndir um karlmennsku byggja á staðfestum erfðafræðilegum mun milli 

kynjanna. Líkamar kynjanna eru mismunandi og karlar tileinka sér hugmyndir sem 

samfélagið setur þeim um að vera árásagjarnir, ofbeldisfullir og hafa yfirburði yfir 

hinu kyninu. Konur eiga að sjá um börnin, heimilið og vera friðsamlegar. Karlar eiga 

að vera sterkir og hraustir á meðan konur eiga að vera fallegar og fíngerðar (Connell, 

2005).  

Kynbundið uppeldi og félagsmótun hefst strax við fæðingu, undirbúningurinn 

jafnvel fyrr og er haldið að okkur allt fram í andlátið. Ákveðnir eiginleikar teljast 

kvenlegir og aðrir karlmannlegir. Þessir eiginleikar eiga í flestum tilvikum enga 

samleið, nema kannski að útskýra þá hegðun sem samfélagið krefst af einstaklingnum 



	   10	  

út frá kyni. Eiginleikarnir eru notaðir til að skilgreina kynin hvort frá öðru. Gefið er í 

skyn að karlmenn séu fullkomna kynið, þeim beri að treysta, á meðan konan er 

ófullkomin og þarf á karlinum að halda (Connell, 2005). Kvenleikinn og 

karlmennskan eru einungis birtingamyndir og hugmyndir um það hvernig samfélagið 

ætlast til að við högum okkur út frá því kynjaða hólfi sem við fæðumst inn í. 

Væntingarnar geta verið mismunandi milli samfélaga og þær geta einnig breyst með 

tímanum og áherslurnar orðið aðrar (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna 

Hjálmarsdóttir, 2011). Þannig er birtingamynd karlmennsku mismunandi milli landa 

og ólíkra menningarheima. Í rannsókn Hong, Kwangmi, Ping og Yue (2013) þar sem 

bornar voru saman áherslur í auglýsingum eftir löndum kemur fram að í bandarískum 

og evrópskum auglýsingum eru karlar hvattir til að vera líkamlega hraustir, þeir 

minntir á að þeir beri ábyrgð á eigin líkama og að það sé eftirsóknavert að vera 

sterkur og áhættusækinn. Í kanadískum auglýsingum er aðaláherslan á tísku. Karlar 

eiga að vera meðvitaðir um tískuheiminn og ef þeir fylgja tískunni munu þeir ganga í 

augun á kvenpeningnum. Í Asíu birtast karlmenn í auglýsingum sem agaðir og 

menntaðir einstaklingar með tilfinningar. Þegar bandarískar auglýsingar fjalla um 

asíska karlmenn kemur fram að þeir séu „nördar“ og of mjúkir (Hong, Kwangmi, 

Ping, og Yue, 2013). Í öllum þessum löndum leitast auglýsendur við að viðhalda 

ákveðnum hugmyndum um karlmennsku. Bandarískar auglýsingar ýta undir ákveðnar 

staðalmyndir af asískum körlum og gefa til kynna að þeir séu ekki eins 

eftirsóknaverðir og bandarískir karlmenn. 

 Auglýsingar hafa tekið breytingum á undaförnum árum og þá sérstaklega í 

Bandaríkjunum. Talað er um að þegar konur hafi farið út á vinnumarkaðinn hafi 

karlar misst þá sérstöðu að vera útivinnandi, konan var komin inn á svið 

karlmannsins. Þar af leiðandi var farið að kynna nýja birtingamynd karlmennsku í 

fjölmiðlum sem var sett til höfuðs heimilistörfunum (Elfa Ýr Gylfadóttir, 2004). Þessi 

nýja karlmennska fólst meðal annars í því að karlar áttu að vera stórir og stæltir. 

Fengnir voru líkamsræktarmenn til að leika í auglýsingum, ásamt því sem dúkkur 

ætlaðar strákum urðu sífellt stærri og stæltari (Hong o.fl., 2013). Þannig fóru 

auglýsendur að reyna að búa til hegðun sem var söluvæn fyrir þá vöru sem var í boði. 

Um leið og tiltekin vara var auglýst þá var verið að hvetja til ákveðinnar hegðunar og 

útlitsdýrkunar sem uppfyllti þarfir markaðarins. Ef seljandi vill að tekið sé mark á sér 

og því sem hann er að auglýsa eru mestar líkur á að karlmaður sé talsmaður vörunnar. 

Konur eru ekki notaðar í auglýsingum nema til að tæla karlmenn sem kynverur eða til 
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að höfða til annarra kvenna um hvernig hin fagra kona eigi að líta út (Ingimar 

Bjarnason og Hjördís Hrund Reynisdóttir, 2004). 

Árið 1998 skipaði menntamálaráðherra nefnd sem átti að fjalla um og kanna 

kynjaskiptingu í fjölmiðlum. Niðurstöður nefndarinnar voru á þá leið að hlutur karla í 

fjölmiðlum var 68% á móti 32% hjá konum þegar allt útsent efni var kannað. Hlutur 

kvenna á sjónvarpsskjánum var heldur minni, eða um 27%. Þegar talað mál var 

skoðað kom í ljós að hlutur kvenna minnkaði enn frekar eða niður í 15%. Að auki 

skoðaði nefndin aldursdreifingu þeirra sem birtust í fjölmiðlum. Hlutdeild karla eykst 

eftir því sem þeir eldast, eða allt þar til þeir ná 65 ára aldri. Þróunin er hins vegar öfug 

hjá konum, það er að segja að hlutfall þeirra lækkar eftir því sem þær eldast (Nefnd 

um konur og fjölmiðla, 2001). Með þessari ójöfnu skiptingu og umfjöllun eiga 

fjölmiðlar og um leið auglýsendur stóran þátt í að skapa og viðhalda kynjaskekkju 

samfélagsins (Eygló Árnadóttir, Valgerður Anna Jóhannsdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010). 

 

2.1.	  Hvað	  er	  fjölmiðill	  

Einfaldasta skilgreining á fjölmiðli er að hann sé öll tæki og tól sem notuð eru í þeim 

tilgangi að koma upplýsingum áleiðis til stórs hóps á stóru svæði. Til að falla undir 

þessa skilgreiningu þurfa miðlanir að uppfylla fjóra eiginleika. Fjölmiðlar þurfa að;  

a) hafa tæki til að miðla upplýsingum, b) hafa dreifingu, c) ná til stórs hóps af fólki og 

d) ná yfir stórt svæði (Páll Sigurðsson, 1997).  Fjölmiðill þarf að vera í reglulegri 

starfsemi og setja reglulega fram efni sem nær til ákveðins hóps af fólki á tilteknu 

svæði til að teljast sem slíkur (Menntamálaráðherra, 2005). Þannig getur blað sem 

gefið er út einu sinni ekki talist fjölmiðill.  

 Fjölmiðlar geta notað mismunandi leiðir til að koma upplýsingum sínum á 

framfæri við almenning. Þessar leiðir geta verið í gegnum dagblöð, tímarit, ljósvaka, 

útvarp, sjónvarp eða internet (Menntamálaráðherra, 2005). Fjölmiðlar eru þar af 

leiðandi allt í kringum okkur. Það er varla til sú manneskja sem ekki hefur nýtt sér 

fjölmiðla á einn eða annan hátt. Skilgreiningar á fjölmiðlum eru misjafnar en menn 

hafa sammælst um að fjölmiðlar gegni lykilhlutverki í lýðræðislegu samfélagi. Hægt 

er að flokka fjölmiðla í fjóra flokka eftir því hvernig framsetningin á efninu er. Þessir 

flokkar eru prentmiðlar; hljóð- og myndmiðlar; miðlun um tölvur og verslunar- og 

sýningarmiðlar (Petersson og Pettersson, 2000). 



	   12	  

2.1.1.	  Hlutverk	  	  

Hlutverk fjölmiðla er að upplýsa, fræða, mennta, skemmta og birta tilkynningar og 

auglýsingar. Hlutverkin geta verið misjöfn eftir því hverjar áherslur miðilsins eru. 

Einn miðill getur lagt áherslu á fréttamennsku á meðan annar leggur áherslu á 

skemmtiefni. Oft er talað um fjölmiðla sem fjórða valdið sem gegnir lykilhlutverki í 

lýðræðisríki sem aðhald við ráða- og valdamenn í landinu (Páll Sigurðsson, 1997). 

Hlutverk fjölmiðla getur þannig skipt sköpum í lýðræðislegu ríki. Það efast enginn um 

mikilvægi fjölmiðla þrátt fyrir að þeir þurfi stundum að sitja undir harðri gagnrýni.   

Hlutverk fjölmiðlanna geta verið misjöfn og sérstaklega eftir að 

markaðsmiðlun kom til sögunnar. Á Íslandi er fjöldinn allur af miðlum ásamt 

ríkisreknum miðli. Ríkisrekna miðlinum eru settar kvaðir um að vanda framsetningu 

efnis og viðhalda menningu og tungumáli í landinu. Þetta hlutverk fjölmiðla er oft á 

tíðum vanmetið. 

 

2.1.2.	  Áhrif	  

Mikilvægt er að hafa í huga að þeir sem skrifa í fjölmiðla geta haft áhrif á skoðanir 

fólks á mönnum og málefnum. Fjölmiðlar þurfa því að vanda framsetningu sína og 

koma í veg fyrir að hún sé hlutdræg (Menntamálaráðherra, 2005). Hins vegar er erfitt 

að fullyrða um hvaða áhrif fjölmiðlar hafa á einstaklinga og hversu mikil. Sumir 

aðhyllast „sprautukenninguna“, en hún byggir á því að efni fjölmiðla hafi sömu áhrif 

á alla (Petersson og Pettersson, 2000). Aðrir tala um að innihald miðla hafi 

mismunandi áhrif á einstaklinga og fari það eftir gildismati hvers og eins hver áhrifin 

eru. Gildismatið ræðst af umhverfi okkar, aldri, foreldrum, félögum og kennurum svo 

einhver dæmi séu tekin. Umhverfið getur þannig stjórnað því hvaða áhrif 

fjölmiðlaefni hefur á okkur. Í þessu samhengi geta fjölmiðlar haft áhrif á skoðanir 

okkar (Petersson og Pettersson, 2000). Í ljósi þess má segja að fjölmiðlar geti haft 

mismunandi áhrif á okkur sem einstaklinga. Miðlar geta haft mismunandi áhrif á fólk 

og er sjónvarpið gott dæmi um það. Sjónvarpið getur haft áhrif á hegðun og viðhorf, 

hvatt börn til árásargjarnar hegðunar og neytendahegðunar, haft áhrif á pólitískar 

skoðanir og á endanum getur framsetning sjónvarpsefnis haft mikil áhrif á 

staðalmyndir (Neto og Pinto, 1998). Áhrif miðla geta verið mikil en sjónvarpið hefur 

auka áhrif vegna sérstöðu sinnar sem felst í myndrænni framsetningu. 
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Framsetning efnis sem birtist í fjölmiðlum verður að vera vönduð, sérstaklega 

þegar tekið er mið af því að oft er um unga fjölmiðlaneytendur að ræða. Í bandarískri 

rannsókn sem framkvæmd var árið 1999 kom í ljós að framsetning á íþróttaefni gat 

verið ofbeldisfull og lýsendur íþróttaviðburða hvöttu jafnvel til ofbeldisfullrar-, 

hættulegrar- og áhættusæknar hegðunar, auk þess sem einstaklingar voru hvattir til að 

misbjóða líkama sínum. Sú birting kom fram þegar íþróttamenn meiddust og þeir voru 

hvattir til að halda áfram. Ef þeir héldu áfram slasaðir var þeim hælt en ef ekki voru 

þeir lastaðir. Þessi hegðun/birtingarmynd var áberandi í bandarísku íþróttalífi á þeim 

tíma sem rannsóknin var framkvæmd. Þátttakendur í rannsókninni, sem voru ungir 

strákar, sögðust taka eftir hegðuninni og þeirri hvatningu sem átti sér stað meðal 

lýsenda og í auglýsingum í kringum viðburðina (Chen, Dunbar, Hunt, Lapp og 

Messner, 1999). Ungir einstaklingar/fjölmiðlaneytendur eru líklegri en þeir sem eldri 

eru til að stjórnast af umhverfi sínu, og sérstaklega fjölmiðlaefni, og tileinka sér 

öfgafulla hegðun (Vokey, Tefft og Tysiazny, 2013). Efni sem hvetur til öfgafullrar 

hegðunar eins og kemur fram í bandarísku rannsókninni getur því verið varhugavert.  

 

2.2.	  Auglýsingar	  

Tilgangur auglýsinga í breiðustu merkingu er að auka virði 

fyrirtækja, t.d með því að auka sölu á ákveðnum vöruflokki 

fyrirtækis eða bæta ímynd hans. Auglýsingar geta breytt samkeppni 

úr verðsamkeppni þar sem aðrir þættir hafa sterkari áhrif á 

kaupákvörðun (Auglýsingar, 1999). 

 

Tilgangur auglýsinga er því alltaf sá sami, að hafa áhrif. Í markaðsmiðlum er greitt að 

mestum hluta fyrir fjölmiðilinn í gegnum auglýsingar (Petersson og Pettersson, 2000). 

Íslenskar útvarpsstöðvar eru gott dæmi um þetta. Þú hlustar á þær án þess að borga 

afnotagjald. Afnotagjaldið er í rauninni falið í auglýsingunum, þ.e. stöðvarnar eru 

reknar fyrir auglýsingatekjur. Með aðgengi að hlustendum vonast auglýsendur til að 

greiða fyrir kostnaðinn við auglýsingarnar með því að hlustendur greiði fyrir 

útvarpstöðina með því að kaupa þær vörur sem eru auglýstar á miðlinum. Þetta er 

þróun sem hófst á fjölmiðlamarkað með tilkomu markaðsmiðlunar. Fjölmiðlar eru því 

í meira mæli farnir að selja auglýsendum aðgang að almenningi. Auglýsendur reyna 

að velja hentugasta miðilinn með tilliti til markhópsins. Fyrirtæki sem selur 
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bílavarahluti er líklegra til að auglýsa í bílablaði, frekar en í tískublaði. Ef ekki væri 

fyrir auglýsingar þá væru markaðsmiðlarnir ekki til, þeir myndu ekki lifa af án 

auglýsinga (Gunnar Hersveinn, 2001).  

