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Útdráttur 

Áherslubreyting hefur orðið í markaðssetningu á vöru og þjónustu á Íslandi frá 

hefðbundnum auglýsingum í dagblöðum, útvarpi og sjónvarpi í átt að persónulegri 

efnissköpun sem á sér stað á samfélagsmiðlum. Færst hefur í aukana að svokallaðir 

áhrifavaldar, þ.e. einstaklingar sem njóta vinsælda á samfélagsmiðlum, auglýsa vörur og 

þjónustu til fylgjenda sinna. Áður komu slíkir áhrifavaldar úr hópi leikara og annarra 

frægra einstaklinga, en núna koma þeir víða úr samfélaginu og nota samfélagsmiðla til að 

koma skilaboðum sínum á framfæri. Margir hverjir eru þeir með fleiri þúsundir fylgjenda 

sem fylgjast með þeim á hverjum degi, tengja við þá og treysta þeim.  

Með þessum nýstárlegu auglýsingum koma alls kyns breytingar. Það má segja að 

auglýsingar í ferðaþjónustu Íslands hafi lengi verið bundnar við að sýna sömu ímyndirnar 

af kynjunum sem ýta undir þol, virkni og þrautseigju íslenskra karlmanna jafnt sem 

undirgefni, kyntákn og náttúrutengingu íslenskra kvenna. Nýlega hafa orðið töluverðar 

breytingar og auglýsingar sem sýna sjálfstæði, styrk og þrautseigju kvenna hafa fangað 

athygli viðtakandans. Þó hefur reynst erfitt að breyta rótgrónum hugmyndum um 

kynbundnar staðalímyndir og sjást þær enn víða í markaðsefni ferðaþjónustu og í orðræðu 

um íslenskar konur. Með tilkomu samfélagsmiðla hefur efnissköpun áhrifavalda fengið 

meira vægi en áður. Því er vert að spyrja sig hvort sú efnissköpun sé í takt við 

jafnréttisbaráttu nútímans eða hvort rótgrónu hugmyndirnar og eðlishyggjan ráði þar 

ríkjum. 

Markmið rannsóknar þessarar er tvíþætt. Hið fyrra er að komast að því hvort íslensk 

fyrirtæki, sem framleiða útivistarvörur og sjá um rekstur útivistarmerkja (hér eftir 

„útivistarmerki“), sem höfða til ferðamanna og kvenkyns áhrifavaldar sem birta myndir af 

Íslandi haldi í neikvæða kynbundna birtingarmynd kvenna í efnis- og myndsköpun sinni á 

samfélagsmiðlum. Seinna markmiðið snýr að því hvort efni áhrifavalda sýni sams konar 

kvenímyndir og efni útivistarmerkja. Megináhersla rannsóknarinnar er birtingarmynd 

íslenskra kvenna í auglýsingaefni sem birt er á samfélagsmiðlinum Instagram og er ætlað 

erlendum ferðamönnum.  

Rannsóknin er af blönduðu rannsóknarsniði og því eru bæði megindlegar og eigindlegar 

aðferðir nýttar til öflunar og úrvinnslu gagna. Sérstök áhersla er lögð á myndrænt efni sem 

birt hefur verið á samfélagsmiðlinum Instagram sem nýtur mikilla vinsælda víða um heim, 

Texti sem fylgir því efni er einnig rannsakaður í eigindlega hlutanum. 873 myndir voru í 

upphaflega úrtaki rannsóknarinnar en aðeins 195 stóðust kröfurnar sem gerðar voru um að 

a.m.k. ein kona sæist á mynd. Myndirnar voru fengnar af sex aðgöngum á 

samfélagsmiðlinum. Valdir voru aðgangar þriggja útivistarmerkja, 66° Norður, Farmers 

Market og Icewear ásamt aðgöngum þriggja áhrifavalda sem allir eru ungar konur sem 

birta myndir af Íslandi og eru með yfir 10.000 fylgjendur. Þessir aðilar voru valdir vegna 

þess að þeir höfða sérstaklega til erlendra ferðamanna sem eru á leið til Íslands eða hafa 

áhuga á landinu. Notast er við greiningarlíkan Goffman (1976) á ímynd kvenna í 

auglýsingum til að svara þeirri spurningu hvort myndirnar falli undir hefðbundnar 

kynbundnar staðalímyndir kvenna sem ríkjandi voru á síðari hluta 20. aldar.  



 

Rannsóknarverkefnið hefst á kynningu efnisins ásamt því sem grein er gerð fyrir 

rannsóknarspurningum. Þá tekur við fræðilegur kafli þar sem eðlishyggja er skilgreind, 

sem og þróun hennar í tímanna rás ásamt umfjöllun um linsur kynjamismunar. Gerð er 

grein fyrir áhrifum eðlishyggju á markaðssetningu og einstaklinga og fjallað um 

birtingarmynd kvenna í því samhengi.  

Þrátt fyrir að mikil framþróun hafi átt sér stað í kvennréttindabaráttu á Íslandi hníga 

niðurstöður rannsóknarinnar að því að allir aðgangarnir til athugunar sýni að einhverju 

leyti neikvæðar staðalímyndir kvenna í markaðssetningu vörumerkja sinna og ýti þannig 

undir kynjamismunun. Af þeim atriðum sem voru til athugunar sýndu niðurstöður fram á 

að kvenleg snerting og hefðbundin undirgefni kvenna, kæmu svipað oft fyrir á myndum 

áhrifavalda og útivistarmerkja. Enn fremur kom í ljós að tíðni þeirra atriða sem ekki var 

áþekk hjá hópunum tveimur var í öllum tilvikum hærri hjá áhrifavöldum, en það voru 

atriðin  nekt, samþykkt hörfun og tenging við náttúruna. Notkun neikvæðra staðalímynda 

má að öllum líkindum rekja til rótgrónna hugmynda eðlishyggjunnar um eðli og hegðun 

kynjanna. Rannsóknarverkefninu lýkur með tillögu að frekari rannsóknum. 



 

Abstract 

A critical shift has been in marketing and development from traditional types of 

advertisements in newspapers, radio and television towards a more personal form of 

material production which takes place on social media. An increase has been in 

advertisements from social media influencers, who are people with a large following on 

social media. Formerly these kinds of influencers were celebrites like, actors and socialites, 

but now they come from all parts of the community and use social media to deliver their 

message. Many of whom have thousands of followers who watch them daily, relate to 

them and trust them. 

Along with this newfangled advertisement comes change. It can be said that 

advertisements in Icelandic tourism have shown the same images and stereotypes of the 

genders for a long time. These stereotypes show men as active, strong and dependent, but 

women are portrayed as submissive, sexualized and connected to nature. Recently, there 

has been a lot of change in advertisements, change which shows independence, strength 

and fortitude of women. Despite that, it has proven to be difficult to change deep-rooted 

beliefs of gender stereotypes which can still be found in tourism marketing material and 

the image of Icelandic women. The production of influencer advertisements has increased 

with the rise of social media. Therefore it is worth asking whether this material creation is 

in line with the gender equality struggle of recent times or whether the deep-rooted 

stereotypes and essentialism overpowers the other. 

