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Útdráttur 
Hér fer á eftir rannsóknarritgerð um sjónvarpsefnið sápuóperur. Saga, útbreiðsla, 

viðtökur og ímyndir sápuópera verða skoðaðar með ítarlegri umfjöllun um þessa 

þætti. Forverar þeirra verða kynntir, formgerð þeirra og mismunandi tegundum 

eftir löndum lýst, auk þess sem skýrt verður frá þróun þeirra frá upphafi 

fjöldamenningar fram til dagsins í dag. Langlífi sápuópera í vinsældamenningunni 

verður rakið og reynt að útskýra ímynd þeirra og lágmenningarstöðu innan 

hennar. Stuðst verður við kenningar þekktra fræðimanna á sviði viðtökufræða og 

femínisma sem stundað hafa sápuóperurannsóknir undanfarna áratugi. Í samræmi 

við efni ritgerðarinnar, verður einnig notast við ýmsar tilvitnanir og tilvísanir úr 

vinsældamenningunni. Í niðurstöðum verður greint frá nýju lífi sápuópera í 

netvæddum heimi, hnignandi áhorfi og spáð fyrir um framtíð þessa dagskrárefnis. 

 
Abstract 
Following is a study on soap operas. It includes a detailed discussion of the 

history, distribution, reception and many images of soap operas. Their 

antecedents, genre and different types in different countries will be introduced. 

Furthermore, there will be given an account of soap opera’s development from the 

beginning of mass culture until present time. Their longevity as a part of popular 

culture will also be described with an attempt to explain their low-brow cultural 

status. In this essay, some theories of well-known audience researchers and 

feminist scholars, who have studied soap operas over the last decades, will be 

used to support this study. To accompany them, some pop cultural quotations and 

references will be made. In the conclusions, the new life of soap operas in a 

changing (Internet-connected) world, will be described along with an outlook of 

decreasing viewing numbers, and a prediction made for the future of this 

television programming.   
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Formáli 
Vinnuferlið að baki þessu lokaverkefni minnir óneitanlega á langdregna 

sápuóperu þar sem enginn endir virtist í sjónmáli. Ritstífla hrjáði höfund þess 

löngum stundum og suma daga fór allt í hnút. Á slíkum stundum var gott að geta 

sest fyrir framan sjónvarpið og gleymt sér yfir vandamálum annarra. Óheppileg 

atvik eins og misheppnuð heimildaleit eða frosið tölvuskjal sem gleymdist að 

vista, virtust einhvern veginn smávægileg vandkvæði miðað við mislukkaða 

makaleit eða minnisleysi af völdum höfuðáverka, sem fornvinir mínir í 

Springfield glímdu við. Sápuóperan Leiðarljós veitti mér þannig uppörvun til að 

halda áfram að skrifa, því ef það er eitthvað sem læra má af áralöngu sápu-

óperuáhorfi, er það að öll él styttir upp um síðir og alltaf má sjá ljós við enda 

ganganna. Maka- og minnisleysi eru aðeins tímabundnar en alls ekki óyfir-

stíganlegar hindranir. Sama gildir um 30 eininga lokaverkefni. 

 Aðrir sem hafa hvatt mig áfram í þessu langa hindrunarhlaupi eru ófáir og 

búa allir í raunverulegum bæjarfélögum, hér heima og víðsvegar um heiminn. Vil 

ég hérmeð færa þeim öllum innilegar þakkir, bæði þeim sem hafa staðið með mér 

alla leið, og eins hinum sem hjálpuðu mér á lokasprettinum. Þar ber fyrst að nefna 

móður mína, Margréti Molitor, sem hefur þurft að þola mér margt á leiðinni, en 

aldrei hvikað í trú sinni á mig. Henni vil ég líka þakka fyrir ánægjulegar áhorfs-

stundir og samræður um sápuóperur. Leiðbeinanda mínum, Þorbirni Broddasyni, 

þakka ég fyrir ómælda þolinmæði, vinsemd og aðstoð við gerð fræðilega hlutans. 

Einnig Pétri Blöndal, fyrir að fórna dýrmætum tíma sínum og nætursvefni, við 

yfirlestur á blaðagreinunum. Bæði fræðilegi og verklegi hlutinn hefðu þó ekki litið 

dagsins ljós nema fyrir aðstoð fjölmargra sápuóperuaðdáenda sem tóku þátt í 

netkönnun og veittu mér góðfúslega viðtöl um þetta efni. Færi ég þeim bestu 

þakkir fyrir. Að lokum vil ég þakka góðum vinum, sérstaklega Guðrúnu Jónu 

Sigurðardóttur og Karli Ágústi Ipsen, sem hjálpuðu mér með glöðu geði þegar 

tæknileg vandkvæði gerðu mér gramt í geði.      
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Allt fyrir ástina 
eina sem aldrei nóg er af. 

Mennirnir elska, fórna, 
kveljast, þjást og sakna. 
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Páls Óskars Hjálmtýssonar. 

 
 

 
Í útlöndum 

þeir elska alveg eins og þú 
af því þeir finna það nákvæmlega sama. 

Te quiero, meine Liebe, my love 
Je’ t’aime, mi amora. 

Þú finnur að ástin 
er international. 

 
 

Úr laginu International af plötunni Allt fyrir ástina, 
með Páli Óskari Hjálmtýssyni. 
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Inngangur 
Allir vita að sápustykki í föstu formi dugir ekki að eilífu. Allir, sem á annað borð 

þvo sér reglulega, vita að sápa er hagkvæm og endingargóð vara, ekki síst fyrir 

stórfjölskylduna, og að líftími hennar fer m.a. eftir fjölda notenda og tíðni 

notkunar. Allir vita líka sem er, að venjuleg sápa endist í ákveðinn tíma eða þar til 

hún verður svo rýr að henni er hent í ruslið, hún rennur notandanum úr greipum 

ofan í niðurfallið ellegar leysist upp í froðu í höndum hans. Slíkt hið sama mætti 

segja um aðra tegund sápu, svokallaða sjónvarpssápu eða sápuóperu. Allir, sem á 

annað borð horfa á slíka sápu reglulega, vita að hún er hagkvæmt og endingargott 

sjónvarpsefni, ekki síst fyrir stórframleiðendurna, og að líftími hennar fer m.a. 

eftir fjölda áhorfenda og tíðni áhorfs. Allir vita líka sem er, að venjuleg sápa 

endist í ákveðinn tíma eða þar til framleiðendurnir henda henni í ruslið, sjónvarps-

stöðvarnar skola henni út af dagskránni eða hún leysist upp í tóma froðu fyrir 

framan augu áhorfandans.1 En er það á allra vitorði að sjónvarpssápur í föstu 

formi dugi ekki að eilífu? 

Ég tel svo ekki vera og að um þetta ríki mikil óvissa. Óvissa sem ég mun 

reyna að ráða fram úr í þessari ritsmíð. Kenning mín er sú að sápuóperur geti 

mögulega dugað að eilífu og að þær séu ekki bara eintóm froða og daglegur 

heilaþvottur. Ennfremur að í þeim liggi sameiginlegur rauður þráður, trúin á 

ástina, sem tengir þær við forvera sína, heldur vinsældum þeirra gangandi og 

tryggir framhaldslíf þeirra. Þetta hyggst ég sýna fram á með ítarlegri skoðun á: 

sögu sápuóperunnar, útbreiðslu hennar, viðtökum og ímynd innan vinsælda-

menningarinnar. Sú menning hefur löngum verið talin jafngilda svonefndri 

lágmenningu og sápuóperan jafnan verið flokkuð sem lágmenningarafurð. Þessi 

flokkun stafar ekki síst af því að sápuóperan hefur notið mestra vinsælda meðal 

kvenna. Í fyrstu tveimur köflunum verður saga og alþjóðleg útbreiðsla sápu-

óperunnar rakin, megineinkennum hennar og mismunandi afbrigðum lýst, til að 

varpa ljósi á bakgrunn þessa vinsæla sjónvarpsefnis. Tenging sápuóperunnar við 

lágmenningu og menningarheim kvenna verður svo skoðuð nánar í sögulegu og 

fræðilegu samhengi í köflum 3 og 4. 

                                                 
1 Eins og gerðist t.d. þegar Pamela í Dallas vaknaði upp af værum svefni í lok 8. þáttaraðarinnar, 
fann Bobby eiginmann sinn sem lést í þeirri 7., sprelllifandi í sturtunni og átti hana þá að hafa 
dreymt alla þáttaröðina fram að því. 
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Í þeim verður gengið út frá þeirri kenningu að um íhaldssama flokkun á 

vinsældamenningunni sé að ræða, sem eigi sér rætur í karllægu fræðasamfélagi 

fyrri tíma. Til að styðja þá túlkun verða kynntar kenningar nokkurra fræðimanna á 

20. öld um vinsældamenninguna, þýðingu hennar í nútímanum og uppruna. En 

andstæðurnar hámenning og lágmenning eru rótgrónar í umfjöllun um alla 

menningararfleifð okkar langt aftur í aldir. Þá líkt og í dag var lágmenningar-

stimpillinn nátengdur vinsældamenningunni, menningunni sem fjöldinn aðhyllist. 

Það var þó ekki fyrr en með tæknivæðingunni sem hún hlaut nafnið 

fjöldamenning. Skilgreining hennar byggist á því að menningu sé miðlað til 

einstaklinga í gegnum þartilgerða, rafræna miðla eins og útvarp, sjónvarp og 

netið, í stað þess að vera miðlað beint manna á milli eins og sagnaþulir, söngvarar 

og leikarar hafa gert í gegnum aldirnar. Fjöldamenningin er ennfremur tengd 

kapítalisma og neysluhyggju 20. aldar og talin efla einstaklingshyggju þar sem 

miðlun hennar er einhliða frá sendanda til viðtakanda.2 

Í því skyni að afsanna þær algengu fullyrðingar að fjöldamenningin stuðli 

að einstaklingshyggju meðal viðtakenda sinna og slævi viðbrögð þeirra og 

dómgreind, verða skoðaðar rannsóknir á sjónvarpsáhorfendum sem mæla því í 

mót. Þar ber helst að nefna viðtökurannsóknir Johns Fiskes sem sýndu fram á mátt 

viðtakenda til að lesa og túlka sjónvarpstexta á sjálfstæðan hátt. Fiske studdist 

m.a. við ýmsar rannsóknir á sápuóperum en áhorfendur þeirra hafa oftsinnis verið 

nefndir sem dæmi um ógagnrýna og móttækilega sjónvarpsneytendur sem 

ósjaldan eru vændir um raunveruleikaflótta. Til að reyna að hnekkja þeirri 

gagnrýni verður nánari sjónum beint að sápuóperuaðdáendum í 3. kafla. Að auki 

verður reynt að grafast fyrir um ástæður þess af hverju það er talið forheimskandi 

að horfa á sápuóperur klukkan hálf fimm en mannbætandi að horfa á fréttir 

klukkan hálf sjö. Í lok kaflans verða kynntar niðurstöður netkönnunar sem lögð 

var fyrir sápuóperuáhorfendur á nokkrum spjallsíðum. Niðurstöður hennar benda 

eindregið til þess að spjallsíðurnar séu nýr vettvangur viðtakenda sem efli 

samskipti þeirra á meðal í stað þess að stuðla að aukinni einstaklingshyggju. 

Í fjórða og síðasta kaflanum verða náin tengsl kvenna og sápuóperuáhorfs 

tekin til sérstakrar skoðunar út frá sjónarhóli femínískra rannsóknarhefða. Í þeim 

er gegnumgangandi sú kenning að sameiginlegur reynsluheimur kvenna, sem er 

grundvöllur hins svonefnda kvennasvæðis, sé þeim bæði persónulegur vettvangur 

                                                 
2 Online Dictionary of the Social Sciences: „Mass Culture“ 
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skoðanaskipta og pólitískt athvarf. Þessi kenning á sér einnig rætur í hugmyndum 

póst-módernista sem líta á vinsældamenninguna sem vettvang hinna þöglu til að 

láta raddir sínar heyrast.3 Munurinn er sá að femínistar sjá vinsældamenninguna 

sem vettvang fyrir raddir kvenna sem þaggaðar hafa verið af karlmönnum. Í 

vinsældamenningunni og sjálfstæðu vali kvenna á tónlist, bókmenntum, kvik-

myndum og sjónvarpsefni megi sjá uppreisnaranda þeirra blómstra og raddir 

þeirra heyrast. Reynt verður að komast að niðurstöðu um hvort konur láti enn í sér 

heyra á þessum vettvangi eða hvort nýir tímar hafi breytt einhverju þar um. 

Ímyndir kvenna í sápuóperum verða einnig til umfjöllunar í kaflanum og hvernig 

þær hafa breyst í gegnum tíðina. Að lokum verður vikið að blómaskeiði sápunnar 

á 9. áratugnum, dvínandi vinsældum hennar og stöðu í dag. Niðurstöður 

ritgerðarinnar verða svo dregnar saman í lokaorðum þar sem reynt verður að 

útskýra hvernig sápuóperur geta sameinað aðdáendur og mögulega dugað að 

eilífu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Online Dictionary of the Social Sciences: „Popular Culture“ 
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Josh: Héðan í frá gerum við allt saman. Komdu með 
mér burt.  
Reva: Burt? 
Josh: Við förum núna burt. Í kvöld. Við keyrum til 
Oklahoma, sækjum krakkana hjá Rusty og verðum farin 
úr landi áður en Annie veit nokkuð. Svo fremi að við 
séum saman, Reva, þá skiptir ekki máli hvar við erum. 
Gerum þetta. Komdu með mér. Hefjum nýtt líf saman. 
Við getum það. 
Reva: -Nei.  
Josh: Við þurfum bara að ganga út um dyrnar. 
Reva: Ég get ekki farið burt með þér. Annars álítur fólk 
mig seka. 
Josh: -Mér er sama um álit annarra. Hugur okkar hvort 
til annars skiptir einn máli. Ást okkar dugir okkur. 
Reva: -Ég veit það. Heldurðu að ég vilji það ekki? Mig 
dreymir það bara og hugsa um það eitt. 

 
 Úr Leiðarljósi 25. mars, 2008. 

Íslenskur texti: Hafsteinn Þór Hilmarsson. 
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1. kafli – Saga sápunnar 
Eins og nafnið gefur til kynna, er sápuópera (e. soap opera) vísun í annað og eldra 

miðlunarform, óperuna, sem á rætur sínar að rekja til Ítalíu á 17. öld. Ítalska 

óperan dregur nafn sitt af latneska orðinu opus sem þýðir verk eða vinna.4 Og ljóst 

má vera að í flutningi óperuverks í fullri lengd felst mikil vinna, bæði í leik og 

söng. Slíkt hið sama má fullyrða um vinnslu- og framleiðsluferli sápuópera í dag. 

Þessi hversdagslega merking orðsins hefur hins vegar gleymst í aldanna rás og í 

dag er orðið ópera sveipað hátíðleika og upphöfnum ljóma. Með því að setja orðið 

sápa fyrir framan hið hámenningarsögulega heiti er greinilega verið að draga úr 

hátíðleika þess og gera góðlátlegt gys að hinu nýja miðlunarformi, myndu margir 

ætla. Aðrir gætu túlkað það sem svo að með þessu væri verið að aðgreina hið nýja 

form frá hinu fyrra sem bæði eiga það sameiginlegt að vera hádramatísk í 

flutningi, þótt ólík séu. Enn aðrir myndu meta það sem svo, að hér væri um að 

ræða freklega fordómafulla nafngift sem ætlað væri að skipa hinu nýja formi á 

lægri stall en forveranum, þ.e. lágmenningarstall. Raunin er þó einfaldlega sú, að 

upphafleg merking sápunnar í sápuóperunni vísar til uppruna hins nýja forms sem 

nú verður rakinn. 

 

1. 1 Úr bókum í útvarp   
Heitið sápuópera á rætur sínar að rekja aftur til 4. áratugs síðustu aldar, þegar 

amerískir fjölmiðlar þurftu að finna nafn á dramatískar útvarpsþáttaraðir sem nutu 

sívaxandi vinsælda upp úr 1930. Þessir þættir voru sendir út að degi til og var 

þeim ætlað að höfða til kvenna, aðallega heimavinnandi húsmæðra. Útvarps-

þættirnir voru því jafnan styrktir af framleiðendum hreinlætisvara sem sáu 

gríðarleg markaðstækifæri með auglýsingum í þeim.5 Bandarískir hreinlætisvöru-

framleiðendur á borð við stórfyrirtækin Procter & Gamble, Colgate-Palmolive og 

Lever Brothers auglýstu vörur sínar grimmt í útvarpsþáttunum og þaðan er því 

komið nafnið sápuópera. 

 Vissulega hefur nafnið fengið á sig víðtækari og mun neikvæðari 

merkingu í gegnum tíðina og saga sápunnar, eins og hún er jafnan kölluð til 

styttingar, er langt frá því að vera án misfellna. Robert C. Allen, sem skrifað hefur 

                                                 
4 Wikipedia, The Free Encyclopedia: „Opera“ 
5 Allen: „Soap Opera“ 
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bækur um sögu og þróun sápuóperunnar í Ameríku og víðar, segir m.a. í grein 

sinni „Soap Opera“, að nafnið hafi færst út fyrir ramma skilgreiningar sinnar og 

hafi öðlast afar gildishlaðna merkingu. Írónískt ósamræmi fylgi þessum tveimur 

annars sakleysislegu orðum og að með því að nota þau um eitthvað annað í 

menningu okkar, sé verið að væna það um óvirðuleika og lágkúru. Þessu til 

stuðnings nefnir hann t.a.m. hneykslismálin sem skóku bresku konungs-

fjölskylduna á tíunda áratugnum og fjölmiðlar kölluðu ósjaldan „konunglegu 

sápuóperuna“ (e. “royal soap opera”).6 

 Allen telur ástæðuna fyrir þessari neikvæðu ímynd orðanna vera þá að þau 

séu nátengd kynjamismunun í menningu okkar. Með því að afgreiða sápuóperuna 

sem „kvennagenru“, sem eingöngu heimavinnandi húsmæður ánetjist, sé hún 

dæmd til að vera álitin óvönduð lágmenningarafurð.7 En áður en sápan fékk á sig 

kynbundinn lágmenningarstimpil var hún aðeins vinsæl útvarpsafurð sem byrjaði 

sem tilraunastarfsemi hjá bandarískum útvarpsstöðvum, er höfðu tekjur sínar af 

auglýsingum, í kringum 1930. Stöðvarnar reyndu þá að ná athygli stórfyrirtækja 

sem höfðu áhuga á að selja heimilis- og hreinlætisvörur sínar til kvenhlustenda á 

aldrinum 18 til 49 ára. Þannig urðu smám saman til daglegir, leiklesnir þættir, 

styrktir af fyrrnefndum auglýsendum, sem náðu eyrum þessa hlustendahóps. 

 Fyrsti þátturinn af þessari gerð var Painted Dreams sem fluttur var á WGN 

útvarpsstöðinni í Chicago 1930 og styrktur var af þvottaefnis- og smjörlíkis-

framleiðendum. Hann var sendur út í fimmtán mínútur daglega og var frumraun 

handritshöfundarins Irnu Phillips sem átti eftir að setja mark sitt víðar á sögu 

sápuóperunnar. Þátturinn, og þeir fjölmörgu sem fetuðu í fótspor hans, nutu fljótt 

gríðarlegra vinsælda og á 4. og 5. áratugnum er talið að um 20 til 40 milljónir 

Bandaríkjamanna hafi fylgst með útvarpssápum.8 Undir lok seinni heimstyrjaldar 

voru 64 daglegar þáttaraðir í loftinu á mismunandi stöðvum. Árið 1948 var svo 

komið að 25 af 30 vinsælustu dagþáttunum voru sápuóperur.9 

1. 1. 1 Fjölnota formúla 
Sápuóperuformið sem sló svo rækilega í gegn í útvarpinu og færðist síðar yfir á 

sjónvarpsstöðvarnar var vissulega byltingarkennd tilraun sem heppnaðist með 

eindæmum vel, en söguþráður þáttanna var í sjálfu sér ekki nýjung. Sápuóperan 

                                                 
6 Allen: „Soap Opera“ 
7 Allen: „Soap Opera“ 
8 Williams 1992: 15 
9 Allen: „Soap Opera“ 
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átti sína forvera í 16. aldar melódramatískum uppfærslum, 18. aldar kvenna-

sögum, nóvelluhefð 19. aldar bókmennta, ástarsögutímaritum á 3. og 4. áratug 20. 

aldar sem og rómantískum kvikmyndum þess tíma.10 Allt voru þetta forverar sem 

flokkast geta undir kvennamenningu, hugtak sem litið verður nánar á í 4. kafla. 

Ýmsir hafa þó rakið slóð sápuóperunnar lengra aftur í tímann og tengt hana við 

gríska leikritahefð, mýtur og munnlega sagnahefð. Það er m.a. niðurstaða Carol 

Traynor Williams sem í bók sinni um sögu sápuóperunnar, „It’s Time for My 

Story“, segir að ræturnar liggi dýpst í innviðum þjóðsagna og frummannlegra (e. 

primal) frásagna og að líta megi á sápur sem nútímaþjóðsögur.11  

Löng vegferð þessara nútímaþjóðsagna hófst í útvarpsseríum eins og áður 

hefur komið fram og höfðuðu einkar vel til amerísku þjóðarsálarinnar á þeim tíma 

sem þær hófu göngu sína. Williams segir það vel geta verið tilviljun að sápur hafi 

hafið lífdaga sína í upphafi heimskreppunnar en það sé þó nokkuð ljóst að 

harðindi þessara ára og fantasíuveröld sápuóperanna hafi átt afar góða samleið.12 

Sú veröld spratt þó ekki úr tómarúmi og átti sína forvera bæði í fornum 

frásagnarhefðum og bókmenntum. En auk þess er talið að rað- eða seríuformúla 

sápuóperunnar eigi rætur sínar að rekja til ýmissa útvarpsþátta eins og The Smith 

Family frá árinu 1925 og Amos ‘n’ Andy sem var sá vinsælasti í bandarísku 

útvarpi fram til 1930.13  

Forsaga sápuóperanna er því margþætt og fjölmargt sem vekur athygli 

þegar farið er að rýna nánar í sögu sápuópera. Þótt þær eigi sína sameiginlegu 

forvera og séu gjarnan álitnar einsleitar eru þær í raun jafn ólíkar og þær eru 

margar. Það breytir því þó ekki að sápur hafa ýmis sameiginleg einkenni sem ekki 

er hægt að líta fram hjá við rannsókn þeirra. Þannig er t.a.m. fráleitt að halda 

áfram að ræða um sögu þeirra og þróun án þess að skilgreina sameiginlega 

formgerð þeirra eða genru nánar. Sápum er gjarnan lýst sem endalausum 

ástarflækjum sem halda áfram út í hið óendanlega án nokkurra fyrirheita um 

sögulok. Þetta er ekki fjarri lagi því almenna skilgreiningin á forminu er sú að það 

sé opið í annan endann en ekki lokað, sem þýðir í raun að söguþráðurinn getur 

undið upp á sig í allar áttir og haldið áfram að þróast.  

                                                 
10 Allen: „Soap Opera“ og Williams 1992: 2 
11 Williams 1992: 2 
12 Williams 1992: 16-17 
13Allen: „Soap Opera“ 
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 1. 1. 2 Flækjur og krækjur 
Framhald þýðir hins vegar ekki að úrlausn fáist, heldur að frekari flétta sé mynduð 

í framhaldinu. Ekki er þar með sagt að aldrei náist nokkurs konar lausn í 

sápuóperum því þær eiga það vissulega til að greiða úr flækjum með tilheyrandi, 

oftast afgerandi dramatískum málalokum, líkt og aðrar sjónvarpsþáttaraðir gera. 

Meginmunurinn er hins vegar sá að sápurnar halda áfram að spinna nýja 

söguþræði samhliða öðrum sem svo er haldið áfram þegar einum lýkur. Sápur fara 

því ýmsar krókaleiðir í átt að sögulokum. Einn hinna fjölmörgu fræðimanna sem 

reynt hafa að skilgreina sápuóperuformið, Ien Ang, útskýrir þetta svona: „Þannig 

eru sápur í grundvallaratriðum and-útópískar: endir, hamingjusamlegur eða 

óhamingjusamlegur, er óhugsandi.“14 Hún tekur samt fram að þetta tákni ekki að 

aldrei sé um neina hápunkta að ræða (e. climax) heldur að hinir mörgu minni 

hápunktar (mini – climaxes) hafi aðra þýðingu en lausnir, þeir séu frekar til þess 

gerðir að flækja líf persónanna enn frekar.  

Ang vitnar hér í Töniu Modleski sem skoðað hefur sápuóperur út frá 

femínísku sjónarhorni og komist að þeirri niðurstöðu að mini – climaxes séu 

algjör andstæða hápunktanna í dæmigerðum karlamiðuðum kvikmyndum þar sem 

þeir þjóni þeim tilgangi að leysa vandamál. Um þennan mun segir Modleski 

ennfremur að í sápum séu hlustun, samræður og umhugsunartími persóna í 

forgrunni en athafnir, hasar og hápunktar séu minna mikilvægir þættir.15 Allir þeir 

sem einhvern tímann hafa fylgst með einum einasta sápuóperuþætti geta vitnað 

um að þetta er rétt. Og til þess að hægt sé að halda samræðum persónanna áfram 

og gefa áhorfendum umhugsunarfrest, verður að flækja málin og skilja eftir lausa 

enda eða krækjur til að viðhalda áhuga. Þetta er því megineinkenni sápuópera, 

opni endirinn, en genran býr yfir öðrum einkennum sem skýrt geta langlífi þeirra 

og vinsældir. Melódramað er eitt þeirra og cliffhanger annað.  

 1. 1. 3 Form og flokkun 
Hvað fyrra hugtakið varðar, er aftur um að ræða forna, samskeytta nafngift sem 

hlotið hefur nýja merkingu í tímans rás. Melódrama (e. melodrama) er samsett úr 

grísku orðunum melōidía (söngur) og dráma (dregið af sögninni „að gera“) sem 

saman útleggst sem söngleikur.16 Á upphafsárum þeirra á 16. öld var því söngur 

                                                 
14 Ang 1996: 90 „Thus, soap operas are fundamentally anti-utopian: an ending, happy or unhappy, 
is unimaginable.“  
15 Modleski 1990: 106-7 
16 Wikipedia, The Free Encyclopedia: „Melodrama“  
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notaður til að undirstrika tilfinningalegar áherslur í melódramatískum leikverkum. 

Síðar tóku útvarpsleikritin upp þetta sambland tónlistar- og leikflutnings og fyrstu 

útvarpssápurnar höfðu yfirleitt orgeltóna í bakgrunni. Orgelleikarar kostuðu 

minna en heil hljómsveit og þegar sápurnar héldu innreið sína í sjónvarpið, fylgdu 

þeir með. Upp úr 1970 þótti orgelleikurinn hins vegar ekki lengur nógu spennandi 

valkostur svo við tók fjölbreyttari undirleikur. Í dag er ýmiss konar vinsælda-

tónlist notuð til að túlka melódramatískar stundir í sápum og einnig til að laða að 

yngri áhorfendur.  

