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Ágrip 

Lokaverkefni mitt í Hagnýtri menningarmiðlun er tvíþætt.  

Annars vegar verklegt en í þeim hluta tók ég að mér að ritstýra vefsíðu áhugamannafélags, 

breytingaskeidid.is. Ég tók við óvirkum vef með takmörkuðu efni, lagaði hann að þörfum 

markhópsins og setti inn á hann efni sem ég viðaði að mér með orðræðugreiningu og 

viðtölum. Ég studdist einnig við helstu grundvallargildi í uppsetningu vefsíðna og miðlun 

efnis á vef. 

Í skriflega hlutanum fjallaði ég um viðurkenndar aðferðir við vefsíðugerð, framsetningu efnis 

og skipulag. Ég kom líka inn á eigindlegar rannsóknaraðferðir eins og orðræðugreiningu og 

viðtalstækni. Greinargerðin var þar að auki ítarleg umfjöllun um framkvæmd verklega 

hlutans.  

 

 

 

  

 

  



2 
 

Efnisyfirlit 

 

Inngangur.........................................................................................................................4 

Grunnur að miðlun á vef.................................................................................................6 

Vefurinn og neytendur.......................................................................................................6 

Samfélagsmiðlar.................................................................................................................6 

Byltingar með hjálp samfélagsmiðla..................................................................................7 

Borgaraleg blaðamennska..................................................................................................8  

Hönnun vefsíðu..................................................................................................................8 

Texti á vefsíðu....................................................................................................................9 

Aðlaðandi vefsíða.............................................................................................................10 

Að þekkja markhóp vefsíðunnar.......................................................................................12 

Efni og innihald vefsíðna..................................................................................................12 

Mikilvæg atriði við vefhönnun.........................................................................................13 

Orðræðugreining...............................................................................................................13 

Viðtöl................................................................................................................................14 

Framkvæmd og framsetning.........................................................................................16 

Fróðleikur í felum.............................................................................................................16 

Verkefnið kom til mín......................................................................................................17  

Myndbandsverkefni ýtt úr vör..........................................................................................17 

Undirbúningur fyrir viðtölin.............................................................................................18 

Val á viðmælendum..........................................................................................................18 

Upptökuvélin og græjurnar...............................................................................................19 

Viðtölin sjálf.....................................................................................................................20 

Vinnsla og klipping myndbandanna.................................................................................20 

Uppsetning myndbandanna á vefnum..............................................................................22 

Að sníða sér stakk eftir vexti............................................................................................22  

Efnið orðræðugreint..........................................................................................................23  

Fleiri hugmyndir kvikna...................................................................................................23 

Pistill mánaðarins.............................................................................................................24 

Greinar..............................................................................................................................25 

Uppsetning fyrir breytingar..............................................................................................27 

Undirsíðurnar...................................................................................................................28 



3 
 

Uppsetning eftir breytingar.............................................................................................29 

Vefumsjónarkerfi............................................................................................................30 

Markhópurinn..................................................................................................................31 

Gæði efnis á síðunni........................................................................................................32 

Miðlun efnis hefur merkingu...........................................................................................33 

Byltingar í kjölfar samfélagsmiðla..................................................................................34 

Niðurlag..........................................................................................................................35 

Heimildaskrá..................................................................................................................37 

Viðauki 1.........................................................................................................................39 

Viðauki 2.........................................................................................................................48 

  



4 
 

Inngangur 

Það er ótrúlegt til þess að hugsa hve stutt er síðan internetið varð hluti af daglegu lífi 

almennings. Þegar ég var barn var netið hreinlega ekki til og meira að segja þegar 17 ára 

dóttir mín var lítil þurfti maður að hringja sig inn á netið með tilheyrandi ískrum og óhljóðum 

og á meðan borðtölvan á heimilinu var nettengd var heimasíminn á tali. Í dag er sú 17 ára 

sítengd við netið og vini sína í gegnum samfélagsmiðlana í snjallsímanum sínum. Ég, þessi 

gamla, er það meira að segja líka en með mun meiri annmörkum þó þar sem ég er sein að 

tileinka mér nýja miðla og öpp. Satt að segja hræðist ég nefnilega internetið. Ég næ einhvern 

vegin ekki utan um það og möguleika þess, það er á vissan hátt ósnertanlegt og  jafn framandi 

fyrir mér og geimurinn. Risastórt gímald eða svarthol sem ég sé ekki en veit að er þarna úti. 

Internetið hefur nefnilega engin landamæri, það teygir sig þvert á þjóðir og etníska hópa og 

allir geta tekið þátt. Nema auðvitað þeir sem búa í löndum þar sem stjórnvöld stýra netumferð 

þegna sinna eða þar sem fjármunir eða tæknivæðing er ekki til staðar. Með tilkomu snjallsíma 

hafa þó sífellt fleiri möguleika á að netvæðast þar sem þeir eru oft á tíðum mun ódýrari kostur 

en tölvur.  

 Sumir eru hræddir við að fara til útlanda því þeir kunna ekki erlend tungumál, aðrir eru 

hræddir við að fara á netið því þeir eru ekki nægilega tæknivæddir. En hræðsla er til að takast 

á við, maður á að koma sér í aðstæður sem maður hræðist og takast á við þær annars heldur 

maður áfram að vera hræddur og lætur það aftra sér. Þá er hætta á að maður staðni og sitji 

fastur, sérstaklega ef maður hræðist internetið á tækniöld. Það varð því úr að vefsíða, það eina 

sem ég var ákveðin í að velja ekki sem lokaverkefni, varð eftir allt fyrir valinu.  

 Vefsíðan breytingaskeidid.is er þó ekki mitt eigið hugarfóstur þrátt fyrir að mér þyki 

mikið til þess koma að fá að taka þátt í því. Áhugamannafélag um breytingaskeið kvenna 

stendur að baki síðunni en fól mér það verkefni að koma henni á koppinn og byggja hana upp. 

Hafandi unnið verkefni fyrir félagið áður þekki ég þann fítonskraft sem ríkir þegar konur taka 

höndum saman og skapa eitthvað sem þær hafa trú á, eitthvað sem skiptir þær og aðrar konur 

máli en hefur ekki fengið verðskuldaða athygli í samfélaginu. Það er því með mikilli 

tilhlökkun sem ég tekst þetta verkefni á hendur.  

 Ég er með BA próf í mannfræði og áður en ég skipti yfir í hagnýta menningarmiðlun 

hafði ég tekið 60 einingar í MA námi í blaða- og fréttamennsku (sem nýttust svo að hluta til 

sem val í HMM). Ég tel allar þessar námsleiðir koma að góðum notum við vinnslu 

lokaverkefnisins. Í mannfræðinni lærði ég eigindlegar rannsóknaraðferðir sem koma sér vel 

þar sem ég þarf að skoða og orðræðugreina samskipti kvenna á milli í lokuðum Facebookhóp 



5 
 

sem stofnaður var sem umræðuhópur um breytingaskeiðið.  Kannski ekki hefðbundin 

þátttöku- eða vettvangsathugun en ég þarf engu að síður að fylgjast vel með í hópnum, skoða 

samskiptin og draga fram það sem skiptir mestu máli og setja það upp á aðgengilegan hátt á 

vefsíðunni. Ég tók líka viðtöl við rúmlega 20 konur og þá sótti ég einnig í eigindlegu 

rannsóknaraðferðirnar úr mannfræðinni auk þjálfunar og reynslu úr blaða- og 

fréttamennskunni. Vinna við student.is sem nemi í blaða- og fréttamennsku og námskeiðið 

Lifandi vefrit í hagnýtu menningarmiðluninni veittu innsýn í miðlun efnis á vefnum. Sömu 

námskeið auk annarra í mastersnáminu hjálpuðu til við praktísk atriði eins og að vinna og 

klippa viðtölin sem ég tók upp á myndband.  

 Ég mun nýta þá þekkingu, kunnáttu og reynslu sem ég hef aflað mér í gegnum 

námsleiðir mínar til að rannsaka og afla gagna. Niðurstöðunum eða gögnunum ætla ég svo að 

miðla til almennings á opinni vefsíðu. Verkefnið mitt snýst sem sagt í megindráttum um að 

nýta vefmiðilinn til að koma ákveðnu efni á framfæri, efni sem hingað til hefur ekki fengið 

mikið pláss í samfélaginu. Ég tek við mjög tómlegum og hráum vef en markmiðið er að blása 

í hann lífi. Vefurinn á að verða nokkurs konar gagnagrunnur um breytingaskeiðið. Á síðunni 

mun verða bæði jafningjafræðsla í formi hversdagslegra ráðlegginga og einnig almenn fræðsla 

í formi tengla á bækur, greinar, myndir og annað sem tengist málefninu. Fræðsla er sterkasta 

vopnið gegn fordómum og ranghugmyndum en einnig leið til að opna umræðuna um málefni 

breytingaskeiðsins. Vefsíða er ódýr og aðgengilegur miðill með möguleikum á enn frekari 

útbreiðslu ef efni síðunnar er deilt á samfélagsmiðlum. Ég tel vefinn því góða miðlunarleið 

fyrir þetta verkefni. Það skiptir þó miklu máli hvernig vefurinn er smíðaður í kringum 

verkefnið en í þessari greinargerð mun ég fjalla um viðurkenndar aðferðir við framsetningu 

efnis á netinu og hvað hafa þarf í huga við uppsetningu á vef. Ég mun svo reyna að hafa þau 

fræði til hliðsjónar við vinnu mína að vefsíðunni breytingaskeidid.is.  
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Grunnur að miðlun á vef 

 

Vefurinn og neytendur 

Þrátt fyrir að veraldarvefurinn sé tiltölulega nýtt fyrirbæri hefur notagildi hans breyst þó 

nokkuð á síðastliðnum árum. Tim O'Reilly (2005, bls. 1) setti fram hugtökin Vefur 1.0 og 

Vefur 2.0 til að lýsa þróuninni. Á fyrstu stigum internetsins, sem hann kallar Vef 1.0, segir 

hann að lítið sem ekkert hafi verið um gagnvirkni notenda, þeir hafi verið passívir neytendur 

enda hafi vefsíður oftast verið settar upp með litlum eða engum möguleikum á þátttöku 

neytenda (O'Reilly, 2005, bls. 1).  

 Á sama tíma voru fjárfestingar í vefsíðum og forritum, sem skiluðu litlum sem engum 

hagnaði, of miklar. Sú staða var kölluð punktur com bólan en hún sprakk árið 2001 og er talin 

hafa haft áhrif á það að Vefur 2.0 varð til. Enda þurftu netfyrirtæki að hugsa sinn gang og 

bregðast við með nýjum áherslum (Fuchs, 2014, bls. 32-33). Í dag er gagnvirkni orðin mun 

stærri þáttur internetsins og gerir notendum kleift að taka virkari þátt og hafa meiri áhrif á 

netsamfélagið (Fuchs, 2014, bls. 32-33; O'Reilly, 2005, bls. 1). Það er einmitt það sem 

O'Reilly (2005, bls. 2) á við með hugtakinu Vefur 2.0 að notendur séu orðnir meiri 

þátttakendur og ýmist skapi sitt eigið efni sem þeir deili á netinu eða hjálpi til við þróun 

netmiðlunar með því að safna sameiginlegri þekkingu. 

 

Samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðla má flokka undir Vef 2.0 enda gagnvirkir miðlar þar sem notendur taka virkan 

þátt. Árið 2010 settu Andreas M. Kaplan og Michael Haenlei (bls. 59-68) fram sex 

mismunandi flokka samfélagsmiðla. Þeir skilgreindu þá eftir því um hvers konar miðil var að 

ræða og hvernig þátttöku notenda var háttað.   

 Fyrsta flokkinn kölluðu þeir samvinnuverkefni (e. collaborative projects) en honum 

tilheyra miðlar þar sem notendur hjálpast að við að búa til efni á netinu og leitast við að fá 

betri niðurstöðu en einstaklingur hefði náð uppá eigin spýtur. Dæmi um slíka miðla er 

Wikipedia. Bloggsíður eru í flokki tvö en það eru oftast síður einstaklinga sem rita eða setja 

fram það efni sem þeim hugnast í það og það skiptið. Oftast er möguleiki fyrir aðra 

netnotendur að skrifa athugasemdir við bloggfærslurnar. Þriðja flokkinn kalla þeir 

innihaldssamfélög (e. content communities) en hann inniheldur síður eins og t.d. YouTube þar 

sem notendum er mögulegt að setja inn og skiptast á margmiðlunarefni. Í fjórða flokkinn,  

tengslanetsmiðlana (e. social networking sites), setja þeir síður eins og Facebook  og Twitter 



7 
 

þar sem notandinn býr til sinn eigin prófíl með persónulegum upplýsingum. Hann tengist svo 

vinum og kunningjum gegnum þeirra síður og þar með hafa þeir aðgang að öllu því sem hann 

deilir. Fimmti flokkurinn inniheldur tölvuleiki eins og Eve Online þar sem notandinn leikur 

ákveðið hlutverk í sýndarveruleika. Sjötti og síðasti flokkurinn er einnig tengdur sýndarheimi 

líkt og Second Life en þar á fólk í samskiptum við annað fólk í sýndarheimi. 

 

Byltingar með hjálp samfélagsmiðla 

Hinir ýmsu hópar og samfélög hafa orðið til á netinu í kjölfar aukinnar gagnvirkni á vefnum. 

Notendur internetsins geta fundið alls kyns vefsíður og hópa sem tengjast þeirra áhugamálum 

eða hugðarefnum og sameinast þar fjölda fólks sem einnig hefur sömu sýn. Það er því kannski 

ekki að undra að samfélagsmiðlar hafa verið settir í samhengi við byltingar eins og t.d. í 

Egyptalandi í kjölfar Arabíska vorsins en mótmælendur og byltingarsinnar gátu með 

einföldum hætti stofnað hópa á netinu, náð til fjölda fólks á skömmum tíma, miðlað 

upplýsingum um mótmæli og skipulagt aðgerðir sínar í gegnum samfélagsmiðla (Globalis, 

2014; Joseph, 2012, bls. 153-154).  