This research has two goals. The former goal is to find out whether Icelandic companies in 

the outdoor industry which appeal to tourists and female influencers who share photos of 

Iceland are ruled by a negative and stereotypical image of women in their material 

production on social media. The latter goal is to find out whether the stereoyping of 

women is alike in the material from the outdoor brands versus the influencers.The 

emphasis of the study is the image of Icelandic women in marketing material that is posted 

on the social media Instagram and is intended for international tourists. 

Qualitative and quantitative methods were used in this research. An emphasis is put on 

photogenic material which has been published on Instagram, which is a visual platform 

that is popular worldwide, but text following that material was also taken into the research. 

873 pictures were examined in the original sample, but only 195 of them withstood the 

requirements of having at least one woman visible in the picture. The images were 

collected from six accounts of the social media platform. The images examined are from 

three influencers with over 10.000 followers each and three outdoor brands, 66° North, 

Farmers Market and Icewear. These accounts were chosen because they appeal to 

international tourists interested in Iceland. The research is based on Goffman's (1976) 

analytical model, on the female stereotype, to find out whether the traditional women's 

image is exposed on the influencer's and brand's social media accounts. 

The thesis starts with an introduction on its material where the research questions are 

stated. An academic chapter follows with the definition of essentialism along with a 

discussion on the lenses of gender inequality. It then continues with taking into account the 



 

influence of essentialism on marketing and individuals with an emphasis on the image of 

women.  

 

The conclusions of this research show that, in spite of an uptrend in women's fight for 

gender equality in Iceland, all the accounts show somewhat negative stereotypes of 

Icelandic women and therefore encourages gender inequality. The conclusions showed that 

the feminine touch and the ritalization of subordination appeared a similar amount of times 

in the pictures of the influencers and the outdoor brands. Furthermore the study showed 

that the frequency of the aspects which were not alike for the groups was in all cases 

higher on the influencer's picturers, that is nudity, licenced withdrawal and connection with 

nature. It can be projected that essentialism's deep-rooted ideas about supposed essence 

and gender norms is to blame. The research concludes with suggestions to further 

researches on the matter. 
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1 Inngangur 

Svo langt sem sögur ná hefur sú hugmynd ríkt að konur og karlar séu ólík að eðli. Með eðli 

er ekki aðeins átt við kyn einstaklinganna, heldur einnig kyngervi þeirra. Munur er á 

orðunum tveimur þar sem kyn (e. sex) hefur verið notað af fræðimönnum til aðgreiningar 

karlkyns og kvenkyns miðað út frá ólíkum líffræðilegum einkennum kynjanna, þ.e. að 

kynfærum, líkamsbyggingu, getu til að bera barn undir belti o.fl. Kynferði (e. gender) er 

hins vegar notað til að lýsa þeim persónulegu einkennum og eiginleikum sem tengd hafa 

verið við kynin (Bem , 1993; Gelman, 2003; Archer & Lloyd, 2002; Lippa 2005). Hefur sú 

kenning verið ríkjandi að eiginleika þessa megi rekja til náttúrulegra orsaka. Þá hefur 

vangaveltum um misrétti kynjanna jafnvel verið svarað á þá leið að það megi rekja til 

líffræði og ómögulegt sé að breyta því. Konur séu einfaldlega undirgefnar að eðlisfari og 

karlar ákveðnir (Bem, 1993; Kite o.fl., 2008). Þetta er dæmi um bölsýnisrök, en það eru 

rök sem byggjast á úreltum eldri kenningum sem eiga sér ekki stoð í raunveruleikanum. 

Þetta er algengt um kenningar sem byggðar voru á kenningum eldri fræðimanna, meðal 

annars Aristótelesar, áður en þær kenningar voru afsannaðar (Huginn Freyr Þorsteinsson, 

2013). 

Birtingarmynd kvenna í markaðssetningu ferðaþjónustu er töluvert ólík birtingarmynd 

karla. Fyrr á tímum var konunni lýst sem móður alls. Karlar höfðu það hlutverk að bjarga 

þjóðinni og vernda konurnar í samfélaginu og konurnar voru sagðar mæður þjóðarinnar 

(Sharp, 1996). Konur hafa lengi verið sagðar tengdar við náttúruna og koma ýmis heiti á 

borð við móðir náttúra frá því. Þetta þróaðist út í það að náttúran var persónugerð á 

kynferðislegan hátt og löndum líkt við hreinar meyjar (Kolodny, 1975). Þannig voru 

karlmenn séðir sem landkönnuðir sem þurftu að uppgötva þessi nýju lönd og allt sem þeim 

fylgdu, þ.á.m. konurnar. Leifar af þessu má sjá í kynbundnu landslagi nútímans þar sem 

gert er út á kynferðislegar ímyndir sem tengdar eru við kyn og kynþætti landa (Pritchard & 

Morgan, 2000). Persónugerving náttúrunnar lýsir náttúrunni sem konu sem tælir menn til 

sín og klófestir þá (Pritchard & Morgan, 2000). Dæmi um þetta hér á landi eru 

norðurljósin, einnig þekkt sem Aurora Borealis. Nafnið kemur frá rómversku 

morgungyðjunni Áróru og vindi norðursins (Mbl.is, 2011) og gefur það eitt og sér til að 

kynna persónugervingu fyrirbærisins. Langt aftur í aldir hefur norðurljósunum verið líkt 

við konur og hafa slíkar líkingar verið vinsælar á Norðurlöndunum (Brekke, A. & Egeland, 

A., 1983; Falck-Ytter, 1999). Íbúar þeirra trúðu því ýmist að norðurljósin væru illir andar, 

valkyrjur að berjast eða fallnar ógiftar konur úr fjölskyldu þeirra. (Brekke, A. & Egeland, 

A., 1983). Enn þá má sjá þessa persónugervingu norðurljósanna, meðal annars hjá 

ferðaþjónustufyrirtækjum í Finnlandi og Noregi, en sum þeirra lýsa norðurljósunum sem 

konu, erfiðri viðureignar, sem lætur bíða eftir sér (Hugh-Jones, 2011). Ljósin eru dæmi um 

það hvernig náttúran og öfl hennar hafa verið sett í gervi konu sem lýst er sem undirförulli, 

ótaminni, ógiftri og erfiðri. Þessi áhersla er hefur verið áberandi í ferðaþjónustu (Pritchard 

& Morgan, 2000) og leiðir að neikvæðri ímyndasköpun um kvenkynið.  

Umfjöllun um fegurð og lauslæti íslenskra kvenna virðist nú stýra orðræðunni (Alessio, 

Huijbens, Anna Lísa Jóhannsdóttir & Margaryan, 2012) og bækur á borð við Bang 

Iceland: How To Sleep With Icelandic Women in Iceland gera lítið úr því sem íslenskar 

konur hafa áorkað í jafnréttisbaráttu sinni. Ýmsar ástæður kunna að skýra þessa stöðu, og 
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þá sýn sem útlendingar og ferðamenn virðast oft á tíðum hafa á íslenskar konur. Leiða má 

líkur að því að um marga samverkandi þætti sé að ræða. Þar á meðal kann markaðsefni 

sem tengt er við Ísland að hafa töluverð áhrif á tilfinningar ferðamanna fyrir íslenskum 

konum og viðhalda ef til vill gömlum rótgrónum hugmyndum um þær. Mikill meirihluti 

markaðsefnis sem búið er til í ferðaþjónustu er ætlað kvenmönnum og því hefur þótt 

kaldhæðnislegt að markaðsefnið hefur lengi verið að miklu leyti skapað af karlmönnum 

(Pritchard & Morgan, 2000 í Green, 1999). Nú er sagan þó önnur, þar sem efnissköpun er 

að einhverju leyti komin í hendur áhrifavalda, karla og kvenna. Því er mjög athyglisvert að 

sjá hvort rótgróna hugmyndin um neikvæðar kynbundnar ímyndir sýni sig í markaðsefni 

ferðaþjónustu nútímans.  