Jafnvel þótt sápur tileinki sér ýmsa þætti úr melódramatík, sem oftast eru 

túlkaðir með nærmyndatökum af persónum og fyrrnefndu undirspili, geta þær 

ekki flokkast fullkomlega undir þá genru. Ekki frekar en þær geta flokkast sem 

tragedíur eða kómedíur. Sápur hafa oft á tíðum tragíska undirtóna og kómískar 

hliðar en þeim er blandað saman á þann hátt að þær tilheyra hvorugum flokknum 

svo fullnægjandi sé. Formgerð þeirra er ennfremur ólík öllum öðrum og opni 

endirinn og flókin persónusköpunin eru sérkennin sem gera sápur að sjálfstæðri 

genru. Genru sem þó er einna náskyldust melódrama. Eða eins og Williams segir 

um muninn á þessum tveimur genrum: „Sökum þess að sápur eru framhaldssögur, 

þurfa flestar persónurnar (og allar aðalpersónurnar) að vera góðar eða sambland 

góðs og ills. Þetta er ástæðan fyrir því að sápuópera er ekki aðeins melódrama.“17 

En melódramað hefur heldur ekki farið varhluta af vanþóknun, frekar en 

sápuóperunafnið, og er í dag nátengt konum og kvennamenningu á neikvæðan 

hátt. Þetta birtist til dæmis í algengum setningum eins og þessari: „Góða, besta 

vertu ekki svona (meló-)dramatísk!“18 

Cliffhanger er annað hugtak sem er illþýðanlegt á íslensku og algengt er í 

umræðunni um sápuóperur og einkenni þeirra. Á ystu nöf væri kannski besta heitið 

yfir þessa tækni handritshöfunda til að halda áhorfendum svo spenntum í lok 

hvers þáttar að þeir einfaldlega geti ekki annað en fylgst með næsta þætti. Allt 

kapp er lagt á að enda sem flesta þætti á hápunkti í söguþræðinum eða einum 

hinna minni hápunkta sem Modleski og Ang kalla svo. Þessi tækni gerir það að 

verkum að áhorfandinn „neyðist“ hreinlega til þess að setjast niður á sama tíma að 

degi liðnum og fylgjast með spennuþrungnu framhaldinu þar sem frá var horfið. 

                                                 
17 Williams 1992: 61-62 „Because soaps are continuing stories, most of the characters (and all the 
leading characters) must be good or a mixture of good and bad. This is why soap opera is not 
simply melodrama.“ 
18 Wikipedia, The Free Encyclopedia:  „Melodrama“  
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En þessi úthugsaða lokkunartækni handritshöfundanna nýtur sín einmitt hvað best 

í miðlinum sem nú verður fjallað um. 

 

1. 2 Úr útvarpi í sjónvarp 
Fyrsta sápuóperan sem birtist á sjónvarpsskjánum var The First Hundred Years 

sem hóf göngu sína 1950. Hún var framleidd af Procter & Gamble sem lengi 

höfðu styrkt útvarpssápur en sáu nú hag sinn vænkast með tilkomu hins nýja 

auglýsingamiðils í kringum 1950. Fyrstu árin í sjónvarpi einkenndust af 

tilraunakenndum útsendingum og ýmsum byrjendaörðugleikum. Rétt eins og 

fyrstu fjöldaframleiddu sápustykkin, var áferð sjónvarpssápanna hrjúf og litur og 

gæði voru ekki eins góð og síðar varð. Aukinn kostnaður fylgdi því að framleiða 

fimmtán mínútna langa sjónvarpsþætti daglega, frá því sem verið hafði í 

útvarpinu, auk þess sem óvissa ríkti um viðtökur áhorfenda. Framleiðendur gátu 

ekki séð fyrir hvort markhópurinn myndi setjast niður fyrir framan skjáinn og 

horfa, í stað þess að geta verið á hreyfingu um húsið með útvarpssápuna í gangi.19  

 Áhyggjur þeirra reyndust óþarfar því sjónvarpssápurnar urðu fljótt vinsælli 

en útvarpsseríurnar og í byrjun 7. áratugarins voru útvarpssápurnar nánast úreltar. 

Áðurnefnd Irna Phillips, sem reið á vaðið með Painted Dreams, hóf að skrifa aðra 

sápuóperu fyrir útvarp, The Guiding Light árið 1937, og fylgdi henni eftir við 

færsluna yfir í sjónvarp 1952. Phillips skrifaði einnig fyrir fyrstu hálftíma löngu 

sjónvarpssápuna, As the World Turns (1956). En eftir það lengdist útsendingartími 

allra sjónvarpssápa í hálftíma þegar framleiðendur sáu fram á kostnaðar-

hagræðingu með lengri og færri upptökum. Guiding Light eða Leiðarljós var 

fyrsta útvarpssápan sem náði að yfirstíga vandamálin við færsluna úr útvarpi í 

sjónvarp og er í dag sú sápa sem hvað lengst hefur lifað. Phillips, sem skrifaði 

fyrir CBS sjónvarpsstöðina, átti því stóran þátt í að gera hana sterka á 

sápuóperumarkaðnum. Mikillar samkeppni varð ekki vart fyrr en 1963 þegar bæði 

NBC og ABC hófu að framleiða læknaþætti sem áttu eftir að njóta mikilla 

vinsælda.20 

                                                 
19 Allen: „Soap Opera“ 
20 Allen: „Soap Opera“ 



 19

 1. 2. 1 Samkeppni krefst nýjunga 
CBS brást hins vegar við samkeppninni með því að skrifa inn aðalpersónur sem 

störfuðu á sjúkrahúsum, í sína þætti. Hinar stöðvarnar gerðu sitt besta til að halda í 

við hraða þróun og samkeppni um áhorfendur með því að innleiða ýmsar nýjungar 

í þættina. Þar á meðal voru umfjallanir um viðkvæm málefni á borð við 

kynferðisleg og geðræn vandamál. Ein róttækasta nýjungin á 7. áratugnum var þó 

líklega þegar ABC hóf að sýna Peyton Place á nýjum útsendingartíma, 

svokölluðum kjörtíma (e. primetime), árið 1964. En frægust og vinsælust slíkra 

sápa varð síðar Dallas sem hóf göngu sína 1978. Sama stöð setti mark sitt á 

sápuóperusöguna þegar Agnes Nixon hóf að skrifa sápur sem fjölluðu um umdeild 

málefni er vörðuðu stéttaskiptingu og kynþáttamismunun á seinni hluta 7. ára-

tugarins.21  

Nixon varð ennfremur frumkvöðull í því að viðhalda eldri kynslóðar 

áhorfendum samhliða því að laða að yngri kynslóðir. Þetta gerði hún m.a. með því 

að aðlaga söguþræði sápanna sinna að yngra fólki og höfða til þeirra með því að 

yngja upp í persónusköpuninni. All My Children frá 1970 og The Young and the 

Restless (’73) eru dæmigerðir þættir fyrir þessa þróun í átt að sápuóperum með 

unglingaívafi. Síðari sápan er ennfremur talin vera forveri „glanssápa“ (sápur sem 

gera út á stíl og glansímyndir) á borð við Santa Barbara og The Bold and the 

Beautiful.22   

 Upp úr 1970 jókst svo pressan á handritshöfunda til muna því þegar hér 

var komið sögu, náði daglegt áhorf sápuópera á þremur stærstu stöðvunum (ABC, 

CBS og NBC)  upp í 20 milljónir áhorfenda. En samkeppnin var gríðarlega hörð 

og sápuóperur sem og handritshöfundar þeirra, komu og fóru í takt við áhuga 

áhorfenda og framleiðenda. NBC brást t.a.m. við dvínandi áhorfi með því að 

lengja þætti sína um helming í stað þess að framleiða nýjar sápur. Nokkur áhætta 

fólst einnig í því að taka sápu af dagskrá þar sem ekki var sjálfgefið að langtíma-

áhorfendur myndu yfirfæra áhuga sinn og tryggð yfir á nýja sápu. Almennur áhugi 

áhorfenda breiddist þó hratt út og þegar komið var fram á 9. áratuginn er talið að 

um 50 milljónir Bandaríkjamanna hafi fylgst reglulega með einni eða fleiri 

sápuóperum.23 En um það leyti fór þó að koma babb í gróðalöndunarbát sápu-

óperuframleiðenda. 

                                                 
21 Allen: „Soap Opera“ 
22 Allen: „Soap Opera“ 
23 Allen: „Soap Opera“ 
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 1. 2. 2 Vinnandi konur og dvínandi áhorf  
Á árunum 1975 – ’85 streymdu konur í sívaxandi mæli út á vinnumarkaðinn í 

kjölfar kvennabaráttunnar. Stærsti markhópur sápuóperuframleiðenda, húsmæð-

urnar, voru því ekki lengur til staðar inni á heimilunum að degi til og gátu ekki 

fylgst með sápunum sínum né heldur auglýsingunum í þeim. Í Bandaríkjunum 

brugðust menn við þessum breytingum með því að setja á fót nýja tegund 

auglýsingamiðils, sápuóperutímaritin. Í þeim voru allar helstu upplýsingar um 

sápuóperuþætti vikunnar auk ýmissa upplýsinga um persónur og leikara. Með því 

móti gátu konur sett sig inn í þá þætti sem þær höfðu farið á mis við í vinnu-

vikunni auk þess sem sápuóperuframleiðendur gátu auglýst framleiðslu sína í 

þeim.  

Tímaritaútgefendur og sápuóperuframleiðendur áttu því líf sitt undir hvor 

öðrum, útgefendurnir þurftu á sápuóperusögum að halda og framleiðendurnir 

þurftu á umfjölluninni að halda.24 Soap Opera Digest (’75) og Soap Opera Weekly 

(’89) voru (og eru reyndar enn) stærstu tímaritin. Hið fyrrnefnda státaði af upplagi 

sem náði 850. þús. eintökum árið 1990 og 4 milljónum lesenda.25 En uppsveifla 

kvenna á vinnumarkaði var ekki eina ástæðan fyrir hnignandi áhorfi á 9. 

áratugnum því tilkoma vídeótækja og fjölgun kapalsjónvarpsstöðva hafði einnig 

mikil áhrif. Aukin tækniþróun síðustu áratugi hefur svo leitt til enn frekari 

breytinga í sápuóperubransanum. Bæði hvað varðar framleiðsluferlið og áhorf. 

 

1. 3 Úr sjónvarpi á Netið 
Net- og hnattvæðing eru meðal mikilvægustu samfélagsbreytinga sem hafa átt sér 

stað í heiminum á undanförnum árum og áratugum. Sápuóperan hefur ekki farið 

varhluta af þeim breytingum. Útbreiðsla og hnattvæðing sápuóperunnar verður 

umfjöllunarefni næsta kafla en fyrst verður hér vikið að netvæðingu og afleið-

ingum hennar fyrir sögu og þróun sápunnar. Í dag getur hver sá sem hefur aðgang 

að tölvu heimsótt heimasíður um sápuóperur, hlaðið niður þáttum og horft á í 

fullri lengd, rætt við aðra áhorfendur á spjallborðssíðum, lesið netútgáfur af sápu-

óperutímaritum og jafnvel sent sápuóperuleikurum fyrirspurnir með hraði. Það 

gefur auga leið að þessi þróun hefur haft víðtæk áhrif á sápuóperuheiminn. 

                                                 
24 Hobson 2003: 73 
25 Allen: „Soap Opera“ 
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Bransinn hefur stækkað jafnt og þétt með tilkomu nýrra miðla og breitt úr sér á 

alla kanta með tilheyrandi valdabaráttu innan hans. 

1. 3. 1 Vöxtur, völd og velta 
Hagnaður framleiðenda hefur vaxið sömuleiðis og veltan við sápuóperu-

framleiðslu er miklum mun meiri nú en á mótunarárum útvarps- og sjónvarps-

sápanna. Hagur og hagkvæmni framleiðslunnar hefur vænkast gífurlega frá þeim 

dögum þegar sápuframleiðendur auglýstu hreinlætisvarning sinn í sápuóperum. 

Einn þessara framleiðenda, Procter & Gamble, sá snemma fyrir gróða-

möguleikana og færði út kvíarnar yfir í sápuóperuframleiðslu. Fyrirtækið er meðal 

þeirra stærstu á bandarískum markaði og framleiðir enn þann dag í dag nokkrar 

sápuóperur auk ýmissa hreinlætis- og heimilisvara.26 Þar á meðal er Leiðarljós 

sem er langlífasta dagtímasápa sögunnar eins og áður hefur komið fram. 

 Dorothy Hobson, fjölmiðlaprófessor, sem stundað hefur sápuóperu-

rannsóknir til margra ára, segir í bók sinni Soap Opera frá árinu 2003, að 

sápuóperur séu hið fullkomna sjónvarpsform fyrir framleiðendur. Það sé bæði 

viðskiptalega hagkvæmt fyrir þá og hafi jafnframt skemmtanagildi fyrir 

áhorfendur. Þannig séu viðskipti og ánægja sameinuð í afar áhrifaríkt form.27 Ekki 

er hægt að neita því að framleiðendur eru valdamiklir en Hobson bendir einnig á 

völd áhorfenda sem hún telur að séu umtalsverð. Það séu þeir sem stýri í raun 

dagskrárgerðinni með áhorfi sínu. Sápur og tryggir áhorfendur þeirra eru 

nauðsynlegir fyrir sjónvarpsstöðvar sem raða öðrum dagskrárliðum í kringum þær 

í þeirri von að laða sömu dyggu áhorfendurna að þeim: „Þær (sápur) ráða úrslitum 

í áætlanagerð þeirra sem ætlað er að fá áhorfendur til stöðvarinnar og beina þeim 

að öðrum kostum. Sjónvarpsstjórar þarfnast sápuópera.“28 

 Það er því gagnkvæm þörf framleiðenda og áhorfenda sem gerir sápu-

óperuformið jafn valdamikið og raun ber vitni. Lífseigasta sápa heims, Leiðarljós, 

hefði ekki haldið velli síðastliðin 72 ár, ef Procter & Gamble hefði ekki áttað sig á 

hagnaðinum sem slíkri framleiðslu fylgir. Að sama skapi hafa áhorfendur oftar en 

einu sinni haft áhrif á framleiðsluna með því að mótmæla kröftuglega þegar áform 

voru uppi um að hætta framleiðslu Leiðarljóss.29 Þeir hafa því líka haft sitt að 

                                                 
26 Wikipedia, The Free Encyclopedia: „Procter & Gamble“  
27 Hobson 2003: xii (Preface: Why Soap Opera?) 
28 Hobson 2003: 51 „They are crucial in their strategy to bring viewers to a channel and to lead 
them to other offerings. Television executives need soap operas.“ 
29 Birta Björnsdóttir 2007 
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segja um háan aldur sápunnar og ekki er ennþá loku fyrir það skotið að þeir geti 

komið í veg fyrir nýlega yfirlýst endalok hennar. Nánar verður farið í völd og 

áhrif áhorfenda í 3. kafla þar sem fjallað verður um viðtökur sápunnar og 

rannsóknir á þeim. En áður en við segjum skilið við Leiðarljós er ekki úr vegi að 

skoða aðeins þýðingu þessarar tilteknu sápu í sögulegu samhengi. 

 1. 3. 2 Leiðandi ljós 
Eins og nafnið gefur til kynna, er þættinum ætlað að vera leiðbeinandi ljósgjafi á 

vegferð áhorfenda. Þetta leiðandi afl í sögu og þróun sápuópera, hefur verið 

einmitt það, aflgjafi og leiðarljós í meira en hálfa öld (næstum heila, séu útvarps-

árin reiknuð með). Þetta kemur einnig skýrt fram í upphafi hvers þáttar þegar 

vitinn, sem er aðalsmerki Springfield-bæjar, beinir geislum sínum í átt að 

áhorfendum. En umræddur þáttur hefur einmitt lýst upp og vísað leið áhorfenda 

um ljósvakamiðlana, fyrst í gegnum útvarp, síðar sjónvarp og nú líka á netinu. 

Framleiðendur og handritshöfundar sápunnar hafa alltaf verið með puttana á 

púlsinum og leitað uppi nýjungar til að viðhalda áhorfi sínu. Allt frá því að Irna 

Phillips hóf að innleiða umdeild málefni í sápurnar sínar um miðjan 7. áratuginn, 

hefur þátturinn verið í fararbroddi hvað þetta varðar.  

Meðal þeirra viðfangsefna sem þættirnir hafa snert á eru áfengissýki, 

geðveila, alnæmi, Downs-heilkenni og klónun svo fátt eitt sé nefnt. Leiðarljós 

hefur því ávallt fylgst með því sem gerist í umheiminum en er ekki eingöngu 

fantasíuveröld fyrir þá sem vilja flýja raunveruleikann eins og sápur eru oftar en 

ekki vændar um. Sumir vilja jafnvel meina að sápuóperur eigi að gegna 

samfélagslegri upplýsingaskyldu því á þeim vettvangi sé staða sápunnar einna 

sterkust. Það sé ekki bara hlutverk frétta og heimildarmynda að sinna þessari 

skyldu, því sápur og annað vinsælt efni nái einna best til fjöldans og geti vakið 

áhuga og umræður um viðkvæm málefni manna á milli.30 Vissulega má deila um 

hversu djúpstæð umfjöllunin um hin ýmsu málefni í sápuóperum er, en hún er til 

staðar og ljóst má vera að íbúar Springfield búa ekki í sápukúlu. 

 1. 3. 3 Handrit í húfi  
Af fyrrgreindu má draga þá ályktun, að það borgi sig að taka áhættu og skrifa um 

eldfim málefni, ef ætlunin er að halda lífi í sápuóperu til lengri tíma. En hverjir 

eru það sem raunverulega taka þessa áhættu? Það er þriðji hópurinn, sem talist 

                                                 
30 Hobson 2003: 159 
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getur valdamikill í sápuóperuheiminum, ásamt framleiðendum og áhorfendum. 

Handritshöfundar er sá hópur sem hvað mest mæðir á við framleiðslu og vinnslu 

sápuópera. Þeir eru undir stöðugri pressu sem ágerist ár frá ári með síauknum 

framleiðslu- og áhorfendakröfum. Á upphafsárum sápunnar í útvarpi og sjónvarpi, 

voru handritshöfundar fámennur hópur og sömu eftirsóttu höfundarnir skrifuðu 

fleiri en eina sápu. Samkeppnin var tiltölulega lítil þar til komið var fram á 7. 

áratuginn þegar fleiri stöðvar bættust í kapphlaupið um vinsælustu sjónvarps-

sápuna. Það var svo ekki fyrr en á 8. og 9. áratugnum sem handritamaraþonið 

hófst fyrir alvöru. 

 Yfirhandritshöfundar í stórum teymum sápuóperuhandritshöfunda á ABC, 

CBS og NBC sjónvarpsstöðvunum öttu þá kappi um hylli áhorfenda og fram-

leiðenda. Þannig urðu þeir fljótt einhverjir launahæstu handritshöfundarnir í 

amerískum sjónvarpsiðnaði. Persónuleg áhætta þeirra var líka mikil því þeir voru 

háðir áhorfstölum og duttlungum framleiðenda sem ráku þá umsvifalaust ef svo 

bar undir að sápan þeirra náði ekki nógu hátt á Nielsen áhorfsmælikvarðanum.31 

En fleiri ógnir hafa steðjað að lífi sápuópera en dalandi áhorf og hörð samkeppni. 

Á 10. áratugnum bættist við ógrynni kapalstöðva á bandarískum sjónvarps-

markaði. Sú þróun leiddi til þess að ný tegund sjónvarpsefnis, spjallþættirnir, litu 

dagsins ljós. Slíkir þættir náðu fljótt geysilegum vinsældum, þustu upp Nielsen-

skalann og voru meira að segja hagkvæmari í framleiðslu. En fram til þessa höfðu 

sápurnar verið ódýrasti valkosturinn. 

 Undir lok árs 2007 og fram í febrúar 2008, var það svo verkfall samtaka 

handritshöfunda, WGA (The Writers Guild of America), sem ógnaði lífi 

sápuóperunnar svo um munaði: „Þetta er það síðasta sem sápur þurftu á að halda – 

verkfall handritshöfunda sem gæti mögulega fælt burt áhorfendur og fellt áhorfið 

neðar en það er nú þegar. Í deiglunni er spursmálið um hvernig handritshöfundar 

fái greitt þegar þættir sem þeir hafa samið eru sýndir á Netinu.“32 Svona hljóðaði 

upphaf greinar á SoapCentral, einni stærstu veffréttasíðunni um sápur, í byrjun 

nóvember 2007. Sápuóperur, sem eru yfirleitt skrifaðar ca. 6 mánuði fram í 

tímann og teknar upp um mánuði fyrir útsendingartíma, voru þó ekki í mikilli 

hættu á meðan á verkfallinu stóð. 

                                                 
31 Allen: „Soap Opera“ 
32 Kroll: „Writer Strike Threatens Soaps“. „It’s the last thing that the soaps need – a writers strike 
that could potentially alienate viewers and drop ratings lower than they already are. At issue is 
how writers get paid when shows that they’ve written are broadcast on the Internet.“ 
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 Minnugir þess sem gerðist í öðru slíku verkfalli 1988, þegar sápuóperu-

iðnaðurinn tapaði 500 milljónum dollara og óreyndir handritshöfundar voru 

fengnir til að fylla skörð verkfallsþátttakenda með viðbúinni vanþóknun 

áhorfenda, varð uppi fótur og fit nú tuttugu árum seinna meðal þeirra hópa sem 

áttu eitthvað undir sápuóperum. Sjónvarpsframleiðendur áttu örugglega sínar 

andvökunætur og voru komnir með áform um að setja nýja raunveruleikaþætti í 

loftið ef verkfallið drægist á langinn enda bæði ódýrir í vinnslu og lausir við 

handrit.33 Eins hafa dyggir sápuóperuunnendur án efa fundið til vaxandi kvíða 

meðan verkfallið stóð yfir, vikum og mánuðum saman.  

En það sem helst vekur athygli í allri umfjölluninni um verkfallið, er 

afstaðan sem margir tóku með áhorfendum og framleiðendum á móti handrits-

höfundum. Til dæmis lét ritstjóri Soap Opera Weekly, Carolyn Hinsey, hafa eftir 

sér að ekkert gott gæti komið út úr því að allt þetta fólk yfirgæfi störf sín og aðrir 

hafa fordæmt handritshöfunda fyrir að ætla sér að drepa genruna. Handrits-

höfundarnir svöruðu þessari gagnrýni á þann einfalda hátt, að sápur mundu ávallt 

halda áfram. Ennfremur svöruðu þeir því til, að þeir vissu að framtíð sín væri 

fólgin í Netinu og því væri nauðsynlegt að breyta þeirri staðreynd að þeir fengju 

ekki greitt neitt fyrir hugverk sín sem þar birtust.34    

1. 3. 4 Ferill að veði 
Netvæðingin hefur sett afgerandi mark sitt á sápuóperubransann hvað handrits-

höfundum viðvíkur, en til er enn annar hópur innan hans sem einnig hefur þurft að 

laga sig að breyttum aðstæðum og nýrri tækni. Það eru sápuóperuleikarar. Án 

leikara getur engin sápa lifað og þrátt fyrir að þeim sé auðveldlega hægt að skipta 

út, rétt eins og handritshöfundunum, skyldi ekki vanmeta völd þeirra í bransanum. 

Fyrir leikara þýðir hlutverk í sápuóperu alla jafna stöðugleika í starfi en það getur 

líka verið stökkpallur fyrir stærri hlutverk. Þannig er t.d. afar algengt að leikarar 

hefji feril sinn í sápuóperum og afli sér síðar frægðar og frama í kvikmyndum, 

tónlist eða á öðrum vettvangi. Svo eru aðrir sem láta sér nægja frægðina sem 

fylgir því að leika í vinsælli sápu. En sú frægð er nú heldur ekkert til að skammast 

sín fyrir. 

 Sápuóperuheimurinn er orðinn gríðarlegur að vöxtum, nær heimsálfanna á 

milli og stækkar enn. Og jafnvel þótt íbúar á afskekktustu stöðum heimsins þekki 

                                                 
33 Kroll: „Writer Strike Threatens Soaps“ 
34 Kroll: „WGA Takes Issue With Soap Opinion Column“ 
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ekki til tónlistar Natalie Imbruglia, Shakiru, Kylie Minogue eða Ricky Martin og 

hafi ekki séð Hollywood-kvikmynd með leikurunum George Clooney, Sölmu 

Hayek eða Kevin Bacon, er næsta víst að þeir hafi séð eða heyrt getið um sápurnar 

sem þau léku í. Því það sem leikarar hafa umfram handritshöfunda og fram-

leiðendur í valdabaráttunni um hver sé mikilvægasti hópurinn/hlekkurinn í 

bransanum, eru náin tengsl þeirra við áhorfendur: „Leikarar í sápuóperum og 

persónurnar sem þeir túlka, eru meginaðdráttaraflið sem laðar áhorfendur að 

genrunni.“35  

 En hvað er það við leikarana sem gerir þá svo mikilvæga í augum 

áhorfenda? Í hverju felst aðdráttaraflið? Varla í leikhæfileikum þeirra, enda er 

skortur á þeim eitt helsta vandamálið sem sápuóperuleikurum er núið um nasir. 

Ástæða þessa liggur frekar í þróun tækninnar en ekki endilega hæfileikaleysi 

leikaranna. Fram til 1970 voru sápur teknar upp í einni lotu því um annað var ekki 

að ræða. Þegar ný og bætt klippitækni kom til sögunnar, breyttist vinnsluferlið en 

leikararnir áttu í byrjendaerfiðleikum með að venja sig af sviðsleiknum. Þegar 

krafan um aukna framleiðslu og hraða jókst upp úr öllu valdi og handritshöfundar 

háðu sín samkeppnismaraþon, minnkaði tími leikara til handritayfirlesturs svo um 

munaði. Í dag fá leikarar oft handritin sín í hendurnar með mjög litlum fyrirvara 

og í s-ameríska sápuóperubransanum er þeim jafnvel uppálagt að vera með 

heyrnarsett sem þeir fá línurnar sínar í gegnum, jafnóðum og upptökur fara fram. 

 Það eru því varla leikgæðin sem draga áhorfendur að skjánum dag eftir 

dag og ár frá ári. Dorothy Hobson heldur því réttilega fram að til þess að geta 

skilið aðdráttarafl genrunnar, verði maður að skilja persónurnar á sama hátt og 

áhorfendurnir gera. Ekki sem staðnaðar staðalmyndir heldur sem persónuleika í 

stöðugri þróun. En það sé einmitt hlutverk framleiðenda og handritshöfunda að 

ýta persónunum áfram svo áhorfendur geti fundið til þessara tengsla.36 Það eru því 

tengslin sem myndast þegar áhorfendur þekkja sjálfa sig í hlutverkum leikaranna 

sem halda þeim hugföngnum við skjáinn. Samkvæmt Hobson er þetta sérstaka 

samband áhorfenda við persónur í sápum eitt meginatriðið sem útskýrt getur 

langlífi hennar: 
 

                                                 
35 Hobson 2003: 67 „Actors in soap operas, and the characters they portray, are the main 
attractions that bring audiences to the genre.“ 
36 Hobson 2003: 84 
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Sápuópera hefur aukaefnivið sem er bráðnauðsynlegur fyrir lífsafkomu 

formsins sem langtíma framhaldsþáttar í sögu sjónvarpsins: sápuópera 

verður að tengjast áhorfendum sínum. Sögur þeirra verða að vera sögur af 

áhorfendum og ráðandi tilfinningaupplifun verður að vera kennsl – kennsl á 

persónum og kennsl á sögunum sem þær segja. Þær verða að vera 

hversdagslegar.37 

 

Persónurnar sem sögurnar fjalla um, þurfa svo sannarlega að hafa þennan 

tengslamyndunareiginleika. Ef hann er ekki til staðar, getur sápa 

auðveldlega „floppað“, svo slett sé óttalegasta orðinu úr bransanum. 

„Persónur eru mikilvægasti þátturinn í hverri sápuóperu. Ef persónurnar 

höfða ekki til áhorfenda fer besti, hugsanlegi söguþráðurinn í súginn.“38 

En persónurnar þurfa líka að hafa andlit sem hægt er að tengja við og þar 

kemur mikilvægi leikaranna til sögunnar. 
 