 Fræðimenn hafa þó tekist á um það hvort samfélagsmiðlar gegni í raun eins stóru 

hlutverki í byltingum og fólk vill vera að láta. Sumir vilja meina að samfélagsmiðlar séu 

verkfæri sem nota megi til að breiða út boðskapinn, sameina fólk og miðla upplýsingum á 

meðan aðrir halda því fram að mótmælin hefðu alveg eins getað orðið án tilkomu 

samfélagsmiðlanna og því sé ekki rétt að þau hafi gegnt eins veigamiklu hlutverki og haldið er 

fram (Joseph, 2012, bls. 151-152).  

 Malcolm Gladwell (2010) bendir til að mynda á að mótmæli og byltingar hafi átt sér 

stað löngu fyrir tíma samfélagsmiðlanna og því sé vissulega hægt að efast um hversu mikinn 

þátt þeir raunverulega spili í byltingum nútímans. Hann vill líka meina að mótmæli með 

notkun samfélagsmiðla séu í raun ekki nógu mikill aktívismi þar sem mótmælendur haldi að 

þeir hafi áhrif í gegnum samfélagsmiðlana en geri það í raun ekki þar sem einstaklingar séu 

ekki að setja sig í neina hættu með því að styðja mótmæli á facebook eða twitter. Eins heldur 

hann því fram að hópur sem myndast á samfélagsmiðlum sé ekki eins tengdur innbyrðis og 

þeir sem hittast og mótmæla á götum úti, það dragi úr samstöðumætti fólks að þekkja ekki 

hvert annað og tengjast engum böndum utan internetsins.   

 Clay Shirky (2011) er ekki á sama máli og Gladwell, hann segir að með tilkomu 

samfélagsmiðla hafi einstaklingar greiðari aðgang að upplýsingum í gegnum sístækkandi 

tengslanet sitt. Einstaklingar geti að sama skapi tjáð sig og náð eyrum fleira fólks en ella og 

möguleikar á að taka saman höndum og mótmæla eða stofna til aðgerða aukist til muna. 
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Borgaraleg blaðamennska 

Ekki einungis með tilkomu samfélagsmiðlanna heldur einnig snjalltækja aukast möguleikar 

einstaklinga enn fremur á að senda frá sér efni eða setja það inn á vefinn. Skiptir þá engu 

hvort um er að ræða texta, ljósmynd, hljóðupptökur eða myndbönd, flest snjalltæki bjóða upp 

á notkun allra þessara miðla. Í kjölfar þessa möguleika hefur það færst í vöxt að blogg, tíst, 

stöðuuppfærslur á Facebook, myndbandsupptökur, ljósmyndir eða annað sem einstaklingar 

setja á netið rati í fjölmiðla eða sé tekið upp í fjölmiðlum. Með þeim hætti eru almennir 

borgarar farnir að taka þátt í sköpun frétta en sú þróun er það sem kallað er borgaraleg 

blaðamennska (Goode, 2009, bls. 1288-1289).  

 Almennir borgarar eru til að mynda oft fyrstir á vettvang og ná fyrstu og stundum 

jafnvel einu upptökunum af viðburðum sem rata í fréttirnar. Nýlegt dæmi eru myndbönd af 

vettvangi skotárásar á ferðamannaströnd í Túnis í lok júní 2015, þar sem myndbönd úr 

snjallsímum vegfarenda náðu að fanga óttann og skelfinguna sem greip um sig á meðan 

skotárásin stóð yfir enda heyrast skothvellirnir hátt og skýrt í myndbrotunum (Geller, 2015; 

World News, 2015).  

 Veraldarvefurinn er líklega besta leiðin til að koma efni á framfæri á sem auðveldastan 

og ódýrastan hátt. Flestir hafa aðgang að netinu og þar með verkfæri til að miðla því sem 

þeim hugnast. Nánast hver sem er ætti að geta stofnað vefsíðu, blogg eða fengið aðgang að 

samfélagsmiðlum þar sem hægt er að setja fram eigið efni. Maður skyldi ætla að það væri 

ekki eins auðvelt fyrir fólk að koma efninu sínu á framfæri ef það væri upp á fjölmiðla 

(útvarp, sjónvarp eða dagblöð)  eða bókaútgefendur komið. Þó vissulega komist alltaf 

einhverjir að á slíkum miðlum er ekki hægt að búast við að það gildi um alla.  

 Með aukinni gagnvirkni á internetinu og tilkomu samfélagsmiðla ætti líka að vera 

auðveldara að koma sér á framfæri með hjálp vefsins. Hver kannast til dæmis ekki við „líka 

við og deila“ leikina á Facebook, þar sem fyrirtæki draga út heppinn facebookvin sem líkar 

við síðu fyrirtækisins og deilir stöðunni og/eða myndinni þeirra svo allir vinir þátttakandans 

geti séð. En þó svo að hægt sé að vekja athygli á t.d. vefsíðu í gegnum samfélagsmiðla er 

björninn ekki unninn. Það er margt sem þarf að huga að við gerð vefsíðu svo hún virki sem 

best og sé eftirsóknarverð fyrir notendur. 

 

Hönnun vefsíðu 

Þegar kemur að hönnun vefsíðna ber að nefna Steve Krug til sögunnar. Hann skrifaði bók sem 

heitir því lýsandi nafni ֦    i l  a  i      a  (e. Don't make me think). Í bókinni fjallar hann 
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um hvað hafa þarf í huga ef maður vill gera góða vefsíðu, hvað það er sem virkar og hvað 

ekki en það byggir hann á hegðun notenda (2006).  

 Ég held að það sé óhætt að segja að nútímasamfélag, rétt eins og sjálft internetið, 

einkennist að miklu leyti af hraða og upplýsingaflæði. Fólk nennir ekki að eyða tíma í að leita 

á netinu, það vill finna það sem það leitar að fljótt og örugglega. Það er í raun nákvæmlega 

það sem felst í bókartitli Krugs, fólk vill ekki þurfa að hugsa þegar það nálgast upplýsingar á 

netinu, það vill fara þá leið sem það er vant og vera snöggt að því. Þess vegna segir Krug 

(2006, bls. 34-36) mikilvægt að halda í hefðirnar í uppsetningu vefsíðna, þær hjálpi okkur að 

komast leiðar okkar hratt og örugglega.  

 Ég er ekki viss um að fólk sé almennt meðvitað um hefðirnar sem Krug (2006, bls. 34-

36) nefnir, frekar en það er meðvitað um almenna skynsemi. Flestir vita bara án þess að hugsa 

sig um að logo fyrirtækisins er oftast efst í vinstra horni vefsíðunnar, leitin í því hægra og 

leiðarkerfið er yfirleitt staðsett þvert yfir vefsíðuna ofarlega. Ef ýtt er á logoið þegar maður er 

staddur á undirsíðu vefsins fer maður oftar en ekki aftur heim á forsíðuna.  Eins leitar maður 

ósjálfrátt neðst á síðuna til að finna tengla á samfélagsmiðla, upplýsingar um fyrirtækið og 

upplýsingar um hvernig hægt er að hafa samband við það.  Þessu vill Krug (2006, bls. 34-36) 

meina að best sé að halda óbreyttu til þess að notendur eigi greiðara með að finna það sem þá 

vanhagar um á sem skemmstum tíma.  

 

Texti á vefsíðu 

Tímaþröng eða óþolinmæði nútímans (eða hver svo sem orsökin á hraðanum er) 

endurspeglast ekki bara í leiðarkerfi vefsins og hefðum í uppsetningu heldur einnig í því 

hvernig notendur lesa texta á netinu. Rannsóknir Nielsen (2006, 2013) á lestri notenda á 

vefnum leiða nefnilega í ljós að notendur lesa sjaldnast texta orð frá orði. Þeir skanna hann 

eftir ákveðnu F-laga mynstri. Hér má sjá hitamyndir sem fengnar eru að láni úr grein Nielsens 

(2006) og sýna á myndrænan hátt hvað átt er við með F-laga mynstri: 
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Mynd 1 - Birtist í grein Nielsen (2006), sótt 11. ágúst 2015 af http://www.nngroup.com/articles/f-

shaped-pattern-reading-web-content/ 

 

 Nielsen lýsir því sem svo að fyrst skanni notendur efstu línuna, lárétt frá hægri til 

vinstri, því næst færi þeir sig aðeins neðar á blaðsíðuna og lesi aftur yfir hana frá vinstri til 

hægri og að lokum skanni lesendur textann lóðrétt niður eftir vinstri helmingi síðunnar. Þessi 

lestrar eða skönnunar aðferð myndar í raun bókstafinn F eins og lesa má úr myndunum hér að 

framan (Nielsen, 2006).  

 Það er því ljóst að ef það á að fanga athygli lesandans þá þarf að gera það strax í 

upphafi textans. Rétt eins og kennt er í blaða- og fréttamennsku, mikilvægustu upplýsingarnar 

og í raun kjarni fréttarinnar þarf að koma strax fram í fyrstu setningu til að fanga lesandann 

(Mencher, 2003, bls.142-143; Sigurjón Ólafsson, 2015, bls. 65). Nýlegri rannsóknir Nielsen 

(2013) benda einmitt til þess að ef það tekst að vekja áhuga lesandans strax í fyrstu málsgrein 

getur það orðið til þess að hann les meira, jafnvel allan textann. Nielsen (2006) bendir einnig 

á að mikilvægt sé að beita sömu aðferðum við millifyrirsagnir, upphaf málsgreina og/eða í 

upptalningum þar sem augað leitar niður á við og grípur oft ekki nema fyrstu tvö orðin í 

línunum. Það er því mikilvægt að taka tillit til þess við uppsetningu vefsíðna að notendur 

skanni texta í stað þess að lesa hann orð frá orði (Krug, 2006, bls. 21-22; Nielsen, 2006, 

2013).  

 

Aðlaðandi vefsíða 

Vefsíða þarf að vera einföld, hreinleg og þægileg í notkun. Það þarf að lágmarka óþarfa áreiti 

á henni svo aðalatriðin hverfi ekki og renni saman við það sem engu máli skiptir (McGovern, 
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2006, bls. 33-35 og 4-7; Sigurjón Ólafsson, 2015, bls. 84). Rétt eins og nágranninn með 

blikkandi jólaseríuna eru blikkandi auglýsingaborðar á vefsíðum til að mynda afskaplega 

óþægilegt áreiti að mínu mati. McGovern (2006, bls. 18) virðist sama sinnis  og lýsir 

órólegum áreitum á vefsíðum við það ef vegaskilti hreyfðust til þegar við ækjum framhjá 

þeim. Ég leyfi mér að efast um að slíkt yrði líklegt til árangurs í umferðinni.  

 Efni þarf ekki einu sinni að vera blikkandi til að vera truflandi, vefsíður ættu t.d. ekki 

að vera ofhlaðnar af efni sem skiptir ekki höfuðmáli fyrir markmið síðunnar.  Það þarf sum sé 

að velja og hafna og vera óhræddur við að skera niður, það sama gildir raunar um textaskrif 

fyrir vefinn (McGovern, 2006, bls. 4-7, 19, 35-37 og 83-84; Sigurjón Ólafsson, 2015, bls. 62-

63). Það reynist stundum nauðsynlegt að höggva nokkur tré í skóginum til að önnur sjáist 

betur, geti breitt úr sér, vaxið og dafnað. Gott og viðeigandi efni getur nefnilega horfið í 

fjöldann og misst marks ef það er ekki sett fram á réttan hátt.  

 Það sama á við um leiðarkerfi vefsins, það þarf að vera auðvelt í notkun og leiða mann 

áfram á áreynslulausan hátt. Það mega til dæmis ekki vera það margir valflokkar á 

leiðarvísinum að þeir valdi notanda töfum á leið sinni um netið. Þeir þurfa að vera fáir og 

lýsandi svo notandinn geti séð um leið hvað hann á að velja en þurfi ekki að velkjast í vafa um 

það eða prófa nokkra valflokka áður en hann rambar á réttan stað (Sigurjón Ólafsson, 2015, 

bls. 91). Ég er eflaust hvorki sú fyrsta né sú síðasta sem bendi á vef Nova sem dæmi um 

vefsíðu með villandi leitarflokka. Það er næstum því eins og vefurinn hafi verið hannaður í 

þeim tilgangi. Ég held að meðfylgjandi mynd af leiðarkerfi nova.is þarfnist einfaldlega ekki 

útskýringa við. Hún segir allt sem segja þarf:  

 

Mynd 2 Skjáskot af leiðarvísum á vefsíðu Nova sótt 12.08.2015 af https://www.nova.is/default.aspx 
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Að þekkja markhóp vefsíðunnar 

Það er mikilvægt fyrir vefstjóra að vera meðvitaðir um markhópinn sem vefnum er ætlað að 

ná til (McGovern, 2006, bls. 14 og 7-8; Sigurjón Ólafsson, 2015, bls. 101). Við uppsetningu 

vefsíðna ættu þeir að íhuga vel hvað það er sem fólkið í markhópnum sækist eftir og hvernig 

hægt er að setja efni síðunnar fram á þann hátt að það henti markhópnum sem best. Þeir ættu 

líka að kynna sér vel hvaða orð fólkið í markhópnum notar alla jafna í daglegu tali svo hægt 

sé að sníða vefsíðuna að því. Sigurjón Ólafsson (2015, bls. 58-59, 63,86,117 og 175) tekur til 

að mynda dæmi í bók sinni um það hvernig Samgöngustofa notaði í sífellu orðið ökunám á 

vefsíðu sinni á meðan markhópur síðunnar og/eða almenningur notaðist við orðið bílpróf. 

