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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða líkama kvenna í heiminum í dag og velta upp 

ýmsum spurningum um þá útlitsdýrkun sem ríkir í hinum vestræna heimi. Sjónum 

verður einkum beint að fjölmiðlum og áhrifum þeirra á líkamsmynd kvenna. Geta þeir 

verið áhrifavaldar í upptöku og viðhaldi í auknum tilfellum átröskunarsjúkdóma hjá 

konum? Hugmyndir femínískra mannfræðinga um líkamann verða skoðaðar og þær 

bornar saman við þann líkama sem birtist okkur í fjölmiðlum. Fjölmiðlun hefur breyst 

hratt á undanförnum árum og margir nýir miðlar bæst við þá sem fyrir voru. Í 

ritgerðinni verða áhrif þeirra skoðuð og rýnt í áhrifamátt auglýsinga sem taka á sig 

margvíslegar birtingarmyndir. Að lokum verður bent á mikilvægi fjölmiðlalæsis (e. 

media literacy) og hvað notendur fjölmiðla geta gert til þess að skilja betur hvað 

liggur að baki skilaboðanna hverju sinni. 

 

Abstract 

The goal of this essay is to take a closer look at women's bodies in the world today as 

well as the big emphasis on appearence in Western societies. Can media affect 

women's body image? Can they even be a factor in the increase in eating disorders 

among women? I will view the body with a feminist approach and compare the ideas 

of feminist scholars to the body images that appear in the media. Media has changed 

rapidly in recent years and many new types of media have risen. In this essay I will 

take a closer look at the impact of media as well as the effects of advertising. Finally I 

will point out the importance of media literacy and what media users can do to gain a 

better understanding of what the media is trying to tell us.  
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Inngangur 

"A woman can never be too rich or too thin."1  

 - Wallis Simpson, hertogaynja af Windsor. 

 

Lengi hefur mannslíkaminn verið hugðarefni mannfræðinnar. Til að byrja með snérist 

umfjöllunin að stærstum hluta um hlutverk líkamans og ytri áhrifaþætti eins og 

líkamsskreytingu, umskurð og flokkun í kynþætti. Það var ekki fyrr en á áttunda 

áratug síðustu aldar að líkaminn fór að hafa meira og öðruvísi vægi í kenningum 

mannfræðinga og þá sérstaklega í takt við bylgju femínismans sem kom fram um 

svipað leyti (Csordas, 1999). Það er í senn áhugavert og umhugsunarvert að fylgjast 

með þeim breytingum sem orðið hafa á hugmyndum um líkamann síðastliðna áratugi. 

Útlitsdýrkun gegnsýrir menningu okkar á Vesturlöndum og hún endurspeglast í öllum 

þeim sálrænu og geðrænu sjúkdómum sem sprottið hafa upp á síðustu áratugum 

(Boero og Pascoe, 2012). Um miðbik síðustu aldar átti vöxtur kvenna einna helst að 

líkjast stundaglasi. Í dag þykir konum í hinum vestræna heimi hins vegar 

eftirsóknarvert að líkjast tágrönnum ofurfyrirsætum sem birtast okkur í tímaritum, 

sjónvarpi eða kvikmyndum (Morris, 2005). Fjölmiðlar spila stórt hlutverk og hafa 

ýmsar rannsóknir leitt í ljós að þeir hafi í einhverjum tilvikum áhrif á sjálfsmynd 

kvenna (Brown og Dittmar, 2005). Konur eru 90-95% þeirra sem þjást af átröskun eða 

lystarstoli og er viðkvæmasti aldurinn frá 10-30 ára. Það er því blanda af þessu 

tvennu, kynjahlutfalli og aldri, sem bendir til þess að menning, umhverfi og 

félagslegar ástæður séu stærsti þátturinn í mörgum sjúkdómum sem tengja má við 

útlitsdýrkun. Þó geta erfðafræðilegir þættir og sálrænir einnig haft sitt að segja hverjir 

það eru sem veikjast (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007).  

Börn allt niður í sex ára aldur hafa áhyggjur af líkamsvexti sínum og benda 

rannsóknir til þess að tvær af hverjum þremur unglingsstúlkum vilja og reyna að 

grenna sig (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Fræðikonan Susan Bordo (1993) 

bendir á að vestræn samfélög séu svo upptekin af grönnum líkamsvexti að þegar 500 

einstaklingar voru spurðir að því hver þeirra helsti ótti væri, svöruðu 190 þeirra að 

helsta áhyggjuefnið væri að fitna (Bordo, 1993).  

Ætla má að menningarlegir þættir skipti töluverðu máli í þeirri miklu fjölgun sem 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Lelwica, M. M. (2010). The religion of thinness: Satisfying the spiritual hungers behind 
women's obsession with food and weight. Kalifornía: Gürze Books, LLC.	  
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orðið hefur á áströskunarsjúkdómum síðastliðin fimmtíu ár. Kvikmyndir, sjónvarp og 

tímarit sýna grannt fólk þar sem vaxtarlagi þess er hreinlega hampað. Þetta getur 

orðið til þess að ungt fólk, sér í lagi konur, álítur að grannur vöxtur sé því lykillinn að 

frama og hamingju (Aldís Unnur Guðmundssdóttir, 2007). Eric W. Rothenbuhler 

varpar fram þeirri tilgátu að fjölgun fjölmiðla hafi gert það að verkum að margar 

greinar félagsvísindanna hafi orðið að taka tillit til þeirra í kenningum sínum. 

Fjölþjóðlegir menningarstraumar dreifast í auknum mæli með fjölmiðlum og hefur 

fjölmiðlaheimurinn skapað sér vettvang fyrir miðlun skoðana og opnað fyrir tjáskipti 

á milli menningarheima (Rothenbuhler, 2008).  

 Í ritgerðinni verður sjónum beint að fjölmiðlum sem áhrifatæki og skoðað 

hvort þeir hafi áhrif á líkamsmynd kvenna og þá einnig áhrifavaldar hvað varðar 

átröskunarsjúkdóma hjá konum. Kvenlíkaminn er í stöðugri skoðun og endurgerð 

innan fræðanna á meðan karllíkamann hefur ekki þurft að endurskoða jafn vel. Ég 

valdi að skoða efnið einungis út frá sjónarhóli kvenna þar sem að ég sem kona tel mig 

verða fyrir stöðugu áreiti óheilbrigðra staðalímynda hvert sem ég fer. Þrátt fyrir þá 

staðreynd að átröskunarsjúkdómar greinast einnig hjá karlmönnum valdi ég að skoða 

efnið út frá kvenlægu sjónarmiði, einkum vegna minnar eigin stöðu sem kona í 

vestrænu samfélagi. Þá mun ég styðjast við samheitið átröskunarsjúkdómar yfir 

átröskun, lystarstol og aðrar tegundir af skaðlegri áthegðun. Sjálf hef ég starfað við 

fjölmiðla í nokkur ár og skrifað bæði fyrir Fréttablaðið og Vísi.is. Í starfi mínu sem 

fjölmiðlakona hef ég séð frá fyrstu hendi hvernig fjölmiðlar geta haft áhrif og mótað 

skoðanir almennings. Þrátt fyrir að fjölmiðlar geti ekki stjórnað því sem við hugsum 

geta þeir þó með fréttavali sínu haft áhrif á það sem við hugsum um (McQuail, 2005). 

Hér langar mig að vísa í tvær fréttir sem ég skrifaði fyrir Fréttablaðið og Vísi.is. Fyrri 

fréttin fjallaði um mann sem vísað var út af Hátíð vonar, kristilegri hátíð sem fór fram 

í Laugardalshöllinni í september árið 2013 (Kristjana Arnarsdóttir, 2013). Mikið 

fjaðrafok var í kringum hátíðina en forsvarsmenn hennar eru meðal annars andsnúnir 

samkynhneigð. Ég fékk ábendingu þess efnis að maður hefði gert sér ferð á hátíðina, 

klæddur leðurjakka með áletrun úr Biblíunni á bakinu og með andlitsmálningu. Hann 

vildi athuga hvort hátíðargestir myndu bregðast við þessu uppátæki hans. Manninum 

var að lokum vísað út af öryggisvörðum. Hátíð vonar var mikið hitamál í þjóðfélaginu 

á sínum tíma og varð þessi frétt ein sú mest lesna á Vísi.is í septembermánuði 2013. 

 Hin fréttin fjallaði um elsta flugfarþega sem flogið hafði með Icelandair fram 

að þeim tíma sem fréttin var skrifuð, í nóvember 2013. Þá hafði ég fengið 
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símhringingu frá upplýsingafulltrúa Icelandair sem tjáði mér að síðar þann daginn 

myndi íslensk kona, sem þá var hundrað ára, fljúga með flugfélaginu til Orlando 

(Kristjana Arnarsdóttir, 2013). Ég vissi vel að fréttin myndi slá í gegn. Bæði kæmi 

fréttin sér einstaklega vel fyrir Icelandair en einnig vel fyrir Fréttablaðið, Vísi.is og 

jafnvel mig sjálfa sem blaðakonu. Með vísun í þessar fréttir vil ég sýna fram á þau 

áhrif sem fjölmiðlar geta haft út á við. 

 Ég er 24 ára og er af þeirri kynslóð sem ólst upp í takt við örar 

tæknibreytingar. Þar af leiðandi hef ég fylgst náið með tilkomu fyrstu farsímanna og 

allt til snjallsímanna sem við þekkjum í dag með tilheyrandi smáforritum á borð við, 

Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter, svo eitthvað sé nefnt. Samfélagið okkar 

hér á landi er ekki stórt og hef ég sjálf tekið eftir því að umræður um líkamsgerð og 

útlit jafnaldra minna er mikið til umræðu, þá sér í lagi hjá konum.    