Markmið þessarar rannsóknar er að komast að því hvort íslenskir kvenkyns áhrifavaldar,  

sem deila myndum sem höfða til erlendra ferðamanna, viðhaldi þeim neikvæðu 

staðalímyndum um konur sem voru í hávegi hafðar fyrr á tímum. Einnig verður rannsakað 

hvort myndefni þeirra svipi til myndefnis íslenskra fyrirtækja, sér í lagi útivistarmerkja, 

sem eiga stóran þátt í að skapa markaðsefni fyrir ferðamenn sem heimsækja Ísland. 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi. 

 Halda áhrifavaldar og útivistarmerki í gamaldags kvenímynd þar sem  

 íslenskar konur eru sýndar sem hluti af náttúrunni, undirgefnar og kyntákn? 

 Notast áhrifavaldar við sams konar kvenímyndir og útivistarfyrirtæki gera?  

Rannsóknin hefst á fræðilegum kafla þar sem fjallað verður um eðlishyggjuna og áhrif 

hennar á einstaklinga frá unga aldri. Í því augnamiði verða raktar nokkrar kenningar 

fræðimanna og er rannsóknin byggð á þeim, sér í lagi kenningum Gelman (2003), Bem 

(1993) og Goffman (1976). Fyrri fræðimennirnir tveir fjalla um eðlishyggjuna, Gelman 

fjallar um áhrif hennar á einstaklinga frá unga aldri og Bem setur fram kenningu um þrjár 

linsur sem hafa áhrif á kynbundna ímyndasköpun. Kenningar Goffman byggjast svo á 

greiningarlíkani á staðalímyndum kvenna í auglýsingum sem notað verður til að svara 

rannsóknarspurningunum tveimur. Farið verður yfir eðlishyggjuna út frá kenningum 

Gelman og Bem og hún rakin aftur til forngrískra heimspekinga. Lauslega verður fjallað 

um markaðssetningu og þróun hennar. Þá verður farið yfir þau áhrif sem markaðssetning 

hefur á einstaklinga vegna eðlishyggjunnar. Þar verður fjallað um birtingarmynd íslenskra 

kvenna með sérstaka áherslu á markaðsefni ferðaþjónustu á Íslandi. Því næst verður farið 

yfir aðferðafræði rannsóknar, meðal annars úrtakið, breyturnar, undirbúning, framkvæmd 

og takmarkanir rannsóknarinnar. Að því loknu tekur niðurstöðukaflinn við, sem skiptist í 

megindlegan hluta, þar sem kynntar verða tölulegar upplýsingar úr rannsókninni og 

eigindlegan hluta þar sem ákveðin atriði megindlega hlutans verða dregin fram og fjallað 

ítarlega um texta undir ákveðnum myndum. Að lokum verða niðurstöður kynntar og settar 

fram tillögur að frekari rannsóknum. 
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2 Eðlishyggja og kynjamismunun  

Eðlishyggja snýst í meginmáli um hópaskiptingu. Því er haldið fram að þeir sem tilheyra 

sama hópnum hafi marga sameiginlega, ósýnilega eiginleika sem ráðast af náttúrunnar 

hendi og eru fastmótaðir. Þannig eru einstaklingar sem tilheyra sama hópnum, hvort sem 

hann er skilgreindur út frá menningu, trú, kyni, kynþætti eða öðrum þáttum taldir búa yfir 

sameiginlegum persónueinkennum. Þá er því gjarnan haldið fram að ákveðið eðli útskýri 

sameiginlega eiginleika þessara einstaklinga og að það eðli stjórni hegðun þeirra. Til að 

skilgreina þessa hópa eru notuð samheiti yfir meðlimi þeirra og þau orð svo notuð til að 

spá fyrir um og lýsa hegðun  meðlimanna, t.d. er orðið „hundur“ notað í því skyni að 

alhæfa um „eðli “ þeirrar tegundar (Gelman, 2003). 

Þessi hugsun er svo rótgróin í samfélaginu að einstaklingar hegða sér eftir því sem þeir 

telja eðlilegt út frá því sem samfélagið hefur kennt þeim um eðli þess hóps sem þeir 

tilheyra. Frá unga aldri draga börn ályktanir og alhæfa um hópa. Enn fremur hafa þau 

tilhneigingu til að alhæfa út frá ósýnilegum eiginleikum fremur en sýnilegum. Til að 

mynda gátu um 80% tveggja ára barna af bandarískum uppruna greint mun á kyni 

einstaklinga út frá hárgreiðslu, fatastíl og öðrum menningarlegum vísbendingum. Aftur á 

móti var aðeins helmingur barna á aldrinum tveggja til fimm ára hæf um að greina mun á 

kynjunum út frá kynfærum einum. Leikskólabörn á aldrinum 20 til 24 mánaða hafa 

jafnframt mun sterkari skoðun á því hvernig strákar eiga að hegða sér en stelpur. Engin 

vísindaleg ástæða fannst að baki þessari hegðun barnanna. Því var sú kenning sett fram að 

samfélagslega lærð eðlishyggja búi þar að baki, en hún kemur meðal annars fram í því að 

töluvert minni miskunn er sýnd strákum sem hegða sér ekki samkvæmt fyrir fram 

ákveðnum hugmyndum um eðli þeirra en stelpum sem víkja frá hugmyndum um eðli 

kynjanna (Gelman, 2003).   

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að heyra orðræðu eðlishyggju um ákveðinn hóp leiði til 

þess að hvoru tveggja börn og fullorðnir þrói fyrir fram gefnar hugmyndir um meðlimi 

þess hóps byggða á eðlishyggjunni. Enn fremur hefur verið sýnt fram á að þess konar 

orðræða foreldra geti ýtt undir tilhneigingu barna til að greina einstaklinga út frá 

staðalímyndum um hópa (Rhodes, Leslie, Tworek, 2012; Meyer, Gelman, 2016). Þegar 

börn haga sér ekki í samræmi við staðalímyndir kynjanna eiga foreldrar þeirra til að 

skamma þau og þannig haldast hlutverkin þau sömu og barnið myndar persónuleika sem 

byggður er upp á kynbundnum staðalímyndum sem fylgja þeim til fullorðins aldurs 

(Kendall & Tannen, 2001). Þegar einstaklingar eru aldir upp við að ákveðin einkenni fylgi 

hverju kyni byrja þau að haga sér samkvæmt því og miðla þeim upplýsingum áfram til 

afkomenda sinna (Butler, 1999). 

