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Útdráttur 
Segja má að áhugavert sé að skoða hvernig slúður og stjörnufjölmiðlar fjalla um 

dægurstjörnur. Notagildis- og ræktunarkenningin (e. uses and gratification theory og 

cultivation hypothesis) eru kenningar innan fjölmiðlafræðinnar sem eru góð hjálpartæki 

til að skoða þessa hluti, því þær skoða hluti eins og neyslu og áhrif. Vart er að skoða 

hvað þessir fjölmiðlar gera fyrir neytendur, hver eru áhrifin (jákvæð og neikvæð) og 

hvað gera þessir fjölmiðlar fyrir neytendurna. Internetið er orðin stór þáttur af 

fjölmiðlaumhverfinu, í slúðurgeiranum er auðveldara fyrir sjálfstæða fréttamenn, 

bloggara og myndbandsbloggara að koma sínum skoðunum á framfæri og gefa 

neytendum stað til að tjá sig. Rannsókn var gerð um hvernig umfjöllun er háttað á 

bandarísku sjónvarpsrásinni E! Rannsóknin var framkvæmd á einni viku í mars árið 

2009 þar sem auglýsingartíminn var skoðaður frá klukkan 19 til klukkan 22. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar voru að umfjöllunin væri jákvæð og helst þegar stjörnurnar 

eru uppábúnar á rauða dreglinum. 
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Formáli 

Ég hef alltaf heillast af heimi fjölmiðla, í gegnum árin hefur áhugi minn á fjölmiðlun 

breyst þó nokkuð og mismunandi svið fjölmiðlunar verið mér sérlega hugleikin á 

hverjum tíma. Áhuginn hefur alltaf verið til staðar og  fjölmiðlar því skipað stóran þátt í 

lífi mínu og framtíðarsýn. Fyrsta stóra skrefið til að nálgast þessa framtíðarsýn var að 

skrá sig í fjölmiðla- og félagsfræði í Háskóla Íslands og hentaði námið mér vel. Þær 

kenningar sem mér voru kenndar  innan fjölmiðla- og félagsfræðinnar voru  spennandi 

og veittu mér tækifæri til að sjá og skoða  samfélagið út frá margskonar sjónarmiðum og 

fjalla um það á fræðilegan hátt. Slúður og dramatík frá heimi dægurstjarna hefur á 

undanförnum árum byrjað að skipta veigameiri þætti hjá mörgum fjölmiðlum sem ekki 

er hægt að líta framhjá. Ég byrjaði að skoða þessar fréttir hægt og rólega en brátt þótti 

mér ómögulegt að byrja daginn fyrr en ég vissi  hvað væri að gerast í heimi 

dægurstjarnanna. Áður en ég vissi af var ég orðin harður neytandi slúðursfjölmiðla án 

þess að átta mig nákvæmlega á því hvað væri svona heillandi, afhverju ég væri að 

horfa?  Það var því nokkuð auðvelt að velja mér umfjöllunarefni í lokaverkefnið mitt, 

því þar fékk ég tækfæri til að skoða þennan þátt fjölmiðlaneyslu um leið og mér gafst 

tækifæri til að nálgast hana út frá fræðilegu sjónarhorfni. Við vinnslu við þessa 

lokaritgerð fékk ég bæði aðstoð og góð ráð frá mörgum vinum mínum sem fóru yfir 

skrift mín og koma með hjálpsamlegar athugasemdir. Ég þakka ykkur kærlega fyrir því 

án ykkar hefði ég ekki  getað lokið þessari ritgerð. Ég vil sérstaklega þakka Kristmundi 

Þór Ólafssyni og Hildi Björk Pálsdóttur fyrir þeirra miklu aðstoð og óendanlega 

þolinmæði og Þórdísi Ingu Þorsteinsdóttur og Ólafi Þór Rúdólfsyni fyrir aðstoð við 

rannsóknina. 

Sérstaklega vill ég þakka leiðbeinanda mínu Guðbjörgu Hildi Kolbeins fyrir þá aðstoð 

og leiðsögn sem hún veitti mér við skrif ritgerðarinnar sem og í gegnum nám mitt. Þetta 

er BA ritgerð innan félags- og mannfræðiskors við Háskóla Íslands og gildir 12 ECTS 

einingar. Leiðbeinandi var Guðbjörg Hildur Kolbeins. Þrátt fyrir leiðsögn, aðstoð og ráð 

þá er ábyrgðin á þessari ritgerð og innihaldi hennar mín.  

 

Alma Sif Kristjánsdóttir 
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Inngangur 
Á síðastliðnum áratugum hefur umfjöllun í fjölmiðlum um opinberar persónur, 

svokallaðar „stjörnur“, aukist töluvert. Líf margra þessara stjarna hefur í kjölfarið verið 

opnað fyrir almenningi með bæði góðum og slæmum afleiðingum. Vegna aukinnar 

eftirspurnar hefur framboð slúðurfjölmiðla aukist sem og ágengni þeirra í einkalíf 

stjarnanna. Friðhelgi einkalífsins er oft á tíðum virt að vettugi og allt sem talið er 

fréttnæmt innan slúðurgeirans opinberað. Þrátt fyrir aukna umfjöllun um dægurstjörnur 

hefur þessi tegund fjölmiðla ekki notið mikillar athygli fræðimannasamfélagsins. Þess 

vegna má telja áhugavert að skoða hvernig umfjölluninni er háttað og þá er helst litið til 

sjónvarpsstöðva eins og E! sem og bloggara og myndbandsfréttamanna eins og Perez 

Hilton og What the Buck. Til að auka innsýn inn í heim slúðurfjölmiðla var framkvæmd 

rannsókn til að sjá hvernig umfjöllun í kringum stjörnurnar væri og hver væri aðal 

vettvangurinn. Rannsóknin var innihaldsrannsókn sem veitti betri sýn á einkenni, 

umhverfi og umfang umfjöllunar á bandarísku skemmtirásinni E! 

Ofbeldi og glæpir hafa verið í sviðsljósi fræðimannasamfélagsins en 

stjörnufréttir og slúður hafa gjarnan fallið í skuggann. Ástæðan getur að falist í því að 

einhverjir fordómar ríki gangvart slúðurgeiranum, sumir gætu talið að slúður og 

stjörnufréttir séu grunnhyggnar og jafnvel tengdar við heimsku og með öllu óskyldar 

alvarlegum íhugunum fræðimanna. Það eru helst tvær kenningar sem reyna að skýra 

áhrif og notkun fjölmiðla, með rannsóknum og tilgátum. Önnur þeirra er 

ræktunarkenningin sem lítur á langtíma áhrif og hvernig mikil neysla á fjölmiðlum geti 

brenglað sýn áhorfandans/neytendans á hin raunverulega heim. Þó ræktunarkenningin 

hafi skoðað fjölmiðla hefur hún ekki lagt sérstaka áherslu á slúður heldur hefur hún 

horft til glæpaþátta og frétta. Hin kenningin kallast notagildiskenningin og vísar nafnið í 

það sem hún skoðar, kenningin leitast eftir að útskýra hvers vegna áhorfendur og 

neytendur nota fjölmiðla og hvað það gefur þeim. Fá neytendur útrás fyrir tilfinningar 

sínar í með hjálp slúðurfrétta? Hvaða fróun felst í því að flýja inn í heim skemmtana og 

glamúrs? Um leið og umfang þessarar tegundar fjölmiðlunar eykst, samhliða aukinni 

eftirtekt, verður þörfin og krafan um fræðilega umfjöllun sterkari. Hvernig getum við 

skilið þá gífurlegu umfjöllun sem á sér stað um stjörnur? Hvers eðlis er umfjöllunin um 

stjörnur og hverjar eru afleiðingar þeirrar umfjöllunar? Þetta eru spurningar sem gætu 

vaknað þegar slúðurfréttamennska og afleiðingar hennar eru skoðaðar nánar. Þegar öllu 

er á botninn hvolft hefur slúðurfjölmiðlun áhrif á ýmsa þætti samfélagsins, svo sem 

fegurðarímyndir og sjálfsmyndir einstaklinga, segja má að þetta gefi ærið tilefni til 

fræðilegrar umfjöllunar. 
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Notagildiskenningin (Uses and gratification approch) 
„Afþreyingargildi fjölmiðla samkvæmt fúnksjónalistum er að útvega 

dægrastyttingu, ánægju og slökun sem og að minnka félagslegt álag“(McQuail, 2005). 

 

Notagildiskenningin, rétt eins og aðrar kenningar, er ekki fullkomin né 

afdráttarlaus og veitir líklega mest skýringargildi þegar hún er notuð samhliða öðrum 

kenningum og nálgunum. Bakgrunnur hennar er ekki skýr en hún virðist undir sterkum 

áhrifum skynsemishyggju sem og fúnksjónalisma. Tilvitnunin hér að ofan í McQuail er 

mjög lýsandi fyrir notagildiskenninguna eins og hún er notuð hér það ægir fyrir áhrifum 

fúnksjónalisma þar sem áhersla er lögð á notagildi afþreyingarfjölmiðlunar. Einnig er 

litið á hvernig og að hve miklu leyti hún getur uppfyllt þarfir einstaklingsins, veitt 

honum ánægju, slökun eða dægradvöl. Í notagildiskenningunni er lögð áherslu á 

neytandann, og hvernig neytendur neyta fjölmiðla til að uppfylla þarfir sínar og 

langanir. Neytendur horfa á það sem þeim þykir skemmtilegt, það sem vekur áhuga og 

veitir þeim einhverskonar fróun. Þegar rannsakandi beytir notagildiskenningunni til að 

skoða fjölmiðla og neytendur þeirra liggur vel við að spyrja ,,afhverju notar fólk 

fjölmiðla og hvað gera þeir fyrir það?“ (McQuail, 2005).  

Kenningin gerir ráð fyrir virkum áhorfendum/neytendum, einstaklingum sem 

hafa skýrt val og þarfir. Áhorfendur/neytendur eru í raun virkir þegar þeir neyta 

fjölmiðla sem endurspegla þarfir þeirra og áhuga. Notagildiskenningin skiptir virkum 

áhorfendum í tvo hópa, jákvæða og neikvæða, með öðrum orðum þeir sem sækjast í 

fjölmiðla og þeir sem forðast þá. Jákvæði áhorfendahópurinn einkennist af valvísi, 

athygli og þátttöku. Jákvæðir áhorfendur tengjast til dæmis persónunum á skjánum og 

leitast eftir þeirra félagsskap. Á hinn bóginn eru það hinir neikvæðu áhorfendur sem 

forðast, verða fyrir truflunum og tortryggni varðandi það sem er um að vera í 

fjölmiðlum. Þessir áhorfendur eru ekki að leitast eftir að tengjast því sem er í 

fjölmiðlum og vilja helst vera látnir í friði. Niðurstöður rannsókna innan kenningarinnar 

segja að áhorfendur/neytendur verði virkari ef þeir eru að horfa á efni sem þeir 

vísvitandi og vandlega finna sjálfir og eru þannig tengdir efninu (Levy, 1987). 