Það er mikið í húfi við gerð auglýsinga og er talað um að þær þurfi að uppfylla 

þrjá þætti svo einstaklingur ákveði að kaupa tiltekna vöru eða þjónustu. Þessir þættir 

eru athygli, löngun eða áhugi og að lokum hegðun. Sem dæmi um þetta má nefna að 

auglýsingar þurfa að hvetja til ákveðinnar hegðunar svo varan sem auglýst er verði 

keypt (Gunnar Hersveinn, 2001). Í auglýsingum er reynt að höfða til þarfa 

einstaklingsins en þær geta verið mismunandi eftir aðstæðum fólks. Helstu 

grunnþarfir sem auglýsendur reyna að höfða til eru; þörf fyrir kynlíf, þörf fyrir 

samskipti, þörf fyrir að ala upp, þörf fyrir athygli, þörf fyrir að sigra og að lokum 

viljinn til þess að vera mikilvægur (Petersson og Pettersson, 2000). Fer það síðan eftir 

vörutegundinni og markhópnum til hvaða þarfa auglýsandinn reynir að höfða í hvert 

skipti. Í dag hafa auglýsendur í auknum mæli reynt að höfða til þarfa einstaklingsins á 

kynlífi. Nekt hefur aukist í auglýsingum og er konum stillt upp á kynferðislegan hátt 

án þess að stellingin tengist vörunni á einn eða annan hátt. Kynþokki er þannig 

notaður til að vekja áhuga á tiltekinni vöru.  

 Við auglýsingagerð er markmiðið alltaf svipað, að kalla fram þörf fyrir 

hegðun sem verður til þess að fólk kaupir tiltekna vöru eða þjónustu sem auglýsingin 

býður upp á. Góðar auglýsingar gera meira en að kynna ákveðinn hlut, skilaboð þeirra 

koma sér fyrir í undirmeðvitundinni án þess að fólk taki eftir því (Katrín Anna 

Guðmundsdóttir, 2010). Hver man til að mynda ekki eftir auglýsingu Hreyfils þar sem 

símanúmer stöðvarinnar var kynnt; 588-5522. Auglýsingin sjálf var ekki ýkja 

merkileg en skilaboð hennar komust svo sannarlega til skila. Skilaboðin smugu inn í 

undirmeðvitundina og enn þann dag í dag er fólk sem raular textann og man þá um 

leið símanúmerið. Áhrifamáttur auglýsinga getur verið mikill þótt við tökum ekki eftir 

því við áhorfið eða hlustunina. Fagfólk vinnur við gerð auglýsinga og það er í þeirra 

verkahring að fá okkur til að kaupa ákveðna vöru eða þjónustu. Auglýsingar geta 

þannig hvatt til hegðunar sem verður til þess að einstaklingarnir fara af stað og kaupa 

þá vöru eða þjónustu sem birtist þeim í auglýsingum. 

2.2.1	  Birtingamyndir	  kynjanna	  í	  auglýsingum	  

Jafnrétti hefur verið að aukast víða um heiminn á undanförnum árum og áratugum. 

Þrátt fyrir vitundarvakningu í þeim málefnum hafa kynbundnar staðalmyndir lítið sem 
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ekkert breyst í auglýsingum (Lindner, 2004). Það sem kemur fram í auglýsingum 

getur haft áhrif á sjálfsmynd bæði barna og fullorðinna og hvað einstaklingar telja 

vera eðlilega hegðun (Neto, og Pinto, 1998). Karlar eru mun líklegri til að birtast í 

auglýsingum á kjörtíma og þeir eru líklegri til að fara með aðalhlutverk í þeim svo 

lengi sem varan tengist ekki venjubundnum kvennavörum eða hlutverkum (Ingimar 

Bjarnason og Hjördís Hrund Reynisdóttir, 2004). Í rannsókn sem Neto og Pinto 

(1998) framkvæmdu á auglýsingum sem birtust í portúgölsku sjónvarpi kom í ljós að 

karlar voru mun líklegri til að birtast sem þulir, spyrjendur eða í atvinnutengdum 

viðburðum á meðan konur birtust heima fyrir og sem ósjálfstæðir einstaklingar sem 

þurftu að treysta á karlpeninginn.  

 Auglýsingar sem hugsaðar eru fyrir stráka hafa mun meiri virkni en 

auglýsingar sem ætlaðar eru stelpum. Þeir eru gerendur á meðan stelpur halda sig til 

hlés. Auglýsingar ætlaðar strákum einkennast af eyðileggingu og stjórnun á meðan 

áherslan er allt önnur þegar konur eiga í hlut en þá er áhersla á tilfinningar og 

umönnun. Karlar láta til sín taka í auglýsingum á meðan konur eru birtar sem 

áhorfendur (Ingimar Bjarnason o.fl., 2004). Í auglýsingum tengdum íþróttum og 

íþróttaviðburðum er reynt að spila inn á óöryggi einstaklinga. Flestar þessar 

auglýsingar eru ætlaðar ungum körlum og er bent á að með því að kaupa ákveðna 

vöru munu einstaklingarnir verða karlmannlegri (Chen, o.fl., 1999). Lausnin felst því 

oft á tíðum í því að kaupa ákveðna vöru og varan mun þannig leysa öll vandamál sem 

einstaklingurinn hefur og um leið gera hann ánægðari með sjálfan sig. 

  

Það er fulljóst að konum og körlum er gert mishátt undir höfði í 

auglýsingageiranum þegar kemur að hlutverkum sjálfstæðra 

einstaklinga (Ingimar Bjarnason o.fl., 2004, bls. 37). 

 

Birtingamynd kynjanna í auglýsingum er skökk og eru karlar mun meira áberandi. 

Birtingamynd karla er mun jákvæðari en birtingamynd kvenna og þeir eru mun 

virkari. Þetta er áhyggjuefni því auglýsingar geta haft áhrif á skoðanir okkar um hvað 

sé að vera karl í samfélaginu og hvað sé að vera kona (Lindner, 2004). Auglýsingar 

geta haft áhrif á og mótað skoðanir okkar á því hvað okkur finnst vera eðlileg hegðun 

fyrir hvort kyn. 
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2.3.	  Hugtök	  

2.3.1	  Karlmennska	  

Karlmennskuhugtakið hefur verið skilgreint á þann hátt að karlmennska séu þeir 

eiginleikar sem aðgreini karla frá konum. Karlmenn eiga að fylgja eftir fyrirfram 

gefnum hugmyndum um karlmennsku til þess að geta talist vera sannir karlmenn og 

til að geta fallið inn í normið í samfélaginu. Einnig eiga karlmenn að uppfylla þessar 

karlmennsku hugmyndir til að geta aðgreint sig frá kvenfólki. 

 

Í hinni almennu umræðu er hugtakið (karlmennska) gjarnan tengt 

völdum karla og meintum yfirburðum þeirra á líkamlega sviðinu. 

Þannig er líkamlegur styrkur mikilvægt þrástef í viðteknum 

hugmyndum um karlmennsku, enn fremur agi, rökvísi, hlutlægni, 

samkeppni og síðast en ekki síst að vera snöggur að bregðast við 

aðsteðjandi vanda (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 58). 

 

Sönn karlmennska hefur verið tengd við líkamlega yfirburði. Karlmenn eiga að vera 

hraustir og sterkir. Karlmennska eins og hún birtist í ríkjandi hugmyndum 

samfélagsins er normið sem karlmenn eiga að leitast við að uppfylla. Karlar eiga að 

fylgja hugmyndum samfélagsins um að vera árásagjarnir, ábyrgðafullir, áhættusæknir 

og fullir af orku (Connell, 2005). Eiginleikar sem tengjast karlmennsku hafa oft á 

tíðum verið taldir eftirsóknaverðari en eiginleikar sem tengjast skilgreiningum á 

kvenleika. Karlmenn eiga einnig að vera ábyrgir, ákveðnir, traustir, sterkir og 

sjálfstæðir. Þá eiga þeir að hugsa um frama í vinnu og sjá um fjárhagslegu hliðina 

þegar kemur að fjölskyldunni (Wolska, 2011). 

 

2.3.2.	  Kvenleiki	  

Kvenleiki er, líkt og karlmennskan, þeir eiginleikar sem eiga að einkenna konur svo 

hægt sé að skilgreina þær frá karlmönnum. Eiginleikar kvenna eru oft á tíðum ekki 

taldir eins áhugaverðir og eiginleikar karlmanna. Kvenleikinn snýst meira og minna 

um félagslega þáttinn og umönnun. 
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(Kvenleiki) felur í sér valdaleysi og veikleika. Mikilvægt þrástef í 

kvenleikahugmyndum eru veikir burðir en einnig sérstakir 

hæfileikar til að tjá sig, sköpunargáfa, tilfinningasemi og 

samvinna. Þá er karlmennskan gróf en kvenleiki vísar til fínleika 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 58). 

 

Hugmyndir um kvenleika eru því allt aðrar en hugmyndir um karlmennsku og þessu 

tvennu er mjög gjarnan stillt upp sem andstæðum. Konur eiga að vera fínar og fallegar 

á meðan karlinn er grófur og áhættusækinn. Konan á frekar að hlúa að félagslega 

þættinum og hlutverk hennar er að vera elskuleg eiginkona og móðir, bera ábyrgð á 

uppeldi barna, sinna heimilisstörfum og vinna láglauna vinnu í samfélaginu (Wolska, 

2011). 

 

2.3.3.	  Kynjakerfið	  

Kynjakerfið er eitt af mörgum hugtökum sem eiga að skilgreina muninn á kynjunum. 

Hugtakið tekur á valdatengslum milli kynjanna. Kynjakerfið lítur svo á að karlmenn 

séu æðri og njóti góðs af undirskipun kvenna. Í þessu kerfi er eðlilegt að karlar séu 

með hærri laun, að þeir fari með valdið og séu ráðandi í samfélaginu. Karlmannlegir 

eiginleikar eru þannig taldir betri og eftirsóknarverðari en kvenlegir eiginleikar. 

Kerfið gerir ráð fyrir að það sé í raun karlmönnum í blóð borið að stjórna, ráða og 

vera valdameiri í samfélaginu. Aftur á móti eru ekki allir karlmenn sem njóta þeirra 

kosta sem kynjakerfið hefur upp á að bjóða og öfugt. Ekki eru allar konur 

undirskipaðar sökum hugmynda um kvenleika, heldur getur t.d. kynþáttur eða 

stéttastaða haft þar áhrif líka (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmsdóttir, 2011). 

 Hugmyndir sem viðhalda kynjakerfinu hafa verið ríkjandi í samfélaginu í 

langan tíma og eru það að mörgu leyti enn þann dag í dag. Meðan þessar hugmyndir 

eru ráðandi og sífellt endurskapaðar í samfélaginu er erfitt að ná fullkomnu jafnrétti 

milli kynjanna. Ef jafnrétti á að nást þarf að brjóta upp „kynjakerfið“ og þær 

hugmyndir sem það felur í sér.  
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2.3.4	  Karlhyggja	  

Karlhyggja gengur út frá því að það sé líffræðilegur munur á kynjunum, 

gagnkynhneigð er normið og völd karlmanna þykja sjálfsögð. Karlhyggjan sér ekkert 

athugavert við kynjaskiptingu þegar kemur að vinnu, pólitík eða einkalífinu (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004).  

 Karlhyggja skýrir því að mörgu leyti hvers vegna kynjaskipting er í 

samfélaginu. Kynjaskiptingin þykir eðlileg í ljósi ólíkra eiginleika sem einkenna 

kynin. Hugtakið gefur til kynna að það sé grundvallarmunur á kynjunum og það sé 

ekkert sem geti breytt því og þannig byggja þessar hugmyndir á eðlishyggju (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004).  

 

2.3.5.	  Feðraveldið	  

Feðraveldi er, eins og margir femínistar hafa notað það á síðustu 

áratugum 20. aldar, tilraun til að lýsa því hversu lífseig þeim þykja 

völd karla. Feðraveldi í þessum skilningi vísar til þess að eldri 

karlar í stofnunum, eins og stjórnmálaflokkum, hygli yngri körlum 

fremur en konum og ali þá upp til að njóta valda (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004, bls. 60). 

 

Skilgreiningar á feðraveldinu skýra því hvers vegna karlar eru frekar en konur í 

stjórnunar- og valdastöðum. Karlar sem stjórna eru líklegri til að koma kynbræðrum 

sínum að og konur fá þar af leiðandi ekki sömu tækifæri og karlar. Hugmyndir um 

karlmennsku eru ráðandi, eiginleikar sem tilheyra karlmennskunni eru 

eftirsóknarverðari og í anda feðraveldisins hefur löngum verið talið að þeir hæfileikar 

sem tengjast hugmyndum um karlmennsku séu betur fallnir til stjórnunar en þeir 

eiginleikar sem hafa verið eignaðir konum. Hugmyndum um feðraveldið svipar mjög 

til þess sem hér að ofan er lýst sem kynjakerfi. 

 

2.3.6.	  Ríkjandi	  karlmennska	  

Orðið ríkjandi, í tengslum við karlmennsku, merkir að hafa yfirburði yfir einhverjum. 

Þeir sem eru ríkjandi hafa ákveðið vald og sýna það með tvennum hætti; að vera 

leiðandi og að stjórna. Einstaklingarnir sem eru ríkjandi, oftast karlmenn, reyna að 
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leiða minnihlutahópinn, kvenmenn, áfram um leið og þeir stjórna hópnum sem þeir 

tilheyra. Hópurinn sem er ríkjandi hverju sinni reynir að réttlæta allt sem hann gerir til 

að halda völdum sínum, það séu ástæður fyrir öllu (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín 

Anna Hjálmsdóttir, 2011). 