1. 4 Samantekt 
Hér hefur verið stiklað á stóru í sögu sápuóperunnar. Uppruni nafnsins 

hefur verið skilgreindur, forverar genrunnar grafnir upp og þróun formsins 

rakin. Þroskasaga sápunnar hefur verið rakin frá bernskuárum hennar í 

útvarpi, í gegnum sjónvarpið yfir í tímaritin og loks á Netið. Lauslega 

hefur verið rennt í gegnum tækni- og samfélagsþróun sem hefur haft 

víðtæk áhrif á sápuóperusöguna og jafnframt reynt að varpa ljósi á nokkra 

valdamestu hópana sem taka þátt í mótun hennar. Hér hefur verið einblínt 

á söguþróun sápunnar í Bandaríkjunum þar sem rætur hennar liggja og 

stofn hennar gnæfir hæst. Í næsta kafla verður sjónum svo beint að þróun 

sápunnar í öðrum heimshlutum, ólíkum tegundum hennar og áherslum 

eftir framleiðslulöndum. 

 

 

 

                                                 
37 Hobson 2003: 34 „Soap opera has an additional element, one that is vital for the form to survive 
as a long-running continuous part of the history of television: soap opera has to engage its 
audience. Its stories must be the stories of the audience and its predominant emotion must be that 
of recognition – recognition of the characters and recognition of the stories they tell. It must be 
ordinary.“ 
38 Hobson 2003: 81 „Characters are the most important element in any soap opera. If the characters 
do not appeal to the audience then the best storyline imaginable will be wasted.“ 
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„Nú þegar einn þriðji bandarísku þjóðarinnar talar 
spænsku sem móðurmál er kannski ekki nema eðlilegt 
að sjónvarpsefni vestanhafs höfði í meira mæli til 
spænskumælandi fólks. Í íslensku sjónvarpi höfum við 
því þætti á borð við Cane, Ugly Betty og George Lopez, 
og nú sér Stöð 2 fólki fyrir prýðisgóðum sápuóperum á 
spænsku á morgnana.  

Án allra fordóma gagnvart Rómönsku - Ameríku, 
þá sé ég ekki að þetta sé þróun sem við þurfum að 
fylgja. Ágætis sjónvarpsefni, en ég meika engan veginn 
þessa suður-amerísku dramatík. Ég er Íslendingur og 
kann ekki við allan þennan tilfinningahita.“ 

 
 Úr 24stundum 16. apríl, 2008. 

Ingimar Björn Davíðsson. 
 

 
 
„Á móti mér bjó maður sem vann við það að selja 
sápuóperur frá Suður-Ameríku. Maðurinn hafði það 
mjög gott og lifði nánast eins og kóngur. Þessar 
sápuóperur eru án nokkurs vafa furðulegasta sjón-
varpsefni sem finnst á þessari jörð. 
 Leikurinn er skelfilegur og söguþráðurinn inni-
haldslítill og leiðinlegur. Þrátt fyrir þetta eru þær mjög 
vinsælar í vestræna heiminum og hafa nokkrar verið 
sýndar í sjónvarpi hér á Íslandi.“ 

 
Úr Fréttablaðinu 24. apríl, 2008. 

Stuð milli stríða, Mikael Marinó Rivera. 
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2. kafli – Útbreiðsla sápunnar 
Notkun á ilmandi sápu til þvotta er munaður sem ekki allir fá notið. Í sumum 

fátækum og frumstæðum samfélögum er sápustykki lúxusvara sem ekki er á hvers 

manns færi að veita sér, hvað þá daglega. Sama má segja um sjónvarpssápuna sem 

tekið er sem sjálfgefnum hlut í flestum ríkari löndum heimsins en þykir fágæt 

skemmtun annars staðar. Sjónvarpstæki á hverju heimili og möguleikinn á 

daglegu áhorfi er ekki veruleiki allra þrátt fyrir alla okkar tækniframþróun. 

Vestræn lönd og vanþróuð, rík og fátæk eru einkennandi aðgreining í heiminum í 

dag og net- og hnattvæðing hefur bara breikkað bilið ef eitthvað er. Í slíkum heimi 

er rík þörf á sameiningarafli.  

Sápuóperur, framleiðsla þeirra, dreifing og áhorf hafa átt sinn þátt í að 

brúa þetta bil. Vissulega myndu gagnrýnisraddir segja að með heimsútbreiðslu 

þeirra sé um að ræða gagngera ameríkuvæðingu enda sápur upprunnar í Banda-

ríkjunum. Hér á eftir verður hins vegar leitast við að sýna fram á hið gagnstæða. 

Sápur eru sýndar í velflestum löndum heimsins, ríkum sem fátækum. Sumar eru 

innfluttar, aðrar staðfærðar og enn aðrar eru framleiddar frá a - ö í heimalandinu. 

Þær eiga vissulega sameiginlegan uppruna sinn að rekja til Bandaríkjanna en þær 

hafa þróast á mismunandi vegu í hverju landi. Horft er á sápur í jafn ólíkum 

löndum og Japan, Íslandi og Afganistan, þær eru framleiddar jafnt í Kólumbíu, 

Þýskalandi sem á Indlandi og eru jafn dáðar í Rússlandi, Taiwan og Trinidad. 

Óhætt er að segja að sápur séu orðnar nokkurs konar sameiningarafl í breyttum 

heimi.     

 

2. 1 Rómanska-Ameríka 
Telenóvellan eða s-ameríska heitið á sápuóperu, dregur nafn sitt af tveimur 

miðlum sem hafa sett mark sitt á sögu sápuóperunnar: skáldsögunni og 

sjónvarpinu. 19. aldar nóvellan, upprunnin í Evrópu, var undanfari tele-

nóvellunnar líkt og sápuóperunnar. Frægir rithöfundar á borð við Alexandre 

Dumas og Charles Dickens birtu verk sín fyrst í formi stuttra framhaldssagna í 

blöðum og tímaritum.39 Vinsældir slíkra sagna eða svokallaðra Feuilletons bárust 

fljótt yfir hafið og breiddust hratt og örugglega um alla Ameríku. Þessi mikilvægi 

                                                 
39 Wikipedia, Die Freie Enzyklopädie: „Telenovela“ 
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forveri sápuóperunnar og telenóvellunnar átti greiða leið inn í menningu 

heimsálfunnar og síðar í útvarp og sjónvarp bæði í N- og S-Ameríku.   

Þrátt fyrir að uppruni sápuóperunnar og telenóvellunnar sé um margt líkur, 

eru þær þó ekki eins. „Telenóvellan er ekki sápuópera þótt genrurnar séu 

greinilega náskyldar.“40 Telenóvellan er ættuð frá rómönsku-Ameríku, Kúbu 

nánar tiltekið. En þar hófust einmitt útvarpssendingar á radíónóvellum árið 1930. Í 

vindlaverksmiðjum eyjunnar tíðkaðist upplestur á framhaldssögum fyrir verka-

mennina sem svo rataði í útvarpið.41 Líkt og í Bandaríkjunum voru fyrstu 

framleiðendur þeirra hreinlætisvörufyrirtæki. Sömu stórfyrirtækin framleiddu 

útvarpssápur í New York og La Habana.42 Frá Kúbu barst framhaldssöguformið 

svo skjótt til Mið-Ameríkuríkisins Mexíkó þar sem það þróaðist nánast samhliða 

sápuóperugenrunni í norðanverðri álfunni.  

2. 1. 1 Tilbrigði við formúluna  
En menningar- og mótunarumhverfi radíónóvellunnar (síðar telenóvellunnar) var 

alls ólíkt því umhverfi sem sápuóperan þróaðist í. Allur aðbúnaður hennar og 

framleiðsluumgjörð var annars eðlis. Strax á upphafsárum útvarpsins í Mexíkó, 

urðu til fjölmiðlarisar sem með stuðningi bandarískra fjárfesta náðu að sölsa undir 

sig mexíkóska fjölmiðlamarkaðinn.43 Televisa varð fljótt stærsta fjölmiðla-

fyrirtækið og enn þann dag í dag eru yfirráð þess óumdeilanleg. Þetta gerði það að 

verkum að sjónvarpsstöðvar sem tilheyrðu Televisa voru nánast einráðar í 

framleiðslu á telenóvellum allt frá því að þeim var fyrst sjónvarpað 1952 og þar til 

alþjóðleg samkeppni fór að velgja þeim undir uggum á 9. áratugnum.  

Þannig þróaðist ákveðin Televisa-formúla undir áhrifum frá bandaríska 

sápuóperuforminu, sem breyttist afar lítið í áranna rás eða ekki fyrr en brasilíska 

sjónvarpskeðjan Globo neyddi fyrirtækið til að taka þátt í s-amerísku sápuóperu-

samkeppninni.44 En þetta var ekki eini munurinn á þróun telenóvellunnar og 

sápunnar, viðtakendur þeirra voru líka ólíkir. Því þurfti Televisa fyrst af öllu að 

finna formúlu sem hentaði betur fyrir mexíkóska áhorfendur en bandaríska sápan 

og telenóvellan var svarið við þeirri leit.  

                                                 
40 Lopez 1995: 258 „The telenovela is not a soap opera, although clearly the genres are close blood 
relations.“ 
41 Martín-Barbero 1995: 277-78 og Wikipedia, Die Freie Enzyklopädie: „Telenovela“ 
42 Klindworth 2008a 
43 Klindworth 2008a 
44 Klindworth 2008a 
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Ástæðu þess að evrópskar 19. aldar framhaldssögur áttu svo vel við 

menningarheim Rómönsku-Ameríku á 20. öld, telur telenóvellusérfræðingurinn 

Dr. Gisela Klindworth, vera þá að í þeim sé tekist á við vandamál í kjölfar 

iðnbyltingar. Að í vinsældum þeirra megi sjá hliðstæðu milli þess þegar Evrópu-

búar flykktust úr sveitum í borgir með tilheyrandi fjölskylduupplausnum og 

aukinni félagslegri einangrun og þess þegar sama þróun átti sér stað í S-Ameríku 

um hundrað árum síðar. Það sé því hlutverk telenóvella að sporna gegn þessum 

sundrungaráhrifum og sameina fólk í áhyggjulausu áhorfi og spjalli um 

hamingjusamleg örlög persónanna. Þannig geti það bætt sér upp einsemd sína og 

fengið útrás fyrir vonbrigði með sín eigin örlög.45 Hér er einnig um að ræða 

grundvallaratriði sem greinir að sápur og telenóvellur. Sápuóperan hefur engan 

endi, hvorki hamingjusamlegan eða slæman, en telenóvellan hefur örlagaríkan 

endi sem ávallt er góður. Telenóvellan er því tilbrigði við hina endalausu formúlu 

sápuóperunnar. 

2. 1. 2 Ævintýrin enn gerast 
Ánægjulegur endir þar sem gefið er í skyn að aðalpersónurnar lifi hamingju-

samlega það sem eftir er, minnir óneitanlega á annars konar formúlu sem barst frá 

Evrópu á 19. öld og nýtur enn gríðarlegra vinsælda víða um heim. Það er 

ævintýraformúlan sem á ríkan sess í mótun telenóvellunnar og er eitt helsta 

sérkenni hennar. Hin klassíska barátta góðs og ills þar sem réttlætið sigrar að 

lokum höfðaði betur til áhorfenda í Rómönsku-Ameríku en endalaus barátta góðs 

og ills (með oftar en ekki óljósum skilum þar á milli) í amerískum sápuóperum 

þar sem enginn virðist standa uppi sem afgerandi sigurvegari. Ef kenning 

Klindworth um sameiningarhlutverk telenóvellunnar í S-Ameríku reynist rétt, þá 

er auðvelt að útskýra af hverju ævintýraminnið átti svo vel við íbúa álfunnar. Þeir 

leituðu að úrlausnum á félagslegri upplausn og óöryggi í kjölfar iðn- og 

tæknibyltingar og fundu lausnina í ævintýraheimi þar sem allt gekk upp og ástin 

sigraði að lokum. Telenóvellan gat gefið þeim von um að hefðbundin og rótgróin 

félagsleg gildi væru enn virk. 

 En ævintýraminnið birtist ekki eingöngu í endalokum telenóvellunnar, sem 

alla jafna eru ákveðin fyrirfram, heldur einnig í persónusköpuninni. Persónurnar 

eru nánast alltaf hinar sömu og þar ber aðalkvenhetjuna hæst. Hún er yfirleitt 

                                                 
45 Klindworth 2008a 
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þjökuð af ást sinni til draumaprinsins af ríkum ættum og þarf að berjast fyrir því 

að vinna ástir hans. Ófrávíkjanlega er ýmislegt sem stendur í vegi fyrir því að þau 

fái að eigast og ósjaldan er það illgjörn kærasta eða tengdamóðir sem gerir þeim 

lífið leitt. Eftir ástir og átök sem vara yfirleitt í 80 – 250 þætti, ná þau saman að 

lokum.46  Eða eins og Patricio Wills, yfirmaður hjá sjónvarpsstöðinni Telemundo 

kemst svo skemmtilega að orði um telenóvellur: „Söguþráðurinn er alltaf sá sami. 

Strax á fyrstu þremur mínútum fyrsta þáttar, veit áhorfandinn að nóvellan mun 

enda með kossi þessa sama pars. Telenóvella snýst aðeins um par sem langar til 

að kyssast og handritshöfund sem kemur í veg fyrir það í 150 þáttum.“47 

 Hvort sem það er tengdó eða handritshöfundur sem hindrar ást þeirra, er 

fullvíst að aðalpersónurnar ná saman að endingu. En þó ekki fyrr en þær hafa 

gengið í gegnum þriggja liða ferli sem allar telenóvellur byggjast á. Þrískiptingin 

hefst á stuttri kynningu söguhetjanna en þvínæst tekur við átakakafli sem nær 

hápunkti með krísu sem á sér stað einhvers staðar á milli 30. og 50. þáttar. Átökin 

eru svo látin dragast þar til aðeins eru um 30 þættir eftir en þá snýst gæfan parinu í 

vil og síðustu 5 þættir seríunnar ganga út á að hnýta alla lausa enda svo parið geti 

loks kysst hinum langþráða kossi og gefið sig ástinni og eilífri hamingju á vald. 

Þetta gamalgróna minni um ástina sem sigrar að lokum er því ekki bara að finna í 

ævintýrum fyrri alda heldur er það líka gegnumgangandi í melódramatískum 

uppfærslum, Feuilleton sögum og telenóvellum.48  

2. 1. 3 Telenóvellutegundir – af nógu að taka 
Þar eð s-ameríska telenóvellan er svona fyrirsjáanleg, líkt og evrópsku ævintýrin, 

verður vægi formþátta á borð við cliffhanger og dramatík mun mikilvægara við 

gerð hennar en ella. Mismunandi telenóvelluframleiðendur í löndum Rómönsku-

Ameríku hafa fundið ólíkar leiðir til að halda áhorfendum sínum við efnið. Hægt 

er að skipta telenóvellum í tvo aðalflokka. Annars vegar eru það bleikar tele-

nóvellur (spæ. telenovelas rosas) og hins vegar raunhæfar telenóvellur (spæ. 

telenovelas realistas).49 Þær fyrrnefndu eiga við um áðurnefndar rómantískar 

þáttaraðir þar sem góðhjartaðir elskendur berjast fyrir ást sinni við illgjarna óvini 

                                                 
46 Wikipedia, Die Freie Enzyklopädie: „Telenovela“ 
47 Wikipedia, The Free Encyclopedia: „Telenovela“. „The plot is always the same. In the first three 
minutes of the first episode the viewer already knows the novela will end with that same couple 
kissing each other. A telenovela is all about a couple who wants to kiss and a scriptwriter who 
stands in their way for 150 episodes.“  
48 Klindworth 2008a 
49 Wikipedia, La Enciclopedia Libre: „Telenovela“ 
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sína og ekki fer á milli mála hver er góður og hver er vondur. Hinar síðarnefndu 

eru ekki eins svart á hvítu hvað þetta varðar og persónurnar í þeim eru meira á 

gráu svæði, kljást við hversdagslegri vandamál og líkjast þ.a.l. bandarískum 

sápuóperum í meira mæli. Hvaða þjóð aðhyllist hvora tegundina er svo afar 

mismunandi eftir þjóðum S-Ameríku. Hér verður kynntur smekkur og telenóvellu-

þróun þeirra helstu. 

  Mexíkó er eins og fyrr sagði, frumkvöðullinn í framleiðslu telenóvella og 

hafði óumdeilanlega sterkustu stöðuna á þeim vettvangi til fjölda ára. Þar þróaðist 

telenóvellan á mjög svipaðan hátt og hinum megin landamæranna, frá því að vera 

15 mínútna, vikulegir þættir og yfir í hálftíma til klukkustundar langa þætti sem 

sýndir eru 5-6 daga vikunnar. Tvenns konar fyrirkomulag við upptökur þáttanna 

mótaðist hjá mexíkóskum sjónvarpsframleiðendum sem enn er notað í dag. Önnur 

aðferðin er kennd við Valentin Pimstein og hin við Ernesto Alonso. Pimstein-

aðferðin gengur út á að aðeins eru teknir upp nokkrir þættir í einu (yfirleitt á 

bilinu 30-50) en svo er áframhaldinu haldið opnu. Tekið er mið af viðtökum 

áhorfenda og sá möguleiki er fyrir hendi að breyta handritinu eftir því hvort þeim 

líkar vel eða illa við ákveðnar persónur eða söguþræði. Hins vegar er það aðferð 

Alonso sem byggist á því að allir þættirnir eru teknir upp áður en telenóvellan er 

tekin til sýninga. Hún er svo lengd eða stytt eftir áhorfi. Ef um er að ræða þætti 

sem leggjast illa í áhorfendur, er eini möguleikinn að stytta sápuna eftir á og 

klippa út úr henni heilu þættina sem innihalda óvinsælar persónur eða söguþræði. 

Þannig var ein vinsælasta telenóvellan í Mexíkó, Salomé, stytt úr 180 niður í 150 

þætti fyrir þýska áhorfendur.50 

 En útflutningur á telenóvellum er einmitt aðalsmerki mexíkóska 

sjónvarpsiðnaðarins og telenóvellan var um tíma jafnvel talin stærsta útflutnings-

vara landsins.51 Televisa-risinn er nú sem fyrr stærsti framleiðandinn og jafnframt 

sá fyrsti sem hóf útflutning á 7. áratugnum. Fyrst var eingöngu um að ræða 

útflutning á milli landa innan S-Ameríku sem síðar breiddist út til Evrópu og fleiri 

álfa. Fyrsta telenóvellan sem flutt var út á alþjóðavettvangi var Los Ricos También 

Lloran (1979) en hún var sýnd í Rússlandi, Kína, Bandaríkjunum og víðar.52 

Samhliða aukningu mexíkóskra innflytjenda í Bandaríkjunum, fóru mexíkóskir 

telenóvelluframleiðendur líka að fikra sig yfir landamærin og seldu þangað 
                                                 
50 Klindworth 2008b og Wikipedia, Die Freie Enzyklopädie: „Telenovela“ 
51 Wikipedia, The Free Encyclopedia: „Telenovela“ 
52 Wikipedia, The Free Encyclopedia: „Telenovela“ 
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telenóvellur sérstaklega ætlaðar fyrir innflytjendur. Telenóvellumarkaðurinn er í 

dag orðinn gríðarlega stór og víðfeðmur og áætlað er að framleiðslan í Rómönsku-

Ameríku allri velti um 130 milljónum bandaríkjadala árlega. Á einu ári eru 

framleiddar um 80 telenóvellur í álfunni og þar af eru um 50-60 útfluttar.53 

Mexíkó hélt völdum sínum í bransanum lengi vel óáreitt en skiljanlega vildu fleiri 

þjóðir taka þátt í þessum gróðaiðnaði. 

 Venesúela hélt innreið sína fyrir alvöru á telenóvellumarkaðinn á 9. 

áratugnum og er í dag meðal stærstu framleiðendanna. Venesúela á m.a. 

Guinness-metið fyrir mest útfluttu spænskumælandi telenóvelluna, Kassöndru, 

sem sýnd var í 128 löndum.54 Venevisión, Globovisión og RCTV sjónvarps-

stöðvarnar hafa löngum framleitt og dreift vinsælum sápuóperum um víða veröld. 

Sú síðastnefnda var einkarekin og þeirra vinsælust eða allt þar til Hugo Chávez 

forseti landsins lét loka henni eftir 53 ára starfsemi í maí 2007. Þá ásakaði hann 

forsvarsmenn stöðvarinnar fyrir undirróður gegn ríkisstjórn sinni, sagði dagskrár-

efni hennar vera „viðvarandi árás á siðgæði í landinu“ og líkti m.a. sápuóperum 

stöðvarinnar við eiturslöngur.55 Eins og við mátti búast urðu uppi mikil mótmæli 

meðal landsmanna enda gróflega vegið að tjáningarfrelsi fjölmiðlanna með 

þessum hætti. Þrátt fyrir að Chávez hafi notað lágt siðgæðismat í sápum sem 

afsökun fyrir því að skrúfa fyrir skoðanafrelsið, er ekki þar með sagt að sápur séu 

bitlausir snákar og ekki loku fyrir það skotið að Chávez hafi áttað sig á því. 

 Brasilía er eitt þeirra landa sem framleiða og flytja út einhverjar 

róttækustu telenóvellurnar sem til eru á markaðinum í dag. Þær eru þekktar fyrir 

að vera raunverulegri en annarra rómanskra landa því þær setja oft viðfangsefni 

sín í sögulegt og samfélagslegt samhengi.56 Þær innihalda einnig mun meiri nekt 

og meiri stéttaskiptingu en flestar aðrar og fjalla oft á tíðum um viðkvæm 

málefni.57 Sömuleiðis, og kannski þar af leiðandi, er landið líka meðal þeirra 

fjölmörgu telenóvelluframleiðenda sem gagnrýndir hafa verið fyrir misvísandi 

túlkun á kynþáttaskiptingu landsmanna sinna og fyrir að hvetja til raunveruleika-

flótta efnaminni áhorfenda sem þar eru í miklum meirihluta.58 Í viðtökukaflanum 

hér á eftir verður fjallað nánar um hvort sápuóperur hvetji til slíks flótta og hvort 

                                                 
53 Klindworth 2008c 
54 Wikipedia, Die Freie Enzyklopädie: „Telenovela“ 
55 Ásgeir Sverrisson 2007 
56 Lopez 1995: 261 
57 Wikipedia, The Free Encyclopedia: „Telenovela“ 
58 Wikipedia, Die Freie Enzyklopädie: „Telenovela“ 
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það sé af hinu slæma eða góða, en ljóst er að afar lítill hluti brasilísku þjóðarinnar 

er ljós yfirlitum og lifir í vellystingum, eins og meirihluti telenóvellustjarna þeirra 

virðist gera. 

 Kólumbía er meðal þeirra S-Ameríkuþjóða sem leggja hvað mest upp úr 

húmor í telenóvellum sínum. Telenóvellur af þessum toga eru einnig nefndar 

comedias og hafa náð að skapa sér sérstöðu á markaðnum. Slíkar telenóvellur hafa 

ennfremur náð óvæntum vinsældum víða erlendis og besta dæmið um það er 

kólumbíska telenóvellan Yo soy Betty, la fea (1999-2001) sem hefur verið 

staðfærð og sýnd í ótal löndum undir ýmsum nöfnum. Þeirra á meðal eru Rússland 

(Ne rodis krasivoy), Holland (Lotte), Indland (Jassi Jaissi Koi Nahin), Þýskaland 

(Verliebt in Berlin) og Bandaríkin (Ugly Betty) þar sem hún er reyndar sýnd 

vikulega en ekki sem dagleg telenóvella. En sú síðastnefnda hefur einnig notið 

mikilla vinsælda hérlendis á RÚV auk þess sem Stöð 2 hefur nýlega hafið 

sýningar á mexíkósku útgáfunni (La Fea más Bella). Kímni og óvenjulegt 

aðdráttarafl Ljótu Bettýjar hefur svo sannarlega smitast landa á milli, náð heims-

útbreiðslu á skömmum tíma og hjálpað til við að gera Kólumbíu að fjórða stærsta 

útflutningsaðila telenóvella.59   

Útbreiðsla telenóvella frá þessum stærstu framleiðendum ásamt fleiri 

löndum Rómönsku-Ameríku er því afskaplega stórtæk og afar víðtæk. Má hér 

nefna sem dæmi að einstakar sjónvarpsstöðvar eins og Televisa í Mexíkó og Rede 

Globo í Brasilíu eru taldar hafa náð meiri útbreiðslu á telenóvellum sínum en 

bandarískar, ástralskar og breskar sápur til samans.60 Gríðarlegt fjármagn er sett í 

framleiðslu og dreifingu telenóvella og mikið lagt upp úr áhorfs- og vinsælda-

aukningu. T.a.m. eru yfirleitt frægir leikarar fengnir til að leika í s-amerískum 

telenóvellum en ekki byrjendur eins og víðast hvar annars staðar: „...að starfa við 

telenóvellu í dag, þýðir oft að viðkomandi hafi náð hápunkti frama síns.“61 Eins er 

markaðurinn fyrir telenóvellutímarit með þeim allra stærstu og telenóvellu-

verðlaunaafhendingar eru viðburðir sem jafnast á við Óskarsafhendingar í hinum 

helmingi álfunnar. 

 

                                                 
59 Wikipedia, La Enciclopedia Libre: „Telenovela“ 
60 Wikipedia, Die Freie Enzyklopädie: „Telenovela“ 
61 Lopez 1995: 258 „...to work in a telenovela today is often to have reached the apex of one’s 
professional career.“  
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2. 2 Aðrar heimsálfur 
Handan Atlantshafsins átti sér stað svipuð þróun og í Ameríku en þó með 

evrópskum sérkennum. Þar mótaðist sápuóperan af mismunandi þjóðareinkennum 

Evrópulanda sem eru jafn ólík og þau eru mörg. Flestar sápur sem framleiddar eru 

á meginlandinu eru sérstaklega ætlaðar til sýninga innan einstakra landa og því 

eru efnistök þeirra oftast staðbundin við ákveðnar þjóðir og handritin hafa rík 

þjóðareinkenni. Þetta útskýrir að mestu leyti hvers vegna þær hafa ekki náð 

viðlíka útbreiðslu erlendis eins og amerísku sápurnar og rómönsku telenóvell-

urnar. Í mestallri S-Ameríku er ennfremur sameiginlegt málsvæði sem skýrir 

hvers vegna telenóvellur ólíkra landa innan álfunnar hafa náð vinsældum víðast 

hvar í henni og náð að fikra sig yfir landamærin til N-Ameríku með spænsku-

mælandi innflytjendum. Franskar, þýskar og ítalskar sápuóperur eiga hins vegar 

erfiðara uppdráttar utan landamæra sinna, að hluta til vegna ólíkra tungumála en 

líka vegna mismunandi staðbundinna áherslna. 

 Tvö stærstu enskumælandi löndin utan N-Ameríku sem jafnframt eru í 

hópi stærstu sápuóperuframleiðenda heims, Bretland og Ástralía, skera sig nokkuð 

úr hvað þetta varðar. Bæði löndin hafa málfarslegar forsendur til að skapa sér 

útflutningsvettvang í ört vaxandi enskumælandi heimi, en aðeins öðru þeirra hefur 

tekist að ná árangri í útflutningi á sápuóperum sínum. Ástralía, breska nýlendan, 

hefur náð að afla sér meiri vinsælda í Evrópu og N-Ameríku í þessum efnum en 

herraþjóðin sem þó liggur nær þessum álfum. Hvað það er sem veldur þessum 

mun, verður skoðað hér í stuttum samanburði á þróun sápuópera hjá þessum 

þjóðum. 