Þetta getur valdið óþarfa töfum hjá notendum við leit að upplýsingum á síðunni, notendum 

sem skv. Krug (2006, bls. 14-17) vilja ekki þurfa að hugsa of mikið á leið sinni um internetið 

heldur láta það leiða sig áfram á sem notendavænstan hátt.  

 Það er líka ráðlegt að gera notendarannsóknir á vefsíðum og fá þá fólk úr markhóp 

síðunnar til að taka þátt. Það er bæði hægt að fylgjast með fólki á meðan það skoðar eða notar 

síðuna og/eða taka við það viðtöl um kosti og galla síðunnar og upplifun þeirra af henni 

(Sigurjón Ólafsson, 2015, bls. 106-110). Hvaða leið sem farin er færir hún okkur eflaust alltaf 

skrefinu nær markhópnum og þörfum hans.  

 

Efni og innihald vefsíðna 

Sigurjón Ólafsson (2015, bls. 91-93) telur mikilvægt fyrir velgengni vefsíðna að setja fram 

gott og vandað efni. Hann bendir á mikilvægi þess að vefstjórar séu gagnrýnir á efni sem þeir 

fá sent til sín og birti ekki hvað sem er á vefnum, sér í lagi ef það samræmist ekki markmiðum 

síðunnar eða skiptir ekki máli fyrir markhópinn (Sigurjón Ólafsson, 2015, bls. 62). Vanda þarf 

til efnistaka og framsetningar, óþarfa efni ætti til að mynda að skera niður og valmöguleika 

ætti að hafa fáa en augljósa svo auðvelt sé að finna það sem leitað er að. Það gildir einu hvers 

kyns efnið er, hvort það er frétt, pistill á léttu nótunum eða vörur til sölu, aðalatriðið er að 

efnið fangi notandann (Sigurjón Ólafsson, 2015, bls.91-93). Ætla má að fyrirtæki eða aðrir 

vefsíðueigendur geti skapað sér traust og virðingu með vönduðu efni á síðunni sinni.  

 Það skiptir því gríðarlegu máli að vanda sig, bæði við val á efni og ekki síst við 

textagerð. Mikilvægt er að fækka orðum eins og mögulegt er og varast málalengingar, það 

ætti alltaf að hafa í huga við textasmíð en þó sérstaklega þegar verið er að skrifa texta fyrir 

vefinn. Lestrarvenjur fólks eru nefnilega aðrar á netinu en á öðrum miðlum, þær einkennast af 

skönnun af því að fólk má oftast ekki vera að því að lesa frá orði til orðs (Nielsen, 2006; 

Sigurjón Ólafsson, 2015, bls. 58-60). Eins þarf að taka tillit til þess að verið er að lesa af skjá 
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og því mikilvægt að það lofti vel um textann. Hann þarf að vera stuttur og hnitmiðaður og 

ekki er verra að brjóta hann upp með millifyrirsögnum (Sigurjón Ólafsson, 2006, bls. 60 og 

63-64).  

 

Mikilvæg atriði við vefhönnun 

Í bók sinni Ekki láta mig hugsa (e. Don't make me think) nefnir Krug (2006, bls. 31-39) 

nokkrar leiðir til að gera vefsíður sem aðgengilegastar og notendavænstar. Ég hef nú þegar 

komið inn á þær flestar en tel engu að síður gott að taka þær saman á einn stað til að fá betri 

yfirsýn. Leiðirnar eru eftirfarandi: 

 Haltu í hefðirnar: Hefðir eru af hinu góða þegar kemur að vefsíðugerð. Þær flýta fyrir 

umferð um vefinn og lágmarka tafir, misskilning og brotfall notenda.  

 Hafðu skýra forgangsröðun á efni vefsíðunnar: Láttu það mikilvægasta standa uppúr 

og vera áberandi svo notendur komi sem fyrst auga á það sem skiptir máli.  

 Settu efnistök hverrar síðu skýrt og aðgengilega fram: Það er mikilvægt að flokka efni 

vefsíðunnar niður á sem aðgengilegastan hátt. Til dæmis með því að setja lýsandi 

leiðarvísa á undirsíður svo notendur finni hratt og örugglega það sem þeir leita að. 

 Hafðu tengla greinilega:  Það þarf að vera augljóst hvað eru tenglar og hvað ekki, hvar 

hægt er að smella til að fá upp nýjan glugga eða nýtt efni.  

 Haltu truflunum og áreiti í lágmarki: Varastu að hafa of mikið áreiti á vefsíðum. Hvort 

sem það eru blikkandi borðar, hreyfimyndir sem aldrei stöðvast eða einfaldlega of 

mikið af tilgangslausu efni.  

 Gerðu notendum auðvelt að skanna efni síðunnar: Rannsóknir sýna að flestir notendur 

byrja á því að skanna efni vefsíðna í stað þess að lesa það allt í gegn. Það gera þeir 

nokkuð skipulega eins og ég kom inn á hér að framan og því þarf að huga að því að 

hafa góðar upplýsingar og lykilorð á réttum stöðum.  

 

Orðræðugreining 

Í tilraunum vefstjóra til að kynnast markhópi sínum getur orðræðugreining verið hjálpleg. En 

eins og fram hefur komið telur Sigurjón Ólafsson (2015, bls. 58-59, 63, 86, 117 og 175) mjög 

mikilvægt að vefstjóri þekki markhóp vefsíðunnar og tungutak hans. Það hlýtur alltaf að 

skipta máli hvers eðlis síðan er og hverjir tilheyra markhópnum upp á það hvernig best er að 

beita orðræðugreiningunni. Til að mynda væri hægt að taka viðtöl við notendur og 

orðræðugreina þau, skoða samskipti þeirra á milli um málefni sem tengjast vefsíðunni eða 
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jafnvel skoða útgefið efni af meðlimum markhópsins.  Orðræðugreining snýst nefnilega í 

megin dráttum um að greina og túlka texta með því að setja hann í samhengi við umhverfið, 

samfélagið og menningu þess. Þessi rannsóknaraðferð getur varpað ljósi á tengsl, aðstæður og 

hugmyndafræðileg átök en hún er oftar en ekki nátengd þeirri þekkingu sem gildir á þeim 

tíma sem umræðan á sér stað og þess vegna þarf einnig að skoða hana í sögulegu samhengi  

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006, bls 179-180; Kristín Björnsdóttir, 2003, bls. 237-248).  

 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2006, bls. 182-188) skiptir vinnulagi við 

orðræðugreiningu upp í fjögur skref. Fyrsta skrefið er að velja sér viðfangsefni til greiningar. 

Það næsta er að afmarka efnið svo það verði ekki of umfangsmikið, það þarf að gera með 

tilliti til þess hver tilgangur verkefnisins er. Þriðja skrefið er sjálf greiningin á gögnunum. Í 

fjórða og síðasta skrefinu eru átakapunktar í orðræðunni skoðaðir. Þeir geta bæði verið 

greinilegir og óljósir og því mikilvægt að rýna vel í textann.  

 Algengt er að skoða hversu oft tiltekin orð eða umræðupunktar koma fyrir en þegar 

sama atriðið kemur oft fyrir er það kallað þrástef. Það þarf þó líka að vera vakandi fyrir því 

hvað kemur ekki fram í umræðunni, hvort það er mögulega eitthvað sem er látið ósagt og þá 

hvers vegna (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006, bls. 179-180).  

 

Viðtöl 

Eins og ég hef komið inn á hér að framan eru viðtöl til margs nýtileg, hvort sem það er í þeim 

tilgangi að gera notendaprófanir á vefsíðum, gera vefstjórum kleift að kynnast markhópi 

sínum betur eða einfaldlega til að búa til nýtt efni á síðuna. Það skyldi þó varast að hlaupa 

strax af stað og taka viðtöl án nokkurs undirbúnings, það er nefnilega margt hægt að gera til 

að ná sem mestu út úr viðtölunum.  

 Angrosino (2007, bls. 38-39) bendir á að maður ætti að velja viðmælendur sína af 

kostgæfni með tilliti til þess sem maður vill fá út úr viðtölunum. Það fari best á því að kynna 

sér viðmælendurna og bakgrunn þeirra áður en viðtalið er tekið, þá sé maður betur í stakk 

búinn að spyrja réttu spurninganna. Það má jafnvel hafa samband við viðmælendur fyrirfram 

og gera þeim grein fyrir markmiðum viðtalsins þá vita þeir betur hvað þeir eru að fara út í og 

geta undirbúið sig. 

 Angrosino (2007, bls. 39) segir einnig mikilvægt að kynna sér málefnið sem viðtalið á 

að snúast um, viðmælandinn þurfi að finna að maður sýni efninu áhuga. Eins getur það verið 

hjálplegt að hafa lágmarks þekkingu á umfjöllunarefninu til að vita að hverju á að spyrja, 

hvað á að forðast og hvernig á að leiða viðtalið áfram eða bregðast við svörum viðmælandans. 
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Að sama skapi er maður fljótari að átta sig á því hvað er almenn vitneskja um málið og hvað 

er sérstæðara, hvað er vert að draga fram í viðtalinu.  

 Það er góð venja að vera búinn að læra á og hafa upptökutækin tilbúin áður en maður 

leggur af stað, það minnkar líkur á vandræðagangi og óöryggi þegar komið er á staðinn sem 

og uppákomum eins og ótímabæru batterísleysi tækjanna (Angrosino, 2007, bls. 39-40).  

 Það er alltaf gott að gefa sér nægan tíma í viðtalið, byrja á því að spjalla um daginn og 

veginn til að fá eins afslappað andrúmsloft og mögulegt er áður en maður vindur sér í viðtalið 

sjálft (Angrosino, 2007, bls. 41; Sigurjón Ólafsson, 2015, bls. 111). Rétt eins og maður rýkur 

ekki kaldur og stirður beint inn á völlinn þegar flautað er til leiks í fótboltaleik ætti maður 

ekki að æða beint í ítarlegustu spurningar viðtalsins um leið og maður kemur inn úr dyrunum, 

í báðum tilfellum er æskilegt að byrja fyrst á lágmarks upphitun.  

 Eitt það mikilvægasta þegar kemur að viðtalstækni er að fylgjast vel með og veita 

viðmælandanum fulla athygli. Spyrillinn þarf að vera góður, og ekki síst virkur, hlustandi 

(Angrosino, 2007, bls. 41; Sigurjón Ólafsson, 2015, bls. 109-111). Hann ætti að taka undir 

það sem viðmælandinn segir með stuttu jái, mhm, einmitt eða öðrum slíkum orðum sem gefa 

til kynna að hann sé að fylgjast með. Það er þó jafnvel æskilegra þegar verið er að taka upp 

hjóðvarp eða myndband að spyrillinn brosi bara, kinnki kolli eða sýni önnur svipbrigði til að 

láta í ljós óskipta athygli sína (Angrosino, 2007, bls. 41). Það er nefnilega afar hvimleitt að 

hlusta á sífelldar undirtektir spyrils þegar maður sem áhorfandi er að reyna að einbeita sér að 

því sem viðmælandinn segir.  

 Varast skal í lengstu lög að trufla viðmælandann, stoppa hann af eða grípa fram í fyrir 

honum jafnvel þó hann sé kominn langt út fyrir efnið (Angrosino, 2007, bls. 41; Sigurjón 

Ólafsson, 2015, bls. 111), oftar en ekki ratar fólk nefnilega aftur á rétta sporið og heldur áfram 

frásögn sinni. Spyrill má heldur ekki vera of fljótur að dæma hvað skiptir máli og hvað ekki 

(Angrosino, 2007, bls. 41). Stundum kemur í ljós þegar heim er komið og farið er yfir viðtalið 

að það sem manni fannst málinu algjörlega óviðkomandi þegar viðtalið var tekið er eitt það 

bitastæðasta eftir á að hyggja eða skiptir í það minnsta máli í stóra samhenginu.  

 Maður skyldi ekki vanmeta þagnir og alls ekki hræðast þær eða reyna að fylla upp í 

þær í sífellu með orðagjálfri. Þagnir eru eðlilegar og í raun nauðsynlegur hluti af viðtölum. 

Þögn getur þýtt að viðmælandinn er að rifja eitthvað upp eða er hugsi yfir einhverju og þá er 

gott að gefa honum svigrúm (Angrosino, 2007, bls. 41). Oft heldur hann svo áfram að tala 

ekki síst ef spyrillinn brosir, þegir og horfir spyrjandi á hann.  

 Maður ætti alltaf að spyrja opinna spurninga í stað já og nei spurninga, en varast skal 

þó að hafa þær of almennar. Þær þurfa að vera afmarkaðar svo ljóst sé hvað verið er að spyrja 
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um en samt sem áður opnar svo viðmælandinn þurfi að svara í lengra máli. Aðeins ætti að 

spyrja einnar spurningar í einu og reyna að hafa þær eins hlutlausar og hugsast getur, þ.e.a.s. 

ekki spyrja leiðandi spurninga eins og t.d. Finnst þér ekki erfitt að vera komin á 

breytingarskeiðið? Heldur frekar hlutlausra spurninga eins og Hvernig upplifir þú að vera 

komin á breytingaskeiðið? Best er að leyfa viðtalinu að flæða og vera ekki of fastur í því að 

spyrja og spyrja. Það er fínt að hafa nokkrar spurningar eða jafnvel spurningalista meðferðis 

til að styðjast við en varast skal að láta hann stjórna viðtalinu (Angrosino, 2007, bls. 41-42).  

 

  

Framkvæmd og framsetning 

 

Fróðleikur í felum 

Í aldanna rás hefur ýmis fróðleikur gengið mann fram af manni og frá konu til konu. 