 Í þessari ritgerð geri ég tilraun til þess að skoða þau áhrif sem fjölmiðlar geta 

haft út á við og hvort þeir móti skoðanir kvenna á eigin líkamsmynd. Verkið er 

heimildaritgerð í þremur megin köflum. Í þeim fyrsta fer ég yfir kenningarlegar 

nálganir mannfræðinga um líkamann og þær breytingar sem orðið hafa á útliti hans og 

hlutverki í gegnum tíðina. Ég mun styðjast við kenningar þeirra Nancy-Scheper 

Hughes og Margaret Lock um þrískiptingu líkamans, hugmyndir Emily Martin um 

hið lífræna framleiðsluferli líkamans og lífvald Michel Foucault, svo eitthvað sé 

nefnt. Í öðrum kaflanum skoða ég ytra yfirborð líkamans og þá löngun kvenna, sér í 

lagi á Vesturlöndum, í að halda honum grönnum og tálguðum. Ég fer yfir rannsóknir 

á átröskunarsjúkdómum og athuga hvort orsakasamhengi sé á milli sjúkdómanna og 

fjölmiðla; sjónvarps, tímarita, Internets og samfélagsmiðla. Einnig skoða ég 

svokallaðar Pro-ana vefsíður, stuðningssíður átröskunarsjúklinga, og athuga hvernig 

sjúklingar bera sig að í Internetsamfélaginu. Í þriðja og síðasta kaflanum skoða ég 

fjölmiðlana ítarlega, þær fjölmiðlakenningar sem settar hafa verið fram um áhrif 

þeirra og fer yfir hina nýju gerð fjölmiðlunar, samfélagsmiðlanna, ásamt því að skoða 

mikilvægi fjölmiðlalæsis. Í lokin tekur við umræðukafli og samantekt á því sem áður 

kom fram og túlkun mín á efninu. 
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1 Femínískar kenningar 

Hugtakið femínismi er tiltölulega nýtt af nálinni. Það var fyrst notað fyrir um það bil 

hundrað árum en samkvæmt skilgreiningunni er femínismi skipulögð hreyfing sem 

vinnur ötullega fyrir bættum kjörum kvenna um heim allan (LeGates, 2001). Franski 

heimspekingurinn Simone de Beauvoir segir í inngangi bókar sinnar The Second Sex 

(1946) að hún hafi lengi beðið með að rita bók um konur, einfaldlega vegna þess að 

málefnið þótti henni pirrandi. Hún segir að hugmyndir um konur og kvenleika séu 

óljósar. Bók Beauvoir átti eftir að fá mikla athygli en hún vildi kryfja þá þætti, bæði 

sögulega og menningarlega, sem mótuðu kynferði og kynjahlutverk. Samkvæmt 

Beauvoir urðu konur að konum vegna þeirra áhrifa sem þær urðu fyrir frá samfélaginu 

en það var samfélagið sem skapaði kynjahlutverkin. Hún bendir einnig á að konan 

hafi alltaf verið skilgreind sem hitt kynið á meðan karlarnir voru hið æðra kyn 

(Beauvoir, 1953). 

 Bandaríski mannfræðingurinn Sherry B. Ortner (1974) segir það alþjóðlega 

tilhneigingu kvenna að vera undirgefnar karlmönnum, þrátt fyrir að ekkert líffræðilegt 

geti útskýrt þetta atferli. Hún telur að skýringuna vera konur séu oftast tengdar við 

náttúruna á meðan karlar eru tengdir við menningu. Allir menningarheimar gera 

greinarmun á því sem telst til náttúru annars vegar og menningar hins vegar. Ortner 

telur því að menningin (eða karlar) reyni því að ráða yfir náttúrunni (konum) og 

þannig myndist þetta ósamræmi á milli karla og kvenna (Ortner, 1974). Þó má benda 

á að Ortner byggir þessa tvíhyggju á vestrænum hugmyndum um hlutverk kynjanna 

og er því varhugavert að heimfæra þetta yfir á önnur menningarsamfélög. 

 Marlene LeGates segir í bók sinni In their time: A history of feminism in 

Western society að ein kúnstin við femínismann sé að viðurkenna fjölbreytileika 

kvenna en á sama tíma að viðurkenna konur sem minnihlutahóp. Hún varpar fram 

spurningunni um það hvort kyn hafi meira vægi en stétt eða kynþáttur, og hvort konur 

um heim allan eigi í raun meira sameiginlegt innbyrðis, sama af hvaða stétt, kynþætti, 

aldri eða þjóðerni, en konur eigi með körlum (LeGates, 2001). Það var svo upp úr 

1970 að femínisminn fór að ryðja sér rúms innan mannfræðinnar en á sama tíma hófu 

mannfræðingar að skoða líkamann frá öðrum sjónarhornum.  

 Upp úr 8. áratug síðustu aldar hófu femínistar að andmæla feðraveldinu (e. 

patriarchy) sem ríkti á Vesturlöndum. Feðraveldið er samkvæmt skilgreiningu 

félagslegt yfirráðakerfi þar sem konur eru kerfisbundið undirokaðar af karlmönnum 
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(Walby, 1990). Afbygging tvíhyggju náttúru og menningar jókst til muna innan 

femínismans og var sjónum beint að annars konar líkamleika kvenna. Nú átti 

líkamleiki kvenna ekki einungis að felast í líffræðilegu kyngervi heldur einnig í 

annars konar upplifunum; hörundslit, kynhneigð, aldri og umhverfi, svo eitthvað sé 

nefnt (Mack-Canty, 2004). 

1.1. Þrískipting líkamans 
Mannfræðingarnir Nancy Scheper-Hughes og Margaret Lock (1987) skoðuðu umfang 

líkamans í grein sinni The mindful body. Þær greindu líkamann í þrennt en fyrsta 

líkamann kenndu þær við einstaklinginn sjálfan og huglægrar upplifunar hans en hann 

tilheyrir fyrirbærafræðinni. Annar líkaminn, hinn félagslegi líkami sá sem 

mannfræðingurinn Mary Douglas (1973) hafði áður kynnt til sögunnar, er líkami sem 

tákn náttúru, samfélags og menningar. Þriðji og síðasti líkaminn, hinn pólitíski, hefur 

svo eftirlit með hinum líkömunum tveimur en þær vilja meina að þriðji líkaminn og 

agi hans mótist af því hvernig samfélagið mótar viðhorf okkar um samspil fegurðar og 

heilsu (Scheper-Hughes og Lock, 1987). Þær Scheper-Hughes, Lock og Douglas 

benda því allar á að líkaminn sé ekki aðeins þessi eini líkami okkar heldur er um að 

ræða marga líkama.  

 Scheper-Hughes og Lock (1987) benda á að samfélag okkar sé stöðugt að 

verða uppteknara af heilsusamlegu líferni og þegnar samfélagsins verða á sama tíma 

enn meðvitaðri um eigin líkama. Þá sé hinn pólitískt rétti líkami bæði magur og 

sterkur. Í Bandaríkjunum er heilsa og heilsusamlegt útlit talið áunnið fremur en 

meðfætt og er ætlast til af hverjum einstaklingi fyrir sig að hann leggi hart að sér í því 

að halda sér í góðu líkamlegu standi. Þá er slæmt heilsufar ekki lengur talið verða 

fyrir slysni heldur er einstaklingum sjálfum kennt um að lifa ekki nógu heilsusamlegu 

líferni (Scheper-Hughes og Lock, 1987).  

1.2. Hinn líffræðilegi líkami 
Í grein Emily Martin (1992) The end of the body? er fjallað um þá breytingu sem 

iðnvæðingin hafði á líkamann. Þegar hin evrópsku þjóðríki fóru að myndast, með 

áherslu á einstaklinginn og rétt hans urðu til einstaklingar sem höfðu kosningarétt, 

borguðu skatta og framfleyttu sjálfum sér. Með uppgangi iðnríkisins færðist áhersla 

einstaklingsins frá fjölskyldu og samfélagi og yfir í framleiðsluna, þar sem líkaminn 

varð þungamiðja framleiðslunnar. Martin bendir á að þær miklu áherslur sem 
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mannfræðingar hafi lagt á líkamann megi eflaust rekja til þeirra breytinga sem orðið 

hafa á hlutverki hans í gegnum aldirnar. Síðastliðna áratugi hefur líkaminn fengið 

meira vægi í fræðilegri umfjöllun en áður fyrr var lögð meiri áhersla á líkamann í 

tengslum við menningarlegar athafnir (Csordas, 1999). Því sé mikilvægt að horfa á 

hlutverk líkamans í ákveðnu samhengi hverju sinni. Martin varpar fram hugmyndinni 

um „The Fordist body“ sem hún tengir við æxlunarfæri karla og kvenna. Þessa tegund 

af líkama setur hún í samhengi við hugmyndir bílaframleiðandans Henry Ford um 

fjöldaframleiðslu þar sem færibandavinnan tók við og framleiðsla vörunnar gekk mun 

hraðar en áður. Þessi nýja framleiðslutækni leiddi því til nýrrar tegundar vinnumanns 

og nýrrar tegundar manns. Martin bendir á að líffræðin noti í raun ákveðnar 

staðalímyndir úr samfélaginu og menningunni til þess að útskýra æxlunina, eggið og 

sæðið. Þannig framleiði karlmenn heilu bílfarmana af hágæða sæðisfrumum á meðan 

konur framleiði eggfrumur og að lokum börn, þó hvorugt á skilvirkan hátt. En á 

meðan konur framleiða hvorki eggfrumur né börn, skila þær af sér rusli (tíðablóði) 

eða fara í algjört framleiðslustopp (tíðahvörf) (Martin, 1992). Hún vitnar í nokkrar 

konur sem segja að tíðahringurinn sé þeim mikilvægur. Ein kvennanna benti á að 

þegar hún hafi ekki haft blæðingar einn mánuðinn hafi það valdið henni töluverðum 

áhyggjum (Martin, 2001). Rannsóknir sýna að margar stúlkur sem þjást af 

átröskunarsjúkdómum hætta á blæðingum í lengri tíma (Chamay-Weber, Narring og 

Michaud, 2005). Með þessu eru konur því í raun að stöðva hið lífræna framleiðsluferli 

og verður líkaminn því æ meira fyrirbrigði valkosta og ákvarðana. Franski 

heimspekingurinn og félagsfræðingurinn Michel Foucault var með svipaðar 

hugmyndir og Emily Martin um framleiðsluhlutverk líkamans. Hann greindi 

upphaflega frá lífvaldinu (e. biopower) í bók sinni The history of sexuality (1990). 

Hann segir að lengi vel hafi virkni yfirvaldsins falist í því að hafa stjórn á íbúum og 

íbúafjölda; stjórna fæðingum, veikindum og dauða þegnanna. Síðar meir snérist 

yfirvaldið ekki svo mikið um að stjórna því hverjir lifðu og hverjir ekki heldur að 

stjórna lífinu sjálfu og hvernig því var lifað. Hin nýja gerð valds snérist um að líkami 

einstaklinga væri eins og vél, svokallaða ögun líkamans, og talaði Foucault um 

ögunartækni, þar sem tími og rúm höfðu ákveðið framleiðsluhlutverk og eftirlitið 

skipti höfuðmáli. Markmið lífvaldsins var því að auka framleiðni og getu 

samfélagsþegnanna (Foucault, 1990). 
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1.3. Líkaminn og vestræn gildi 
Feminískir mannfræðingar hafa velt átröskunarsjúkdómum mikið fyrir sér, einmitt 

vegna þess hve kynbundinn sjúkdómurinn er en átröskun er töluvert algengari á meðal 

kvenna en karla (Perloff, 2014). Annarrar-bylgju mannfræðingar (e. second-wave 

feminists) skilgreindu átröskun sem svar við almennum væntingum til kvenleika 

kvenna og þeirri hugmynd að konur væru undirokar karlmanna (Boero og Pascoe, 

2012). Susan Bordo (1993) fjallar um mótun líkamans í hinu vestræna samfélagi í bók 

sinni Unbearable weight. Hún varpar fram athyglisverðum hugmyndum um hungur 

og segir að íbúar Vesturlanda, sem flestir hverjir búa við næga fæðu í samanburði við 

aðra íbúa jarðarinnar, reyni að hemja sig í áti til þess að mæta tilbúnum kröfum 

samfélagsins um líkamsvöxt. Með því að borða eins lítið og við komumst af með 

séum við að hafa stjórn á okkar eigin líkama og hvernig hann lítur út. Ef manneskjan 

hefur valdið, getur hún staðist freistingar og þannig haft stjórn á sjálfri sér (Bordo, 

1993). 