Samkvæmt Connell (2005) þá útskýrir ríkjandi karlmennska ráðandi stöðu 

karlmanna í samfélaginu. Hugtakið bendir til þess að karlmenn eiga að vera ráðandi 

og ákveðnir eiginleikar sem eru bundnir við karlmennsku séu betur til þess fallnir að 

stjórna og fara með völd. Ríkjandi karlmennska hefur ekki beina tengingu við ofbeldi, 

en staðan getur aftur á móti náðst með valdi. Ríkjandi staða getur einnig náðst í 

gegnum menningu, stofnanir eða sannfæringarmátt (Connell og Messerschmidt, 

2005).  

Ákveðnar hugmyndir eru ríkjandi í samfélaginu. Litlu máli skiptir hvort konur 

komist til valda ef þær fara ekki eftir hugmyndafræðinni, því þá missa þær völd sín 

fljótlega. Þetta á einnig við um karla sem fylgja ekki hugmyndafræðinni sem er 

ríkjandi hverju sinni (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

 

2.3.7.	  Öfga	  karlmennska	  

Öfga karlmennska er hugmyndafræði um staðalmyndir karla sem einkennast af hörku, 

ofbeldi, áhættusækni og gamalgrónum skoðunum í garð kvenna og kynjanna. 

Yfirburðir karlmanna eiga að vera algjörir og lýsir það sér til dæmis þegar karl og 

kona hafa samræði. Þá túlkar karlmaður sem aðhyllist þennan hugsunarhátt að hann 

eigi að fara með valdið yfir líkama konunnar, hann á að stjórna á meðan konan gefur 

honum vald yfir líkama sínum. Annað sem einkennir þennan hugsunarhátt er að 

ofbeldi er skilgreint sem karlmannlegur eiginleiki. Einstaklingar sem aðhyllast þessa 

hugmyndafræði verða því oft á tíðum ofbeldisfyllri og vilja stjórna og ráða á þann hátt 

(Vokey, Tefft, og Tysiazny, 2013).  Ekki er endilega víst að allir taki meðvitaða 

ákvörðun um að aðhyllast þennan hugsunarhátt. Karlmenn geta tekið ómeðvitaða 

ákvörðun um að aðhyllast öfga karlmennsku ef samfélagið heldur slíkum hugmyndum 

að einstaklingum. 

Háski er einnig talinn karlmannlegur og háskalegar aðstæður taldar 

eftirsóknarverðar. Ef einstaklingur lifir af í þannig aðstæðum er hann talinn vera 

karlmannlegur. Fjórði eiginleikinn, sem heyrir undir öfga karlmennsku, er harka. 

Karlmenn eiga helst ekki að sýna tilfinningar og ef þeir gera það er það dæmi um 
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veikleika. Karlmaður á að harka af sér ef eitthvað bjátar á, bæði andlega og líkamlega. 

Öfga karlmennska er skaðleg samfélaginu og hefur verið tengd við aukið ofbeldi karla 

í garð kynjanna, aukna fíkniefna- og áfengisneyslu og glæfraaksturs karlmanna 

(Vokey, Tefft, og Tysiazny, 2013).  

Öfga karlmennska hefur orðið til í samfélaginu á undanförnum árum. Hún er 

mjög skaðleg einstaklingum og samfélaginu í heild. Einstaklingarnir sem sýna af sér 

þess konar hegðun eru einungis að eltast við það sem að þeim er haldið í 

auglýsingum, kringum íþróttaviðburði sem dæmi og þeir fá skilaboð um að sé eðlileg 

hegðun karlmanna í samfélaginu. Eins og fram hefur komið er mikið af auglýsingum 

tengdum íþróttaviðburðum með skilaboð sem eiga að ýta undir óöryggi karlmanna. 

Ákveðin vara eða hegðun er kynnt í auglýsingunni og með því að fara eftir tilmælum 

sem birtast verður einstaklingurinn öruggari með sjálfan sig og um leið karlmannlegri. 

Talað er um að aldur skipti máli í þessu samhengi. Yngri einstaklingar eru líklegri til 

að apa hegðunina eftir frekar en eldri og þroskaðri einstaklingar (Chen o.fl, 1999).  

 

2.3.8.	  Skaðleg	  karlmennska	  

Þetta er heimatilbúið hugtak sem byggist á því að viðteknar 

hugmyndir um karlmennsku og margskonar fyrirkomulagi og 

atferli sem tengist slíkum hugmyndum séu skaðleg fyrir samfélagið 

í heild. Karlmennskan getur líka verið skaðleg körlunum sjálfum 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 63). 

 

Connell (1995) tekur í sama streng og talar um að ríkjandi karlmennska geti búið til 

hegðun og viðhorf sem á endanum verður karlmönnum sjálfum og samfélaginu í heild 

skaðleg. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) talar um afleiðingar skaðlegrar 

karlmennsku og nefnir þar andlegt og líkamlegt ofbeldi. Andlega ofbeldið birtist í 

orðræðu karlmanna sem verður grófara með hverju árinu. Einnig tekur hann dæmi um 

nektarmyndir sem hanga uppi á vinnustöðum og telur þær vera vísun í valdbeitingu en 

að auki yfirlýsingu um að á þessum vinnustað vinni alvöru karlmenn. Karlmenn eru að 

reyna að uppfylla viðmið samfélagsins með þessari hegðun og þar af leiðandi er hún 

skaðleg samfélaginu. Eiginleikarnir sem taldir eru karlmannlegir geta farið út í öfgar 

og geldur samfélagið fyrir það (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004).  
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 Karlmenn reyna að uppfylla þær karlmennskuímyndir sem samfélagið birtir 

þeim. Það er ekki einungis samfélagið sem setur þeim viðmiðið því auglýsingar búa 

til veruleika sem talinn er eftirsóknarverður. Auglýsingarnar segja hvernig karlmenn 

eiga að haga sér og hvaða hegðun sé æskileg. Karlmannlegum ímyndum er haldið að 

karlmönnum víðsvegar og er það ekki einungis skaðlegt körlunum sjálfum, heldur 

einnig konum og samfélaginu í heild (Vokey o.fl, 2013). Við myndum okkar skoðanir 

af því umhverfi sem við lifum í. Sjónvarpið getur haft mikil áhrif á samfélagslegar 

hugmyndir og skoðanir fólks. Framsetning á efni í sjónvarpi getur haft áhrif á 

staðalmyndir (Neto og Pinto, 1998). Vönduð framsetning á efni getur því skipt höfuð 

máli. Framsetning sem hallar á annað kynið getur leitt til samfélagslegra hugmynda 

sem eru neikvæðar fyrir samfélagið í heild. 

 

3. Aðferðafræði rannsóknar 
Rannsakandi framkvæmdi eigindlega rannsókn á sjónvarpsauglýsingum. Valdar voru 

fjórar auglýsingar sem þóttu ýta undir hefðbundnar staðalmyndir. Í rannsókninni var 

notast við rýnihópaaðferð. Aðferðin hefur sína kosti og galla. Yfirborðsréttmæti 

rýnihópa er mikið og þátttakendur eru í flestum tilvikum mjög trúverðugir. Með 

rýnihópaaðferð er hægt að ná fram upplýsingum sem ekki myndu koma fram í 

einkaviðtölum eða með stöðluðum spurningalista. Spurningaform rýnihópa verður til 

þess að viðmælandinn fær aukin völd til að tjá sig. Rannsakandinn hittir viðmælendur 

á stað sem þeir þekkja og dregur það úr valdi rannsakanda. Rýnihópaaðferð er 

sveigjanleg og hægt er að safna mismunandi gögnum frá mörgum aðilum á stuttum 

tíma (Sóley S. Bender, 2013).  

 Rýnihópar eru þó ekki gallalaus aðferð. Þegar valið er í hópinn er reynt að 

miða við einstaklinga sem eru opnir og tilbúnir til að tjá sig. Þetta getur orðið til þess 

að feimnir og óframfærir einstaklingar, sem þó hafa eitthvað fram að færa, eru 

útilokaðir. Í rýnihópum geta einnig leynst einstaklingar sem stjórna umræðum hópsins 

og gefa öðrum lítil tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri. Það getur einnig 

einkennt samræður í hópum að einstaklingar verða sammála og geta umræðurnar því 

stundum gefið takmarkaða mynd af viðhorfum einstaklinga (Sóley S. Bender, 2013). 

Rannsakandi tók viðtöl við tvo hópa sem innihéldu fjóra einstaklinga hvor, 

tvær konur og tvo karla. Notast var við snjóboltaúrtak við val í hópana. Það byggir á 
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því að rannsakandi velur einn þátttakanda sem bendir á þann næsta og síðan koll af 

kolli. Úrtaksaðferðin getur reynst hentug þegar nálgast á jaðarhópa. Gallinn er sá að 

úrtakið getur orðið of einsleitt (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Rannsakandi breytti nöfnum þátttakenda til að tryggja algjöran trúnað milli hans og 

þátttakenda. Hóparnir höfðu ákveðin einkenni sem leitast var eftir og þeir fengnir til 

að ræða um málefnið á skipulagðan og markvissan hátt (Sóley S. Bender, 2013). 

Eiginleikar sem rannsakandi leitaðist eftir í rýnihópunum var að einstaklingarnir 

þurftu að vera á þriðja ári í háskólanámi á Akureyri. Annar hópurinn innihélt 

einstaklinga af félagsvísindasviði háskólans og höfðu þeir allir lokið áfanga í 

kynjafræði. Hinn hópurinn innihélt einstaklinga af viðskiptasviði en þeir höfðu ekki 

lokið áfanga í kynjafræði.  

Í upphafi viðtalsins notaði rannsakandi opnar spurningar og reyndi síðan að 

þrengja þær niður að viðfangsefninu. Hóparnir þurftu að geta tjáð skoðanir sínar og 

viðhorf til að markmið rannsóknarinnar næðust (Helga Jónsdóttir, 2013). Markmið og 

tilgangur viðtalanna var að auka skilning og þekkingu á umfjöllunarefninu en ekki að 

spá fyrir um mynstur eða ákveðna hegðun (Sigríður Halldórsdóttir). Úrtakið var lítið 

og staðbundið og því erfitt að alhæfa út frá því. Rannsakandi valdi fjórar auglýsingar 

og sýndi þær í rýnihópunum. Eftir hverja auglýsingu voru teknar umræður og ekki var 

skipt yfir í næstu auglýsingu fyrr en allir höfðu fengið að tjá sig og koma sínum 

skoðunum á framfæri. 

 Við greiningu á auglýsingunum notaðist rannsakandi við greiningarlíkan 

Goffman (1979) ásamt skilgreiningum sem Kang (1979) og Bára Jóhannesdóttir 

(2011) bættu við líkanið.  

 

3.1. Greiningarlíkan Goffman 
Í bók sinni Gender Advertisement kom Goffman (1979) fram með aðferð til að greina 

birtingamyndir kynjanna í auglýsingum. Síðan þá hafa verið gerðar viðbætur við 

líkanið. Tilgangur Goffman með líkaninu var að sýna hvernig birtingamynd kvenna 

væri í auglýsingum en þær væru sýndar undirgefnar og meðvitað væri reynt að draga 

úr stöðu þeirra í samfélaginu. Greiningarlíkan Goffman sýnir að í auglýsingum er 

látið líta út fyrir að konur þurfi á karlmönnum að halda og ef þeir væru ekki til staðar 

þá stæðu þær höllum fæti. Goffman talar einnig um að auglýsingar geti búið til 
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veruleika sem þyki á tíðum eftirsóknarverðari og trúverðugri en veruleikinn sjálfur 

(Goffman, 1979). 

 Greiningarlíkan Goffman í þessari rannsókn inniheldur níu flokka. Fyrstu 

fimm flokkarnir koma úr greiningarlíkani Goffman (1979), flokkum sex og sjö bætti 

Kang (1997) við líkanið í sinni rannsóknarvinnu. Síðustu tveim flokkunum bætti Bára 

Jóhannesdóttir (2011) við líkanið þegar hún vann rannsókn sína á auglýsingum í 

tímaritinu Nýju lífi. Við þýðingu á flokkunum var stuðst við rannsókn Báru 

Jóhannesdóttur (2011).  

 Þrátt fyrir að líkan Goffman miði einvörðungu við birtingamyndir kvenna í 

auglýsingum leggur rannsakandi líka áherslu á karlmennsku í samræmi við þær 

kenningar sem hafa verið kynntar í fræðilega kaflanum til greiningar á 

auglýsingunum.  

 

1.	  Hlutfallsleg	  stærð (e. relative size) 

Vald,	  yfirráð,	  staða	  og	  orðstír	  er	  dæmt	  

útfrá	  hlutfallslegri	  stærð	  

einstaklinganna	  sem	  birtast	  í	  

auglýsingunni.	  Hæð	  og	  ummál	  skiptir	  

miklu	  máli	  í	  þessu	  samhengi	  þar	  sem	  

karlarnir	  eru	  líklegri	  til	  að	  vera	  stærri	  

og	  stæltari	  en	  konur.	  Konan	  er	  látin	  

horfa	  upp	  til	  karlsins	  og	  þannig	  er	  

gefið	  til	  kynna	  að	  félagsleg	  staða	  

kvenna	  sé	  lægri	  en	  karla.	  Með	  þessu	  er	  

hægt	  að	  lesa	  út	  félagslega	  stöðu	  kynjanna	  (Goffman,	  1979;	  Kang,	  1997).	  Í	  þessum	  

flokki	  verður	  hæð	  karla	  og	  kvenna	  borin	  saman.	  

 

2.	  Kvenleg	  snerting (e. feminine touch) 

Konur, oftar en karlar, eru myndaðar við að beita höndum og fingrum til að teikna 

útlínur ákveðins hlutar eða snerta hann blíðlega. Snertingin er létt og kemur konan 

varla við hlutinn. Snertingin er látin vísa í að líkami konunnar er viðkvæmur og 

dýrmætur (Goffman, 1979; Kang, 1997). 

 

Mynd	  1:	  Hlutfallsleg	  stærð	  



	   24	  

3.	  Hlutverkaskipan (e. function ranking) 

Þegar karl og kona birtast saman í 

auglýsingum er karlinn líklegri til að fara 

með hlutverk stjórnanda. Þessar 

aðstæður geta myndast á vinnustað eða 

utan hans. Karlinn er leiðandi í þeim 

aðstæðum sem teiknaðar eru upp á 

meðan konan þarf á aðstoð að halda og 

treystir á karlmanninn (Goffman, 1979; 

Kang 1997). 