 2. 2. 1 Breyskur, breskur raunveruleiki  
Í Bretlandi hófst saga sápuópera á svipuðum tíma og á sama vettvangi og hjá 

frumkvöðlunum í N- og S-Ameríku þ.e. á fyrri hluta 20. aldar og í útvarpi. 

Upphaflega var þó markmið þeirra annars eðlis en að selja húsmæðrum vörur eða 

stytta verksmiðjufólki vinnustundirnar. Meginmarkmiðið með fyrstu bresku 

útvarpssápunni, The Archers (1951), var að fræða bresku bændastéttina um 

hagræðingu í landbúnaði í daglegum fimmtán mínútna löngum þáttum. „Ólíkt 

amerískum útvarpsseríum, sem voru vöruauglýsingar í söguformi, voru þær 

bresku og sömuleiðis fyrstu kanadísku seríurnar, þjónustutilkynningar í sögu-
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formi.“62 Þættirnir um Archers-fjölskylduna eru enn fluttir í útvarpi á BBC Radio 

4 við miklar vinsældir og er því langlífasta útvarpssápa heims. 63 Breskar sápur 

hafa allar götur síðan innihaldið söguþræði sem snúast um viðfangsefni daglegs 

lífs og hversdagsleg málefni venjulegs fólks. Í það minnsta venjulegra fólks en í 

bandarískum sápum sem fjalla oftar en ekki um glamúrlífið hjá hinum ríku og 

fallegu. 

 Breskar sápur hafa því mun sterkari raunveruleikatengsl en sápur annarra 

landa og eru þekktar fyrir að fegra lítt dökkar hliðar mannlífsins sem þær sýna. 

Christine Geraghty segir m.a. í rannsókn sinni á kjörtímasápuóperum um þetta 

meginsérkenni breskra sápa: „Ef létt afþreying og melódrama eru mikilvægir 

innihaldsþættir í sjónvarpssápum, eru breskar þáttaraðir sterklega mótaðar af 

öðrum þætti – realisma.“64 Þekktustu dæmin um slíkar sápur eru Coronation 

Street (1960) og EastEnders (1985) sem lýsa grámóskulegu lífi breska almúgans, 

annars vegar í Manchester og hins vegar í London.65 En staðbundin staðsetning á 

tiltölulega litlu svæði er ennfremur einkennandi fyrir breskar sápur.  

Á meðan bandarískar sápur staðsetja sig oft í stærri bæjarfélögum eða 

borgum þar sem gefst færi á að sýna fleiri þjóðfélagshópa og starfstéttir, einskorða 

Bretar sig við minni hverfi og persónulegri nánd þar sem flestar persónurnar 

tilheyra sama samfélagshópi og búa og starfa náið saman. Breskar sápur hafa á 

stundum verið gagnrýndar fyrir þessa sérstöðu og Coronation Street, sem hlotið 

hefur persónugerða gælunafnið Corrie meðal aðdáenda sinna, hefur meðal annars 

verið gagnrýnd fyrir sína stöðnuðu kósí ímynd og úrelta sýn á bresku verka-

mannastéttina.66 En stéttaskipting er einmitt afar ríkjandi þáttur í breskum sápum 

og Geraghty telur hana til aðgreinandi þátta í samanburði við bandarískar sápur. Í 

þeim bresku séu gjörðir skýrðar út frá mismunandi stéttum en í þeim amerísku séu 

athafnir frekar miðaðar út frá fjölskyldutengslum eða einstaklingshegðun.67 Á 

svipuðum nótum skrifar Dorothy Anger, höfundur bókarinnar Other Worlds – 

Society Seen Through Soap Opera, sem segir breskar þáttaraðir hafa mótast af 

                                                 
62 Anger 1999: 36 „British radio serials, like the early Canadian ones, were public service 
announcements in story form, as opposed to the American model of product advertisement in story 
form.“ 
63 Allen: „Soap Opera“ 
64 Geraghty 1991: 31-2 „If light entertainment and melodrama are important components in TV 
soaps, the British programmes are strongly marked by another element – that of realism.“ 
65 Wikipedia, The Free Encyclopedia: „Soap Opera“ 
66 Allen: „Soap Opera“ 
67 Geraghty 1991: 154 
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sérstökum skilningi þjóðarinnar á uppruna sínum, stétt og samkennd, skilningi 

sem sé mun sjaldnar til staðar í amerískum sápum. Í þeim amerísku sé því minni 

áhersla lögð á félagslegan raunveruleika persóna en hins vegar ríkari áhersla lögð 

á tilfinningalíf persóna og fjölskyldusamkennd.68  

 2. 2. 2 Ástralska úthverfaánægjan 
 Ef stéttaskipting og einstaklingshyggja eru ríkjandi öfl annars vegar í breskum og 

amerískum sápuóperusamfélögum hins vegar, hvernig má þá skilgreina frænd-

sápur þeirra hinum megin á hnettinum? Ástralskar sápuóperur flokkast hiklaust 

undir þá tegund sápa þar sem fjölskyldutengslin eru í fyrirrúmi þegar kemur að 

ákvarðanatökum og hvers kyns athöfnum. Allar sápur, hvar sem er í heiminum, 

setja fjölskylduna í forgrunn sem mið- og útgangspunkt söguþráða en í Ástralíu er 

hún sérstaklega áberandi aflgjafi. „Megininntakið í sápuóperum er fjölskyldan, 

lífið innan hennar og samskipti milli fjölskyldna. Dramað í sápuóperunni felst í 

þeim ólíku leiðum sem fjölskyldan finnur til að lifa af árásir sem þær verða fyrir. 

Fjölskyldan er alheimsþema sem ræður ríkjum í þáttaröðum í Bretlandi, Ameríku, 

Ástralíu og mörgum öðrum löndum.“69  

Á meðan fjölskyldur í amerískum sápuóperum berjast oft innbyrðis um 

völdin eða ættararfinn og þær bresku ströggla við ýmis vandamál sem fylgja 

lágstéttarlífi, fókusera ástralskar sápur yfirleitt á líf miðstéttarfjölskyldunnar. 

Ástralskar sápur gerast oftast nær í úthverfasamfélögum þar sem stéttaskipting er 

lítil og lífshættir flestra fjölskyldnanna eru sambærilegir hvað afkomu varðar. 

Enginn er óheyrilega ríkur né afgerandi fátækur. Reyndar snýst lífið um flest 

annað en peninga, líklega vegna þess að slíkt er ekki áhyggjuefni fyrir milli-

stéttina, og ástralskar sápur einblína því mun meira á önnur algeng fjölskyldumál. 

Fjölskyldan í heild sinni er til umfjöllunar í flestum áströlskum sápuóperum og 

þær eru þekktar fyrir breiðan aldurshóp leikara. Hann getur verið samansettur af 

mörgum kynslóðum allt frá börnum til gamalmenna, ólíkt öðrum sápum þar sem 

þessir hópar eru sjaldnast í forgrunni. Fylgst er með skólagöngu barnanna jafnt 

sem tómstundagamani ellilífeyrisþeganna. 

                                                 
68 Anger 1999: 53 og 66 
69 Hobson 2003: 116 „The central concept of soap operas is the family and life within and between 
families. The drama of the soap opera is the way that the family in various forms survives the 
forces which attack it. The family is a universal theme, dominating the series in Britain, America, 
Australia and many other countries.“ 
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 Í áströlskum sápum er því afar ríkjandi sú skoðun að samfélagið sem sýnt 

er, sé byggt upp á hugsjónum sem Geraghty telur allar sápur byggjast á. Nefnilega 

þeim að tilgangur samfélagsins sé að deila með öðrum, viðurkenna persónuleika 

hvers og eins og sýna skilning á því að allir þegnar samfélagsins hafi hlutverkum 

að gegna innan þess.70 Auðvitað eru undantekningar frá þessum háleitu hug-

sjónum um „áhyggjulaust“ úthverfalíf og samhenta samfélagsímynd í langri sögu 

ástralskrar sápuóperuframleiðslu. En þetta er þó það efni sem þær þekktustu og 

útbreiddustu hafa til umfjöllunar. Má þar nefna sem dæmi Neighbours (1986) sem 

sýndir hafa verið í meira en 25 löndum, þ.á.m. Íslandi og eru gjarnan taldir vera 

best heppnaða menningarútflutningsvara Ástrala, en einnig Home and Away 

(1988).71 Báðar þáttaraðirnar nutu og njóta enn mikilla vinsælda erlendis, m.a. í 

Bretlandi, en hafa aldrei náð jafn miklu áhorfi í heimalandinu.     

 2. 2. 3 Breska barrottan hittir ástralska brimbrettagaurinn 
En hvað skyldi valda því að ástralskar sápur falli í kramið hjá breskum 

áhorfendum? Ástæðuna má að sjálfsögðu rekja til hinnar sterku fjölskyldu- og 

samfélagsímyndar sem áður var nefnd og höfðar til vel flestra en einnig til 

sameiginlegra einkenna breskra og ástralskra sápuópera. Þær eiga til að mynda 

sameiginlegt að hafa húmor í hávegum í karaktersköpun sem oft kemur fram í 

staðalmyndum á borð við slúðurkerlinguna (the gossip í breskum sápum) eða 

gamla nöldursegginn (the grumpy old man í áströlskum sápum).72 Einnig höfða 

hinar fjölmörgu útitökur í áströlskum sápum vel til breskra áhorfenda sem þrá að 

gleyma rigningarsuddanum heima fyrir og njóta þess að horfa á sólríkar strand-

senur. Auk þess líkjast þessi sápuóperusamfélög því þau eru smækkaðar myndir af 

samfélaginu hvort á sínum stað og eiga sér samastað í minni hverfum eða götum. 

Breski pöbbinn er ennfremur alls ekki svo ólíkur ástralska úthverfakaffihúsinu að 

því leyti að þar hittast fjölskyldur, vinir, óvinir og kunningjar. Þessir staðir eru því 

nokkurs konar miðpunktar samfélagsins hvort sem er í Manchester eða 

Melbourne. 

 Góðir samkomustaðir eru vissulega mikilvægir þættir þegar laða á 

áhorfendur að skjánum því þeir skapa kunnuglegt umhverfi. Umhverfi sem 

áhorfendur þekkja sjálfir úr eigin lífi. Ef sápuóperur ná að framkalla ímynd sem 

                                                 
70 Geraghty 1991: 85 
71 Allen: „Soap Opera“ 
72 Wikipedia, The Free Encyclopedia: „Soap Opera“ 
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líkist raunveruleikanum sem mest, er nokkuð víst að áhorfendur kunni að meta 

það. Þannig kemur realisminn inn sem sterkt afl í þróun sápuópera í þessum 

heimshornum. Báðar þessar þjóðir reyna að framleiða þætti sem eiga hvað mest 

sameiginlegt með raunveruleikanum. Bretar reyna þetta með því að sýna erfiðar 

aðstæður verkamannastéttarinnar (sem jafnframt er stærsti áhorfshópurinn 

þarlendis) en Ástralir með því að reyna að brúa kynslóðabilið. Þetta gæti jafnvel 

útskýrt hvers vegna áhorfið á innlendar sápur er ekki meira en raun ber vitni í 

Ástralíu. Ástralir vita sem er að raunveruleiki meirihluta þjóðarinnar er annar en 

sá sem birtist í Nágrönnum og fleiri sápum. Þeir vita að aðeins lítill hluti hennar 

býr í millistéttarúthverfi og að fæstir þeirra hafa tíma eða tækifæri til að spóka sig 

í sólinni eða bruna um á brimbretti.  

2. 2. 4 Leitin að Eldorado 
Af sömu ástæðu virkaði sápan Eldorado (sýningartími: júlí 1992 – mars ‘93) ekki 

fyrir breska áhorfendur. Eldorado átti að verða svar BBC við vinsælum 

áströlskum sápum á borð við Nágranna og Home and Away en varð í staðinn að 

skólabókardæmi um misheppnaða sápu. Við fyrstu sýn virtist Eldorado innihalda 

allt sem sápa þurfti með til að verða vinsæl: staðsett í fjallahéraði á Spáni, útitökur 

fullar af sumri og Spánarsól, breskir leikarar, reyndur framleiðandi og handrits-

höfundur sem m.a. höfðu tekið þátt í að skapa EastEnders.73 En allt kom fyrir 

ekki, eftir mikið umstang við að skapa réttu stemmninguna með því að byggja upp 

heilan tökustað á erlendri grundu og heilmikinn tilkostnað við framleiðsluna, 

mistókst að laða að áhorfendur. 

 Framleiðslunni á Eldorado var hætt níu mánuðum seinna. Nokkrar, 

samliggjandi ástæður lágu þar að baki og Dorothy Hobson telur þessar helstar: Í 

fyrsta lagi, var tímasetningin kolröng. Eldorado var tekin til sýninga í júlímánuði 

þegar Bretar flykkjast í sumarfrí en ekki að skjánum. Í öðru lagi, var fjöldi 

leikenda of yfirgripsmikill eða 31 persóna, sem hinir fáu áhorfendur áttu erfitt 

með að ná tengslum við. Í þriðja og síðasta lagi, var það vöntun á raunveruleika-

tengslum varðandi staðsetninguna. „Hún (sápan) náði ekki tengslum við 

áhorfendur, sér í lagi vegna þess að þeir höfðu ekki reynslu af fastri búsetu 

erlendis, og höfðu engin slík viðmið.“74 Breskir áhorfendur, eða í það minnsta stór 

                                                 
73 Hobson 2003: 58 
74 Hobson 2003: 60 „It did not connect with the audience because, for the most part, they did not 
have experience of living permanently abroad and had no points of reference.“ 
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hluti þeirra, vissu sem var að þeir hefðu ekki efni á að setjast að erlendis. Það var 

ekki raunhæfur veruleiki fyrir þá. Eldorado varð því of fjarlægur raunveruleiki 

fyrir þá, draumsýn sem þeir nenntu ekki að eltast við, né leita uppi á skjánum. 

 

2. 3 Samantekt 
Í þessum kafla hefur sjónum verið beint að mótun sápuóperunnar í ýmsum 

löndum í stuttu ágripi. Fylgst var með ferðalagi forvera hennar frá Evrópu, 

ævintýranna og nóvellunnar, yfir hafið til N- og S-Ameríku með viðkomu í 

vindlaverksmiðjum Kúbu. Skoðað var hvernig hún þróaðist yfir í telenóvellur 

meðal spænskumælandi þjóða í S-Ameríku, með ákveðnum tilbrigðum við sápu-

óperuformúlu N-Ameríku. Rakin voru helstu sérkenni telenóvellunnar og 

jafnframt ólík einkenni meðal nokkurra stærstu framleiðsluþjóða hennar. Dregin 

var upp svipmynd af umfangi telenóvelluframleiðslu í þessum löndum og 

útbreiðslu til annarra þjóða. 

 Einnig voru tvö framleiðslulönd utan Ameríku heimsótt og þróun 

sápuóperunnar skoðuð með tilliti til sérkenna hvors lands fyrir sig. Gerður var 

samanburður á þróuninni í Bretlandi annars vegar og Ástralíu hins vegar, en 

meðal beggja þjóða ríkir sterk sápuóperuhefð. Mismunandi áherslur í gerð 

ástralskra og breskra sápa voru skoðaðar út frá kenningum um realisma og 

hvernig staður og stétt hefur mótandi áhrif á vinsældir þeirra. Að lokum var tekið 

dæmi um sápuóperu sem misheppnaðist í framleiðslu vegna vöntunar á tengsla-

myndun áhorfenda. Í 4. kafla verður farið ítarlegar í mikilvægi tengslamyndunar 

áhorfenda við sápur: af hverju tengsl myndast, hvar og hvernig þau eiga sér stað 

og síðast en ekki síst, af hverju þau geta orðið varanleg. En fyrst verður litið nánar 

á vinsældamenninguna sem bæði sápuóperur og telenóvellur tilheyra. 
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„Þegar maður hefur horft á sama þáttinn í yfir 20 ár 

(eins sorglega og það nú hljómar), verður þetta fólk 

hluti af stórfjölskyldunni. Þótt maður geri sér grein fyrir 

því að þetta séu aðeins persónur og hvert orð sem þau 

segja er skrifað af óséðu fólki, öðlast persónurnar samt 

einhvers konar líf.“  

 

Kona, 59 ára, Kanada. 

 

 

 

 

„Það er gott að vita að aðrir eru alveg jafn háðir og 

maður sjálfur.“  

Kona, 25 ára, Bandaríkjunum. 

 
 
 
 

 
 
 

Úr könnun á áhorfi og spjallsíðu- 
heimsóknum sápuóperuaðdáenda. 
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3. kafli – Viðtökur sápunnar 
Fræðimenn hafa löngum horft gagnrýnum augum á svokallaða fjöldamenningu (e. 

mass culture) eða vinsældamenningu (e. popular culture). Hún hefur oft verið talin 

óæðri menning eða lágmenning og andstæða hámenningar. Hugtakið fjölda-

menning varð til með tilkomu rafrænna fjölmiðla og fjöldaframleiðslu og er 

aðeins nothæft um boðmiðlun sem á sér stað með hjálp nútímatækni.75 Hugtakið 

vísar til þess að með komu kvikmynda, útvarps- og sjónvarpsútsendinga urðu til 

frétta- og menningarmiðlar sem náðu til meiri fjölda en áður hafði þekkst. Þannig 

náðu menningarviðburðir, sem áður höfðu verið bundnir við leikhús og óperuhús, 

augum og eyrum fjöldans í gegnum hina nýju miðla.  

Ólíkt fyrri miðlun menningar, sem fram fór í þartilgerðum samkomu-

húsum, var nýja tæknin einstaklingsmiðuð og menningarmiðlunin beindist að 

einstaklingum og fjölskyldum í heimahúsum. Undantekningin frá þessu voru 

kvikmyndirnar sem sýndar voru í kvikmyndahúsum en þær áttu jafnframt greiða 

leið heim í stofu í gegnum sjónvarpið og voru því bæði félagsleg athöfn og 

einstaklingsmiðuð. Nýju miðlarnir urðu fljótt útbreiddir og vinsælir en til að efla 

þá útbreiðslu og auka vinsældir hófu forsvarsmenn þeirra fjöldaframleiðslu á 

afþreyingarefni. Fjöldamenning varð því fljótt nátengd kapítalisma þar sem 

fjöldaframleiðsla er ein af grunnstoðum samfélagsins. 

 

3. 1 Fyrstu viðbrögð við fjöldamenningu 
Ekki leið á löngu þar til fræðimenn veittu hinum nýju miðlum athygli og tóku að 

gagnrýna þróun þeirra í átt til kapítalisma. Þeirra á meðal voru Theodor Adorno 

og Max Horkheimer, þýskir fræðimenn sem kenndir voru við Frankfurtarskólann. 

Í bók sinni Media and Communication fjallar Paddy Scannell um Frankfurtar-

skólann og kenningar meðlima hans um fjöldann (e. the masses). Þar kemur fram 

að sameiginleg hugsjón skólans hafi verið sú að frelsa bæri fjöldann frá 

skaðlegum áhrifum nútímavæðingar. Adorno og Horkheimer töldu að tækni-

væðing í kjölfar Upplýsingarinnar hefði mistekist. Í stað þess að upplýsa 

samfélagið hefði Upplýsingin snúist upp í andhverfu sína og nútímaröksemdir 

                                                 
75 Online Dictionary of the Social Sciences: „Mass Culture“  
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væru nú byggðar á lygum og kerfisbundinni blekkingu fjöldans.76 Tæknin hafði 

ekki reynst sú töfralausn sem hún átti að vera.  

Að þeirra mati voru kvikmyndir og útvarp vettvangur fyrir fjölda-

framleiðslu, gróða- og neysluhyggju. Þeir spáðu einnig fyrir um sömu þróun í 

sjónvarpi, sem þá var nýr miðill: „Ef tæknin fengi að ráða ferðinni, myndi 

kvikmyndin vera flutt inn á heimili fólks líkt og útvarpið gerir. Hún fikrar sig í átt 

til neyslukerfisins.“77 Með þessari færslu töldu þeir að ýmsir menningarviðburðir 

yrðu fjöldaframleiðslunni að bráð og menning yrði þar með hluti af iðnaði. 

Áhorfendur og áheyrendur væru orðnir neytendur. Í ritgerðinni The Culture 

Industry: Enlightenment as Mass Deception, sem birtist í bókinni Dialectic of 

Enlightenment frá árinu 1947, fjalla þeir um þessa nýju tegund af iðnaði sem þeir 

kusu að kalla menningariðnað (e. culture industry). 

3. 1. 1 Menningariðnaður í mótun 
Samkvæmt skilgreiningum þeirra Adornos og Horkheimers er öll fjöldamenning, 

sem framleidd er af einokandi kapítalískum afþreyingariðnaði, einsleit gróða-

framleiðsla og það sem verra er, hún er fölsk: „Undir einokun er öll 

fjöldamenning nákvæmlega eins og hinar fölsku útlínur hennar taka að skína í 

gegn.“78 Fjöldaframleiðsla á dagskrárefni fyrir útvarps- og síðar sjónvarpsstöðvar, 

auk kvikmyndaiðnaðarins, er orðin hluti af verksmiðjuvinnu kapítalismans þar 

sem magn er metið ofar gæðum. Til að ná fram sem mestum afköstum á sér stað 

sífelld endurvinnsla á vinsælum menningarafurðum. Í tónlist og bíómyndum eru 

sífelldar endurtekningar og klisjur sem neytendur gera ekki greinarmun á, því 

viðbrögð þeirra við endurvinnslunni eru orðin sjálfvirk. Ekkert rúm er fyrir 

nýjungar í þessum menningariðnaði og ekkert ráðrúm fyrir neytendur menningar-

afurðanna til að nota ímyndunarafl sitt. Raunverulegt líf er ekki lengur 

aðgreinanlegt frá bíómyndunum.79 Adorno og Horkheimer álitu að fjölda-

framleiðslan hefði rænt einstaklinga öllu frumkvæði til flokkunar, þ.e. gæða-

flokkunar á því efni sem gott væri og hinu sem síðra væri. Því væru áheyrendur og 

áhorfendur orðnir að ósjálfráða neytendum hinnar fölsku lágmenningar.  

                                                 
76 Scannell 2007: 34 
77 Adorno og Horkheimer 1972: 161 „If technology had its way – the film would be delivered to 
people’s homes as happens with the radio. It is moving toward the commercial system.“ 
78 Adorno og Horkheimer 1972: 121 „Under monopoly all mass culture is identical, and the lines 
of its artificial framework begin to show through.“ 
79 Adorno og Horkheimer 1972: 126 
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 Þeir töldu þó að ekki væri við neytendurna sjálfa að sakast heldur hið 

kapítalíska kerfi sem stýrir fjöldaframleiðslunni. Neytandinn heldur að hann þurfi 

að sætta sig við það sem borið er á borð fyrir hann í formi dagskrárefnis. Í 

fjöldamenningu tekur skemmtigildið yfir og skaðar sanna list, hámenninguna, sem 

sköpuð er af frumkvæði og frjórri hugsun. Með fjöldaframleiðslutækninni eru 

eftirlíkingar og endurtekningar orðnar daglegt brauð og menningariðnaðurinn 

gefur ekkert svigrúm til annars en að meðtaka hið daglega brauð. Annað hvort 

tekur maður þátt í neyslu þess ellegar maður er skilinn eftir. En verst af öllu er að 

vera skilinn eftir fyrir utan brauðgerðina eða menningariðnaðinn.80 Þannig er 

fjöldamenningin áþján en ekki sú frelsun sem tæknin ætti að vera, að mati þeirra 

Adornos og Horkheimers. Ólíkt sannri list, gefur fjöldamenningin aðeins fyrirheit 

um saðningu sem aldrei næst.  

 Á jákvæðari nótum skrifaði samtímamaður þeirra, Walter Benjamin. Í 

ritgerð sinni „Listaverkið á tímum fjöldaframleiðslu sinnar“, fjallar hann um 

fjöldaframleiðslu í listum og tengsl fjöldamenningar við pólitíska strauma á fjórða 

áratugnum. Ritgerðin kom fyrst út 1936 en hlaut ekki almenna athygli fræðimanna 

fyrr en um miðjan 6. áratuginn þegar heildarsafn verka Benjamins var gefið út, að 

honum látnum. Meginkenning hennar er sú að listin hafi tapað helgri áru sinni í 

meðför fjöldaframleiðslunnar og sé nú orðin aðgengilegri. Áru listarinnar lýsir 

Benjamin svo að hún sé eins konar hjúpur sem ljái listinni dulúð og upphefji hana. 

Hún er það sem kalla mætti „hér og nú listaverksins – einstök tilvist þess á 

tilteknum stað.“81 Áran gerir listaverkið einstakt, aðdáunarvert og fjarlægt og 

aðgreinir það frá hversdagslegum hlutum og gjörðum. Með því að endurgera og 

fjölfalda listaverkið, t.d. í formi ljósmyndunar, verður það nálægt, ögrandi og 

frelsandi.  

Þegar listaverkið er orðið almennt og öllum aðgengilegt eftir fjölda-

framleiðslu, glatast virðingin sem fyrir því var borin á meðan það var enn einstakt 

og sveipað áru frummyndarinnar. Frummyndin krefst vissrar einbeitingar þegar á 

hana er litið, ákveðin andakt eða dýrkun fylgir því að skoða listaverk á safni. 

Gestir virða það jafnan fyrir sér í þögn með fullri athygli. Slíkt hið sama er ekki 

hægt að segja um endalausar eftirprentanir á þekktum listaverkum. Þær krefjast 

                                                 
80 Adorno og Horkheimer 1972: 148 
81 Benjamin 2000: 13 
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ekki fullrar athygli áhorfandans né virðingar því þær eru ekki einstakar.82 

Fjöldaframleiðslan hefur því rofið áru listarinnar. Að mati Benjamins, var rofið af 

hinu góða, því helgidýrkun listaverka væri merki um afturhaldssemi sem leiddi af 

sér fasískar tilhneigingar til rangtúlkunar.83 

 Hann trúði ennfremur á tvíhliða afl fjöldaframleiðslunnar: annars vegar 

eyðileggingarafl hennar og hins vegar frelsisafl hennar. Því þegar ára listarinnar 

hefur verið rofin, eyðileggst vissulega dýrkunargildi hennar og listaverkið 

afhelgast. En á sama tíma skapast ástand sem veitir frelsistilfinningu og leysir 

áhorfandann/áheyrandann úr fjötrum. „Á því augnabliki þegar hætt er að meta 

listina eftir því hversu ósvikin hún er, gerbreytist líka samfélagslegt hlutverk 

hennar. Í stað þess að byggjast á helgisiðum byggist hún nú á öðru starfi – 

stjórnmálum.“84 Þegar dýrkunin víkur, skapast pláss fyrir nýja afstöðu og 

skoðanir. Benjamin var mun bjartsýnni á framtíð listarinnar í meðförum fjölda-

framleiðslutækninnar en þeir Adorno og Horkheimer. Hann gerði sér grein fyrir 

mikilvægi kvikmyndatækninnar sem hann taldi að krefðist mun meiri einbeitingar 

af hálfu áhorfenda en listunnenda á málverk. Sífelld hreyfing kvikmyndanna hefði 

virkjað hraðari hugsun áhorfenda.85 Benjamin var andvígur því að flokka 

fjöldamenningu sem afþreyingu sem krefðist einskis af viðtakendum og var auk 

þess sannfærður um mátt viðtakenda til gagnrýni og gæðaflokkunar.86   

3. 1. 2 Áhugi á útvarpi vaknar 
Fjölmargir sporgöngumenn Frankfurtarskólans, reyndu að skilgreina fjölda-

menningu, tengsl hennar við listina og þetta flókna samspil neyslu og nautnar sem 

hún felur í sér. Til þess að fá botn í allt þetta urðu þeir að rannsaka viðtökur 

fjöldans á fjöldamenningarafurðum á borð við kvikmyndir, útvarps- og sjónvarps-

þætti. Ýmsar leiðir voru farnar næstu árin og áratugina eftir að kenningasmíði 

Frankfurtarskólans bar hæst, í því skyni að koma einhvers konar skipulagi á 

nútímann og breytingarnar sem honum fylgdu. Um og eftir 1940, beindu fræði-

menn helst sjónum sínum að útvarpinu sem þá var ört vaxandi menningarmiðill. 