 Þá bendir Andrea Dworkin (1974) á að í okkar menningarsamfélagi hér á 

Vesturlöndum eyði konur óhemju tíma, peningum og orku í að lagfæra ytra útlit sitt, 

plokka, farða og skreyta. Enginn staður á líkama kvenna er látinn ósnortinn og 

lýtalæknar geta lagfært allt frá höfði og niður í tær (Bordo, 1993). Lýtalækningar eru 

iðnaður sem veltir um 1,75 milljörðum bandaríkjadala árlega, þar sem um 1,5 

milljónir manna fara í einhverskonar lýtaaðgerð. Með auknu framboði verða aðgerðir 

sem þessar viðráðanlegri fyrir millistéttarfólk, en þá er leitast eftir ákveðnum 

vestrænum útlitseinkennum fremur en öðrum. Algengustu lýtaaðgerðirnar eru fitusog 

en þar á eftir koma brjóstastækkanir (Bordo, 1993). Bordo bendir á að í þessari sterku 

útlitsdýrkun sækist konur eftir því að líta yngri út en þær eru í raun og veru. 

Naomi Wolf (1990) segir að þrátt fyrir að konur hafi sótt fram nánast á öllum 

vígstöðum, sótt sér aukna menntun, hafnað gömlum félagslegum gildum og barist 

fyrir auknum réttindum á seinni hluta síðustu aldar hafi önnur og ný vandamál 

sprottið upp. Því fleiri hindranir sem konur komust í gegnum, því meiri kröfur voru 

gerðar til útlits og líkama. Á sama tíma og völd kvenna jukust spruttu upp aðrar 

tegundir vandamála. Átröskunarsjúkdómar ruku upp úr öllu valdi og lýtalækningar 

urðu vinsælasta sérgrein læknisfræðinnar (Wolf, 1990). Hún bendir á að þrátt fyrir að 

konur hafi nú meiri völd en nokkru sinni fyrr séu þær fastar í viðjum útlitsdýrkunar og 

séu jafnvel verr settar en hinar ófrjálsu konur fyrr á tímum.  
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 Wolf segir að fegurð sé eins og gjaldmiðill og líkt og í hverju hagkerfi ræðst 

hann af pólitík. Í nútíma vestrænu samfélagi er hin mikla áhersla á fegurð það sem 

kemst næst því að halda yfirráðum karlmanna gangandi. Þá séu mun fleiri karlmenn 

en konur sem hafi skarað fram úr í sögunni og karlar eigi því mun auðveldara með að 

sækja sér sögulegar fyrirmyndir á meðan konur þurfa að sækja þessar sömu 

fyrirmyndir í sjónvarpið eða í glanstímaritin (Wolf, 1990). Um miðbik síðustu aldar, 

þegar margar heimavinnandi húsmæður köstuðu frá sér svuntunni og komu á 

vinnumarkaðinn, varð breyting á. Fyrirtæki sem áður fyrr gátu auglýst ógrynni af 

búsáhöldum og heimilisvörum handa konum urðu nú að finna nýjar leiðir til að ná til 

sama markhóps. Sjónum var nú beint að öllum þeim iðnaði er snéri að útliti og fegurð 

kvenna, iðnaður sem kom til með að velta milljörðum. Áhrifin urðu svo mikil að frá 

árinu 1968 til ársins 1972 fjölgaði blaðagreinum tengdum megrunarkúrum um heil 

70% (Wolf, 1990).  

 Jennifer L. Durenne og Eugene V. Beresin (2004) benda á að menningarlegir 

þættir (sjónvarp, kvikmyndir, Internetið og aðrir miðlar) eigi stóran þátt í því að skapa 

þá útlitsdýrkun sem hefur færst í aukana síðustu áratugi. Þau benda þó á að áhersla á 

líkamlegt atgervi okkar hafi alltaf verið til staðar og því sé ekki einungis hægt að 

kenna fjölmiðlum um það hvernig staðan sé í dag (Durenne og Beresin, 2004). 

Susan Bordo (1993) tekur söngkonuna Cher sem dæmi en þær fjölmörgu lýtaaðgerðir 

sem hún hefur farið í hafi gert hana vestrænni í útliti en sjálf kemur hún úr blandaðri 

fjölskyldu. Konur sem birtast okkur í fjölmiðlum eru í raun að breyta samfélagslegum 

stöðlum okkar um það hvernig konur á fertugs og fimmtugsaldri eigi að líta út. Þær 

hafa búið til hið nýja ‘norm’ sem þó fæst einungis fyrir tilstuðlan lýtaaðgerða. Þetta er 

áhugavert í samanburði við karlmennina en oft er talað um að útlit karlmanna batni 

með aldrinum. Ljóst er að þessi mikla áhersla á ytra útlit einstaklinga getur haft áhrif 

á skoðanir einstaklinga á eigin líkama. Það er því ekki úr vegi að fara nánar yfir 

upphaf og einkenni átröskunarsjúkdóma en greiningum á slíkum sjúkdómum hefur 

fjölgað mikið undanfarna áratugi.  
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2 Hinn eftirsóknarverði líkamsvöxtur 

Í bók sinni The body and social theory færir Chris Shilling (1993) rök fyrir því að þar 

sem nútímalegur hugsunarháttur og viðhorf eru við lýði, sé tilhneiging til þess að 

líkaminn verði mjög miðlægur í huga persónunnar. Hann segir jafnframt að þrátt fyrir 

að áhugi fræðimanna á líkamanum sé ekki nýr af nálinni þá sé hugmyndin um hinn 

einstaklingsbundna líkama eitthvað sem vert er að skoða í nútímasamfélagi.  

Shilling segir að markaðsvæðing sé ákjósanlegasta leiðin fyrir vestræn samfélög til 

þess að móta sjálfið og að neysluvörur séu nauðsynlegar til þess að viðhalda 

ákveðnum stöðlum og ímynd. Umhirða og mótun líkamans hefur því verið mjög 

miðlæg í umræðunni um sjálfsmyndina en það endurspeglast í fjölgun stórfyrirtækja 

sem huga að líkamsrækt, megrun og almennri líkamsumhirðu (Shilling, 1993).  

Aukning átröskunarsjúkdóma, sér í lagi á Vesturlöndum, má rekja til þeirrar miklu 

útlitsdýrkunar sem gegnsýrir menningarsamfélag okkar.  

2.1. Upphaf og einkenni áströskunarsjúkdóma 
Afbrigðileg áthegðun á sér langa sögu en það eru ekki nema rúm þrjátíu ár síðan 

sjúkdómarnir voru fyrst skilgreindir af læknavísindunum (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007). Áður en þessi svelthegðun var tengd við hin sálrænu og 

geðrænu svið var hún sett undir sama hatt og hinar ýmsu andlegu athafnir miðalda. 

Þessi afbrigðilega áthegðun jókst mjög á seinni hluta 19. aldar og færðist skilningur 

hennar af andlega sviðinu og yfir á hið sálfræði- og læknisfræðilega svið. Þó benda 

fræðimenn enn á tengslin við andlegu hliðina og segja að það að vera grannur sé í 

raun ákveðinn költ-kúltúr, þar sem grannir eru taldir heilagir og feitir hið mótstæða 

(Boero og Pascoe, 2012). Í dag hafa læknavísindin kennt okkur að sjúkdómar af þessu 

tagi falla undir skilgreiningu alvarlegra geðraskana. Þeir sem þjást af 

átröskunarsjúkdómum óttast þyngdaraukningu meira en flest annað og reyna að halda 

líkamsþyngd sinni í algjöru lágmarki. Sjúkdómunum er almennt skipt upp í þrjá 

flokka. Lystarstol (e. anorexia nervosa) og lotugræðgi (e. bulimia nervosa) eru einna 

algengastir en einnig þekkist ekki nánar skilgreind átröskun (e. eating disorder not 

otherwise specified; ENDNOS), sem stundum er kölluð ódæmigerð átröskun (e. 

atypical eating disorder) en hin síðastnefnda er oftast talin til vægari gerðar 

áströskunarsjúkdóma og nær ekki að falla undir skilgreiningu lystarstols og 

lotugræðgi (American Psychiatric Association, 2000; Guðlaug Þorsteinsdóttir og 
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Sigurlaug María Jónasdóttir, 2006). Þessir sjúkdómar eru öfgarnar af afbrigðilegri 

áthegðun þar sem finna má neikvæða ímynd líkamans, ofáti í lotum og óheilbrigðri 

líkamsþyngd og lögun sem felur í sér takmörkun á fæðuinntöku, framköllun á 

uppköstum eftir fæðuinntöku, misnotkun á hægðalyfjum, þvagræsilyfjum, 

megrunarpillum og líkamsrækt, allt með það í huga að líta út í samræmi við 

ímyndaðan fegurðarstaðal (Levine og Harrison, 2009). Algengt er að sjúklingar sem 

þjást af einhverri tegund átröskunarsjúkdóma færist á milli greiningarflokka í 

sjúkdómsferlinu (Guðlaug Þorsteinsdóttir og Sigurlaug María Jónasdóttir, 2006). 

Brengluð líkamsmynd og megrunarárátta (e. drive for thinness) eru helstu einkenni 

lystarstols og lotugræðgi ef litið er til sálfræðilegu þáttanna. Því meira sem 

sjúklingurinn léttist, því verri geta einkennin orðið en nái sjúklingurinn kjörþyngd 

geta einkennin verið undirliggjandi í lengri tíma og fylgir þeim aukin hætta á bakslagi 

sjúkdómsins. Algengir líkamlegir fylgikvillar kvenna með lystarstol eru ófrjósemi, 

beinþynning- og gisnun, hægur hjartsláttur, fækkun hvítra blóðkorna, lágur 

blóðþrýstingur og lágur líkamshiti. Lotugræðgissjúklingar eru hins vegar oft á tíðum í 

kjörþyngd og ná þannig að fela sjúkdóminn mun betur en lystarstolssjúklingar. Þó 

geta uppköst og misnotkun hægða- og vatnslosandi lyfja orðið til þess að sjúklingar fá 

sjúkdóma í munnhol, tennur og í meltingarfæri (Guðlaug Þorsteinsdóttir og Sigurlaug 

María Jónasdóttir, 2006).  

