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Ágrip 
 

Þessi ritgerð er lögð fram til M.A.-prófs í hagnýtri ritstjórn og útgáfu á 

Hugvísindasviði Háskóla Íslands. Í ritgerðinni voru íslenskir kvennamiðlar skoðaðir 

út frá kenningu Rosalind Gill um póstfemíníska tilfinningu þar sem lögð er áhersla á 

mótsagnakennt eðli póstfemínískrar orðræðu og hvernig femínísk og andfemínísk 

viðhorf fléttast saman innan hennar. Saga vinsælustu íslensku kvennamiðlanna var 

rakin, en þeir voru einnig gjarnan þeir umdeildustu. Þegar efnistök miðlanna voru 

rannsökuð mátti greina hina póstfemínísku tilfinningu annarsvegar í þráhyggjunni 

gagnvart líkamanum, sjálfseftirlitinu og aganum sem fylgir viðhaldi líkamans og 

hinsvegar í „makeover“ hugmyndafræðinni og valfrelsisstefinu sem einkennir allt 

ofangreint. Neysluhyggja er einnig ríkjandi á íslenskum kvennamiðlum og hefur hún, 

ásamt útlitsdýrkuninni, mikið verið gagnrýnd auk þess sem efnistök þess konar miðla 

hafa verið sögð innantóm og einsleit. Til þess að fá hugmynd um tilgang og tilurð 

þessara miðla ræddi ég við stofnendur og stýrur tveggja vinsælla miðla.   
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Inngangur 
 

Í þessari ritgerð verða íslenskir kvennamiðlar skoðaðir með það að markmiði að fá 

einhverja hugmynd um tilgang þeirra og tilurð. Með kvennamiðlum er átt við vef- og 

bloggsíður sem fjalla um tísku og lífsstíl og eru markaðssettir fyrir konur ásamt því að 

þeim er stjórnað af konum. Vefir af þessu tagi hafa átt undir högg að sækja og hlotið 

mikla gagnrýni frá þeim er kenna sig við femínisma fyrir umfjöllun sína, 

framsetningu og efnistök. Þeir eru taldir ýta undir útlitsdýrkun auk þess að viðhalda 

skaðlegum staðalmyndum kynjanna. Stjórnendur miðlanna telja þá þvert á móti vera 

femíníska og valdeflandi að því leyti að þeir umfaðma kvenleika og það sem talin eru 

kvenleg áhugamál og sýna að klárar konur geti líka haft áhuga á tísku og snyrtivörum. 

Þetta eru vefir sem virðast vera jafnt elskaðir og hataðir því þrátt fyrir gagnrýnisraddir 

fá þeir almennt mikinn lestur og eru að öllu jöfnu ofarlega í vefmælingum.  

Hér á eftir verða kvennamiðlar settir í samhengi við póstfemínisma þar sem 

grein Rosalind Gill, Postfeminist Media Culture: Elements of a Sensibility, verður 

notuð til greiningar. Einnig verður reynt að gefa nokkurs konar sögulegt yfirlit yfir þá 

kvennamiðla sem hafa verið hvað vinsælastir og umdeildastir á Íslandi jafnframt því 

að skoða þá gagnrýni sem þeir hafa fengið. Viðtöl voru tekin við eigendur og ritstýrur 

miðlanna Pjatt.is og Trendnet.is til að öðlast betri skilning á því sem liggur að baki.  

 

Póstfemínísk fjölmiðlamenning 

 

Í upphafi níunda áratugar síðustu aldar fór hugtakið póstfemínismi, sem stundum er 

kallaður þriðja bylgja femínisma, að gera vart við sig í fjölmiðlaumræðu en þá var 

farið að vísa til kvenna á tvítugs- og þrítugsaldri sem hina „póstfemínísku“ kynslóð 

(e. postfeminist generation). Tuttugu árum seinna átti hugtakið við ungar konur sem 

nutu góðs af þeirri kvennabaráttu sem á undan fór en gerðu ekki kröfu um frekari 

pólítískar breytingar.1 Póstfemínismi hefur frá upphafi verið afar umdeildur, meðal 

annars vegna þess að hann gefur „dauða“ femínismans til kynna.2  Sumir telja að 

                                                        
1 Aronson, „Feminists or „Postfeminists“? Young Women´s Attitudes toward Feminism and 

Gender Relations,“ 905. 
2 Ibid., 904.  
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póstfemínismi hafi hreinlega enga ákveðna merkingu, heldur sé einungis 

mótsagnakennd og margræð orðræða sem á sér aðallega stað innan umræðu um 

dægurmenningu og afþreyingar- og neyslumenningu.3  Samkvæmt Adriens þarf að 

staðsetja póstfemínismann og lesa hann í samhengi við síðkapítalisma sem einkennist 

af neyslumenningu, einstaklingshyggju, póstmódernisma og dvínandi áhuga á 

stofnanabundnum stjórnmálum og aðgerðarstefnu (aktívisma).4 

  Eitt er víst að notkun hugtaksins nær yfir gífurlega breitt merkingarsvið en líkt 

og Rosalind Gill og Christina Scharff  benda á skortir það alla nákvæmni.5 Hugtakið 

er notað á margvíslegan og mótsagnakenndan hátt til að gefa til kynna þáttaskil innan 

femínismans. Um sé að ræða sögulega stefnubreytingu sem átti sér stað eftir að 

hámarki seinni bylgju femínisma var náð eða hreinlega femínískt bakslag þar sem 

íhaldssöm og hefðbundin gildi um kvenhlutverkið verða áberandi. 6  Ofantaldar 

skýringar skapa tvenns konar vanda. Í fyrsta lagi er erfitt að skilgreina á nákvæman 

hátt á hvaða þáttum póstfemínismi byggir og í öðru lagi er erfitt að beita fyrrgreindum 

viðhorfum í menningar- eða fjölmiðlagreiningum. Hvað er það sem gerir texta 

póstfemínískan? Hvaða þættir þurfa að vera til staðar? (Gill 2007:148). 

  Rosalind Gill telur að best beri að skilja póstfemínisma sem tilfinningu (e. 

sensibility) sem einkennir æ fleiri kvikmyndir, sjónvarpsþætti, auglýsingar og aðrar 

fjölmiðlaafurðir. Þennan skilning er hægt að nota til að greina menningarafurðir 

nútímans og með þessu sjónarhorni er rýnt í hina póstfemínísku fjölmiðlamenningu í 

stað þess að hún sé aðeins eitt sjónarhorn greiningar. Hugmynd Gill, um 

póstfemínisma sem tilfinningu, leggur áherslu á mótsagnakennt eðli póstfemínískrar 

orðræðu og hvernig femínísk og andfemínísk viðhorf fléttast saman innan hennar. 

Auk þess bendir hún á aðra fremur stöðuga þætti sem móta orðræðuna, til dæmis 

hugmyndina um kvenleikann sem líkamlegan eiginleika; konur fara frá því að vera 

hlutgerðar í það að vera virk viðföng; í póstfemínískri orðræðu er áhersla lögð á 

sjálfseftirlit og aga; einstaklingshyggju, val og valdeflingu; ráðandi „makeover“ 

hugmyndafræði þar sem einstaklingur er tekinn fyrir og einhverju í fari hans 

gjörbreytt (líkamsástandi, útliti o.s.frv.) til hins „betra“; endurvakning hugmynda um 

                                                        
3 Adriens, „Post feminism in popular culture: A potential for critical resistance?“ 
4 Adriens, „Post feminism in popular culture: A potential for critical resistance,“ og Alda 

Björk Valdimarsdóttir, „Ég er ekki þunn! Tobba Marínós, kvenfrelsisumræðan og íslensk 

skvísumenning,“ 13. 
5 Gill og Scharff, New Feminities. Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity, 3. 
6 Gill, „Postfeminist Media culture: Elements of a Sensibility,“ 148 og Gill og Scharff, New 

Feminities. Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity, 3. 
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náttúrulegan kynjamun; kynlífsvæðingu samfélagsins; áhersla er lögð á neysluhyggju 

og markaðsvæðingu mismunar þar sem sjónum er meðal annars beint að 

gagnkynhneigð og blæti er fyrir ungum og „aðlaðandi“ kvenlíkömum.7 Til þess að 

skilja kenningu Gill um hinn póstfemíníska anda betur verður litið nánar á nokkra 

afgerandi þætti. 

  Eitt mest sláandi yfirbragð póstfemínskrar fjölmiðlamenningar er þráhyggjan 

gagnvart líkamanum. Í þess háttar samfélagi felst kvenleikinn í líkamlegum 

eiginleikum fremur en í félags- eða sálfræðilegum eins og áður. Í póstfemínísku 

samfélagi er það kynþokkafullur líkami sem skilgreinir konuna en ekki umönnunar- 

og móðurhlutverkið. Kvenlíkaminn er þannig uppspretta valds en um leið er hann 

óstýrlátur og þarfnast stöðugs eftirlits og endurmótunar (og þ.a.l. neyslu) til að laga 

sig að sífellt þrengri skilgreiningum á því hvað þykir aðlaðandi. Gill bendir á að stór 

hluti fjölmiðlaefnis sé helgaður þessu eftirliti með kvenlíkamanum og að það speglist 

helst í þráhyggju samfélagsins gagnvart fræga fólkinu. Slúðurtímarit eyða heilu 

opnunum í myndir af líkömum frægra kvenna þar sem bent er á allt sem samræmist 

ekki stífum útlitskröfum, en mesta áherslan er lögð á fitu og á síðustu árum á þá 

líkama sem þykja of grannir. Kvenlíkaminn er þannig metinn, grannskoðaður og 

krufinn af konum jafnt sem körlum og er alltaf í hættu á að „bregðast“ þeim 

útlitskröfum sem samfélagið setur. Að auki er kvenlíkami póstfemínískrar 

fjölmiðlamenningar talinn vera spegill sálarinnar og andlegt ástand speglast í ástandi 

líkamans. Þannig er grannur og vel mótaður líkami tákn um velgengni.8  

 Þýðingarmikið atriði póstfemínismans er valdfærslan sem verður þegar 

kynferðislegt gláp karlkynsins er innlimað og verður að sjálfhverfu og narsissísku 

glápi einstaklingsins. Þannig verður hlutgervingin sjálfvalin og konur sýndar sem 

virk, kynferðisleg viðföng algerlega sjálfviljugar. Þetta á þó ekki við um allar konur 

heldur aðeins þær ungu, grönnu, fallegu og hvítu. Valfrelsi er annað mikilvægt stef 

póstfemínistans sem gerir alla gagnrýni mun erfiðari þar sem erfitt er að gagnrýna 

frelsi einstaklingsins til að hafa vald yfir sjálfum sér.9  

  Eitt afbrigði póstfemínískrar tilfinningar í fjölmiðlamenningu er að nánast er 

búið að fjarlægja allar hugmyndir um pólitík og félagslega mótun einstaklingsins og 

sést það meðal annars í því hvernig allar hliðar lífsins eru skýrðar út frá persónulegu 

                                                        
7 Gill, „Postfeminist Media culture: Elements of a Sensibility,“ 148-149, 163. 
8 Ibid., 149-150. 
9 Ibid., 151-152. 
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vali og sjálfsákvörðunarrétti. Sem dæmi nefnir Gill mikla aukningu á brasilísku vaxi 

(þar sem öll skapahár eru fjarlægð) og brjóstastækkunum hjá ungum stúlkum sem 

leiðir sem konur fara til að „gleðja sjálfar sig“ og láta sér líða betur. Hugmyndin um 

að allt sem við gerum sé okkar eigið val er miðlæg í póstfemínískri orðræðu og gefur 

til kynna að konur séu sjálfstæðir gerendur sem er ekki lengur haldið niðri af ójöfnuði 

eða valdaójafnvægi. En Gill telur færsluna frá því að konur klæði sig og líti út á 

ákveðinn hátt til að þóknast körlum til þess að þær geri það aðeins til að gleðja sig 

sjálfar ekki trúverðuga. Ef að konur eru algjörlega sjálfstæðar í vali sínu, afhverju er 

hið eftirsótta útlit svona einsleitt, hárlaus líkami, mjótt mitti, stinnur rass o.s.frv. Hún 

telur einnig að sú skýring hlaupi framhjá áhugaverðum spurningum varðandi 

sambandið á milli framkomu og hugsunar, þá erfiðu en mikilvægu spurningu um það 

hvernig samfélagsmótuðum fegurðarstöðlum er miðlað til fjöldans, þeir innleiddir og 

gerðir okkar eigin.10 

 Náskylt vali einstaklingsins er hin nýtilkomna áhersla sem lögð er á 

sjálfsskoðun, sjálfseftirlit og sjálfsaga í póstfemínískri fjölmiðlamenningu. Þetta má 

sjá í tímaritum og miðlum ætluðum konum þar sem vaxtarlag, stærð, vöðvamassi, 

klæðnaður, kynhegðun, starfsframi, heimili, fjármál og fleiri þættir eru gerðir að 

vandamálum sem þarfnast áframhaldandi eftirlits og stöðugrar vinnu. Með 

hugmyndafræðilegum sjónhverfingum skal síðan skilja þessa vinnu sem „skemmtun“, 

„dekur“ og „sjálfseftirlátssemi“ sem má aldrei afhjúpa. Enginn þáttur í lífi konu er 

undanskilinn kröfum um eftirlit og vinnu, og það er ekki bara líkaminn sem þarfnast 

árvekni, sjálfið fylgir þar fast á eftir: hvernig vinkona, elskhugi, dóttir eða vinnufélagi 

ert þú? Hlærðu nóg? Hversu góð ertu í samskiptum? Sjálfið er þannig orðið að 

verkefni sem stöðugt þarfnast mats, ráðgjafar, aga og bætingar til hins betra. 11 

 „Makeover“ hugmyndafræðin er einnig einkennandi fyrir póstfemíníska 

fjölmiðlamenningu, en hún byggir á því að fá fólk (í flestum tilfellum konur) til að 

trúa því að eitthvað skorti í líf þeirra sem hægt er að bæta með því að fylgja 

ráðleggingum viðeigandi sérfræðinga.12 Íslenska orðið endurbyggja er bein en lýsandi 

þýðing á enska hugtakinu og er viðeigandi þar sem viðkomandi endurbyggir í raun 

einhvern þátt í lífi sínu eða líkama.  