2.1 Kynjamismunun í áranna rás 

Samkvæmt Bem (1993) hafa á tímum Vestrænnar menningar ríkt ákveðnar kenningar um 

það hvaðan munurinn á konum og körlum er uppruninn. Þær snúa að því að kynin tvö hafi 

í grundvallaratriðum mismunandi eðli þegar við kemur kynferði og sálfræði. Þá séu 

karlmenn í eðli sínu hið ráðandi kyn og drottnun þeirra sé sjálfsögð vegna eðlislægra 

yfirburða. Kenningar í þessa veru áttu sér meginstoð í trúarbrögðum fram á miðja 19. öld, 
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en hafa nú færst yfir í að vera rökstuddar með eðlishyggjunni, þ.e. að kynin séu í eðli sínu 

ólík og að hægt sé að rekja þann mun til líffræðilegra og vísindalegra orsaka en ekki 

uppeldis og mótun samfélagsins. 

2.1.1 Kenningar Platós og Aristótelesar um kynin 

Kenningar um eðli má rekja langt aftur í tímann og voru Plató og Aristóteles miklir 

talsmenn líffræðilegrar eðlishyggju á tímum Forngrikkja. Í skrifum sínum röktu þeir 

mismun kynjanna til líffræðilegra orsaka og notuðu þær útskýringar til að rökstyðja eðli og 

hlutverk þeirra (Aristóteles & Peck, 1943; Aristóteles, Jowett & Davis, 1920; Plató, & 

Pangle, 1980). 

Slíkar eðlishyggjukenningar eru einnig kallaðar tvíhyggjukenningar, en þær ganga út á að 

flokka einstaklinga eftir kyni. Líkt og í eðlishyggjukenningum nú til dags héldu þeir því 

fram að ákveðið eðli og eiginleikar væru tengdir hverju kyni og ættu einstaklingar að 

hegða sér samkvæmt því. Kenningar þeirra fela jafnframt í sér aðskilnað kynjanna og ýta 

undir andstæður þeirra (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001), þar sem konur eru málaðar sem 

andstæður karla, mæður sem andstæður feðra og dætur sem andstæður sona (Aristóteles & 

Peck, 1943). Samkvæmt heimspeki þeirra eru konur tilfinningaverur sem tengdar eru 

náttúrunni í gegnum líkama sinn (Aristóteles, Jowett & Davis, 1920; Plató, & Pangle, 

1980) og hafa dýrslegt eðli (Plató, & Pangle, 1980), en karlmenn  skynsamir og tengdir við 

huga og menningu (Aristóteles, Jowett & Davis, 1920). 

Kenningar Aristótelesar voru af mörgum toga, en voru þó allar byggðar á þeirri trú að 

karlmenn væru kvenmönnum æðri og ganga sumar svo langt að halda því fram að konan sé 

vanskapningur. Það er byggt á kenningu hans um að sæði karlmanns búi til börnin og að 

konan sé nokkurs konar geymslukassi á meðan sæðið þróast og breytist í einstakling. Ef 

sæðið þróast til fulls mun það búa til barn af karlkyni sem hefur eiginleika föður síns. Hins 

vegar ef eitthvað kemur upp á og það nær ekki að þroskast til fulls myndar það annað hvort 

barn af kvenkyni, hinu ófullkomna kyni, eða barn af karlkyni sem líkist móður sinni. Að 

vera kona var því hið versta hlutskipti (Aristóteles & Peck, 1943). Þetta er í takt við 

kenningar platonskrar heimspeki sem snúast um það að konur séu hallmælandi og að þær 

eigi sök á spillingu samfélagsins (Plató, & Pangle, 1980). 

Vegna mismunandi eðlis áttu karlmenn að gegna því hlutverki að vera stjórnendur og 

konur þegnar þeirra,  þær skyldu hlýða þeim í einu og öllu en umfram allt áttu þær að 

þegja. Þeirra helsta dyggð væri þögnin (Aristóteles, Jowett & Davis, 1920). Þetta smitaðist 

yfir í kaþólska trú og var konum lengi skipað að þegja þegar þær sóttu kirkju (Sigríður 

Þorgeirsdóttir, 2001). 

2.1.2 Þrjár linsur kynjamismununar 

Í bók sinni The lenses of Gender kemur Bem (1993) fram með kenningu um þrjár linsur 

kyngervis sem ýta undir flokkun karla og kvenna samkvæmt eðlishyggjunni, þ.e. 

kynskautun (e. gender polarization), karlhyggju (e. androcentrism) og líffræðilega 

eðlishyggju (e. biological essentialism). 

Fyrsta linsan, kynskautun (einnig þekkt sem eins-kyns kenningar) er þegar miðað er við 

hegðun og reynslu karlmanna sem staðal. Kvenmenn og reynsla þeirra eru þ.a.l. frávik frá 

þeim staðli og komið er fram við konurnar líkt og þær séu öðruvísi eða ómennskar. 

Náttúrulegar útskýringar standa ekki að baki annarrar linsunnar, karlhyggju, heldur er það 

lævís leið til að nota mismunun á kynjunum sem lögmál til að stýra öllum hliðum reynslu 
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og upplifunar einstaklinga. Þannig er klæðaburði, félagslegum hlutverkum, kynhvöt og því 

hvernig fólk sýnir tilfinningar sínar stýrt eftir flokkunum “karlar” og “konur”. Þriðja 

linsan, líffræðileg eðlishyggja, réttlætir svo og rökstyður kynskautun og karlhyggju með 

því að halda fram að mismunur kynjanna stafi af náttúrulegum orsökum (Bem, 1993). 

Þrjár linsur Bem (1993) vekja athygli á því hvernig fólk sér í gegnum linsur 

kynjamismunar og réttlætir mismuninn með því að rekja hann til baka til orsaka af 

náttúrunnar hendi sem styðja eðlishyggjuna, en ekki sögulegra orsaka. 

Þrátt fyrir að konur og karlar séu ólík í líffræðilegum og sögulegum skilningi, er í 

rauninni ástæðan fyrir öllum hliðum misrétti kvenna, allt frá misrétti launa til 

nauðgunartíðni, ekki mismunurinn á körlum og konum heldur félagslegur heimur svo 

skipulagður út frá sjónarmiðum karla að sérþörfum karla er ósjálfrátt þjónustað á 

meðan litið er á sérþarfir kvenna sem sérstök mál eða skilin eftir óleyst (Bem, 1993, 

bls. 183). 

Bem (1993) tekur dæmi um hvernig umræða skapast oft í kringum jafnrétti kynjanna í öðru 

samhengi. Oft hefur verið talað um að lágvaxið fólk geti ekki unnið við slökkviliðsstörf 

vegna þess að þau ráði ekki við búnaðinn. Ef til væri bær þar sem einungis lágvaxið fólk 

byggi, myndi hann brenna til kaldra kola? Svarið er nei, vegna þess að hannaður yrði nýr 

búnaður sem væri sérsniðinn þeim. Þessa sögu notar hún til að undirstrika karllægu 

hugsunina sem er þema bókarinnar The lenses of Gender og kenninga hennar. Til að stuðla 

að jafnrétti kynjanna þarf að gera ráð fyrir sérþörfum beggja kynja, ekki einungis karla. 
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3 Markaðssetning eðlishyggju 

Markaðssetning er mjög mikilvæg fyrir fyrirtæki svo þau séu samkeppnishæf og endist á 

opnum markaði. Með því að leggja fjármuni í markaðssetningu geta þau aukið eftirspurn 

eftir vörum sínum og þjónustu (Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen, 2012). 