 

 

	  

	  

	  

	  

4.	  Að	  kerfisbinda	  undirgefni (e. ritulization of subordination) 

Þegar bæði kynin koma fyrir í 

auglýsingum er annað kynið sýnt ráðandi 

og fram koma dæmigerðar staðalmyndir. 

Konur eru sýndar undirgefnar körlum, 

þær eru t.d. í stellingum sem eru lægri. 

Konur geta t.d verið sýndar liggjandi upp 

í rúmi eða á gólfi. Einnig eru þær líklegri 

til að birtast í hreyfingum og stellingum 

sem eiga að hafa tælandi áhrif. Þær eru látnar beygja líkama eða hné svo eftir því sé 

tekið. Konur eru ekki alvarlegar og þær hegða sér oft á tíðum kjánalega (Goffman, 

1979; Kang, 1997). 

 

 

 

 

 

Mynd	  2:	  Hlutverkaskipan	  

Mynd	  3:	  Hlutverkaskipan	  

Mynd	  4:	  Að	  kerfisbinda	  undirgefni	  
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5.	  Leyfð	  hörfun (e. licensed withdrawal) 

Konur, frekar en karlar, eru sýndar  á 

þann hátt að líkamlega eru þær á 

staðnum en andlega ekki. Konan er látin 

horfa út úr myndinni og vera með 

hugann við eitthvað annað. Konan er 

ósjálfstæð í kringumstæðunum og 

treystir algjörlega á aðra sem eru til 

staðar. Gott dæmi um birtingamynd 

leyfðar hörfunar er þegar kona er mynduð við að tala í síma, hún er þá til staðar en 

hugur hennar er víðs fjarri (Goffman, 1979; Kang, 1997). 

 

6.	  Sýning	  líkamans (e. body display) 

Mikill munur er á birtingamynd 

kynjanna í auglýsingum. Konur sýna 

meiri nekt og er það aðferð til að greina 

kynin í sundur. Kang bætti flokknum 

sýning líkamans við greiningarlíkan 

Goffman. Í honum er talað um að konur, 

frekar en karlar, sýni meiri nekt. Konur 

eru frekar myndaðar í náttfötum, 

sundfötum, gegnsæjum fötum, fáklæddar 

eða jafnvel naktar. Gott dæmi um sýningu líkamans er þegar tekin er nærmynd af 

módeli og látið líta út eins og módelið sé nakið (Kang, 1997).  

 

7.	  Sjálfstæði (e. independence an self-assertiveness) 

Þessi flokkur nær til þess að það sé hægt 

að greina auglýsingar eftir 

staðalmyndum. Kang bætti einnig 

þessari breytu við greiningarlíkan 

Goffman. Í stað þess að einblína á 

innihald auglýsinganna taldi hann að 

með því að breyta sjónarhorninu væri 

Mynd	  5:	  Leyfð	  hörfun	  

Mynd	  6:	  Sýning	  líkamans	  

Mynd	  7:	  Sjálfstæði	  
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hægt að greina mikilvægar vísbendingar í kynjalegu samhengi (Kang, 1997). 

Skilgreining Kang er mjög víð og ákvað rannsakandi að þrengja skilgreiningu hennar 

og fara sömu leið og Bára Jóhannesdóttir (2011) gerði í rannsókn sinni á Nýju lífi. 

Hún studdist við aðferð sem John Berger beitti og fjallar um að ef hægt er að skipta 

um hlutverk kynja í auglýsingum án þess að einstaklingarnir líti kjánalega út er lítil 

karlmennskuhegðun til staðar og öfugt (Bára Jóhannesdóttir, 2011). 

 

8.	  Hlutgerving	  kvenna (e. objectification) 

Hlutgerving kvenna byggir á því að 

konum sé stillt upp sem ákveðnum hlut í 

auglýsingum. Oftar en ekki er konunni 

stillt upp á kynferðislegan hátt. 

Karlmaðurinn birtist ekki í þess konar 

stellingum og þar af leiðandi kemur í ljós 

ákveðin valdamunur milli kynjanna 

(Bára Jóhannesdóttir, 2011). 

 

9.	  Staðsetning	  konu (e. from behind a person) 

Þessi breyta byggir á staðsetningu 

konunnar á myndinni. Konur eru líklegri 

til að vera staðsettar í bakgrunni mynda. 

Þar með er gefið í skyn að félagsleg 

staða þeirra sé lægri en karlmanna. 

Karlmenn eru sýndir í aðalhlutverki á 

meðan konan er í aukahlutverki (Bára 

Jóhannesdóttir). 

 

	  

  

Mynd	  8:	  Hlutgerving	  kvenna	  

Mynd	  9:	  Staðsetning	  konu	  
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4. Niðurstöður 
Niðurstöðunum er skipt í fjóra kafla, jafn marga og auglýsingarnar sem sýndar voru í 

rýnihópunum og voru til greiningar. Hver kafli skiptist niður í tvo undirkafla. Í fyrri 

undirkaflanum eru auglýsingarnar kynntar til sögunnar og þær greindar eftir 

greiningarlíkani Goffman. Í seinni undirkaflanum verða rannsóknarniðurstöður 

kynntar. 

4.1. Playstation 4 - https://www.youtube.com/watch?v=s0d9d-cdxhk 

4.1.1. Greining á auglýsingu  

Í auglýsingunni er verið að kynna nýja 

Playstation 4 leikjatölvu fyrir 

áhorfandanum. Í auglýsingunni eru tveir 

karlkyns aðalleikarar sem settir eru í 

tölvuleikja aðstæður líkt og þeir væru að 

upplifa þær sjálfir, þar með er gefið til 

kynna hversu góð gæði eigi að vera í 

nýju leikjatölvunni.   

 Auglýsingin byggir á miklum 

hasar og byrja félagarnir á því að 

skylmast, því næst fara þeir í kappakstur 

og á endanum fara þeir í stríð hvor við 

annan. Eins og fram hefur komið er 

mikill hasar og mikil virkni í 

auglýsingunni. Karlarnir tveir eru að 

keppa sín á milli og einkennir það 

auglýsinguna.  

 Engin kona fær hlutverk í 

auglýsingunni og eru karlmenn 

allsráðandi, bæði í aðal- og 

aukahlutverkum. Það er hluti af 

karlmennskuímyndinni að hafa 

áhugamál fyrir utan heimilið. Aftur á 

Mynd	  10:	  Skylmingaatriði	  úr	  auglýsingunni 

Mynd	  11:	  Dæmi	  um	  ofsaakstur	  í	  auglýsingunni	  

Mynd	  12:	  Bort	  úr	  stríðsatriði	  úr	  auglýsingunni 

Mynd	  13:	  Miklar	  sprengingar	  eru	  í	  lok	  
auglýsingarinnar 
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móti á konan ekki að hafa áhugamál sem tengjast öðru en uppeldi eða heimilishaldi. 

Hasarinn í auglýsingunni ýtir undir hugmyndir að nýjum karlmennskuhugmyndum. 

Karlinn á að sýna áhættusækna hegðun, keyra hratt, beita ofbeldi og vera hraustur og 

sterkur. Allt þetta kemur fram í auglýsingunni. Ríkjandi karlmennska kemur 

greinilega fram í auglýsingunni þar sem karlmennirnir eru látnir fara með stjórnina. 

Auglýsingin ýtir einnig undir hugmyndir um öfga karlmennsku og á hún greinilega að 

höfða til karlkyns einstaklinga. Með því að setja auglýsinguna fram á þennan hátt eru 

auglýsendurnir að reyna að hafa áhrif á hegðun sem verður til þess að einstaklingar 

fjárfesti í tölvunni. 

Það má lesa dæmigerða staðalmynd út úr auglýsingunni. Karlar eru 

sjálfstæðir, taka eigin ákvarðanir, hafa stjórn á aðstæðum, þeir eru fyrir utan heimilið 

og eru að stunda athafnir sem teljast vera karlmannlegar. Þar með er ýtt undir þá 

ímynd að konan eigi að sjá um heimilishaldið og karlinn að hafa áhugamál fyrir utan 

heimilið. 

 

4.1.2. Rannsóknarniðurstöður 

 Fyrstu viðbrögð við auglýsingunni voru svipuð hjá hópunum. Báðir hópar töldu að 

markhópur vörunnar væru ungir drengir og þess vegna einkenndi mikill hasar, hraði 

og slagsmál auglýsinguna. Félagsvísindahópurinn talaði um í byrjun að það væri 

greinilega verið að höfða til karlímyndarinnar. Markhópurinn væri strákar og það væri 

ekki verið að fara leynt með það eða eins og Guðmundur sagði: „karlímyndirnar eru 

ríkjandi í auglýsingunni og reynt er að höfða til hellisbúa karlmennskunnar“. Dísa 

var hissa á auglýsingunni og sagði  „þetta er klárlega bara tölva fyrir stráka“. Í fyrstu 

viðbrögðum við auglýsingunni nefndi hópurinn líka hasarinn sem væri einkennandi í 

auglýsingunni og að hún einkenndist af slagsmálum, drápum og hraða. Jón sagði: 

„samkvæmt auglýsingunni býður manns greinilega mikilfengleiki og þar sem tölvan er 

að koma út geta menn keyrt hratt, drepið og slegist“.  

Viðskiptafræðihópurinn talaði um að markhópurinn væri greinilega strákar 

fram að þrítugu. Allir tóku eftir hasarnum í auglýsingunni en tengdu auglýsinguna 

ekkert sérstaklega við karlímyndir. Bylgja var hissa á auglýsingunni og sagðist aldrei 

myndi fjárfesta í Playstation tölvu. Rannsakandi kom þá með innskot í umræðuna og 

spurði hvort hópurinn tæki eftir einhverjum sérstökum áherslum í auglýsingunni. 

Hópurinn var sammála um að mikil áhersla væri á ofbeldi og keppni í auglýsingunni. 
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Björn sagði: „það er áhersla á ofbeldi myndi ég segja. Og svo er líka keppni þeirra á 

milli, þeir eru að keppa á móti hvor öðrum“. Bylgja velti fyrir sér spurningunni „af 

hverju þarf alltaf að höfða til stráka með því að sýna þú veist, morð hasar og hraða“? 

 Næst spurði rannsakandi hvort þau gætu ímyndað séð auglýsinguna ef kynin 

skiptu um hlutverk. Nú urðu viðbrögð hópanna ólíkari en í byrjun. Umræður í 

félagsvísindahópnum snérust um að þau ættu ekki tölvuna og ef þau hefðu ætlað sér 

að kaupa gripinn þá hefði það ekki truflað þau þótt konur hefðu verið í 

aðalhlutverkum í auglýsingunni í stað karla. Jón talaði um að „það hefði alveg getað 

komið vel út sko. Það hefði ekki gert mig þannig, nei heyrðu þetta er ekki fyrir karla“. 

Guðmundur talaði um auglýsinguna og sagði að úr því áherslan væri á „perfect day“ 

og að eitthvað mikilfenglegt biði þín þá skipti ekki neinu máli hverjir væru í 

auglýsingunni eða hvaða leikir væru sýndir. Hann bætti einnig við: „mér finnst þessi 

þrjú brot(atriðin þrjú sem auglýsingin er byggð á) ekki passa saman, mér fannst þetta 

eitthvað hálf skrítið“. Dísa var sammála þessu og nefndi að henni hefði ekki þótt lagið 

passa við hasarinn í auglýsingunni. 

Viðskiptafræðihópurinn talaði um að ef kynin hefðu skipt um hlutverk í 

auglýsingunni þá hefði auglýsingin sennilega snúist upp í grín. Bylgja sagði „þá yrði 

þetta meira grín, þá held ég að ég myndi hlæja. Ég held að þetta yrði meira svona 

kaldhæðnismyndband af stelpum að slást“. Björn sagði að „það væru þá örugglega 

bara stelpur þú veist á bikini að flagga fánanum þegar þeir væru að keyra framhjá á 

bílunum, það yrði örugglega gert svoleiðis“. Hópurinn var nokkuð sammála um að 

auglýsingin yrði kjánaleg og að hún yrði útfærð á einhvern annan hátt. Þau töluðu um 

að það væri ekki nóg að skipta bara um hlutverk og setja konur inn í auglýsinguna í 

staðinn. Það þyrfti að breyta auglýsingunni á einhvern hátt ef konur ættu að vera 

aðalleikarar. Hópurinn talaði reyndar um að það væri alveg hægt að gera auglýsingu 

með konum í svipuðum aðstæðum en að það myndi ekki selja eða hafa sömu áhrif á 

stráka.  

 Að lokum spurði rannsakandi þátttakendur hvort þeir teldu að auglýsingin 

gæti hvatt til einhverrar hegðunar og hvort hún gæti haft áhrif á skoðanir og viðhorf 

einstaklinga. Félagsvísindahópurinn taldi að auglýsingin gæti klárlega haft áhrif á 

hegðun, viðhorf og skoðanir einstaklinga. Guðmundur sagði: „við sáum bara hluti í 

auglýsingunni sem eru samfélagslegt nónó, brjóta hraða reglur, brjóta lög og drepa, 

við sáum eiginlega ekkert annað en eitthvað sem er bannað lagalega séð. Þannig að 

það er mjög ólíklegt að það hafi góð áhrif þótt það sé erfitt að segja til um vondu 
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áhrifin, þá er kannski hægt að útiloka góðu áhrifin nokkurn veginn“. Dísa bætti við 

þetta og sagði: „jafnvel eins og þetta sé að verða eðlilegur hluti af daglegu lífi, þetta 

ofbeldi“. Félagsvísindahópurinn tók eftir því að reynt var, í auglýsingunni, að hafa 

áhrif á hegðun einstaklinga. Reynt var að ýta undir eftirsóknaverða hegðun meðal 

drengja sem átti að leiða til þess að þeir fjárfestu í tölvunni. Dísa sagði að lokum: „ég 

upplifi það þannig að ég er ekki að fara að kaupa þessa vöru handa mér, en ég gæti 

kannski keypt hana fyrir manninn minn, eða handa honum. Það er pottþétt ekki verið 

að leita eftir mér í þessari auglýsingu, eða ætlast til að ég kaupi hana(tölvuna) handa 

mér“.  