                                                        
10 Ibid., 153-154. 
11 Ibid., 155-156. 
12 Ibid., 157. 
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  Lykilatriði í póstfemínisma er endurvakning hugmynda um náttúrulegan 

kynjamun í fjölmiðlaumræðu sem nærist af eðlishyggju. Að auki var aragrúi 

sjálfshjálparbóka helgaður spurningunni um það afhverju barátta kynjanna héldi 

áfram þrátt fyrir femínisma og var því iðulega svarað á þann veg að karlar og konur 

séu í grunninn ólík. Konur og karlar skilja ekki hvort annað og fær dægurmenningin 

þannig það mikilvæga hlutverk að miðla samskiptum, venjum og húmor á milli 

kynjanna. Umræðan um náttúrulegan kynjamun er einnig til þess fallin að gera 

valdajafnvægið á milli kynjanna kynþokkafullt, þ.e. að annars vegar er munurinn 

talinn kynþokkafullur en hins vegar getur orðræða um náttúrulegan mun kynjanna 

verið notuð til að festa í sessi ójöfnuð sem þegar er til staðar með því að setja hann 

fram sem óumflýjanlegan og ef rétt er skilið, ánægjulegan.13  

  Kaldhæðni þjónar margvíslegum tilgangi í póstfemínískri fjölmiðlamenningu, 

meðal annars til að skapa örugga fjarlægð á milli einstaklings og skoðunar þegar það 

að hafa ástríðu fyrir einhverju tilteknu máli þykir ekki „töff“. Kaldhæðni hefur einnig 

orðið að tækni til að tjá tvöfaldar skoðanir, þ.e. ógeðfelldar kenndir á borð við 

kynjamisrétti eða fordómar gagnvart samkynhneigðum eru settir fram á írónískan hátt 

og um leið tekið fram að engin meining liggi að baki, þetta sé einungis meinlaust grín. 

Rosalind Gill veltir í því samhengi upp spurningunni hvenær orðin „meinlaust“ og 

„grín“ tengdust svona sterkum böndum?14 

  Það sem greinir fjölmiðla dagsins í dag frá fjölmiðlum sjöunda, áttunda og 

fyrri hluta níunda áratugarins er það að femínismi er orðinn hluti af menningunni. 

Femínísk umræða á sér stað innan fjölmiðlanna í stað þess að standa utan þeirra. Þó er 

ekki hægt að segja að fjölmiðlar séu orðnir femínískir eða tekist hafi að innleiða 

femínísk sjónarhorn án nokkurra vandræða. Fjölmiðlar hins póstfemíníska samfélags 

setja fram femínískar hugmyndir á sama tíma og þeir endurskoða þær, afbaka og 

snúast gegn þeim. Þetta sambland femínískra og andfemínískra hugmynda er það sem 

gerir fjölmiðlamenninguna póstfemíníska en ekki andfemíníska.15  

  Gill telur að þó svo að póstfemínisminn sé greinilegt svar við femínisma sé 

hann mun flóknari en svo að vera bakslag vegna tilhneigingar hans til að flétta saman 

femíníska og andfemíníska orðræðu. Í póstfemínisma eru femínískar hugmyndir bæði 

settar fram og þeim hafnað, þær tjáðar um leið og þeim er afneitað. Skilaboðin sem 

                                                        
13 Ibid., 158-159. 
14 Ibid., 159-160. 
15 Ibid., 161. 
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berast ungum konum í fjölmiðlum eru mótsagnakennd, þeim er sagt að þeim séu allir 

vegir færir en á sama tíma eru líkamar þeirra hlutgerðir og þær sýndar sem virk 

kynferðisleg viðföng sem þurfa að þola nákvæma rannsókn og fjandsamlegt eftirlit af 

hálfu samfélagsins sem á sér enga sögulega hliðstæðu. Mótsagnir mynda yfirbragð 

póstfemínismans, hugmyndir um sjálfstæði, val og sjálfsúrbætur eru á sama stalli og 

eftirlit, agi og óhróður um þá sem taka „rangar“ ákvarðanir, þ.e. verða of feitir eða 

grannir eða eru svo ósvífnir að eldast.16 

   

 

 

Kvennamiðlar á Íslandi: Sögulegt yfirlit 

 

Áður en farið verður í að greina íslenska kvennamiðla út frá þeim kenningum sem 

fjallað var um í kaflanum hér að er viðeigandi að rekja sögu þeirra og þróun og týna 

til vinsælustu og umdeildustu vefina. 

 Lítið hefur verið ritað um vefmenningu á Íslandi og engin sérstök skrá er til 

um þá vefi sem stofnaðir hafa verið í gegnum tíðina. Fyrir þessa samantekt studdist ég 

því við samræmda vefmælingu Modernus, sem framkvæmd hefur verið síðan 2001, 

þær upplýsingar sem finna má víðsvegar á Netinu og viðtölin sem ég tók við Margréti 

Gústavsdóttur, stofnanda Pjatt.is, og Elísabetu Gunnarsdóttur, stofnanda Trendnet.is.  

 Eftir því sem ég kemst næst var fyrsti íslenski tískuvefurinn, vefurinn Tiska.is 

sem Eva Dögg Sigurgeirsdóttir stofnaði árið 1999. Tiska.is var netverslun auk þess 

sem þar var umfjöllun um tísku að sögn Evu Daggar: 

 

Ég opnaði fyrst tiska.is árið 1999 en þá var þetta í raun fyrsta netverslunin á 

Íslandi sem seldi fatnað, fylgihluti og snyrtivörur. Þá var orðið blogg ekki til 

og því má segja að þetta hafi verið fyrsta tískubloggið á Íslandi því við vorum 

einnig með tískufréttir.17 

 

Vefurinn kemur hvergi fram í vefmælingum Modernus svo líklegast hefur hann ekki 

verið langlífur. Tiska.is er þó til í dag en Eva Dögg opnaði vefinn aftur árið 2012 og 

fjallar þar meðal annars um tísku, útlit og lífsstíl auk þess að vera með tengla á valdar 

vörur á hinum ýmsu netverslunum. 

                                                        
16 Ibid., 162-163. 
17 Eva Dögg Sigurgeirsdóttir, „Konur eru með hundrað hlutverk í dag,“ 1. nóvember 2013. 
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 Samkvæmt mælingum Modernus var Femin.is einn vinsælasti vefur landsins 

árin 2001 til 2004, en þau ár sat hann í sætum 9-12 á Topp 100 lista síðunnar.18 

Femin.is, sem stofnaður var árið 2000, var upphaflega greinasíða, þar sem meðal 

annars voru birtar greinar um heilsu, megrun, sambönd og mat, en breyttist seinna í 

netverslun.19 Femin.is var jafnframt eini vefurinn á landinu ætlaður konum lengi vel 

en sambærilegir vefir komu ekki fram á sjónarsviðið fyrr en níu árum seinna.  

 Árið 2009 urðu Pjattrófurnar til, Marta María byrjaði að skrifa um tísku og 

fræga fólkið á Pressunni og skvísusagnahöfundurinn Tobba Marinós byrjaði að 

blogga á DV.is.  

  Pjatt.is er frumleg blanda af vefriti og bloggi og er fyrsti vefur sinnar tegundar 

hér á landi, samkvæmt Margréti Gústavsdóttur stofnanda síðunnar, þ.e. sem fjallar um 

tísku og snyrtivörur og talar til kvenna. Þegar Margrét stofnaði Pjattrófurnar hafði 

hún lengi unnið við fjölmiðla, meðal annars á Fréttablaðinu þar sem hún skrifaði um 

snyrtivörur ásamt öðru. Hún fór síðan yfir á Eyjuna og árið 2008, í miðju 

efnahagshruni, spyr hún stjórnendur Eyjunnar hvort þeir vilji ekki stofna 

kvennamiðil. En áhuginn var ekki til staðar: 

 

Síðan dettur mér í hug hvort það væri ekki sniðugt að stofna kvennamiðil sem 

héti Meyjan og spyr gaurana á Eyjunni hvernig þeim litist á það, en þeir 

meikuðu ekki hugmyndina af því að þeir meikuðu ekki tilhugsunina um að 

gera miðil sem væri bara fyrir stelpur. Vegna þess að í rauninni hefur það 

alltaf verið þannig með fjölmiðla að um leið og hlutfallið er orðið 60% 

kvenkyns þá er þetta orðið kellingablað og fælir karla frá. Fram til þessa hafði 

í rauninni bara verið Nýtt líf og Vikan sem var eitthvað sérstaklega stílað inn á 

konur á Íslandi. Það var ekkert annað.20 

 

Pjattrófurnar byrjuðu á Blogspot og nutu strax mikilla vinsælda, en lesendur urðu 

fljótlega um tíu þúsund á viku. Stuttu eftir opnun fóru þær yfir á Eyjuna að beiðni 

þáverandi ritstjóra.21 

 Fjölmiðlavefurinn Pressan.is var stofnaður árið 2009 og þar sá Marta María 

Jónasdóttir um dægurmálavefinn Veröld Mörtu Maríu, þar sem hún skrifaði um tísku, 

útlit og fræga fólkið. Árið 2010 var metaðsókn á síðuna og var Marta María gerð að 

aðstoðarritstjóra með yfirumsjón með dægurmálaumfjöllun, Veröld Mörtu Maríu og 

                                                        
18 Samræmd vefmæling. 
19 Hanna Rún Sverrisdóttir, „Ekki sátt um lokun Femin.is,“ 17. október 2013. 
20 Viðauki 2. 
21 Viðauki 2. 
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menningarumfjöllun. 22 

  Árið 2009 byrjaði Tobba Marinós einnig að blogga á DV.is „um hvað er að 

ske um helgina, kokteila, tísku, samskipti kynjanna og allan þann fjanda sem konur 

eiga til að velta sér upp úr“.23 

 Árið 2010 var vefurinn Bleikt.is settur á laggirnar og var yfirskrift síðunnar 

Vefur fyrir drottningar. Ritstjóri var Hlín Einarsdóttir. Síðan naut mikilla vinsælda 

strax í byrjun sem sjá má á því að hún fór ekki í loftið fyrr en í desember en náði þrátt 

fyrir það 12. sæti á árslista Modernus fyrir árið 2010.24  

 Árið 2011 færði Marta María sig um set, hætti á Pressunni og fór yfir á mbl.is 

þar sem hún opnaði Smartland, nýjan áfangastað fyrir „skvísur á öllum aldri“ en 

áherslan var lögð á innlent efni, innlit á heimili og í fataskápa, heilsutengt efni og 

fegurðarleyndarmál.25 Sama ár yfirgáfu Pjattrófurnar Eyjuna.is og fóru yfir á DV.is 

þar sem þær voru þar til þær gerðust sjálfstæðar og óháðar með lénið Pjatt.is árið 

2012.26 

 Árið 2012 bættist enn annar kvennamiðillinn við þegar vefurinn Hún.is var 

stofnaður af þeim Kristrúnu Ösp Barkardóttur, Bryndísi Gyðu Michelsen og Kiddu 

Svarfdal. Samkvæmt síðunni fannst stofnendum kominn tími á nýja nálgun af 

afþreyingarmiðli ætluðum konum.  