„Áhorfendur velja það sem þeim finnst áhugavert og vilja fjölmiðil sem uppfyllir þeirra 

þarfir og þeir halda uppá“ (Kim & Rubin, 1997).  

Gagnrýni  
Það getur reynst erfitt að framkvæma rannsóknir innan notagildiskenningarinnar 

vegna þess að áhorf á sér stað innan veggja heimilisins og erfitt getur reynst að fá 
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almennilegar og ítarlegar upplýsingar sem veita skýrar niðurstöður eða hægt er að 

alhæfa eitthvað út frá. Skýringargildi kenningarinnar eykst töluvert ef hún er notuð sem 

viðmið og í því skyni að veita innsýn eða útlista sjónarmið. Sem kenning fellur hún ekki 

innan skýrs og afmarkaðs ramma sem kenningar gera oft tilkall til. Það er gott að hafa í 

huga að notagildiskenningin kom fyrst fram um miðja tuttugustu öldina og hefðbundin 

nálgun hennar er því mótuð af fjölmiðla umhverfi þess tíma, þar sem val neytenda á 

afþreyingu var mun takmarkaðra og samanstóð oft á tíðum af einni sjónvarpsstöð og 

fáum útvarpsrásum. Hægt er að velta því fyrir sér hvort notagildiskenningin eigi enn við 

í dag þar sem fjölmiðlaumhverfið er gjörbreytt og valmöguleikar neytenda og það áreiti 

sem þeir standa frammi fyrir hefur stóraukist (Blumler, 1979). 

Rannsóknir 
Fyrsta rannsóknin innan notagildiskenningarinnar var gerð árið 1940 á 

sápuóperum sem þá voru í útvarpi. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að konur hlustuðu 

meira en karlar og að þær notuðu sápuóperurnar sem skemmtun, sem upplýsingamiðlun 

um sína eigin stöðu (húsmæður) og hvernig heimurinn væri fyrir utan umhverfi þeirra. 

Enn frekar hjálpuðu sápuóperunnar þeim við að hleypa út tilfinningum sínum í gráti 

jafnt sem hlátri (McQuail, 2005). Í fyrstu var framboð á útvarpsefni mjög takmarkað og 

sjónvarpið kom seint í notkun, þær sápuóperur sem í boði voru náðu því mikilli 

útbreiðslu. Húsmæður komu saman í hverfum sínum til að hlusta og mynduðu félagslíf í 

kringum þættina. Þær, eins og áhorfendur/neytendur seinni tíma, tengdust persónulegum 

einkennum karakteranna eða söguþræðinum (Rouner, 1984). 

Til að byrja með naut notagildiskenningin ekki mikillar hylli en hún fór þó að 

færast í aukana meðal rannsakenda 20 árum seinna, á sjötta og sjöunda áratug síðustu 

aldar. Niðurstöður rannsókna voru gjarnan þær að áhorfendur væru virkir og veldu efni 

eftir áhuga og skapi (McQuail, 2005) (Zillmann, 1984). Í rannsóknum sem notuðust við 

notagildiskenninguna voru í auknu mæli farnar að skoða og reyna að útskýra upplifun 

áhorfandans/neytandans. Notagildiskenningin fór að lúta merkjum skynsemishyggju þar 

sem neytandinn kaus og hafnaði efni með skynsemi sinni og forgagnsröðun. Efni 

dægradvalarinnar var valið út frá því hvort og hvernig það uppfyllti þarfir hans um 

flótta, dægrastyttingu og upplýsingamiðlun (Blumler, 1979). Rannsakandi að nafni 

Blumler sagði að áhorfandinn tengdist því sem hann væri að horfa á vegna þess að það 

minnti hann á atburði í fortíðinni og gæfi honum grunn og stuðning við hugmyndir 

sínar, enn fremur sagði hann að notendur myndu átta sig á því að fleiri deildu 

vandamálum hans og þörfum. Efnistök fjölmiðla hjálpuðu til við að auka samkennd 
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einstaklinga sem neyttu þeirra og samkennd neytenda fjölmiðla við stjörnur og leikara. 

Neytendur fóru að veita því aukna athygli, hvernig stjörnur leystu úr ágreiningsefnum 

sínum, og tengdust sjónvarpstjörnum oft „vinaböndum.” (Blumler, 1979). Spurningin 

snérist því ekki einungis um hvað fjölmiðlar gátu gert fyrir áhorfandann heldur einnig 

hvað áhorfandinn gerir við/með fjölmiðlana (Lull, 1980). 

Neytendur 
Því meira og hraðar sem fjölmiðlaheimurinn breytist má telja að fjölmiðlar verði 

sífellt sérhæfðari, áhorfendur verða þar af leiðandi einnig sérhæfðari og eru flokkaðir 

eftir því hvað þeir horfa, hlusta og lesa. Enn frekar eru áhorfendur oft dæmdir með 

hliðsjón af vali þeirra á fjölmiðlum, þar sem áhugi á slúðri og stjörnufréttir eru oft talin 

endurspegla einfalda og glysgjarna einstaklinga sem eru litnir öðrum augum en þeir sem 

horfa á fréttaskýringarþætti eða heimildamyndir (McQuail, 2005). 

Áhorfenda/neytendarannsóknir 
Markmið áhorfenda/neytendarannsókna er að skilgreina hinn víða félagslega 

heim sem áhorfendur eru (McQuail, 2005). Það hefur hins vegar reynst erfitt fyrir 

rannsakendur að fást við þennan hóp þar sem hann er oft falinn innan veggja 

heimilisins. Stjórnendur fjölmiðlanna þurfa að finna út hvað áhorfendur/neytendur hafa 

áhuga á í því skyni að geta framleitt neysluefni sem heldur þeim við fjölmiðlana (Grant, 

2007).  

Rannsókn sem unnin var af Nick Couldry og Tim Markham árið 2007 varpar 

áhugaverðu ljósi á slúður um dægurstjörnur og áhorfendur/neytendur (Couldry & 

Markham, 2007). Tekin voru viðtöl við nokkra hópa sem svo var skipt niður eftir áhuga 

þeirra á stjörnuslúðri. Hóparnir skiptust í einstaklinga sem voru helteknir af veruleika 

stjarnanna og alveg niður í þá sem reyndu að sniðganga stjörnu- og slúðurfréttir eftir 

bestu getu. Einum viðmælandanum fannst svo eðlilegt að lesa slúður að henni fannst að 

allir hefðu gaman af því og önnur notaði það til að slaka á en kallaði það „rusl 

sjónvarp.“ Hægt er að ganga út frá því að þessi áhorfandi/neytandi vildi ekki verða 

flokkaður með slúðurneytendunum (Couldry & Markham, 2007). Það sem eftir stendur 

er að slúðurfréttirnar þjónuðu ákveðnum tilgangi í að hjálpa fólki að uppfylla þarfir 

sínar hvort sem það var þörf fyrir slökun eða annars konar fróun.  

Oft prýða fréttir af sömu stjörnunum marga fjölmiðla, margir taka þá ákvörðun 

að forðast dagblöð og slúðurþætti til að þurfa ekki að heyra það eða lesa sömu fréttina 

oft „[Ég] hef sniðgengið dagblöð vegna þess að ég get sagt fyrir um að þau verði full af 

Beckham hjónunum og alvöru fréttir eru í aftursætinu“ (Couldry & Markham, 2007). 
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Augljóst var samkvæmt rannsókn Couldry og Markham að karlmenn sækjast minna í 

slúður en konur, þeir voru einnig líklegri til að hafa mjög neikvæðar skoðanir á því „ég 

meina tvær síðustu vikur hefur Jordan verið á forsíðunni. Hver hefur áhuga á því?“ 

(Couldry & Markham, 2007). En niðurstaða Couldry og Markham var að fólk notar 

slúður til að sleppa frá raunveruleikanum og áhyggjum sem honum fylgja, neytendurnir 

flýja því inn í draumaveröld glæsileika og skandala.  

Félagsleg notkun sjónvarps 
Með tækniþróunum undanfarinna áratuga má halda því fram að félagsleg notkun 

sjónvarps hafi orðið erfiðari, því framboðið hefur aukist töluvert og úrval neytenda að 

sama skapi mun meira. Um leið hafa líkur á því að einstaka sjónvarpsdagskrárliðir hafi 

náð það mikilli útbreiðslu að þeir geti notast í uppbyggingu samtals eða til að brjóta 

ísinn á milli tveggja einstaklinga stórlega minnkað. Fjölmiðlanotkun fjölskyldna hefur  

verið rannsökuð og þar hefur, til dæmis, verið skoðað hvernig fjölskyldur nota fjölmiðla 

sem samskiptaleið. Þetta er kölluð félagsleg notkun sjónvarps/fjölmiðla og er reynt að 

skipta henni í tvo hluta. Annars vegar eru fjölmiðlar notaðir sem bakgrunnshljóð og hins 

vegar sem örvandi samskiptamáti eða til að aðstoða fjölskyldumeðlimi að læra á 

hlutverk þeirra innan heimilisins sem og utan. Í töflunni hér að neðan er félagsleg 

notkun útskýrð nánar. 

 
Uppbygging(Structural) 

Umhverfi: Bakgrunnshljóð, félagi og skemmtun 

Áætlun: Tímasetning viðburðar og samskiptamynstur 

 

Tengsl(Relational) 

Samskipta örvun: útskýringa á lífsreynslu, sameiginlegir þættir, kvíðastillandi, leið til að 

tjá viðhorf sitt, skýrleiki í gildum.  

Samband: andleg, munnlegur tengsl. Fjölskylduheild, draga úr spennu innan  

fjölskyldunnar, minnkun á ágreiningi, sambands aðhald.  

Félagslegt nám: ákvörðunartaka, hegðunar líkan, vandamálaleysnir, gildis skipting, 

upplýsingar miðlun, staðgengils menntun.  

Valdsvið/drottnun: hlutverka sviðsetning, styrking á hlutverkum, staðgengill hlutverka 

lýsingar, vitsmunaleg staðfesting, æfing á valdi, örvun á rökum.  
 

(Lull, 1980) 
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Umhverfishlutinn í fyrri nálguninni, sem kallast uppbygging, vísar til þess 

hvernig sjónvarpið og fjölmiðlarnir verða félagar fjölskyldumeðlimana, því þeir geta 

notað þá sem bakgrunnshljóð eða sem uppfyllingu. Fjölskyldan getur einnig notað 

fjölmiðla til að hjálpa sér að skipuleggja daginn, til dæmis hvenær börnin eiga að vera 

búin með heimalærdóminn, það er að segja þegar barnatíminn byrjar, sem einnig er rétt 

fyrir kvöldmat. Þá geta foreldrarnir notað tímann á meðan börnin horfa á barnatíman til 

að gera matinn tilbúin. Þá má segja að fjölmiðlar spili stóran þátt þegar einstaklingar 

nálgast félagslegt umhverfi sitt (Lull, 1980).  