Í upphafi svaraði viðskiptafræðihópurinn spurningunni neitandi. Allir virtust 

nokkuð sammála um að það væri lítil hvatning í auglýsingunni. Rannsakandi spurði 

þá hvort þau teldu að auglýsingin gæti haft áhrif á hegðun eða viðhorf áhorfenda. 

Spurningin vakti hópinn til umhugsunar en þau voru þrátt fyrir það ekkert endilega 

viss. Hulda sagði: „kannski hjá ungum krökkum, en ekkert endilega“. Bylgja talaði 

um að: „það er náttúrulega komin svo mikil vitundarvakning, þú veist með jafnrétti 

og allt það. Þannig að kannski hreyfir þetta við þeim sem eru mikið inn í þeim 

málum“. Rannsakandi benti á að í auglýsingunni væri mikill hasar, slagsmál og 

hraðakstur og ítrekaði í framhaldinu spurningu sína um hvort þau héldu að 

auglýsingin gæti haft áhrif á hegðun og viðhorf einstaklinga. Við það breyttist 

umræðan nokkuð. Björn sagði: „þetta gæti alveg haft áhrif á yngri krakka, uppá 

áhættuhegðun og annað. Þetta er sýnt sem eitthvað töff. Eins og maður sér þegar 

maður er að vinna á leikskóla, þá sér maður alveg hvað fólk er að horfa á heima hjá 

sér“. Umræðurnar í hópnum færðust við þetta meira í þá átt að auglýsingin gæti 

sennilega haft einhver áhrif á hegðun og viðhorf einstaklinga, sérstaklega þeirra sem 

yngri væru. 

 Fyrstu viðbrögð við auglýsingunni voru lík á milli hópanna. Þrátt fyrir að 

viðskiptafræðihópurinn nefndi ekki að verið væri að höfða til karlímyndarinnar þá tók 

hópurinn samt sem áður eftir hasarnum. Báðir hópar nefndu að markhópurinn væri 

ungir strákar. Greinilegur munur var á hópunum þegar spurt var hvort kynin gætu 

skipt um hlutverk í auglýsingunni. Félagsvísindahópurinn taldi það hægt og að það 

myndi ekki hafa nein sérstök áhrif á það hvort þau myndu kaupa vöruna eða ekki. 

Viðskiptafræðihópurinn talaði hins vegar um að það væri sennilega ekki hægt. 

Auglýsingin yrði kjánaleg, hún myndi ekki hafa sömu áhrif á áhorfendur og þar af 

leiðandi myndi hún ekki selja. Að lokum spurði rannsakandi um áhrif 
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auglýsingarinnar á viðhorf og hegðun einstaklinga. Mikill munur kom fram í svörum 

hópanna við þessari spurningu. Félagsvísindahópurinn talaði strax um að auglýsingin 

höfðaði til karlmanna og í henni birtust töluvert af ólöglegum hlutum. Þannig væri 

ákveðin hvatning í gangi til áhættusamrar hegðunar. Þrátt fyrir að erfitt gæti verið að 

segja til um neikvæð áhrif hennar þá væri hægt að útiloka jákvæðu áhrifin sem 

auglýsingin hefði á einstaklinga. Viðskiptafræðihópurinn taldi í fyrstu að auglýsingin 

hefði engin sérstök áhrif. Rannsakandi þurfti að spyrja í tvígang áður en hópurinn 

taldi að hugsanlega gæti auglýsingin haft einhver áhrif á yngri karlmenn. Hópurinn 

var samt ekki tilbúinn til að fullyrða neitt um það. 

 

4.2. Coke Zero - https://www.youtube.com/watch?v=_BxDcn3Jw0c 

4.2.1. Greining á auglýsingu 

Auglýsingin hefst með því að hetjan er 

kynnt til sögunnar. Hetjan er karlmaður 

og labbar hann inn í matvörubúð. Hann 

gengur rakleiðis að rekkanum sem 

inniheldur Coke-Zero og tekur eina 

flösku úr hillunni. Í sömu andrá birtist 

fyrrverandi kærasta hans með nýjan 

mann upp á arminn. Þegar hetjan sér 

fyrrverandi kærustuna tekur hann sopa af 

flöskunni og við það breytist líf hans. 

Hann á allt í einu kærustu og lífið leikur 

við hann. Auglýsingin endar á því að 

matvöruverslunin springur í loft upp á 

meðan hann og núverandi kærasta svífa í 

burtu.  

Það er mikil karlmennsku hegðun 

í auglýsingunni og sést það þegar 

sjálfstæðisflokknum er beitt. Kvenlíkami 

er makaður út í rjóma og súkkulaðisósu 

og ef skipt væri um hlutverk yrði 

Mynd	  14:	  Hetjan	  kynnt	  til	  leiks	  í	  upphafi	  
auglýsingarinnar 

Mynd	  15:	  Fyrrverandi	  kærasta	  hetjunnar	  kynnt	  til	  
sögunnar 

Mynd	  16:	  Hlutfallsleg	  stærð 
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auglýsingin kjánaleg, einnig er það dæmi 

um sýningu líkamans. Þar með er það 

staðfesting um mikla 

karlmennskuhegðun í auglýsingunni 

samkvæmt greiningarlíkaninu. Gefið er 

til kynna oftar en einu sinni að félagsleg 

staða karlmannsins sé æðri og birtist það 

í því að karlarnir eru stærri en konurnar, 

konan er látin horfa upp til mannsins og 

er það dæmi um hlutfallslega stærð. 

Staðsetning konu er fyrir aftan 

karlmanninn við afgreiðsluborðið og þar 

með er ýjað að því að hann stjórni og sé 

ráðandi á svæðinu. Meiri nekt er meðal 

kvennanna í auglýsingunni og eins og 

komið hefur fram birtist kona útötuð í 

rjóma og súkkulaðisósu og er ýjað að því 

að hún sé nakin. Þannig er líkami 

konunnar notaður til að undirstika 

muninn á kynjunum.  

 Hefðbundnar staðalmyndir 

kynjanna koma fram í auglýsingunni, 

karlinn er hetjan á meðan konan er 

kærastan. Hún er háð karlinum og er 

gefið í skyn að hún geti ekki án hans 

verið og er það gott dæmi um 

kerfisbundna undirgefni. Auglýsingin 

byggir á hefðbundinni hlutverkaskipan þar sem hetjan stjórnar og er ráðandi í 

aðstæðum sem myndast, karlinn tekur völdin. Einnig er afgreiðslumaðurinn í 

vinnunni að sjá fyrir heimilinu og er það dæmi um hlutverkaskiptingu. Karlmennirnir 

sýna mikla virkni í auglýsingunni á meðan konurnar fylgja þeim eftir. Einkenni 

auglýsingarinnar er hasar og kemur eldur oftar en einu sinni fyrir í henni. Í enda 

auglýsingarinnar springur allt í loft upp á meðan hetjan svífur í burtu með nýju 

Mynd	  17:	  Sýning	  líkamans 

Mynd	  18:	  Sýning	  líkamans	  

Mynd	  19:	  Staðsetning	  konu	  

Mynd	  20:	  Sprengingar	  í	  lok	  auglýsingarinnar	  
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auglýsingarinnar 
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kærustuna. Enn er verið að höfða til þess að karlinn sé sá sem fari með valdið á 

meðan konan er bjargarlaus án hans og er því kerfisbundin undirgefni ráðandi í 

auglýsingunni. 

 Auglýsingin hvetur bæði til ríkjandi karlmennsku og öfga karlmennsku. 

Auglýsingin hvetur karlmenn til að beita líkamanum á öfgafullan hátt sem gæti 

skaðað hann og aðra í kring. Auglýsingin hvetur til þess að karlmenn taki yfir í 

aðstæðum þar sem bæði kynin koma fyrir. Karlinn á að stjórna á meðan konan lætur 

stjórnast. 

 

4.2.2. Rannsóknarniðurstöður 

Fyrstu viðbrögð við auglýsingunni voru ólík milli hópa. Félagsvísindahópurinn talaði 

um að Coke væri greinilega að reyna að höfða til karlmennskuímyndarinnar með 

auglýsingunni, karlar væru markhópurinn. „Það er greinilega verið að tengja 

karlmennsku við vöruna“ sagði Guðmundur. Umræðan snérist síðan um að Coke væri 

að reyna að snúa ímynd sykurlausra gosdrykkja við. Þar sem sykurlausir gosdrykkir 

þættu kvenlegir væri með auglýsingunni verið að höfða til karla og fá þá til að kaupa 

og drekka sykurlausa gosdrykki. Þannig væri auglýsingin að reyna að búa til hegðun 

svo strákum þætti eftirsóknavert að kaupa Coke-Zero.  

Viðskiptafræðihópurinn talaði hins vegar um kynþokka konunnar sem sýnd 

var í auglýsingunni. Umræðan snérist þá um hvernig konur birtast yfirleitt í 

auglýsingum á kynþokkafullan hátt og að það eigi að selja. Björn talaði um útlitið á 

einstaklingunum og sagði: „svo kemur fyrrverandi með gaur sem á að vera miklu 

flottari en hann og hann fær sér Coke og þá reddast allt. Þá kemur þessi kona sem á 

að vera miklu flottari en fyrrverandi“.  

 Næsta spurning beindist að því hvort munur væri á  birtingamyndum kynjanna 

í auglýsingunni. Félagsvísindahópurinn talaði um að kynin hefðu birst á mismunandi 

hátt í auglýsingunni og valdið hefði verið karlamegin. Dísa nefndi að það væri 

greinilegt að karlinn réði: „karlinn ræður í sambandinu. Hún spyr, hvað vilt þú og 

hann segir það og fær það. Hann tekur stjórnina“. Viðskiptafræðihópurinn tók líka 

eftir mun milli kynja. Umræðurnar í hópnum snérust að mestu um ólíka myndatöku 

eftir því hvort kynið átti í hlut. Konurnar hefðu verið myndaðar í nærmynd og einblínt 

á andlit þeirra og líkama. Hetjan var hins vegar látin líta út sem lúðalegur og 

klaufalegur karlmaður þangað til hann fékk sér sopa af gosdrykknum. Báðir hóparnir 
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nefndu myndskotið af konunni sem hellti rjóma og súkkulaði yfir sig, þeir töldu 

ólíklegt að karlmaður yrði látinn gera eitthvað svipað.  

 Þriðja spurningin beindist að því hvort hóparnir tækju eftir ólíkri virkni 

kynjanna í auglýsingunni. Félagsvísindahópurinn talaði um að hetjan væri 

aðalgerandinn í auglýsingunni, sérstaklega eftir að hann fékk sér sopa af 

gosdrykknum. Hann tæki völdin í sínar hendur. „Það er náttúrulega bara einn 

leiðtogi í þessari auglýsingu, það er karlmaðurinn sem ákveður hvað þau ætla að 

kaupa, þau ætla að kaupa bæði. Svo leiðir hann hana upp í gegnum gatið á loftinu í 

kaðlinum eins og Tarzan og Jane“ sagði Guðmundur. Dísa talaði um að 

kvenmaðurinn sé látinn yrða á karlmanninn í fyrstu en um leið og hann hefur opnað 

munninn þá tekur hann öll völd í auglýsingunni.  

Viðskiptafræðihópurinn var á öðru máli. „Ég myndi segja að kvenmaðurinn 

sem kom þarna inn sé aðalgerandinn“ sagði Davíð. Í framhaldinu ítrekaði 

rannsakandi spurningu sína og spurði hvort annað kynið treysti á hitt kynið á einhvern 

hátt í auglýsingunni. Við það breyttist hljóðið í viðskiptafræðihópnum og taldi 

hópurinn að konurnar treystu frekar á karlmennina í auglýsingunni. „Já hún treystir á 

hann, hún spyr hann hvort hann vilji rjóma eða súkkulaði og svo heldur hún í hann 

þegar hann tekur keðjuna og fer upp“ sagði Björn. Hópurinn var samt ekki alveg 

sammála um þetta atriði. Davíð sagði: „Hann var ekkert áður en hún kemur, þannig 

að hann treystir kannski á hana“. Hin í hópnum voru nokkuð sammála um að 

konurnar treysti á karlmennina. Bylgja talaði að lokum um nýja kærastann og 

fyrrverandi kærustu aðalgerandans, „hann kemur aftan að henni (fyrrverandi) og 

heldur utan um hana eins og hann sé að vernda hana eitthvað“.  

 Að endingu spurði rannsakandi hvort auglýsingin gæti hugsanlega hvatt til 

tiltekinnar hegðunar, skoðana eða viðhorfa. Félagsfræðihópurinn talaði um að verið sé 

að reyna að búa til nýjan markað með auglýsingunni. Karlmenn hafi ekki áður 

drukkið sykurlausa gosdrykki þar sem það hafi þótt kvenlegt. Coke-Zero sé að reyna 

að snúa þessari þróun við og fá karlmenn til að kaupa drykkinn. Hópurinn talaði um 

að þessi auglýsing spili inn á sömu ímynd og birtist í Playstation 4 auglýsingunni, sem 

rætt var um að ofan. „Þetta er að gefa þau skilaboð að þú getir drukkið veikan drykk, 

sem hafði þá ímynd en ekki lengur, sem gerir þig að Tarzan. Þeir eru alla veganna að 

reyna það, ég veit ekki hversu vel það gengur“ sagði Guðmundur. 

Félagsfræðihópurinn talaði um að auglýsingin eigi að hafa áhrif á karlmenn og fá þá 

til að kaupa vöruna. Það sé dregin upp ákveðin mynd í auglýsingunni sem geri það að 
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verkum að það sé í lagi fyrir karlmenn að kaupa drykkinn. Það sé reynt að gera 

drykkinn karlmennskulegri og höfðað sé til karlmennskuímynda í auglýsingunni. „Ég 

hætti klárlega að kaupa Coke-Zero núna, ég vissi ekki að það væri karladrykkur“ 

sagði Dísa.  