  Meðan á gerð þessarar ritgerðar stóð opnaði enn einn lífsstílssvefurinn, en Ellý 

Ármannsdóttir setti vefinn Fréttanetið.is í loftið þann 13. mars 2015. Vefurinn „er 

léttur frétta- og afþreyingarvefur sem byggist upp á áhugaverðum fréttum af fólki og 

ýmsu skemmtiefni. Fréttir af fólki eru mest lesnu fréttirnar og það sem annað fólk 

hefur mestan áhuga á. Fókusinn er á kvenlegt efni en auðvitað lætur Fréttanetið 

ekkert fram hjá sér fara. Ég sé síðan bara til hvernig miðillinn þróast í framtíðinni en 

fyrst og fremst verða þetta léttar fréttir af fólki, bæði innlendar og erlendar. Vonandi 

verður þetta svona persónulegur fréttamiðill“.27  

  Markaðurinn virðist langt frá því að vera mettaður þegar kemur að umfjöllun 

um náungann, lífsstíl og tísku því Fréttanetið skaust upp í ellefta sætið í 

vefmælingum Modernus, fyrstu vikuna sem síðan byrjaði í samræmdri vefmælingu, 

                                                        
22 „Metaðsókn: Lesendur Pressunnar aldrei fleiri – Marta María ráðin aðstoðarritstjóri,“ 20. 

september 2010. 
23 Þorbjörg Marínósdóttir, „Helgin 5-8 mars,“ 5. mars 2009. 
24 Samræmd vefmæling. 
25 Anna Lilja Þórisdóttir, „Smartland – Spennandi staður,“ 5. maí 2011. 
26 „Pjattrófurnar mættar á DV.is,“ 7. mars 2011. 
27 Elín Ármannsdóttir, „Margt verra en að missa vinnuna,“ 15. mars 2015. 
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og í mars mánuði var síðan komin með tæplega sautján þúsund fylgjendur á 

Facebook.28 

 Samkvæmt mælingum Modernus.is eru þeir vefir sem taldir hafa verið upp hér 

í hópi vinsælustu vefmiðla landsins en frá árinu 2013 hafa Smartland, Bleikt.is, Hún.is 

og Pjatt.is verið í efstu 25 sætunum. 29  Þetta er ekki tæmandi listi en fjölmörg 

einstaklings- og hópblogg hafa komið og farið síðan eftir aldamótin og svokölluð 

tísku- og/eða lífsstílsblogg hafa verið vinsæl árum saman þar sem einstaklingar og/eða 

hópar blogga um tísku, útlit, heilsu og önnur lífsstílstengd málefni, allt eftir 

áhugasviði bloggarana sem eru í miklum meirihluta kvenfólk. Nokkrir af helstu tísku- 

og lífsstílsbloggurum landsins sameinuðu krafta sína á síðunni Trendnet.is fyrir 

tilstilli Elísabetar Gunnarsdóttur og Álfrúnar Pálsdóttur sem stofnuðu síðuna. Elísabet 

hafði bloggað á sinni eigin síðu í tvö ár áður en hún stofnaði Trendnet árið 2012. Með 

stofnun síðu eins og Trendnets sá Elísabet möguleika á að búa til vinsæla síðu sem 

myndi fá mikla umferð og um leið gera lesandanum auðveldara um vik og var 

markmiðið einnig að gera blogg að meira markaðstóli hér á landi. Hugmyndin er ekki 

ný af nálinni en fyrirmyndin er sótt til Skandinavíu að sögn Elísabetar.30 Í upphafi 

voru bloggararnir á Trendneti sjö en í dag eru þeir ellefu og hefur síðan rúmlega 

sautján þúsund fylgjendur á Facebook.31  

  Þegar rýnt er í þetta yfirlit yfir kvennavefmiðla hér á landi er áhugavert að sjá 

hversu margir vefir spruttu upp á stuttum tíma. Hvað ætli hafi orðið til þess? Afhverju 

ætli póstfemínískar áherslur hafi orðið ráðandi á vefmiðlum ætluðum konum? Eins og 

fram kemur hér að ofan fær Margrét hugmyndina af Pjattrófunum árið 2008 í miðju 

efnahagshruni. Vefurinn var þannig tilraun til þess að skapa vettvang fyrir jákvæða 

umræðu, meðmæli og skemmtilega afþreyingu fyrir konur sem mótvægi við allri 

neikvæðninni í þjóðfélaginu sem óumflýjanlega fylgdi þeirri stöðu sem upp var 

komin.32 Þessi tilraun heppnaðist vel og má því ætla að eftirspurnin hafi verið til 

staðar og því eðlilegt að aðrir hafi fylgt í kjölfarið. Kannski má útskýra þessa þróun 

sem nokkurs konar endurreisn kvenlegra gilda og uppreisn gegn þeim karllægu 

gildum sem voru ríkjandi í kjölfar hrunsins. Og kannski voru þessar konur orðnar 

                                                        
28 Samræmd vefmæling. 
29 Samræmd vefmæling. 
30 Viðauki 3. 
31 „Flottustu tískubloggarar landsins undir sama hatti,“ 10. ágúst 2012. 
32 Viðauki 2.  
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þreyttar á því að þurfa að skammast sín fyrir kvenleg áhugamál sem eru jaðarsett í 

samfélaginu og vildu ræða þau á opinberum vettvangi í nafni póstfemínisma. 

 

Slappur magi, kúlurass og óskalistar: Efnistök kvennamiðla 
 

Þeir vefir sem taldir hafa verið upp hér eiga það allir sameiginlegt að ætla sér að 

höfða til kvenna í efnisvali sínu og markaðssetja sig eftir því. Áhugavert er því að 

skoða aðeins hver helstu áhugamál kvenna eru samkvæmt þessum síðum og hvaða 

skilaboð konum eru send. Ef efnistök þeirra miðla sem fjallað hefur verið um hér eru 

greind með hliðsjón af þeim þáttum sem Rosalind Gill telur einkennandi fyrir 

póstfemíníska fjölmiðlamenningu má vissulega finna vott af þeirri tilfinningu sem 

Gill vísar til. Tilfinningu sem samanstendur af þeim þáttum sem nefndir voru í fyrsta 

kafla, þ.e. kvenleikinn sem líkamlegur eiginleiki, sjálfseftirlit og agi, 

einstaklingshyggja, val og valdefling, ráðandi „makeover“ hugmyndafræði, 

eðlishyggja og neysluhyggja. 

Umfjöllunarefni þeirra miðla sem fjallað hefur verið um hér hverfast að miklu 

leyti um útlit en á þeim er að finna allt um snyrtingu, tísku, líkamsrækt og mataræði. 

Á Pjatt.is fá konur til dæmis ráð um það hvernig móta megi kúlurassinn með 

hnébeygjuæfingum sem gera má hvar sem er og einnig hvernig kona fer að því að 

halda sér unglegri og þar af leiðandi sætri eins lengi og unnt er. Á sömu síðu má síðan 

finna greinar sem hvetja konur til að vera þær sjálfar, öruggar í eigin skinni og þeim 

sagt að kæra sig kollóttar um álit annarra.33 Þarna eru á ferðinni mjög mótsagnakennd 

skilaboð sem erfitt er að átta sig á. Annars vegar er lögð áhersla á að rækta líkamann 

þar sem markmiðið er að öðlast lögulegan afturenda og ráð gefin til að halda unglegu 

útliti sem lengst, þ.e. að hvatinn á bak við hreyfingu og heilsusamlegan lífsstíl hljóti 

að vera útlitslegur. Hins vegar er um að ræða hvetjandi og valdeflandi skilaboð til 

kvenna um að útlit skipti engu máli og að þær séu fullkomnar eins og þær eru. Á 

Smartlandi Mörtu Maríu er hálfgert „makeover“ þema þar sem fimm konur taka þátt í 

tíu vikna heilsuferðalagi og deila reynslu sinni á Smartlandi. Fyrirsagnirnar benda til 

                                                        
33 „5 hnébeygjur sem móta kúlurassinn – Þú getur gert þær hvar sem er!”, 7. apríl 2015; 

„Útlitsboðorðin 10 – Gerðu þetta ef þú vilt vera ungleg og sæt alla ævi,“ 28. mars 2015; Vala 

Árnadóttir, „Stígðu út úr kassanum kona! Vertu þú sjálf,“ 16. september 2013. 
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þess að það mikilvægasta í þessu ferli sé kílóamissirinn sbr. eftirfarandi fyrirsagnir: 

„Kílóin fjúka af Unni Elvu“, „Léttust um páskana“, „Dreymir um að verða 68 kg“ og 

„Vítamínin sem hjálpa Kristínu að grennast“. 34  Á Smartlandi er líka fjallað um 

keppendurna í Biggest Loser á Íslandi en sá þáttur hefur fengið gagnrýni um heim 

allan fyrir að ýta undir fordóma gagnvart feitu fólki og einnig fyrir öfgafullar 

megrunaraðferðir.35 Á Smartlandi má einnig með auðveldum hætti senda spurningu til 

lýtalæknis í dálkinum „Spurðu lýtalækninn“ og lesa grein um hvað nauðsynlegt sé að 

íhuga fyrir brjóstaaðgerðina.36 Fréttanetið.is fylgdi konu til lýtalæknis í þeim tilgangi 

að láta stækka varirnar. Fylgst var með aðgerðinni auk þess að lýtalæknirinn sagði 

nokkur orð um aðgerðina og kosti hennar. Með umfjölluninni fylgir svo tengill á 

heimasíðu lýtalæknisins.37 Erfitt er að skilja þessa umfjöllun öðruvísi en jákvæða 

gagnvart lýtalækningum (og sem auglýsingu fyrir lýtalækna) og nokkurs konar 

normalíseringu á því að konur breyti sér til að uppfylla ákveðnar kröfur, hvort sem 

þær koma frá samfélaginu eða þeim sjálfum.  

Tíska.is býður upp á ráð við því hvernig fela má slappan maga meðal annars 

með því að velja sér rétta stærð af fatnaði og en tekið er fram að það geti haft 

skelfilegar afleiðingar í för með sér að vera í of litlum eða víðum fötum því „maður 

virkar feitari!!“ Að auki er að finna átta skotheld ráð til að virka unglegri en þar er 

tekið fram að ekki sé um neina æskudýrkun að ræða heldur snúist þetta um að vera 

besta útgáfan af sjálfum sér. Ráðleggingar um hvernig hægt sé að yngja sig um fimm 

ár án þess að fara í bótox og sjö góð ráð til þess að gera fæturna tilbúna fyrir sumar í 

opnum skóm má einnig finna á Tíska.is. 38  Í þessum dæmum má glögglega sjá 

þráhyggjuna gagnvart líkamanum þar sem áhersla er lögð á grannan, vel mótaðan og 

ungan líkama og ef eitthvað er í ólagi er lítið mál að klæða það af sér eða jafnvel láta 

lýtalækninn lagfæra það.  

Í bland við ofantaldar greinar má finna aðrar sem eru jákvæðari gagnvart 

allskonar líkömum eins og greinin „Tíu konur með fullkomið vaxtarlag fyrir bikiní“ á 

                                                        
34 „Kílóin fjúka af Unni Elvu,“ 17. apríl 2015; „Léttust um páskana,“ 7. apríl 2015; „Dreymir 

um að verða 68 kg,“ 28. mars 2015; „Vítamínin sem hjálpa Kristínu að grennast,“ 18. apríl 

2015. 
35 Gabríela Bryndís Ernudóttir, „Hvers vegna er Biggest Loser umdeilt sjónvarpsefni?“ 18. 

janúar 2015. 
36 „Þetta þarf að íhuga fyrir brjóstaaðgerðina,“ 17. apríl 2015. 
37 Elín Ármannsdóttir, „Gjörbreytt eftir lýtaðagerð á vörum – Myndband.” 18. mars 2015.  
38 Eva Dögg Sigurgeirsdóttir, „Tískuráð #3: Slappur magi,“ 13. apríl 2015; „8 skotheld ráð til 

að virka unglegri,“ 11. mars 2015; „Fegrunarráð: taktu 5 ár af án þess að fara í bótox!“, 28. 

febrúar 2015; „Ertu tilbúin í opna skó? Hér eru 7 góð ráð til þess,“ 24. mars 2015. 
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Bleikt.is þar sem segir að hinn fullkomni líkami fyrir bikiní sé ekki til og myndir 

birtar af tíu konum í öllum stærðum, í sundfötum. Á sömu síðu má síðan finna ítarlegt 

kynningarviðtal við snyrtifræðing um brasilískt vax þar sem kostir þess að láta 

fjarlægja skapahárin með tilteknu vaxi eru taldir upp auk ráðlegginga um hvað hafa 

þurfi í huga áður en farið er í vaxið.39   

Dekur í ýmsum myndum er margendurtekið stef á tísku- og lífsstílsmiðlum. 