Markaðssetning um heim allan hefur lengi verið stjórnað af karlmönnum (Nixon, 1997) og 

hefur markaðsefnið því endurspeglað karllægar skoðanir og sjónarmið. Meirihluti þeirra 

sem kom að uppsetningu auglýsinga ferðaþjónustu áður fyrr voru karlmenn og því var 

útkoman auglýsingaefni sem höfðaði til karlkyns ferðamanna, þá sérstaklega hvítra, 

gagnkynhneigðra karla frá Vesturlöndunum (Richter, 1995). Karllægu skoðanirnar fengu 

að ráða vegna þess að það voru aðallega karlmenn sem sáu um að stýra myndatökum 

markaðsefnis og er sú skoðun svo rótgróin að hún skín einnig í gegn í markaðsefni sem 

ekki er stýrt af karlmönnum (Pritchard & Morgan, 2000). Þessi drottnun karla hefur þær 

afleiðingar að áfangastaðir og flugfélög eru auglýst sem framandi eða exótísk í gegnum 

konur og kynferðislega ímynd sem tengd er við þær og áfangastaðinn (Pritchard & Morgan 

í Antrobus, 1990). Neytandinn sem sér slíkt markaðsefni er líklegur til að taka það til sín, 

mynda sér skoðanir út frá því og haga sér samkvæmt því (Jenkins, 2003). Vert er að gera 

grein fyrir því að konur stjórna kauphegðun fjölskyldna á ferðalögum. Þrátt fyrir það hefur 

markaðsefni verið hannað af karlmönnum með hegðun þeirra og kynbundin einkenni að 

leiðarljósi (Pritchard & Morgan, 2000). 

Ljósmyndun og ferðalög eru tengd sterkum böndum. Ljósmyndir hafa hvoru tveggja áhrif 

á ferðalög og skjalfesta þau (Urry, 1990; Larsen, 2008) Ferðamenn taka þátt í hringrás 

ljósmynda sem felst í því að herma eftir ákveðnum fyrirmyndum. Það getur verið 

markaðsefni, póstkort, ljósmyndir sem þeir hafa séð af staðnum eða annað myndform. 

Upphafspunkturinn er þegar ljósmyndum af ákveðnum stað er deilt í fjölmiðlum. 

Einstaklingar sem sjá myndina gætu í framhaldinu ákveðið að ferðast til staðarins. Þegar 

komið er á staðinn sem var á myndinni taka þeir svo nýja mynd af staðnum sem er að 

öllum líkindum mjög lík fyrirmyndinni. Þeir sýna svo ættingjum og vinum nýju myndina 

sem sönnun á því að þeir hafi heimsótt staðinn og ný hringrás hefst, þ.e.a.s. ef ættingjar 

þeirra eða vinir ákveða að ferðast til staðarins (Urry, 1990).  

Bylting hefur orðið í notkun Internetsins eftir tilkomu samfélagsmiðla og nú á síðustu árum 

hefur orðið mikil aukning í deilingu myndræns efnis á vegum einstaklinga (Sigala & 

Marinidis, 2009). Líklegt er að deiling mynda frá ferðalögum á Internetinu spili þátt í 

sköpun og endursköpun sjálfsmyndar fólks (Lo, McKercher, Lo, Sheung, Law, 2011). Því 

hefur verið haldið fram að samfélagsmiðlar geti haft áhrif á álfsálit notenda sem eiga þar 

vini sem þeir deila áhugamálum og skoðunum með (Krasnova, Hildebrand, Guenther, 

Kovrigin & Nowobilska, 2008). Nú er mikilvægara en nokkru sinni áður að stjórnendur 

fyrirtækja í ferðaþjónustu og þeir sem móta stefnu áfangastaða geri sér grein fyrir hversu 

gríðarleg áhrif samfélagsmiðlar hafa á skipulagningu ferðamanna á ferðum þeirra, áður en 

ferðin hefst, á meðan á henni stendur og eftir að henni er lokið (López, Gidumal, Taño & 

Díaz-Armas, 2011). Samskipti á samfélagsmiðlum geta haft mikil tilfinningaleg áhrif á 

einstaklinga. Markaðsefni frá ákveðnum fyrirtækjum og myndir frá einstaklingum sem fólk 

lítur upp til getur ýtt undir jákvæða ímynd af myndefninu og jafnvel skapað jákvætt umtal 

neytandans um það (Hudson, Roth, Madden & Hudson, 2015). 
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Það eru ekki aðeins auglýsingaskrifstofur sem halda staðalímyndum kynjanna uppi heldur 

endurspeglast þessi aðferð í auglýsingum góðgerðasamtaka, ríkisstjórna og einstaklinga 

sem hafa áhuga á ljósmyndun. Auglýsing frá Coca-Cola sem birtir mynd af hamingjusamri 

fjölskyldu í fríi með drykkinn getur eins og aðrar fyrirmyndir haft áhrif á uppsetningu 

mynda fjölskyldna þeirra sem sjá auglýsinguna. Þannig getur einstaklingur tekið upp á því 

að taka sams konar mynd af fjölskyldu sinni í fríi, þar sem allir brosa og virðast 

hamingjusamir (Goffman, 1976).  

 

Eðlishyggja sýnir sig ekki aðeins í því hvernig einstaklingar dæma hvorn annan heldur geta 

þeir tekið upp á því að haga sér eftir „eðli“ þess hóps sem þeir upplifa sig vera hluti af, og 

lagað sjálfsmynd sína að því (Coleman & Hong, 2008). Þá hefur flokkun einstaklinga eftir 

staðalímyndum áhrif á andlega heilsu (Whitley, 1985) og sjálfsmynd þeirra (Whitley, 

1983).   

3.1 Áhrifavaldar  

Á síðustu áratugum hefur Internetið haft mikil áhrif á samskipti og lifnaðarhætti fólks 

(Akar & Topcu, 2011). Markaðurinn hefur tekið miklum breytingum og vægi 

markaðssetningar á hefðbundnum miðlum hefur minnkað töluvert. Til er fjöldi leiða til 

markaðssetningar og njóta samfélagsmiðlar mikilla vinsælda sem slík (Ramsaran-Fowdar 

& Fowdar, 2013). Samfélagsmiðlar eru vettvangur sem hægt er að skrá sig inn á með 

Internets tengingu í farsímum og tölvum þar sem einstaklingar tengjast og deila 

upplýsingum óháð staðsetningu (Kietzmann, Hermens, McCathy & Silvestre, 2011). 

Samfélagsmiðlarnir ná til um 82% þeirra einstaklinga sem hafa náð 15 ára aldri og nota 

Internetið. Með tilkomu markaðssetningar á samfélagsmiðlunum hefur notkun áhrifavalda, 

þ.e. einstaklinga sem vinna markaðsefni sjálfir og dreifa til fylgjenda sinna, aukist 

gríðarlega (Zhu & Chen, 2015). 

Markaðssetning í munnmælum (e. word of mouth marketing) er þegar einstaklingur mælir 

með ákveðinni vöru eða þjónustu við annan einstakling og gefur honum þannig loforð sitt 

um að umtöluð vara eða þjónusta hafi reynst honum vel. Þetta minnkar líkurnar á því að sá 

sem heyrir um vöruna fái bakþanka þegar hann íhugar að kaupa hana (Wong og Sheng, 

2012). Nýtt form slíkrar markaðssetningar er kallað markaðssetning í „stafrænum 

munnmælum“ (e. electronic word of mouth) og fer að miklu leyti í gegnum áhrifavalda á 

samfélagsmiðlum (Zhu & Chen, 2015).  