 Fræðimenn benda á að orsakir átröskunarsjúkdóma séu samspil erfða og 

umhverfis (Guðlaug Þorsteinsdóttir og Sigurlaug María Jónasdóttir, 2006). Það fer því 

eftir hverjum og einum hvaða ytri þættir hafa áhrif á upptöku sjúkdómsins en 

ástæðurnar geta meðal annars verið margs konar áföll, dauðsföll eða veikindi en flest 

tilfelli lystarstols byrja í kjölfar megrunarátaks (Fairburn og Harrison, 2003). 

Rannsóknir hafa sýnt að hæsta dánarhlutfall allra geðsjúkdóma tengist 

átröskunarsjúkdómum eða allt að 10%. Um 1-4% ungra kvenna þjást af þessum 

sjúkdómum en allt að 50% aukning hefur orðið á sjúkdómsgreiningu frá árinu 1970 

(Boero og Pascoe, 2012). Átröskunarsjúkdómar eru mun algengari á Vesturlöndum en 

annars staðar í heiminum. Sjúkdómarnir eru einnig töluvert algengari á meðal kvenna 

en karla. Rannsóknir sem gerðar voru í Bandaríkjunum, Bretlandi og Ástralíu hafa 

sýnt fram á að fjölmiðlar stuðli að gagnrýnni hugsun hvað varðar líkamann. Þá bentu 

rannsóknirnar einnig til þess að ef konum voru sýndar myndir af grönnum fyrirsætum 

jók það óánægju þeirra með eigin líkama (Perloff, 2014). Líkt og Scheper-Hughes og 

Lock (1987) bentu á fólst ögun þriðja líkamans í því hvernig samfélagið, einkum hér á 
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Vesturlöndum, móti hugmyndir einstaklinga um samspil fegurðar og heilbrigðis. Hið 

vestræna samfélag ýtir stöðugt undir óheilbriðgar staðalímyndir líkamans, til dæmis í 

fjölmiðlum, og mótar þannig viðhorf einstaklinga á því hvernig birtingarmynd hins 

fullkomna líkama er. Á undanförnum áratugum hefur tíðni átröskunarsjúkdóma aukist 

en með hnattvæðingu og samfélagslegum þrýstingi hefur tilhneigingin til þess að 

viðhalda grönnum líkamsvexti orðið að eins konar normi. Susan Bordo (1993) bendir 

á líkamar kvenna í dag þurfi að aðlagast ytri öflum og að konur séu stöðugt að leita 

leiða til þess að bæta eigin líkama. Nú einbeiti konur sér minna af því að vera 

félagslega mótaðar og eyða þess í stað tíma í að móta sig sjálfar. Við erum þó stöðugt 

minntar á að líkami okkar er aldrei nógu góður. Hún segir að í unglingatímaritum í 

dag séu uppi ríkjandi hugmyndir um að konur þurfi að fela sig í skugga karlmanna, 

leita huggunnar í örmum þeirra og gefa þeim allt það pláss sem þeir þarfnast. Bordo 

leitar í hugmyndir Foucault og segir að nú þurfi að breyta hugmyndinni um valdið. 

Vald á ekki að vera verkfæri eins hóps yfir öðrum þannig að annar hópurinn verði 

undir eða eyðileggist, heldur eigi valdið að vera nýtt í að ná tökum á öflunum og móta 

þau. Bordo bendir á að á Viktoríutímabilinu á nítjándu öld hafi verið fjallað um konur 

og kvenleika á ákveðinn hátt í skrifuðum texta. Nítjándu aldar konunni var lýst sem 

draumkenndri og ljúfri. Bordo bendir á að í dag fáum við ekki hugmyndir um konur í 

skrifuðum texta heldur birtist hann okkur í myndum, til dæmis í sjónvarpi og 

kvikmyndum. Fötin sem við kaupum, líkamsgerð okkar, hvernig við tjáum okkur og 

hegðum, eru hugmyndir sem birtast okkur í myndum. Bordo segir að þeir 

átröskunarsjúkdómar sem við þekkjum í dag megi að miklu leyti rekja til þessara 

breyttu viðmiða (Bordo, 1993). 

 Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á átröskunum hafa einblínt á konur á 

Vesturlöndum og álit þeirra á eigin líkama. Síðustu áratugi hafa fræðimenn þó kynnt 

sér átröskunarsjúkdóma utan Vesturlanda en víða voru þessir sjúkdómar óþekktir fyrir 

tíma hnattvæðingar. Hér á eftir skoða ég tvær rannsóknir sem gerðar voru á 

átröskunarsjúkómum utan Vesturlanda, annars vegar á Fiji og hins vegar í Japan. 

 

2.2. Átröskun á Fiji 
Í hinum vestræna heimi, þar sem fegurð og velgengni eru jafnan tengd við granna 

líkama, hefur tíðni lystarstols verið töluvert hærri en í öðrum menningarsamfélögum. 

Lengi vel var talið að lystarstol væri einungis að finna á meðal ungra, hvítra kvenna. 
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Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að svo er ekki lengur en vestrænum áhrifum er hins 

vegar kennt um þá sjúkdómsaukningu sem orðið hefur annars staðar í heiminum 

(Guðlaug Þorsteinsdóttir og Sigurlaug María Jónasdóttir, 2006).  

Rannsókn sem gerð var á árunum 1995-1998 á Fiji leiddi í ljós að ásýnd stúlkna á 

eigin líkama þar í landi breyttist umtalsvert með tilkomu vestræns sjónvarps. Lengi 

þótti það eðlilegt að stúlkur á Fiji væru í góðum holdum. Var það talin almenn 

kurteisi að matargestir borðuðu eins mikið og þeir gátu, sem er athyglisvert í 

samanburði við hugmyndir Susan Bordo (1993) um hungrið á Vesturlöndum. 

Fylgst var með 63 sautján ára stúlkum rétt eftir að sjónvarpsútsendingar hófust árið 

1995 en þá sögðust 3% þeirra kasta upp til þess að stjórna þyngd sinni. Þremur árum 

síðar var fylgst með 65 sautján ára stúlkum úr sama skóla en þá sögðust 15% þeirra 

kasta upp (Becker, Burwell, Gilman, Herzog og Hamburg, 2002). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu því að átröskunarsjúkdómar höfðu aukist 

umtalsvert á rannsóknartímanum. Út frá þessari rannsókn má því draga þá ályktun að 

áhorf á vestrænt sjónvarp hafi haft eitthvað að segja í fjölgun átröskunarsjúkdóma á 

Fiji. 

2.3. Átröskun í Japan 
Samfélög með lágt hlutfall átröskunarsjúkdóma hafa gjarnan verið talin vernduð af 

menningarlegum þáttum. Japanskar konur voru þar af leiðandi taldar verndaðar frá 

því að þróa með sér átröskun, þar sem japönsk menning hefur löngum einkennst af 

sterkri kjarnafjölskyldu, hugmyndum um hollt mataræði og lágu hlutfalli af 

þyngdarvandamálum. Samkvæmt þessu voru átröskunarsjúkdómar því að stærstum 

hluta vandamál í vestrænum samfélögum. Tvær rannsóknir (Furukawa 1994; 

Furnham and Alibhai, 1983) sem könnuðu hvaða áhrif vestræn menning hefði á konur 

frá öðrum menningarhlutum þegar þær fluttust til Vesturlanda studdu þessar 

kenningar. Japanskar konur sem fluttust til Bandaríkjanna og Englands áttu í aukinni 

hættu á að þróa með sér átröskun í nýja heimalandinu en jafnaldrar þeirra í Japan 

(Pike og Borovoy, 2004).  

 Á eftirstríðsárunum um miðbik síðustu aldar urðu örar samfélagsbreytingar í 

Japan. Tilfelli átröskunarsjúkdóma jókst upp úr 1970 þegar konum fjölgaði á 

vinnumarkaði þar í landi á sama tíma og kynsystur þeirra á Vesturlöndum hófu 

innreið sína á vinnumarkaðinn (Pike og Borovoy, 2004). Þetta helst því í hendur við 
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kenningar Naomi Wolf (1990) sem sagði að á meðan réttindi kvenna jukust, spruttu 

upp ný félagsleg vandamál líkt og átröskunarsjúkdómar. 

 Töluvert ósamræmi er á heilsufari einstaklinga, bæði á milli landa og innan 

þeirra. Í Bandaríkjunum er bilið á milli lífaldurs þeirra ríkustu og þeirra fátækustu 

tuttugu ár. Þá er munurinn á meðal lífslíkum í Japan og Sierra Leone heil 48 ár, þar 

sem lífslíkur Japana eru 81 ár en í Sierra Leone einungis 34 ár (Russell-Mayhew, 

2007). Átröskunarsjúkdómar, sem eitt sinn voru taldir menningarbundnir sjúkdómar, 

hafa sprottið upp í löndum þar sem grönnu vaxtarlagi var áður ekki hampað líkt og á 

Fiji. Þar er vestrænum fjölmiðlum og örum þjóðfélagsbreytingum jafnan kennt um. 

Wolf (1990) bendir á að þegar femínískir fræðimenn skoði sjúkdóma líkt og átröskun 

verði þeir að beita sjálfsrýni og gera grein fyrir sínum eigin líkamsvexti. Þessir 

fræðimenn tilheyra oft á tíðum menningu sem fyrirlítur fitu og lofsamar grannt 

vaxtalag. Til þess að ná fram samhengi innan fræðanna verður umræðan því bæði að 

vera persónuleg og pólitísk (Russell-Mayhew, 2007).  

Líkt og þær Scheper-Hughes og Lock (1987) benda á er ætlast til af hverjum 

og einum einstaklingi að líkamlegt ástand hans sé í lagi og að lagt sé upp með því að 

hver og einn leggi hart að sér að halda sér í góðu líkamlegu formi. Þetta getur 

vissulega sent út röng skilaboð til fólks sem fer öfgakenndar leiðir til þess að ná 

þessum tilbúnu stöðlum samfélagsins. Líkt og Susan Bordo (1993) bendir á hefur 

áhersla á hvers konar myndir, meðal annars það sem við sjáum í sjónvarpi og 

kvikmyndum, haft miklar afleiðingar. Það er því mikilvægt að skoða fjölmiðlana og 

áhrifamátt þeirra í þessu samhengi.  
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3 Áhrif fjölmiðla 

Fjölmiðlar eru eitt mikilvægasta upplýsingatæki almennings í lýðræðissamfélögum í 

dag. Þeir hafa jafnan verið nefndir fjórða valdið á eftir framkvæmda-, löggjafar og 

dómsvaldinu. Vald fjölmiðlanna felst í því aðhaldi sem þeir veita stjórnsýslunni með 

gagnrýnni umfjöllun og rannsóknarblaðamennsku en þetta aðhald er mikilvægt og er 

bæði lýðræðinu hollt og nauðsynlegt (Menntamálaráðuneytið, 2005). Lengi hefur 

verið deilt um raunveruleg áhrif fjölmiðla á notendur sína og hafa fræðimenn lagt 

fram margvíslegar kenningar hvað þá varðar (Peterson og Pettersson, 2000). Flestar 

þeirra snúa að sjónvarpsáhorfi en þrátt fyrir fjölgun nýrra miðla, þar með talið 

Internetsins og samfélagsmiðla, heldur sjónvarpið enn velli. Hér á eftir fer ég yfir 

helstu fjölmiðlakenningarnar, ásamt því að skoða hvort, og þá hvernig, fjölmiðlar hafa 

áhrif á líkamsmynd kvenna. Einnig skoða ég hvernig konur koma fyrir í auglýsingum 

og hvers vegna birtingarmynd þeirra er slík.  