Dæmi um uppskrift af góðu dekurkvöldi kvenna inniheldur meðal annars djúpnæringu 

fyrir hárið, maska að eigin vali (djúphreinsandi, rakagefandi eða stinnandi), 

brúnkukrem, tannhvíttunarefni í einhvers konar formi og að sjálfsögðu rakvél eða 

háreyðingarkrem. Þetta „æðislega trít“ tekur aðeins um tvo tíma samkvæmt 

greinarhöfundi og þér mun líða dásamlega á eftir. 40  Neysluhyggjan er ósjaldan 

samofin dekrinu þar sem dekrið gerir kröfu um notkun hinna ýmsu snyrtivara. 

Aukadekur getur því falist í því að leyfa sér að kaupa nýjar vörur. Umfjöllun um 

vörur er fyrirferðamikil á flestum þeim miðlum sem fjallað hefur verið um hér og 

algengt er að þar sé vísað til dekurs í einhverri mynd, þá sérstaklega þegar um er að 

ræða líkamskrem, skrúbba og ilmi.41 Neyslan virðist þannig vera nauðsynleg til að 

viðhalda líkamanum í ákjósanlegu ástandi. Skilaboðin koma auðvitað frá 

snyrtivöruframleiðendum en þeim er markvisst komið til skila í gegnum fjölmiðla þar 

sem unninn líkami (hárlaus og lýtalaus húð, vellyktandi o.s.frv.) verður normið á 

meðan líkaminn í sínu náttúrulega ástandi (loðinn á ýmsum stöðum, misfellur og lýti 

á húð og mis vel lyktandi) er frávik. 

Í dæmunum hér að ofan má greina nokkra lykilþætti greiningar Rosalind Gill 

sem farið var í í kaflanum á undan. Þráhyggjan gagnvart líkamanum speglast í 

áherslunni sem lögð er á líkamsform, þyngdartap og unglegt útlit. Uppskriftir af dekri 

hafa að geyma vinnuna sem felst í því að viðhalda stöðluðum útlitskröfum 

samfélagsins, mjúkri, hárlausri og lýtalausri húð, hvítum tönnum, brúnku og svo 

mætti áfram telja. Vinnan er þannig dulbúin sem dekur sem konur „leyfa sér“ þegar 

þær vilja gera vel við sig. Þessi stöðuga vinna við að viðhalda líkamanum og útlitinu, 

hvort sem um ræðir að klæða af sér slappann maga, fara brasilískt vax eða  

brjóstastækkun, einkennist af stefinu um valfrelsi þar sem búið er að fjarlægja allar 

                                                        
39 „Tíu konur með fullkomið vaxtarlag fyrir bikiní: Myndir,“ 20. mars 2015; „Brasilískt vax: 

Allt sem þú þarft að vita,“ 13. febrúar 2015. 
40 Margrét Gústavsdóttir, „Dekraðu við sjálfa þig í kvöld – 8 atriði,“ 16. desember 2014 .  
41 Erna Hrund Hermannsdóttir, „Dekur fyrir líkama og sál,“ 15. apríl 2015; Linda 

Benediktsdóttir, „Fleurs De Cerisier frá L´Occitane – Franska vorið í glasi!!“ 08. apríl 2015. 
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hugmyndir um félagslega mótun einstaklingsins. Þannig er það ekki samfélagið sem 

skapar ákveðnar útlitskröfur sem konur síðan fylgja til að vera samþykktar ef svo má 

segja, heldur er þetta þeirra eigið val sem þær framkvæma af mikilli gleði fyrir sjálfar 

sig. En eins og áður kemur fram er þetta einmitt einkenni á póstmódernískri sýn á 

stöðu nútímakonunnar. 

Neysluhyggjan birtist einnig í öðrum myndum og er nánast ráðandi á sumum 

síðum. Sem dæmi eru algengar færslur á Trendneti svokallaðar „outfit“ færslur þar 

sem bloggarinn tekur myndir af sér í ákveðnum klæðnaði og tekur í leiðinni fram hvar 

hægt sé að fá umrædda flík.42 Einnig er algengt að setja saman óskalista, það er lista 

af vörum, einni eða fleirum, sem viðkomandi langar í þá stundina.43 „Innblásturs“ 

færslur eru einnig vinsælar þar sem birtar eru myndir af öllu milli himins og jarðar til 

að veita innblástur og einnig eru orðatiltæki og setningar vinsælar í þessum tilgangi.44 

Innlit á heimili er einnig vinsæll liður og þá sérstaklega hjá þeim bloggara sem 

sérhæfir sig í innanhúshönnun og einnig má sjá færslur um hina ýmsu 

innanstokksmuni og hönnunarvörur. 45  Vöruumfjallanir eru stór hluti efnisins á 

kvennamiðlum og algengast er þá að fjallað sé um snyrtivörur.     

Greina má væga fortíðarþrá þegar fjallað eru um fegurð kvenna um miðja 

síðustu öld. Hugurinn reikar ósjálfrátt til „einfaldari“ tíma þegar konur sinntu sínu 

hefðbundna hlutverki inni á heimilinu og voru alltaf vel til hafðar. Á upphafsárum 

Pjattrófanna var gjarnan vísað í kvenleika fimmta áratugarins. Sem dæmi voru 

einkunnarorð síðunnar fyrstu árin „Aðlaðandi er konan ánægð“, en þar er vísað til 

bókartitils íslenskrar þýðingar á bók eftir Joan Bennet sem kom út árið 1946 og 

fjallaði um tísku og útlit. Einkennismyndin sem fylgdi orðunum sýndi þá einnig litaða 

teikningu af fallegri konu frá sama tímabili. Í einni færslu birtir Margrét einnig 

myndband síðan 1945, þar sem fegurðarfræðingur gefur konum ráð um hvernig þær 

geti haldið fallegu útliti og segir Margrét „attitjúdið“ í myndbandinu í rauninni vera 

leiðarljós síðunnar. Allar konur geti verið sætar, flottar og aðlaðandi, það snúist allt 

um snyrtingu.46 Skilaboðin eru að konur hafi í raun enga afsökun fyrir því að líta ekki 

                                                        
42 Elísabet Gunnarsdóttir, „Fyrsti í sandölum,“ 10.apríl 2015; Erna Hrund Hermannsdóttir, 

„Nýtt í fataskápnum: Skyrtufíkill!“, 8. apríl 2015. 
43 Elísabet Gunnarsdóttir, „Langar: Bakpoki,“ 15. apríl 2015; Hildur Ragnarsdóttir, „On the 

wishlist vol. 6,“ 6. maí 2014. 
44 Elísabet Gunnarsdóttir, „Sunnudags innblástur,“ 12. apríl 2015; „Það borgar sig að brosa,“ 

13. apríl 2015. 
45 Svana Lovísa Kristjánsdóttir, „Sunnudagsinnlitið,“ 19. apríl 2015. 
46 Margrét Gústavsdóttir, „Aðlaðandi er konan ánægð,“ 17. ágúst 2010. 
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vel út og hafa sig til. Nú hafa einkunnarorðin verið fjarlægð og útlitinu hefur verið 

breytt en kvenleiki fyrri tíma er Pjattrófunum enn hugleikinn og skrifa þær til dæmis 

um hina ómótstæðilegu og klassísku fegurð Sophiu Loren en Margrét segist vera 

mikill fortíðarfíkill þegar kemur að tísku og hönnun og að kvenlegri fegurð hafi verið 

gerð einstaklega góð skil á þessum tíma.47  

 Efnistökin hverfast þó ekki einungis um ytra útlit og neyslu, því andleg 

sjálfsrækt er einnig mikið til umfjöllunar. Fjallað er um ýmsar leiðir til að bæta lífið 

og auka hamingjuna það er hægt að gera með því að hreyfa sig, brosa og hlæja, 

fyrirgefa, sofa, fyrirgefa sjálfum sér og öðrum, vera þakklátur, lesa bækur, hugleiða, 

hafa fjármálin á hreinu, spara og svo mætti lengi telja.48  

Í bland við þessa gríðarlegu áherslu á ytra útlit má finna einstaka áhugaverða 

grein sem fjallar um málefni sem fá ekki mikla umfjöllun í hinum hefðbundnu 

fréttamiðlum, málefni tengd konum. Vinsælir bloggarar hafa gott færi á að koma þess 

háttar málefnum inn í umræðuna þar sem persónulegar færslur um vandamál sem 

meirihluti kvenna kannast við vekja athygli. Þegar glansmyndin er látin falla getur 

lesandinn, hin venjulega kona, frekar samsamað sig bloggaranum. Erna Hrund 

bloggari á Trendnet.is vakti til dæmis gríðarlega athygli fyrir pistilinn „Það er enginn 

eins...“49 þar sem hún fjallaði um og sýndi slitförin sem hún fékk eftir meðgöngu. 

Með því vakti hún athygli á miklu feimnismáli sem snyrtivöruiðnaðurinn græðir 

stórkostlega á á ári hverju með sölu hinna ýmissa krema sem koma eiga í veg fyrir 

slitför. Þessar færslur eru þó því miður sjaldgæfar og eru bundnar við persónuleg 

tísku- og lífsstílsblogg eins og eru á Trendnet og fleiri bloggum en sjaldséðar á hinum 

dæmigerðari miðlum, til dæmis Pjatt.is og Smartlandi. Bleikt.is birtir aðsendar greinar 

þar sem raddir allra fá að heyrast.   

  

                                                        
47 „Hin ómótstæðilega og klassíska fegurð Sophiu Loren (20 myndir),“ 10. janúar 2015; 

Margrét Gústavsdóttir, „Hvað varð um þennan dásamlega klassa? Myndir af töffurum 

fortíðarinnar,“ 4. júlí 2014. 
48 „10 atriðið sem bæta líf þitt og gera það betra – Hvað með að byrja núna?“, 22. mars 2015; 
Erna María Dungal, „12 leiðir – Hvernig á að byrja að endurbyggja lífið og gera það 

fáránlega frábært!“, 5. apríl 2015; „Mánudagsmantran: Hamingjan er ekki að eiga það besta 

og flottasta,“ 19. apríl 2015. 
49 Erna Hrund Hermannsdóttir, „Það er enginn eins,“ 20. ágúst 2013. 
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Endalaust verið að segja konum hvernig þær eigi að vera: 

kvennamiðlar gagnrýndir 

 

„Núverandi kvennamiðlar svelta lesendur sína vitsmunalegri örvun eins og 

megrunarkúrarnir sem þeir mæla með svelta þá næringu.“ Þessi orð ritar Sif 

Sigmarsdóttir rithöfundur í bakþankapistli Fréttablaðsins árið 2011. Þarna vísar hún 

til miðla, ætluðum konum, „sem m.a. eru kenndir við pjatt, „smartleika" og litinn sem 

Kolbrún Halldórsdóttir reyndi eitt sinn að úthýsa af fæðingardeildum.“ Telur Sif 

efnistök miðlanna vera á „mannskemmandi lágu plani“ og skilaboðin í „ætt við 

viðhorf sem uppi voru á miðri 20. öld.“50   

  Hlutur kvenna í fjölmiðlum er og hefur alla tíð verið rýr. Hlutfallið 30/70 er 

vel þekkt innan fjölmiðlaheimsins þar sem konur eru þrjátíu prósentin á móti sjötíu 

prósent karla og á það bæði við um fólkið í fréttunum og fólkið sem skrifar þær.51 

Nýjustu fregnir herma þó að hlutfall kvenkyns blaða- og fréttamanna fari batnandi en 

við lok síðasta árs voru fullgildir meðlimir í félögum blaða- og fréttamanna tæp 43 

prósent konur.52 Ekki hefur enn verið sýnt fram á að hlutfall kvenkyns viðmælenda 

hafi aukist en niðurstöður mælinga Creditinfo sem gerðar voru á tímabilinu 1. febrúar 

2009 til 30. ágúst 2013 sýna að karlar eru 70 prósent viðmælenda í fréttum og 

ljósvakaþáttum á meðan konur eru 30 prósent.53 Prósentuhlutfallið hefur því ekkert 

breyst. Þegar kemur að dægurmálafréttum snýst hlutfallið hins vegar við og skekkjan 

er í hina áttina. Mun fleiri konur stýra dægurmálamiðlum en karlar og á það hvort 

tveggja við á stóru fréttamiðlunum sem og á smærri og sjálfstæðum vefsíðum og 

bloggum. Sif er ekki sú eina sem gagnrýnt hefur efnistök tísku- og lífsstílsmiðla og 

því má spyrja afhverju þessar síður eru svona umdeildar. Á gagnrýnin rétt á sér eða 

eru þetta hreinlega bara fordómar eða misskilningur?  