Notkun áhrifavalda til að koma fram markaðsefni fyrirtækja er ekki nýtt fyrirbæri. 

Áhrifavaldar á borð við kvikmyndastjörnur, íþróttastjörnur, meðlimi hljómsveita og aðra 

fræga einstaklinga hafa fengið greitt fyrir að auglýsa vörur í fjölda ára. Notkun áhrifavalda 

í auglýsingaskyni hefur þó aldrei verið meiri en hún er núna. Áhrifavaldar nútímans eru 

ekki einungis frægir einstaklingar, heldur einnig aðilar í samfélögum sem aðrir líta upp til 

og vilja helst líkjast (Zhu & Chen, 2015). Það hefur sýnt sig að einstaklingar treysta betur 

auglýsingum sem sýna aðra einstaklinga sem þeir tengja við. Könnun sem gerð var af 

bresku dagblaði sýnir fram á augljósa eftirspurn í Bretlandi eftir auglýsingum sem sýna 

„raunverulegt fólk“ (e. real people ads). Þar sögðu um 47,4% tengja við auglýsingar sem 

sýndu fólk sem þeim þótti venjulegt, en aðeins 17,2% við auglýsingar sem sýndu fræga 

einstaklinga og 7,1% sögðust tengja við auglýsingar sem sýndu leikara (Gwynn, 2017). 
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3.2 Birtingarmynd íslenskra kvenna 

Árið 1783 var ritið Arnbjörg gefið út og átti það að vera leiðarvísir kvenna í hússtjórn og 

barnauppeldi. Ritið fjallar meðal annars um hvernig húsfrúr eiga að haga sér og þá kosti og 

persónueinkenni sem þær eiga að búa yfir. Þar kemur fram að kona skuli vera undirgefin 

bónda sínum, hlýðin, stillt og auðmjúk. Hún á ekki að vera þrætugjörn heldur sveigjanleg 

og skuli m.a. sýna honum hollustu, huggun, þolinmæði og blíðu (Björn Halldórsson, 1973).  

Orðræður eru oft myndaðar af þeim sem hafa mikil völd og geta verið þvingandi og ýtt 

undir kynjamismunun (Eckert & McConnell-Ginet, 2003). Tamning kvenna hefur verið 

vinsælt viðfangsefni bókmennta hér á landi sem margar sýna konuna tengda við íslensku 

náttúruna, jafnvel sem afkvæmi hennar. Þá er líkama kvenna líkt við náttúruna og öfugt, en 

slíkar myndlíkingar má t.d. sjá í íslenskum bókmenntum eftir Nóbelsverðlaunaskáldið, 

Halldór Laxness. Bók hans Barn Náttúrunnar fjallar um unga stúlku, Huldu, sem er alin 

upp af náttúrunni og er líkari huldukonu en mennskri stúlku. Henni er lýst sem ótaminni, 

ævintýragjarnri og ráðvilltri stúlku og gefið í skyn að hana þurfi að temja (Halldór 

Laxness, 1919). Önnur bók Halldórs (1999), Paradísarheimt, fjallar um ástarsnautt Ísland, 

land þar sem getnaður var algjörlegra óháður rómantík. Þar segir hann að orðið „ást“ hafi 

aður fyrr ekki verið notað í þeim skilningi sem það er í dag, það hafi ef til vill aðeins verið 

notað til að lýsa ást á hestum. 

Íslendingasögurnar margar hverjar sýna einnig undirgefna og lævísa mynd af íslenskum 

konum þess tíma. Ekki er mikið fjallað um konur í þessum bókmenntum, en þegar þær 

koma fyrir er myndin ekki fögur (Sigurður Nordal, 1990). Til að mynda er mikil áhersla 

lögð á vináttu karla í Íslendingasögunum en lítið sem ekkert er fjallað um vináttu kvenna. 

Þvert á móti eru öll samskipti kvenna í Íslendingasögunum lævís og yfirborðskennd. Þær 

konur sem áttu í samskiptum hvor við aðra gerðu það vegna eigin hagsmuna (Van Deusen, 

2014). Einnig eru mörg dæmi um það að konum sé nauðgað í Íslendingasögunum þegar 

þær haga sér ekki eins og þeim sæmir. Þegar kona hrekkir karlmann eða særir karllægt stolt 

hans er henni nauðgað í hefndarskyni til að fella skömm á hana. Nauðganir í 

Íslendingasögunum eru ekki einungis bundnar við það þegar konur gera körlum illt heldur 

er konum einnig nauðgað í hefndarskyni ef bróðir þeirra eða faðir brýtur á öðrum 

karlmönnum (Ljungqvist, 2015). 

3.3 Markaðssetning ferðaþjónustu Íslands 

Ferðamönnum hefur fjölgað gríðarlega síðustu ár. Til að mynda var fjölgunin á milli 

áranna 2015 og 2016 um 39% og sýna nýjustu tölur að tæplega 1,8 milljónir ferðamanna 

hafi komið til landsins árið 2016 (Ferðamálastofa, á.á.a). Gerðar hafa verið rannsóknir á 

ástæðu heimsókna ferðamanna og sýna þær fram á að eitt helsta aðdráttarafl landsins sé 

íslensk náttúra (Ferðamálastofa, 2017).   

Tvær ríkisreknar stofnanir sjá um ferðamál á Íslandi, Ferðamálastofa og Íslandsstofa. Sú 

fyrri er stjórnsýslustofnun sem sér um framkvæmd ferðamála samkvæmt lögum og kemur 

sterk inn í stefnumótun ferðamála hér á landi ásamt því sem hún sinnir fjölda annarra 

hlutverka (Ferðamálastofa, á.á.b). Íslandsstofa gegnir því hlutverki að auka gjaldeyristekjur 

og á að stuðla að samstarfi stjórnvalda og atvinnulífs þjóðarinnar. Þá sér hún um 

kynningar- og markaðsmál landsins á erlendum flugvöllum, með það að markmiði að efla 

markaðssókn Íslendinga (Íslandsstofa, á.á.a).  
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Íslandsstofa hefur gefið út Grunnstoðir markaðssetningar, sem eiga við um 

markaðssetningu Íslands, ásamt gátlista yfir ábyrga notkun mynda í markaðssetningu 

Íslands og hvetur stofan íslensk fyrirtæki til að nýta sér þessi tól við gerð markaðs- og 

kynningarefnis landsins (Íslandsstofa, á.á.b). Gátlistinn samanstendur af 30 atriðum sem 

flestöll viðkoma sýningu á óæskilegri og jafnvel ólöglegri hegðun. Til að mynda fjalla 

nokkur atriði um utanvegaakstur í þeim skilningi að ekki sé æskilegt að sýna ökutæki utan 

vega í markaðsefni. Önnur atriði fjalla um að forðast skuli að sýna ferðamenn á 

hættulegum stöðum, t.d. standandi á ísjaka, of nálægt fossi, jökulá eða þar sem mikið brim 

er (Íslandsstofa, á.á.c). 