Seinni nálgunnin, sem kallast tengsl, flokkar notkun fjölmiðla í fjóra hópa, fyrsti 

hópurinn kallast samskipta örvun og vísar til þess hvernig börn geta tengst heimi hinna 

fullorðnu með því að nota sjónvarpið sem einhverskonar samnefnara í samskiptum 

þeirra á milli. Einnig getur fjölskyldan notað fjölmiðlana til að eyða tíma saman, til 

dæmis yfir þætti af íslenska Idolinu. Mismundandi hópar innan fjölskyldunnar geta 

einnig notast við fjölmiðla til að tengjast sterkari böndum eins og þegar yngri systkini 

reyna að horfa á það sem eldri börnin horfa á til að tengjast þeim eða par sem notar þá 

til að eiga huggulega stund saman.  

Fjölskyldan getur notað sjónvarpið sem upplýsingarmiðil líkt og húsmæður fyrri 

tíma notuðu sápuóperurnar. Barnaefni nú til dags er notað til að kenna börnum að deila 

með sér og bera virðingu fyrir þeim sem eldri eru. Síðast en ekki síst eru fjölmiðlar 

notaðir til að skilgreina hlutverk og kenna fjölskyldumeðlimum hvernig þeir eigi að 

haga sér í ákveðnum aðstæðum, eins og ef það kemur upp eldur eða hvernig það er að 

vera einstæður foreldri 

Aðdáendur 
Á áttunda áratugnum var ímynd aðdáenda og aðdáendaklúbba oft tengt við Star trek, 

Star wars og sápuóperu ofstækisaðdáendur. Þessir neytendur og aðdáendur tóku hlutina 

skrefinu lengra og komu jafnvel saman á samkomum. Þessar samkomur voru tileinkaðar 

sérstökum sjónvarpsþáttum, bíómyndum eða stjörnum, margir kannast við Star trek 

ráðstefnunar sem haldnar eru, þar mætir fólk sem persónur úr myndunum. Í myndinni 

Rat Race er gert góðlátlegt grín af þess konar aðdáendum, þar sem ein persóna 

myndarinnar lendir í rútu með konum sem allar eru klæddar eins og Lucy úr myndinni I 

love Lucy.  

Þó að þróun hafi orðið í fjölmiðlum og rannsóknum á þeim eru aðdáendur oft 

taldir rugludallar sem ásækja stjörnur og tengjast þeim á óeðlilegan hátt (Gray, 2005) 

Aðdáendaklúbbar og hópar hafa breyst á síðustu áratugum og hafa margir netvæðst, 
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með spjallsíðum þar sem aðdáendurnir geta skiptst á skoðunum og rætt þá dægurstjörnu 

sem þá dreymir um. Ein af þessum tengingum er á ensku kölluð parasocial interaction 

eða sýndarveruleika samband, gott dæmi um þetta samband er atriði úr hinum vinsæla 

sjónvarpsþætti F.R.I.E.N.D.S. Joey, ein af aðal persónum þáttanna, er leikari og á að 

vera að leika í vinsælli sápuóperu. Í þessum þætti vinnur aðdáandi stefnumót með Joey 

en þegar hún mætir þá kemur í ljós að hún telur að hún sé að fara að hitta persónu Joey 

en ekki Joey sjálfan þar sem hún er ástfangin af Doctor Drake Ramorey sem er persóna 

Joey í sápuóperunni.  

Slúðurfjölmiðlar eiga stóran þátt í að aðdáendur og neytendur geti tengst 

dægurstjörnunum sínum með því til dæmis að miðla til þeirra upplýsingum um þær, 

með viðtölum og spjallþáttum. Fyrir marga aðdáendur og neytendur breytist ímynd 

dægurstjörnunnar úr því að vera persóna á skjá í að verða partur af veröld þeirra og hinu 

daglega lífi. Margir aðdáendur taka þetta samband skrefinu lengra og leggja enn harðar 

að sér en aðrir, til dæmis með því að bíða í röðum fyrir utan kvikmyndahús í marga 

daga til að fá miða á bíómyndir eða sækja verðlaunaafhendingar til að geta séð 

dægurstjörnurnar, sem eru þeim eins og nágrannar og vinir, í nálægð (Cohen, 2004). 

Unglingar og stjörnur 
Unglingsstúlkur þekja gjarnan veggi herbergja sinna með myndum uppáhalds stjörnunni 

sinni. Upphefð (e. idolizing) stúlkna á karlkynsstjörnum samtíma síns getur verið álitin 

örugg leið fyrir þær til að prufa sig áfram í ástinni, stjarnan hafnar þeim ekki né gerir 

grín, hann er alveg eins og þær vilja hafa hann, sniðinn eftir þörfum hverju sinni. 

Stúlkur eru ekki þær einu sem fylla veggina hjá sér, því strákar setja einnig upp myndir 

af uppáhalds hljómsveitinni sinni sem og fallegum fáklæddum stúlkum. Þessir unglingar 

eru opnir fyrir Hollywood markaðinum og fá gjarnan peninga hjá foreldrum eða vinna 

sér þá inn í því skyni að styðja stjörnu sína (sýna hollustu), kaupa kvikmyndir, 

geisladiska, merkta boli, peysur og fleira. Þeir fylgjast með öllum sögum um stjörnuna í 

blöðum, á internetinu og sjónvarpi og vilja vita allt, hverja hún er að hitta, hvað hún vill 

borða, hvert hún fer, þó benda megi á að það sé algengara hjá stúlkum en drengjum að 

vilja vita svona nánar upplýsingar. Slúðurgeirinn sér um að fullnæja þessum þörfum 

neytandans og gera þeim kleift að vita allt sem er að gerast í lífi dægurstjarnanna, bæði í 

þáttum eins og Entertainment Tonight og á sjónvarpstöðvum eins og MTV (Engle & 

Kasser, 2005). Stjarnan er fantasía þeirra sem getur einn daginn orðið þeirra vinur eða 

maki. Eins og kemur fram á vefsíðu sem aðdáandi setti upp fyrir stjörnuna Josh Hatnett. 
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HE WILL EVENTUALLY BE MINE 
All the fans say that he is sweet 

Whenever I look at him, I am swept of [sic] my feet. 
Josh, oh my gosh you are so hot 

You make me melt; you give me chills up my spine 
Because hopefully you will someday be all mine 
I love you so much Josh, oh my gosh you know 

You will someday be mine  

(Engle & Kasser, 2005) 

 
Þessar stúlkur eru í flestum tilvikum byrjarðar að kíkja á og velta hinu kyninu 

fyrir sér, myndir af stjörnunni sem fest er upp á vegg eru því að uppfylla ákveðnar þarfir 

hjá unglingunum. Með því að vera draumaprins og aðdáunarverður uppfyllir karlkyns 

stjarnan að hluta til þarfir stúlknanna fyrir ást eða samneyti. Drengir nota aftur á móti 

myndir af stjörnum, aðalega kvenkyns stjörnum, sem fantasíu, stjarnan verður oft á 

tíðum hálfgerður holdgerfingur duldra langanna. Þessi mikla aðdáun getur haft áhrif á 

sýn unglinganna á hinu kyninu, stúlkurnar ætlast til að drengir á þeirra aldri séu eins og 

þær hafa gert stjörnuna í hugarheimi sínum, þetta getur hins vegar orðið til þess að 

stúlkurnar verða fyrir vonbrigðum og margar lenda í ýmsum hörmungum vegna 

brenglaðrar sýnar. Á hinn bóginn líta drengir svo á að myndirnar á veggnum séu eins og 

stúlkurnar eiga að vera og margir drengir fara að hlutgera stúlkur.  

Rannsóknir sem gerðar voru á hópi stúlkna sýndu að aðdáun á stjörnum væri 

ekki eingöngu áhugamál sem stúlkurnar hefðu. Þessi mikli áhugi hafði áhrif á þær 

andlega sem og líkamlega, góðar eða slæmar. Ein af jákvæðu afleiðingunum er að 

stúlkurnar kynnast tilfinningum sínum og átrúnaðargoðið getur haft áhrif á framtíð 

þeirra og hvað þær velja.  

Neikvæðu áhrifin geta verið að stúlkur fara að mistúlka og misskilja sambönd, 

samskipti og samneyti við karlmenn. Slíkt getur komið sér illa í lífinu ef viðmið þeirra 

eru ekki raunhæf eða sanngjörn. Efnishyggju viðmið geta orðið til þess að stúlkur leitast 

eftir sætum ríkum strákum sem samrýmast fantasíu þeirra og hugmyndum. Óraunhæfni 

viðmiðana verður þá gjarnan til þess að strákar eiga erfitt með að standa undir 

væntingum stúlknanna sem myndast þegar þær horfa á stjörnuna á herbergisveggnum 

sínum. (Engle & Kasser, 2005) 

Stúlkurnar reyna einnig að aðlagast bjöguðum fegurðarímyndum til að ná í 

sætustu strákana sem hafa búið sér til staðlaða ímynd af því hvernig stúlkur eiga að líta 

út. Þetta getur endað með því að vekja upp óæskilegar afleiðingar líkt og átraskanir, eða 

of ögrandi klæðaburð, stúlkurnar geta fullorðnast of fljótt og verið með ranghugmyndir 
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um karlmenn og samskipti kynjanna allt til fullorðins aldurs. Stúlkur prufa sig áfram 

varðandi tilfinningar sínar með því að eiga persónulegt samband við stjörnuna og fylla 

þar með veggina í herberginu sínu með myndum af ástinni sinni. Þetta gerir það að 

verkum að þeim finnst þær vera tilbúnar að takast á við samband með sínum 

jafnöldrum. Líklegt má telja að margir líti á stjörnu- og slúðurfjölmiðla sem sóun á 

sínum tíma, en þetta eru helstu upplýsingamiðlarar unglinga í samfélaginu. Þetta er 

þeirra viskubrunnur um hvernig á að klæðast, líta út og hver er „inn“ og hver er ekki 

lengur í tísku (Holm, 1997).  

Því hefur verið haldið fram að stúlkurnar skoði stjörnur í fjölmiðlunum og 

ímyndi sér að þetta séu þær sjálfar. Þessar stúlkur vilja líta út eins og fyrirmyndirnar og 

vilja vita allt um líf þeirra líkt og þetta séu vinir þeirra eða óvinir sem þær forðast þá að 

líkja eftir. Stúlkurnar skoða blöð sem eru miðuð að þeirra aldurshópi, þær byrja kannski 

á blöðum og fjölmiðlum eins og Teen og Cosmo Girl en lesa svo Cosmopolitan og Elle 

þegar þær eldast og þar er meira talað um kynlífsskandala og sýndar kynþokkafyllri 

myndir (Holm, 1997). Um leið og neytandi þroskast og eldist breytir hann gjarnan 

fjölmiðlanotkun sinni og verður hluti af öðrum markhóp. Stúlkur á aldrinum 14 til 16 

ára eru líklegri til að verða fyrir áhrifum líkamsímynda sem slúðurfjölmiðlar setja fram 

og geta þær átt á hættu við að þróa með sér átraskanir eins og lotugræðgi og lystastol en 

þessi áhætta minnkar þegar stúlkurnar verða 17 til 20 ára því þær eru ekki eins 

berskjaldaðar fyrir utan að komandi áhrifum og þær sem yngri eru (Maltby, Giles, 

Barber, & McCutcheon, 2005).  