Hversdagsleg húsráð við líkamlegum kvillum, matseld, handverki, ræktun o.s.frv. Sumt hefur 

þótt þess virði að skrásetja eins og jurtalækningar eða mataruppskriftir svo dæmi sé tekið. 

Annað hefur einhverra hluta vegna ekki notið sömu athygli. Málefni kvenna eins og 

breytingaskeiðið er þar á meðal. Enn þann dag í dag er umræða um breytingarskeið kvenna 

ekki mjög opin og bækur um málefnið á íslensku má telja á fingrum annarrar handar.  

 Þeim Margréti Jónsdóttur Njarðvík, Eddu Arinbjarnar og Eyrúnu Ingadóttur, þótti það 

ekki viðunandi að íslenskar konur hefðu ekki greiðari aðgang að upplýsingum um þetta skeið 

í lífi þeirra og ákváðu þess vegna að stofna hópinn Breytingaskeiðið á Facebook í byrjun árs 

2013 og Áhugamannafélag um breytingaskeið kvenna í kjölfarið. Hópurinn, sem nú telur rétt 

tæplega 3.000 meðlimi, virkar að mörgu leyti eins og jafningjafræðsla þar sem konur geta rætt 

saman um allt sem viðkemur þessu tímabili í lífi þeirra, leitað ráða hver hjá annarri og deilt 

efni um skeiðið héðan og þaðan af internetinu.  

 Sú ákvörðun var tekin strax í upphafi að hópurinn skyldi vera lokaður og 

aðgangsstýrður af stofnendum hans. Ástæðan var fyrst og fremst sú að ef hópurinn væri opinn 

öllum væri hætta á að sá mikli trúnaður og einlægni sem einkenndu umræðuna og samskiptin 

í hópnum tapaðist. Það gaf því auga leið að þó umræðan væri komin á fullt skrið innan 

hópsins varð hún ekki mikið opnari út á við í samfélaginu. Húsráðin, lausnirnar og 

upplýsingarnar sem gengið höfðu konu fram af konu í aldanna rás voru þó komnar upp á 

yfirborðið og innan seilingar. Það þurfti bara að miðla þeim á annan hátt.  
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Verkefnið kom til mín 

Áhugamannafélagið hafði keypt lénið breytingaskeidid.is og sett upp vefsíðu félagsins 

sumarið 2014 en þar sem um áhugamannafélag var að ræða og meðlimir stjórnar allar með 

nóg á sinni könnu komst síðan aldrei almennilega í gagnið. Það voru settar inn þrjár myndir, 

logo félagsins, upplýsingar um stjórn, upplýsingar um ráðstefnu sem haldin var á vegum 

félagsins, örfáir linkar án frekari skýringa og nokkur húsráð úr breytingaskeiðshópnum en 

síðan ekki söguna meir (sjá viðauka 1).  

 Sumarið 2015 fékk ég tilboð frá félaginu um að taka það að mér að koma síðunni á 

koppinn og halda henni við. Ég greip tækifærið og ákvað að nota vinnuna við vefsíðuna sem 

verklega hlutann í lokaverkefninu mínu í hagnýtri menningarmiðlun. Ég bað stjórnina að setja 

niður á blað það helsta sem hún ætlaðist til af mér þar sem ég væri í raun að vinna að þeirra 

hugmyndum og þeirra sýn en ekki mínum eigin (sjá viðauka 2).  

 Ég hafði áður unnið myndbönd fyrir félagið sem sýnd voru á ráðstefnu um 

breytingaskeiðið í Hörpu 6. maí 2014. Myndböndin eru unnin upp úr viðtölum sem ég tók við 

rúmlega 20 konur um breytingaskeiðið og mun ég fara nánar í vinnslu þeirra hér á eftir. Stjórn 

félagsins óskaði eftir að myndböndin yrðu birt á síðunni auk hvers konar fræðsluefnis um 

breytingaskeiðið sem ég fyndi. Hún óskaði einnig eftir að allur sá fróðleikur sem saman hafði 

safnast í lokaða facebookhópnum yrði tekinn saman og miðlað á skipulegan hátt á vefsíðunni.  

 

Myndbandsverkefni ýtt úr vör 

Á vorönn 2014 var ég skráð í námskeiðið Heimildamyndir (HMM220F) þegar mér bauðst að 

taka þátt í verkefni fyrir Áhugamannafélagið um breytingaskeið kvenna. Ég þekki til 

varaformanns félagsins sem vissi að ég stundaði nám við Hagnýta menningarmiðlun og þess 

vegna kom hann að máli við mig. Félagið ætlaði að halda ráðstefnu um breytingaskeiðið í maí 

sama ár og óskaði eftir því að ég tæki viðtöl við nokkrar konur í tengslum við málefnið. 

Viðtölin átti að taka upp á myndband og sýna á milli fyrirlestra á ráðstefnunni. Ég sá mér leik 

á borði og þáði að taka þátt í verkefninu þar sem ég sá fram á að geta nýtt hluta viðtalanna í 

stutta heimildarmynd sem skila átti í fyrrnefndu námskeiði.   

 Upphaflega hafði stjórn félagsins fengið til liðs við sig konu sem átti að sjá um 

upptökur á meðan ég tæki viðtölin. Ég mælti mér nokkrum sinnum mót við konuna sem hafði 

upptökuvél til afnota en virtist ekki ná að fá vélina til að taka neitt upp. Eftir þriðja eða fjórða 

skiptið sem ég hitti hana án þess að geta farið af stað í tökur ákvað ég með samþykki félagsins 

að ég myndi sjálf sjá um tökur á viðtölunum. Ef við gátum ekki náð tökum á aukaefni út úr 

okkar tveggja manna fundum þá var hætta á því að sama staða kæmi upp þegar búið væri að 
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boða þriðju manneskjuna í viðtal. Það hefði verið leiðinlegt auk þess sem það hefði getað 

reynst flókið að bóka tíma sem við hefðum allar þrjár komist á enda var upptökukonan með 

annað verkefni á prjónunum líka og frekar tímabundin. Úr varð að ég notaðist við vélarnar 

sem Hagnýt menningarmiðlun hefur til afnota fyrir nemendur enda var ég að taka upp efni 

sem ég ætlaði að nota í námskeiði þar.  

 

Undirbúningur fyrir viðtölin 

Ég er sjálf ekki komin á breytingaskeiðsaldurinn enn og sökum þess að opinská umræða um 

þessi mál er ekki lengra á veg komin en raun ber vitni þá vissi ég satt að segja ekki svo margt 

um þetta tímabil í lífi kvenna. Það eina sem ég gat í rauninni tengt við voru töluvert ýktar 

skapstyggar konur í bandarískum grínþáttum sem ráku höfuðið inn í frysti á meðan mestu 

hitakófin gengu yfir. Ég hafði þó grun um að þeirri ímynd hygðist félagið kollvarpa með 

aukinni fræðslu og umræðu.  

 Ég sat nokkra skipulagsfundi með stjórn félagsins auk annarra kvenna sem tóku þátt í 

undirbúningi ráðstefnunnar. Þær töluðu opinskátt um breytingaskeiðið og á milli þess sem 

þær dásömuðu kraftinn og styrkinn sem þær upplifðu á þessu æviskeiði þá gerðu þær 

góðlátlegt grín að sjálfum sér fyrir gleymsku eða hitakóf. Með því að umgangast þær, fylgjast 

með þeim, spyrja spurninga og hlusta fékk ég töluvert dýpri sýn á breytingaskeiðið. Sú sýn 

hélt svo áfram að dýpka með hverju viðtalinu sem ég tók.  

 Þegar ég taldi mig vera komna með ákveðna hugmynd um það hverju félagið sæktist 

eftir og hvað það vildi fá út úr viðtölunum, samdi ég fáar en opnar spurningar sem ég bar 

undir stjórnina og studdist svo við í upptökunum.  

 

Val á viðmælendum 

Stjórn áhugamannafélagsins setti upp lista af konum sem þeim fannst á einhvern hátt 

áhugaverðar eða vissu að hefðu frá einhverju markverðu að segja í tengslum við 

breytingaskeiðið. Þær óskuðu líka eftir ábendingum um viðmælendur í facebookhópnum. 

Þegar þær töldu að listinn væri orðinn nokkuð góður sendu þær póst á allar konurnar með 

beiðni um þátttöku þeirra í verkefninu sem og upplýsingum um að ég myndi í kjölfarið hafa 

samband við þær til að kanna áhuga þeirra og mæla mér mót við þær.  

 Ég fékk listann svo sendan frá félaginu auk upplýsinga um konurnar og bakgrunn 

þeirra. Ég hafði samband við þær og sumum sendi ég spurningalistann sem ég studdist við ef 

þær óskuðu eftir því. Viðtökur kvennanna voru almennt góðar þó sumar þeirra hafi ekki viljað 

veita viðtal. Þar sem ég var bundin því hvenær hægt var að fá upptökuvélina lánaða, enda 
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fleiri nemendur sem þurftu að nýta hana í sín verkefni, náði ég ekki að taka viðtöl við allar 

þær konur sem lýstu yfir áhuga sínum á að taka þátt. Konurnar sem ég náði að hitta og spjalla 

við urðu þó rúmlega tuttugu talsins. Viðtölin voru mestmegnis tekin yfir tvær þétt bókaðar 

helgar vorönnina 2014. Ég þeyttist á milli staða á höfuðborgarsvæðinu, upp í Kjós, út á 

Álftanes og upp í Borgarfjörð og talaði við hverja konuna á fætur annarri.  

 Krafturinn, lífsreynslan, gleðin og styrkurinn sem einkenndi þessar konur var ótrúlegur 

og þær sannfærðu mig hver af annarri um að breytingaskeiðið væri ekki eitthvað til að óttast 

heldur þvert á móti eitthvað til að hlakka til. Að sjá og upplifa þessar konur, hverja annarri 

yndislegri og brosmildari gerði það að verkum að þessi ameríska og skapstygga sem hélt til í 

frystiskápnum varð minna og minna raunveruleg. Á endanum upplifði ég hana sem frekar 

slappan brandara sem viðheldur staðalímyndum. Ég vona að með tilkomu síðunnar verði fleiri 

fyrir svipuðum áhrifum og ímyndin um skapstyggu óhemjuna verði á undanhaldi.  

 

Upptökuvélin og græjurnar 

Eins og Angrosino (2007, bls. 39-40) bendir á er mikilvægt að vera búinn að læra á og stilla 

tækin sem nota á í upptökum. Ég taldi mig nokkuð örugga með kvikmyndavélina þar sem ég 

hafði oft notað hana áður án teljandi vandræða. Ég sótti hana snemma um morguninn niður í 

kjallarann í Odda til Grettis Sigurjónssonar þar sem  hún beið mín með fullhlöðnum 

batteríum, hljóðnema sem virkaði, snúru, heyrnatólum og tómum minniskortum. Það leit út 

fyrir að allt væri í lukkunnar velstandi. Ég brunaði því af stað í fallegu veðri, klár í fyrstu 

viðtalslotuna í Borgarfirðinum.  

 Þegar komið var í Borgarnes og fyrsti viðmælandi mættur til leiks tók ég eftir því að 

birtustig vélarinnar fór á engan hátt saman við dagsbirtuna á viðtalsstaðnum. Ég gat með engu 

móti kallað fram zebrarendur en reyndi allt hvað ég gat til að laga það, hringdi meira að segja 

í Gretti sem lagði til það sama og ég hafði prófað en allt kom fyrir ekki. Ég þarf því að bíta í 

það súra epli að öll viðtölin í Borgarfirðinum eru dökk, gróf og léleg tæknilega séð. Ég þurfti 

meira að segja að henda einu viðtalinu þar sem að ég var ekki komin upp á Húsafell fyrr en 

rétt undir kvöld en þá var orðið það dimmt úti að viðmælandinn leit út eins og skuggavera á 

myndbandinu.   

 Daginn eftir hringdi ég loks í Höllu Kristínu Einarsdóttur sem gat sem betur fer fundið 

stillinguna sem þurfti að laga og því eru gæði seinni viðtala nokkuð skárri. Sá sem hafði notað 

vélina á undan mér hafði líkast til verið að taka upp utandyra og hafði þess vegnað tónað 

birtuna niður úr öllu valdi. Svona vandamál geta auðveldlega komið upp þegar margir 
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nemendur eru að samnýta sömu vélarnar en það kennir manni að taka upp nokkur prufuskot 

áður en maður heldur af stað á upptökustað.  

 Samkvæmt fræðunum ætti alltaf að passa upp á gæði efnis á vefsíðum, til að mynda 

gæði myndbanda og mynda sem best er að hafa í sem bestri upplausn. Það er nokkuð ljóst að 

myndböndin mín verða ekki í réttri upplausn og gæðin verða ekki mikil. Ég vil þó meina að 

með tilkomu ýmiss konar samfélagsmiðla og borgaralegrar blaðamennsku sé fólk orðið 

vanara lélegum myndskeiðum og kippi sér ekki sérstaklega upp við misjöfn gæði. Þar að auki 

finnst mér skipta gífurlegu máli hvort myndbönd eins og þessi eru birt á vefsíðu 

áhugamannafélags eða t.d. á heimasíðu ríkisstofnunnar, fjölmiðils eða eins af stóru 

viðskiptabönkunum. Ég held að við hljótum að gera aðrar kröfur til áhugamannafélags en 

stórra stofnanna.  

 

Viðtölin sjálf 

Þar sem ég var ein á ferð með allar græjurnar lék ég hlutverk spyrils, hljóðmanns og 

upptökustjóra öll í senn. Ég þurfti að setja upp græjurnar, stilla fókusinn, athuga með hljóðið 

og þar fram eftir götunum. Á meðan gafst góður tími til að brjóta ísinn, spjalla á 

hversdagslegum nótum við viðmælendur mína um allt milli himins og jarðar. Ég fann að það 

losaði um málbeinið á þeim og slakaði á spennunni sem lá oftar en ekki í loftinu, enda 

konurnar misvanar að veita viðtöl og vera teknar upp á myndband.  