Einnig hefur verið skipuð Stjórnstöð ferðamála, sem tímabundið verkefni á vegum ríkisins. 

Stjórnin var skipuð af forsætisráðherra og samanstendur af ýmsum ráðherrum, fulltrúum 

frá Samtökum ferðaþjónustunnar og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Stjórnstöðin á að sjá 

um að „[...] ráðast í þau verkefni sem nauðsynleg eru til að leggja þann trausta grunn sem 

kallað er eftir í íslenskri ferðaþjónustu [...](Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið & 

Samtök ferðaþjónustunnar, 2015, bls. 10) “ og skal framkvæmdastjóri hennar fylgja eftir 

Vegvísi ferðaþjónustunnar (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið & Samtök 

ferðaþjónustunnar, 2015). 

Við markaðssetningu Íslandsstofu eru lögð sérstök áhersla á þær þjóðir sem bjóða upp á 

beint flug til landsins (Íslandsstofa, 2016), en nýútgefið rit stofunnar, Markhópar, fjallar 

um markaðsgreiningu í Þýskalandi, Bretlandi, Kanada, Bandaríkjunum, Frakklandi, Sviss 

og Danmörku. Þar er ferðamönnum Íslands skipt niður í þrjá flokka, glaða 

heimsborgarann, sjálfstæða landkönnuðinn og makindalega menningarvitann og ferðamenn 

hvers lands flokkaðir samkvæmt þessu. Þá eru tölulegar upplýsingar birtar í köku- og 

súluritum fyrir hvern hóp hvers lands. Ekki eru gefnar augljósar upplýsingar um fjölda 

hvers kyns fyrir sig, en samkvæmt niðurstöðum þessara 21 flokks eru konur í meirihluta 

flestra, eða 15 þeirra, í minnihluta þriggja og í jöfnum hlutföllum við karla í þremur 

flokkum (Íslandsstofa, Háskólinn á Bifröst, Rannsóknarmiðstöð ferðamála, Háskólinn á 

Akureyri og Stjórnstöð ferðamála, 2017). Það er því augljóst að stærsti hluti markhópsins 

sem kannaður var samanstendur af konum. Þrátt fyrir það hefur engin af stofnunum hér að 

ofan fjallað um kynbundnar ímyndir í markaðsefni ferðaþjónustu í nýjustu skýrslum sínum 

og skipulagsritum. Gátlistinn fjallar ekki um hlutverk kvenna og karla í markaðsefninu 

(Íslandsstofa, á.á.c). Þá er hvorki í stefnu Ferðamálastofu 2017-2020 (2016) né í nýjustu 

skýrslum Íslandsstofu, þ.e. ársskýrslunni (2016) og Vegvísi Samtaka ferðaþjónustunnar 

(2015), nokkuð minnst á að rannsaka eða minnka kynbundin hlutverk í markaðsefni 

Íslands. 

3.3.1 Íslenskar konur í auglýsingum ferðaþjónustu 

Auglýsingar eru taldar hafa snúið menningu í átt frá sjálfstæðum hugsjónum yfir í 

táknmyndir hópa og sýnir líf sem er annað hvort fyrir alla eða engan og eru byggðar á 

ákveðinni hegðun hópa og staðalímyndum (McLuhan, 1964). Hlutverk kvenna í 

auglýsingum hefur verið mikið í umræðunni þar sem birtingarmynd þeirra hefur verið 

stereotýpísk. Konur eru sýndar sem hlutlausar, lýtalausar og gagnslausar víða í 

auglýsingum og þá sérstaklega í glanstímaritum (Conley, Ramsey, 2011).  

Markaðssetning íslenskrar ferðaþjónustu hefur iðulega orðið að hitamáli í samfélaginu þar 

sem íslenskar konur eru gjarnan sýndar sem kynverur og fegurðardísir. Þversögn finnst í 

birtingarmynd íslenskra kvenna í markaðsefni ferðaþjónustu hér á landi. Hún felst í því að 
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þrátt fyrir að íslenska þjóðin standi framarlega í jafnréttismálum kynjanna, heldur 

markaðsefni ferðaþjónustunnar áfram að lítillækka konur og sýna þær sem náttúrubörn og 

„kynverur, tilbúnar til neyslu fyrir hinn erlenda karlkyns ferðalang (Alessio o.fl., 2012, 

bls.19)“.  

Margir kannast eflaust við umtalaða auglýsingaherferð Icelandair sem sýndi meðal annars 

myndir af ungum stúlkum í Bláa Lóninu með undirskriftinni „Fancy a Dirty Weekend in 

Iceland“ og fleiri slagorðum á borð við „One Night Stand in Reykjavík“. Mikil umræða 

skapaðist í kringum umtalaða auglýsingaherferð á vefsíðunni feministinn.is (Fréttablaðið, 

2003) og hljóðaði ein athugasemdin á eftirfarandi hátt. 

Ég er búsett hér í London og hef fylgst vel með þessum „Dirty Weekend“ 

auglýsingum sem Flugleiðir hefur birt víða í lesta[r]stöð[v]um og annars[ ]staðar í 

borginni yfir nokk[ur]ra ára skeið. Botninum var náð, fannst bæði mér og mínum 

enska maka, þegar ferðamönnum var, í einni auglýsingu, boðið upp á þá skemmtun 

að beita íslenskum konum kynferðislega áreitni, þ.e. „Pester a Beauty Queen“ 

(Fréttablaðið, 21. mars, 2003). 

Nýleg grein sem fjallar um upplifun íslenskra kvenna af ferðamönnum lýsir karlmönnum 

sem koma til Íslands með orðunum „Dirty Weekend-túristar“ sem vísa til herferðar 

Icelandair. Þar segir einn viðmælandi að hún upplifi að ferðamennirnir haldi að með 

miðakaupum til Íslands fylgi aðgangur að líkama hennar í kaupbæti. Þar kemur enn fremur 

fram að hún upplifi samviskubit yfir því að taka ekki þátt í þessari landkynningu með því 

að bjóða upp á líkama sinn (DV.is, 2014). Varhugavert getur verið að íslenskar konur 

upplifi sig sem hluta þeirrar ímyndar sem ráðandi er fyrir hópinn „íslenskar konur“ í dag, 

þ.e. sem lauslátar fegurðardísir sem auðvelt er að komast í bólið hjá. Það getur mótað 

hegðunarmynstur þeirra og skapað tilhneigingu til að uppfylla þá staðalímynd svo þær falli 

í hópinn (Alessio, o.fl. í Erna María Jensdóttir, 2006). 
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4 Rannsókn á markaðsefni 

Þrátt fyrir að fjöldi ritrýndra greina um hlutverk kynjanna í sambandi við eðlishyggju hafi 

verið skrifaðar í Bandaríkjunum og annars staðar hefur lítið verið um slík skrif á Íslandi. Þá 

hefur aldrei verið rannsakað hvort að áhrifavaldar viðhaldi hugsjónum eðlishyggjunnar í 

framsetningu sinni á markaðsefni ferðaþjónustu af höfundi vitanlega. Hér fyrir neðan 

verður farið yfir aðferðarfræði rannsóknarinnar. 

4.1 Greiningarlíkan Goffman 

Hlutverk auglýsenda er að sýna glansmynd af vörunni sem þeir selja í aðlaðandi umhverfi. 