Í rannsókn Gunilla Holm (1997) um hvernig unglingsstúlkur lesa slúðurblöð 

kemur fram að stúlkurnar vilja viðtöl við stjörnurnar sem eru persónuleg. Stúlkurnar 

elska svokallaðar öskubuskusögur og fylgjast vel með sinni vikulegu stjörnuspá en 

sögur um til dæmis umhverfismál skipta þær litlu máli. Stúlkurnar fá upplýsingar um 

hvernig þeirra draumakarlmaður á að líta út frá myndum sem þær sjá í slúðurfjölmiðlum 

(Holm, 1997). 

Áhorfendur og stjörnur 
Margir sem búa í Las Angeles eru vanir að rekast á stjörnur á götum úti og í búðum, en 

þó er þetta mikil sjón fyrir túrista eða aðflutta að sjá átrúnaðargoðið sitt svona nálægt 

sér og í alvöru.  Margir velta því þá mest fyrir sér hvernig þeir eiga að takast á við þessi 

augnablik og þá skiptast hóparnir niður í þrjá flokka.  
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Sá fyrsti er kallaður „Staying cool” (Ferris, 2004) eða að halda andlitinu, þá 

lætur aðdáandinn eins og stjarnan sé ekki á staðnum og einbeitir sér að því að breyta 

hegðun sinni ekki það mikið að það vekji eftirtekt: 

Þegar ég leit við , þá áttaði ég mig á því að David Spade og tvær dömur 

voru að bíða eftir bílnum sínum.... Þegar ég fyrst áttaði mig á því að þetta 

var hann, þá átti ég í erfiðleikum með að stara ekki á hann og stelpurnar 

sem hann var með. Ég reyndi að halda andlitinu, og að gera ekkert stór 

mál úr aðstæðunum. (Ferris, 2004)  

Annar aðdáandi tók þannig á málunum þegar hann sá frægan rappara að nafni 

Snoop Dogg á flugvelli: 

Einu sinni þegar ég var á flugvellinum, labbaði Snoop Dogg niður 

ganginn í áttinna að mér með fylgdarliðinu sínu. Ég bara leit á hann, 

þegar hann var farinn, sagði ég vini mínum með hverjum ég hafi verið  

með þarna... en ég beið þó, svo það væri ekki augljóst. (Ferris, 2004) 

Flokkur tvö er svokallaður „biggest fan.“ hópur (Ferris, 2004) eða hópur mestu 

aðdáanda. Þar láta aðdáendurnir stjörnurnar vita að þeir þekki þá, þar vilja þeir koma til 

máls við þessar undraverðu stjörnur til að gera sitt eðlilega gráa veruleika 

skemmtilegan:   

Camryn Manheim var að bíða eftir að gjaldkerinn kláraði. Hún var mjög 

brosmild og virtist vinarleg þannig ég sagði við hana „ ég horfi á þáttinn 

The Practice, mér finnst það frábær þáttur“ hún brosti breitt og sagði 

„þakka þér fyrir það er gott að fá viðbrögð um þáttinn.“...allt í allt var 

hún vingjarnleg og ég fékk það ekki á tilfinninguna að ég væri að ónáða 

hana með því að tala við hana. Ég hafði aldrei sagt neitt við stjörnu áður, 

og var svolítið stressaður að gera það.  Ég gerði ráð fyrir því að þær væru 

orðnar þreyttar á [því].Ég vildi heldur ekki lýta út fyrir að vera einhver 

stjörnu-slegin-fáðu-þér-líf aðdáandi. (Ferris, 2004)  

Annar aðdáandi lýsir því þannig þegar hún sá Vince Vaughan á veitingarstað:  

Ég labbaði upp að Vince og sagði „væri það óeðlilegt ef ég myndi láta 

taka mynd af okkur núna?“ Hann sagði „ekkert mál“ ég varð eldrauð 

þegar ég áttaði mig á því hversu heimskulega ég hlít að hafa hljómað, en 

ég fékk myndinna. Ég sagði,  „fyrirgefðu, þú ert örugglega hundleiður á 

þessi, en engin myndi trúa mér ef ég segðist hafa hitt þig!“  (Ferris, 2004) 
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Þriðji og seinasti hópurinn er þegar aðdáandinn sér að stjarnan vill athygli eða forðast 

hana. Sumar stjörnur vilja láta á sér bera og vilja að aðdáendur þeirra sem og aðrir taki 

eftir þeim  

Tyson ofurfyrirsæta mætti. Ég lét bara sem hann væri eins og hver önnur 

manneskja og virti hann ekki mikils viðlits.... þó held ég að hann hafi 

viljað athygglina vegna þess að hann var með hávaða og mætti í limmó, 

og var alltaf að koma, inn og út með fylgdarliðinu sínu. (Ferris, 2004) 

Og þeir sem reyna of mikið að forðast athygli  

Þegar ég var í röðinni við kassann, þá tók ég eftir furðulegum manni í 

næstu röð. Hafðu í huga að þetta var um miðjan Júní. Maðurinn var í 

tötralegum gallabuxum, gömlum bol, með spæjara hatt(þú veist), 

rykfrakka, sólgleraugu og var með mikla skeggbrota. Ja hérna, ég þekkti 

hann, og hélt áfram að líta fyrir aftan mig til að vera viss, og það var 

hann, ég vissi það þegar ég heyrði hann spyrja afgreiðslumanninn „hvað 

er þetta mikið?“ Jæja, á bílastæðinu fór hann inn í BMW og keyrði í 

burtu.“(Ferris, 2004)  

Sést að þessum dæmisögum að aðdáendurnir vildu virða einkalíf dægurstjarnanna, því 

margir aðdáendur eru hræddir við vond viðbrögð frá þeim þar sem það myndi 

eyðileggja verk þeirra fyrir að honum. En sumir vonast auðvitað eftir því að næla sér í 

eignhandaráritun, mynd eða einhverskonar minjagrip til að sýna öðrum og til að eiga til 

minnis um þessi stórkostlega hitting. (Ferris, 2004)  

Internetið  
Með tilkomu internetsins hafa opnast nýjar leiðir fyrir aðdáendur til að fylgjast með 

dægurstjörnum og má þar nefna þáttinn What the Buck sem er mjög vinsæll á 

myndbandasíðunni Youtube.com. What the Buck er ein útfærsla af skemmtifréttum eins 

og E! news sem sýnd er á E! sjónvarpsrásinni, hann fer yfir helstu fréttirnar af 

stjörnunum og hagar sér meira sem aðdáandi frekar en fréttamaður. Hann skammast oft 

í fjölmiðlum um hvernig þeir fara með stjörnurnar eins og til dæmis fárið í kringum 

popp-prinsessunna Britney Spears árið 2008. Annar sjálfskipaður slúðurfréttamaður er 

Perez Hilton sem heldur út síðunni PerezHilton.com þar sem hægt er að sjá myndir og 

lesa fréttir um stjörnurnar. Eins og What the Buck setur Hilton fram sína eigin útfærslu 

með því að krota með hvítum penna inn á myndirnar til að benda á aðalatriðið, skrifa 

inn á þær athugasemdir eða til að gera þær fyndnari. Perez Hilton er bloggari, hann 

gefur aðdáendum og öðrum þar af leiðandi kost á því að skrifa inn athugasemdir, 



  

16 

hugmyndir og skoðanir. Perez Hilton er ekki á launum hjá neinum fjölmiðli en hann 

hefur vakið það mikla athygli að honum er boðið á allskonar hátíðir og veislur sem 

haldnar eru af stjörnunum og fjölmiðlum.  

 Bandaríska sjónvarpsstöðin E! hefur ekki látið sig vanta á 

internetmarkaðinum, með heimasíðu stöðvarinna eonline.com. Heimasíðan tengist E! 

rásinni og hennar umfjöllun um stjörnurnar, þar sem hún er tengd við fjölmiðil sem telur 

sig fylgja reglum fréttafjölmiðla þá er ekki gefinn kostur á að setja inn athugasemdir, 

það er ekki krotað inn á myndirnar og öll umfjöllun er í virðulegri kantinum  

Ræktunarkenningin (Cultivation hypothesis) 
„Það er ekkert betra dæmi um haturs og ástarsamband en það sem er á milli 

sjónvarps og nútíma þjóðfélags“ 

(Shanahan, 1999) 

Ræktunarkenningin er kenning og horfir á fjölmiðla í heild sinni sem og einstaka 

hluta þeirra. Kenningin byggir á því að það sé munur milli einstaklinga sem eru harðir 

neytendur, og þeirra sem kallast léttir neytendur. Samkvæmt ræktunarkenningunni hefur 

neysla áhrif á sýn notandans á heiminn þar sem mótunaráhrif fjölmiðla geta valdið því 

að einstaklingur myndar brenglaða mynd af veruleikanum. Áhorfandinn getur í kjölfar 

of mikilar neyslu ofmetið eða vanmetið raunveruleikann í kjölfarið (Bjarnason, 1996).  

George Gerbner var meðal áhrifamestu fræðimönnum á bak við mótun  

ræktunarkenningarinnar og benti á að  

[-..hún] fjallaði ekki um þessi áhrif, ekki um hvort að 

auglýsingarherferð eða frétt breytti viðhorfum áhorfandans. Ræktun er 

ekki um hvort að ný auglýsing ráði því hvort að áhorfendur breyti um 

tannkrem, ræktun er alls ekki um hvort að börn eða unglingar verði 

árásargjarnari eða fái martraðir eftir að horfa á ofbeldisfullan þátt í 

sjónvarpinu. Síðast en ekki síst er ræktun ekki um að persónur í sápu 

óperum séu einhverskonar hvati fyrir áhorfendur til að fara frá 

eiginmönnum eða halda framhjá.  Ræktun er vísbending um stöðugt, 

endurtekið, almennt munstur ímynda og hugmynda sem eru sýndar í 

sjónvarpi,  ræktunarkenningin horfir á sjónvarpsáhorf yfir löng tímabil og 

þá á sjónvarp í heildina“ (Shanahan, 1999)  

 

Það er hægt að finna marxísk áhrif innan ræktunarkenningarinnar og þá helst hugmyndir 

Marx um stéttarbaráttuna og aðferðir auðvaldsins til að arðræna almúgann. Fyrrnefndur 
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Gerbner taldi að fjölmiðlar væru einhverskonar þjónar elítunar og þar af leiðandi tæki 

hennar til að koma skilaboðum á framfæri og skapa þannig ákveðin norm. Að sama 

skapi taldi hann að sjónvarpið væri notað til að vernda hagsmuni elítunar með því að 

styrkja og viðhalda félagslegum normum, tryggja vald og fjárhagslega hagsmuni. 