 Ég reyndi að vera eins afslöppuð og ég gat og gefa okkur eins mikinn tíma og þurfti til 

að ná góðu viðtali. Ég reyndi að ná augnsambandi við þær, kinkaði kolli og brosti þegar við 

átti og forðaðist ekki þagnir. Oftar en ekki fannst þeim sjálfum þögnin óþægilegri en mér og 

héldu áfram að tala en það er auðvitað það sem við viljum helst, að viðmælendur okkar gefi 

okkur sem mestar upplýsingar. Það er svo alltaf hægt að klippa viðtalið til og draga með því 

fram athyglisverðustu punktana.  

 

Vinnsla og klipping myndbandanna 

Upphaflega samþykktu viðmælendur mínir að taka þátt í myndböndum sem sýna átti á 

ráðstefnu sem og að leyfa mér að nota viðtölin í skólaverkefni (heimildamyndina sem ég 

nefndi hér að framan). Þegar átti svo að fara að setja myndböndin á internetið voru forsendur 

breyttar svo ég sendi út póst til allra þeirra kvenna sem veitt höfðu viðtöl og bað um leyfi 

þeirra til að fá að birta myndböndin á vefnum. Einhverra hluta vegna bjóst ég ekki við góðum 

viðtökum, það var því mjög ánægjulegt þegar allar konurnar veittu samþykki sitt.  
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 Ég hafði upphaflega tekið þá ákvörðun (eftir fyrstu 3-4 viðtölin) að ég myndi ekki 

eyða tíma í auka myndefni af hverri konu fyrir sig, þ.e.a.s. ég ætlaði ekki að fylgja þeim öllum 

eftir til að ná B-roll skotum til að leggja yfir viðtölin. Bæði þótti mér það taka of langan tíma 

þar sem ég þurfti að komast yfir mörg viðtöl á skömmum tíma og eins voru myndböndin eðli 

sínu samkvæmt talandi hausar þar sem klippurnar úr viðtölunum voru yfirleitt stuttar og 

skiptingar á milli viðmælenda örar. Ef ég vildi hafa tækifæri til að setja textaborða (e. subtitle) 

með nöfnum kvennanna og titli þá fór einfaldlega betur á því að vera ekki með aukaefni til 

myndskreytingar.  

 Ég gerði þó undantekningu við gerð heimildamyndarinnar enda var gerð krafa um slíkt 

í námskeiðinu. Ég lenti samt í hálfgerðum vandræðum þar sem ég hafði ekki tekið upp neitt 

aukaefni að ráði. Það endaði með því að ég bjó til stuttar teiknimyndir til að leggja yfir 

viðtölin. Myndin var sýnd þannig á ráðstefnunni við góðar undirtektir en mér fannst ekki 

passandi að setja hana þannig á vefsíðuna. Ég vildi hafa sömu heildarmyndina á öllum 

myndböndunum og því ákvað ég að klippa hana upp á nýtt, taka út allar teiknimyndir, titil og 

niðurlag.  

 Upphaflega klippti ég myndböndin í samræmi við dagskrá ráðstefnunnar. 

Myndbandsbútarnir voru sýndir á milli fyrirlestra og ég reyndi að tengja innihald 

myndbandanna við efni fyrirlestranna. Þegar hjúkrunarfræðingurinn fjallaði um 

breytingaskeiðið á frekar líffræðilegum nótum klippti ég saman þegar viðmælendur mínir 

lýstu helstu einkennum sem þeir fundu fyrir. Þegar grasalæknirinn talaði um jurtalækningar 

klippti ég bút með umfjöllun viðmælenda minna um hvaða lausnir virkuðu fyrir þá og eins 

þegar sálfræðingurinn fjallaði um andlegu málefnin klippti ég saman það sem viðmælendur 

mínir höfðu að segja um það. Ég leyfði myndbandsbútunum að halda sér nokkurn veginn með 

sömu áherslum þegar ég klippti myndböndin aftur fyrir vefsíðuna.  

 Leiðbeinandinn  minn, Ármann Gunnarsson, stakk upp á því við mig að ég myndi 

ramma myndböndin inn með einhvers konar upphafi og endi. Mér fannst það góð hugmynd 

sérstaklega þar sem myndböndin eru sex talsins. Þá væri ég með ákveðið „  ef“ sem tengdi 

þau öll saman og gerði heildarmyndina faglegri. Það varð því úr að ég bjó til stuttan inngang 

þar sem ég notaðist við logo félagsins. Ég prófaði líka að gera endi á myndböndin en fannst 

það einhverra hluta vegna ekki virka nógu vel svo ég ákvað að leyfa þeim að deyja út (e. fade 

out) og enda á svörtum skjá.  
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Uppsetning myndbandanna á vefnum  

Ég velti því mikið fyrir mér hvar best væri að hafa myndböndin á vefsíðunni. Hvort þau ættu 

heima undir núverandi flokki á leitarstikunni sem kallast Ráðstefna. Eða hvort ég ætti að hafa 

þau undir flokknum Frá konu til konu þar sem myndböndin eru í raun ekkert annað en 

skilaboð kvenna til kvenna eins og samræðurnar á Facebook síðunni. Myndböndin gefa bara 

meiri nánd og skilning á að á bak við ráðin og upplýsingarnar eru raunverulegar, lifandi og 

einlægar konur. Ég var samt hrædd um að ef ég setti myndböndin undir Frá konu til konu 

hnappinn yrði síðan ekki lengur einföld og þægileg í notkun heldur yrði of mikið áreiti þar 

sem öllu ægði saman. Mér fannst heldur ekki passandi að einstakur atburður, ráðstefnan sem 

átti sér stað fyrir rúmu ári síðan, ætti sér hnapp á leitarstikunni.  

 Það varð því ofan á að ég bjó til sér undirsíðu fyrir myndböndin en ég kalla hana 

Viðtöl í mynd. Ég vildi hvorki nefna flokkinn bara Viðtöl né Myndbönd, mér fannst það hvoru 

tveggja of almennt og vítt. Hins vegar fannst mér það ganga upp að setja þetta saman. Þá var 

ljóst að á síðunni mætti finna myndbandsviðtöl. Hvorki blaðaviðtöl né myndbönd af 

youtube.com. Auðvitað er Viðtöl í mynd frekar opið en það sama má segja um Greinar og/eða 

Pistlar. Á sama tíma er nokkuð ljóst hvað það er sem finna má á slíkum undirsíðum.  

 

Að sníða sér stakk eftir vexti  

Facebookhópurinn breytingarskeiðið var stofnaður eins og áður segir í byrjun mars árið 2013 

og meðlimir eru rétt tæplega 3000 talsins í dag (ágúst 2015).  

 Upphaflega ætlaði ég að fara í gegnum öll samskipti sem fram höfðu farið innan 

hópsins frá stofnun hans og fram til dagsins í dag. Ég sat kvöld eftir kvöld og færði 

upplýsingar af síðunni yfir í word skjal. Ég tók skjáskot af öllum samskiptum sem fram fóru á 

síðunni nema þegar konur settu inn skilaboð og þökkuðu fyrir að hafa verið samþykktar í 

hópinn. Ég var komin það langt aftur í tímann að Facebooksíðan vann afskaplega hægt og því 

var þetta mjög tímafrekt ferli. Þegar ég var búin að eyða nokkrum kvöldum, helgum og vikum 

í að klippa og líma inn í wordskjal og þegar blaðsíðurnar í skjalinu voru komnar í 483 ákvað 

ég að ég þyrfti að afmarka mig.  

 Ég var aðeins búin að sækja efni frá því í mars 2013 fram í ágúst 2014 og er því með 

um 18 mánaða yfirferð af stöðuuppfærslum, kommentum og linkum. Ég hyggst klára að fara 

yfir öll samskiptin í nánustu framtíð en ég tel ekki raunhæft að gera það allt í einu. Tæplega 

500 blaðsíður í wordskjali yfir eins og hálfs árs tímabil hlýtur að teljast nokkuð góður 

þverskurður af samskiptum og upplýsingum innan hópsins.  
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Efnið orðræðugreint 

Ég ákvað að fara yfir efnið á gamla mátann, prenta það allt út, flokka og orðræðugreina á 

pappír. Stafla í bunka og breiða úr efninu yfir allt borðstofuborðið. Þarna kannski kristallast 

hræðsla mín við tækni eða tregða mín og getuleysi til að kynna mér nýjungar. Án efa hefur 

einhver fundið upp app eða forrit sem hentar vel til úrvinnslu efnis. Mér finnst hins vegar 

alltaf best, rétt eins og vefsíður ættu alltaf að vera sem einfaldastar og aðgengilegastar, að 

sækja í einfaldleikann og grunninn eða undirstöðuna, sjálfan pappírinn. Það er eins og ég sé 

öruggari þegar ég er með eitthvað áþreifanlegt í höndunum.  

 Ég fann strax að konurnar í hópnum þyrsti í fróðleik og ráðleggingar, stað þar sem þær 

gátu talað frjálslega um hin og þessi einkenni breytingaskeiðsins og jafnvel bara fengið 

staðfestingu á að þær væru ekki einar um að upplifa þau. Ég sá líka fljótlega að umræðan 

litaðist svolítið af hugmyndum um inntöku hormóna á móti náttúrulyfjum við hinum ýmsu 

kvillum sem konur glíma við á breytingarskeiði. Mér fannst umræðan ekki ósvipuð 

umræðunni sem hefur verið ansi lífsseig á síðastliðnum árum í tengslum við fæðandi konur 

sem ýmist velja náttúrulega fæðingu eða mænurótardeyfingu. Það er eins og konur sem kjósa 

verkjalyf í fæðingu og hormóna á breytingaskeiði séu ekki settar í sama flokk og konur sem 

koma börnunum sínum í heiminn án verkjalyfja eða stunda hugleiðslu og taka inn náttúrulyf á 

breytingaskeiðinu. Ég sá því ákveðna átakapunkta í orðræðunni rétt eins og Ingólfur (2006, 

bls. 179-180) fjallar um. Umræðan var þó ekki alveg svarthvít þar sem margar konur bentu á 

að allar erum við ólíkar og það sem hentar einni konu hentar ekki endilega þeirri næstu.  

 Þrástefin voru líka fjöldamörg og eru í raun það sem mótar lykilorðin mín á 

vefsíðunni. Á undirsíðunni Frá konu til konu setti ég nefnilega fróðleikinn sem er að finna í 

facebook hópnum fram á eins skipulegan hátt og ég mögulega gat. Þar birtast lykilorðin hvert 

af öðru á þar til gerðum hnöppum sem hægt er að smella á, þá opnast gluggi og fróðleikurinn 

sem á við það lykilorð kemur í ljós.  

 Lykilorðin mynda í raun einskonar leiðarkerfi á síðunni. Þau orð eða þeir flokkar sem 

ég valdi eftir að hafa orðræðugreint samskiptin á facebookhópnum eru eftirfarandi: Hitakóf, 

hormónalyf, jurtir, óhefðbundnar lækningar, kynlíf, mataræði, náttúrulyf og svefnleysi. 

 

Fleiri hugmyndir kvikna 

Þegar ég fór í gegnum samskiptin í breytingaskeiðshópnum á Facebook fann ég ýmislegt 

fleira áhugavert en það sem ég dreg fram á undirsíðunni Frá konu til konu. Til að mynda voru 

konurnar duglegar að deila tenglum á áhugavert efni tengt breytingaskeiðinu. Greinar, 

myndbönd, tónlist og jafnvel brandarar streymdu inn á síðuna hvaðanæva að. Ég ákvað því að 
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taka það allt saman og setja á sér undirsíðu sem ég kalla einfaldlega Tenglar. Á þeirri síðu set 

ég einnig undirflokkana Myndbönd, Greinar, Vefsíður og Annað til að afmarka efnið betur og 

leiða notendur auðveldlega áfram. Ég veit að maður ætti ekki að nefna flokka eitthvað eins 

almennt og óljóst og Annað en ég vil raunverulega geta sett hvað sem er inn í þennan flokk, 

allt það sem stendur afgangs og er hvorki grein, vefsíða né myndband. Ég hefði aldrei notast 

við svona flokkun á forsíðu vefsíðunnar en tel mig komast upp með það á undirsíðu þar sem 

yfirflokkurinn Tenglar hjálpar til við að gefa vísbendingu um innihaldið.  

 Annað sem ég tók eftir var að konur spjölluðu mikið um bækur sem þær höfðu lesið 

og óskuðu eftir hugmyndum að lestrarefni, enda aðeins til tvær bækur um málefnið á íslensku. 

Margar pöntuðu sér bækur í gegnum amazone.com og álíka síður. Mér datt þá í hug að reyna 

að fá konurnar í hópnum til að skrifa stuttan útdrátt eða umsögn um bækurnar sem þær voru 

að lesa. Ég setti um 250-500 orða viðmið og skellti inn skilaboðum í Facebookhópinn þar sem 

ég óskaði eftir aðstoð þeirra. Viðtökur voru mjög dræmar, það voru nokkrar sem settu „like“ 

við stöðuna og aðrar skrifuðu við hana að þetta væri gott framtak. Aðeins ein kona sendi mér 

póst en hann innihélt ekki umsögn um bókina sem hún var að lesa heldur frekar hugleiðingar 

hennar um breytingaskeiðið. Sem nokkrum dögum síðar birtist sem örlítið lengri pistill í 

Kvennablaðinu. Ég hafði einmitt viðrað það við hana hvort hún væri tilbúin til að leyfa okkur 

að birta efnið á breytingaskeidid.is en hef líklega ekki verið nógu fljót til.  