Viðskiptafræðihópurinn talaði um að auglýsingin gæti haft sömu áhrif og 

Playstation 4 auglýsingin. Þau segja ákveðna hluti virka á ákveðna markhópa og þess 

vegna séu auglýsingar svona. „Er þetta ekki bara yfir höfuð orðið svona í dag, þetta 

virkar á þennan markhóp. Þetta er bara orðin svona hringrás mundi ég segja. Þetta 

hefur áhrif og þetta er það sem virkar“ sagði Björn. Hópurinn var sammála um að 

auglýsingin geti haft áhrif en nefnir aftur það sjónarmiðið að þetta sé svona því þetta 

selji. Þetta hafi þau áhrif að fólk kaupir vöruna og sé réttlætt á þann hátt. 

Fyrstu viðbrögð við auglýsingunni voru ólík milli hópa. Félagsfræðihópurinn 

talaði um að markhópurinn væri augljóslega karlmenn og reynt væri að höfða til 

karlmennskuímynda. Viðskiptafræðihópurinn byrjaði að tala um kynþokka konunnar í 

auglýsingunni og að konur væru yfirleitt notaðar á þennan hátt í auglýsingum. Þegar 

rannsakandi spurði um birtingamyndir og virkni kynjanna í auglýsingunni var 

greinilegt að hóparnir voru ekki á sama máli. Félagsfræðihópurinn talaði um ólíkar 

birtingamyndir milli kynja og að karlinn hefði valdið, hann hefði verið aðalgerandinn 

í auglýsingunni. Viðskiptafræðihópurinn tók líka eftir mismunandi birtingamyndum 

kynjanna. Hópurinn byrjaði að tala um mismunandi myndatöku eftir kynjum áður en 

umræðan snérist að nýju kærustunni og að hún væri aðalgerandinn í auglýsingunni, 

virknin væri hjá henni. Það var ekki fyrr en rannsakandi ítrekaði spurningu sína að 

hópurinn varð ósammála og hluti hópsins taldi að karlinn væri aðalgerandinn og 

virknin væri hjá honum á meðan aðrir héldu sig við að konan hefði verið í 

aðalhlutverkinu. Þegar spurt var um áhrif auglýsingarinnar voru svör hópanna svipuð. 

Félagsfræðihópurinn talaði um að Coke væri að reyna að búa til hegðun sem gerði 

það að verkum að karlar kaupi vöruna. Viðskiptafræðihópurinn talaði um að 

auglýsingin gæti haft sömu áhrif og Playstation 4 auglýsingin en svona væri þetta bara 

í dag, ákveðnir hlutir virkuðu á mismunandi markhópa og þar af leiðandi væru þeir 

notaðir.  
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4.3. David Beckham for H&M - 

https://www.youtube.com/watch?v=il21FZu-IUY   

4.3.1 Greining á auglýsingu 

Auglýsingin hefst á því að David 

Beckham réttir nestisbox inn í bíl. Þegar 

hann lokar hurðinni á bílnum klemmist 

sloppurinn sem hann er í og festist og er 

bíllinn fer af stað endar hann á brókinni. 

Um leið og hann stendur einn eftir á 

brókinni læsist hann úti. Auglýsingin 

snýst síðan um að Beckham reynir að 

hlaupa bílinn uppi.  

 Í auglýsingunni er aðalleikarinn 

karlmaður. Konan er að keyra börnin í 

skólann og er því að sinna 

uppeldishlutverkinu og kemur því 

dæmigerð hlutverkaskipan kynjanna í ljós. 

Á hlaupunum verða hinir ýmsu 

einstaklingar á vegi hans og má þar nefna 

karlmenn sem vinna við að slá garð og 

konur sem eru í makindum sínum að slaka 

á inni á heimilinu. Virknin er öll 

karlamegin á meðan konurnar eru í 

hefðbundnum kvenhlutverkum samkvæmt 

greiningarlíkaninu. Það kemur í ljós 

ríkjandi karlmennska þegar Beckham 

hleypur fram hjá mönnunum sem slá 

garðinn. Þeir eru allir mexíkanar og því 

er verið að spila inn á hefðbundnar 

staðalmyndir, byggðar á kynþætti og 

uppruna. Beckham er tákn ríkjandi 

karlmennsku sem einnig er fólgin í 

Mynd	  21:	  Byrjun	  auglýsingar	  H&M 

Mynd	  22:	  Hlutverkaskipan,	  konan	  keyrir	  börnin	  í	  
skólann 

Mynd	  23:	  Hlutverkaskipan	  og	  ríkjandi	  
karlmennska 

Mynd	  24:	  Kerfisbundin	  undirgefni	  og	  leyfð	  hörfun 
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yfirburðum hvítra, þar sem hann er leiðandi í auglýsingunni. 

 Það birtist kerfisbundin 

undirgefni í auglýsingunni, konur liggja 

og sitja við sundlaugina á meðan 

karlmaðurinn syndir, hleypur og er 

virkur. Í sama skoti birtist leyfð hörfun, 

en konurnar eru allar utan við sig og 

virðast hafa hugann við eitthvað annað, 

þær snúa allar baki í myndavélina. 

Konurnar eru látnar líta út eins og þær 

hafi ekkert fyrir stafni annað en að vera 

inni á heimilinu og slappa af. Í beinu 

framhaldi birtist kona á 

brjóstaráhaldaranum og er það dæmi um sýningu líkamans, þar sem kvenlíkaminn er 

notaður til að kveikja áhuga. Að auki er hægt að beita hlutgervingu kvenna í sama 

skoti þar sem kvenlíkaminn er notaður í kynferðislegri stellingu.  Einnig er hægt að 

beita sjálfstæðisflokknum í þessari auglýsingu og skipta um hlutverk hjá kynjunum. Ef 

konurnar hefðu verið að slá garðinn á meðan karlarnir hefðu setið og slappað af hefði 

komið upp mynd sem hefði þótt skrýtin og kjánaleg. Þar af leiðandi má greina mikla 

karlmennsku hegðun í auglýsingunni. Konunum er einnig stillt upp á kynferðislegan 

hátt við sundlaugina og bendir það til dæmigerðar hlutgervingar kvenna. 

 Í auglýsingunni koma fyrir dæmigerðar karlmennsku hugmyndir. Virknin er 

öll karlamegin á meðan konurnar slappa af og eru óvirkar. Karlmennirnir eru fyrir 

utan heimilið og sjá fjölskyldunni fyrir tekjum á meðan konurnar eru inni á heimilinu. 

Konan er einnig að sinna venjubundnum kvenhlutverkum og er gott dæmi um það 

þegar hún keyrir börnin í skólann. Auglýsingin ýtir því undir hefðbundnar 

staðalmyndir kynjanna.  

 

4.3.2. Rannsóknarniðurstöður 

Fyrstu viðbrögð við auglýsingunni voru svipuð og við fyrri auglýsingum. 

Félagsvísindahópurinn talaði um staðalmyndir. Það hefði verið meira um karlmenn og 

Mynd	  25:	  Leyfð	  hörfun 

Mynd	  26:	  Ríkjandi	  karlmennska 
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meira að segja hefðu krakkarnir í auglýsingunni allir verið strákar. „Það voru svo 

margar staðalmyndir í þessari auglýsingu að það er ekki pláss fyrir þær. Það voru 

mexíkanskir garðyrkjumenn, það var ríka og fallega fólkið að leika sér í garðinum á 

miðjum degi og svo kom þessi kona þarna sem stóð allt í einu með einhverja grind 

sem dæmi“ sagði Guðmundur. Viðskiptafræðihópurinn talaði um hvernig 

birtingamyndir kvenna og karla væru í auglýsingum almennt. „Það er yfirleitt þannig 

að þegar konur eru notaðar (í auglýsingum) að þá eru þær alltaf notaðar sem einhver 

kyntákn en strákar eru notaðir í gríni. Þarna er hann notaður bæði sko“ sagði Björn. 

Viðskiptafræðihópurinn nefndi einnig að ekki hefði verið hægt að skipta Beckham út 

fyrir íþróttakonu því þá yrði auglýsingin kjánaleg og þar af leiðandi myndi hún ekki 

selja. 

 Næst spurði rannsakandi hvort þeim finnist einhver eftirtektaverð 

hlutverkaskipting í auglýsingunni. Félagsfræðihópurinn benti á töluverða 

hlutverkaskiptingu í auglýsingunni. Guðrún benti til að mynda á að: „konan er með 

börnin, hann er bara heima að slaka á eða gera sig kláran fyrir leik eða eitthvað. 

Karlarnir voru að vinna við garðyrkju og það voru litlir strákar í fótbolta“. Þau tóku 

eftir töluverðum mun. Hópurinn talaði einnig um að auglýsingar hefðu breyst og að 

áherslubreytingar hefðu átt sér stað um hvað væri karlmannlegt og áherslur á 

svokallaða metró karlmenn birtust æ oftar í auglýsingum. Guðmundur vísaði í metró 

karlmennsku á eftirfarandi hátt: „þetta er svona metró sexual tískan. Þar var allt í 

einu ekki lengur fallegt að vera hellisbúa karlmaður sem var stór og loðinn heldur 

var allt í einu komin tíska að karlmaðurinn þyrfti að vaxa sig og raka“. Allt væri 

þetta gert til að láta karla vita að það væri í lagi fyrir karlmenn að kaupa nærbuxurnar 

sem auglýstar voru. Félagsfræðihópurinn vísaði þar af leiðandi til þess að verið væri 

að gera ákveðna hegðun eftirsóknaverða sem ætti að ýta undir að varan yrði keypt.  

Viðskiptafræðihópurinn tók ekki eftir neinni sérstakri hlutverkaskiptingu í 

fyrstu og talaði hópurinn um að bæði kynin hefðu verið í auglýsingunni. Rannsakandi 

ítrekaði þá spurningu sína og spurði nánar út í hver hefði keyrt börnin í skólann sem 

dæmi. Við þessa ábendingu breyttist umræðan í hópnum. Hópurinn fór að tala um að 

það hefði verið kona að keyra börnin á meðan Beckham hefði verið heima að slaka á. 

Rannsakandi benti hópnum síðan á að einungis karlmenn hefðu verið að vinna í 

garðinum og konurnar hefðu verið inni í húsinu. Við þetta upphófust umræður innan 

hópsins um hlutverkaskiptan í auglýsingunni. Töluðu þau um að einungis hefðu verið 

strákar að leika sér, karlarnir hefðu verið að vinna en konurnar inni á heimilinu. „Er 
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þetta ekki bara svona týpískt, mamma skutlar þér í skólann, það eru einhverjir menn í 

garðinum að laga og konan er ennþá inni hjá sér á nærfötunum“ sagði Bylgja.  

 Næsta spurning rannsakanda beindist að virkni kynjanna í auglýsingunni og 

hvort einhver munur hefði verið þar á. Félagsfræðihópurinn nefndi strax að karlarnir 

hefðu allir verið að gera eitthvað á meðan konurnar hefðu ekkert gert eða eins og 

Guðrún benti á: „mér finnst karlarnir vera virkir en konurnar óvirkar. Konurnar eru 

ekki að gera neitt“. Hópurinn talar einnig um að konurnar hefðu ekki einu sinni verið 

látnar horfa í myndavélina. „Konurnar eru props, það er aldrei sýnt í andlitið á þeim, 

ekki þeirri sem keyrir heldur. Eina andlitið sem er virkilega sýnt er á konunni sem 

langaði í hann“ sagði Guðmundur. Viðskiptafræðihópurinn tók einnig eftir 

mismunandi virkni kynjanna í auglýsingunni þegar þau voru spurð frekar. Hópurinn 

fór inná svipaða braut og félagsfræðihópurinn og talaði um að karlarnir hefðu allir 

verið að gera eitthvað á meðan konurnar voru hlutlausar. „Það er rétt, það voru allir 

strákarnir að gera eitthvað og stelpurnar gera ekkert“ sagði Davíð. Hópurinn 

sammældist um að engin virkni hefði verið hjá konunum: „þetta er samt eitthvað sem 

maður tekur aldrei eftir. Maður er aldrei að spá eitthvað í þessu og kannski vantar 

okkur kynjafræðikennslu eða eitthvað svoleiðis“ bætti Bylgja við.  

 Að lokum spurði rannsakandi hvort hóparnir héldu að auglýsingin gæti hvatt 

til ákveðinnar hegðunar, viðhorfa eða skoðana. Félagsfræðihópurinn talaði um að 

verið væri að teikna upp mynd af draumalífi hvers og eins, að vera ríkur, frægur og 

fallegur. Einnig talaði hópurinn um að það væri verið að hvetja til ákveðinnar 

hegðunar svo nærbuxurnar seldust. „Já karlar gætu litið á þetta og langað að fara í 

ræktina því þeim langar að líta svona út“ sagði Guðrún. Viðskiptafræðihópurinn tók 

annan pól í hæðina og var hópurinn ekkert endilega viss um að auglýsingin hvetti til 

ákveðinnar hegðunar eða viðhorfa. Þeim fannst auglýsingin ekki vera slæm og töldu 

að hún myndi ekki hafa eins mikil áhrif og þær auglýsingar sem þau höfðu séð á 

undan og fjallað er um hér að ofan. 

 Umræðurnar um þessa auglýsingu voru ólíkar milli hópa. Félagsfræðihópurinn 

tók eftir töluverðri hlutverkaskiptingu í auglýsingunni og talaði um að reynt væri að 

hafa áhrif á hugmyndir okkar um hvað er karlmannlegt. Viðskiptafræðihópurinn tók í 

fyrstu ekki eftir neinni sérstakri hlutverkaskiptingu í auglýsingunni og þurfti 

rannsakandi að ítreka spurningu sína tvisvar og benda á atriði í auglýsingunni áður en 

hópurinn fór að tala um hlutverkaskiptingu. Þegar rannsakandi spurði út í virkni 

kynjanna í auglýsingunni nefndu báðir hópar að konurnar væru óvirkar á meðan 
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karlarnir væru virkir. Virknin væri meðal karlanna. Að lokum talaði 

félagsfræðihópurinn um að auglýsingin drægi upp mynd af nýrri karlmennsku sem 

væri gerð eftirsóknaverð, að vera ríkur, frægur og fallegur. Auglýsingin hvetti til 

ákveðinnar hegðunar sem yrði til þess að nærbuxurnar seldust. Einnig talaði hópurinn 

um að auglýsingin gæti hvatt karlmenn til að fara í ræktina til að líta út eins og 

Beckham. Viðskiptafræðihópurinn taldi aftur á móti að auglýsingin hvetti ekkert 

endilega til ákveðinnar hegðunar, viðhorfa eða skoðana. 