Ræktunarkenningin skoðar skilaboðin sem eru í fjölmiðlum, þau skilaboð sem elítan í 

samfélaginu vill koma á framfæri. Gerbner taldi að eina leiðin til þess að átta sig á 

merkjum og áhrifum frá elítunni væri að skoða áhorf í heildina.  

Fræðimaður að nafni Micael Novak hafði einnig áhrif á ræktunarkenninguna, 

hann kom fram með þá kenningu að við séum það sem við gerum, að það hlutverk sem 

einstaklingurinn þjónar í starfi sínu (t.d. læknir, lögmaður, lögregla) hafi ráðandi áhrif á 

hugsunarhátt hans utan þess hlutverks. Ef einstaklingur neytir fjölmiðla allan daginn og 

hefur engin sambönd við hin raunverulega, þá hafa fjölmiðlar áhrif á hvernig hann 

hugsar, gildismat og forgangsröðun (Shanahan, 1999). 

Gagnrýni 
Gagnrýni á ræktunarkenninguna hefur verið margþætt í gegnum tíðina. Fræðimaðurinn 

Newcomb hélt því fram að rannsóknir gerðar undir fána ræktunarkenningarinnar hefðu 

ekkert fram að færa því áhorfendur væru of fjölbreyttir og mismunandi. Enn fremur 

taldi hann að ekki væri mögulegt að setja alla fjölmiðla undir sama hattinn. Vegna 

þessarar fjölbreytni væri hvorki hægt að alhæfa um eðli fjölmiðla né áhrif þeirra 

(Shanahan, 1999). 

Gerbner og Gross svöruðu gangrýni Newcomb og sögðu að fjölmiðlar færu eftir 

ákveðinni formúlu og markaði. Þeir bentu einnig á að sambandið á milli áhorfs og 

skoðana gæti verið notað til að átta sig á þeim merkjum og því mynstri sem finna mætti 

í fjölmiðlum og að þessi mynstur gætu samrýmst hagsmunum samfélags elítunnar 

(Shanahan, 1999). Gerbner taldi enn fremur að langtíma neytendur gætu verið hræddari 

við glæpi en léttir neytendur vegna þeirrar brengluðu ímyndar sem sýnd væri í 

fjölmiðlum (slíkar hugmyndir eru gjarnan ræddar með tilvísun í hugtakið mean world 

syndrome eða hin vonda veröld heilkenni). Fræðimennirnir Doob og Macdonald 

gagnrýndu þessa kenningu Gerbner og sögðu að þegar glæpatíðni í hverfum væru 

skoðuð yrði hræðsla vegna sjónvarpsáhorfs að engu (Kolbeins, 2004). Enn frekar bentu 

þeir á að það mætti halda því fram að glæpir séu lægstir á meðal barna og aldraðra sem 

jafnframt væru þeir hópar sem horfðu mest á sjónvarp. 
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Rannsóknir 
Helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið innan ramma ræktunarkenningunar fjalla um 

sýn á glæpi út frá miklu áhorfi og neyslu. Brengluð mynd af raunveruleikanum er með 

helstu niðurstöðum sem komið hafa fram í rannsóknum innan kenningarinnar og getur 

þessi brenglun haft áhrif á daglegt líf neytandans. Margir sem upplifa þessa brengluðu 

mynd af raunveruleikanum eiga það til að loka sig af og þora ekki út á meðal annarra. 

Rannsakendur benda á að það geti verið samband milli glæpa í fjölmiðlum, til dæmis í 

þáttum eins og C.S.I (Crime Scene Investigation) og Law and Order og hræðslu við að 

yfirgefa heimilið. 

Það er hægt að færa þessi áhrif yfir á slúður og stjörnuheimin þar sem langtíma 

áhorf og aðdáun getur haft áhrif á skoðanir og ímynd neytandans út frá því hvað þeirri 

dægurstjörnu sem hann fylgir mest finnst og hver skoðun þeirra sé og hvernig þær líta 

út. 

Slúður 
Skilgreining Dennis McQuail á slúðri er að það sé  

partur af fréttum sem einkennast af tilvísunum í persónur sem ekki eru 

með staðfestan og áreiðanlegan uppruna eða heimildir. Helsta umhverfi 

þess eru persónuleg samskipti sem mynda grunninn fyrir þá tegund sem 

fyrirfinnst mest í blöðum og tímaritum. Þar er aðalinnihaldið fræga fólkið 

(helst það ríka og fræga) (McQuail, 2005). 

Slúðurfjölmiðlar 
Fjölmiðlar hafa oft á tíðum mikil áhrif í samfélaginu, þeir geta haft áhrif með efni 

(McQuail, 2005) og eru virkir þáttakendur í samfélagslegri umræðu og lýðræði. 

Mikilvægi fjölmiðla er að hluta til dregið af þeim miklu áhrifum sem opinber umræða 

þeirra veldur því hún vegur þungt í samfélaginu. Þegar fjölmiðlar gera líf dægurstjarna 

að umtalsefni hafa þeir mikil áhrif á hvernig sú ímynd er sem þeir skapa af þeim. Þeir 

ráða því hvort umfjöllun eigi að eiga sér stað og hvort hún eigi að vera góð eða slæm. 

Ferill og velgengi dægurstjarna er að miklu leyti háð því að þær fái umfjöllun í 

slúðurfjölmiðlum og að þær vekji athygli. Velgengi dægurstjarna er því háð þeirri 

ímynd sem þær hljóta í fjölmiðlum og geta minnstu mistök verið dýrkeypt eða fangað 

umfjöllun. Dæmi um þetta er þegar George Clooney talaði mikið á móti paparazzi 

ljósmyndurum eftir dauða Díönu prinsessu, hann úthúðaði þeim opinberlega og gekk 

það langt að paparazzi ljósmyndararnir neituðu að taka myndir af honum. Af þeim 

ástæðum var George Clooney lítið sem ekkert í fjölmiðlum í smá tíma og það er enn 
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hægt að greina vott af því að hann er ekki eins hundeltur og margar aðrar stjörnur. 

Slúðurgeirinn sjálfur er stór þáttur í lífi stjarnanna og hefur oft úrslita áhrif á feril þeirra 

sem fjallað er um, til dæmis getur hann hjálpað stjörnum að ná sér á strik með því að 

birta fallegar myndir af henni/honum og komið stjörnunni þannig á kortið einn daginn 

en snúist gegn henni þann næsta.  

Stjörnur eru enn fremur oft tákn glamúrs og peninga, þær lifa lífi sem margir 

aðdáendur telja eftirsóknarvert. Þegar gengur illa hjá stjörnunum finnst neytendum oft 

gaman að fylgjast með og þá geta stjörnurnar átt mjög erfitt, þar sem þær eru oft eltar 

meira en vaninn er af aðdáendum sem og paparazzi ljósmyndurum. Stjörnur hafa 

brotnað niður og bíða margir ljósmyndarar eftir að festa það augnablik á filmu og selja 

það svo til hæst bjóðandi fjölmiðils sem segja áhorfendum frá.  

Flestir hafa skoðanir á stjörnunum, ekki eingöngu neytendur fjölmiðla heldur 

líka stjörnurnar sjálfar. Margar stjörnur verða frægar fyrir það eitt að vekja athygli og 

þær lifa oft mjög opinberu lífi og eru margar stjörnur sem alast upp í sviðsljósinu 

(barnastjörnur). Lítið sem ekkert einkalíf er leyft í heimi fjölmiðla og þurfa stjörnurnar 

að haga sér vel og passa upp á minnstu hluti því paparazzi ljósmyndararnir og ritstjórar 

slúðurblaðanna svífast oft einskis og birta til dæmis myndir af slæmar myndir sem 

teknar eru á ströndunum þar sem sést að dægurstjarnan er með appelsínuhúð eða ekki 

fullkominn maga. Annað dæmi sem má nefna er þegar stjarnan ákveður að fara ekki í 

nærfötum út á lífið og gleymir sér í augnablik þá eru ljósmyndararnir þar til að ná sem 

„bestri“ mynd af þeirra einkasvæði.   

Frægð 
Margar dægurstjörnur eru þekktar fyrir það eitt að vera þekktar svo dæmi sé tekið þá er 

hótel erfinginn Paris Hilton ein þeirra, hún varð þekkt fyrir það eitt að þykja gaman að 

skemmta sér með frægum vinkonum sínum, hún hefur til dæmis sést skemmta sér með 

leikkonunni Lindsey Lohan og söngkonunni Britney Spears. Það kemur oft fyrir að 

aðdáendur gleyma hvað stjarnan sem þeir dást að var upprunalega fræg fyrir, það verður 

ímyndin sem skiptir höfuð máli og þær hugmyndir sem viðkomandi hefur um stjörnuna. 

 Dægurstjörnurnar verða þó alltaf að hafa hugann við það sem þær eru að gera, 

því meiri sem athyglin er, þeim mun örlagaríkari geta feilspor þeirra orðið, líkt og dropi 

breytir vog heillar skálar getur ein frétt eyðilagt feril og ímynd. Dæmi um slíkt er þegar 

söngkonan Britney Spears fékk taugaáfall undan álagi starfsins og frægðarinnar, hún tók 

upp á því að auka drykkju sína og skemmtanir töluvert. Þessi atburðarás endaði með því 

að popp-prinsessan fór yfir um. Álag frægðarinnar getur orðið svo mikið að það getur 
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orsakað veikindi, taugaáfall og leita margar stjörnur í áfengi og eiturlyf til að deyfa sig 

fyrir öllu þessu álagi. Umfjöllunin er ástæða vandræðanna og þegar stjarnan fellur á 

botninn minnkar umfjöllunin ekki heldur eykst hún til muna. Það má því telja að 

umfjöllun um stjörnuna Britney Spears í fjölmiðlum vikurnar fyrir taugaáfallið geti hafa 

átt hluta að máli þegar hún brotnaði niður sem svo varð til þess að Britney missti allt 

forræði yfir sonum sínum til barnsföður síns og sitt eigið forræði í hendur föður síns, 

sem tók á sig ábyrgð yfir henni. Sagan endar þó vel þar sem Britney tók sig á og skaust 

enn á ný upp á stjörnuhimininn, þar sem hún var búin að koma sér í form og hún gat enn 

á ný staðið undir því álagi sem frægð ber í skauti. Í kjölfar þessara breytinga fór 

umfjöllun um hana að verða jákvæðari og slúðurfréttamenn kepptust um að hæla henni 

fyrir að taka sig á og það þýddi einnig að nú leituðust paparazzi ljósmyndararnir eftir að 

ná góðum myndum af Britney þar sem hún var í flottum fötum og með bros á vör. Það 

segir aðeins eitt að í heimi dægurstjarna getur margt dimmu í dagsljós breytt og 

umfjöllun ákvörðuð eftir ímynd og stöðu hverju sinni. Margar stjörnur hafa lent í 

svipaðri meðferð papparazzi og slúðurfjölmiðla og Britney Spears, til dæmis Amy 

Winehouse sem átti við eiturlyfja og átröskunar vandamál að stríða, ljósmyndararnir 

eltu hana á röndum og það var fylgst með ferðum hennar út og inn af sjúkrahúsi og 

meðferð.  