 Hugmyndin um bókaumsagnirnar féll því svolítið um sjálfa sig. Engu að síður vildi ég 

útbúa bókalista sem konur gætu skoðað til að fá hugmyndir að lesefni. Ég ákvað því að útbúa 

sér undirsíðu sem heitir Bækur og inniheldur upplýsingar um hinar ýmsu bækur um 

breytingaskeiðið. Ég ákvað að hafa formið það sama og á síðunni Tenglar nema að yfirheitin 

eru nöfn bókanna. Við fyrstu sýn inniheldur síðan því samfelldan lista af bókartitlum. Það má 

svo smella á titlana og þá birtist umsögn og/eða linkur á umsagnir um bækurnar sem ég fann á 

internetinu. 

 

Pistill mánaðarins  

Á fundi fyrr í vor með leiðbeinandanum mínum, Ármanni Gunnarssyni, stakk hann upp á leið 

til að vekja meiri athygli á síðunni og breytingaskeiðinu almennt. Hann stakk upp á því að fá 

þjóðþekktar konur til að skrifa stutta pistla á síðuna um breytingaskeiðið. Mér fannst það strax 

skemmtileg hugmynd og vil endilega að hún verði að veruleika. Ég hugsaði það þannig að í 

hverjum mánuði birtum við einn pistil til að halda síðunni lifandi, þannig að það kæmi alltaf 

nýtt efni inn á hana reglulega. Ég bjó því til sér undirsíðu sem kallast einfaldlega Pistlar.  
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 Ég ákvað þó að fyrsti pistillinn yrði eftir óþekkta konu. Í og með af því að ég vildi að 

síðan væri komin á almennilegt skrið og búin að fá meiri umferð áður en ég færi að hafa 

samband við þekktar konur en aðallega af því að mér datt strax í hug ákveðin kona sem ég 

vildi fá í verkefnið. Ég tók myndbandsviðtal við hana fyrir ráðstefnuna og hún hafði frá svo 

mörgu að segja en það skilaði sér engan veginn í þessum stuttu myndbrotum sem voru klippt 

saman úr viðtölum við margar konur. Ég vildi því endilega fá að heyra hennar sögu og hennar 

upplifun af breytingaskeiðinu. Það stóð ekki á henni og ég var komin með pistil frá henni 

nokkrum dögum eftir að ég nefndi þetta við hana fyrst.  

 Ég setti ákveðinn orðafjölda til viðmiðunar (1000 - 1200 orð) en hún fór aðeins fram 

yfir það og því bað ég hana að skipta textanum upp og setja millifyrirsagnir svo það myndi 

lofta betur um textann á netinu. Fólk les nefnilega öðruvísi á vefsíðum en ef það er að lesa 

útprentaða texta. Einnig fannst mér þurfa að vera mynd með pistlinum og fannst að það væri 

hreinlegast að fá bara myndir af konunum sem skrifa pistlana. Það gefur mestu möguleikana á 

samhæfðri heildarmynd. Þ.e.a.s. að hver pistill sé með mynd af höfundi efst í öðru hvoru 

horninu. Ég óskaði því eftir mynd hjá textahöfundi, sem ég og fékk, áður en ég setti pistilinn 

upp á vefsíðunni.  

 Á næstunni mun ég hafa samband við fleiri konur og óska eftir pistlum frá þeim. Ég 

hef nokkrar í huga nú þegar. Sumar þjóðþekktar sem ég hafði sambandi við vegna viðtalanna 

og sýndu verkefninu áhuga en komust ekki á þeim tíma sem ég hafði upptökuvél til taks. 

Aðrar konur sem staðið hafa upp úr í Facebookhópnum sem skemmtilegir pennar með 

húmorinn í lagi. Mér finnst allt í lagi að hafa þekktar og óþekktar konur í bland þegar kemur 

að pistlunum. Rétt eins og í myndböndunum, en þar má einmitt finna þjóðþekktar konur í 

bland við aðrar alveg óþekktar. Það sýnir ákveðinn þverskurð þjóðarinnar og styður við þá 

staðreynd að til eru konur af öllum stærðum og gerðum og allar ættu þær að hafa eitthvað til 

málanna að leggja.   

 

Greinar 

Þar sem áhugamannafélagið er á annað borð að setja upp síðu um breytingaskeiðið þá er um 

að gera að fá fræðimenn og konur eða aðra sem hafa þekkingu á málefninu til að skrifa nýjar 

greinar um það. Þó tenglar séu góðir og nái langt þá er líka smart, að mínu mati, að setja fram 

nýtt efni og ekki er verra ef það er á íslensku. Ég hafði því samband við allar konurnar sem 

héldu fyrirlestra á ráðstefnunni um breytingaskeiðið og óskaði eftir því að þær skrifuðu stutta 

grein um breytingaskeiðið út frá sínu sérsviði. Sérsvið þeirra eru meðal annars 

hjúkrunarfræði, kvensjúkdómalækningar, sálfræði og grasalækningar.  
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 Ég hef ekki fengið svar frá þeim öllum ennþá en tvær hafa nú þegar svarað og ætla að 

skrifa greinar fyrir síðuna. Það er þó ekki ljóst hvort þær verða komnar frá þeim og inn á 

síðuna áður en ég þarf að skila lokaverkefninu mínu. Hafa ber því í huga að vefsíðan er sett 

upp með það fyrir augum að hún muni lifa töluvert lengur  svo hugmyndir mínar um efni 

síðunnar einskorðast ekki við skiladag þessa verkefnis. Þegar greinarnar berast munu þær 

birtast á undirsíðu sem ég kýs að kalla Greinar. Eins mun ég hafa samband við fleiri fagaðila 

og óska eftir skrifum þeirra á síðuna. Dettur mér þar helst í hug nálastungusérfræðingur, 

læknir, kynjafræðingur, næringarfræðingur, kynfræðingur, sjúkraþjálfari og svo framvegis.  

 Ég vil meina að svona skrif kallist frekar greinar en pistlar þar sem þær hafa ákveðna 

fræðilega og/eða starfstengda snertingu. Pistlar eru fyrir mér meira eins og hugleiðingar eða 

umfjöllun þar sem pistlahöfundar setja jafnvel fram sína persónulegu skoðun eða reynslu en 

skrifa ekki endilega út frá fræðum eða þekkingu. Þess vegna kýs ég að hafa sér undirsíðu fyrir 

greinar og aðra fyrir pistla.  

 Blaða- og fréttamanninn í mér klæjaði líka í puttana að hafa pláss fyrir fréttir á 

síðunni. Ég íhugaði meðal annars að nefna undirsíðuna Greinar og fréttir. Ég ákvað þó eftir 

nokkra íhugun að hafa engar fréttir að svo stöddu þar sem ég mun sinna síðunni meðfram 

fullri vinnu og því erfitt að vera stöðugt með puttann á púlsinum og skrifa nýjar fréttir. Fyrir 

nú utan það að málefni tengd breytingaskeiðinu fara sjaldnast það hátt að fréttnæmt efni 

drjúpi af hverju strái. Því viljum við þó breyta með því að opna umræðuna og hver veit nema 

einn daginn verði undirsíðunni Fréttir bætt við.  

 Bæði til að undirsíðan yrði ekki tóm til að byrja með og eins af því að mér fannst 

óþarfi að taka heila undirsíðu undir atburð sem haldin var fyrir rúmu ári síðan ákvað ég að 

færa til efni. Undir áhrifum Sigurjóns Ólafssonar (2015, bls. 62) og skrifum hans um hvernig 

vefstjóri þarf að taka af skarið og ákveða að henda út efni eða bæta og breyta þvert á tillögur 

annarra í fyrirtækinu (eða áhugamannafélaginu) ákvað ég að skera niður og einfalda. Ég tók út 

undirsíðuna sem félagið hafði sett upp og kallað Ráðstefna (sjá viðauka 1), endurskrifaði 

efnið sem þar var að finna og setti sem grein á undirsíðuna Greinar. Ég á reyndar pínulítið 

bágt með að kalla skrifin mín grein en þar sem það telst varla fréttnæmt lengur að ráðstefnan 

var haldin er heldur ekki hægt að kalla það frétt. Kannski er það bara einhvers konar blanda af 

hvoru tveggja. Ég tók í það minnsta þá ákvörðun að ráðstefnan ætti skilið umfjöllun þó hún 

ætti kannski ekki skilið sér undirsíðu og því fá skrifin um hana að flokkast undir Greinar að 

svo stöddu. 
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Uppsetningin fyrir breytingar 

Þegar ég tók við síðunni var hún nokkuð aðgengilega uppsett að mínu mati. Það hafði til að 

mynda verið haldið í hefðirnar að því leyti að leiðarkerfið var efst þvert yfir síðuna með 

nokkrum flokkum sem hægt var að velja úr. Leiðarkerfisstikan var mjög vel afmörkuð með 

dökkgulum lit en á henni voru flokkarnir skrifaðir með hvítum stöfum sem urðu rauðir ef 

maður setti bendilinn ofan á þá. Ef maður svo smellti á einhvern flokkinn varð hann rauður og 

feitletraður svo það var alveg ljóst á hvaða síðu maður var staddur. Fyrir ofan leiðarkerfið efst 

í vinstra horninu var logo félagsins sem hægt var að smella á sama á hvaða undirsíðu maður 

var staddur en þá fór maður aftur á forsíðuna.  

 

 

Mynd 3 Skjáskot af www.breytingaskeidid.is fyrir breytingar og áður en ég fór að vinna við hana. 

 

 Undir gulu leiðarkerfisstikunni var svokallaður borði með þremur myndum af konum 

á breytingaskeiðinu. Tvær myndanna voru teknar í salnum í Hörpu, á ráðstefnunni sem haldin 

var um breytingaskeiðið en ein er af konu sem stendur við hlið og veifar. Myndirnar í Hörpu 

sýna mikla gleði, kraft og samstöðumátt en myndin af konunni í hliðinu er mjög táknræn fyrir 

kaflaskil í lífinu þar sem nýtt æviskeið er að hefjast. Myndirnar flettust sjálfkrafa á fimm 

sekúndna fresti og voru á öllum undirsíðum vefsíðunnar. Þrátt fyrir að þær flettust sjálfkrafa 

fannst mér þær ekki óþægilegt áreiti eins og blikkandi auglýsingar. Þetta gerðist ekki of hratt 

og myndirnar voru alveg kjurrar á milli skiptinga. Mér fannst þær viðeigandi og eins og hluti 

af heildarsýn síðunnar.  

 Efst í hægra horni síðunnar var að finna tengil á facebooksíðu félagsins en samkvæmt 

hefðunum ætti linkurinn að vera neðst á síðunni. Ég ákvað að fara eftir ráðleggingum Krugs 

og halda í hefðirnar svo ég færði tengilinn niður. Af því að forsíðan mun innihalda 

upplýsingar um félagið (ég kem betur inn á það hér á eftir) og þær munu því vera 
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aðgengilegar um leið og komið er inn á síðuna fannst mér óþarfi að endurtaka sömu 

upplýsingar neðst á síðunni. Hins vegar ákvað ég að setja gagnvirka innsláttarramma neðst á 

síðuna þar sem hægt er að hafa samband við félagið og munu póstar sem sendir eru þar í gegn 

berast á netfang tengt Áhugamannafélaginu. Efst í hægra horninu var ekki að finna neinn 

leitarglugga eins og hefðirnar kveða á um svo ég setti hann inn til að auðvelda notendum að 

finna það sem þeir leita að. 

 

Undirsíðurnar  

Á leiðarkerfisstikunni voru sex flokkar sem nefndust: Ráðstefna, Um félagið, Frá konu til 

konu, Hið andlega, Hið líkamlega og Áhugavert.  

 Heimasíðan eða upphafssíðan hét Ráðstefna en á henni var auglýsingastikla 

(myndband) fyrir ráðstefnuna og stutt umsögn um hana neðarlega á síðunni. Ofar á síðunni 

var stórt merki eða logo félagsins og óvirkur linkur þar við hliðina. Eins og ég hef komið inn á 

hér að framan fannst mér ekki hægt að hafa heila undirsíðu eða flokk fyrir löngu liðinn atburð 

svo ég ákvað að taka þá síðu út út leiðarkerfinu. Hins vegar fannst mér logoið njóta sín svo 

vel svona stórt að ég ákvað að halda því á heimasíðunni. Upplýsingar um hvenær félagið var 

stofnað og hverjir væru í stjórn fannst mér líka eiga erindi á heimasíðuna sem og að 

listakonan Kristín Gunnlaugsdóttir hafi gefið áhugafélaginu verkið sem notað er í logo þess. 

Þessar upplýsingar setti ég allar hægra megin inn á forsíðuna við hlið logosins sem nú er 

staðsett vinstra megin á síðunni. Í kjölfarið tók ég út gömlu undirsíðuna Um félagið enda 

óþarfi að hafa sérstaka síðu um það þegar forsíðan inniheldur allar helstu upplýsingar.  

 Næsta síða þar á eftir var síðan Frá konu til konu. Mér fannst það ekki mjög lýsandi 

titill svona við fyrstu sýn en á sama tíma svo lokkandi og dularfullur. Ég ákvað því að láta 

hann halda sér enda á hann vel við innihaldið sem eru ráðleggingar og fróðleikur kvennanna í 

Facebookhópnum, en það kemur einmitt fram í stuttum texta þegar síðan er opnuð. Á síðunni 

höfðu verið settir upp nokkrir undirflokkar í lóðréttri röð sem kölluðust: hitakóf, mataræði og 

hreyfing, nálastungur og að lokum svefnleysi. Þegar ýtt var á einn flokkinn, eins og t.d. 

hitakóf opnaðist hann og þar mátti finna ýmsar upplýsingar eða ráð við hitakófum. Um leið og 

ýtt var á næsta flokk lokaðist sá sem síðast var ýtt á og því var alltaf bara einn flokkur opinn í 

einu. Mér fannst það mikill kostur sem minnkaði áreiti og ringulreið eins og mögulegt var. Ég 

hefði viljað halda mig við þá uppsetningu. Það gekk þó ekki upp þar sem skipt var um 

vefumsjónarkerfi síðunnar stuttu fyrir skil og ég hef ekki enn fundið rétt forrit eða 

„accordian“ sem virkar á þann hátt. Ég ákvað því að hafa svipaða uppsetningu nema að hægt 

er að hafa marga flipa opna í einu. Ég ákvað hins vegar að breyta flokkunum og fjölga þeim í 
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samræmi við orðræðugreiningu mína á efni Facebooksíðunnar. Flokkarnir eru, eins og áður 

hefur komið fram: hitakóf, hormónalyf,  jurtir, óhefðbundnar lækningar, kynlíf, mataræði, 

náttúrulyf og svefnleysi. 