Hildur Knútsdóttir, rithöfundur og femínisti, hefur lengi velt kynjaskekkju 

fjölmiðlanna fyrir sér og verið ötull gagnrýnandi tísku- og lífsstílsmiðla. Hildur telur 

að fjölmiðlum þyki það sem karlar gera merkilegra en það sem konur gera og vísar 

þar í 30/70 kynjahlutfallið. Þannig endurspegli fjölmiðlar frekar raunveruleika karla 

                                                        
50 Sif Sigmarsdóttir, „Megrun vitsmunanna,“ 8. júní 2011. 
51 Eygló Árnadóttir, Valgerður Anna Jóhannsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, „Konur og 

karlar í fjölmiðlum. Ísland í alþjóðlegri fjölmiðlavöktun. 
52 Ingvar Haraldsson, „Hlutfall kvenna aldrei hærra á meðal blaða- og fréttamanna,“ 16. apríl 

2015. 
53 „Samantekt – Opinn fundur um konur og fjölmiðla,” 16. október 2014. 
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en kvenna og endurspegli að einhverju leyti skekkjuna í samfélaginu, viðhaldi henni 

jafnvel. Þannig eru dægurmál greinilega efni sem fjölmiðlar telja að eigi frekar að 

höfða til kvenna og spyr hún því hvort aðalsíðan sé þá karlasíðan en undirsíðan 

kvennasíðan? Kynjaskiptir fjölmiðlar endurspegla þannig raunveruleika karla og gefa 

skekkta karlamiðaða mynd af heiminum. Í kynjaskiptum fjölmiðum er rætt við karla 

um skoðanir þeirra en við konur um hlutina þeirra. Hildur telur margt athugavert við 

hina dæmigerðu kvennamiðla þar sem endalaust er verið að segja konum hvernig þær 

eigi að vera. Mikið er talað í boðhætti og boðið upp á ýmis ráð um það hvernig best sé 

að bæta sig og breyta. Neysluhyggja er ráðandi og oft óljóst hvort verið sé að lesa 

auglýsingar eða ritstjórnarlegt efni og finnst henni jafnvel erfiðara að greina það á 

netmiðlum en prentmiðlum. Á þessum miðlum koma konur mikið fram sem 

neytendur þar sem fengið er að kíkja í fataskápa og snyrtibuddur, þær beðnar að segja 

frá sínum uppáhalds hönnuðum eða síðustu kaupunum. Starf konunnar, eða það sem 

hún er að fást við fær svo að fljóta með í lokin en áherslan er alltaf á neysluhegðunina 

og útlitið og þannig sé verið að ala konur upp sem neytendur.54 

 Á árunum 2010 til 2013 hélt Hildur sjálf úti tískubloggi 

(http://tiskublogg.blogspot.com/) sem hliðarsjálfið tískubloggarinn H. Bloggið var 

ádeila á efnistök tísku- og lífsstílsmiðla og byrjaði Hildur tískubloggið vegna þess 

hversu mikið henni leiðast þess háttar blogg:  

 

Tískublogg er fyrirbæri sem ég hreinlega skil ekki. Þetta eru neyslublogg þar 

sem stelpur taka myndir af sér í nýjum fatnaði, ræða snyrtivörur og fleira. Mér 

leiðast þau og þykja þau innantóm og einsleit. Ég held að konur vilji lesa 

eitthvað gáfulegra. Þegar um er að ræða framboð á efni fyrir konur í 

fjölmiðlum þá held ég að framboð á þessu efni sé töluvert meira en 

eftirspurnin.55  

 

Með þessum ummælum dæmir Hildur áhugamál og lífsviðurværi allmargra kvenna 

sem innantóm og einsleit. Að telja að konur vilji lesa eitthvað gáfulegra er gott og gilt 

en hver segir að þær geri það ekki? Fyrir hina venjulegu konu er tíska og lífsstíll 

áhugamál sem hún sinnir meðfram sinni daglegu rútínu sem samstendur að öllum 

líkindum af fjölmörgum öðrum gáfulegum hlutum. Hún telur einnig framboð á þessu 

efni sér meira en eftirspurnin en miðað við að ofangreind tilvitnun er frá árinu 2010 

og framboð tísku- og lífsstílssmiðla er töluvert meira núna má segja að sú staðhæfing 

                                                        
54 Hildur Knútsdóttir, Síðdegisútvarpið, 16. september 2014. 
55 Hildur Knútsdóttir, „Í ritdeilum við tískubloggara,“ 29. nóvember 2010. 

http://tiskublogg.blogspot.com/
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standist ekki. Þeir miðlar sem komnir voru árið 2010 (Pjattrófurnar, Smartland og 

Bleikt.is) eru allir við lýði enn í dag og eru ofarlega í vefmælingum og fjölmargir hafa 

bæst í flóruna. Vinsældir tísku- og lífsstílsblogga hafa aukist gríðarlega og í leiðinni 

vinsældir bloggaranna sjálfra, en þeir eru farnir að hafa æ meiri áhrif á tískustrauma 

og neysluhegðun lesenda sinna.   

  Í október á síðasta ári kom „wannabe trendsetterinn“ fram með lífsstílsbloggið 

Trendsetterinn þar sem hann gerði óspart grín að því sem fram fer á hinu dæmigerða 

lífsstílsbloggi og um leið grín að bloggurunum sjálfum. Þó um grín sé að ræða felst í 

þessu hörð ádeila á hið síðkapítalíska neyslusamfélag og útlitsdýrkunina sem ríkir í 

dag:  

 

Ég veit fyrir víst að lesendur mínir eru á öllum aldri og satt að segja vona ég 

að langstærsti hluti lesenda minna séu ungar og ómótaðar stúlkur. Það er 

ALDREI of snemmt að byrja að láta stelpur vita hvernig þær eigi að haga sér 

og hverju þær eigi að klæðast. Mikilvægast er náttúrulega samt að ná að benda 

þeim nógu snemma á það hvernig þær geti lært að verða “besta útgáfan af 

sjálfri sér” með réttu mataræði, hreyfingu, æskilegri hegðun, já og fyrir þær 

verst stöddu, fegrunaraðgerðum!56  

 

Trendsetterinn hlaut mikla athygli fyrir skrif sín og má segja að samfélagið hafi farið 

á hliðina um stund. Gagnrýnin þótti að lokum ganga of langt og beinast gegn 

einstökum bloggurum og svo fór að lokum að þessi nafnlausi bloggari baðst 

afsökunar og hætti að blogga. Elísabet Gunnarsdóttir sagði um bloggið að fyrst um 

sinn hafi henni þótt þetta góð viðbót við bloggflóruna og um leið ádeila á samfélagið 

sem sýndi hversu mikil áhrif tískublogg eru farin að hafa.57  

  Vöruumfjallanir tísku- og lífsstílsblogga hafa einnig hlotið töluverða gagnrýni 

og trúverðugleiki bloggaranna verið dreginn í efa. Lesendur hafa velt því upp hvort 

markaðstengd öfl ráði för og segja mörkin óljós á milli efnis og auglýsinga.58  

Ég tók viðtal við stofnendur tísku- og lífsstílsmiðlanna Pjatt.is og Trendnet.is 

með það í huga að komast að því hver hvatinn á bak við síðurnar var auk þess að fá 

sýn þeirra á gagnrýnina sem síður af þessu tagi hafa fengið. Eins og fram hefur komið 

hér á undan fjalla báðar þessar síður um málefni tengd tísku, hönnun og lífsstíl en 

þrátt fyrir augljós líkindi er margt ólíkt í stíl og uppsetningu þeirra.  

                                                        
56 „Uppeldisráðgjöf – Staðalbúnaður táninga,“ 10 október 2014. 
57 „„Trensetterinn tekur bloggara fyrir: „Hvorki fyndið né fallegt,““ 27. október 2014. 
58 Guðrún Ansnes, „Lífsstílsblogg gagnrýnd: „Hvaða færslur eru keyptar og hverjar ekki,““ 

20 mars. 2015. 
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Eins og áður sagði er vefurinn Pjatt.is sambland af bloggi og vefriti. Efnið er 

flokkað í efnisflokka sem hægt er að velja úr borða efst á síðunni. Síðan lítur því 

frekar út eins og vefrit þar sem öll áhersla er lögð á greinarnar sjálfar og lesandinn 

velur grein útfrá efninu en ekki höfundinum. Þegar smellt er á greinina birtist mynd 

og lýsing á höfundinum svo ekki fer á milli mála hver skrifar færsluna. Færslurnar eru 

skrifaðar af bloggurum en einnig er ritstjórnarlegt efni skrifað undir nafni síðunnar, 

Pjatt. Efni höfundanna er ekki ritstýrt að öðru leyti en því að Margrét fer yfir allar 

færslurnar og lagar málfar og stafsetningu og samræmir heildarútlit.59 Vefurinn líkist 

þannig vefriti þrátt fyrir að vera byggður upp af bloggum. 

Með Pjattrófunum vildi Margrét stofna miðil sem talaði skammlaust til 

kvenna og fjallaði meðal annars snyrtivörur þar sem enginn slíkur miðill var til staðar 

á þeim tíma. Margréti fannst nóg um neikvæðni og niðurrif í samfélaginu eftir 

efnahagshrunið og vildi geta mælt með hlutum, snyrtivörum, veitingastöðum, 

uppskriftum og þess háttar, og fjallað um lífið og tilveruna á jákvæðan hátt.60 

 

Áherslurnar hjá okkur pjattrófum verða alltaf þær sömu: Við deilum því sem 

okkur finnst skemmtilegt, við gefum tips og segjum frá trixum, við erum 

allskonar, við höfum áhuga á allskonar og komum héðan og þaðan. … Við 

erum sjálfstæðar, pjattaðar, póst-módernískar, póst femínískar, stundum pínu 

pirraðar en pottþétt alltaf skemmtilegar.61 

 

Efnistök á Pjatt.is eru mjög fjölbreytt og má meðal annars finna þar leikhús- og 

bókagagnrýni, uppskriftir af ýmsu tagi, fyndið efni héðan og þaðan, innlit inn á 

heimili og annað tengt heimili og hönnun, fréttir frá Hollywood og síðast en ekki síst 

margs konar greinar og ráð varðandi samskipti, heilsu, jafnt andlega sem og líkamlega 

og hugleiðingar um útlit eins og dæmi voru tekin um í kaflanum á undan. 

Óhjákvæmilega fylgir efnisflokkunum tíska, útlit og hönnun umfjöllun um föt, 

snyrtivörur og innanstokksmuni og er töluvert um það á Pjatt.is. Þær hafa frá upphafi 

fengið gefins snyrtivörur frá umboðunum en að sögn Margrétar fjalla þær ekki um 

neina vöru, hvort sem það er snyrtivara eða eitthvað annað, nema þær hafi prófað 

vöruna og líki við hana.62 Varðandi gagnrýnina segir Margrét hana aðeins hafa varað 

                                                        
59 Viðauki 2. 
60 Viðauki 2. 
61 Margrét Gústavsdóttir, „Pjatt.is – Í loftið 2009 – Fyrsti vefur sinnar tegundar á Íslandi,“ 15. 

október 2014. 
62 Viðauki 2. 
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til að byrja með. Fyrir henni var það há-femínískt að stofna Pjattrófurnar, vef sem 

fjallaði um áhugamál kvenna án skammar og talaði eingöngu í kvenkyni. Snyrtivörur 

eru að mati Margrétar ekkert minna hégómlegar heldur en fótbolti og finnst henni 

fráleitt að karllæg áhugamál séu talin merkilegri en kvenlæg. Hingað til hefur hún 

ekki séð mikið nothæft í þeirri gagnrýni sem beinst hefur að síðunni og segir 

ástæðuna vera að fólk skilji ekki hugmyndafræði vefsins og skilji ekki að þær eru ekki 

fávitar. Um leið og þetta fólk sér nafn síðunnar og umfjöllunarefnin geri það ráð fyrir 

því að að baki liggi heimska og segir Margrét ekkert að marka gagnrýni frá 

einhverjum sem skilur þig ekki.63  

Trendnet.is er hópbloggsíða þar sem ellefu tísku-, hönnunar- og 

lífsstílsbloggarar blogga undir sama hatti um sín helstu hugðarefni í bland við 

persónulegar færslur úr daglegu lífi. Efni síðunnar er nokkuð fjölbreytt en hver 

bloggari hefur sitt sérsvið og var það val meðvitað í upphafi til að stuðla að fjölbreyttu 

efni. Engin ritstýring fer fram og eru bloggararnir algjörlega sjálfstæðir og efnisvalið 

fer því eftir innblæstri þeirra hverju sinni. Uppbygging síðunnar endurspeglar það og 

eru þannig engir efnisflokkar á síðunni heldur er hægt að velja hvern bloggara fyrir 

sig af valborða efst á síðunni. Þar fyrir neðan koma upp nýjustu færslurnar hverju 

sinni. Ekkert ritstjórnarefni er á síðunni. Umfjöllun um Reykjavík Fashion Festival 