Fræðimenn á borð við Paul Lazarsfeld og Hertu Herzog hófu rannsóknir sínar á 

ólíkum útvarpsþáttum og hlustendum þeirra. Meginrannsóknarefni þeirra var að 

                                                 
82 Scannell 2003: 77-79 
83 Hjálmar Sveinsson 2000: 9 
84 Benjamin 2000: 19 
85 Benjamin 2000: 38-40 
86 Scannell 2007: 54 



 46

komast að því hvaða þýðingu útvarpið hafði fyrir hlustendur og hvort útvarpið 

gæti kallast „alvöru miðill“ líkt og bækur og dagblöð.87 En sú spurning er einmitt 

af sama toga og sú sem Benjamin svaraði um listaverkið og stöðu eftirmynda þess 

í líki ljósmynda. Áður höfðu prentmiðlarnir gegnt svipaðri stöðu og listaverkið. 

Bækur og blöð voru virtir miðlar og útvarpið þurfti að keppa við þá um athyglina 

ekki síður en virðingarsess í augum fjöldans. Rétt eins og bókmenntirnar höfðu 

lengi verið flokkaðar eftir gæðum og göllum í hámenningu og lágmenningu, var 

útvarpsdagskráin fljótt flokkuð á sama hátt. 

Í fyrstu leit út fyrir að aðeins efnameira fólk og vel menntað hlustaði á 

útvarpsdagskrá sem fjallaði um „alvöru“ málefni og innihélt fræðsluefni á meðan 

tekjulægra fólk með takmarkaða menntun, hlustaði á dagskrárefni sem taldist til 

skemmti-og afþreyingarefnis.88 Lazarsfeld og Herzog, sem bæði voru frumkvöðlar 

í viðtökurannsóknum í Bandaríkjunum á 5. og 6. tug síðustu aldar, komust fljótt 

að raun um að aðeins lítill hluti hlustenda tilheyrði fyrri hópnum. Vinsældir 

ýmissa leikja- og dramaþátta meðal hlustenda í seinni hópnum, sem var auk þess 

mun stærri, voru hins vegar ótvíræðar. Rannsóknir þeirra Lazarsfelds og Herzogs 

á útvarpshlustendum og flokkanir á þeim, mörkuðu fyrstu sporin í langri 

rannsóknasögu á vinsælu dagskrárefni í fjölmiðlum, viðtökum þess og áhrifum. 

En vinsældamenning hefur alla tíð síðan verið viðfangsefni fjölmiðla-, félags- og 

sálfræðinga, sem fýsir að vita hvað það er sem gerir fjöldaframleitt afþreying-

arefni svo vinsælt.  

Herzog var ennfremur fyrst til að rannsaka þýðingu sápuópera fyrir kven-

kyns hlustendur. Hún tók einstaklingsviðtöl við konur sem fylgdust með sápu-

óperum í útvarpi og þróaði aðferðafræði sem nýttist við femínískar fjölmiðla-

rannsóknir á 9. áratugnum. Rannsóknir hennar og Lazarsfelds voru þó litaðar af 

samtíma sínum og ríkjandi viðhorfum fræðimanna og almennings á þeim tíma. 

Líkt og hjá Adorno og Horkheimer, var tvískiptingin hámenning og lágmenning 

áberandi og niðurstöðurnar voru túlkaðar þannig að þeir sem nutu þess að hlusta á 

lágmenningarefni, væru í raun aðeins að fá útrás fyrir gremju sína út í velgengni 

hinna efnameiri og betur menntuðu.89        

 

                                                 
87 Scannell 2007: 26 
88 Scannell 2007: 27 
89 Scannell 2007: 28 
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3. 2 Máttur viðtakenda 
Þetta viðhorf breyttist ekki fyrr en Stuart Hall og John Fiske settu fram 

áhrifamiklar kenningar sínar um viðtakendur á 8. og 9. áratugnum. Framlag Halls 

til viðtökurannsókna var hið víðfræga módel um lyklun og aflyklun (e. encoding 

/decoding) sem gerir ráð fyrir því að viðtakendur (lesendur, áheyrendur og 

áhorfendur) séu ekki eingöngu óvirkir neytendur texta heldur geti þeir sýnt mót-

stöðu með því að túlka textann eftir sínu höfði. „Samkvæmt lyklunar /aflyklunar 

módelinu, er sjónvarpsdagskrá sett fram sem „þýðingarmikil“ orðræða eða texti, 

sem mótaður er af ráðandi öflum. Með aflyklun geta áhorfendur samþykkt þá 

merkingu sem höfundarnir vilja koma á framfæri, ellegar veitt viðnám gegn 

ráðandi merkingu með samnings- eða viðnámslestri.“90  

Skilgreiningin á texta í þessu samhengi, er allt það efni sem miðlað er í 

gegnum fjölmiðla (bækur, blöð, kvikmyndir, útvarp og sjónvarp) frá sendanda til 

viðtakanda. Merkingin sem viðtakendur leggja í textann er svo mismunandi eftir 

þekkingu og bakgrunni hvers og eins. Ekki er endilega um að ræða margar, 

gjörólíkar merkingar, heldur frekar blæbrigðamun á túlkun. Sjónvarps-

framleiðandi sendir til dæmis sjónvarpstexta í loftið og býst við ákveðnum 

viðbrögðum en fær í staðinn mismunandi svör úr áhorfskönnunum, sum jákvæð 

og önnur neikvæð. Með módelinu má sýna fram á að viðtakendur eru ekki 

móttækilegir fyrir öllu sem beint er til þeirra í formi boðmiðlunartexta, heldur hafi 

þeir virkt mótstöðuafl. 

 3. 2. 1 Frumkvöðlastarf Fiskes 
Þessi greining Halls á samskiptum sendanda og viðtakanda og kenning hans um 

virka þátttöku hins síðarnefnda í þeim samskiptum, hefur lengi verið megin-

viðfangsefni viðtökufræða. Ekki eru þó fræðimenn á eitt sáttir um virkni 

viðtakenda og setja margir þeirra varnagla við þá kenningu. Þeirra á meðal eru 

Ingunn Hagen og Janet Wasko, sem vara við því að virkni viðtakenda sé ruglað 

saman við völd viðtakenda.91 Þær telja mikilvægt að skilja hvað býr að baki 

túlkun viðtakenda á þeim boðum sem fyrir þá eru framleidd, en hafa hinsvegar 

                                                 
90 Hagen og Wasko 2000: 6 „According to this encoding/decoding model, TV programs are 
constructed as “meaningful” discourses or texts, structured in dominance. The audience, on the 
other hand, in their decoding can accept this preferred meaning. Or they can resist the program´s 
dominant meaning structure by producing negotiated or oppositional readings.“ 
91 Hagen og Wasko 2000: 16-17 
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litla trú á mætti viðtakenda til andófs gegn þeim.92 Þær eru auk þess í hópi þeirra 

fjölmörgu sem gagnrýna skoðanir Johns Fiskes á mætti og virkni viðtakenda. 

 Fiske, líkt og Hall, var frumkvöðull á sviði viðtökufræða og leiðsagnarbók 

hans um sjónvarpsmenningu, Television Culture, var tímamótaverk þegar hún 

kom út 1987. Í henni heldur hann áfram með kenningu Halls um textalyklunina og 

lýsir því nánar hvernig aflyklunin á sér stað í hugum viðtakenda. Fiske fylgist með 

viðbrögðum áhorfenda gagnvart sjónvarpsefni og hvernig þeir bregðast við því á 

mismunandi hátt. Hann gerir greinarmun á dagskrárefni og sjónvarpstexta og segir 

dagskrárefnið vera tilbúna neytendavöru sem sé framleidd af sjónvarpsframleið-

endum og seld áhorfendum, en að sjónvarpstexti sé framleiðsla áhorfendanna 

sjálfra, texti sem verði til við þeirra eigin lestur og túlkun. Við sjónvarpsáhorf 

vakni ýmsar kenndir meðal áhorfenda, tilfinningar sem hver og einn tengi við 

eigin upplifanir og reynslu. Sem dæmi um þetta nefnir hann Dallas-þættina og 

segir þá vera túlkaða á mjög mismunandi vegu eftir sýningarlöndum. Einn sjón-

varpsþáttur geti þannig vakið upp margar ólíkar kenndir.93 Fiske telur að þessi 

eiginleiki sjónvarpsins til fjöldalesturs og merkingartúlkunar, sé ennfremur vett-

vangur valdabaráttu, þar sem áhorfendur hafi viss völd. Þeir séu ekki máttlausir 

viðtakendur undir áhrifavaldi sjónvarps og framleiðenda, heldur sé um gagn-

kvæma svörun milli þeirra að ræða: „Sjónvarpið og dagskrá þess hafa ekki „áhrif“ 

á fólk. Áhorfendur og sjónvarpið hafa víxlverkandi áhrif á hvort annað.“94 

 Fiske var á öndverðum meiði við kenningar Adornos og Horkheimers sem 

hann segir að hafi lagt of mikla áherslu á einsleitni viðtakenda og að öll vinsælda-

menning þjóni hagsmunum ráðandi hugmyndafræði, þ.e. kapítalismans. Fiske var 

þess fullviss að hugmyndafræði lýðræðis væri til staðar meðal viðtakenda og að 

þeir væru færir um að mótmæla ríkjandi hugmyndafræði. Þessi mótmæli færu 

fram á tiltölulega friðsaman hátt í gegnum margræðni textans.95 Fiske taldi 

ennfremur að sjónvarpsáhorfendur væru ekki aðeins færir um að taka virka 

afstöðu til textans heldur gerðu það statt og stöðugt með því að vega og meta 

dagskrárefni út frá eigin reynslu. Börn væru þar engin undantekning og því til 

stuðnings nefndi hann rannsókn sem Hodge og Tripp (1986) gerðu á áströlskum 

skólabörnum sem fylgdust með sápuóperunni Prisoner. Sú sápa gerist í fangelsi 
                                                 
92 Hagen og Wasko 2000: 24 
93 Fiske 1987: 14-16 
94 Fiske 1987: 19 „Television and its programs do not have an “effect” on people. Viewers and 
television interact.“ 
95 Fiske 1987: 39-41 
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og rannsóknin leiddi í ljós að þau börn og unglingar sem fylgdust með henni, voru 

allt annað en óvirkir áhorfendur. Þau gátu samsamað eigin reynsluheim, skólann, 

við fangelsið og tengt fangelsislíf leikaranna við skólagöngu sína. Niðurstaðan var 

sú að börn væru ekki undirokuð af ægivaldi og deyfandi áhrifum sjónvarpsins, 

heldur virkir túlkendur texta.96 

 3. 2. 2 Réttlætingar á sápuóperuáhorfi 
Fiske hefur ósjaldan verið gagnrýndur fyrir rómantískar hugmyndir sínar um völd 

viðtakenda.97 Hann er talinn hafa tekið hugmyndir Halls skrefinu lengra og verið 

full bjartsýnn á sjálfstæða túlkun viðtakenda. Í umfjöllun sinni um sögu 

viðtökufræða, segir finnski fræðimaðurinn Pertti Alasuutari að báðir hafi þeir sett 

mark sitt á rannsóknarsöguna, sem sé lituð af leitinni að mögulegu andófi innan 

fjöldamenningar. Sú leit hafi að miklu leyti snúist um réttlætingu á neyslu fjölda-

menningar: „Lestur ástarsagna eða áhorf á sjónvarpsþáttaraðir öðlast réttmæti 

þegar hægt er að sýna fram á nytsemi eða gagnsemi þess, eða í það minnsta sýna 

fram á að það sé ekki eingöngu skaðlegt.“98 Þessi krafa um að það þurfi að 

réttlæta sjónvarpsáhorf og sýna fram á að sjónvarpið sé ekki skaðlegur áhrifa-

valdur, hefur verið gegnumgangandi í rannsóknarvinnu á síðari hluta 20. aldar. 

Sápuóperurannsóknir hafa verið sérstaklega áberandi í því samhengi og sápu-

óperur hafa margsinnis verið nefndar sem dæmi um sjónvarpsefni sem skapi 

óvirkniástand meðal áhorfenda. En það voru ekki eingöngu fræðimenn sem sáu 

ástæðu til þess að rannsaka áhrif og réttlæta áhorf á slíka þætti, heldur líka 

áhorfendurnir sjálfir.   

 Sápuóperuaðdáendur voru lengi vel álitnir „menningarfífl“ (e. cultural 

dupes), heilaþvegin af gráðugum sjónvarpsframleiðendum, sem væru jafnvel ófær 

um að greina á milli söguþráðar og raunveruleika. Nokkuð sem Fiske taldi afar 

varasama fullyrðingu sem stæðist ekki rök.99 Hugtakið realismi eða raunsæi er 

mikilvægur hluti af rannsóknarsögu sápuópera. Enginn þarf að velkjast í vafa um 

réttmæti frétta og fréttatengds sjónvarpsefnis því það sýnir raunveruleikann og 

öðlast þar með sýningargildi: „Til þess er ætlast að fréttir séu túlkaðar sem 

mikilvæg upplýsingagjöf um raunveruleikann, yfirstandandi atburði og framvindu 

                                                 
96 Fiske 1987: 68 
97 Hagen og Wasko 2000: 16 
98 Alasuutari 1999: 10-11 „Reading romances or watching a television serial is granted a 
legitimation by showing that it is somehow valuable or useful, or at least not totally harmful.“ 
99 Fiske 1987: 121 
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heimsviðburða.“100 Áhorfendur horfa á fréttir með þetta í huga og búast við því að 

verða upplýstari um raunveruleikann eftir áhorf á fréttatíma. Hins vegar er 

upplifunin af sápuóperum allt önnur.  

Aðspurðir út í sjónvarpsáhorf, finna margir þátttakendur í viðtals-

rannsóknum, hjá sér þörf til að afsaka eða réttlæta áhorf sitt á skáldaða þætti og 

sér í lagi á sápuóperur. Þeir reyna ennfremur að sannfæra rannsakendurna um að 

þeir séu ekki barnalegir eða einfeldningslegir þrátt fyrir að hafa gaman af slíkum 

þáttum.101 Þetta viðhorf til frétta annars vegar og skáldskapar hins vegar er angi af 

skiptingunni í hámenningu og lágmenningu þar sem fréttir eru álitnar virðingar-

verðar en sápuóperur eru lítilsvirt sjónvarpsefni. Alasuutari kallar þetta sið-

ferðilegt stigveldi (e. moral hierarchy) sem sé stimplað inn í nútímasamfélög. Í 

slíku stigveldi hjálpast viðtakendur að við að gera smekk á sjónvarpsefni lög-

mætan, en því ferli sé þó stýrt af efri-millistéttar karlmönnum.102 Sumsé, ekki af 

helsta áhorfendahópi sápuópera. 

Ýmsar viðtökurannsóknir hafa líka leitt í ljós að sjónvarpsþáttaáhorf getur 

haft mismunandi þýðingu og svalað mismunandi þörfum áhorfenda. Þeirra á 

meðal er skemmtiþörfin, þörfin fyrir félagsskap og þörf á að flýja raunveru-

leikann.103 Til þess að sýna fram á réttmæti sjónvarpsefnis á borð við sápur, eins 

og sumar rannsóknanna gengu út á, reyndist nauðsynlegt að afsanna þá kenningu 

að áhorfendur þeirra stundi raunveruleikaflótta. Áhorfendur sem fylgjast daglega 

með sápuóperum, lifa sig óhjákvæmilega inn í atburðarásina. Með slíkri innlifun í 

líf sápuóperupersóna, eru áhorfendur taldir flýja raunveruleika sinn.  

3. 2. 3 Raunveruleikaflótti eða raunverulegt vald áhorfenda? 
Sápuóperusérfræðingurinn Robert C. Allen, segir í bók sinni Speaking of Soap 

Operas, að rannsóknir á sápuóperum hafi að miklu leyti snúist um samanburð á 

þeim og raunheimi áhorfenda sápuópera. Í þeim hafi niðurstöður rannsakendanna 

oftast verið á þá leið að sápuóperuáhorfendur gætu ekki gert greinarmun á 

persónum og leikurum eða skáldskap og raunveruleika. Allen gagnrýnir þetta 

viðhorf og telur slíka nálgun óþarfa og ranga. Engin ástæða sé til þess að ætla að 

sápuóperuáhorfendur eigi erfiðara með að skilja þar á milli en aðrir sjónvarps-

                                                 
100 Höijer 2000: 196 „News is expected to be interpretable as a meaningful reporting about reality, 
about ongoing events, and courses of events in the world.“ 
101 Alasuutari 1999: 11 og 16 
102 Alasuutari 1999: 11 
103 Höijer 2000: 189 
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áhorfendur.104 Áhorfendur sem fylgjast með sápuóperum að staðaldri gera sér 

fullkomlega grein fyrir því að um skáldskap er að ræða vegna þess að þeir taka 

virkan þátt í sköpuninni með því að fylla upp í göt í textanum. Svokölluð eyðu-

fylling (e. gap-filling) felur í sér að áhorfendur fylla upp í eyðurnar, sem myndast 

í sjónvarpstextanum, með eigin hugmyndum um framvindu textans. Til dæmis í 

lok þáttar þegar áhorfendur sitja eftir með spurninguna um hvað muni gerast næst. 

Þeir reyna sjálfir að finna svarið og setja þá oft atburði úr eigin reynsluheimi í 

samhengi við söguþráð sápunnar.  

 Engin hætta er þó á að þeir rugli saman eigin veruleika og skáldskap því 

textinn sjálfur takmarkar hversu langt má ganga með eyðufyllinguna. Ekki er hægt 

að þvinga eigin hefðir, reynslu og skoðanir inn í textann.105 Sápuóperuheimurinn 

er ólíkur raunveruleikanum að því leyti að atburðir og persónur lúta öðrum 

hefðum og gildum en í raunheimi. Sem dæmi má nefna að hefnd og skipulagning 

hefndaraðgerða er algeng dægradvöl í sápuóperum, rétt eins og í Íslendinga-

sögunum, framkvæmd slíkra hefndaraðgerða er hins vegar fátíð í raunveru-

leikanum. Fáum lesendum dettur í hug að túlka Íslendingasögurnar öðruvísi en 

sem ýktar skáldsagnaútgáfur af raunveruleika þess tíma sem þær gerast á. Að 

sama skapi dettur fáum sápuóperuáhorfendum í hug að heimfæra sápur á 

raunveruleikann, því þeir gera sér grein fyrir að um ýkta útgáfu af honum er að 

ræða. Allen kemst einnig að þeirri niðurstöðu að ekkert bendi til þess að 

sápuóperuaðdáendur séu að bæta sér upp einhvers konar missi, félagslegan eða 

tilfinningalegan, með áhorfinu líkt og margir fyrri tíma rannsakendur vildu 

meina.106  

 

3. 3 Könnun á áhorfi og spjallsíðuheimsóknum 
sápuóperuaðdáenda 
Sú skoðun að sápuóperuaðdáendur skorti tilfinnanlega uppfyllingu í hversdagslíf 

sín, sem þeir sækist svo eftir í þáttunum, hefur verið lífseig meðal fræðimanna 

sem og almennings. Þetta stafar ekki síst af því að konur eru í miklum meirihluta 

áhorfenda. Þegar útvarpssápurnar hófu göngu sína og heimavinnandi húsmæður 

tóku að hlusta og fylgjast með þeim, fengu þær fljótt á sig það orð að vera aðeins 

                                                 
104 Allen 1985: 39 - 40 
105 Allen 1985: 78 
106 Allen 1985: 25 



 52

yfirborðskennt afþreyingarefni fyrir leiðar húsmæður. Hins vegar sýndu fyrstu 

viðtökurannsóknir á þessu sviði að þýðing sápuópera fyrir áheyrendahópinn var 

ekki eingöngu þess eðlis að stytta þeim stundir, heldur veittu kvenhlustendum 

m.a. ráðleggingar, fyrirmyndir og tilfinningalega útrás.107 Svipaðar rannsóknir á 7. 

og 8. áratugnum voru gerðar á félags- og sálfræðilegum áhrifum sjónvarpsefnis á 

áhorfendahópa. En á þeim tíma, var sú skoðun ríkjandi innan fræðasamfélagsins, 

að viðtakendur væru virkur hópur sem væri meðvitaður um fjölmiðlaþarfir sínar 

og að formgerð hópsins væri mælanleg. Dæmi um slíka mælingu var greining 

þeirra McQuails, Blumlers og Browns frá árinu 1972, þar sem reynt var að 

útskýra með hvaða hætti fjölmiðlaþörfum áhorfenda væri fullnægt.108 

Í greiningunni nefna þeir fjóra meginþætti til sögunnar sem mikilvægastir 

séu í vali og tengslamyndun áhorfenda við sjónvarpsefni:109 

 

1) Tilbreyting: Flótti frá rútínu eða vandamálum; tilfinningaleg útrás 

2)  Persónuleg sambönd/tengslamyndun: Félagsskapur; félagsleg þýðing 

3) Persónuleg ímynd: Sjálfsþekking; raunveruleikakönnun; aukið gildismat 

4) Eftirlit (leiðir til að leita upplýsinga) 

 

Ofangreindir þættir voru einnig hafðir til hliðsjónar í stuttri könnun sem lögð var 

fyrir sápuóperuaðdáendur við gerð þessarar ritgerðar. Könnun þessi stóð aðeins 

yfir í nokkra sólarhringa og var meira til gamans gerð heldur en að um há-

vísindalega rannsókn væri að ræða. Ætlunin var að fá nasasjón af viðtökum 

sápuópera, sérstaklega hvað varðar tíðni áhorfs, og viðhorfum sápuóperuaðdáenda 

til eigin áhorfs.  

Könnunin var sett inn á nokkrar aðdáendasíður sápuópera, bæði erlendar 

og innlendar, dagana 22. – 27. feb. 2008 og fengust svör frá 97 þátttakendum. Alls 

svöruðu 83 konur og 14 karlmenn af 10 þjóðernum (sjá töflur 2 og 3). Flestir 

svarenda voru frá Bandaríkjunum eða 66 og næstflestir voru Íslendingar, 12 

talsins. Aðrir þátttakendur komu frá Kanada (8), Bretlandi (5), Filipseyjum (1), 

Albaníu (1), Póllandi (1), Hollandi (1), Grikklandi (1) og S-Afríku (1). Aldurs-

dreifingin meðal svarenda var á bilinu 14 ára (yngsti þátttakandi) til 74 ára (elsti 

þátttakandi) og algengasti aldurshópurinn var 17 – 27 ára (sjá töflu 1).  
                                                 
107 McQuail 1997: 70 
108 McQuail 1997: 71-72 
109 McQuail 1997: 72 
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3. 3. 1 Spurningar og svör  
Sjö spurningar voru lagðar fyrir þátttakendur og þeir beðnir um að gera grein fyrir 

tíðni og ástæðum fyrir áhorfi sínu á sápuóperur að eigin vali. Spurt var:  

1) Hversu margar sápuóperur horfir þú á reglulega? 

2) Hversu oft í viku horfir þú á sápuóperur að meðaltali? 

3) Hve lengi hefur þú horft á sápuóperur reglulega? 

4) Gerðu grein fyrir einni eða fleiri ástæðum þess að þú horfir reglulega á 

sápur (nokkrir valmöguleikar gefnir) 

5) Hve margar spjallsíður um sápuóperur heimsækir þú reglulega? 

6) Hversu oft í viku heimsækir þú sápuóperuspjallsíður að meðaltali? 

7) Gerðu grein fyrir einni eða fleiri ástæðum þess að þú heimsækir 

sápuóperuspjallsíður reglulega (nokkrir valmöguleikar gefnir). 

 

 Í ljós kom að af þeim sem horfðu reglulega á sápuóperur, voru flestir sem 

fylgdust með einni eða tveimur til þremur sápuóperum. Af körlum sem sögðust 

horfa reglulega fylgdust flestir með einni sápuóperu en konurnar horfðu flestar á 

tvær til þrjár. Af þeim sem horfðu reglulega á fleiri en þrjár sápur, voru tveir 

karlar og 10 konur (sjá töflu 4). Í hópi þeirra sem horfðu reglulega á eina sápu 

voru flestir á aldrinum 16 – 26 ára og 49 – 59 en meðal þeirra sem horfðu á tvær 

til þrjár sápur, voru flestir á aldrinum 16 – 26 og 27 – 37. Í elsta aldurshópnum 71 

– 81 voru tveir sem horfðu reglulega á tvær til þrjár sápur. Af þeim sem horfðu á 

fleiri en þrjár sápur voru flestir í aldurshópnum 16 – 26 ára (sjá töflu 5). 

Niðurstöðurnar sýndu að meirihluti þeirra sem fylgdust reglulega með sápu-

óperum voru á aldrinum sextán til sextugs, sem verður að teljast nokkuð breitt 

aldursbil. 

 Þegar spurt var um vikulegt áhorf sögðust vel flestir horfa á sápur 4 – 6 

sinnum í viku og gilti það um alla hópana sem horfðu reglulega á sápur (1, 2-3, 3 

eða fleiri sápur). Af þeim sem horfðu 7 – 10 sinnum í viku og oftar en 10 sinnum 

voru nokkrir úr hópi þeirra sem horfðu reglulega á margar sápuóperur (2-3 og 

fleiri en 3) enda gefur auga leið að það þarf að horfa oftar ef fylgst er með fleiri en 

tveimur sápum (sjá töflu 6). Þegar spurt var um reglulegt áhorf í árafjölda kváðust 

langflestir hafa horft í meira en 15 ár, sérstaklega í aldurshópnum 49 – 59 ára, en 

næst algengast var áhorf í 6 - 10 ár í aldurshópnum 16 – 26 ára (sjá töflu 7). 
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 Næst voru svarendur beðnir að gefa upp eina eða fleiri ástæður fyrir 

reglubundnu áhorfi sínu og voru eftirfarandi valmöguleikar gefnir:  

• Ég horfi ekki á sápuóperur reglulega  

• Til að slappa af og skemmta mér  

• Til að forðast leiða  

• Til að fresta venjubundnum verkum og skyldustörfum  

• Til að fá upplýsingar um hvað gerist næst í söguþræðinum 

• Til að geta rætt þær við aðra 

• Aðrar ástæður  

Stærsti hluti svarenda nefndi afslöppun og ánægju sem ástæðu fyrir áhorfi sínu en 

margir nefndu einnig upplýsingaöflun um framvindu söguþráðarins og umræður 

við aðra (sjá töflu 8). Fjölmennur hópur svarenda gaf einnig upp aðrar og persónu-

legri ástæður fyrir áhorfi sínu og þar fékk einlægni þeirra að njóta sín.  