 Næstu tvær síður kölluðust Hið andlega og Hið líkamlega. Ég veit ekki alveg hvað 

það átti að standa fyrir enda var ekki neitt efni á þeim síðum þegar ég kom að verkefninu. Ég 

ákvað því að taka þær báðar út enda heitin bæði of almenn og óskýr.  

 Síðasta síðan á leiðarstikunni kallaðist Áhugavert og innihélt ýmsa linka sem póstað 

hafði verið í belg og biðu án mikilla skýringa. Það var ekki hægt að smella á slóðirnar heldur 

þurfti að klippa þær og líma inn í vafrann. Mér fannst sniðugt að hafa sér undirsíðu fyrir 

tengla en vildi hafa hana skipulegri. Í fyrsta lagi fannst mér heitið Áhugavert of opið og óljóst, 

ég var ekki viss um hvað biði mín ef ég smellti á þann flokk. Ég ákvað því að breyta nafninu í 

Tenglar, sem er vissulega nokkuð opið hugtak líka en samt sem áður meira lýsandi.  Mér 

fannst ekki mjög hreinlegt að setja svo bara hráa linka á víð og dreif um síðuna svo ég ákvað 

að gera svipað og á Frá konu til konu síðunni. Þ.e.a.s. ég bætti við nokkrum undirflokkum 

(Myndbönd, Greinar, Vefsíður og Annað) sem ég setti í lóðrétta röð. Þegar smellt er á 

flokkana má finna tengla með stuttum útskýringum um innihald síðunnar eða greinarinnar 

sem tengillinn er á.  

 

Uppsetning eftir breytingar 

Fyrstu hugmyndir mínar um síðuna voru að halda heildarútliti hennar að mestu óbreyttu enda 

fannst mér síðan mjög aðgengileg og þægileg þegar ég kom inn á hana fyrst. Ég ætlaði mér þó 

að taka svolítið til á henni eins og til dæmis á leiðarstikunni líkt og ég hef farið yfir hér að 

framan. Eftir því sem greinum og pistlum fjölgar mun ég að öllum líkindum setja upp 

einhvers konar flokkun á þær síður líka. Ég býst ekki við að það verði undirflokkar eins og á 

t.d. Tenglar heldur muni aðeins sjást í fyrirsagnir greinanna og fyrstu línurnar en hægt verði 

að velja „le a  eira“ o  þ  opna    reinin í heild sinni. Eins og er koma pistlar og greinar 

beint inn á síðuna án flokkunar en það mun varla ganga upp þegar efnið fer að aukast. 

Framtíðarsýnin er því að breyta uppsetningu eftir því sem efnið berst.  

 Að mínu mati minnkar allt áreiti á síðunni til muna þegar efnið er vel flokkað og 

aðgengilegt. Það er hægt að finna upplýsingarnar sem þú leitar að á örskotsstundu með því að 

nota leiðarkerfið sem ég reyndi að hafa sem skýrast og einfaldast. Síðan er að miklu leyti 

hugsuð sem gagnagrunnur eða uppflettisíða og er því að mínu mati mjög vel skannanleg en 

það er mjög miklvægur eiginleiki vefsíðna. Eins leitast ég við að hafa ekki of mikið efni á 
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síðunni svo notendur fórni ekki höndum og gefist upp. Til að minnka áreitið enn frekar hafði 

ég myndirnar í bannernum ekki hreyfanlegar heldur skipti þeim á milli síðna.  

 Á undirsíðunni Tenglar leitaðist ég við að hafa þá sem aðgengilegasta með því að hafa 

alveg ljóst hvar átti að smella til að komast á réttan stað. Ég lét slóðina sjálfa ekki sjást heldur 

faldi hana í orði sem hægt er að smella á. Ég skrifaði líka stuttan skýringartexta um efnið sem 

tengillinn leiddi á svo fólk gæti tekið ákvörðun um hvort það vildi smella á hann og skoða 

nánar.  

 

Vefumsjónarkerfi 

Síðan var sett upp á vefumsjónarkerfi Joomla sem einhverra hluta vegna lét ekki nægilega vel 

að stjórn. Þrátt fyrir að ég setti allt upp eftir kúnstarinnar reglum virtist það ekki skila sér yfir 

á vefsíðuna sjálfa. Stundum datt jafnvel efni út af síðunni ef ég svo mikið sem skráði mig inn 

á vefstjórnunaraðganginn. Ég las mér til á netinu, horfði á ógrynni youtube-myndbanda og 

ráðfærði mig við fólk í Joomlahópi á Facebook en allt kom fyrir ekki, ekkert virkaði. Ég hafði 

þá samband við vini, ættingja og kunningja sem ég vissi að hefðu vit á tölvum og 

tæknimálum. Enginn kunni á Joomla, bara Word Press. Næst hafði ég samband við tölvuskóla 

og fyrirtæki en enginn var nógu vel að sér í Joomla til að geta aðstoðað. Ég hafði að lokum 

upp á konunni sem smíðaði vefinn upphaflega en hún sagðist vera löngu hætt að nota Joomla 

og væri alfarið komin yfir í Word Press. Hún reyndi að aðstoða mig engu að síður en það 

gekk brösulega og loks ákváðum við í samráði við Áhugamannafélagið að taka Joomla síðuna 

niður og setja upp nýja síðu með Word Press vefumsjónarkerfi. Þar með var ég svo gott sem 

komin á byrjunarreit aftur.  

 Vefsmiðurinn setti upp sniðmát fyrir mig sem var hvað líkast gömlu síðunni svo það 

var nokkuð auðvelt fyrir mig að breyta vefnum og gera hann svipaðan í uppsetningu og þann 

gamla. Ég lenti einu sinni í vandræðum og hafði þá samband við vefsmiðinn sem aðstoðaði 

 i  við að ley a úr flæ j nni  eð því að  enda ú  „pl  in“  e   r flaði aðrar   ipanir. Ég var 

búin að setja það niður fyrir mig hvernig síðan átti að líta út og fannst óþarfi að breyta því 

mikið þrátt fyrir nýtt vefumsjónarkerfi. Það sem mér fannst hvað óþægilegast við breytinguna 

var hvað síðan hreyfðist mikið til í upphafi. Stafir belgdust út og stækkuðu þegar bendillinn 

var yfir þeim og leitarkerfið lak hálf partinn niður síðuna ef bendillinn snerti það. Í raun voru 

það undirsíður sem sáust í felliglugga. Mér varð hugsað til McGovern og umferðaskiltanna og 

varð hálf sjóveik. Mögulega tengist þetta óþol mitt aldri mínum og tækni (van)kunnáttu en 

engu að síður ákvað ég að minnka áreitið á síðunni og færa það nær mínum þolmörkum. Ég 

ákvað því að sleppa öllum undirsíðum í felligluggum og hafa síðuna, þar með talið letrið og 
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myndirnar á henni, eins kyrra og stöðuga og ég gat. Logoið í hægra horninu stækkar þó enn 

og minnkar þegar maður skrollar upp og niður síðuna en mig grunar að það sé eitthvað sem 

erfitt er að stjórna. Í það minnsta hef ég ekki fundið út úr því enn og get í raun horft í gegnum 

fingur mér með það ef annað virkar. 

 

 

Mynd 3 Skjáskot af www.breytingaskeidid.is eftir breytingar og í vefumsjónarkerfinu Word Press. 

 

 Þrátt fyrir að hafa nánast þurft að anda í bréfpoka þegar ég stóð uppi með nýja, tóma 

og algjörlega óunna vefsíðu innan við viku fyrir skil gekk þetta allt saman upp og var í raun 

ótrúlega þægilegt og auðvelt að vinna í vefumsjónarkerfinu Word Press. Ákvörðunin um að 

skipta kerfinu út var því góð að mínu mati. Það virðast til dæmis mun fleiri kunna á og þekkja 

til Word Press en Joomla og ég er þar af leiðandi mun betur sett ef eitthvað kemur upp á og ég 

þarfnast aðstoðar. Í öðru lagi bíður það kerfi upp á svo miklu meira. Til að mynda er ég nú 

með vefsíðu þar sem hægt er að líka við efni hennar og deila því á samfélagsmiðlum. Eins er 

síðan skalanleg og því hægt að fara á hana í síma eða spjaldtölvu án nokkurra vandkvæða. Það 

er töluverður kostur þar sem fólk notar snjalltæki í mun meira mæli en áður til að vafra á 

netinu. Sigurjón Ólafsson (2015, bls. 96-97) bendir einmitt á það í bók sinni að allir vefir ættu 

að vera skalanlegir, nú til dags væri annað varla boðlegt.  

 

Markhópurinn 

Markhópur síðunnar eru fyrst og fremst konur. Það gildir einu á hvaða aldri þær eru, sumar 

eru yngri og vilja fræðast um breytingaskeiðið áður en það brestur á. Aðrar eru jafnvel farnar 

að finna fyrir einkennum eða komnar á breytingaskeiðið og vilja fræðast og leita ráða við 

ýmis konar kvillum. Hver veit nema eiginmenn kvenna á breytingaskeiði muni einnig vilja 
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afla sér upplýsinga um það þegar fram líða stundir en þeir tilheyra þó ekki markhópi síðunnar 

að svo stöddu. 

 Ég tel mig hafa nokkuð yfirgripsmikla þekkingu á markhópnum í tengslum við öll 

viðtölin sem ég tók, alla fundina sem ég sat og yfirferð mína á samskiptum kvenna í 

Facebookhópnum. Fyrir utan það að ég mun að öllum líkindum verða hluti af markhópnum 

innan örfárra ára. Ég hef orðræðugreint samskiptin í Facebook hópnum og í raun orðræðuna í 

viðtölunum líka, þó það hafi ég ekki gert formlega. Ég veit því nokkuð vel hvað það er sem 

brennur á konum á þessu æviskeiði og hvernig þær orða það. Mér fannst því ekki þörf á að 

fara út í nánari rannsóknarvinnu til að kynnast markhópnum betur.  

 Notendarannsóknir á vefsíðum eru þó alltaf hjálplegar og því hafa nokkrir 

fjölskyldumeðlimir fengið að finna fyrir. Öllum ber þeim saman um að síðan sé mjög 

aðgengileg eins og hún er í dag, það sé auðveldlega hægt að finna efni og leiðarvísar leiði 

mann áfram á einfaldan hátt. Ósvífna 17 ára dóttir mín hafði meðal annars orð á því að það 

væri mjög mikill kostur fyrir jafn aldraða einstaklinga og tilheyra markhópi síðunnar. Ég læt 

það liggja á milli hluta hversu aldraðar konur eru þegar þær komast á breytingaskeiðið en 

engu að síður eru konurnar sem tilheyra þessum hópi í dag ekki af „in erne  yn lóðinni“ 

frekar en ég svo mögulega hefur dóttir mín eitthvað til síns máls, þó ég hefði að sjálfsögðu 

kosið að orða það á ofurlítið kurteisislegri máta.  

 

Gæði efnis á síðunni 

Eins og Sigurjón Ólafsson (2015, bls. 91-93 og 84) nefnir standa vefsíður og falla með efninu 

sem sett er fram á þeim. Miðlunin skiptir hér gríðarlegu máli enda mikilvægt að vera vakandi 

fyrir málalengingum, of þungum og löngum textum sem og efni sem skiptir litlu eða engu 

máli fyrir markmið síðunnar.  

 Ég reyndi eins og ég gat að hafa efnið sem ég setti inn á síðuna Frá konu til konu stutt 

og hnitmiðað. Enda á sú undirsíða í raun að þjóna svipuðum tilgangi og uppflettirit. 

Tilgangurinn með öllum undirflokkunum var líka að gera efnið aðgengilegra svo það þyrfti 

ekki eins mikilla málalenginga við. Greinina sem ég skrifaði um ráðstefnuna reyndi ég líka að 

hafa ekki of langa og setja upp svo það loftaði vel um textann.  

 Annað efni á síðunni, fyrir utan tenglana, er eða verður meira og minna innsent. Ég hef 

því reynt að setja ákveðin mörk þegar kemur að orðafjölda en það hefur ekki alltaf gengið 

eftir. Ég hef velt því mikið fyrir mér hversu mikið ég, sem ritstýra, á að skipta mér af annarra 

manna textum. Ég vil ekki fæla fólk frá því að skrifa á síðuna, síður en svo. Hins vegar má ég 

ekki vera of lin heldur og þarf að skoða alla texta vel áður en ég set þá inn á síðuna. Bæði þarf 
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auðvitað að huga að gæðum textans hvað varðar stafsetningu, málfar og annað slíkt en 

stundum þarf líka að stytta texta. Oft er það svo að þegar greina- eða pistlahöfundar hafa legið 

yfir textanum sínum í lengri tíma hætta þeir að sjá hvar hægt er að skera niður, taka út orð og 

orð eða umorða. Þar kem ég til sögunnar, þegar ég kem að textanum í fyrsta skipti á ég 

auðveldara með að sjá hvaða aukaorðum má kippa út og hvaða málalengingar mega missa sín. 