(RFF) er þó undantekning en þá hefur gestablogg um viðburðinn verið í boði Coke 

Light og því er þá ritstýrt.64  

  Trendnet bloggararnir blogga um allt sem vekur áhuga þeirra og eru jafn 

misjafnir og þeir eru margir. Ákveðið var í upphafi að ekki yrðu kostaðar umfjallanir 

á síðunni og var það gert til þess að halda í trúverðugleika vefsins. Fyrirtækjum er þó 

frjálst að senda bloggurunum vörur til umfjöllunar.65  

 Varðandi þá gagnrýni sem kvennamiðlar hafa fengið vill Elísabet meina að 

Trendnet hvetji til góðs og heilbrigðs lífsstíls. Tíska og hönnun eru áhugamál sem vert 

er að skrifa um og velta sér upp úr rétt eins og fótbolti, golf eða tækni. Fólk stjórnar 

því hvað það les og hvaða fyrirmyndir það velur sér, konur hafa sjálfstæðan vilja og 

mynda sér sín eigin áhugamál og velja sér vefsíður eftir því. Aðspurð um hvort hún 

upplifi fordóma gagnvart vefnum segir hún að velgengni fylgi alltaf gagnrýni og 

                                                        
63 Viðauki 2. 
64 Viðauki 3. 
65 Viðauki 3. 
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umtal en ekki hafi verið mikið af henni. Að hennar mati er gagnrýni af hinu góða og 

geti verið bætandi svo lengi sem hún er á rökum reist og sanngjörn.66   

  Margrét og Elísabet telja báðar að tíska, snyrtivörur og hönnun séu góð og gild 

áhugamál sem eiga jafn mikinn rétt á sér og hin dæmigerðu áhugamál karla, þ.e. 

fótbolti, bílar og tækni. Gagnrýni sem beinist að umfjöllun um þau áhugamál sem eru 

rædd á þeim kvennmiðlum sem hér hafa verið skoðaðir er þó ekki að öllu leyti 

sanngjörn. Fólk á sér margvísleg áhugamál sama af hvaða kyni það er og kannski 

óþarfi að gagnrýna þau sem slík. Að tala um að öll umfjöllun um tísku, snyrtivörur og 

hönnun sé innantóm og einsleit gerir líti úr þessum áhugamálum og þar af leiðandi 

lítið úr þeim konum sem hafa þau. Hins vegar má halda því fram að sú gagnrýni sem 

beint hefur verið að birtingarmyndum þessara áhugamála eigi fullan rétt á sér. Þær 

óraunhæfu kröfur sem settar eru á konur varðandi útlit og líkamsform eru 

varhugaverðar og umfjöllun af því tagi sem fjallað hefur verið um hér á þátt í að ýta 

undir útlitsdýrkun kvenna og áráttu með líkamann sem getur beinlínis verið hættuleg 

heilsu þeirra. Hildur gagnrýnir kvennamiðla fyrir að ala konur upp sem neytendur þar 

sem umfjöllun um þær er frekar neysludrifin, þ.e. fengið er að kíkja í fataskápana 

þeirra, snyrtibuddur eða heimili. Sú umfjöllun sem Hildur gagnrýnir er nú samt ekki 

undarleg þar sem eðli miðlanna, sem tísku- og lífsstílsmiðla, gerir hreinlega ráð fyrir 

þess háttar umfjöllun. Ætla má að fyrir ritstjóra slíks miðils sé það eðlileg 

ritstjórnarleg ákvörðun að ræða við áhugaverðar konur (eða menn) um snyrtivörur og 

föt frekar en pólítískar skoðanir þeirra. Eflaust má þó færa rök fyrir því að áherslan á 

neyslu sé farin fram úr hófi og spyrja hvaða hagsmunum sé raunverulega verið að 

þjóna þar. 

 

Lokaorð 
 

Hér hefur verið farið yfir það sem einkennir póstfemíníska fjölmiðlamenningu og það 

sett í samhengi við íslenska vefkvennamiðla. Þeir þættir sem móta póstfemíníska 

orðræðu að mati Rosalind Gill eru til dæmis hugmyndin um kvenleikann sem 

líkamlegan eiginleika; konur fara frá því að vera hlutgerðar í það að vera virk viðföng. 

                                                        
66 Viðauki 3.  



 23 

Áhersla er lögð á sjálfseftirlit og aga; einstaklingshyggju, val og valdeflingu; ráðandi 

„makeover“ hugmyndafræði; endurvakningu hugmynda um náttúrulegan kynjamun; 

kynlífsvæðingu samfélagsins; neysluhyggju. Með því að rýna í íslenska tísku- og 

lífsstílsmiðla má sjá að sú póstfemíníska tilfinning sem Gill lýsir má einnig finna á 

vinsælustu kvennamiðlum Íslands. Gífurlega mikið er fjallað um útlit og líkamsform 

þar sem áherslan er oftar en ekki lögð á kílóamissi og/eða breytingu á líkamanum með 

ákveðnum æfingum eða aðgerðum. Útlitsviðhaldið framkvæma konurnar fyrir sig 

sjálfar af fúsum og frjálsum vilja enda flokkast það í mörgum tilvikum undir dekur. Á 

miðlunum fléttast saman mótsagnakennd umræða femínískra og andfemínískra 

hugmynda þar sem í bland við þær andfemínísku hugmyndir um útlit konunnar má 

finna valdeflandi greinar þar sem áhersla er lögð á sátt í eigin skinni. Við virðumst 

búa í samfélagi sem gerir kröfu til kvenna um að líta út á ákveðinn hátt en á sama 

tíma er gert lítið úr þeim áhugmálum sem óhjákvæmilega fylgja útlitskröfunum. Þetta 

má sjá í gagnrýninni sem beinst hefur að kvennamiðlum hér á landi. Lítið er þó að 

græða á því að niðurlægja konur fyrir áhugamál sín enda eru tíska, snyrtivörur og 

hönnun ekki verri en hin dæmigerðu áhugamál karla. Hins vegar má leggja meiri 

áherslu á að ala á jákvæðri líkamsímynd og fagna fjölbreyttum líkamsformum og þó 

finna megi einstaka slíkar greinar á þeim miðlum sem skoðaðir voru hér eru þær því 

miður undantekning fremur en reglan. Þetta þyrfti að gera í samfélaginu öllu og eru 

kvennamiðlar í lykilstöðu til að koma af stað byltingu í þessum efnum. 

Sú tilfinning sem einkennir póstfemíníska fjölmiðla er eflaust ekki bundin 

kvennamiðlunum og væri áhugavert að skoða fjölmiðlamenningu Íslands, þ.e. fleiri 

vefi, ljósvakamiðla, dagblöð og tímarit og auglýsingar í heild sinni í þessu samhengi.  
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Viðauki 1 

Viðtalsspurningar 

 

 

1. Hvernig kom það til að þessi vefur var stofnaður? 

 

2. Hver er ykkar helsti lesendahópur/markhópur? 

 

3. Hver er tilgangurinn með vefnum? 

 

4. Vinnið þið eftir ákveðinni ritstjórnarstefnu? Hvernig er hún? 

 

5. Hvernig fer efnisvalið fram?  

 

6. Eruð þið með einhverja stefnu varðandi ritstjórnarefni og keyptar umfjallanir? 

 

7. Hvernig mótar miðillinn nálgunina? 

 

8. Nú hafa tískublogg fengið á sig mikla gagnrýni í gegnum tíðina (varðandi 

neysluhyggju, grunnhyggni, skaðlegar staðalímyndir, einsleit áhugamál 

kvenna, útlitsdýrkun o.s.frv.) Er með svona gagnrýni verið að þröngva konum 

inn í of einsleitt form af gagnrýnendum, þ.e. þegar þeir krefjast þess að svona 

vefir séu lagðir af? Spyrja má hvort konur megi ekki vera í friði með 

áhugamál sín, hvers vegna er verið að krefjast þess að konur hafi áhuga á 

öðrum hlutum þegar kemur að svona vefum? 

 

9. Upplifið þið fordóma gagnvart vefnum? 

 

10. Hafið þið fengið gagnrýni sem þið hafið brugðist við eða séð eitthvað nothæft 

í? Hefur hún haft áhrif á efnistökin hjá ykkur eða ritsjórnarstefnuna? 
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Viðauki 2 

Viðtal við Margréti Gústavsdóttur, stofnanda Pjatt.is 

Tekið þann 6. október 2014. 

 

R: Hvernig kom það til að þessi vefur var stofnaður? 

 

M: Pjattrófurnar var fyrsti lífsstílsvefurinn sem fór í loftið á Íslandi, vil ég allavega 

fullyrða, það var enginn svona miðill til. Ég hef unnið við blaðamennsku í mörg ár, 

byrjaði að mig minnir árið 1999. Áður hafði ég unnið á Fréttablaðinu, árin 2006-2007 

og þar byrjaði ég að vesenast með snyrtivörur sem umboðin sendu og við skrifuðum 

um. Svo hætti ég hjá Fréttablaðinu og fer að vinna á Eyjunni við að skrifa venjulegar 

fréttir. Þetta var árið 2008 í miðju efnahagshruni og allir ógeðslega reiðir, pirraðir og 

brjálaðir. Ég vann líka við að búa til vefi, það var aukavinnan mín. Síðan dettur mér í 

hug hvort það væri ekki sniðugt að stofna kvennamiðil sem héti Meyjan og spyr 

gaurana á Eyjunni hvernig þeim litist á það, en þeir meikuðu ekki hugmyndina af því 

að þeir meikuðu ekki tilhugsunina um að gera miðil sem væri bara fyrir stelpur. 

Vegna þess að í rauninni hefur það alltaf verið þannig með fjölmiðla að um leið og 

hlutfallið er orðið 60% kvenkyns þá er þetta orðið kellingablað og fælir karla frá. 

Fram til þessa hafði í rauninni bara verið Nýtt líf og Vikan sem var eitthvað 

sérstaklega stílað inn á konur á Íslandi. Það var ekkert annað. Og eini kvennamiðillinn 

á Netinu sem hafði verið var Femin.is og það var í rauninni ekki svona miðill. 

 

R: Var það ekki frekar sölumiðill? 

 

M: Jú það breyttist í búð þannig að ég ákvað að byrja sjálf með svona miðil. Fyrst þeir 

höfðu ekki trú á þessu og vildu ekki gera Meyjuna þá ákvað ég bara að gera 

Pjattrófurnar. Nafnið kom vegna þess að ég hafði skömmu áður verið að ritstýra blaði 

fyrir Félag íslenskra snyrtifræðinga, svona 70 ára tímamótablaði, eða þannig, svona 

annál og þar tók ég viðtal við níræða konu sem var snyrtifræðingur og hún sagðist 

alltaf hafa verið voðalega mikil pjattrófa, mér finnst þetta svo skemmtilegt orð. Og ég 

byrjaði á þessu ásamt Ágústu Evu vinkonu minni, sem lék Sylvíu Nótt, hún er rosa 

klár að mála sig og Hafdísi frænku hennar sem er landsliðskona í handbolta, eða 
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atvinnumaður í handbolta og förðunarfræðingur. Svolítið spes kombó. En okkur 

fannst þetta geðveik hugmynd og rukum af stað og ég setti upp vefinn. 

 

R: Þér fannst þú semsagt vera að svara einhverri eftirspurn? 

 

M: Já, það var ekkert sem snerist um snyrtivörur á Netinu, það var enginn miðill sem 

skammlaust talaði til kvenna. Og það náttúrulega, þetta sem ég var að segja áðan, ef 

60% hlutfall er kvennaáhersla í blaði þá er það orðið kellingablað og þar með ekki 

boðlegt almenningi. Ég var bara fúl yfir því líka. Og ég hugsaði bara, allar konur hafa 

áhuga á snyrtivörum, bara allar. Þær hafa kannski meiri áhuga á Nivea heldur en 

Chanel, en það nota allar konur snyrtivörur hvort sem það eru sjampó eða body lotion. 

Flestar konur mála sig, allar nota maskara á hverjum einasta degi, við höfum allar 

gaman af þessu, þær tala allar um þetta. Þetta er svona fótbolti kvenna. Það má 

eiginlega segja það. Við getum alveg tapað okkur í að tala um þessa hluti, þannig að 

mér fannst bara tilvalið að það væri vettvangur fyrir þetta á Netinu. Við vorum fjórar 

eða fimm stelpur saman lengi vel, það voru Guðrún, Vala, Díana og ég og svo komu 

Guðný og Stella. Við vorum fjórar lengi vel og svo bættust tvær við. Þetta voru allt 

stelpur sem höfðu verið svolítið mikið í tískubransanum og tvær höfðu verið 

fyrirsætur. Þær komu inn og fóru að skrifa um sín áhugamál, það sem þeim fannst 

gaman að skrifa um. Þannig fór þetta af stað og er búið að vera í gangi í sex ár.   

 

R: Hvernig voru viðtökurnar? 