 

4.4. VÍS – tryggingar - https://www.youtube.com/watch?v=S1nnSj2Sczw 

4.4.1. Greining á auglýsingu 

Auglýsingin skiptist í sex atriði og kemur fram í upphafi að hún sé byggð á sönnum 

atburðum. Reynt er að búa til raunverulegar aðstæður og gefið til kynna að VÍS, 

tryggingafélag, bæti skaðann sem fólk verður fyrir. 

 Auglýsingin byrjar á því að 

feðgar eru úti í garði að fljúga fjarstýrðri 

flugvél. Faðirinn er að stjórna 

flugvélinni sem endar á því að fljúga á 

grill í nágreninu. Í þessu atriði koma þrír 

einstaklingar við sögu, allt karlar. Í þessu 

atriði birtist greinileg hlutverkaskipan en 

karlarnir eru að stunda áhugamál fyrir 

utan heimilið. Karlar birtast yfirleitt fyrir utan heimilið ef þeir eru með börn sín með 

sér og kemur það skýrt fram í þessu atriði. Fram kemur að áður en flugvélin lendir á 

grillinu er karlmaður að fara að grilla, en sú tegund eldamennsku telst til 

karlmennsku.  

  

 Næsta atriði auglýsingarinnar 

byggir á því að karlmaður er nýkominn 

heim úr golfi og er að setja golfbílinn inn 

í bílskúr. Það vill ekki betur til en svo að 

eiginkonan er að reyna að skipta um stöð 

á sjónvarpinu með því að nota 

Mynd	  27:	  Hlutverkaksipan 

Mynd	  28:	  Hlutverkaskipan	  og	  sjálfstæði 
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bílskúrsfjarstýringuna. Það verður til þess að hún lokar bílskúrshurðinni ítrekað á 

golfbílinn sem stórskemmist við athæfið. Í þessu atriði eru tveir aðalleikarar, kona og 

karl. Það kemur fram greinileg hlutverkaskipan í atriðinu, karlinn er að koma frá því 

að stunda áhugamál sitt utan heimilis en konan er inni á heimilinu. Einnig má beita 

sjálfstæðisflokknum í atriðinu og sjá að auglýsingin verður kjánaleg ef karlmaður er 

settur í aðstæður konunnar sem kann ekki að nota sjónvarpsfjarstýringu og er sýnd 

bjargarlaus inni á heimilinu. Því er mikil karlmennskuhegðun í þessu atriði. 

 Í þriðja atriði auglýsingarinnar er 

fjölskylda í bíl á ferðalagi. Gleymst 

hefur að loka tengdamömmuboxinu og 

dreifast flíkur um alla sveitina meðan 

fjölskyldan ekur áfram. Atriðið 

inniheldur dæmigerða hlutverkaskiptingu 

þar sem karlinn keyrir og kona er í 

farþegasætinu. Fjölskyldan leggur allt 

sitt traust á föðurinn á meðan konan fylgir með og er það gott dæmi um kerfisbundna 

undirgefni.  

Í fjórða atriði auglýsingarinnar 

eru feðgar einir heima og er faðirinn að 

horfa á fótbolta á meðan drengurinn er 

að leika sér. Atriðið endar þannig að 

strákurinn opnar laze-boy stólinn og 

tómatssósuflaska hendist í sjónvarpið 

sem skemmist. Í atriðinu eru feðgarnir að 

sinna áhugamáli sínu. Þeir eru inná 

heimilinu og birtist hefðbundin hlutverkaskipan. Konan á að sinna heimilisverkunum 

og er karlinn rólegur að horfa á fótboltann. Hans hlutverk er fyrir utan heimilið og á 

hann að slappa af heima fyrir og safna kröftum. 

 Fimmta atriðið byrjar á því að 

tveir félagar eru saman í veiði. Annar 

ætlar að sýna hinum hvernig best er að 

kasta. Sýnikennslan tekst ekki betur en 

svo að línan flækist í rútu sem á leið hjá 
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og tekur rútan veiðistöngina með sér. Aftur er vísað til venjubundnar 

hlutverkaskipunar, karlarnir eru fyrir utan heimilið að sinna áhugamálum sínum og fá 

engar konur að vera með þeim í för.  

 Auglýsingin endar á atriði sem á 

að gerast á jólunum. Allt er klárt fyrir 

kvöldverðinn þegar loftið gefur sig og 

vatnsrúm af hæðinni fyrir ofan springur 

á veisluborðinu. Í aðdragandanum birtist 

hefðbundin hlutverkaskipan þegar konan 

leggur á borð og gerir klárt fyrir matinn á 

meðan karlinn spilar á píanó og bíður 

eftir matnum. Heimilisstörfin eru ekki í hans verkahring og því þarf hann einungis að 

drepa tímann á meðan hann bíður eftir matnum.  

 Auglýsingin í heild einkennist af áhugamálum og eru karlmenn í miklum 

meirihluta. Þeir eru fyrir utan heimilið að sinna áhugamálum á meðan konan birtist 

einungis inni og í hlutverkum sem dæmigert er að tengja við hlutverk kvenna. 

Auglýsingin í heild einkennist af dæmigerðri hlutverkaskipan eins og fram hefur 

komið. Karlarnir eru gerendur á meðan konurnar eru undirgefnar og er þar af leiðandi 

hægt að sjá kerfisbundna undirgefni í auglýsingunni. Sjálfstæðisflokknum er hægt að 

beita á nokkrum stöðum í auglýsingunni og kemur þá í ljós mikil karlmennskuhegðun. 

Lítil virkni er hjá konunum á meðan karlarnir sýna mikla virkni. Auglýsingin ýtir þar 

af leiðandi undir hefðbundnar staðalmyndir- og hlutverkaskiptingu kynjanna. 

 

4.4.2. Rannsóknarniðurstöður 

Fyrstu viðbrögð við auglýsingunni voru svipuð hjá hópunum og nefndu báðir hópar 

að karlmenn væru í miklum meirihluta í auglýsingunni. Félagsfræðihópurinn taldi upp 

öll atriðin í auglýsingunni og talaði um að konurnar hefðu verið inni við eða í 

farþegasætinu í bílnum á meðan karlarnir voru að sinna áhugamálum sínum. „Það eru 

miklar staðalmyndir í auglýsingunni. Þær eru kannski ekki ýktar, en eru kannski ögn 

gamaldags ef við getum sagt sem svo“ sagði Guðmundur. Umræða hópsins beindist 

einnig að krökkunum í auglýsingunni. Krakkarnir voru allir að gera eitthvað af sér og 

tóku þau sérstaklega eftir því að strákar voru í meirihluta. Þau töluðu um að ef 

krakkar væru með læti, eins og í þessari auglýsingu, að þá sæjust yfirleitt strákar að 
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leik. „Þar sem börn koma inn að þá er í fyrirrúmi að barn með læti er strákur“ sagði 

Jón. Viðskiptafræðihópurinn talaði einnig um kynjaskiptinguna, karlar hefðu verið í 

meirihluta í auglýsingunni. „Ég var aldrei búinn að spá í hvað kynjaskiptingin er 

mikil í þessari auglýsingu, tóku þið líka eftir því að strákarnir voru alltaf að leika 

sér“ sagði Björn. Hópurinn var sammála Birni og beindist umræðan að því að 

karlarnir í auglýsingunni hefðu bara verið að leika sér á meðan konurnar voru ekki að 

gera neitt. 

 Næst spurði rannsakandi hvort hóparnir gætu ímyndað sér að hlutverkunum 

yrði skipt í auglýsingunni, karlar færu í hlutverk kvenna og öfugt. 

Félagsfræðihópurinn var ekkert svo viss um að fólk tæki eftir því ef hlutverkunum 

yrði skipt. Hópurinn talaði um að auglýsingin innihéldi hefðbundnar staðalmyndir og 

þess vegna hefðu þau hlegið að henni í fyrstu. „Þarna ertu með auglýsingu sem er 

fyrir rosa breiðan markhóp. Ef við hefðum tekið elsta hlutann af markhópnum að þá 

hefði hann líklegast tekið eftir því ef skipt hefði verið um hlutverk kynjanna“ sagði 

Guðmundur. Félagsfræðihópurinn taldi hægt að skipta um hlutverk án þess að gera 

nokkuð sérstakt. Umræðan beindist einnig að uppsetningunni í auglýsingunni og 

gagnkynhneigðu sjónarhorni hennar. Af hverju þyrfti alltaf að sýna karl og konu, af 

hverju mætti ekki sýna samkynhneigt par með börnin sín í bíltúr. Einnig talaði 

hópurinn um að þetta væri auglýsing sem kæmist næst raunveruleikanum af öllum 

þeim sem þau höfðu séð og rætt er um hér að ofan.  

Viðskiptafræðihópurinn var ekki eins viss um að hægt væri að skipta um 

hlutverk kynjanna í auglýsingunni. Þau gátu séð fyrir sér konur á leið í golf, en í 

hinum myndskotunum töldu þau að erfitt væri að skipta um hlutverk. Umræðan fór 

aftur að snúast um að karlar væru frekar sýndir á kómískan hátt í auglýsingum og því 

væri erfitt að skipta um hlutverk. Að auki barst umræðan að golfbílnum sem konan 

skemmdi með fjarstýringunni. Viðskiptafræðihópurinn sagðist alveg geta séð fyrir sér  

gamlan karl með vitlausa fjarstýringu, en þá hefði hann ekki verið að loka 

bílskúrshurðinni á golfbíl konunnar. Þau töluðu um að frekar hefði gamli karlinn verið 

að loka hurðinni á blóm konunnar eða eitthvað álíka. 

 Að lokum spurði rannsakandi um virkni kynjanna og hvort auglýsingin gæti 

hvatt til ákveðinnar hegðunar, viðhorfa eða sjónarmiða. Félagfræðihópurinn fór strax 

að tala um að svo gæti verið. Dísa taldi að ýtt væri undir: „klárlega bara gamaldags 

kynjaskiptingu“. Guðmundur bætti við og sagði „já gamaldags hugsunarhátt og 

kynjaskiptinu. Okkur finnst þetta eðlilegt því við ólumst upp í þessu umhverfi“. 
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Hópurinn var því sammála um að auglýsingin gæti hvatt til kynjaskiptingar og til 

gamaldags og íhaldssams hugsunarháttar sem við vildum komast út úr. Hópurinn 

talaði einnig um að karlarnir hefðu sýnt mun meiri virkni í auglýsingunni. Konurnar 

hafi verið sýndar inni á heimilinu og í farþegasætinu í bíl. Viðskiptafræðihópurinn var 

líka sammála um að virknin væri meðal karlanna í auglýsingunni. Hópurinn talaði 

einnig um birtingamyndir kynjanna í auglýsingunni í þessu samhengi. „Þetta sýnir 

eins og strákarnir séu bara þeir sem eru að hafa gaman. Þetta sýnir eins og konan 

eigi bara að vera heima, æi agalega gaman að leggja á borð hérna. Það er látið virka 

sem aðaldótið fyrir henni“ sagði Björn. Þau tóku því eftir kynjaskiptingunni en töluðu 

ekkert nánar hver áhrif auglýsingarinnar gætu verið. 

 Félagsfræðihópurinn tók um leið eftir kynjaskiptingunni í auglýsingunni og 

staðalmyndum sem hún bauð uppá. Hópurinn benti líka á að ef krakkar hefðu verið 

sýndir í auglýsingunni þá hefðu það verið strákar að gera eitthvað af sér. 

Viðskiptafræðihópurinn tók einnig eftir miklum hlutfallslegum mun milli kynjanna en 

talaði ekkert sérstaklega um staðalmyndir kynjanna. Hóparnir voru ekki sammála um 

hvort kynin gætu skipt um hlutverk í auglýsingunni. Félagsfræðihópurinn talaði um 

að það væri hægt án þess að sérstaklega væri eftir því tekið. Eldra fólk myndi kannski 

taka eftir því. Viðskiptafræðihópurinn var ósammála þessu og taldi að erfitt væri að 

skipta um hlutverk þar sem karlmenn væru yfirleitt sýndir á kómískan hátt í 

auglýsingum. Þegar rannsakandi spurði um áhrif auglýsingarinnar talaði 

félagfræðihópurinn um að auglýsingin gæti haft áhrif á skoðanir fólks og hvatt til 

gamaldags viðhorfa og látið kynjaskiptinguna virka sem hinn eðlilegasti hlutur. 

Viðskiptafræðihópurinn talaði um kynjaskiptinguna en ekkert sérstaklega um áhrif 

auglýsingarinnar þrátt fyrir að rannsakandi hafi spurt út í það. 
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5. Umræður 
Rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram í upphafi og leitað var svara við voru:  

1. Eru háskólanemar á Akureyri meðvitaðir um staðalmyndir í 

sjónvarpsauglýsingum? 

2. Er munur á viðhorfum háskólanema á Akureyri til staðalmynda í 

sjónvarpsauglýsingum eftir námssviðum. Annars vegar einstaklinga á 

félagsvísindasviði sem lokið hafa kynjafræðiáfanga við skólann og hins vegar 

einstaklinga á viðskiptasviði sem ekki hafa lokið áfanganum? 

 

Líkt og fram hefur komið þá getur sjónvarp haft áhrif á viðhorf, skoðanir og hegðun 

einstaklinga. Sjónvarpið hefur ákveðna sérstöðu meðal fjölmiðla vegna áhrifa sem 

talið er að felist í sjónrænum áhrifum þess (Neto og Pinto, 1998). Birtingarmyndir 

kynjanna í sjónvarpi geta því haft mikið að segja um hvað almenningur upplifir sem 

eðlilega hegðun karla og kvenna í samfélaginu hverju sinni. Karlar birtast gjarnan sem 

frjálsir og ævintýragjarnir eintaklingar á meðan konur birtast sem húsmæður, 

eiginkonur eða mæður (Hjördís Hrund Reynisdóttir, 2004). Staðal- og birtingarmyndir 

kynjanna eru ekki einungis bjagaðar í sjónvarpinu heldur er hlutur kvenna þar mun 

rýrari en karla. Hlutfall kvenna í sjónvarpi er einungis 27% og þegar talað mál er 

skoðað fer hlutfallið niður í 15% hér á landi (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001). 