Að sjálfsögðu þarf samt alltaf að passa upp á að bera breytingar undir textahöfunda og fá 

samþykki fyrir niðurskurði eða umorðun.  

 

Miðlun efnis hefur merkingu 

Þrátt fyrir að afar mikilvægt sé að huga að framsetningu efnis á vef, hvort sem um ræðir texta 

eða almenna uppbyggingu vefsins, tel ég ekki síður mikilvægt að huga að innihaldinu. 

Sigurjón Ólafsson (2015, bls. 62) kemur einmitt inn á það í bók sinni að vefstjórar ættu alltaf 

að staldra við áður en þeir bæta nýju efni á síðuna og velta fyrir sér hvort það eigi erindi á 

vefinn. Hvers vegna er verið að miðla því sem um ræðir, í hvaða tilgangi og hvað hefur það 

upp á sig?  

 Vefsíðan www.breytingaskeidid.is hefur tilgang og markmið. Áhugamannafélagið vill 

með miðlun efnis um breytingaskeiðið opna umræðuna um þetta tímabil í lífi kvenna. 

Áratugalöng þöggun um málefnið stendur nú á brauðfótum ef marka má kraftinn, samstöðuna, 

umræðurnar og samskiptin í Facebookhópnum Breytingaskeiðið. Sumir telja það eflaust of 

djúpt í árina tekið að kalla skort á umræðu um þessi málefni þöggun en þegar málefni þykja 

þess eðlis að ekki megi tala um þau opinberlega er það þá ekki einhvers konar þöggun? Þrátt 

fyrir að það hafi kannski enginn reynt að þagga markvisst niður í umræðunni hefur hún heldur 

ekki verið hafin á loft. Það lýsir sér kannski best í því að ekki var talið ráðlegt að hafa 

Facebookhópinn opinn því að þá var hætta á að konur yrðu varar um sig og héldu aftur af sér í 

umræðunni. Einnig má benda á að aðeins hafa verið gefnar út tvær bækur um 

breytingaskeiðið á íslensku önnur árið 1987 af Jóhönnu Sveinsdóttur og Þuríði Lárusdóttur og 

hin árið 2012 af Jónu Ósk Pétursdóttur. Það hlýtur því að vera töluverð þörf á fræðslu um 

málefnið á íslensku. 

 Eftir að hafa fengið aðgang að lokaða hópnum á Facebook, hafa setið ráðstefnuna um 

breytingaskeiðið í Hörpu og umgengist konur sem eru komnar á þetta æviskeið finn ég að það 

liggur eitthvað í loftinu. Með hjálp samfélagsmiðlanna eins og t.d. Facebook er eitthvað að 

losna úr læðingi. Eins og Shirky (2011) bendir á er tengslanet fólks sístækkandi í kjölfar 

samfélagsmiðlanna og aðgangur fólks að upplýsingum hefur aukist til muna. Til að mynda 

hefur myndast virkt samfélag tæplega 3000 íslenskra kvenna á breytingaskeiðinu í 
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samnefndum hóp á Facebook. Þar er saman kominn heilmikill fróðleikur sem hvergi er annars 

staðar að finna og þar með efni sem þjónar markmiðum síðunnar.  

 

Byltingar í kjölfar samfélagsmiðla 

Það er kannski ekki hægt að kalla þessar hræringar í umræðu um breytingaskeiðið byltingu 

(ekki enn í það minnsta) en þær minna að ákveðnu leyti á tvær nýlegar byltingar sem áttu 

upptök sín á samfélagsmiðlum hér á Íslandi.  

 Annars vegar #freethenipple byltinguna þar sem konur, mest megnis ungar stúlkur, 

beruðu brjóst sín á myndum sem þær settu inn á Twitter og/eða Facebook til að mótmæla 

hefndarklámi. Þar tóku konur málin í sínar eigin hendur og birtu sjálfar myndir af berum 

brjóstum sínum og slógu með því vopnin úr höndum þeirra sem birta nektarmyndir í 

leyfisleysi á netinu (Morgunblaðið, 2015). Ég tel að brjóstabyltingin færi góð rök á móti 

skoðunum Gladwell (2011) um að byltingar hafi átt sér stað löngu fyrir tíma 

samfélagsmiðlanna og því megi efast um þátt þeirra í byltingum nútímans. Brjóstabyltingin 

hefði líklega aldrei verið háð utan samfélagsmiðlanna. Þetta var nefnilega rafræn bylting sem 

mótmælti ofbeldi á rafrænu formi ef svo má að orði komast.  

 Beauty tips byltingin er önnur bylting sem átti upptök sín á samfélagsmiðlum fyrr á 

árinu, nánar tiltekið í hópnum Beauty tips á Facebook. Þar fóru konur að segja frá  

kynferðisofbeldi sem þær höfðu orðið fyrir og vildu með því rjúfa þá þöggun sem ríkt hefur 

um kynferðisbrotamál (Stundin, 2015). Myllumerkið #þöggun var í kjölfarið notað á Twitter 

til að vekja athygli á málefninu. Meðlimir Beauty tips hópsins eru töluvert fleiri en meðlimir 

Breytingaskeiðsins en engu að síður eru hóparnir sambærilegir á þann hátt að þar fá raddir 

kvenna að heyrast óhindraðar, þær fá hljómgrunn og þær styrkjast þegar þær finna að þær eru  

ekki einar í heiminum með ákveðnar skoðanir eða upplifanir.  

 Ég vil því meina, þvert á skoðanir Gladwells (2011) að samfélagsmiðlar geti átt stóran 

þátt í byltingum stórum sem smáum. Þó svo að ekki sé hægt að tala um byltingu í samhengi 

við breytingaskeiðshópinn þá er samt farið í gang ferli sem hefði verið illmögulegt nema með 

tilkomu Facebook hópsins. Þar liggur fróðleikurinn og honum vil ég miðla.   
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Niðurlag 

Eftir þann mikla persónulega sigur að hafa ráðist í gerð vefsíðu og tekist ætlunarverkið 

stóráfallalaust er tími til kominn að staldra við og meta hvernig til tókst. Þegar ég hafði lesið 

mér til um vefsíðugerð kom mér það á óvart hversu margt þarf að hafa í huga þegar vefur er 

settur upp. Ég setti fram ákveðinn kenningaramma í upphafi greinargerðarinnar sem ég tel 

mér hafa tekist ágætlega að fylgja eftir. Ég bjó til vef sem er byggður á helstu hefðunum í 

vefsíðugerð, hann er að mínu mati með skýru og aðgengilegu leiðarkerfi, lágmarks áreiti og 

efni í takt við markmið síðunnar. Markhópinn kynnti ég mér vel, meðal annars með 

orðræðugreiningu og viðtölum. Leiðarkerfi vefsins er að mestu samsett úr lykilorðum eða 

fyrirsögnum svo skimun ætti að vera auðveld. Á þremur af sex undirsíðum er nokkurs konar 

„ ndirleiðarkerfi“ þar sem hægt er að velja enn frekar hvað maður vill skoða nánar. Á einni 

undirsíðu af sex eru aðeins myndbönd og því er lengri texti ekki nema á tveimur undirsíðum 

af sex.  

 Vinnan að baki vefsíðunni sneri þó ekki aðeins að uppsetningu hennar og 

framsetningu efnis á vefnum heldur einnig að upplýsingaöflun. Ég tók viðtöl við rúmlega 20 

konur á myndband og klippti þau til. Gæði myndvinnslunnar eru því miður ekki eins og best 

verður á kosið en tilgangurinn helgar meðalið. Að fá fjölda kvenna til að ræða opinskátt um 

breytingaskeiðið í mynd finnst mér góð leið til að opna umræðuna og rjúfa þá þöggun sem 

ríkt hefur um málefnið. Ég notaðist einnig við orðræðugreiningu við öflun upplýsinga en efni 

síðunnar er að miklu leyti byggt á niðurstöðum hennar. Til að mynda urðu undirsíðurnar 

Tenglar og Bækur til eftir að ég sá þörfina á þeim við greiningu samskiptanna á Facebook. 

Eins er efnið á síðunni Frá konu til konu algjörlega sprottið úr samskiptum kvenna á milli í 

facebookhópnum en þar er komin þekking sem hvergi hefur verið skráð og haldið til haga 

áður að því er ég best veit.   

 Bakgrunnur minn í mannfræði, blaða- og fréttamennsku og nú síðast í hagnýtri 

menningarmiðlun nýttist vel við vinnslu verkefnisins enda byggði ég upplýsingaöflunina 

mikið á eigindlegum rannsóknaraðferðum sem ég lærði í mannfræðinni. Reynslu mína af 

viðtölum, myndbandsgerð og framsetningu efnis á vef öðlaðist ég að miklu leyti í blaða- og 

fréttamennskunni ásamt hagnýtu menningarmiðluninni. Ég var því mun betur undir verkefnið 

búin en ég hafði gert mér grein fyrir.  

 Efnið sem unnið var úr upplýsingunum sem ég aflaði á heilmikið erindi til almennings 

og því er vefmiðillinn góð leið til að miðla því. Hver sem er hefur aðgang að síðunni og getur 

deilt efni hennar áfram á samfélagsmiðlum ef hann/hún kýs svo. Það er ekki til mikið af 
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fræsluefni um breytingaskeiðið á íslensku og því mikil þörf á vefsíðu sem þessari. Með tíð og 

tíma á hún eftir að vaxa og dafna og frekari fræðsla frá hinum ýmsu sérfræðingum mun bætast 

í sarpinn. Með vefsíðunni hefur umræðan þó verið opnuð, gagnagrunni komið á laggirnar og 

brestir komnir í þöggunina sem ríkt hefur um breytingaskeiðið.  

 

 

 

  



37 
 

Heimildaskrá 

  

Angrosino, M. V. (2007). Doing Cultural Anthropology: Projects in Ethnographic Data 

 Collection. Long Grove Illinois: Waveland Press Inc. 

Fuchs, C. (2014). Social Media: A Critical Introduction. Thousand Oaks, CA: Sage 

 Publication.   

Geller, P. (2015, júní). Watch VIDEO: Amateur, terrifying, up-close footage of Tunisiabeach 

 shooting. Sótt 15. ágúst 2015 af http://pamelageller.com/2015/06/watch-video-

 amateur-terrifying-up-close-footage-of-tunisia-beach-shooting-warning-disturbing-

 footage.html/ 

Gladwell, M. (2010, október). Small Change: Why the Revolution Will not be Tweeted. The 

 New Yorker. Sótt 9. ágúst 2015 af 

 http://www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell.  

Globalis (2014, maí). Arabíska vorið. Sótt 9. ágúst af http://www.globalis.is/Atoek/Arabiska-

 vorid.  

Goode, L. (2009). Social News, Citizen Journalism and Democracy. New Media & Society, 

 11, 1287-1305. 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson. (2006). Leitað að mótsögnum: Um verklag við 

 orðræðugreiningu. Í Rannveig Traustadóttir (Ritstj.), Fötlun: Hugmyndir og aðferðir á 

 nýju fræðasviði (bls. 178-195). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Joseph, S. (2012). Social Media, Political Change, and Human Rights. Boston College 

 International & Comparative Law Review , 35, 144-188.  

Jóhanna Sveinsdóttir og Þuríður Lárusdóttir. (1987). Á besta aldri. Reykjavík: Forlagið. 

Jóna Ósk Pétursdóttir. (2012). Frábær eftir fertugt. Reykjavík: Salka. 

Kaplan, A. M. og Haenlei, M. (2010). Users of the World, Unite! Business Horizon 53, 59-68. 

Kristín Björnsdóttir. (2003). Orðræðugreining. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 

 Kristjánsson (Ritstj.), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum. 

 (bls. 237-248). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 



38 
 

Krug, S. (2006). Don't Make Me Think. Berkeley, California USA: New Riders Publishing. 

McGovern, G. (2006). Killer Web Content: Make the Sale, Deliver the Service, Build the 

 Brand. London: A&C Black. 

Mencher, M. (2003). News Reporting and Writing (9. útgáfa). USA: Columbia University. 

Morgunblaðið. (2015, mars). Taka völdin af klámiðnaðinum með #freethenipple. Sótt 23. 

 ágúst af http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/03/27/taka_voldin_af_klamidnadinum/  

Nielsen, J. (2006, ágúst). F-shaped Pattern For Reading Web Content. Sótt 11. ágúst 2015 af 

 http://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/ 

Nielsen, J. (2013, júní). Website Reading: It (Sometimes) Does Happen. Sótt 11. ágúst 2015 

 af http://www.nngroup.com/articles/website-reading/ 

O’Reilly, T. (2005, september). What is Web 2.0. Sótt 9. ágúst 2015 af 

 http://www.oreilly.com/pub/a//web2/archive/what-is-web-20.html. 

Shirky, C. (2011, janúar). The Political Power of Social Media: Technology, the Public 

 Sphere, and Political Change. Foreign Affairs. Sótt 9. ágúst af 

 https://www.foreignaffairs.com/articles/2010-12-20/political-power-social-media. 

Sigurjón Ólafsson. (2015). Bókin um vefinn: Sjálfshjálparkver fyrir metnaðarfulla vefstjóra. 

 Reykjavík: IÐNÚ.  

Stundin. (2015, maí). Bylting á beauty tips: ֦Mér var nauðgað af barnsföður mínum með hníf 

 við hálsinn." Sótt 23. ágúst af http://stundin.is/frett/bylting-beauty-tips/  

World News (2015, june). Footage of the shooting of tourists in Tunisia. Sótt 15. ágúst 2015 

 af http://wn.com/footage_of_the_shooting_of_tourists_in_tunisia_ 

  



39 
 

Viðauki 1: 

Forsíðan: 



40 
 

 

 

  



41 
 

Um félagið:  

 

  



42 
 

Frá konu til konu: 

 

 

  



43 
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