 

M: Fljótlega eftir að ég setti vefinn á Blogspot bað þáverandi ritstjóri Eyjunnar mig 

um að setja þetta inn á Eyjuna, því þar var fullt af bloggum, og ég gerði það. Svo kom 

Pressan sem var rosa svipuð Eyjunni skömmu eftir, og þar var Marta María með 

Veröld Mörtu Maríu, sem var næsta svona eftirherma, eða fyrsta síðan sem líktist því 

sem við vorum að gera. Síðan þá hafa eftirlíkingar sprottið upp eins og gorkúlur. 

Lesturinn fór hratt upp og var kominn upp í tíu þúsund lesendur á viku nokkuð 

fljótlega. Okkur var síðan boðið að fara inn á DV.is og ég vildi prófa það í smá tíma 

og gerði það en mér fannst það ekki ganga vegna þess að DV.is var svo neikvæður 

miðill og í allt öðrum anda. 
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R: Í byrjun fjallið þið aðallega um snyrtivörur en svo hafa umjöllunarefnin orðið fleiri 

með tímanum, þið eruð t.d. með nokkra efnisflokka í dag. 

 

M: Já þeir komu bara að sjálfu sér, ég flokkaði þetta eftir því sem efnið jókst. Við 

vorum alltaf að skrifa um heimili, samskipti og allt þetta. Tilgangurinn var einnig að 

geta mælt með hlutum af því það var svo mikil neikvæð gagnrýni, niðurrif og leiðindi 

í samfélaginu. Það var gaman að geta mælt með góðum veitingastað, kökuuppskrift 

eða sjampói. Svo höfum við náttúrulega alltaf fengið gefins snyrtivörur frá 

umboðunum, sumir hafa pælt í hvort við séum að skrifa einhverjar hallelúja ræður um 

eitthvað sem er ekki gott af því það er náttúrlega markaðssetning í þessum 

vöruumfjöllunum, en prinsippið var í rauninni bara þetta að ef að við fýlum það ekki 

þá skrifum við ekkert um það. 

 

R: Er ritstjórnarstefnan þá sú að skrifa um það jákvæða? Ef þið til dæmis fáið senda 

snyrtivöru sem ykkur líkar ekki þá sleppið þið að skrifa umsögn í stað þess að skrifa 

gagnrýni? 

 

M: Já, frekar en að segja að hún sé ömurleg. 

 

R: En eruð þið með stefnu varðandi hversu mikið af keyptum umfjöllunum eru á 

síðunni? 

 

M: Já auðvitað, maður náttúrlega fjallar ekki um hvað sem er, alls ekki. Og ef það á 

ekkert erindi við lesendur þá náttúrlega er ekkert verið að skrifa um það. Ég ætla að 

skrifa um þessa úlpu og ég á eftir að skrifa vel um hana (hundaúlpa sem Margréti var 

fengin rétt fyrir viðtalið) af því að mér finnst hún flott. Ef mér þætti hún ekki flott 

myndi ég bara segja pass. Ef ég fer á leiksýningu og mér finnst leikverkið ekkert 

skemmtilegt þá skrifa ég ekki neikvæðan dóm, ég geri það ekki, það mega aðrir gera 

það.  

 

R: Aðeins að gagnrýninni, þið hafið fengið á ykkur gagnrýni í gegnum tíðina, eins og 

til dæmis frá Hildi Knútsdóttur. Finnst þér að svona gagnrýni geri kröfu um að setja 

konur í of einsleitt form, þegar talað er um að taka ætti svona síður niður og þær eigi 

ekkert erindi? 
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M: Það var bara rétt til að byrja með, en nú skal ég segja svolítið við þig sem er mér 

mikið hjartans mál. Mér finnst femínismi ofboðslega stutt kominn hérna á Íslandi, 

hann er eiginlega hálf heimskulegur að mörgu leyti og það var mjög mikið 

femínistanmúv hjá mér að segja bara, fuck you, við ætlum að vera með vef sem að 

snýst um áhugamál kvenna, það er bara talað í kvenkyni og við ætlum ekki að gera 

neinar málamiðlanir. Við skömmumst okkar ekkert fyrir það að hafa áhuga á 

snyrtivörum. Það er bara ekkert minna hégómlegt áhugamál heldur en fótbolti og að 

þessi karllægu áhugamál séu eitthvað merkilegri en okkar finnst mér bara bull. Og 

þessi gagnrýni er bara heimskuleg. Hvaða heimska er það að halda að maður geti ekki 

verið með háa greindarvísitölu og haft áhuga á snyrtivörum. Og þessar stelpur, þessir 

femínistar svokölluðu, eru líka ofurseldar þessum karllægu gildum þegar þær líta 

svona niður á það sem er kvenlegt og vilja svo bara röfla um einhverja félagsmótun. 

En félagsmótun eða ekki, staðan er svona. Ef þú ferð í saumklúbb eða hittir vinkonur 

þínar þá geta alveg farið tuttugu mínútur í það að tala um IKEA, tuttugu mínútur í að 

tala um matarræði og það geta líka farið tuttugu mínútur í að tala um Hannes 

Hólmstein eða einhverja pólitík. En þetta eru áhugamál eiginlega allflestra kvenna, 

eitthvað svona sem tengist heimilinu, krökkunum, samskiptum og samböndum. 

Leigubílstjóri sem tók upp samræður farþeganna, komst að því að konur töluðu mikið 

og pældu mikið í til dæmis samkiptum, öðru fólki, hver er byrjaður með hverjum og 

hvort maður sé að standa sig vel sem vinkona. Við erum bara oft á kafi í sjálfsrækt og 

þess háttar. Karlmenn spá ekki í þessu með sama hætti, þeir eru bara að gera einhverja 

allt aðra hluti. Hvort sem þetta stafar af félagsmótun eða ekki þá er þetta svona. Þetta 

er staðan í dag, hún breytist nú kannski einhverntímann. Og það er meira í þessu, í 

þessari femínistahreyfingu hérna er lögð ofsalega mikil áhersla á að konur fari t.d. í 

lögguna og stjórnunarstöður eða í stöður þar sem karlmenn eru í miklum meirihluta. 

Maður verður ekki var við neina baráttu fyrir því að karlar fjölgi sér í stöðum 

leikskólakennara eða í ummönnunarstörfum á elliheimilum eða sem kennarar eða 

hjúkrunarfræðingar, ég heyri enga þannig baráttu. Ég hef bara aldrei heyrt það. Á 

meðan sú áhersla er ekki fyrir hendi, er þá ekki verið að gera lítið úr þessum störfum? 

Þetta eru náttúrlega allt þjónustustörf en eru þessi störf eitthvað merkilegri heldur en 

hin?  
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R: Já, það sem konur gera virðist oft ekki fá sömu virðingu og það sem karlar gera, 

sbr. áhugi á snyrtivörum á móti áhuga á fótbolta. 

 

M: Já eins og það þykir eðlilegt að segja að einhver hlaupi eins og stelpa og keyri eins 

og kelling. Þetta er partur af þessu sama að mínu mati. Og svo skulum við tala um eitt 

sem hefur ekkert verið talað um. Ég fann gamalt Úrval upp í sumarbústað, frá því um 

1950 minnir mig. Þar var grein þar sem því var velt upp afhverju þetta væri svona, 

þ.e. að konan væri heima að hugsa um heimilið og sinna börnunum og kallinn væri úti 

að taka áhættu, afhverju það væri eitthvað merkilegra að vera úti að taka áhættu. En 

konan er náttúrulega meira veikburða heldur en karlinn. 

 

R: Líkamlega? 

 

M: Já ég meina, við förum á túr einu sinni í mánuði og margar sem ég þekki eru á túr í 

viku og sumar þurfa að vera frá vinnu. Það er aldrei talað um þetta, aldrei. Þetta er eitt 

stærsta tabú í heimi. Við getum ekkert gert að þessu, það getur enginn stoppað þetta 

og ég hef aldrei heyrt talað um þetta í femínistaumræðunum, ekki orð. En samt getur 

þetta tekið alveg heilmikið pláss í einum mánuði, alveg heila viku og þar af eru 

kannski þrír, fjórir dagar í helvítis þjáningu. Svo ekki sé minnst á það að ganga með 

barn og fæða það og sinna því til að byrja með. Það er kannski bara ástæða fyrir því 

að okkar áhugamál eru öðruvísi, það er kannski bara líffræðileg ástæða fyrir því að 

okkur finnst gaman að vera heima og skapa. Mannfræðingur sem heitir Joseph 

Campell talar um að manndómsvígsla konunnar sé að fara á blæðingar á meðan, í 

frumbyggja samfélögum, séu ungir strákar látnir ganga í gegnum manndómsvígslu, 

þeir eru látnir ganga í gegnum þjáningar, þeir eru píndir, látnir kasta sér fram af 

einhverjum kletti, eða dregnir áfram af hrossi einhverja x langa leið. Hann segir sem 

sagt að lífið taki völdin af stelpunum og þú ræður ekkert yfir þér sjálf lengur, þú getur 

ekkert að þessu gert, þetta bara kemur. Hjá þeim kemur ekki neitt, það verður að láta 

eitthvað gerast svo að egóið sé ekki bara við völdin hjá þeim. Þetta er bara önnur vídd 

á þessu öllu saman, útaf hverju hafa konur öðruvísi áhugamál. Afhverju er þetta 

svona. Og afhverju í fjandanum er þetta ekki eins merkilegt og að vera í fótbolta eða 

vera úti að græða pening. Af því að annað gæti ekki án hins verið. 
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R: En hafið þið einhverntíman séð eitthvað nothæft í gagnrýninni sem þið hafið 

fengið og brugðist við? 

 

M: Ég hef hingað til ekki gert það af því að, alla vega til að byrja með, þá skildi fólk 

ekki að við vorum ekki fávitar. Steríótýpuhugmyndin er svo sterk að um leið og það 

las Pjattrófurnar og snyrtivörur þá bara hlaut það að vera heimskt og þá vorum við 

bara niðurlægðar konur miðað við þarna Hildi Knúts og hana þarna Lilliendahl. Og 

það bara skildi þetta ekki. Það er ekkert að marka gagnrýni frá einhverjum sem skilur 

þig ekki. 

 

R: Þú meinar semsagt að það hafi ekki kynnt sér hugmyndafræðina á bak við síðuna 

heldur bara séð þetta og skotið. 

 

M: Já það eru bara margir reiðir einstaklingar finnst mér sem hafa leitað skjóls í 

femínismanum, hann er svo réttlætanlegur alltaf. Þetta er eins og Ali G þegar hann 

sagði „Is it because I is black?“, þú veist er þetta út af því að ég er svartur, þú veist 

það er svo lítið hægt að segja. Þetta er eins og bara „þetta er af því að ég er kona“, þá 

bara „uh nei ekkert endilega en samt“. Þannig að þetta er eins og Hildur [Lilliendahl] 

hún hefur farið inn í hin og þessi mál, talandi um þarna tjaldhælanauðgunarárásina á 

hana Hafdísi Huld sem var einmitt í bleikum kjól og með ljóst hár að syngja eitthvað 

ógurlega sakleysislegt lag, þetta reitti Hildi alveg rosalega til reiði miðað við 

kommentin hennar og hvernig hún talaði. Svo hef ég séð hana fara offari, hún er ekki 

hætt einu sinni, hún er eins og þessi þarna í Monty Python sem var hoppandi á einni 

löpp enn að rífa kjaft, útlimalaus, í myndinni Holy Grail. En allavega, hún var bara 

inn á einhverjum grænmetisætuvef að rífa kjaft, var með einhvern skæting þar, vill 

bara vera með skæting, er bara þannig týpa og sumir eru bara þannig. 

 Á Pjattinu er bókagagnrýni og leikhúsgagnrýni, við erum að skrifa um tækni, 

til dæmis síma sem við erum náttúrlega með í höndunum alla daga, við setjum inn 

grín, okkur finnst það fyndið og við skrifum um myndlist líka en við vorum að byrja á 

því. Þannig að það eru alls konar svona hlutir sem eru bara ekki fréttir, ekki maður 

skaut mann í Kaupmannahöfn um helgina, það er heldur ekkert svona niðurbrjótandi 

og neikvætt. Eins og á Hún.is og Bleikt.is þar er rosalega mikið af svona: Þessi var 

lagður svo mikið í einelti að hann hengdi sig. Og þar er líka mikið um aðsendar 

greinar sem eru kannski ekkert aðsendar, gætu þess vegna verið eftir hvern sem er. En 
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svona efni upplifi ég sem tilfinningaklám, þú færð eitthvað svona rush út úr því að 

lesa um einhvern hrylling, þetta er eins og að horfa á hryllingsmynd eða horfa á 

einhverja spennumynd sem er með einhverjum viðbjóðslegum senum. Þetta er sama 

kikkið. Það er rosalega lágkúrlegt og auðvelt að ná sér í smelli út á þetta tvennt. Sem 

sagt ef maður talar um kenningar Freuds, ég segi þetta oft, Freud talaði um að við 

værum að bæla niður tvær hvatir, árásarhneigðina og kynhvötina, á hverjum einasta 

degi, á meðan að karl kannski langaði að stökkva á næsta kvenmann og berja næsta 

karl bara yfir daginn að þá eru þeir ekki að gera það. Þegar þú ert á Netinu þá geturu 

fengið útrás fyrir hvað sem er, það tekur enginn eftir því, enginn að rekur það, þú 

veist, þú bara smellir. Og þess vegna get ég sett í fyrirsögn brjóst eða nauðgun eða 

typpi eða eitthvað svona orð og þá er smellt. 