3. 3. 2 Dæmi um önnur svör þátttakenda  
„Ég veit ekki af hverju, en ég er háð einni sápu. Get ekki útskýrt það.“ Kona, 40 

ára, Bretlandi 

„Af því að ég elska sápuna mína, Leiðarljós.“ Kona, 22 ára, Íslandi 

„52 ára vani.“ Kona, 68 ára, Bandaríkjunum 

„Móðir mín horfði alltaf þegar ég var lítil og ég og systir mín höfum verið háðar 

síðan.“ Kona, 25 ára, Bandaríkjunum 

„Til að komast burt frá raunveruleikanum.“ Karl, 18 ára, Singapúr  

„Forvitnilegt að fylgjast með sömu persónunum og sjá söguþræði þróast í gegnum 

árin.“ Kona, 34 ára, Bandaríkjunum 

„Fantasíuheimur.“ Kona, 36 ára, Bandaríkjunum 

„Þegar maður hefur horft á sama þáttinn í yfir 20 ár (eins sorglega og það nú 

hljómar), verður þetta fólk hluti af stórfjölskyldunni. Þótt maður geri sér grein 

fyrir því að þetta séu aðeins persónur og hvert orð sem þau segja er skrifað af 

óséðu fólki, öðlast persónurnar samt einhvers konar líf.“ Kona, 59 ára, Kanada 

„Mamma og ég höfum horft á sama þáttinn í mörg ár svo þetta er orðin eins konar 

hefð hjá okkur.“ Kona, 20 ára, Íslandi 

„Af því ég er háð ákveðnum persónum/pörum.“ Kona, 25 ára, Bandaríkjunum 

„Margar eru vel skrifaðar, vel leiknar og skemmtilegar.“ Kona, 32 ára, Banda-

ríkjunum 
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„Þær eru skemmtilegar og tilfinningaríkar.“ Kona, 19 ára, Bandaríkjunum 

„Ég hef bara gaman af þeim.“ Kona, 20 ára, Íslandi 

„Til að læra um aðrar þjóðir og menningu þeirra.“ Kona, 60 ára, Bandaríkjunum 

„Til að þjálfa spænskuna mína.“ Karl, 48 ára, Bandaríkjunum 

„Læra spænsku og kynnast mexíkóskri menningu.“ Kona, 56 ára, Bandaríkjunum 

 

Þó nokkrir svarenda nefndu tungumálalærdóm eða -upprifjun sem ástæðu fyrir 

áhorfi sínu, auk þess sem þeir kváðust vilja kynna sér menningu annarra þjóða. 

Flestir þeirra voru bandarískir og verður að teljast afar líklegt að þeir horfi á s-

amerískar telenóvellur í því skyni að kynnast máli og menningu nágranna sinna í 

suðri, t.d. með ferðalög í huga, eða þá til þess að kynnast rómönskum inn-

flytjendum í heimalandi sínu nánar. Einnig vakti athygli hve margir nefndu raun-

veruleikaflótta sem viðbótarástæðu fyrir áhorfi sínu (alls 5 svarendur), en enn 

meiri athygli vakti þó að þeir sem það gerðu voru allir karlmenn á aldrinum 16 – 

23 ára, auk eins sem var 52 ára. Freistandi er að túlka svör þeirra á þann veg að 

karlmenn séu almennt óöruggari með áhorf sitt á sápuóperur og noti það sem 

flóttaleið frekar en konur, en varast ber þó að oftúlka þessar niðurstöður vegna 

lítils fjölda svarenda. Nánari rannsókn á tilhneigingu sápuóperuaðdáenda til raun-

veruleikaflótta, væri þó vel þess virði að framkvæma.   

 3. 3. 3 Heimsóknir á sápuóperuspjallsíður 
Þessu næst var spurt hversu margar spjallsíður um sápuóperur þátttakendur 

heimsóttu reglulega (sjá töflu 9). Flestir þeirra sögðust heimsækja eina spjallsíðu 

eða 45 svarendur. Næst flestir heimsóttu tvær til þrjár síður reglulega eða 33 

svarendur. Fáir sóttu enga (9 manns) og fleiri en þrjár (10 manns). Þeir sem 

heimsóttu eina eða tvær til þrjár spjallsíður reglulega voru á öllum aldri en flestir á 

bilinu 16 – 37 ára. Aðeins færri í þeim hópi voru á aldrinum 38 – 59 ára (sjá töflu 

10). Athyglisvert var að í hópi þeirra sem heimsóttu fleiri en þrjár spjallsíður 

reglulega, voru þrír af tíu á aldrinum 60 – 70 ára, sem bendir til þess að eldri 

sápuóperuaðdáendur tileinki sér spjallsíðunotkun ekki síður en þeir sem yngri eru. 

En auk þeirra voru tveir úr elsta aldurshópnum (71-81 ára) sem heimsóttu annars 

vegar eina og hins vegar tvær til þrjár spjallsíður reglulega. 

 Í framhaldinu var spurt um tíðni spjallsíðuheimsókna, að jafnaði, á viku. 

Gefnir voru möguleikarnir; sjaldnar en einu sinni í viku, 1–3 sinnum í viku, 4-6 

sinnum, 7-10 sinnum og oftar. Í hópi þeirra sem sögðust sækja eina spjallsíðu 
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reglulega, voru flestir sem heimsóttu spjallsíður 7 – 10 sinnum í viku og 

næstflestir sóttu eina spjallsíðu 4–6 sinnum í viku (sjá töflu 11). Af þeim sem 

sóttu tvær til þrjár spjallsíður, kváðust flestir gera það 4–6 sinnum í viku að 

jafnaði. Næstflestir sögðust sækja þær oftar en 10 sinnum í viku. Þeir sem 

heimsóttu flestar spjallsíður reglulega eða fleiri en þrjár, voru meðal þeirra sem 

hvað oftast sóttu slíkar síður vikulega eða 7–10 sinnum og oftar en 10 sinnum. 

Einn þátttakandi skar sig þó úr þeim hópi og sagðist aðeins sækja þær sjaldnar en 

1 sinni í viku. 

 Að lokum voru þátttakendur beðnir að tiltaka ástæður fyrir spjallsíðu-

heimsóknum sínum og voru eftirfarandi valmöguleikar gefnir:  

• Ég sæki þær ekki reglulega  

• Til að fá upplýsingar um þætti  

• Til að fá upplýsingar um leikara 

• Til að lesa aðdáendaspuna (e. fan fiction)  

• Til að skrifa aðdáendaspuna  

• Til að hitta aðra aðdáendur  

• Aðrar ástæður 

 Mikill meirihluti þátttakenda nefndi upplýsingaöflun um þætti sem meginástæðu 

fyrir spjallsíðuheimsóknum sínum en einnig nefndu margir möguleikann að hitta 

aðra aðdáendur og fá upplýsingar um leikara (sjá töflu 12). Þessar niðurstöður 

voru einnig í samræmi við svörin í síðasta valmöguleikanum, þar sem aðrar 

ástæður voru gefnar upp. Fjölmargir nefndu þar spjall og skoðanaskipti við aðra 

aðdáendur, auk upplýsingaöflunar um sápuóperuþætti, sem ástæður fyrir spjall-

síðuheimsóknum sínum. 

3. 3. 4 Dæmi um önnur svör þátttakenda um ástæður 
spjallsíðuheimsókna  

„Til að spjalla um hvað sé að gerast í þættinum.“ Kona, 22 ára, Íslandi  

„Flestir sem skrifa á spjallsíðuborðin eru fyndnir og stundum eru borðin betri 

skemmtun en þættirnir sjálfir.“ Kona, 59 ára, Kanada 

„Til að lesa skoðanir annarra á þætti dagsins.“ Kona, 68 ára, Bandaríkjunum 

„Það er gott að vita að aðrir eru alveg jafn háðir og maður sjálfur.“ Kona, 25 ára, 

Bandaríkjunum 

„Til að fá upplýsingar um sápuóperuiðnaðinn.“ Karl, 18 ára, Singapúr 
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„Bara til að tékka hvort e-r hafi sett inn nýja færslu, þetta var miklu aktífara hér 

áður. Ég skoða líka eina síðu til að athuga hvað á eftir að gerast næst í sápunni, 

þótt það séu mjög óljósar upplýsingar.“ Kona, 20 ára, Íslandi 

„Til að lesa viðbrögð aðdáenda.“ Kona, 71 árs, Bandaríkjunum 

„Til að tala við fólk sem horfir á sömu sápu.“ Kona, 19 ára, Bandaríkjunum 

„Til að fá telenóvellu fréttir.“ Kona, 56 ára, Bandaríkjunum 

„Ég hef gaman af að ræða um þáttinn við aðra aðdáendur og lesa mismunandi 

meiningar um hann.“ Kona, 25 ára, Bandaríkjunum 

„Til að ræða um þætti sem ég hef séð og til að forvitnast um áframhaldandi 

söguþræði.“ Kona, 18 ára, Bretlandi 

„Til að ná í spoilera.“ Kona, 37 ára, Bandaríkjunum 

„Til að ræða hvað hefur gerst og hvað gæti gerst.“ Kona, 19 ára, Íslandi 

„Til að fá útrás og heyra aðrar skoðanir á þáttunum.“ Kona, 74 ára, Banda-

ríkjunum 

 

Svo virðist sem spjallsíðunotendur sækist fyrst og fremst eftir upplýsingum og 

umræðum um þætti við aðra sápuóperuáhorfendur. Nokkrir þátttakendur nefndu 

einnig forvitni sína um gang mála í næstu þáttum en henni er hægt að svala með 

því að ná í ágrip af söguþráðum á netinu eða myndbrot úr sápuóperuþáttum, 

svonefnda „spoilera“ (e. spoiler). Þetta á einkum við um aðdáendur sem fylgjast 

með sápuóperum sem þegar hafa verið sýndar í öðrum löndum og eru sýndar 

seinna í heimalöndum þátttakenda.     

 3. 3. 5 Helstu niðurstöður 
Þegar svörin við spurningum 1 og 5 eru borin saman, kemur í ljós nokkur fylgni 

milli fjölda sápuópera sem horft er á reglulega og fjölda spjallsíðna sem sóttar eru 

reglulega. Þeir þátttakendur sem fylgjast með einni sápuóperu reglulega, sækja 

flestir eina spjallsíðu reglulega og þeir sem horfa á tvær til þrjár sápuóperur, sækja 

flestir hverjir eina eða tvær til þrjár spjallsíður reglubundið. Þeir sem horfa á 

flestar sápuóperur, þrjár eða fleiri, dreifðust hins vegar nokkuð jafnt á skalanum 

og sóttu allt frá engri og allt upp í þrjár eða fleiri spjallsíður reglulega (sjá töflu 

13). Svipaða fylgni má sjá í samanburði á spurningum 2 og 6 um tíðni sápu-

óperuáhorfs og spjallsíðuheimsókna. Flestir þeirra sem horfðu á sápuóperuþætti 4-

6 sinnum í viku, sóttu spjallsíður 4-6 sinnum eða oftar og flestir sem horfðu á 

sápur 7-10 sinnum eða oftar, sóttu spjallsíðurnar í sama magni eða oftar (sjá töflu 
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14). Af þessum samanburði, annars vegar á fjölda sápuópera sem horft er á og 

spjallsíðna sem sóttar eru og hins vegar á tíðni áhorfs og spjallsíðuheimsókna, má 

draga þá ályktun að þeir sem á annað borð horfa á sápuóperur oft og reglulega, 

sæki einnig spjallsíður títt og reglulega. 

 Ekki er um að ræða sérstaka fylgni milli lítils vikulegs áhorfs og tíðra 

spjallsíðuheimsókna sem bendir til þess að þátttakendur sem horfa sjaldan, reyni 

ekki að bæta sér það upp með fleiri spjallsíðuheimsóknum. Hins vegar virðist 

aukið áhorf leiða til aukins áhuga á spjallsíðuheimsóknum. Sé það sett í samhengi 

við niðurstöður úr spurningu 7, þar sem ástæður fyrir spjallsíðuheimsóknum voru 

gefnar, má leiða að því líkur að sápuóperuaðdáendur sækist ekki eftir upp-

lýsingum á netinu um þætti sem þeir hafi misst af, heldur frekari umræðum um 

þætti sem þeir hafi horft á. Þetta er einnig í samræmi við aðrar niðurstöður við 

spurningu 7 þar sem fjölmargir þátttakendur svöruðu því til að helstu ástæður 

þeirra fyrir spjallsíðuheimsóknum, væri upplýsingaöflun um þætti, að hitta aðra 

sápuóperuaðdáendur og eiga skoðanaskipti um þættina (sjá töflu 12). Sú staðreynd 

að örfáir nefndu lestur eða skrif á aðdáendaspuna, sýnir glögglega að 

aðdáendurnir hafa mun meiri áhuga á persónulegum umræðuborðum spjall-

síðnanna þar sem skipst er á skoðunum, en lestri og spunaskrifum sem einnig eru í 

boði á slíkum síðum.     

Af þessu leiðir, að ásókn sápuóperuaðdáenda í spjallsíður er mun 

félagslegri athöfn en t.d. sjónvarpsáhorf, lestur og skriftir. Sápuóperuáhorfendur 

virðast sækja í aukinn félagsskap á netinu, frekar en að forðast mannleg samskipti 

eins og þeim hefur oft verið núið um nasir. Ekki er réttmætt að draga of stórar 

ályktanir af jafn lítilli könnun og hér hefur verið gerð, en þó eru ýmsar vís-

bendingar um að sápuóperuaðdáendur séu síður en svo óvirkir og einangraðir 

áhorfendur. Þeir sýna mátt sinn á nýjum vettvangi, á spjallborðum á netinu. 

Augljóst er að viðtökur sápuópera hafa breyst gífurlega með netvæðingunni og 

hún opnað fyrir nýja möguleika á samskiptum milli sápuóperuaðdáenda sem 

dreifðir eru um allan heim. Í stað þess að leiða til sjálfvirkra viðbragða eins og 

þeir Adorno og Horkheimer spáðu fyrir um, hefur tæknin náð að tengja fólk t.d. á 

spjallsíðum og hvetja það til að nýta ímyndunarafl sitt, t.d. með skrifum á 

aðdáendaspuna. Hvort tæknin hefur þannig haft frelsandi áhrif í stað kúgunar er 

umdeilt matsatriði en eyðufylling sápuóperuaðdáenda og spjallsíðusamskipti 

þeirra gefa vissulega von um hið fyrrnefnda. 
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3. 4 Samantekt 
Hér að framan hefur söguþróun viðtökufræða verið lýst í stórum dráttum og 

hvernig þörfin á að rannsaka viðbrögð áheyrenda og áhorfenda vaknaði með 

tilkomu rafrænna fjölmiðla á 20. öld. Í upphafi kaflans var hugtakið fjölda-

menning kynnt og tengsl þess við fjöldaframleiðslu, neyslu- og einstaklings-

hyggju, skoðuð út frá kenningum Frankfurtarskólans. Svartsýnisspár þeirra 

Adornos og Horkheimers, um þá áþján sem fjöldamenningin hefði í för með sér, 

voru kynntar og einnig jákvæðari framtíðarsýn Walters Benjamins. Tæpt var á 

upphafi kannana á útvarpshlustendum sem mörkuðu upphafið á langri hefð 

viðtökurannsókna. Ítarlega var greint frá hugmyndum Johns Fiskes, sem er 

frumkvöðull á sviði sjónvarpsrannsókna, og þekktastur fyrir kenningu sína um 

virkni viðtakenda í lestri og túlkun á sjónvarpstexta.  

En hann ruddi einnig brautina fyrir rannsóknir á sápuóperuáhorfendum 

sem miðuðu að því að sýna fram á að þeir flýðu hvorki raunveruleikann né væru 

„menningarfífl“. Að lokum var greint frá netkönnun sem lögð var fyrir nokkra 

sápuóperuaðdáendur sem sækja spjallsíður um sama efni. Um fámenna könnun 

var að ræða en gerð var tilraun til þess að skoða viðhorf og viðtökur sápuóperu-

aðdáenda sem nýta sér þennan gríðarlega mikilvæga miðil fjöldamenningarinnar.  
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„En þegar hún leit á titilblað efstu bókarinnar þá stóð 
hjarta hennar næstum kyrrt, svo undrandi varð það. 
Þetta merkilega efni, sem hún hafði að vísu aldrei heyrt 
nefnt á nafn þótt hún vissi sitt af hverju, bæði frá 
jómsvíkíngum og búpeníngnum, um það voru þá jafnvel 
til heilar bækur: Leyndardómar ástarinnar, góð ráð er 
snerta samband pilts og stúlku.“  
 
„Sjaldan hefur bók vakið forvitni úngrar stúlku svo 
mjög, og sjaldan hefur úng stúlka verið feimnari við 
bók; þótt einginn hefði verið viðstaddur, mundi hún 
ekki hafa þorað að falast eftir slíkri bók. En svo 
gríðarlega fékk fyrirsögnin á hana, að þótt hún flýtti sér 
að líta undan og láta sem hún hefði orðið einskis vör, 
þá sá hún ekki framar nokkra bók aðra í hinni miklu 
bókaverslun.“  
 

Úr Sjálfstæðu fólki eftir Halldór Laxness. 
 
 
 
„Fyrir giftinguna hafði hún haldið sig ástfangna; en 
hamingjan sem hefði átt að hljótast af þessari ást lét á 
sér standa. Henni hlaut því að hafa skjátlast. Og Emma 
braut heilann um hvað væri eiginlega átt við með 
orðum eins og hamingja, ástríða, alsæla sem höfðu 
orkað svo sterkt á hana í skáldsögum.“  

 
Úr Madame Bovary eftir Flaubert.  

Íslensk þýðing: Pétur Gunnarsson.  
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4. kafli – Ímynd sápunnar 
Ímynd sápunnar hefur verið afar margbreytileg í gegnum söguna, eftir 

mismunandi löndum og misjöfnum viðtökum. Með ímynd sápunnar er hér sér-

staklega átt við stöðu hennar innan fjöldamenningar og út á við í samfélaginu, þar 

sem hún hefur skapað sér sérstöðu sem vinsælt og langlíft sjónvarpsefni. Ímynd 

hennar hefur allt frá upphafi verið nátengd konum og kvennamenningu, sem leitt 

hefur til þess að sápan hefur aldrei þótt merkilegt sjónvarpsefni. En sumir hafa 

kallað fjöldamenninguna „kvengerða menningu.“110 Nú er sem sagt komið að því 

að skoða nánar þessa, að því er virðist órjúfanlegu formúlu: sápuópera + konur = 

lágmenning. Hún verður hér skoðuð í ljósi kynjafræðinnar því hin útbreidda 

formúla og viðtekna skoðun fræðimanna breyttist algjörlega á 8. áratugnum þegar 

femínistar tóku til óspilltra málanna, á vettvangi stjórnmálanna sem og fræði-

mennsku. Sápuóperur urðu skyndilega verðug rannsóknarverkefni og fjölmargar 

kynjafræðigreiningar á þeim og áhorfendum þeirra litu dagsins ljós, eins ótrúlega 

og það nú hljómar að femínistar skuli hafa haft áhuga á sápum.111  

 Það er þó alls ekki jafn þversagnakennt og ætla mætti enda fjölmargt þar 

að finna og kanna sem tengist sjálfsmyndum og ímyndum kvenna, lífi þeirra og 

störfum, menningar- og hugarheimi. Síðast en ekki síst vildu femínistar ógjarnan 

sleppa tækifærinu til að hrekja fyrri rannsóknir á sjónvarps- og sápuóperuáhorfi 

kvenna, sem nánast undantekningarlaust höfðu verið framkvæmdar af karlkyns 

fræðimönnum. En niðurstöður slíkra rannsókna voru oftar en ekki á þá leið að 

áhorf kvenna á sápuóperur mætti einna helst túlka sem uppbót fyrir vöntun á 

einhverju í hversdagslífi þeirra. Í því samhengi voru nefndir þættir eins og 

félagsleg eða tilfinningaleg vanþörf, menntunarskortur, eða vöntun á sálfræðilegri 

ráðgjöf.112 Þessum niðurstöðum vildu femínistar ólmir andmæla í orði og verki.  

 

4.1 Femínisminn 
Líkt og saga viðtökufræðanna er femínísk rannsóknarsaga löng og margþætt en 

segja má að hún hafi byrjað sem andóf gegn karllægum viðtökurannsóknum upp 

úr 1970. Vissulega höfðu konur verið spurðar álits í ýmsum fjölmiðlarannsóknum 

fram að þeim tíma og nokkrar rannsóknir verið gerðar á ímyndum kvenna í 

                                                 
110 Modleski 1991: 24 
111 Brunsdon 1995: 50 
112 Allen 1985: 25 



 62

fjölmiðlum, en það var ekki fyrr en femínistar hófu sínar eigin fjölmiðla-

rannsóknir, sem þær fóru að snúast eingöngu um konur og áhorf þeirra. Forverar 

slíkra rannsókna voru fræðilegar bókmenntagreiningar á ýmsum bókmenntum, 

klassískum og öðrum, þar sem konur og kvenímyndir voru settar undir smásjána.  

Femínískar rannsóknir á kvikmyndum, sjónvarpsþáttum og sápuóperum 

fylgdu í kjölfarið og tóku margar hverjar mið af fyrri tíma bókmenntagreiningum. 

Charlotte Brunsdon, sem tekið hefur saman sögu femínískra sápuóperurannsókna, 

segir textagreiningu á sjónvarpsefni tiltölulega nýtilkomna í rannsóknarsögunni og 

að hún hafi markað stórt skref fyrir þær rannsóknir sem á eftir komu. En slík 

greining beindist í fyrstu sérstaklega að sömdum sjónvarpsþáttum fyrir konur og 

um konur.113 Sápuóperurnar smellpössuðu inn í það form og textagreining á þeim 

varð vinsæl meðal femínista á 8. og 9. áratugnum. Að auki tóku femínistar ýmsa 

aðferðafræði úr kvikmyndafræði, félags- og fjölmiðlafræði að ógleymdum við-

tökufræðunum inn í greiningar sínar, svo úr varð heildstæð fræðigrein. Áður en 

femínisminn verður skoðaður nánar í tengslum við sápuóperur, er rétt að fjalla 

aðeins um þá gagnrýni sem þessar tvær helstu fræðigreinar sem fjalla um sápur, 

hafa hlotið. 

 4. 1. 1 Varnagli á viðtökurannsóknum 
Eins og fram kom í viðtökukaflanum hér að framan, er hægara sagt en gert að ná 

utan um hugtakið viðtakendur. Fræðimenn hafa í gegnum árin reynt að skilgreina 

það og útskýra hvernig hópar viðtakenda eru samsettir með tilliti til áhorfs 

einstaklinga, bakgrunns þeirra, hegðunar og áhrifa. Slíkt hið sama má segja um 

hugtakið aðdáendur. Það er einstaklega vítt og erfitt að henda reiður á því af 

hverju eitthvað sjónvarpsefni vekur vinsældir en ekki annað, eða útskýra hvernig 

ákveðnir aðdáendahópar myndast. Denis McQuail virðist þó hafa komist nokkuð 

nærri því í bók sinni Audience Analysis þar sem hann segir þetta myndunarferli 

einfaldlega vera háð vali viðtakenda: „Það er auðvelt að missa sjónar á þeirri 

staðreynd að áhorfendahópar myndast af því að fólk laðast að mismunandi 

innihaldi. Við tökum ákvarðanir samkvæmt nákvæmri aðgreiningu sem háð er 

persónulegu mati, jafnvel þótt erfitt sé að lýsa þessu mati með orðum. Alla jafna, 

                                                 
113 Brunsdon 1995: 54 
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er ekki nauðsynlegt að orða fjölmiðlaval. Valið getur tengst félagslegum 

bakgrunni en það er líka sértækt og óútreiknanlegt.“114 

 Það er þessi óútreiknanlegi þáttur sem erfiðast er að skilgreina þrátt fyrir 

að menn hafi vissulega reynt í gegnum tíðina. Hingað til hefur heldur mikil 

áhersla verið lögð á flokkanir í aðdáendahópa eftir kynjum, félagslegri stöðu og 

bakgrunni einstaklinga sem þá skipa. Persónulegt mat viðtakenda á sjónvarpsefni 

er vissulega háð þessum þáttum, en skýrir ekki alltaf val þeirra. Til að mynda hafa 

margar rannsóknir verið gerðar á sápuóperuáhorfi kvenna þar sem reynt er að 

skýra aðdáun þeirra á sápum út frá félagslegum og sálfræðilegum forsendum. 

Fræðimenn á borð við Denis McQuail, Robert Allen og Ien Ang hafa svo reynt að 

benda á flóknari þætti eins og val einstaklingsins sem vert er að hafa til 

viðmiðunar. En Allen telur mistök fyrri tíma rannsakenda helst felast í því að 

lengi var litið á sápuóperuáhorf kvenna sem áráttu, eða ósjálfráða fíkn á meðan 

áhorf annarra var einfaldlega séð sem sjálfstætt val þeirra.115 

 4. 1. 2 Gagnrýni á femínískar greiningar  
Ang er á sama máli og telur skammsýni einkenna fyrstu kynjafræðirannsóknir á 

sjónvarpsáhorfi. Í slíkum rannsóknum hafi ofuráhersla verið lögð á mismunandi 

þýðingu sjónvarps fyrir karla og konur. Sjónvarpsáhorf hafi öðlast merkingu 

afslöppunar fyrir útivinnandi karla en ávallt verið brennimerkt sem flóknara ferli 

eða þversögn í tengslum við heimavinnandi konur.116 Þar sem heimilið var vinnu-

svæði kvenna, mátti ekki líta á sjónvarpsáhorf þeirra sem algjöra afslöppun enda 

vitað mál að hugur kvenna er sístarfandi inni á heimilinu, líka þegar þær eru að 

horfa á sjónvarp. Þannig gátu húsmæðurnar verið að fylgjast með börnum og 

staðið í eldamennsku, allt á meðan sjónvarpssápan var á dagskránni. Í dag má með 

sanni segja að sjónvarpið sem afslöppunartæki, gildi fyrir bæði kynin. Og ef 

marka má könnunina á sápuóperuáhorfi sem sagt var frá í 3. kafla, er afslöppun 

ein helsta ástæðan fyrir áhorfi svarenda sem voru konur að miklum meirihluta (sjá 

töflu 8). 

                                                 
114 McQuail 1997: 79 „It is easy to lose sight of the fact that audiences form because people are 
attracted to different kinds of content. We make choices according to fine distinctions of personal 
preference, even if these are hard to put into words. Normally, media choice does not have to be 
articulated. Media preferences may be related to social background, but they are also specific and 
unpredictable.“ 
115 Allen 1985: 178 
116 Ang (tilvísun í Morley og Brunsdon) 1996: 50 
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 Fleiri fræðimenn hafa tekið sig til og gagnrýnt aðfarir femínista við 

rannsóknir á sjónvarpsáhorfi kvenna og þá sérstaklega sápuóperum. Carol Traynor 

Williams, sem áður hefur verið getið, segir gegnumgangandi mýtu fylgja 

femínískum rannsóknarhefðum sem felist í því að litið sé á sápur sem eitthvað 

sem bjarga þurfi konum frá.117 Má vera að þessi hugmynd hafi verið rótgróin í 

fyrstu femínísku sápuóperurannsóknunum en hún hefur síður en svo haldið velli í 

seinni tíma rannsóknum. Er það ekki síst Williams og fleiri fræðimönnum að 

þakka, sem bentu á mikilvægi þess að rannsakendur væru ekki fordómafullir eða 

upphafnir yfir viðfangsefnið: „Umfram allt, verður að koma í veg fyrir elítisma. 

Rannsakendur mega ekki gera ráð fyrir að sápur séu ekkert nema formúlukenndur 

áróður fyrir þurfandi, heimskar dömur.“118 Ennfremur taldi Williams að Adorno 

hefði haft rangt fyrir sér, en hann var ósjaldan gagnrýndur fyrir elítisma, þegar 

hann hélt því fram að öguð vinnubrögð, studd með tölulegum staðreyndum, væri 

eina rétta leiðin í fræðimennsku. Williams vill hins vegar meina að persónuleg 

túlkun fræðimanna sé nauðsynleg viðbót við staðreyndirnar. Ekki sé nóg að telja 

senur og greina texta með megindlegum rannsóknaraðferðum, heldur þurfi líka að 

tala við og tengjast aðdáendunum með eigindlegum rannsóknum.119  

4. 1. 3 Hið persónulega er pólitískt 
Hún er því ekki auðrötuð, slóð rannsakenda um villtar lendur fræðimennskunnar. 