 

3.1. Fjölmiðlakenningar 
Ein af fyrstu kenningum um fjölmiðla var sprautukenningin (e. hypodermic needle 

model) en hún var einnig sú sem gekk hvað lengst í fullyrðingum um bein áhrif 

þeirra. Samkvæmt henni sprautuðu fjölmiðlar hugmyndum sínum og viðhorfum í 

fólk, sama hvort áhrifin væru góð eða slæm. Þar sem flestir fylgdust með sömu eða 

svipuðum fjölmiðlum, áttu áhrifin að vera svipuð á alla sem höfðu aðgang að 

miðlunum (Petersson og Pettersson, 2000). Kenningin þótti frekar einföld en sýndi 

einnig þann ótta sem almenningur hafði gagnvart áhrifamætti fjölmiðlanna. 

Sprautukenningin hefur í gegnum tíðina nýst þeim fræðimönnum vel sem mæla gegn 

ofbeldisefni í fjölmiðlum en þeir halda því fram að slíkt efni geti haft bein áhrif á 

viðkvæmt ungt fólk.  

 Tveggjaþrepakenningin (e. two-step flow theory) var kenning fræðimannsins 

Paul Lazarsfeld en hana setti hann fram fljótlega eftir seinni heimsstyrjöldina. Þegar 

þar var komið sögu höfðu fræðimenn minni áhyggjur af áhrifamætti fjölmiðlanna. 

Tveggjaþrepakenningin gekk út á að sjónvarp hefði ekki bein áhrif á almenning 

heldur væri eitt aukaskref til staðar á milli fjölmiðlanna og þeirra sem verða fyrir 

áhrifum þeirra. Munurinn á kenningu Lazarsfeld og sprautukenningunni var sá að í 

tveggjaþrepakenningunni var gert ráð fyrir því að einstaklingar væru ólíkir áhorfendur 
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og misjafnlega móttækilegir fyrir boðskapnum. Þeir einstaklingar sem urðu fyrir 

áhrifum mótuðu skoðanir hinna. Þannig dreifðu þeir áhrifum miðlanna í gegnum tvö 

skref; frá miðlunum sjálfum til skoðanamótenda og þaðan síðan til annarra í 

samfélaginu (Petersson og Pettersson, 2000).  

 Tvær af nýrri kenningum fjölmiðlafræðinnar eru notagildiskenningin (e. uses 

and gratification theory) og ræktunarkenningin (e. cultivation theory) en flestir 

fræðimenn eru sammála um að þær eigi hvað best við er varðar áhrifamátt fjölmiðla í 

dag. Notagildiskenningunni hefur verið lýst sem algjörri andstæðu við 

sprautukenninguna en samkvæmt henni er notandi miðils í raun mjög sjálfstæður 

gagnvart fjölmiðlaefninu og hefur fulla stjórn á því hvort hann trúi boðskap 

fjölmiðlanna eða ekki. Þá getur fólk einnig nýtt sér fjölmiðlanna eftir eigin þörfum og 

áhuga. Þar af leiðandi er ekki gert ráð fyrir því að fjölmiðlarnir noti fólk, heldur þvert 

á móti. Fólk notar fjölmiðlana eftir sínum eigin þörfum (Peterson og Pettersson, 

2000). Ræktunarkenningin var hugðarefni bandaríska fjölmiðlafræðingsins George 

Gerbners. Kenningin gengur út frá því að sjónvarp, sem og aðrir nýir fjölmiðlar og 

samfélagsmiðlar, séu það stór hluti af lífi okkar og vinsældir miðlanna það miklir í 

okkar daglegu lífi að þeir hafi áhrif á skynjun okkar á raunveruleikanum.  

Ræktunarkenningin segir því að þeir sem eyða meiri tíma í sjónvarpsáhorf séu líklegri 

til þess að rugla saman hinum raunverulega heimi og gerviheimi sjónvarpsins 

(Morgan, Shanahan og Signorielli, 2009).  

 

3.2. Fjölmiðlar og líkamsmynd 
Á hverjum degi sækja milljónir manna um heim allan að afþreyingar- og fréttaefni í 

gegnum margskonar fjölmiðla. Börn allt niður í tveggja ára horfa á sjónvarp og spila 

tölvuleiki oft án eftirlits foreldranna (Levine og Harrison, 2009). 

Á síðustu tuttugu árum hafa fræðimenn reynt að skoða orsakasamhengið á milli 

fjölmiðla og líkamsmyndar. Bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að fjölmiðlar geti stuðlað að neikvæðri líkamsímynd og ýtt undir þróun 

átröskunarsjúkdóma. Þá sýna flestar rannsóknir fram á þá þrá einstaklinga að vera 

grannir og/eða vöðvastæltir, mikla hræðslu við fitu og þá trú þeirra að þyngd og lögun 

sé mikilvægur þáttur í því að skapa sína eigin sjálfsmynd (Levine og Harrison, 2009). 

Fjölmiðlar sýna heldur skekkta mynd af veruleikanum og getur sú mynd haft áhrif á 

sjálfsmynd einstaklinga. Árið 2003 var gerð innihaldsgreining á efni sjónvarps í 
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Bandaríkjunum þar sem í ljós kom að 30% kvenna í sjónvarpinu voru undir 

kjörþyngd, þrátt fyrir þá staðreynd að einungis 5% kvenna í Bandaríkjunum væru í 

raun undir kjörþyngd. Hlutfallið var örlítið lægra hjá karlmönnum en þar voru um 

12% þeirra sem komu fram í sjónvarpinu í kjörþyngd en raunverulega eru 2% karla í 

Bandaríkjunum undir kjörþyngd. Samkvæmt sömu innihaldsgreiningu voru einungis 

13% kvenna of „feitar“ í sjónvarpinu, þrátt fyrir að 50% kvenna í Bandaríkjunum 

væru yfir kjörþyngd. Þá eru um 60% karla í Bandaríkjunum yfir kjörþyngd en í 

sjónvarpinu voru það einungis 24%. Líklegra er einnig að einstaklingar í yfirþyngd, 

þá sérstaklega konur, verði fyrir móðgandi eða niðurlægjandi athugasemdum í 

sjónvarpinu og grönnu fólki heldur hrósað. Séu ofantaldar fjölmiðlakannanir 

marktækar má ætla að þetta hafi skoðanamyndandi áhrif á áhorfendur (Levine og 

Harrison, 2009).  

 

3.3. Máttur auglýsinganna 	  
Auglýsingar umlykja okkur hvar sem við erum og hvert sem við förum. Í 

Bandaríkjunum sýna rannsóknir að meðalmaðurinn sjái um 37 þúsund auglýsingar á 

ári hverju og þá aðeins í sjónvarpi (Lanis og Covell, 1995) og þrjú þúsund auglýsingar 

daglega, í sjónvarpi, tímaritum, Internetinu og á auglýsingaborðum. Þá er stór munur 

á birtingarmynd karla og kvenna í auglýsingum og ákveðin staðalímynd kynjanna 

kemur oft á tíðum glögglega fram. Þrátt fyrir að flestir geri sér grein fyrir því að 

auglýsingarnar endurspegli ekki alltaf raunveruleikann þá geta myndirnar engu að 

síður haft áhrif út á við þar sem þær sýna oft á tíðum ákveðna draumsýn um það 

hvernig hlutirnir ættu að vera. Þetta á til dæmis við um það hvernig konur koma fyrir í 

auglýsingum, hvernig þær eiga að líta út og haga sér, og það hvernig hin fullkomna 

kona er hlutgerð með það í huga að fullnægja kynferðislegum löngunum karlmanna 

(Baker, 2005). Frá árinu 1970 hefur orðið allt að 60% aukning á auglýsingum þar sem 

konur eru einungis í ákveðnum „punthlutverkum“, þar sem aðlaðandi útlit konunnar 

hafði ekki neitt að gera með vöruna sem verið var að auglýsa (Lanis og Covell, 1995).  

Konur í auglýsingum í dag eru í flestum tilfellum grannar og gallalausar, þrátt fyrir þá 

staðreynd að meðalþyngd kvenna hafi heilt yfir aukist. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á 

að auglýsingar sem sýna tágrannar fyrirsætur hafi í einhverjum tilvikum áhrif á 

líkamsmynd kvenna (Brown og Dittmar, 2005).  

 Félagsfræðingurinn Erving Goffman var einn sá fyrsti til þess að rannsaka 
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staðalímyndir kynjanna í bók sinni Gender advertisements (1979). Hann færði rök 

fyrir því að auglýsingar ýttu undir staðalímyndir karlmennsku og kvenleika og benti á 

að konur væru oft á tíðum í undirgefnum hlutverkum í auglýsingum, þær væru í lægri 

stöðu en karlmenn og væru oft inn á heimilinu að sinna húsverkum (Goffman, 1979). 

Þrátt fyrir að staða kvenna hafi í mörgum heimshlutum batnað til muna frá því að bók 

Goffman kom út þá hefur birtingarmynd þeirra í auglýsingaheiminum ekki breyst í 

takt við samfélagsbreytingarnar.  