Einnig hefur það þekkst í heimi fjölmiðla að frægir einstaklingar verði frægir 

vegna glæps sem þeir frömdu, O.J. Simpson var frægur ruðningsleikmaður en varð 

heimsfrægur eftir að hann var grunaður um að hafa myrt konu sína og elskhuga hennar. 

Þetta mál hefur stundum verið kallað réttarmál aldarinnar og var O.J. Simpson sýknaður 

af ákærunni um morðin þann 3. október 1995. Þetta mál er enn í umræðunni og vakti 

það mikla athygli í fjölmiðlum á sínum tíma. Málið var það stórt að það er fátítt að 

notendur á fjölmiðlum í dag viti ekki hver O.J. Simpson er.  

Fjölmiðlarnir hafa tilhneigingu til að gleypa stóru fréttirnar í sig og fjalla ítarlega 

um einkalíf einstakra stjarna. Þessi umfjöllun gerir stjörnurnar betur þekktar (bæði með 

jákvæðum og neikvæðum afleiðingum).  

Annað dæmi er þegar fórnalömb verða fræg fyrir glæpi sem framdir eru gegn 

þeim, eitt dæmi um slíkt eru foreldrar hinnar bresku Madeleine McCann sem numin var 

á brott úr hótelsherbergi foreldra sinni þar sem þau voru í fríi í héraðinu Algarve á 

Portúgal á meðan tvö systkini hennar sváfu í sama herbergi. Foreldrar Maddie (eins og 

hún var oft kölluð) höfðu farið út að borða og skilið hana og systkini hennar eftir 

sofandi í herberginu sínu (Kingstone, 2008). Slúðurblöð Bretlands héldu því fram að 

foreldrar hennar hefðu myrt dóttur sína og látið hana hverfa en báðust svo foreldrana 
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afsökunar fyrir þessar ásakanir (Legg, 2008). Sú aukna athygli sem hjónin fengu jók 

líklegast líkurnar á því að finna telpuna þeirra en um leið gerðu hjónin sig berskjölduð 

fyrir ágangi fréttamiðla og slúðurblaða. Stofnaðar voru vefsíður til að vekja athygli á 

hvarfi hennar en þó hefur það ekki enn borið árangur og er hún talin látin.  

Stjörnur 
„Þegar þú er í raunveruleikanum þá ertu upptekin í vinnu, þar ertu undir  

 álagi eða stressaður og þegar þú kemur heim og þú endar með því að 

horfa á eitthvað rusl í sjónvarpinu bara til að slaka á“  

(Couldry & Markham, 2007) 

Stjörnur eru fyrirmynd milljóna manna, efst á listanum eru unglingarnir í 

samfélaginu sem fylgjast með stjörnunum á meðan þau berjast við átraskanir, þegar þær 

byrja eða hætta með maka sínum, barátta þeirra við eiturlyf, kíló og allt sem kemur 

opinberu lífi við. Flestir þekkja einhverja stjörnu, og margir leitast eftir að lifa í heimi 

glans og partýstands líkt og þær og en vilja sem mest líta út eins og þær. Unglingar eru 

líklega þeir helstu sem fylgjast með stjörnunum og í flestum tilvikum eru það 

unglingsstúlkur. Slúður getur verið kallaður flótti frá heiminum, ábyrgð og gráum 

hversdagsleika. Það getur verið gaman fyrir neytendur og aðdáendur að sjá það 

mannlega í stjörnunum þar sem þær sýna drykkjulæti og fleiri hneykslanlegar 

framkomur. Því stjörnur eru oft taldar vera af öðrum heimi eins og goðin í Valhöll eða á 

Ólympíu fjalli og því finnst mörgum gott og hafa mjög gaman af því að sjá bæði mistök 

og glamúr.  

Líkamsímynd  
Glamúrinn sem fylgir stjörnum getur haft þau áhrif að neytandinn verður óánægður með 

eigið líf og fer að trúa því að líf hans sé grátt og viðburðasnautt. Þetta getur haft áhrif á 

sjálfsmynd neytandans og jafnvel endað í vægu þunglyndi. Þar af leiðandi leitast 

einstaklingar eftir að herma eftir lífi stjarnanna, klæðaburði og útliti. 

Margar áhorfenda/neytendarannsóknir beina athygli sinni að áhrifum fjölmiðla 

og spyrja meðal annars hvort það hafi alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir 

sjálfmyndir unglinga að fylgjast með stjörnufréttum. Eflaust má halda því fram með 

nokkurri vissu að fegurðar hugmyndir bæði kvenna og karla verði fyrir áhrifum 

fjölmiðla af dægurstjörnum. Fegurðar ímyndir verða oft á tíðum óraunhæfar og 

bjagaðar. Hollywood stjörnur og módel eru gjarnan lagaðar til með alls kyns 

teikniforritum þar sem línur eru gerðar skarpari, bólur og fílapenslar fjarlægðir, tennur 

hvítaðar, o.s.frv. Í raun er hægt að gera hvað sem er, móta útlit stjarnanna eftir þörfum 
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fjölmiðla hverju sinni, eða hugsanlega eftir markhópnum hverju sinni. Brenglaðar 

fegurðarímyndir geta jafnvel orðið til þess að hvetja til og ýta undir myndun átraskana 

hjá ungu fólki (Dittma, 2009). Ýmsar dægurstjörnur líkt og Paris Hilton eða Miley 

Cyrus eru fyrirmyndir ungra stúlkna sem vilja vera eins grannar og láta sér dreyma um 

að líta út eins fyrirmyndir sínar. 

Fjölmiðlar geta haft neikvæð áhrif þegar litið er til þess félagslega umhverfis 

sem gjarnan einkennir þá. Áður fyrr þegar aðeins ein sjónvarpsrás og ein til tvær 

útvarpsrásir voru til staðar kom fólk gjarnan saman til að horfa á sjónvarpið eða hlusta á 

fréttir og frásagnir úr hinum stóra heimi. Þá var það að horfa á sjónvarp eða hlusta á 

útvarp félagsleg athöfn og oft upphaf samræðum í félagslegum hópum samfélagsins. 

Aukinn fjöldi rannsakenda virðist þó telja að mikil fjölmiðlaneysla geti leitt til þess að 

neytandinn dragi sig úr daglegu streymi samfélagsins líkt og menntun, atvinnu og 

félagslegum samskiptum (McQuail, 2005). Margir neytendur tengjast dægurpersónum í 

gegnum fjölmiðla, kvikmyndir og þætti, áhorfendur mynda gjarnan með sér hugmyndir 

um vináttu og tengsl þeirra á milli Þetta getur haft vond áhrif á áhorfandan þar sem þetta 

er falskt samband (e. Parasocial interaction). Sambönd við skáldaðar persónur eða 

leikara geta valdið veruleikafirringu hjá viðkomandi áhorfanda (McQuail, 2005). 

Paparazzi 
Margir neytendur fjölmiðla elska öskubuskusögur og varð Díana prinsessa meðal annars 

fræg fyrir að hafa tekist það sem mörgum hafði dreymt um. Hún var öskubuska komin 

frá almúganum og var orðin að prinsessu, þess vegna var hún oft kölluð prinsessa 

fólksins (Thomas, 2008). Kvikmyndin The Queen sem gerð var árið 2006 sýnir dauða 

Díönu frá hlið konungsfjölskyldunnar og hvernig drottningin er neydd til að ávarpa 

þjóðina og halda stóra jarðaför. Eitt atriði í myndinni er sérstaklega eftirminnilegt, það 

er þegar konungsfjölskyldan að skoða blómahaf sem fólkið hafði lagt til heiðurs Díönu. 

Viðstaddir horfðu grannt á drottninguna þar sem hún las á miðana og skoðaði blómin. 

Partur af þessu atriði er þegar drottningin horfir á miða sem á stendur „þau áttu þig ekki 

skilið“ og annan miða sem segir „þau hafa blóð þitt á höndum sér“. Hægt er að segja að 

fjölmiðlar hafi átt þátt í hvað skrifað var á miðana þar sem konungsfjölskyldan var 

máluð sem skrattinn á veggnum en talað um Díönu prinsessu sem dýrðling.  Fjölmiðlar 

stjórnuðu umræðunni og umfjölluninni að öllu leyti eins og sést einnig í myndinni þar 

sem Tony Blair er að ræða við drottninguna um fyrirsagnir blaðanna. Enn í dag er verið 

að fjalla um dauða Díönu frá mörgum sjónarhornum til dæmis frá samsæris sjónarhorni, 

eða með hatri gegn konungsfjölskyldunni eða paparazzi ljósmyndum. Myndin sýnir að 
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drottningin var ekki að vera köld þegar hún hélt sig til baka, heldur var það vegna þess 

að hún var alinn upp á þann hátt og fannst það ekki hæfa drottningu að taka þátt í 

þessari ofstækis sorg fólksins og fjölmiðlanna. Einnig segir hún í myndinni að hún vilji 

frekar hugsa um barnabörnin sín sem voru að missa móður sína.  

Eftir dauða Díönu prinsessu, þann 31. ágúst árið 1997, þegar bíll sem hún og 

ástmaður hennar, Dodi Al-Fayed, voru lenti í árekstri, með þeim afleiðingum þau og 

bílstjórinn létust en lífvörður Dodi lifði. Talið er að áreksturinn hafi verið vegna 

háhraða eltingaleiks á milli bíls Díönu annarsvegar og hinsvegar paparazzi ljósmyndara 

sem eltu þau á mótorhjólum. Mikil umfjöllun hafði verið um prinsessuna og hennar nýja 

ástmann í fréttum fyrir slysið þar sem fjölmiðlar kepptust við að ná sem bestu myndum 

af henni hvar sem þau voru (MacMillan, 1999). Mikið var rætt eftir slysið hver bæri 

ábyrgðina og hvort áreksturinn hefði ekki verið útaf paparazzi ljósmyndurunum, 

fjölmiðlanna sem keyptu myndirnar eða morð skipulagt af konungsfjölskyldunni. 

Ljósmyndararnir sem eltu Díönnu og Dodi voru ekki ráðnir af ákveðnum blöðum heldur 

voru þetta sjálfsstæðir ljósmyndarar sem seldu myndir sínar til þeirra sem voru með 

besta tilboðið „lítill en ákveðinn hópur ljósmyndara sem eru hvattir áfram af græðgi 

þangað til að þeir hafa misst alla manngæsku“ (MacMillan, 1999).  
 