Þó virðast flestir hafa fetað meðalveginn, milli staðreynda og túlkunar. Algengasta 

túlkunin í femínískum fræðum er þó líklega sú að sameiginlegur reynsluheimur 

kvenna eða samkennd þeirra sem birtist í samfélaginu, bókmenntum, kvik-

myndum og sjónvarpi, sé bæði persónulegur og pólitískur. Hugmyndin að baki 

þessari kenningu kemur eftir krókaleiðum frá Fiske og kenningum hans um mátt 

viðtakenda til að mótmæla. Þessi heimur er talinn sameina konur í vali sínu á 

lestrar- og sjónvarpsefni og hörðustu femínistar telja hann vettvang fyrir andóf 

gegn hinu alræmda karlveldi. Þetta er hið margumtalaða kvennasvæði (e. woman’s 

space/sphere), eða í sumum kenningum svokallaða villta svæði, þar sem konum er 

frjálst að túlka tilfinningar sínar og langanir, viðra skoðanir sínar og slúðra að 

vild.  

                                                 
117 Williams 1992: 8 
118 Williams 1992: 12 „Above all, there should not be elitism. Researches cannot assume that 
soaps are nothing but formulaic propaganda for needy, dumb dames.“ 
119 Williams 1992: 11 
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Kvennasvæðið er því nátengt tilfinningasemi, uppnámi, undirliggjandi 

viðnámi og órökrænni hugsun. En andstæðan við þetta persónulega svæði er hið 

opinbera svæði (e. public sphere) karlmanna sem einkennist af vinnusemi, 

reglusemi, framkvæmdum og rökum. Ekki þarf að fjölyrða um að þetta svæði 

kvenna hefur löngum verið talið tilheyra lágmenningunni, sem karlkyns fræði-

menn eiga heiðurinn af að flokka, og að helstu tilraunir kvenna til að færa mörk 

hins persónulega svæðis yfir til hins opinbera, hafa verið þaggaðar niður af þeim. 

Eða allt þar til femínistar hófu að vinna bug á þögguninni og aflétta kúgun karla 

með því að upplýsa um hið pólitíska afl sem býr á kvennasvæðinu. 

„Hið persónulega er pólitískt“ var slagorð og jafnframt háværasta krafa 

femínista á 8. áratug síðustu aldar í hinum vestræna heimi.120 Þessi krafa er 

gegnumgangandi í fjölmiðlarannsóknum femínista frá þessum tíma og þeir gerðu 

ófáar rannsóknir á sápuóperuáhorfendum til að sýna fram á mikilvægi sápuópera í 

þessu samhengi. Áhorf kvenna á sápur er vissulega persónulegt en það er 

jafnframt pólitískt. Rétt er að taka fram að hér væri betra að nota þátíð því 

umdeilanlegt er hvort áhorfið geti talist pólitískt andóf nú á dögum. Hins vegar má 

leiða að því líkur að nýr vettvangur andófs hafi litið dagsins ljós með tilkomu 

spjallsíðnanna á netinu, þar sem konur geta tjáð sig um sápur og sameiginlegar 

upplifanir af þáttum, slúðrað um leikara og jafnvel miðlað af eigin reynslu um 

viðfangsefni þáttanna. Sá vettvangur er að vísu ekki útilokaður karlmönnum, en 

þeir fáu karlmenn sem taka þátt í spjallsíðuumræðunum gangast undir lögmál 

kvennasvæðisins sem þar ríkir og tjá sig um persónuleg málefni fyrir opnum 

tjöldum. Því má segja að hið persónulega sé sannarlega orðið opinbert í dag, þótt 

það sé kannski ekki ýkja pólitískt.  

Þrátt fyrir að minna fari fyrir pólitísku andófi kvenna í dag, leikur enginn 

vafi á því að sápuóperuáhorf tilheyrir ennþá persónulegu og sameiginlegu svæði 

kvenna. Enda þótt karlar horfi nú í auknum mæli á sápur, er mesta áhorfið 

óumdeilanlega meðal kvenna. Á þeim tíma þegar hið persónulega var talið 

pólitískt og skiptingin í hið persónulega kvennasvæði og opinbera karlasvæði var 

ríkjandi, voru samt sem áður skiptar skoðanir meðal fræðimanna um þessa 

aðgreiningu. Sumir gagnrýndu notkun femínískra essentialista, sem oftast voru 

hvítar miðstéttarkonur, á hugtökum eins og „kvenleg samkennd“ eða „kvenleg 

reynsla“ og ásökuðu þá fyrir að taka ekki tillit til ólíkra kynþátta þegar þeim var 

                                                 
120 Brunsdon 1995: 58 
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varpað fram. Gagnrýnin beindist einkum gegn því að konur væru allar álitnar eins 

og samhuga. Tania Modleski hefur til að mynda eftir heimspekingnum Judith 

Butler, að það að vera kona sé ekki einstakt hlutverk kvenna heldur skarist 

kynhlutverkið við kynþátt þeirra, stétt og þjóðerni.121 Þetta verður að teljast 

nokkuð réttmæt gagnrýni en hún hefur samt ekki útrýmt kenningunni um 

sameiginlegt, persónulegt og um leið pólitískt svæði kvenna. 

Modleski virðist þó vera bæði fylgjandi og á móti kenningunni, því hún er 

sammála mörgum öðrum femínistum um að pólitískt svæði þar sem konur færi sig 

af hinu persónulega svæði yfir á opinberan vettvang, sé gild krafa en telur 

jafnframt að það sé útópísk hugsjón eins og anti-essentialistar (sem samþykkja 

ekki að allar konur séu eins) halda fram. Í bók sinni Feminism Without Women: 

Culture and Criticism in a “Postfeminist” Age, segir Modleski að konur hafi verið 

útilokaðar frá samfélagslegri þátttöku í fortíðinni, þaggaðar í bókmenntasögunni 

og haldið í skefjum í allri sögu gagnrýninnar hugsunar. Konur hafi ennfremur haft 

lítil yfirráð yfir eigin líkömum og ekki haft einkarými til afnota.122 Þannig var 

kvennasvæðið ekki til staðar fyrir konur fyrr á öldum. Hins vegar hafi konur 

fundið leiðir til andófs gegn þögguninni með vali sínu á bókum. Með því að kjósa 

lestur skáldsagna og ástarsagna fram yfir karllægar bókmenntir séu konur að 

fylgja eftir aldagamalli leið kvenlegrar gagnrýni.  

Þetta kvenlega andóf megi svo sjá endurspeglast í dag í vinsældum 

sápuópera meðal kvenna.123 En sápurnar eiga einmitt rætur sínar að rekja til slíkra 

bókmennta. Modleski gengur svo skrefinu lengra í túlkun sinni á vali kvenna á 

ástarsögum og sápuóperum. Hún telur það ekki eingöngu vera þögul mótmæli 

gegn karllægri, pólitískri samfélagsumræðu sem konur hafi verið útilokaðar frá, 

heldur sér valið líka sem andóf gegn viðtökufræði sem lengi hafi snúist um karla 

og tekið mið af þeirra viðhorfum.124 Margt í umfjöllun Modleski eru góðar og 

gildar kenningar sem minna um margt á hugmyndir annarra fræðimanna sem 

fjallað hefur verið um hér að framan. Sjálfstætt val kvenna á bókum og 

sjónvarpsefni og máttur þeirra til viðnáms í gegnum það val, er vissulega verðugt 

umhugsunarefni en skyldi þó ekki meðtaka gagnrýnislaust. 

                                                 
121 Modleski 1991: 17-18 
122 Modleski 1991: 32-36 
123 Modleski 1991: 40 
124 Modleski 1991: 40 
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Hversu gjarnan sem maður vildi samþykkja megintilgátu Fiskes um mátt 

viðtakenda til mótmæla og meginkröfu femínista um að hið persónulega sé orðið 

pólitískt, er mikilvægt að gera sér grein fyrir vanköntum þessara kenninga. 

Nauðsynlegt er að vera meðvitaður um að andófið fer ekki fram á opinberum 

vettvangi (nema ef vera skyldi á spjallsíðum) og að mótmælin eru ennþá þögul. 

Lestur bókmennta sem fjalla um málefni kvenna og samskipti þeirra við karla, og 

áhorf á sápuóperur sem taka á sömu viðfangsefnum, vekja sannarlega samkennd 

meðal kvenna en hvetur þær ekki endilega til uppreisnar. Modleski hafði rétt fyrir 

sér þegar hún taldi yfirfærsluna frá hinu persónulega til hins pólitíska vera útópíu. 

Enginn vafi er þó á því að kvennasvæðið er til og lifir enn góðu lífi í vinsælda-

menningunni: bókmenntum, tónlist, sjónvarpsþáttum, kvikmyndum og net-

heimum. En það afl sem kyndir lífsneistann sem kraumar á kvennasvæðinu er 

ekki endilega andóf gegn karllægum samfélagsgildum, heldur einfaldlega ánægjan 

af fantasíunni.  

 

4. 2 Fantasían 
Fantasían er flókið en feikivinsælt fyrirbæri. Heitið er bæði notað yfir ímyndunar-

afl manna og viðamikla grein innan lista-, bókmennta-, kvikmynda- og sjónvarps-

sögunnar. Í flestum tilfellum á það við um ímyndaða skáldsagnaheima þar sem 

persónum, atburðum og stöðum er teflt fram fjarri raunheimum, oft með til-

vísunum í goðsagnir og þjóðsögur. Fantasían hefur átt greiða leið inn í vinsælda-

menninguna og líkt og annað sem þangað ratar, hefur hún gjarnan verið flokkuð 

sem annars flokks bókmenntagrein.125 Margir hafa orðið til þess að andmæla 

þessari flokkun og þeirra á meðal er einn söluhæsti rithöfundur fantasíu-

bókmenntanna í dag, Terry Brooks, sem segir fantasíuna endurspegla raun-

veruleikann. Slíkar bókmenntir séu bæði opnar fyrir túlkunum lesenda og kjörnar 

til að vekja þá til umhugsunar um eigið líf: „Auðvitað gerast sögurnar í 

ímynduðum heimi, en þessir heimar endurspegla okkar eigin og segja okkur 

ýmislegt um okkur sjálf sem þarf að heyrast og skiljast.“126  

Þessi einfalda en skýra túlkun á fantasíunni hittir naglann á höfuðið og 

þarf vart að taka það fram að hana má nota á allar tegundir fantasíumiðlunar. 

                                                 
125 Wikipedia, The Free Encyclopedia: „Fantasy“ 
126 Brooks: „Ask Terry Q & A“. „Sure, the stories take place in an imaginary world. But those 
worlds mirror our own and tell us things about ourselves that need to be said and understood.“ 
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Sápur eru þar einnig meðtaldar en fantasían er mikilvægur þáttur í sápuóperum, 

bæði í söguþráðum þeirra og hugum áhorfenda. Söguþræðir bóka, kvikmynda eða 

sjónvarpsþátta þurfa ekki að innihalda talandi dýr, galdramenn, álfa eða tröll til að 

teljast fantasía. Ímyndaður veruleiki eða aukaheimur er aðalatriðið þegar kemur að 

flokkun fantasíunnar. Þessi aukaheimur fantasíunnar er ennfremur ein helsta 

ástæða þess að lestur kvennabókmennta og áhorf á melódramatískar kvikmyndir 

og sápuóperur hefur verið tengt við raunveruleikaflótta. Konur sem njóta þess að 

lifa sig inn í þá fantasíuheima sem slík kvennamenning býður upp á, eru á sama 

tíma að opna fyrir gagnrýni.127 En slík gagnrýni er með öllu óréttmæt. 

 4. 2. 1 Flótti í annan heim 
Að njóta fantasíu er ekki hið sama og flótti frá veruleikanum. Að hverfa inn í 

annan heim um stundarsakir í gegnum lestur og áhorf, þýðir ekki sjálfkrafa að 

viðkomandi sé að flýja undan ábyrgð og skyldum samfélagsins. Miklu frekar 

mætti túlka þetta viðtökuferli sem ósk um að öðlast nýja sýn á veruleikann líkt og 

Terry Brooks vill meina. Að reyna að skilja raunveruleikann upp á nýtt með 

samanburði við ýktan fantasíuheim. Nautnin eða ánægjan sem fylgir innlifuninni 

er svo aukabónus í viðtökuferlinu. Slíkar tilfinningar og innlifun eru jafnan 

tengdar við viðtökur kvenna og þrátt fyrir að í dag séu fantasíubókmenntir og -

kvikmyndir orðnar sérlega vinsælar meðal karla, hefur fantasían löngum verið 

kvenkennd og álitin flóttaleið kvenna. Hún hefur ennfremur verið talin til merkis 

um aðgerðarleysi kvenna andspænis hinum ríkjandi, karllæga raunveruleika sem 

hefur framkvæmdavaldið með höndum.128 Ekki þarf því að koma á óvart að náin 

tengsl eru milli fantasíunnar og áðurnefnds kvennasvæðis þar sem sumir 

femínistar telja að uppreisnar sé von. 

 Í bók sinni Television Culture, heldur róttæki fræðimaðurinn Fiske, uppi 

vörnum fyrir fantasíuheimana sem hann segir að séu vettvangur hinna undirgefnu 

til að storka ríkjandi hugmyndafræði: „Þessar fantasíur geta tekið á sig margar 

myndir en taka gjarnan á sig birtingarmynd valds hinna undirgefnu til að ná stjórn 

á framkvæmdinni. Slík fantasía er ekki flótti frá samfélagslegum veruleika, heldur 

beint andsvar við ríkjandi hugmyndafræði og því hvernig hún birtist í félagslegum 

                                                 
127 Geraghty 1991: 107 
128 Fiske 1987: 317 
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samskiptum.“129 Fiske gerir heldur ekki lítið úr hlutverki ánægjunnar í þessari 

andspyrnu og nefnir tilfinninganautnina sem nærmyndaskot í sápuóperum geta 

veitt kvenkyns áhorfendum, sem dæmi um mótþróa gegn viðteknum gildum sam-

félagsins. Þannig geti áhorfendur fundið til samkenndar með persónu, og jafnvel 

tárfellt yfir örlögum hennar, óháð eða andstætt þeim kenndum sem sjónvarps-

textanum er ætlað að vekja.130 Gott dæmi um þetta er þegar áhorfendur finna til 

með illmenninu eða illkvendinu í sápum í stað þess að fordæma gjörðir þeirra. 

Fiske viðurkennir þó að þessi mótstaða vari aðeins stutta stund og innan ákveðins 

ramma, en með þessu hefur honum tekist að vekja athygli á því að möguleikinn á 

henni sé fyrir hendi.131 

 4. 2. 2 Útrás eða uppreisn? 
Nánar verður farið í tengslamyndun áhorfenda og persóna í kaflanum hér á eftir en 

fyrst er ekki úr vegi að kanna hugmyndir annarra fræðimanna um þýðingu 

fantasíunnar í sápuóperum. Ien Ang mælir til að mynda fyrir munn margra 

kenningasmiða á sviði sálgreiningar þegar hún segir að fantasían sé nauðsynlegur 

hluti af mannlegri tilveru og hlutverk hennar sé að veita ánægju og uppfylla 

meðvitaðar eða ómeðvitaðar óskir áhorfenda. Fantasían gefi þeim, og þá 

sérstaklega konum, tækifæri til að bregða sér í hlutverk (í gegnum samkenndina 

með persónum), sem alla jafna séu ekki ásættanleg í raunveruleikanum. Af þessu 

hljótist bæði útrás og ánægja sem geti nýst konum við að finna sitt rétta hlutverk í 

samfélaginu. Heimur fantasíunnar sé ennfremur öruggt skjól fyrir tilfinningalega 

útrás þar sem óhætt er að gráta og sýna það sem karlar myndu kalla „kvenleg 

veikleikamerki“, öfugt við það sem leyfist í raunveruleikanum.132 

 Þessi tiltekna túlkun á gildi fantasíunnar fyrir konur, rennir stoðum undir 

þá kenningu Fiskes að meira búi að baki ánægjunnar sem hlýst af henni. Ef konur 

sækja í fantasíur í því skyni að fá útrás fyrir tilfinningar sem samfélagið lítur 

hornauga, hlýtur „flóttinn“ þangað að vera ákveðin ögrun. Ögrunin beinist gegn 

viðteknum gildum samfélagsins, sem karlar hafa sett í áranna rás, og þegar hún 

heppnast veitir hún fyrrnefnda ánægjutilfinningu. Vafalaust hefur áhorf á sápur 

                                                 
129 Fiske 1987: 318 „These fantasies may take many forms, but they typically embody the power 
of the subordinate to exert some control over representation. Such a fantasy is no escape from 
social reality,rather it is a direct response to the dominant ideology and its embodiment in social 
relations.“ 
130 Fiske 1987: 225 
131 Fiske 1987: 230 
132 Ang 1996: 92-5 
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veitt mörgum konum þessa ánægju í gegnum tíðina en líkt og fram kom í kafla 

4.1, hefur áhorfið ekki alveg sömu þýðingu og fyrr í kvennasögunni. Uppreisnar-

gildi þess hefur misst marks með aukinni tilfærslu kvennasvæðisins yfir á 

karlasvæðið. Smám saman hefur samruni þessara svæða gert það að verkum að 

karlar jafnt sem konur mega horfa á sápuóperur og gráta opinberlega í dag. Enn er 

ekki um fullkominn samruna svæðanna að ræða, eða fullkomið jafnræði kynjanna 

í þessum efnum, en segja má að botninn sé dottinn úr andófstunnunni. Samt sem 

áður má fullyrða að ánægjan sem áður hlaust af ögruninni er fólst í áhorfinu, sé 

enn til staðar, en að hún veiti nú aðeins tilfinningalega útrás og ánægju, ánægj-

unnar vegna. 

 

4. 3 Fyrirmyndirnar 
En hvað skyldi veita sápuóperuaðdáendum mesta ánægju við áhorfið? Eru það 

opnu söguflétturnar og möguleikinn á að geta í eyðurnar, fantasían, persónu-

sköpunin eða kannski leikararnir sjálfir? Allt skiptir þetta máli fyrir áhorfið en 

persónusköpunin og samsömunin með persónunum kemur sterkt til greina sem 

helsta aðdráttarafl sápuópera. Eins og áður hefur komið fram eru leikendahópar í 

sápuóperum yfirleitt fjölmennari og aldurssamsetningin breiðari en í öðrum 

sjónvarpsþáttum. Þetta gerir það að verkum að áhorfendur eiga auðveldara með að 

finna sínar uppáhaldspersónur en lengd sápanna gerir þeim einnig kleift að 

tengjast persónunum nánar. Hægt er að fylgjast með lífi sumra persónanna, nánast 

frá vöggu til grafar, sem óneitanlega skapar sterkari tengsl milli þeirra og 

áhorfenda en við aðrar persónur sem staldra stutt við. Þessi nánu tengsl vekja 

óhjákvæmilega upp spurningar um fyrirmyndirnar sem birtast áhorfendum í 

gegnum sápurnar. Hverjar eru þær og hversu mikil áhrif hafa þær á áhorfendur? 

Hvernig hafa þær breyst í áranna rás og hvernig tengjast þær ímynd sápunnar? 

Hér á eftir verður reynt að svara þessum spurningum. 

Þegar hefur verið komist að þeirri niðurstöðu að sápuóperuáhorfendur geri 

greinarmun á heimi sápuóperunnar og eigin veruleika (sjá kafla 3. 2. 3). Sama 

gildir um persónusköpunina í sápuóperum, áhorfendur vita mætavel að þetta eru 

skáldaðar persónur sem ber að taka sem slíkum. „Þær gegna ekki hlutverki 

fyrirmynda heldur eru táknrænar framsetningar á kvenlegum viðföngum, sem 



 71

áhorfendur geta tengst í gegnum fantasíuna“133, segir Ang um kvenímyndir í 

sápum og viðhorf kvenkyns áhorfenda til þeirra. Fyrirmyndir er þar af leiðandi 

villandi heiti yfir tengslamyndun persóna og áhorfenda í sápum og hér eftirleiðis 

verður því fjallað um ímyndir í staðinn. 

 4. 3. 1 Kvenímyndir í sápum 
Langlíf ímynd sápuóperunnar, sem vinsællar lágmenningarafurðar innan fjölda-

menningar, hefur lengi vel verið styrkt af þeirri staðreynd að sápur voru upp-

haflega markaðssettar fyrir konur, en ekki síður fyrir þá staðreynd að helstu 

söguhetjur þeirra voru og eru enn konur. „Í gegnum söguna hefur áherslan á 

sambönd milli kvenna verið mun meiri í bandarískum dagtímasápum en í öðru 

dagskrárefni. Irna Phillips, einn af frumkvöðlum genrunnar, lét öll sín byrjenda-

verk innihalda ættmóðurhlutverk og nokkur dætrahlutverk.“134 Samskipti mæðra 

og dætra og önnur sterk kvenhlutverk eru enn í dag áberandi í vel flestum sápu-

óperum. Það sem hefur breyst eru hins vegar viðhorf kvenkyns áhorfenda til 

þeirra.  

 Breytinganna varð strax vart í kjölfar kvennabyltingarinnar og forvitnilegt 

er að bera saman kvenímyndir í eldri sápuóperum á borð við Dallas og Dynasty 

og nútímasápum. Af viðtalskönnun sem Herta Herzog lagði fyrir þýska Dallas 

áhorfendur árið 1987, mátti strax greina afleiðingar kynslóðabils og breytinga í 

jafnréttismálum, í svörum kvennanna sem tóku þátt. Þar kom glögglega í ljós að 

eldri viðmælendur hennar sáu hina umdeildu persónu Sue Ellen, sem eiginkonu 

sem hafði verið leidd á glapstigu af manni sínum. Yngri konurnar litu hins vegar á 

vandamál hennar sem afleiðingu eigin gerða og tilfinningalegs ójafnvægis.135 

Vandræðapersónur eins og Sue Ellen eru enn til í sápuóperum en þær eru sjaldnast 

í uppáhaldi meðal áhorfenda. Svo virðist sem konur í dag hafi minni samúð með 

konum sem eru háðar karlkyns persónum og taka ekki ábyrgð né stjórn á lífi sínu. 

Hins vegar er mikill fjöldi kvenkyns aðdáenda sem nefna sterkar og oft á tíðum 

illræmdar kvenpersónur sem sín uppáhöld. 

                                                 
133 Ang 1996: 92 „...they do not function as role models but are symbolic realizations of feminine 
subject positions with which viewers can identify in fantasy.“ 
134 Kreutzner og Seiter 1995: 235 „Throughout their history US daytime soaps have emphasized 
women’s relationships with one another to a much greater extent than other kinds of programming. 
Irna Phillips, one of the originators of the genre, devised all of her early programs with a 
matriarchal figure and a series of daughters or daughter figures.“ 
135 Ang 1996: 87 
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 Kvenvargurinn eða illkvendið (e. villainess) eru vel þekktar og vinsælar 

persónur í bókmenntum, kvikmyndum og sápuóperum. Þær eru yfirleitt sterkar, 

lúmskar, valdamiklar, illkvittnar og undirförular. Og það sem meira er, þeim er 

alveg sama um uslann og sárindin sem þær valda með hegðan sinni. Þessir 

eiginleikar gera þeim kleift að komast áfram í heimi karlmanna og auðvelt er að 

sjá samlíkingu með þeim og t.d. harðskeyttum viðskiptamönnum sem víla 

sjaldnast nokkuð fyrir sér til að ná sínu fram. Eini munurinn er sá að illkvendin 

reyna oftar að fá sínu framgengt á tilfinningasviðinu í stað þess opinbera, t.d. með 

því að stinga undan öðrum konum. Þær eru því nokkurs konar fulltrúar ímyndaðs 

valds kvenna í karlaveldi.136 Þær tileinka sér framkvæmdavald karlmanna en eru 

samt ennþá staðsettar inni á kvennasvæðinu. Modleski telur að freudísk ánægja sé 

fólgin í því að fylgjast með slíkum kvenpersónum. Konur njóti þess að fordæma 

kvenvarginn og illkvendið og sjái í þeim völd og kaldlyndi, sem þær geti ekki sýnt 

sjálfar. Þannig fái þær leynda útrás fyrir eigin valdaþörf.  

Úr þessum viðtökum kvenkynsáhorfenda má einnig lesa átök milli hinnar 

ídealísku móðurímyndar og fantasíunnar um hina valdamiklu konu sem skeytir 

engu um kvenleg gildi.137 „Á sama tíma og sápuóperur útnefna áhorfendur sína 

sem „góðar mæður“, veita þær möguleika á útrás fyrir niðurbælda, kvenlega reiði 

í gegnum persónu kvenvargsins.“138 Þessi túlkun átti vissulega vel við fyrir tíma 

kvennabaráttunnar þegar heimavinnandi húsmæður ströggluðu við að halda í 

heiðri ímynd hinnar fullkomnu eiginkonu og móður. Illgjarna klækjakvendið sem 

birtist reglulega í sápuóperum, varð persóna sem þær gátu dæmt opinberlega, líkt 

og karlveldið gerði við valdamiklar konur á þeim tíma, en líka dáðst að í laumi. 

Þrátt fyrir að vera aðeins fantasía, veitti þessi neikvæða kvenímynd þeim tilfinn-

ingalega útrás.  

Í dag hefur kvenímyndin í sápuóperum tekið talsverðum breytingum. 

Kvenpersónurnar eru orðnar margslungnari. Þær eru margar hverjar komnar út á 

vinnumarkaðinn og ströggla við að samræma eiginkvenna- og móðurhlutverkin 

við störf sín, líkt og konur í raunveruleikanum. Þær geta rekið heimili af alúð og 

stjórnað fyrirtækjum af harðfylgi á sama tíma. Þær geta ennfremur verið ófull-

komnar og breyskar. Illkvendið er enn til staðar en ímynd þess er ekki lengur jafn 

                                                 
136 Ang 1996: 97 
137 Seiter, Borchers o.fl. 1996: 147 
138 Modleski 1990: 97 „Soap operas, then, while constituting the spectator as a “good mother,” 
provide in the person of the villainess an outlet for feminine anger.“ 
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afgerandi og áður. Góðar kvenpersónur geta nú líka sýnt af sér illgirni og 

kaldlyndi án þess að vera fordæmdar jafn harkalega. Fáar konur í sápum eru 

algóðar eða alvondar og jafnvel fullkomnar mæður og eiginkonur eiga sínar 

slæmu stundir þegar þær hrinda illverkum í framkvæmd. Oftast hafa þær þó gildar 

ástæður fyrir gjörðum sínum, t.d. að hefna fyrir svik eiginmanna sinna eða bjarga 

börnum sínum úr klípu. 