 Jean Kilbourne (1994) hefur frá því á sjöunda áratug síðustu aldar skoðað 

birtingarmynd kvenna í auglýsingum en heimildarmynd hennar frá 1979, Killing us 

softly: Advertising's image of women, vakti mikla athygli á sínum tíma. Myndina 

hefur hún endurgert þrisvar sinnum, nú síðast árið 2010. Inntak myndarinnar er að 

sýna hina fullkomnu ímynd fegurðarinnar sem verður æ meiri eftir því sem 

fjölmiðlaheimurinn verður alþjóðavæddari. Kilbourne (1994) bendir á þá staðreynd að 

fyrirsætur í auglýsingum stórfyrirtækja séu oftar en ekki tágrannar, hvítar á hörund og 

bláeygðar. Stærsta áhyggjuefni hennar er að auglýsendur beina sjónum sínum að 

konum með skaðlegum hætti samanborið við karlmenn. Hún tekur undir með 

Goffman og bendir á að konur séu oftar en ekki undirgefnar karlmanninum í 

auglýsingum, konan er meðal annars notuð sem skemill undir fót karlmannsins eða 

látin kyssa fót hans. Hún bendir á fimm tilvik þar sem greina má undirgefni kvenna í 

auglýsingum. Í fyrsta lagi er þess getið, ýmist með orðum eða í myndum, að konan 

ætti að taka eins lítið pláss og mögulegt er eða vera lítt merkjanleg. Í öðru lagi eru 

konur mun oftar en karlmenn með munninn falinn sem gefur til kynna að þær eigi að 

vera hljóðar. Í þriðja lagi birtast konur oft í líki barna, sem gefur til kynna að það eigi 

að koma fram við þær eins og börn. Í fjórða lagi eru konur, mun oftar en karlmenn, 

sýndar í hlekkjum eða bundnar og í fimmta og síðasta lagi er ofbeldi gegn konum 

látið líta út fyrir að konan ýmist vilji ofbeldið eða að það er látið líta út fyrir að vera í 

kynferðislegum tilgangi (Conley og Ramsey, 2011). Kilbourne bendir einnig á að 

konur séu oftar en karlmenn lýtalausar þar sem engar hrukkur eða misfellur eru 

sjáanlegar. Þá séu konur mun oftar hlutgerðar en karlmenn og mun oftar eru ákveðnir 

líkamspartar kvenna til sýnis, til dæmis fótleggir eða brjóst, en líkamspartar 

karlmanna (Conley og Ramsey, 2011).  

 Í auglýsingaherferð snyrtivöruframleiðandans Chanel frá árinu 2012 mátti sjá 

hina 47 ára gömlu leikkonu og fyrirsætu Lindu Evangelistu og hinn 49 ára gamla 

leikara Brad Pitt sitja fyrir á sitt hvorri auglýsingunni. Evangelista er algjörlega 
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lýtalaus og engar misfellur eru sjáanlegar á meðan Pitt fær að halda sínum línum.  

 

Mynd 1 

 Mynd 2 

 

Kynferðislegar skírskotanir í auglýsingum eru margþættar. Nekt, kynferðislegt 

myndefni, vísbendingar eða tvöfaldar merkingar geta birst lesendum en einnig ber að 

taka eftir umhverfi myndefnisins og sjónarhorni, tælandi hegðun og samskiptum og 

notkun myndavélarinnar og myndvinnsluforrita (Bayraktar, 2011).   

Snyrtivöruframleiðandinn Tom Ford auglýsti fyrsta herrailm sinn árið 2007 en 

eins og sjá má sýna auglýsingarnar einungis ákveðinn hluta kvenlíkamans. Á fyrri 
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myndinni er herrailminum stillt upp á milli læra konunnar og hylur flaskan kynfæri 

hennar. Á seinni myndinni er flöskunni stillt upp á milli brjósta konunnar. 

Mynd 3 

 Mynd 4 

 

 

Brown (2002) bendir á að bæði reynsla og fræðilegar kenningar hafi sýnt fram á 

samhengi á milli kynferðislegra skírskotana hjá konum í auglýsingum og 

kynferðislegum hegðunum einstaklinga. Hann bendir á hugmyndir ræktunarkenningar 

George Gerbner sem segir að vinsældir hinna ýmsu miðla í dag séu svo miklar að þeir 
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hafi áhrif á skynjun okkar á raunveruleikann. Þannig geta kynferðislegar skírskotanir í 

auglýsingum brenglað raunverulega sýn notendanna (Brown, 2002). Þá má benda á að 

Kyra Lanis og Katherine Covell (1995) færðu rök fyrir því konur beri sterkar 

neikvæðar tilfinningar gagnvart kynferðislegum auglýsingum þar sem þær eru 

myndefnið. Konur beri sig einnig saman við hinar kynferðislegu aðlaðandi fyrirsætur 

sem veldur óánægju með þeirra eigið útlit (Lanis og Covell, 1995).   

 Í nútímasamfélagi verða konur í auknum mæli fyrir kynferðislegri misnotkun. 

Á sama tíma fer staða kvenna í heiminum almennt batnandi og mun fleiri konur keppa 

við karlmenn á vinnumarkaði. Lanis og Covell varpa fram þeirri tilgátu að þessar tvær 

staðhæfingar auki fjandsamlegt viðhorf hjá körlum til kynlífs kvenna. Konur hafi nú á 

dögum hins vegar minni þolinmæði gagnvart þessari hegðun karlmanna. Þær segja að 

minnkandi bil á milli birtingarmyndar kvenna í auglýsingum annars vegar og kláms í 

auglýsingum hins vegar sé mikið áhyggjuefni (Lanis og Covell, 1995).  

 

3.4. Átröskun á Internetinu 

Frá því að Internetið kom til sögunnar hafa milljónir vefsíðna sprottið upp um heim 

allan, fréttaveitur, bloggsíður og samfélagsmiðlar. Allt að 50% aukning hefur orðið á 

tilvikum átröskunarsjúkdóma frá árinu 1970 (Boero og Pascoe, 2012). Þessi staðreynd 

vekur óneitanlega óhug og er tilvist og auðvelt aðgengi internetsamfélaga mikið 

áhyggjuefni. Árið 2001 birti tímaritið Time grein með yfirskriftinni „Anorexia goes 

high tech“ (Reaves, 2001), en inntak greinarinnar er gríðarleg aukning á svokölluðum 

stuðningssíðum átröskunarsjúklinga; Pro-ana vefsíðum. Á þessum síðum geta þeir 

sem þjást af átröskun, og þeim sem vilja grenna sig umtalsvert með hættulegum 

aðferðum, meðal annars fengið upplýsingar um það hvernig best sé að fara að og 

hvernig fela eigi sjúkdóminn frá foreldrum og læknum. Höfundur greinarinnar tók 

fram að þegar vefsíðan var heimsótt væri þar efst að sjá viðvörun um að síðan væri 

eingöngu fyrir þá sem væru með átröskun. Þannig gætu þessi skilaboð til lesenda 

talist sem ákveðin áskorun og að átröskunarsjúkdómar væru einungis fyrir ákveðinn 

eftirsóknarverðan elítuhóp. Síður sem þessar hafa verið gagnrýndar fyrir að eðlisgera 

átröskun, sækjast eftir fleiri stúlkum sem haldnar eru sjúkdómnum og birta myndir af 

frægu fólki, í þeirri von að hvetja ungar stúlkur á umbrotaskeiði sem gætu þróað með 

sér sjúkdóminn (Boero og Pascoe, 2012). Stuðningssíðurnar skapa því samfélag sem 

miðast af því að halda sjúkdómnum gangandi og bjóða upp á leiðbeiningar um það 
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hvernig hentugast sé að grenna sig, styðja við þá sem tilheyra samfélaginu, halda utan 

um umræðuhópa og banna neikvætt umtal um átröskunarsjúkdóma. Markmiðið er að 

gera átröskun að lífsstíl þeirra sem leita aðstoðar á síðunum. Á þessum síðum má 

finna konur á öllum aldri og öllum þjóðfélagsstéttum sem deila markmiðum sínum, 

áföngum og mistökum sem átröskunarsjúklingar. Þessi netumræða snýr því að stórum 

hluta að líkamsstærð og líkamshegðun, sem er í raun ákveðin þversögn, þar sem 

umræður á netinu og samfélagið sem boðið er upp á eru ekki snertanleg líkt og 

líkaminn sjálfur (Boero og Pascoe, 2012). Stuðningssíður átröskunarsjúklinga og 

umræðuþræðir innan þeirra safna að sér einstaklingum úr jaðarhópum samfélagsins, 

hópum sem áður þurftu að fela sjúkdóm sinn fyrir hinum raunverulega heimi, og gefa 

þeim öruggan vettvang til þess tjá sig, nafnlaust og án þess að þurfa að vera líkamlega 

til staðar. Þeir sem þjást af átröskun reyna hvað þeir geta til þess að fela sjúkdóminn 

fyrir þeim sem standa þeim nærri. Fyrir tíma Internetsins komu því 

átröskunarsjúklingar einungis saman þegar þeir leituðu sér meðferðar á viðeigandi 

stofnunum. Það leiddi stundum til aukinnar átröskunar hjá sjúklingum sem hittu aðra 

sem að þeirra mati litu betur út. Þetta hefur breyst umtalsvert með komu 

stuðningssíðanna og hafa margir kennt síðunum um þá miklu aukningu 

átröskunarsjúkdóma, háu hlutfalli af bakslagi á meðal þeirra sem náð hafa tökum á 

eigin sjúkdómi og almennum torleysanleika átröskunarsjúkdóma. Að sama skapi 

greina sumar rannsóknir frá því að konur séu líklegri til þess að líta líkama sinn 

neikvæðum augum eftir að hafa heimsótt síðurnar (Boero og Pascoe, 2012). Hlutverk 

fjölmiðla er síbreytilegt og notkun þeirra líka. Tilkoma samfélagsmiðla hefur 

gjörbreytt landslagi fjölmiðlanna og hafa þessir miðlar óneitanlega mikil áhrif á 

samfélagið.  

 

3.5. Samfélagsmiðlar  
Með tilkomu samfélagsmiðla hafa vinsældir hinna hefðbundnu fjölmiðla, sjónvarps, 

dagblaða og tímarita, minnkað. Ungt fólk í Bandaríkjunum á aldrinum 12-34 ára kýs 

frekar að sækja efni í snjallsíma eða spjaldtölvur (Fuchs, 2014). Þúsundir auglýsinga, 

kvikmynda og sjónvarpsþátta minna konur af öllum stærðum og gerðum og á öllum 

aldri stöðugt á hvað samfélagið telur vera fallegt. Myndir sem búið er að keyra í 

gegnum myndvinnsluforrit líkt og Photoshop og endurvinna þar til endanlegt útlit 

fyrirsætunnar er nánast fullkomið, verða skyndilega viðmið fyrir konur sem koma 
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eflaust aldrei til með að ná þessum ímyndaða fegurðarstaðli vestrænna samfélaga. 

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum fjölmiðla á líkamsmynd hafa 

einblínt á hin vestrænu samfélög. Þær rannsóknir sem skoðað hafa áhrif fjölmiðla á 

líkamsmynd þeldökkra bandarískra kvenna sýna að konurnar urðu ekki fyrir áhrifum 

af því að sjá myndir af hvítum fyrirsætum í fjölmiðlum (Prieler og Choi, 2014). 

Þessar rannsóknir eru því í takt við félagslegu samanburðarkenningu (e. social 

comparison theory) sem Leon Festinger setti fram árið 1954. Samkvæmt henni bera 

félagslegir hópar sig saman við aðra sambærilega hópa, til dæmis af sama kynstofni 

(Festinger, 1954). Þá hafa rannsóknir sýnt að þeldökkar konur samsvari sig mun 

fremur með þeldökkum fyrirsætum (Prieler og Choi, 2014).  

 Samfélagsmiðillinn Facebook var stofnaður af Mark Zuckerberg árið 2004. 