 

R: Hverjir eru vinsælustu flokkarnir hjá ykkur, á hvað er smellt? 

 

M: Það er misjafnt. Ég skrifaði náttúrulega um rassinn á Jennifer Lopez í síðustu viku, 

það var alveg brjálæðislega vinsæl frétt. 

 

R: Stýrið þið efnisvalinu eftir smellfjölda? 

 

M: Nei, í rauninni ekki. Ég verð að segja að við erum í rauninni ekkert brjálæðislega 

mikið að eltast við smellina, ekki þannig. 

 

R: Hvernig fer efnisvalið almennt fram? 

 

M: Ég þarf að kíkja aðeins á þetta því þú ert náttúrulega að spyrja mig að einhverju 

sem ég hef ekkert pælt í [skoðar síðuna í símanum]. Sko Þórunn Antonía sendi mér til 

dæmis þetta bréf og sagði bara þú mátt birta þetta, ég fann þetta bara [sýnir mér grein] 

hún var bara á netinu og ég spurði hvort ég mætti ekki birta þetta og hún 

[höfundurinn] sagði já [flettir í gegn]. Uppskriftir eru rosa vinsælar, mjög, það er 

mjög mikið um að það sé lesið. Þessar greinar eftir Eydísi geta verið mjög vinsælar 

[sem skrifar um tísku]. Sú sem skrifar um heimili og hönnun er hönnuður, lærði á 

Ítalíu og vinnur við þetta. Það er algengt líka að pennarnir eru að skrifa um 

áhugamálin sín. 
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R: Fá þeir (pennarnir) alveg frjálsar hendur? 

 

M: Já, algjörlega. 

 

R: Fer einhverskonar yfirlestur fram? 

 

M: Já ég les þetta yfir, ég samræmi lúkkið. Efninu er ekki ritstýrt en ég laga 

íslenskuna þegar hún er ekki í lagi og sé til þess að greinarnar líti vel út af því að 

annars væri þetta ekki trúverðugt. Allar þær sem eru að skrifa hjá mér eru 

háskólamenntaðar, ég held ég geti fullyrt það, eða svona já, 90%. Guðbjörg er 

íþróttafræðingur og íþróttakennari við HÍ, Hulda er naglafræðingur og sálfræðingur, 

hjá okkur er viðskiptafræðingur, markaðsfræðingur og litla systir mín [skrifar einnig á 

Pjatt.is] er að læra sameinda- og lífefnafræði í háskólanum. 

 

R: Nú hafa efnistök tísku- og lífsstílsmiðla verið mikið gagnrýnd fyrir að senda 

konum mýmörg og mótsagnakennd skilaboð. T.d. er mikið er talað í boðhætti, þ.e. 

gerðu þetta og þú munt verða hamingjusamari, 5 leiðir til að missa 5 kg. o.s.frv. Um 

leið og þú átt að losa þig við nokkur kíló og færð ráðleggingar um hvernig þú átt að 

minnka slitför og hrukkur áttu samt sem áður að vera sátt með sjálfa þig eins og þú 

ert. Gætu þessi skilaboð haft slæm áhrif? 

 

M: Ég fór allt í einu að hugsa hvort þetta væri ekki líka svona í þeim lífsstílsmiðlum 

sem sniðnir eru að karlmönnum, eins og AskMen og FHM, þetta er náttúrulega ekki 

komið hérna, það er bara Menn.is sem eru bara brandarar, þ.e. svona viral efni til að fá 

smelli. Mér finnst líka með karlmenn, sko innri barátta karlmanna í þessari 

samanburðarkeppni, ég veit alveg að karlmenn eru svona líka, skottið fer alveg á milli 

lappanna á þeim þegar það kemur einhver á stórum jeppa, einhver jafnaldri þeirra sem 

var með þeim í bekk og þú ert bara á Toyotunni þinni og þú hugsar bara djöfulsins 

aumingi er ég að geta þetta ekki, þú veist afhverju er ég rafvirki en ekki lögfræðingur. 

 

R: Þetta er kannski að einhverju leyti samfélagið. 

 

M: Já ég held það, þetta er efnishyggjan í samfélaginu. Ég var að hugsa um þetta bara 

í morgun. Af því að ég svolítið skrítin, ég flutti ein til Bretlands þegar ég var 17 ára 
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og fór ekkert sömu leið og flestir. Ég fór ekkert í menntaskóla, háskóla, byrjaði með 

einhverjum í háskóla og eignaðist með honum krakka og þetta. Ég er ekki í 

saumaklúbb til dæmis. Svo á ég litla stelpu og hún er hérna í Mýró og þar bara verða 

allir að eiga Timberland skó, þetta er náttúrulega galið lið sko, það verða allir að vera 

í svona úlpu og svo framvegis. Þetta byrjar í fyrsta bekk og svo ertu orðin fullorðin og 

ferð í gaggó eða þannig, Víðó og þá heldur þetta áfram og svo ertu komin í 

menntaskóla og þá heldur þetta áfram nema þá verða allir að eiga Louise Voutton 

töskur eða hvað sem þetta er í því samfélagi sem þú ert í og svo ertu komin hingað og 

þá verða allir að vera með Michael Kors töskurnar. Og svo gerir einhver uppreisn og 

segir nei ég er í MH, er bara pönkari og töffari en þá samt er geðveikt töff að eiga 

iPhone eða bara eitthvað annað, það er alltaf eitthvað. Og fólk er svo gullible, eins og 

einhver sagði, konur eru svo gullible, það er hægt að selja konum allan andskotann. Ef 

það er einhver mega lausn á einhverju, þá er hægt að selja þér hana. Þess vegna eru 

markaðsöflin líka að reyna að taka góða innreið núna inn á Netið, inn á Facebook, 

reyna að vera þar vegna þess að þú setur einhvern status á Facebook, eins og ég var að 

leita mér að dúnsæng, hvar fæ ég dúnsæng? og það komu bara fullt af kommentum og 

ég bara valdi það sem mér leist best á. Þú stólar eiginlega mest á vini þina. Hún hérna 

hjá Forlaginu, Áróra Gústavsdóttir sem er markaðsstjóri þar, hún sagði að besta 

auglýsingin hjá þeim væri ef að Auður Jóns eða Egill Helga setji inn status um 

eitthvað sem tengist Forlaginu, og Gerður Kristný, ef að þau skrifa eitthvað þá virkar 

það. Merkilegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

Viðauki 3 

Viðtal við Elísabetu Gunnarsdóttur, stofnanda Trendets.is 

Tekið þann 8. mars 2015 

 

R: Hvernig kom það til að þessi vefur (Trendnet) var stofnaður? 

 

E: Eftir 2 ár sem bloggari á eigin síðu sá ég möguleika á að búa til vinsæla síðu sem 

myndi skapa mikla umferð og í leiðinni auðvelda lesendanum fyrir. Trendnet var 

stofnað af Skandinavískri fyrirmynd, en þar voru blogg komin mun framar en á 

Íslandi. Trendnet var því í rauninni stofnað til þess að gera blogg að meira 

markaðstóli á Íslandi. 

 

R: Hver er ykkar helsti lesendahópur/markhópur? 

 

E: Samkvæmt lesendakönnun má lýsa hinum almenna lesanda Trendnets á 

eftirfarandi hátt: Kvenkyns á bilinu 18-34 ára, búsett á höfuðborgarsvæðinu í námi 

eða starfi. Helstu áhugamál hennar eru tíska, hönnun, förðun, matur, hreyfing, tónlist, 

heimili, menning, heilsa og ferðalög. Hún heimsækir Trendnet að lágmarki þrisvar 

sinnum í viku og síðan er fastur liður í hennar reglulega vafri um netið. 

 

R: Hver er tilgangurinn með vefnum? 

 

E: Tilgangurinn er að halda úti virkum tísku-, hönnunar- og lífstílssvef á Íslandi með 

mjög persónulegu ívafi. Vefurinn er rekinn á auglýsingum sem seldar eru á síðunni og 

er stór vettvangur fyrir bloggara til að kynna verk sín og vinnu og skapar mörg 

tækifæri. 

 

R: Vinnið þið eftir ákveðinni ritstjórnarstefnu? Hvernig er hún? 

 

E: Bloggararnir eru allir sjálfstæðir og nánast frjálsir, þó að við drögum auðvitað 

siðferðislegar línur um efni sem birtist. Frá upphafi var ákveðið að hafa engar seldar 

umfjallanir til þess að halda í trúverðugleika vefsins. Fyrirtækjum er þó frjálst að 

senda bloggurum vörur og þeir skrifa um það sem þeim líkar við. 
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R: Hvernig fer efnisvalið fram?  

 

E: Efnisval fer eftir innblæstri bloggara hverju sinni. Valið á bloggurum var gert með 

það í huga að hver myndi hafa sitt sérsvið til að stuðla að fjölbreyttu efni á vefinn. 

 

R: Eruð þið með einhverja stefnu varðandi ritstjórnarefni og keyptar umfjallanir? 

 

E: Eins og áður sagði eru engar keyptar umfjallanir á síðunni og ekkert ritstjórnarefni. 

Þó eru gestablogg undantekning, nú er til dæmis gestablogg í boði Coke Light í 

sambandi við Reykjavik Fashion Festival. Því efni er ritstýrt en hefur þó aðeins að 

geyma umfjallanir um RFF og ekkert beint um Coke Light svo dæmi sé tekið. 

 

R: Hvernig mótar miðillinn nálgunina? 

 

E: Bloggarar taka sjálfir ákvörðum um hvernig þeir nálgast þessi málefni. Bloggari 

okkar sem skrifar mikið um förðun fær mikið af gefins snyrtivörum og hefur tekið 

þann pólinn að taka það fram í sínum færslum að snyrtivörurnar hafi verið sendar á 

hana en færslan geymi þó hennar álit. Bloggarar stjórna því þessum málum svolítið 

sjálfir og til að halda í sinn lesendahóp er mikilvægt að vera trúr lesendum. 

 

R: Nú hafa tískublogg fengið á sig mikla gagnrýni í gegnum tíðina (varðandi 

neysluhyggju, grunnhyggni, skaðlegar staðalímyndir, einsleit áhugamál kvenna, 

útlitsdýrkun o.s.frv.) Er með svona gagnrýni verið að þröngva konum inn í of einsleitt 

form af gagnrýnendum, þ.e. þegar þeir krefjast þess að svona vefir séu lagðir af? 

Spyrja má hvort konur megi ekki vera í friði með áhugamál sín, hvers vegna er verið 

að krefjast þess að konur hafi áhuga á öðrum hlutum þegar kemur að svona vefum? 

 

E: Ég vill meina að Trendnet hvetji til heilbrigðs og góðs lífstíls. Eins og áður segir 

hafa bloggararnir mismunandi áherslur og umfjöllunarefni. Tíska og hönnun eru 

áhugamál sem vert er að skrifa um og velta sér uppúr, alveg eins og fótbolti, golf eða 

tækni sem dæmi. Fólk stjórnar því síðan hvað það les og hvaða fyrirmyndir þau hafa. 

Spurningin er of hlutdræg að mínu mati - erfitt að halda því fram að verið sé að 

krefjast þess að konur hafi áhuga á hlutum. Konur hafa sjálfstæðan vilja og verða að 
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sjálfsögðu að mynda sér eigin áhugamál og síðan geta þau valið sínar vefsíður eftir 

því.  

 

R: Upplifið þið fordóma gagnvart vefnum? 

 

E: Með velgengni fylgir alltaf gagnrýni og umtal, en hún hefur þó ekki verið áberandi. 

Gagnrýni getur líka verið af hinu góða og bætt okkar vef svo lengi sem hún er á 

rökum reist og sanngjörn. 

 

R: Hafið þið fengið gagnrýni sem þið hafið brugðist við, séð eitthvað nothæft í? Hefur 

hún haft áhrif á efnistökin hjá ykkur eða ritsjórnarstefnuna? 

 

E: Vefurinn er í stöðugri bætingu frá degi til dags. Við reynum að sjálfsögðu að 

bregðast við ábendingum sem okkur berast. Komment og e-póstar hafa gefið 

innblástur til bloggefna, engin spurning. 
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