Þessi umbylting á ímyndum kvenna í sápum á rætur sínar að rekja til 

þjóðfélagsbreytinga og krafna áhorfenda um að persónusköpunin gefi raunsæja 

mynd af veruleikanum. „Persónur eiga að vera raunhæfar að mati aðdáenda. Þeir 

meina ekki útlitslega eða félags- og stjórnmálalega, heldur sálfræðilega raun-

hæfar. Þær eiga að sýna af sér hegðun sem skýrist af ástæðum og tilfinningar í 

samræmi við persónuþróun þeirra,“ samkvæmt Carol Traynor Williams.139 Hún 

heldur því einnig fram að erkitýpur ævintýranna sem Vladimir Propp flokkaði á 

sínum tíma og notaðar hafa verið við persónugreiningar í fjölmörgum bók-

menntum og kvikmyndum, eigi ekki við um persónur í sápuóperum. Grein 

sápuóperunnar sé mun flóknari en svo að hægt sé að skipta persónunum í hetjur, 

andhetjur, prinsessur og kvenvarga svo fáeinar týpur séu nefndar, fyrir þá sök að 

persónur í sápum eigi sér langtum lengri líftíma en í ævintýrum, skáldsögum og 

kvikmyndum. En líka vegna þeirra persónulegu tengsla sem sjónvarpsmiðillinn 

býður upp á.140 Þessi kenning Williams er algjörlega í samræmi við fyrrnefndar 

breytingar í persónusköpun sápuópera fram til dagsins í dag. 

4. 3. 2 Karlar í sápum 
Það eru þó ekki eingöngu kvenímyndirnar sem hafa breyst í sápuóperum. Frekari 

framþróun sem sjá má í sápum er aukið vægi karla og barna í þeim. Með auknu 

jafnrétti kynjanna, breyttist ekki bara staða kvenna í samfélaginu heldur karl-

manna líka. Sápuóperusamfélagið fór heldur ekki varhluta af þeim breytingum. 

Þótt ekki sé um algera byltingu að ræða í þessum efnum og heimavinnandi 

húsfeður séu sjaldséðir í sápum, hefur staða karla breyst innan þessarar kvenna-

genru. Þeim hefur bæði fjölgað og birtingarmyndir þeirra eru orðnar fjölbreyttari. 

Nútímakarlmaðurinn birtist í ólíkum myndum í sápuóperum dagsins í dag en 

helsta breytingin frá því sem áður var, er sú að hann sinnir nú persónulegum 

                                                 
139 Williams 1992: 127 „Characters should be realistic, fans say. They do not mean physically or 
sociopolitically realistic; they mean psychologically realistic, with behaviour and feelings that are 
motivated and consistent, especially after a character change.“ 
140 Williams 1992: 128 
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málefnum og er fær um að sýna tilfinningasemi til jafns á við konur.141 Dorothy 

Hobson telur þessi stakkaskipti hafa gjörbylt genrunni enda er hér um að ræða 

tilfærslu þar sem hið persónulega kvennasvæði hefur togað til sín hið opinbera 

karlasvæði, ef svo mætti segja. 

 Þar sem áður birtust skilningssljóir þumbarar sem héldu konum sínum 

niðri, eru nú tilfinninganæmir karlmenn sem vilja allt fyrir þær gera. Að 

sjálfsögðu fyrirfinnast ennþá illmenna- og skúrkahlutverk í sápum, líkt og hjá 

konunum. Meginmunurinn er sá að vondu karlarnir eiga nú sínar góðu hliðar, rétt 

eins og illkvendin. Gott dæmi um þetta er Roger Thorpe, alræmdur skúrkur og 

nauðgari úr Leiðarljósi 8. áratugarins, sem sneri aftur í þættina á 10. áratugnum, 

en þá sem mjúki fjölskyldumaðurinn sem skipulagði spellvirki milli þess sem 

hann dekraði við barnabörnin. Karakterþróun karlmanna í sápum hefur því tekið 

svipuðum breytingum og kvenímyndirnar; frá því að vera annað hvort svartir 

sauðir eða hvítþvegnar hetjur, yfir í margslungnar, breyskar og mannlegri tilfinn-

ingaverur. Líkt og í raunveruleikanum eru persónurnar margþættari en svo að 

þeim sé bara hægt að skipta í góðar og slæmar.142 Aukið vægi karlmanna í sápu-

óperum má svo sjá í fjölbreyttum söguþráðum með meiri áherslu á opinbert svæði 

atvinnulífsins, sem kvenpersónurnar hafa þó fikrað sig inn á í síauknum mæli. 

„Þrátt fyrir að persónuleg sambönd séu enn kjarni þáttanna, hefur söguþráðum 

sem varða opinbera svæðið og leggja áherslu á þátttöku karla í viðskiptum og 

atvinnulífi, verið bætt við.“143 

  

4. 4 Framtíðin 
Börnin eru framtíðin, segir í gamalkunnu viðkvæði. Nútímasápur halda lífi í þessu 

viðkvæði með aukinni áherslu á barneignir, uppvöxt barna og unglingsárin. Börn 

og unglingar fengu ekki mikla athygli í sápum fyrr en á 9. áratugnum þegar þær 

hættu að snúast nánast eingöngu um konur og fóru að fjalla meira um aðra 

fjölskyldumeðlimi þeirra; karla, ungmenni og börn.144 Með fleiri persónum komu 

einnig upp fleiri vandamál sem hægt var að flétta inn í söguþræðina. Hvernig hægt 

er að samræma ástar- og atvinnulífið með foreldrahlutverkinu, varð algengt um-
                                                 
141 Hobson 2003: 33 
142 Hobson 2003: 106 
143 Geraghty 1991: 168 „While personal relationships are still at the heart of the programmes, they 
have been supplemented by plot lines which deal more regularly with the public sphere and 
emphasise the male grip on themes of business and work.“ 
144 Geraghty 1991: 168 
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fjöllunarefni sem kallaðist á við þær breytingar sem urðu í vestrænum 

þjóðfélögum um þessar mundir. Með unglingunum komu líka upp ýmiss konar 

vandamál og árekstrar í samskiptum þeirra, foreldranna og samfélagsins, sem 

sápurnar gerðu sitt til að leysa eða flækja, öllu heldur. Breyttir tímar í þjóð-

félaginu kölluðu á ný viðfangsefni í sápum. 

 4. 4. 1 Hitamál í sápum 
Sápur hafa alltaf leitast við að endurspegla samfélagið sem við lifum í á hverjum 

tíma, þótt með mismunandi raunhæfum hætti sé. Þess vegna hafa ýmis sam-

félagsleg hitamál og viðkvæm umfjöllunarefni ratað inn í sápuóperuheiminn; 

Áfengis- og eiturlyfjanotkun, alnæmi, táningaólétta, fóstureyðingar, sifjaspell, 

heimilisofbeldi, kynþáttafordómar, samkynhneigð, glæpir, örkumlun og klónun 

manna eru aðeins brot af þeim viðfangsefnum sem ólíkar sápur hafa tekið upp í 

gegnum tíðina. Sum þeirra urðu afar umdeild. Fyrsta svarta persónan sem ekki var 

í aukahlutverki birtist til að mynda í bandarísku sápuóperunni One Life to Live, 

árið 1968 og olli miklu fjaðrafoki. Hlutverk Cörlu Gray fólst í því að þykjast vera 

af hvítum kynþætti og þegar hennar rétti húðlitur kom í ljós, brá mörgum 

áhorfandanum illilega og margir sniðgengu þættina eftir uppljóstrunina.145 

Handritshöfundur þáttanna, Agnes Nixon, gerðist svo enn djarfari árið 1971 þegar 

hún lét Ericu Kane gangast undir fyrstu löglegu fóstureyðinguna í All My 

Children.146 Steven Carrington úr Dynasty á síðan heiðurinn af því að vera fyrsti 

samkynhneigði karakterinn í kjörtímasápu, sem fram kom í upphafi 9. ára-

tugarins.147 

 Of langt mál yrði að telja upp alla frumkvöðlana í róttækum og umdeildum 

hlutverkum í sápuóperusögunni, eða handritshöfundana að baki þeim. En 

forvitnilegt er að skoða birtingarmyndir hinna fjölmörgu samfélagslegu hitamála í 

ljósi þess sem áður hefur verið sagt um skiptinguna í persónulegt kvennasvæði og 

pólitískt karlasvæði. Mjög margir handritshöfundar að sápuóperum hafa verið og 

eru enn í dag konur, sem gefur tilefni til getgátna um að kannski séu hitamál í 

sápuóperum leið handritshöfundanna til að gera kvennauppreisn í samfélagi sem 

stýrt er af körlum. Með því að varpa fram pólitískum deiluefnum eða tabú um-

ræðuefnum, á persónulegum vettvangi, þvinga þær karlasamfélagið til að taka 

                                                 
145 Wikipedia, The Free Encyclopedia: „Carla Gray“ 
146 Williams 1992: 98 
147 Wikipedia, The Free Encyclopedia: „Steven Carrington“ 
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nýja afstöðu til þeirra á opinberum vettvangi. Hafa verður ákveðinn fyrirvara á 

þessari túlkun því flestir hinna róttæku söguþráða hafa hækkað verulega áhorfs-

tölur þáttanna, á meðan umræðan um þá stendur sem hæst, sem gæti verið ein eða 

jafnvel eina ástæðan fyrir efnisvali handritshöfundanna.  

Ekki er heldur hægt að segja að sápur kafi ýkja djúpt undir yfirborðið hvað 

varðar pólitísk og samfélagsleg hitamál. Um þetta eru flestir sápuóperu-

rannsakendur og gagnrýnendur þeirra sammála, og rétt er að taka fram að flestar 

sápuóperur hafa einungis tæpt á þessum viðfangsefnum. Raunveruleg áhrif þess 

að sápur fjalli um viðkvæm, samfélagsleg hitamál eru því illmetanleg. Samt sem 

áður hafa nýjar ímyndir og umfjöllunarefni í sápum haft víðtæk áhrif á samfélagið 

sem áhorfendur lifa og hrærast í. Að mati Hobson, hafa þær stuðlað að því að gera 

hið persónulega opinbert á 20. og 21. öldinni. Nú sé hægt að tala um persónuleg 

málefni opinberlega og það sé loksins að koma í ljós að hið persónulega sé ekki 

aðeins pólitískt heldur praktískt líka. Praktísku hliðina megi sjá í breytingunni frá 

því að vera tabú orðræða um persónulega hluti, yfir í að verða opin umræða um 

það sem þyki nú sjálfsagðir hlutir í samfélaginu.148  

Sem dæmi um þessa breytingu mætti nefna umræður um kynjamisrétti, 

kynþáttamismunun, fötlun og kynhneigð. Konur, svertingjar, fatlaðir og samkyn-

hneigðir eru allt hópar sem hafa barist fyrir réttindum sínum innan ólíkra sam-

félaga og náð árangri á undanförnum áratugum. Þeir hafa líka allir komið við sögu 

í ólíkum sápuóperum og þótt þær hafi ekki tekið beinan þátt í réttindabaráttunni, 

hafa sápurnar lagt sitt af mörkum við að byggja upp jákvæða ímynd ýmissa 

minnihlutahópa með því að vekja umræður um þá. Til dæmis hafa margar sápur 

tekið að sér að uppfræða almenning um ýmsar mýtur varðandi þessa hópa. Í því 

skyni hafa gagnkynhneigðar persónur tekist á við alnæmi og heilbrigð pör eignast 

börn með Downs-heilkenni, svo fátt eitt sé nefnt. 

 4. 4. 2 Óráðin framtíð 
Hitamálin og umræður um þau áttu einnig ríkan þátt í að stuðla að aukningu 

áhorfs á sápuóperur. Bandarískar dagtímasápuóperur upplifðu stutt blómaskeið 

snemma á 9. áratugnum þegar áhorfið á vinsælustu sápurnar náði til rúmlega 10 

prósent sjónvarpsheimila samkvæmt Nielsen mælikvarðanum. En tveggja stafa 

áhorfstölur (í prósentum á ári) höfðu þá verið sjaldséðar síðan á 6. og 7. ára-

                                                 
148 Hobson 2003: 161 
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tugnum þegar vinsælustu sápurnar náðu allt upp í 16% heimila. Síðustu áratugina 

hefur áhorfið hins vegar dalað hratt og á síðasta ári mældist vinsælasti þátturinn, 

The Young And The Restless, aðeins með 4% áhorf og næstu á eftir með um 2-3% 

hver. Langlífasta sápuópera heims, Leiðarljós, vermdi 8. sæti vinsældalistans árið 

2008 með 1,8% áhorf sem samsvarar um 2,1 milljón sjónvarpsheimila.149 

 Netvæðingin og aukin samkeppni á sjónvarpsmarkaði, ekki síst með 

tilkomu raunveruleikasjónvarps, hefur gert það að verkum að staða sápuóperunnar 

sem vinsællar sjónvarpsgenru stendur nú afar höllum fæti. Í ofanálag hefur 

fjármálakreppan sett rautt strik í reikning sápuóperuframleiðenda sem keppast nú 

við að berjast gegn mótlætinu og leita leiða til að auka áhorfið á ný. Meðal þeirra 

ráða sem þegar hefur verið gripið til voru nýstárlegar upptökuaðferðir og róttækar 

breytingar á sápuóperuforminu sem ætlað var að draga úr framleiðslukostnaði og 

laða að yngri áhorfendur. Í lok febrúar á þessu ári tóku framleiðendur Leiðarljóss 

upp á því að gjörbreyta upptökuveri sínu í New York, nærmyndatökum af 

leikurum, útitökum og klippingu þáttanna. Allar breytingarnar miðuðu að því að 

gera þættina líkari raunveruleikaþáttum.150 En allt kom fyrir ekki, áhorfið jókst 

ekki og stendur í 1,6% á Nielsen mælikvarðanum um þessar mundir.151 Aðrar 

sápur eru ekki eins illa staddar en ljóst er að ímynd sápuóperunnar má nú muna 

sinn fífil fegurri. 

 

4. 4 Samantekt 
Hér hefur verið fjallað um ímyndir sápuópera bæði út á við í samfélaginu og þær 

sem birtast í innviðum þeirra. Fyrst var rifjuð upp saga femínískra rannsókna á 8. 

og 9. áratugnum sem hófst með textagreiningum á bókmenntum um konur og fyrir 

konur. Fylgst var með þróuninni og hvernig slíkar greiningar voru yfirfærðar á 

kvikmyndir, sjónvarpsþætti og sápur. Greint var frá breytingunni í femínískum 

sápuóperurannsóknum, sem í fyrstu snerust um að bjarga konum frá sápuóperum, 

en miðuðu síðar að því að upphefja sápur sem mikilvægan hlekk í því að gera hið 

persónulega pólitískt. Sú krafa var hávær í kenningum femínista sem aðgreindu 

persónulegt svæði kvenna og opinbert svæði karla í allri okkar menningu. Þeir 

                                                 
149 Wikipedia, The Free Encyclopedia: „List of US daytime soap opera ratings“ og 
SoapCentral.com: „The Latest Nielsen Ratings“  
150 Adalian: „CBS Shopping for ‘Light’ Replacement“ og GuidingLight.net: „A New Look for 
GL“ 
151 Wikipedia, The Free Encyclopedia: „List of US daytime soap opera ratings“ 
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skilgreindu ennfremur kvennasvæðið sem vettvang fyrir andóf og uppreisn 

kvenna gegn þöggun karla í vinsældamenningunni. Áhugi kvenna á lestri á 

ástarsögum og öðrum kvennabókmenntum var álitin leið þeirra til gagnrýni fyrr á 

tímum, en femínistar vildu meina að sápuóperuáhorfið hefði nú tekið við því 

gagnrýnishlutverki. 

 Í kaflanum var farið ítarlega í þessar kenningar og komist að þeirri 

niðurstöðu að ánægja kvenna af lestri kvennabókmennta og áhorfi á sápuóperur, 

væri vissulega til merkis um sjálfstætt val þeirra en að það táknaði ekki endilega 

andóf af þeirra hálfu. Í dag mætti þó sjá tilhneigingu til samruna hins persónulega 

kvennasvæðis og opinbers svæðis karla á sápuóperuspjallsíðunum, þar sem 

persónulegar umræður hafa verið gerðar opinberar. Reynt var að skýra val kvenna 

á fyrrgreindum bókmenntum og sjónvarpsefni út frá ánægjunni sem hlýst af 

fantasíunni og innlifun í hana. Í aukaheimi fantasíunnar fá konur tækifæri til að 

bregða sér í önnur hlutverk sem veitt geta útrás fyrir niðurbælda reiði þeirra, t.d. í 

gegnum kvenvarginn, eina vinsælustu kvenímyndina í bókum jafnt sem sápum. 

Skýrt var tekið fram að samsömun með slíkum persónum og ánægjan af fantas-

íunni jafngiltu ekki raunveruleikaflótta kvenna. 

 Að síðustu var gerð grein fyrir breyttum kven- og karlímyndum í 

sápuóperum og hvernig jafnræði karla og kvenna hefur aukist í þeim. Ekki þykir 

lengur tiltökumál að sjá góðar mæður fremja glæpi eða illmenni fella tár í 

sápuóperum. Persónusköpunin hefur tekið miklum breytingum og sama má segja 

um umfjöllunarefnin. Viðkvæm samfélagsleg málefni og alþjóðleg hitamál hafa 

ratað inn í söguþræði sápuópera nánast frá upphafi. Á 9. áratugnum má þó sjá 

róttæka byltingu í þessum efnum þegar handritshöfundar (oftast kvenhöfundar) 

ýmissa sápuópera tóku fyrir margvísleg álitamál. Sagt var frá áhorfsaukningu í 

kjölfar þessarar þróunar og einnig dalandi áhorfi nú þegar þessi hitamál eru orðin 

opinber og þykja ekki lengur tabú né tiltökumál, þökk sé m.a. sápuóperum. 
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„Ég missti son minn á síðastliðnu ári og ég þarfnast 
þessa þáttar til að dreifa huganum. Hann var vanur að 
stríða mér út af þættinum, en fylgdist sjálfur með 
honum í laumi.“ 
 

Dorothy Burton, Flórída. 
 

„Leiðarljós hefur verið fjölskylduþáttur fyrir mér. Amma 
mín hlustaði á þáttinn í útvarpi og horfði á hann með 
móður minni þegar hann var á 15 mínútna formi. Ég 
horfði ásamt móður minni þegar ég var barn og horfi 
ennþá þótt ég sé 31 árs. Vinsamlega finnið nýtt heimili 
fyrir Leiðarljós. Þátturinn hefur farið batnandi og það 
væri synd að sjá slíka stofnun líða undir lok. Hann hefur 
verið þýðingarmikill hluti af lífi mínu.“ 

Ónafngreint, Massachusetts. 
 

„Ég hef aldrei verið spurð/ur álits í áhorfskönnunum. Ég 
held að það sé fullt af aðdáendum sem hafa aldrei lent í 
könnunum og það er einfaldlega ranglátt. Ég mun aldrei 
framar horfa á neitt efni á CBS, ef Leiðarljós hættir. Ég 
vil sjá börnin mín vaxa upp samhliða Spaulding, 
Cooper, Bauer og Lewis fjölskyldunum eins og ég gerði. 
Ekki hætta að framleiða Leiðarljós!“ 

Ónafngreint, Wisconsin. 
 

 
„Haldið ljósinu lifandi.“ 

Keith Hendricks, Pennsylvaníu. 
 
 
 
 

Úr bænaskjali Guiding Light aðdáenda. 
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Lokaorð 
„Ástin dugir að eilífu“ og „þú finnur að ástin er international“ eru viðkvæði sem 

einn vinsælasti poppsöngvari landsins, Páll Óskar Hjálmtýsson, syngur og 

áheyrendur taka undir með honum af fullum krafti. Ástæðan fyrir því að hann er 

einn ástsælasti söngvari landsins er einmitt þessi hæfileiki hans til að fá áheyr-

endur til að hrífast með sér og sú staðreynd að hann syngur um efni sem allir vilja 

heyra um, ástina. Sömu eiginleika hefur vinsæl menningarafurð, sem líkt og 

popplögin, hefur gjarnan verið flokkuð undir lágmenningu - sápuóperan. Raunar 

mætti hæglega skipta út orðinu ást fyrir sápu í áðurnefndum viðkvæðum: „Sápan 

dugir að eilífu“ og „þú finnur að sápan er international.“ Sápuópera, Soap Opera, 

Telenovela, Fernsehroman eða Feuilleton. Hvaða nafni sem hún nefnist, sápan er 

svo sannarlega internasjónal. En getur hún dugað að eilífu? 

Klisjur um ástina eru langlífar í menningu okkar og veita vellíðan. Það 

sem við þekkjum fyllir okkur öryggi og ánægju ólíkt hinu óþekkta sem vekur 

aðrar kenndir eins og t.d. ótta. Sama á við um sápuóperur sem veita áhorfendum 

ánægjuna af því að þekkja formið og vita á hverju má eiga von. Þetta gildir bæði 

um sápur með opna enda og telenóvellur með lokuðum enda. „Sápur höfða til 

tilfinninga og aðstæðna sem við þekkjum öll – ástar, sársauka, fjölskyldu-

sambanda – óháð því hvort ytri heimur þeirra sé okkur ókunnur.“152 Engu skiptir 

hvar í heiminum áhorfendurnir búa eða hvaða sápuóperu þeir horfa á, allir geta 

fundið til samkenndar með þessum almennu og sammannlegu umfjöllunarefnum 

sápa. Það er einmitt þessi eiginleiki sem tryggir framhaldslíf sápuóperuformsins 

um ókomna framtíð, jafnvel þótt einstaka sápur séu í dauðateygjunum. 

31. mars 2009 birti Perez Hilton, einn þekktasti slúðurbloggari heims, 

óstaðfestan orðróm á síðu sinni, þess efnis að The Guiding Light, langlífasta 

dagtímasápuópera heims, væri senn á enda runnin. Þann 1. apríl gaf CBS 

sjónvarpsstöðin út fréttatilkynningu sem staðfesti orðróminn og tilkynnti að 

framleiðslu sápunnar yrði hætt frá og með september á þessu ári. Upplýst var að 

180 þættir væru enn ósýndir og sá síðasti yrði sýndur á stöðinni 18. þess mánaðar. 

Samdægurs fór fréttin eins og eldur í sinu og birtist í flestum fréttamiðlum heims, 

allt frá The New York Times til RÚV, auk þess sem bloggheimar loguðu. Daginn 

eftir, þegar aðdáendur þáttanna höfðu áttað sig á því að ekki var um grimmilegt 

                                                 
152 Anger 1999: 23 „Soaps speak to emotions and situations known to all of us – love, pain, family 
relationships – whether or not their external worlds are familiar.“ 
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aprílgabb að ræða, heldur römmustu alvöru, tóku þeir höndum saman á netinu og 

hófust handa við að safna undirskriftum svo hægt væri að biðla til CBS 

sjónvarpsstöðvarinnar um að endurskoða ákvörðun sína. Aðdáendur frá öllum 

heimshornum hafa þegar skrifað undir bænaskjalið og þann 24. apríl höfðu safnast 

rúmlega 13.200 undirskriftir.153 

Það var vel við hæfi að Perez Hilton skyldi verða fyrstur með fregnina 

enda einn af tákngervingum vinsældamenningarinnar í dag. Hundruðir þúsunda 

manna og kvenna skoða síðuna hans daglega. Netvæðingin hefur breytt vinsælda-

menningunni á róttækan hátt. Hún er nú sannkölluð fjöldamenning þar sem áður 

óþekktur fjöldi fólks getur sameinast um hugðarefni sín og deilt skoðunum sínum. 

Mótmæli sem áður voru fámenn og þögguð í vinsældamenningunni hafa öðlast 

opinberan vettvang þar sem raddir þeirra fá að heyrast. Hvort raddir aðdáenda 

Leiðarljóss fái hljómgrunn og þeim verði að ósk sinni um framlengingu á 

lífdögum sápunnar, er enn á huldu en mestar líkur eru þó á því að dagar hennar 

séu taldir. Ekki skyldi þó vanmeta mátt viðtakenda, því áhorfendur ýmissa 

sápuópera hafa áður komið í veg fyrir að framleiðslunni yrði hætt. Auk þess hefur 

styrktaraðilinn Procter & Gamble gefið út þá yfirlýsingu að fyrirtækið leiti nú 

logandi ljósi að annarri sjónvarpsstöð sem mögulega muni taka við fram-

leiðslunni.154 

Bandaríska stórfyrirtækinu, sem framleiðir bæði sápustykki og sápuóperur, 

hefur fram til þessa tekist best upp við að sanna langlífi sjónvarpssápa. Með því 

að hampa titlinum sem fyrrum framleiðandi og núverandi styrktaraðili lengstu 

sápuóperu heims, sem nú er á 72. og jafnframt síðasta aldursári sínu, hefur það 

bæði styrkt og hafnað þeirri tilgátu að sápa geti enst að eilífu. Styrkingin felst í 

líftíma hennar, sem nálgast heila mannsævi, en höfnunin í þeirri staðreynd að 

sjónvarpssápan getur aðeins lifað svo lengi sem fólk heldur áfram að horfa á hana. 

Leiðarljós hefur lifað af færsluna frá útvarpi yfir í sjónvarp á 6. áratugnum, 

samfélagsbreytingar 8. og 9. áratugarins þegar konur sóttu á vinnumarkaðinn og 

netvæðinguna á 10. áratug síðustu aldar. Nú í byrjun nýrrar aldar hefur áhorfið 

hins vegar dalað hratt og allt bendir til þess að slökkt verði á þessum helsta leiðar-

vita í sögu sápuóperunnar. Einstakar sjónvarpssápur eru því langlífar en ekki 

eilífar. 
                                                 
153 Soap Opera Digest.com: „GL Fans Unite“ og The Petition Site.com: „Keep Guiding Light on 
Air.“ 
154 Carter: „CBS Turns Out ‘Guiding Light’“ 
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Hins vegar lifir sameiginlegt inntak allra sápuópera góðu lífi í vinsælda-

menningunni og mun halda áfram að lifa um ókomna tíð. Það er gegnumgangandi 

alheimsþemað um ástina sem gerir það að verkum að sápuóperan mun halda velli. 

Það er ástin í framhaldssöguformi sem veldur þessu langlífi sápuópera og nánu 

sambandi þeirra við áhorfendur sína sem líkja mætti við hjónaband, svo samofið 

er það. Það er trúin á ástina sem fær sápuóperuaðdáandann til að halda tryggð við 

sömu sápuna, ár eftir ár, jafnvel þótt söguþráður hennar verði lapþunnur og 

froðukenndur.155 Ástin á sér margar birtingarmyndir í sápum sem geta fjallað um 

ástir tveggja eða fleiri elskenda, ást milli fjölskyldumeðlima, leitina að ástinni eða 

eins og í mörgum tilfellum, skort á ástinni.  

Þetta meginþema sápuópera er ekki nýtt af nálinni og kemur fyrir í allri 

okkar menningu langt aftur í aldir, bæði í hámenningu og lágmenningu. Ástin 

birtist jafnt í fornaldarleikritum sem nútímakvikmyndum, ítölskum óperum sem 

bandarískum söngleikjum, klassískum tónverkum sem íslenskum popplögum, 

Laxness skáldssögum sem Cartland ástarsögum. Munurinn á þessum menningar-

afurðum og sápuóperum er hins vegar formgerð þeirra. Klassísk uppbygging 

frásagnar kemur frá Aristótelesi og felur í sér upphaf þar sem vandamál er sett 

fram, miðju með krufningu þess og endi þar sem vandamálið er leyst. Þessi 

framsetning veitir viðtakendum jafnan fullnægju (e. catharsis). Framhalds-

frásagnir eru hins vegar bara miðja, rétt eins og lífið sjálft og því sjá áhorfendur líf 

sín endurspeglast í sápuóperum.156 Þær framlengja í sífellu biðina eftir fullnægju 

sem lengir líftíma þeirra en viðhalda jafnframt voninni um að ástin sigri að lokum. 

Á meðan áhorfendur halda í þá von, halda þeir áfram að horfa. Svo lengi sem við 

trúum því að ástin dugi að eilífu, mun sápan líka duga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
155 Eins og raunin varð þegar áhorfendur héldu áfram að fylgjast með Dallas þrátt fyrir að öll 
serían á undan hefði bara verið martröð Pamelu. 
156 Anger 1999: 18 
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