Fjölmiðlar halda því að okkur gamalgrónum hugmyndum um karlmennsku, 

kvenleika, kynjakerfið, karlhyggju, feðraveldið, ríkjandi karlmennsku, öfga 

karlmennsku og skaðlega karlmennsku. Í sjónvarpsauglýsingum er farið að leggja 

meiri áherslu á ofbeldi og karlmenn birtast þar sífellt stærri og stæltari. Birtingarmynd 

kynjanna í fjölmiðlum er á þá leið að karlar stjórna og konur sinna heimilinu. Karlinn 

er í aðalhlutverki en konan í aukahlutverki. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að háskólanemar á Akureyri séu 

misjafnlega meðvitaðir um staðal- og birtingarmyndir kynjanna í 

sjónvarpsauglýsingum. Nemendur í félagsfræðihópnum virtust til að mynda 

meðvitaðri um þessa þætti en viðskiptafræðihópurinn. Félagsfræðihópurinn tók eftir 

staðal- og birtingamyndum kynjanna og talaði hópurinn um að auglýsendur væru 

meðvitað að reyna að búa til hegðun sem yrði til þess að einstaklingar fjárfestu í 

vörunni sem verið var að auglýsa. Rannsakandi þurfti hins vegar að benda 

viðskiptafræðihópnum á staðal- og birtingarmyndir í auglýsingunum til að vekja upp 
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umræður um þær. Þegar rannsakandi hafði bent á staðal- og birtingarmyndir í 

auglýsingunum talaði hópurinn um að þetta væri gert á þennan hátt til að auka áhrif 

auglýsingarinnar og um leið áhuga á vörunni. 

 Töluverður munur var á því hvað vakti athygli hópanna. Félagsfræðihópurinn 

var fljótari að bregðast við og taka eftir hegðun sem var öfgafull eða hallaði á annað 

kynið. Félagsfræðihópurinn talaði um að reynt væri að höfða til karlmennsku og 

staðalmynda í auglýsingunum ásamt gamaldags hlutverkaskiptingu sem væri ráðandi, 

til dæmis í VÍS auglýsingunni. Félagsfræðihópurinn talaði einnig um að það hefði 

ekki farið fyrir brjóstið á þeim þótt kvenfólk hefði fengið meiri hlutdeild í 

auglýsingunum. Ef kynin skiptu um hlutverk í auglýsingunni myndi kannski heyrast í 

þeim sem eldri eru vegna þess að sú kynslóð ólst upp við hlutverkaskiptinguna sem 

sést í auglýsingunum. Viðskiptafræðihópurinn taldi hins vegar að kynin gætu ekki 

skipt um hlutverk því þá myndi auglýsingin missa marks og hefði ekki sömu áhrif. 

Viðskiptafræðihópurinn talaði einnig um að yfirleitt birtust konur á kynþokkafullan 

hátt í auglýsingum en karlar á kómískan hátt. Hópurinn talaði um að þetta virkaði við 

sölu á vörunni sem verið væri að auglýsa og því væri þetta haft svona. Þarna kemur 

áhrifamáttur auglýsinganna í ljós. Karlmennsku hugmyndir sem birtast í auglýsingum 

verða til þess að hópurinn telur að það geti verið athugavert ef konur eru settar í 

hlutverk sem teljast karlmannleg. Þetta er gott dæmi um þau áhrif sem skaðleg 

karlmennska getur haft á samfélagið. Connell (1995) benti á þetta og sagði að ríkjandi 

karlmennska gæti búið til hegðun og viðhorf sem á endanum verða skaðleg bæði 

karlmönnum og samfélaginu í heild og viðhalda hlutverkaskiptingu sem ekki er 

eftirsóknaverð í nútímasamfélagi, hvorki fyrir karla né konur. 

 Rannsakandi þurfti að spyrja félagsfræðihópinn mun minna en 

viðskiptafræðihópinn til að hrinda af stað umræðum um ákveðin atriði í 

auglýsingunum. Rannsakandi þurfti hins vegar oft að ítreka spurningar sínar og benda 

á atriði í auglýsingunum til að vekja upp umræður og umhugsun í 

viðskiptafræðihópnum. Gott dæmi um þetta er þegar rannsakandi spurði út í gerendur 

í Coke-Zero auglýsingunni. Félagsfræðihópurinn benti um leið á „hetjuna“ og að hún 

væri aðalgerandinn í auglýsingunni. Þegar viðskiptafræðihópurinn var spurður sömu 

spurningar var nýja kærastan talin aðalgerandinn og virknin var talin hjá henni. 

Rannsakandi þurfti tvisvar að ítreka spurningu sína og benda á ákveðna hluti í 

auglýsingunni til að vekja hópinn til umhugsunar um að kannski hefði aðalgerandinn 

verið „hetjan.“ Viðskiptafræðihópurinn virtist því ekki eins meðvitaður og 
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félagsfræðihópurinn um birtingarmyndir staðalmynda í auglýsingunum sem voru til 

skoðunar. 

 Áhersla hópanna var ólík. Félagsfræðihópurinn talaði um að auglýsendur væru 

að hvetja til ákveðinnar hegðunar, sem í raun væri gagnrýniverð, á meðan 

viðskiptafræðihópurinn reyndi að réttlæta hegðunina. Rök viðskiptafræðihópsins voru 

að þetta seldi vöruna og því væri þessi aðferð notuð. Félagsfræðihópurinn var viss um 

að auglýsingarnar hefðu áhrif á einstaklinga og að þær gætu hvatt til ákveðinnar 

hegðunar og viðhorfa. Viðskiptafræðihópurinn var aftur á móti ekki viss um að 

auglýsingarnar gætu hvatt til ákveðinnar hegðunar, skoðana eða viðhorfa. Þegar 

rannsakandi hafði ítrekað spurningar sínar og bent á ákveðna hluti í auglýsingunum 

kom upp umræða um að auglýsingarnar gætu haft áhrif á hegðun ungra krakka, í 

leikskólum mætti jafnvel sjá hvað krakkar hefðu horft á í sjónvarpi deginum áður.  

Þegar rýnihóparnir eru skoðaðir kemur í ljós að félagsfræðihópurinn virðist 

meðvitaðri en viðskiptafræðihópinn um staðal- og birtingarmyndir kynjanna í 

auglýsingunum. Félagsfræðihópurinn tók betur eftir atriðum sem voru öfgakennd og 

þar sem spilað var inn á hugmyndir um karlmennsku og/eða staðalmyndir. 

Viðskiptafræðihópurinn tók eftir mun á birtingarmyndum kynjanna í auglýsingunum 

en ekki eins miklum og félagsfræðihópurinn og benti á önnur atriði. Á meðan 

félagsfræðihópurinn talaði um að ekkert væri athugavert við að konur færu í 

hefðbundin karlhlutverk fannst viðskiptafræðihópnum það ekki koma til greina. Slíkt 

myndi hafa of mikil áhrif á afkomu og áhrif auglýsinganna. Viðskiptafræðihópurinn 

endaði samræður í rýnihópnum á að tala um kynjafræðikennslu og Hulda spurði: 

„hafa ekki bara allir gott af því að læra kynjafræði?“ Þátttakendur í 

félagsfræðihópnum veltu fyrir sér hvort breyta mætti viðhorfum í samfélaginu með 

því að breyta auglýsingunum eða eins og Guðrún sagði: „maður hugsar hvað kæmi á 

undan, ef auglýsingin myndi breytast myndi þá ekki viðhorfið breytast með.“ 

Staðalmyndir birta ófullkomna, einstaklingsbundna og oft á tíðum ranga mynd 

af veruleikanum og eru þær notaðar í auglýsingum til að auka sannfæringarmátt 

auglýsinganna. Auglýsingar eru kröftugt verkfæri sem notað er til að hafa áhrif á 

skoðanir fólks (Wolska, 2011). Áhrifamáttur sjónvarps er mikill og getur efnið sem 

þar birtist haft áhrif á skoðanir og viðhorf fólks. Þess vegna er mikilvægt að 

framsetning efnisins sé vönduð og sýni rétta mynd af veruleikanum (Neto og Pinto, 

1998). Auglýsingar hvetja til ákveðinnar hegðunar sem ætlast er til að einstaklingarnir 

taki upp. Kynjaðar auglýsingar geta haft slæm áhrif á bæði karla og konur og 
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samfélagið í heild (Vokey o.fl, 2013). Því spyr rannsakandi sig hvort ekki þurfti að 

kenna fjölmiðlalæsi og kynjafræði í skólum svo fólk geti betur lesið í staðalmyndirnar 

sem birtast í fjölmiðlum. Einnig veltir rannsakandi fyrir sér hvort ekki megi breyta 

viðhorfum fólks til jafnréttis kynjanna með vandaðri framsetningu efnis í 

sjónvarpsauglýsingum þegar kemur að kynbundnum staðalmyndum. Eins og Ásta 

Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmsdóttir (2011) töluðu um þá eru væntingar til 

kynjanna mismunandi milli samfélaga en þær geta breyst með tímanum og 

áherslurnar orðið aðrar. Ef fjölmiðlar geta hvatt til hegðunar sem hefur neikvæð áhrif 

á samfélagið þá hljóta þeir einnig að geta hvatt til hegðunar sem hefur jákvæð áhrif á 

samfélagið, til dæmis með því að brjóta upp hefðbundnar staðalmyndir kynjanna.  

Sjónvarpsauglýsingar hafa einungis það markmið að selja vöruna sem verið er 

að auglýsa og tekur framsetning efnisins mið af því. Þeir sem búa til auglýsingar læra 

flestir markaðsfræði og fara í gegnum viðskiptafræðinám. Í rannsókninni kom fram 

munur á tilsvörum milli rýnihópa eins og rakið er hér að ofan. Nemendum í 

félagsvísindum ber að taka kynjafræðiáfanga í Háskólanum á Akureyri. Áfanginn  

veitir nemendum ákveðinn grunn í fræðunum sem viðskiptafræðihópurinn, sem ekki 

tekur áfangann, virðist ekki búa yfir. Þessi munur kom bersýnilega í ljós í 

rannsókninni. Vegna skorts á þekkingu í kynjafræði virðist viðskiptafræðihópurinn 

ekki eins meðvitaður og félagsfræðihópurinn um öfgahegðun og staðalmyndir 

kynjanna sem birtust í auglýsingunum sem voru til skoðunar. Viðskiptafræðihópurinn 

talaði um að þau hefðu ekki tekið eftir hversu kynjaðar auglýsingarnar voru fyrr en 

rannsakandi benti þeim á það. Öfga- og ríkjandi karlmennska getur haft skaðleg áhrif 

en þessar tegundir karlmennsku hvetja gjarnan til hegðunar hjá karlmönnum sem 

getur haft neikvæð áhrif á samfélagið í heild. Karlar geta litið svo á að þeir séu æðri 

konum og þeir eigi að stjórna á meðan konur eiga að gefa körlum vald yfir líkama 

sínum (Vokey o.fl, 2013). Konur eiga aftur á móti að vera eiginkonur, húsmæður og 

vinna tilfallandi láglaunastörf í samfélaginu (Wolska, 2011). Þátttakendur í 

viðskiptafræðihópnum töluðu um að eftir að hafa tekið þátt í rannsókninni myndu þeir 

horfa á auglýsingar með öðrum augum. Því spyr rannsakandi sig hvort kynjafræði eigi 

ekki að vera skyldufag í öllu háskólanámi. Þannig mætti auka þekkingu allra 

háskólanema á staðalmyndum kynjanna og áhrifum þeirra. Ef einstaklingar í 

viðskiptafræðihópnum hafa vaknað til vitundar um staðalmyndir kynjanna á meðan á 

rannsókninni stóð má ætla að markviss kynjafræðikennsla geti haft mikil áhrif. Í ljósi 

þessa veltir rannsakandi fyrir sér hvort ekki þurfi að efla jafnréttisfræðslu á öllum 
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skólastigum og auka kynjafræðiþekkingu í samfélaginu. Auglýsingar verða sífellt 

grófari og er öfga karlmennska gott dæmi um nýja karlmennskuhegðun sem farin er 

að birtast í auglýsingum. Öfga karlmennska ýtir til dæmis undir ofbeldi, glæfraaksturs 

og hörku karlmanna (Vokey o.fl, 2013). Þetta er dæmi um þær áherslubreytingar sem 

hafa átt sér stað í auglýsingum á undanförnum árum. 

Ef jafnréttisfræðslu væri sinnt á öllum skólastigum og allir háskólanemendur tækju 

grunnáfanga í kynjafræði má ætla að kynbundin viðhorf í samfélaginu myndu breytast 

þegar til lengri tíma er litið. Einstaklingarnir yrðu þá væntanlega meðvitaðri um 

hvernig staðal- og birtingarmyndir kynjanna hafa áhrif á skoðanir okkar og viðhorf. 

Rannsakandi telur einnig mikilvægt að markaðsfræðingar og aðrir sem framleiða 

auglýsingar búi yfir þekkingu á kynjafræði. Ef markaðsfræðingar væru meðvitaðri um 

skaðlegar karlmennskuhugmyndir er hugsanlegt að birtingarmyndir kynjanna myndu 

breytast í auglýsingum og hafa þannig áhrif á almenn viðhorf samfélagsins um leið. 

Rannsakandi telur að skoða þurfi menntakerfið í heild og efla jafnréttisfræðslu í 

grunnskólum, þannig fáum við réttlátara og betra samfélag fyrir bæði karla og konur. 

Dísa sem var í félagsfræðihópnum sagðist vera orðin þreytt á kynjuðum auglýsingum 

og sagði „ég vil hvetja markaðs- og kynningarfólk til þess að breyta þessum 

staðalmyndum til að fá umtal“. 
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