Who Killed Diana? 
I said the tabloid, 

With such loving devotion, 
I killed Diana. 

 

Who saw her die? 
I said the paparazzo, 
With my little eye, 

I saw her die. 
 

Who´ll be the judge? 
I said the broadsheet, 

From vantage on high, 
I´ll be the judge.... 

 

And all the people of the press 
Began to sob and sigh, 

When they heard the church bell tolling 
For poor Princess Di. 

(MacMillan, 1999) 
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Blöðin sem áður höfðu keppst við að ná bestu myndunum frá þessum paparazzi 

ljósmyndurum snéru baki við þeim og kölluðu þá brjálæðinga. Þessir brjálæðingar 

samkvæmt yfirlýsingum blaðanna báru enga virðingu fyrir einkalífi og lögðu 

prinsessuna í einelti og ögruðu henni til hins ítrasta (MacMillan, 1999). Þann 31. ágúst 

1997 kom bróðir Díönu fram í sjónvarpi og sagði „ég trúði því að fjölmiðlar myndu 

verða henni að bana á endanum. En ekki einu sinni ég gat ímyndað mér að þeir ættu 

beinan þátt í dauða hennar“ (MacMillan, 1999). 

Rannsókn 
Þegar myndbönd eru skoðuð af stjörnunum er allt sindrandi í ljósum frá myndavélum 

paparazzi ljósmyndaranna. Þó margar stjörnur lendi í vondri umfjöllun er hún ekki sett í 

auglýsingatíma bandarísku sjónvarpstöðvarinnar E! Þar er helsta umfjöllunin góð og 

helst þegar að stjörnurnar líta vel út á rauða dreglinum. Viðtöl og umfjallanir um 

stjörnurnar er eins og áður sagði leið fyrir aðdáendurna og notendurna til að tengjast 

stjörnunum á betri hátt.  

Mikilvægt er að stjörnurnar á rauða dreglinum viti hvaða hönnuður hannaði 

kjólinn þeirra því þetta er eins stæsta auglýsing sem hönnuðirnir geta fengið og fá 

stjörnurnar oft kjólana frítt ef þær nefna hönnuðinn. En þó er ekki aðeins talað um 

kjólana heldur eru stjörnurnar beðnar um að segja sínar skoðanir á verkefnum sem þær 

hafa verið að vinna í eða þær spurðar mun persónulegri spurninga, sem aðdáendunum 

og neytendum langar hugsanlega að vita svörin við.  

Áhugavert er að skoða slúðurfjölmiðla í sjónvarpi og skoða umfjöllunina um 

stjörnurnar og umhverfið þeirra. Einn helsti slúðurfjölmiðill í sjónvarpi er bandaríska 

sjónvarpsrásin E! og grundvallar spurning er undir hvaða kringumstæðum koma 

stjörnurnar oftast fram á bandarísku stjörnurásinni E!?  

Aðferðir og Gögn 
Dagskráin á bandarísku sjónvarsstöðinni E! var tekin upp á VHS spólur frá klukkan 

19:00 til 22:00, mánudaginn 2. mars til sunnudagsins 8. mars, sem á svokölluðum kjör 

tíma (e. prime time). Eftir að allt efnið var tekið upp voru spólurnar teknar hver í sínu 

lagi og rannsakaðar. Notast var við Microsoft Exel til að skrá niður allt það sem fyrir 

augu bar og greina umfjöllun af rauða dreglinum, myndbrot og viðtöl 
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Niðurstöður 
Niðurstöðurnar voru þær að stjörnurnar komu helst fram í myndbrotum og syrpum af 

rauða dreglinum. Var þá annað hvort ein ákveðin stjarna tekin fyrir í myndasyrpu eða 

ákveðin athöfn líkt og frumsýning. Það eru þrjár mismunandi nálganir að rauða 

dreglinum á sjónvarpsstöðinni E!  

Rauða dregils endurminningar (Red carpet retro) 

Hér er einn leikari eða leikkona tekin fyrir og sýnd mörg myndbrot frá mörgum rauða 

dregils atburðum. Í vikunni sem rannsóknin fór fram kom ekki karlleikari fram í red 

carpet retro fyrr en á sunnudag og þá var það Colin Farrell. Konurnar sem koma fram 

voru Keira Knightley, Reese Witherspoon, Demi Moore, Lindsay Lohan, Julia Roberts 

og Gwen Stefani. Eins og á flestum rauða dregils atburðum er mikið talað um kjóla, hár, 

útlit, hönnuði sem og aðra leikara og leikkonur.  

Rauða dregils endurtekning (Red carpet replay) 

Þar er tveir þular sem heita Charles og Helene sem gera létt grín af myndbrotum frá 

rauða dreglinum. Til dæmis tóku þau fyrir Forest Whitaker, Ryan Gosling og Daniel 

Craig á mjög fyndin hátt þar sem þau til dæmis segja að Forest Whitaker eigi erfitt með 

að ákveða sig þar sem myndbrotið sýnir hann vera að líta til beggja hliða. Þetta er 

einhvers konar gamansyrpur sem gera góðlátlegt grín af ýmsum stjörnum en fjalla lítið 

um líf þeirra eða afrek. 

Rauða dregils augnablik (Red carpet moments)  

Þau rauða dregils atvik sem tekin voru í rauða dregils augnablikum voru helst af 

Grammy verðlauna hátíðinni og af Óskars verðlauna hátíðinni. Talað var um tónlist og 

við tónlistarfólk á Grammy verðlaunahátíðinni. Á Óskarsverðlaunahátíðinni var talað 

við leikara og leikkonir um bíómyndir. Þetta var endursýnt töluvert oft í gegnum tíma 

rannsóknarinnar og virtist vera til þess ætlað að vekja áhuga á einstaka stjörnum 

sérstaklega.  

Hvernig á að verða (How to be) 

Kómísk nálgun á myndbrot um ákveðna stjörnu til dæmis Daniel Radcliffe, Jack Black 

og fleiri. Þessi myndbrot eru oft tekin úr viðtölum við stjörnurnar, eitt mjög 

eftirminnilegt atriði er með Daniel Radcliffe. Þulurinn segir: „Vertu alltaf tilbúin með 

hvað þú ætlar að segja“, svo sést myndbrot þar sem Daniel Radcliffe er að stama og 

kemur engu frá sér. Leikkonur eru einnig tekar fyrir og þar er talað um Reese 

Witherspoon og að borða heilsusamlega, þá kemur myndbrot af Reese Witherspoon þar 
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sem hún talar um að í fyrstu óléttunni sinni hafi hún bara borðað súkkulaði brauð. Þetta 

er frekar góðlátleg umfjöllun  

Jessica Simpson  

Þó er dæmi um neikvæða umfjöllun í auglýsingatíma E! Til dæmis umfjöllunin um 

Jessicu Simpson, þar er bent á þessa brengluðu líkamsímynd sem er algeng í 

Hollywood. Söng og kvikmyndastjarnan Jessica Simpson hefur ögn bætt á sig eftir að 

hún byrjaði með nýjum kærasta. Auglýsingarnar um Jessicu Simpson komu nokkrum 

sinnum fram á þessari viku og voru sýnd mynd úr slúðurtímariti þar sem Jessica 

Simpson var í gallabuxum sem mögnuðu á henni neðri hlutann. Það þarf þó að taka með 

í reikningin hvernig myndin var tekin, þar sem myndavélin er fyrir neðan Jessicu 

Simpson og myndin er tekin upp. Einnig var sýnd myndasería með myndum af henni 

yfir árin þar sem hún hafði fitnað og grennst á víxl. Talað var um að aðrar stjörnur hafi 

verið spurðar út í þessa umræðu og allir hafi mótmælt henni og sagt að það væri ekkert 

að því hvernig stjarnan liti út. Einnig var talað um hvernig Jessicu sjálfri fyndist þessa 

umræða og hún sagði að henni væri alveg sama henni liði vel með nýja kærastanum 

sínum og væri að njóta lífsins. Þessar auglýsingar passa vel inn í umræðuna sem hefur 

aukist innan Hollywood varðandi brenglaðar ímyndir 

Endurtekningar 

Mikið er um endurtekningar í auglýsingum á sjónvarpstöðinni E! oft á tíðum mætti 

halda að ein runa væri spiluð í gegn hvern dag fyrir sig, því sömu umfjallanirnar og 

sömu stjörnurnar koma fyrir aftur og aftur í auglýsingar hléum og þáttum. Eftir að horfa 

á dagskrána í klukkustund kann áhorfandinn allar auglýsingarnar og getur farið með þær 

orðrétt þegar þær birtast á skjánum. Erfitt er að greina hvaða áhrif felast í þessum 

endurtekningum og hvaða markmiðum þeim er ætlað að þjóna. Í fyrsta lagi má velta 

fyrir sér hvort endalausar endurtekningar geti ekki fælt áhorfendur frá því að horfa á 

sjónvarpsstöðina E! og þeir gætu átt í hættu að missa áhorfandann þegar 

auglýsingahléið byrjar, það gæti haft það í för með sér að áhorfandinn byrjar að vafra 

um aðrar rásir og ekki er víst að hann endi aftur á E! Það er þó hægt að snúa slíkri 

röksemdar færslu á haus og sagt að endurteknar auglýsingar séu aðferð stöðvarinnar til 

að fá fólk sem er að flakka á milli stöðva til að staldra við og horfa lengur.   
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Tafla 1: Tíðni auglýsinga vikuna 2. mars til 8. mars 

Á meðal helstu ályktanir sem draga má frá ofangreindri töflu (Tafla 1), er að 

auglýsingar sem miðla upplýsingum um dægurstjörnurnar eru algengastar eru 

Rauðadregils endurminningar, Rauðadregils augnablik og “hvernig á að verða.“ 

Ástæðan fyrir fjölda þessara auglýsinga getur talist að þær upplýsa neytendur um líf og 

smekk þessara dægurstjarna, sem ætti að grípa þeirra athygli. Fast á eftir kemur þriðji 

Rauðadregils flokkurinn, segja má að hann sé þarna á eftir því hann upplýsingarnar sem 

hann hefur eru litlar og hann frekar að gera  góðlátlegt grín af rauðadregils 

augnablikum. Þar er ekki talað við dægurstjörnur,  og  persónuleg umfjöllun um þær er 

engin heldur einungis  heldur aðeins talað um þær. Auglýsingarnar um Jessicu Simpson 

komust inn í listan þar sem þær voru mun algengari en aðrar minniháttar auglýsinga, 

auglýsingin um Jessicu Simpson sýnir hversu mikið er talað um ef stjörnurnar færast 

yfir í flokk eðlilegrar þyngdar, en ekki svokallaðar fjölmiðlaþyngdar. 
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Umræður 
Í nýlegu viðtali við söng og leikkonan Miley Cyrus var hún spurð hvernig venjulegur 

dagur hjá henni væri, hún svaraði mjög léttilega og sagði að það væri ekkert sem héti 

venjulegur dagur í lífi stjörnunnar. Hvort sem hún sæti heima í rólegheitum eða væri á 

ferðinni, gat hún verið viss um að ljósmyndarar væru allt í kring tilbúnir að festa á filmu 

hvað sem fyrir augu bar. Þó svo að þær kenningarnar sem teknar eru fyrir í ritgerðinni 

(notagildis- og ræktunarkenningin) séu ef til vill betur til þess fallnar að útskýra 

notendur og sjónvarpsáhorf mynduðu þær góðan grundvöll til að skoða 

fjölmiðlaumhverfi dægurstjarnanna. Þessar kenningar sem og fræðimenn á borð við 

Blumler og Gerbner gerðu góðan grunn til að skoða dægurstjörnur og hjálplegt er að 

skoða útskýringar þeirra, niðurstöður og skilning á neytendum og áhrif langtíma áhorfs. 