Zuckerberg var á öðru ári sínu í Harvard háskóla í Bandaríkjunum þegar miðilinn var 

settur á laggirnar en áður hafði hann hannað forritið CourseMatch fyrir samnemendur 

sína á háskólasvæðinu þar sem nemendur Harvard gátu fylgst með því hvaða áfangar 

væru vinsælir hjá öðrum nemendum sem nýttu sér forritið og þannig ákveðið hvaða 

áfanga þeir vildu sjálfir taka. Þá hannaði hann einnig forritið Facemash en þar gátu 

nemendur Harvard borið saman tvo samnemendur og valið hvor þeirra væri meira 

aðlaðandi. Það var svo árið 2005 að Zuckerberg opnaði Facebook öðrum en nemendur 

Harvard og í lok árs voru notendur miðilsins orðnir 5,5 milljónir. Í dag eiga rúmlega 

250 milljónir manna um heim allan sína eigin Facebook-síðu (Biography.com, 2014). 

Á vefsíðu Facebook stendur að markmið miðilsins sé að gefa fólki út um allan heim 

tækifæri til þess að deila hugmyndum sínum og tengja saman heiminn (Facebook, 

2014). 

 Mannfræðingurinn Daniel Miller kynnti sér notkun Facebook í bók sinni Tales 

from Facebook (2011) en hann gerði vettvangsrannsókn hjá notendum 

samfélagsmiðilsins í Trinidad. Miller segir að mikil áhersla sé lögð á birtingu mynda 

á Facebook, mun fremur en stöðuuppfærslur (e. status updates), og að fólk sé gjarnara 

á að skilja eftir athugasemdir við myndir fremur en við stöðuuppfærslurnar. Þar af 

leiðandi séu myndirnar aðal samskiptatækið á milli Facebook-vina (Miller, 2011). 

Annar samfélagsmiðill sem sótt hefur í sig veðrið á undanförnum árum er 

myndaforritið Instagram. Forritið byggir einungis á myndum og getur hver sem er 

stofnað aðgang í gegnum snjallsímann sinn og deilt myndum úr sínu daglega lífi. 

Þegar myndum er deilt á Instagram getur notandi valið svokallaðann „filter“ til þess 

að laga til myndirnar sínar. Þannig hefur forritið innbyggt myndvinnsluforrit sem 
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vinna myndirnar fyrir notendur sína (Instagram, 2014).  

 Notendur á samfélagsmiðlum líkt og Facebook, Twitter og Instagram geta 

notað svokallað kassamerki (e. hashtag) til að skilgreina umræðuefni sitt eða myndir. 

Oft eru ákveðin kassamerki notuð í kringum kosningar eða kappleiki í íþróttum en þá 

geta notendur miðlanna merkt innslög sín og þannig verður útbreiðslan enn meiri. Þá 

geta þeir sem vilja fletta upp áhugamálum sínum undir kassamerkjunum og fengið 

þannig hugmyndir eða innblástur frá öðrum notendum. Forsvarsmenn Instagram 

þurftu hins vegar að grípa í taumana í apríl árið 2012 en þá höfðu kassamerkin 

#thinspiration, #thinspo, #proanorexia, #probulimia og #loseweight, rokið upp úr öllu 

valdi en með því að nota þessi kassamerki gátu átröskunarsjúklingar um heim allan 

sótt innblástur hjá öðrum notendum sem stunduðu samskonar lífsstíl. Instagram 

bannaði því fyrrnefnd kassamerki í þeirri von að sporna við þeirri hættulegu þróun 

sem var að eiga sér stað og breytti skilmálum forritsins. Þar var undirstrikað að ekki 

mætti ýta undir eða upphefja sjálfsskaða með nokkru móti og að aðgangi þeirra sem 

væru fundnir sekir um slíkt yrði umsvifalaust eytt (Elysse-Harris, 2013). Notendur 

Pro-ana vefsíðanna höfðu því í raun fundið sér nýjan vettvang á samfélagsmiðlunum 

og vandamálin grasseruðu því sem aldrei fyrr.  

 Mannfræðingarnir Hazel Rose Markus og Shinobu Kitayama fjalla um sjálfið í 

grein sinni Culture and the self: Implications for cognition, emotion and motivation 

(1991). Þar segja þau sjálfið vera nátengt sjálfsmynd einstaklingsins og tilfinningunni 

sem hann hefur fyrir sér sjálfum sem persónu. Okkar sjálf er því hluti okkar innra lífs 

sem ekki er hægt að deila með öðrum. Þau benda þó á að misjafnt sé eftir 

menningarsamfélögum hvernig hver og einn lítur á sjálfið. Þau taka Bandaríkin sem 

dæmi og benda á að þar sé litið á sjálfið sem afmarkaða einingu og þannig reyni hver 

og einn að byggja upp sitt eigið sjálf með því að auka sérstöðu sína og eigið 

sjálfstraust (Markus og Kitayama, 1991). Sjálfið er litið öðrum augum í löndum eins 

og Japan en þar reyna einstaklingar að byggja eigið sjálf í kringum aðra og reyna að 

verða hluti af ákveðnum hópum. Rannsóknir sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum 

og Hollandi sýna að einstaklingar sem byggja eigið sjálf í kringum aðra hafi meiri 

þörf á samfélagslegri viðurkenningu þar sem félagslegar þarfir þeirra og sú þörf að 

vera hluti af félagslegum hópum felast í þeirra eigin sjálfi (Prieler og Choi, 2014). 

Birtingarmynd sjálfsins hefur komið til umræðu í tengslum við samfélagsmiðla en á 

slíkum miðlum getur fólk í rauninni ráðið því algjörlega sjálft hvernig eigin félagslega 

persóna birtist. Með tilkomu snjallsíma með innbyggðum myndavélum bæði framan á 
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símanum og á bakhliðinni urðu svokallaðar selfies, sem á íslensku hafa jafnan verið 

kallaðar sjálfsmyndir eða sjálfur, gríðarlega vinsælar á samfélagsmiðlunum. Svo 

vinsælt varð hugtakið að árið 2013 valdi Oxford orðabókin selfie sem orð ársins en 

skilgreining orðabókarinnar á hugtakinu er ljósmynd sem viðkomandi hefur tekið af 

sjálfum sér, alla jafnan með snjallsíma eða vefmyndavél og hlaðið henni inn á 

einhvern tiltekinn samfélagsmiðil. Þá benda rannsóknir til þess að aukning á notkun 

orðins hafi verið allt að 17.000% frá árinu 2012 og 2013 (BBC, 2013). 

 Líkt og fjölmargar atvinnugreinar, hefur fjölmiðlun þurft að laga sig að 

tækninýjungum. Fréttaöflun, fréttaúrvinnsla og dreifing frétta hefur tekið miklum 

breytingum (Currah, 2009). Á mjög fáum árum hefur fréttaöflun breyst mikið og um 

leið störf þeirra sem vinna við að miðla fréttum. Fyrir daga samfélagsmiðla voru það 

fréttatilkynningar á fréttapóstum vefmiðlanna sem skiptu miklu máli fyrir 

fréttastofurnar. Í dag er oft á tíðum nóg að fylgjast með samfélagsmiðlum á borð við 

Facebook, Twitter og Instagram, en listamenn, stjórnmálamenn, íþróttafólk og 

þjóðþekktir einstaklingar nýta sér miðlana óspart og geta blaðamenn í raun komið 

auga á fréttaskot á samfélagsmiðlunum áður en það ratar á fréttapóstinn.  

 Þetta gerðist í nýlegu tilviki hér á landi þegar blaðamaðurinn Marta María 

Jónasdóttir skrifaði pistil á vefsvæði Mbl.is, Smartland. Pistillinn bar heitið 

„Fótósjoppar af sér Instagram-myndir... “ en þar gagnrýndi hún 23 ára íslenska stúlku 

sem lagfærði myndir sínar á Instagram með myndvinnsluforritinu Photoshop í þeim 

tilgangi að virka grennri (Marta María Jónasdóttir, 2014). Marta María nafngreindi 

stúlkuna ekki en umræddar myndir voru komnar í umferð á Internetinu og höfðu þær 

meðal annars ratað til mín í gegnum spjallþráð á Facebook, nokkru áður en pistillinn 

birtist á Smartlandi.  

 Lífstílsbloggarinn Helga Gabríela Sigurðardóttir steig fram og viðurkenndi á 

bloggi sínu að umræddar myndir væru af henni. Hún sagði að rétt væri að hún hefði 

lagfært myndirnar með myndvinnsluforriti, öðru en því sem innbyggt var í forritið, 

áður en hún birti þær á samfélagsmiðlinum. Helga Gabríela er með rúmlega 2400 

fylgjendur (e. followers) á Instagram síðu sinni. Þar að auki er aðgangur hennar opinn 

öllum en Instagram býður upp á tvo valkosti þegar deila á myndunum. Annars vegar 

er hægt að stilla eigin aðgang á private og þannig verða myndirnar þínar einungis 

aðgengilegar þeim sem þú gefur leyfi á að fylgja þér (e. follow), og hins vegar opinn 

aðgangur eða public, þar sem allir geta fylgst með þér. Það má því gefa sér að mun 

fleiri skoða þær myndir sem hún setur inn en einungis þeir sem elta hana. Helga 
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Gabríela greindi frá því í pistli sínum að hún hefði í raun ekki vitað hvað olli því að 

hún lagfærði myndirnar sínar: 

 

Móðir mín spurði mig af hverju ég hefði gert þetta og ég svaraði henni að ég 

hefði bara ekki hugmynd. Ég hef alltaf haft gott sjálfstraust, verið í kjörþyngd 

og nokkuð sátt við mig. Ég hef leitað svara en er engu nær. Kannski gerði ég 

þetta þar sem ég var komin á fullt í líkamsrækt og fannst ég þurfa að vera 

eitthvað mittismjórri í þessum magabol? Ég veit bara ekki ennþá af hverju ég 

gerði þetta. En þetta eru mín mistök, mínar myndir og á mínu Instagrami. 

(Helga Gabríela Sigurðardóttir, 2014). 

 

Málið fékk töluverða umfjöllun í fjölmiðlum og var Marta María gagnrýnd fyrir skrif 

sín. Hildur Björnsdóttir svaraði Mörtu Maríu í pistli sem birtist á Vísi 27. október 

2014: 

 

Við búum í sýktum heimi þar sem fyrirmyndir kvenna eru glansmyndir sem enga 

stoð eiga í raunveruleikanum. Þar sem sýnt er að sjálfstraust kvenna lækkar 

mælanlega við það eitt að fletta tískutímariti. Þar sem undurfögur stúlka, 

geislandi af heilbrigði, telur sig þurfa með starfænum [sic] hætti að breyta útliti 

sínu áður en henni þykja eigin sjálfsmyndir birtingarhæfar. Í þessu samhengi 

virðist þér hins vegar yfirsjást hið raunverulega vandamál. Það er ekki stúlkan. 