Ef litið er til notagildiskenningarinnar má sjá að neytendur verða ekki einungis fyrir 

neikvæðum áhrifum heldur einnig jákvæðum. Neikvæðu áhrif notkunarinnar geta verið 

átraskanir vegna brenglaðar líkamsímyndar en þær jákvæðu eru að áhorfendur og 

neytendur fá útrás fyrir tilfinningum sínum og þörfum. Önnur áhrif sem Blumler og 

aðrir kenningasmiðir innan notagildiskenningarinnar hafa bent á felast í því að 

slúðurfjölmiðlun og líf dægurstjarna geti haft ákveðin notagildi fyrir neytendur þeirra 

t.d. sem dægrastytting. 

 Ef litið er til ræktunarkenningarinnar er hægt að draga þær ályktanir að langtíma 

áhorf geti leitt til þess að neytandinn myndi sér bjagaða ímynd af veruleikanum. 

Kenningasmiðir innan ræktunarkenningarinnar leggja þó megin áherslu á glæpi og 

glæpatíðni þó hægt sé að yfirfæra þær ályktanir yfir á stjörnur og slúðurfjölmiðla.  

Hvað dægurstjörnur og slúðurfjölmiðla varðar eru áhrif fegurðarímynda og 

viðmiða gott dæmi um hvernig ýtt er undir slík viðmið sem aftur geta haft neikvæð áhrif 

á sjálfsmynd og gildismat neytenda. Hvorug kenninganna sem notast hefur verið við eru 

fastir kenningarrammar og hafa þær báðar verið gagnrýndar fyrir að vera of mikið undir 

áhrifum annarra kenninga, til dæmis fúnksjónalískra áherslna innan 

notagildiskenningunar þó svo að ekki hægt að flokka kenninguna beint undir hatt 

fúnksjónalisma. 

Ræktunarkenningin og notagildiskenningin skoða sitthvorn hlutinn. Önnur 

(ræktunarkenningin) hallast meira að því að skoða áhorf og hvernig langtíma áhorf 

getur haft áhrif á neytendur. Notagildiskenningin fjallar þó meira um hvað það er sem 

dregur neytandann til þess að leita í slíka fjölmiðla. Notagildi slúðurfjölmiðla er oft 

notuð sem leið til dægrastyttingar eða fullnægingar annarra þarfa. 
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Paparazzi hafa orðið meira í umfjölluninni eftir dauða Díönu prinsessu þar sem 

þeim sem og slúðurfjölmiðlum almennt var að stórum hluta kennt um aðdraganda 

slyssins. Margar dægurstjörnur hafa mátt finna fyrir glömpum frá myndavélum 

paparazzianna og starfi þeirra virðist fylgja það að þurfa að þola ágenga fréttamenn sem 

stíga langt inn fyrir mörk friðhelgis einkalífsins. Þegar rætt er um dægurstjörnur og 

slúðurfjölmiðla er ein spurning oft fljót að koma fram: Hvað fá neytendur útúr því að 

vita allt um þessar stjörnur? Hvað er það sem heillar?  

Margir áhorfendur tengjast stjörnum sterkum böndum en þó eru nokkrir sem 

tengjast persónu leikaranna og leikkvennanna meira en stjörnunum sjálfum. Þar má til 

dæmis nefna Star Trek aðdáendurna. Margar neytendur leitast eftir því að vita allt um 

ákveðnar dægurstjörnur, með því til dæmis að kaupa vörur sem merktar eru stjörnunum 

og lesa, hlusta eða horfa á alla umfjöllun sem kemur í fjölmiðla um þær. Neytendurnir 

leitast eftir skemmtilegum upplifunum í gegnum stjörnufréttirnar og margir bera hitt 

kynið við þá stjörnu sem þeim órar um. Neytendur mæta á frumsýningar og 

verðlaunaafhendingar til að sjá stjörnurnar og vonast til að þær sjái þá og gefi þeim 

hluta af sér í formi eiginhandaráritana eða ljósmyndar.  

Hægt er að segja og lýsa þessu sem átrúnaðargoðum og margir sem fylgjast með 

stjörnuslúðri og slúðurfjölmiðlum vilja vita allt um dægurstjörnurnar eins og bestu vinir 

vita allt um hvorn annan. Margar stjörnur eins og Lindsey Lohan og Miley Cyrus hafa 

sungið um paparazzi og slúðurfjölmiðla í lögum eins og „Fly on the wall“ og „Rumors“.  

Tískubólur og fyrirbæri renna í gegnum heim slúðurs og stjarna eins og vatn en 

þó er einn fastur massi og það er útlit stjarnanna þar sem kíló getur kostað 

dægurstjörnurnar vinnu, þær geta einnig misst neytendur vegna þess að þær eru of 

grannar eða af því að þær hafa bætt á sig. Þó er erfitt að miða sjálfsmynd og ímynd sína 

út frá útliti stjarnanna því það er oft bjagað af fegurðaraðgerðum sem og teikniforritum 

til að láta þær líta enn betur út. Átraskanir eins og lystastol og lotugræðgi sem og lágt 

sjálfsmat geta verið talin afleiðingar á þessari bjöguðu ímynd en þó eru það ekki aðeins 

áðdáendurnir og neytendur sem verða fyrir barðinu heldur einnig stjörnurnar sjálfar því 

ferillinn þeirra stendur og fellur með því. Áætlað var í byrjun rannsóknarinnar að skoða 

þætti á sjónvarpsstöðinni E! en við vinnslu kom hins vegar í ljós að þættirnir voru 

margir hverjir raunveruleikaþættir um líf einstakar dægurstjarna og aðeins fáir töluðu 

eitthvað um stjörnurnar. Rannsóknarefnið passar vel við notagildiskenninguna þar sem 

sjónvarpsstöðin E! er afþreyingarrás og gott er að slaka á fyrir framan hana, gleyma sér í 

glamúr og partýstandi. Stjörnurnar eru fallegar á skjánum og fólkið í 

raunveruleikaþáttunum dálítið glamúrtískt, þó svo að það hafi ekki verið tekið með inn í 
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rannsóknina passar það við hugmyndina um stjörnur og frægð. Takmarkanir þessarar 

rannsóknar geta talist vera að ekki var horft á E! fréttirnar til að sjá hvaða stjörnur eru í 

slúðurfréttum og afhverju. Kenningar í fjölmiðlafræði eins og notagildiskenningin og 

ræktunarkenningin hafa mikið skoðað áhorfendur og áhorf en ekki hvernig 

slúðurfjölmiðlar hafa áhrif á stjörnur, andlega sem og líkamlega. Framtíðar 

rannsakendur gætu gert spurningalistakönnun eða viðtalsrannsókn við stjörnurnar og 

fengið að vita þeirra hlið á þessum fjölmiðli og upplifun hans.



  

31 

 

Heimildaskrá 
 
Bauer, R. A. (1963). The initiative of the audience. Journal of Advertising research . 

Blumler, J. G. (1979). The Role of Theory in Uses and Gratifications Studies. 
Communication Research . 

Bulck, J. V. (2004). Research Note: The Relationship between Television Fiction and 
Fear of Crime: An Empirical Comparison of Three Causal Explanations. European 
Journal of Communication . 

Cohen, J. (2004). Parasocial Break-Up from Favorite Television Characters: The Role 
of Attachment Styles and Relationship Intensity. Journal of Social and Personal 
Relationships . 

Dittma, H. (2009). How Do "Body Perfect" Ideals in the Media have a Negative Impact 
on Body Image and Behaviors? Factor and Processes Related to Self and Identity. 
Journal of Social and Clinical Psychology . 

Engle, Y., & Kasser, T. (2005). Why do Adolescent Girls Idolize Male Celebrities. 
Journal of Adolescent research , 263-282. 

Ferris, K. O. (2004). Seeing and being seen: The Moral Order of Celebrity Sightings. 
Journal of Contemporary Ethnography , 237-262. 

Grant, C. (2007). We Interrupt This Newscast: How to Improve Local News and Win 
Ratings, Too. Journalism and Mass Communication Quarterly . 

Gray, J. (2005). Antifandom and the Moral Text: Television Without Pity and Textual 
Dislike. American Behavioral Scientist . 

Guðbjörg Hildur Kolbeins. (2004). The non-finding of the cultivation effect in Iceland. 
Nordcom Review . 

Holm, G. (1997). Public texts/private conversations: Readings of a teen magazine from 
thegirls' point of view. Young . 

Katz, E. J. (1974). Utilization of Mass Communication by the Individual. The Uses of 
Mass Communications: Current Perspectives and Gratification Research . 

Kim, J., & Rubin, A. (1997). The Variable influence of Audience Activity on media 
effects. Communication Research , 107. 

Levy, M. (1987). VCR use and concept of audience activity. Communication Quarterly 
, 60. 

Lull, J. (1980). Inside family viewing: Ethnographic research on television´s audience. 
Human communication research . 

MacMillan, K. &. (1999). Who Killed the Princess? Description and Blame in the 
British Press. Discourse Studies . 

Maltby, J., Giles, D. C., Barber, L., & McCutcheon, L. E. (2005). Intense-personal 
celebrity worship and body image: Evidence of a link among female adolecents. 
British Journal of Health Psychology . 



  

32 

 

McQuail, D. (2005). McQuail´s Mass Communication Theory. London: Sage 
Puplications Ltd. 

Ritzer, G. &. (2004). Classical Sociological Theory. New York: McGraw Hill 
Companies. 

Rouner, D. (1984). Active television viewing and the cultivation hypothesis. Journalsim 
quarterly . 

Shanahan, J. &. (1999). Television and its Viewers. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

T. H. Bjarnason, (1996). Úttekt á framboði ofbeldisefnis í íslensku 

sjónvarpi 2. - 15. september 1996. 

Thomas, J. (2008). From people power to mass hysteria: Media and popular reactions to 
the death of Princess Diana. International Journal of Cultural Studies . 

Zillmann, B. &. (1984). Using television to alleviate boredom and stress: Selective 
exposure as a function of induced excitational states. Journal of brodcasting . 

 

 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