Það er samfélagið og menningin. Það eru fjölmiðlar eins og þinn. (Hildur 

Björnsdóttir, 2014).  

 

Það er nokkuð ljóst að Helga Gabríela er ekki ein um það að lagfæra myndir sínar 

áður en hún birtir þær umheiminum. Það má þó velta því fyrir sér hvort hún geri sér 

grein fyrir því að þessi þráhyggja af eigin útliti og líkamsgerð sér í raun mun stærra 

vandamál. Hildur hittir naglann á höfuðið þegar hún bendir á að fjölmiðlar, 

samfélagið og menningin ýti undir þessa glansmynd okkar af fyrirmyndum kvenna. 

Þegar tæknin er orðin slík að hver sem er getur sjálfur lagfært sínar eigin myndir með 

öllum þeim myndvinnsluforritum sem til eru er ekki skrýtið að stúlkur sem sjá þessi 

brengluðu viðmið í fjölmiðlum láti verða af því að gera slíkt hið sama. 

 Í bók sinni The Religion of thinness: Satisfying the spiritual hungers behind 

women's obsession with food and weight (2010) greinir Michelle Lelwica frá því að 
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hún hafi eitt sinn tekið upp á því að belgja sig út af mat og kasta honum upp í 

kjölfarið. Á þessum tíma hafi hún þó ekki vitað hvaða árátta þetta var, enda 

rannsóknir á átröskunarsjúkdómum að hefjast af alvöru um svipað leyti. Michelle 

vildi þó fremur en nokkuð annað verða grennri án þess þó að vita hvaðan þessi löngun 

væri sprottin (Lelwica, 2010). 

 Það er margt líkt með sögu Michelle og Helgu Gabríelu. Báðar vildu þær vera 

eða virka grennri án þess að vita í raun og veru hvers vegna. Michelle og Helga 

Gabríela eru ekki einar í þessari stöðu en fjölmargar konur reyna að grenna sig með 

hættulegum leiðum til þess að svara hinu tilbúna kalli samfélagsins um hinn 

fullkomna líkama. Ein leið til þess að ná betur utan um umfang og áhrif í hinum 

sívaxandi heimi fjölmiðlanna er að auka skilning okkar á miðlunum með kennslu á 

fjölmiðlalæsi. 

 

3.6. Fjölmiðlalæsi 
Fjölmiðlalæsi (e. media literacy) verður sífellt mikilvægara og efling þess nauðsynleg 

til þess að notendur geti betur greint hvað liggur að baki skilaboðanna og hver 

raunverulegur tilgangur þeirra er (Potter, 2013). Fjölmiðlalæsi beinir því sjónum að 

því hvernig við aðlögumst breyttum heimi og hjálpar okkur að skilja merkingu 

fjölmiðlaefnisins hverju sinni og miðla réttum skilningi. Þannig eru fjölmiðlalæsir 

einstaklingar færari að sjá og skilja skilaboð fjölmiðlanna (Potter, 2013). Árið 2011 

frumsýndi Jennifer Siebel Newsom heimildamyndina Miss Representation á 

Sundance kvikmyndahátíðinni. Myndin fjallar um það hvernig konur eru túlkaðar í 

fjölmiðlum, hvernig ríkjandi fjölmiðlar í Bandaríkjunum halda konum undir 

yfirborðinu og ýta undir staðalímyndir. Slagorð myndarinnar er „You can't be what 

you can't see“, eða „Þú getur ekki orðið það sem þú ekki sérð“. Inntakið í myndinni er 

að konur geta ekki sótt sér fyrirmyndir í aðrar konur þar sem þær komast ekki að í 

fjölmiðlum (The Representation Project, 2014). Í samfélagi þar sem fjölmiðlar 

gegnsýra menninguna fá konur jafnt sem karlar þá hugmynd að gildi og völd kvenna 

felist í fegurð, æsku og kynferði en ekki í hæfni þeirra til að stjórna eða vera leiðtogar. 

Þá séu 65% stúlkna og kvenna með einhverskonar form afbrigðilegrar áthegðunar. 

Þrátt fyrir að konur hafi í auknum mæli sótt í leiðtogastöður á undanförnum áratugum 

fjalla fjölmiðlar einungis um 3% kvenna í valdastöðum í Bandaríkjunum (The 

Representation Project, 2014). 
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 Bandalag kvenna í Reykjavík (BKR) stóð fyrir opnum fundi um konur og 

fjölmiðla á haustdögum 2014. Þar var ákveðið að gefa öllum framhaldsskólum í 

Reykjavík eintak af Miss Representation og segir á vefsíðu BKR að efni myndarinnar 

undirstriki mikilvægi kennslu í fjölmiðlalæsi fyrir sjálfstraust ungra kvenna og 

valdeflingu þeirra (BKR, 2014). Meirihluti þess efnis sem ungt fólk sér í fjölmiðlum í 

dag sýnir konur hlutgerðar eða sem einhverskonar kyntákn. Rannsóknir hér á landi 

sýna einnig að konur eru aðeins um þriðjungur þeirra sem birtast í fjölmiðlum og er 

birtingarmynd kvenna allt önnur en birtingarmynd karla. Þessi staðreynd á stóran þátt 

í því að skapa og viðhalda þeirri kynjaskekkju sem þekkist í þjóðfélaginu (BKR, 

2014). 	    
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4 Umræður og niðurlag 

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifamætti fjölmiðla sýna í flestum tilvikum 

að áhrif þeirra á daglegt líf okkar, atferli og menningu eru þó nokkur, þrátt fyrir að 

fræðimenn beri ekki saman hve mikil áhrifin eru. Það er ekki að ástæðulausu að 

fjölmiðlar eru kallaðir fjórða valdið. Umfjöllun þeirra og efnisval getur haft mikil 

áhrif og jafnvel ófyrirsjáanlegar afleiðingar. Hvert sem við förum dynja á okkur 

myndir af fullkomnum líkömum - líkömum sem meinað er að vera þreyttir, sveittir 

eða skítugir en eru þess í stað lýtalausir og sléttir. 

 Átröskunarsjúkdómar, sem varla þekktust fyrir um hundrað árum, eru í dag 

orðnir að eins konar heimsfaraldri sem ekki sér fyrir endann á. Með öllum þeim fjölda 

samfélagsmiðla sem sprottið hafa upp undanfarin ár verður það sífellt auðveldara fyrir 

ungt fólk að nálgast óheilbrigðar fyrirmyndar, til dæmis í gegnum kassamerktar 

myndir á Instagram. Samkvæmt félagslegu samanburðarkenningu Leons Festinger 

(1954) bera félagslegir hópar sig saman við aðra sambærilega félagslega hópa. Með 

tilkomu samfélagsmiðla gerir það ungu fólki auðveldara um vik að bera sig saman við 

þá sem við eigum í mestum samskiptum við. Þeir sem við skoðum á 

samfélagsmiðlum eru að stærstum hluta fjölskylda okkar og vinir.  

 Í starfi mínu hjá Fréttablaðinu sumarið 2014 tók ég viðtal við 25 ára stúlku 

sem samkvæmt skilgreiningu telst til fyrirsætu í yfirstærð. Stúlkan kvaðst vera ánægð 

með eigin líkamsvöxt og sagði meðal annars „Fegurð kemur í öllum stærðum og 

gerðum. Það er kominn tími til þess að hætta að flokka eftir stærð og stereótýpum. 

Stelpur eiga að vera ánægðar í eigin skinni,“ (Kristjana Arnarsdóttir, 2014). 

Ljósmyndari Fréttablaðsins mælti sér mót við stúlkuna og þegar myndir af henni 

birtust í blaðinu og á Vísi.is hafði stúlkan samband við mig og bað mig um að skipta 

um mynd. Ástæðan var sú að henni fannst myndin ekki góð, hún væri of mikil um sig 

á henni2. Þetta fannst mér athyglisvert í ljósi þess að fréttin snérist einmitt um það að 

stelpur ættu að vera ánægðar í eigin líkama, sama af hvaða stærð þær væru.  

 Ljóst er að ákveðið umbrotaskeið á sér stað hvað varðar hina fullkomnu 

líkamsmynd. Líkt og þær Simone de Beauvoir (1953) og Sherry B. Ortner (1974) 

benda á er það tilhneiging kvenna að álíta sig sem „hitt kynið“ og vera þannig 

undirgefnar karlmönnum. Á meðan stúlkur eins og sú sem ég ræddi við fyrir 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Munnleg heimild, 2014.	  
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Fréttablaðið reynir að telja öðrum stúlkum trú um að stærð og lögun líkamans skipti 

ekki máli, þá hefur hún sjálf efasemdir um sinn eigin líkama. Ég tel því að þrátt fyrir 

framfarir og vitundarvakningu eigi konur töluvert í land með að viðurkenna líkamann 

sinn eins og hann er.    

 Máttur fjölmiðla er mikill og getur efnisval miðlanna í raun ákvarðað hver 

umræðan í samfélaginu verður hverju sinni. Í desember 2014 birtu fjölmiðlar um heim 

allan fréttir af hinni kólumbísk-amerísku Mariu Southard Ospina sem bað 21 ritstjóra, 

hvern frá sínu landi, um að laga andlit sitt til í myndvinnsluforritinu Photoshop og 

draga fram það sem þeim þótti fallegt í fari konu. Athygli vakti að Íslendingur sem 

tók þátt í verkefninu neitaði að lagfæra mynd hennar á meðan fulltrúar Úkraínu, 

Mexíkó og Lettlands gerðu hana töluvert grennri (Klausner, 2014). Fjölmiðlar geta 

nefnilega líka valið að fjalla um konur sem gagnrýna hina miklu staðalímynd fegurðar 

fremur en að fjalla um það hvernig losna megi við aukakílóin eða að hampa hinum 

fullkomnu fyrirsætum, sem þó hafa verið lagaðar til í myndvinnsluforritum. 

 Gallinn við fjölmiðla í dag er þó sá að allt snýst um að fá sem flestar smellur á 

fréttirnar. Því fleiri smellur sem fjölmiðill fær, því meira græðir hann. Á meðan hin 

brenglaða ímynd fegurðar gegnsýrir menningu okkar, fá fjölmiðlarnir smellur á fréttir 

sem tengjast þessari ímynd. Mín niðurstaða er sú að fjölmiðlar í öllum 

birtingarmyndum sínum hafi mikil áhrif. Áreitið er mikið á ungar stúlkur og pressan 

einnig. Þessi pressa bugar margar, herðir aðrar en eftir sitja þó nokkrar sem eiga í 

mikilli tilvistarkreppu. Fyrir þær stúlkur getur fjórða valdið verið mikið og margar 

eiga erfitt með að höndla pressuna. Hvernig þær verða verndaðar er síðan önnur 

spurning.    
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