Þannig eru neytendur líklegri til að samþykkja vöruna ef þeir samþykkja umgjörðina í 

kringum hana. Algengt er að í auglýsingum séu ungar konur sem sýna ánægjulega upplifun 

af vörunni og andrúmsloftinu í kringum hana. Þetta einfalda sjónarmið endurspeglar engan 

veginn raunverulegt líf, þvert á móti lítillækkar það raunveruleikann (Goffmann, 1976). 

Greiningarlíkan Goffman byggist á greiningu ákveðinna neikvæðra staðalímynda kvenna 

sem lengi hafa verið í hávegum hafðar í samfélaginu og byggjast á eðlishyggjunni. Með 

því að nota líkanið eru fræði Goffman yfirfærð í nútímann og rannsakað hvort þessar 

staðalímyndir eigi sér stoð í raunveruleikanum og af því má áætla hvort eðlishyggjan 

stjórni auglýsingaefni ferðaþjónustu á Íslandi.  

Rannsóknin byggist á staðli sem útbúinn var út frá greiningarlíkani Goffman auk tveggja 

atriða til viðbótar. Með þessu má mæla vægi hvers og eins atriðis sem rannsakað er á 

hverri mynd fyrir sig. Notast er við frumbreytuna „flokk“, en hún tekur gildin 1 og 2, þar 

sem 1 stendur fyrir áhrifavalda og 2 fyrir fyrirtæki. Fylgibreyturnar eru atriðin sjö til 

athugunar og taka þau gildin 0-2 eftir sýnileik. Gildið 0 táknar engan sýnileik atriðis, 1 

táknar að atriðið sé sýnilegt en ekki áberandi og 2 táknar að atriðið sé sýnilegt og áberandi 

á myndinni. Hér á eftir verður skalinn yfirfærður á hvert atriði greiningar fyrir sig. 

Kvenleg snerting (e. feminine touch) er lostafull snerting kvenna í auglýsingum. Konur eru 

sýndar handfjatla hluti, snerta yfirborð þeirra, líkamsparta sína og klæðnað. Þetta á ekki við 

þegar gripið er um hlut á ákveðinn hátt, heldur aðeins létta snertingu og er mun algengara 

hjá konum en körlum. Þegar líkaminn er snertur gefur það til að kynna að einstaklingurinn 

sé viðkvæmur (Goffmann, 1976). Mælikvarðinn er eftirfarandi: 0 engin (engin kvenleg 

snerting sést á mynd), 1 sýnileg (kvenleg snerting er sýnileg á mynd en ekki áberandi. 

Þetta á t.d. við þegar hönd liggur á stólarmi, borði eða á læri kvenna). 2 áberandi (kvenleg 

snerting er áberandi á mynd, þ.e. konur eru sýndar handfjatla hlut eða yfirborð hans, snerta 

léttilega líkamsparta sína eða föt sín).  

Hefðbundin undirgefni (e. ritualization of subordination) hefur verið áberandi í 

líkamsstöðu og -tjáningu kvenna. Myndir þar sem fyrirsæta horfir beint í myndavélina, 

með höfuðið hátt, beint bak, hendur á mjöðmum og gott bil á milli fóta er dæmi um öfluga 

valdastöðu. Algengt hefur verið að sýna karlmenn í slíkri stöðu í auglýsingum, en konur 

eru heldur sýndar í undirgefnum stöðum, liggjandi eða sitjandi á jörðu, með bogin hné og 

hallandi á aðra hliðina. Það sýnir undirgefni þegar konur grínast líkt og börn og eru sýndar 

ýmist í fangi karlmanna eða á baki þeirra í leik.  Annað form undirgefni er þegar konur 
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halda í arm karla eða þegar karlar halda utan um axlir kvenna eða leiða þær (Goffman, 

1976). Því hefur verið haldið fram að líkamsstaða hafi veruleg áhrif á vellíðan og 

sjálfsöryggi. Þá leiði valdastöður til hækkandi magns testósteróns í blóði og lækkandi 

magns hormónsins hýdrókortisón, sem tengt hefur verið við streitu, miðað við undirgefnar 

stöður (Carney, Cuddy & Jap, 2010). Mælikvarðinn er eftirfarandi: 0 engin (konur eru ekki 

í undirgefnum stellingum). 1 sýnileg (konur standa en láta þó lítið fyrir sér fara og/eða 

verja háls eða maga sinn), áberandi (konur sitja, liggja, eru með bogið hné eða hanga utan í 

körlum). 

Samþykkt hörfun (e. licensed withdrawal) er þegar konur eru andlega fjarri og gefur 

vísbendingu um að þær þarfnist verndar. Þetta getur verið þegar þær horfa út undan 

myndavélinni eða niður, þegar þær missa tök á tilfinningum sínum, eru ofur ánægðar eða 

þegar þær virðast daufar. Þetta er einnig áberandi þegar konur eru uppteknar við önnur 

verk og þegar þær skýla sér á bak við hluti og manneskjur (Goffmann, 1976). 

Mælikvarðinn er eftirfarandi: 0 engin (konur horfa í myndavélina og virðast vera andlega 

til staðar), 1 sýnileg (konur horfa til hliðar við myndavélina, þó ekki niður), 2 áberandi 

(konur virðast daufar, líta niður, skýla sér á bak við eitthvað, snúa baki í myndavélina eða 

eru uppteknar við eitthvað annað, t.d. í símanum) 

Viðeigandi stærð (e. relative size) á við þegar karlmenn eru sýndir hærri eða breiðari en 

konur sem hefur verið áberandi mynstur í auglýsingum. Á þeim myndum sem sýna konur 

hærri en karlmenn er oftast um augljósan stéttarmun að ræða þar sem karlmennirnir eru af 

lægri stétt og þjónusta konurnar (Goffmann, 1976). Mælikvarðinn er eftirfarandi: 0 engin 

(karlar í sömu hæð og fjarlægð frá myndavél og konur), 1 sýnileg (karlar hærri og/eða nær 

myndavél en konur), 2 áberandi (karlar töluvert hærri og/eða nær myndavél en konur og 

virðast því töluvert stærri). Hafa skal í huga að þetta á ekki við þegar konur eru augljóslega 

í hærri félagslegri stöðu en karlmenn. Þá á þessi flokkur aðeins við um myndir sem sýna 

bæði karlmenn og kvenmenn. 

Hlutverkaröðun (e. function ranking) er þegar konur og karlar eru sýnd á sömu myndinni 

og karlmaðurinn sýndur í ráðandi hlutverki, þar sem hann er annað hvort sýndur virkari en 

konan eða sem stjórnandi. Þá er karlmaðurinn frekar settur í hlutverk leiðbeinanda, t.d. að 

kenna konunni á hljóðfæri og konan í hlutverk lærlings eða viðtakanda. Þetta á þó ekki við 

þegar um er að ræða hlutverk sem eru talin í eðli kvenna, eins og heimilisstörf (Goffmann, 

1976). Mælikvarðinn er eftirfarandi: 0 engin (karlar eru hvorki sýndir í hlutverki 

stjórnenda né eru þeir sýndir virkari en konur), 1 sýnileg (karl heldur utan um konu en þó 

ekki með ákveðni), 2 áberandi (karl heldur utan um konu með ákveðni, stendur yfir konu 

eða virðist stjórna henni). Þessi flokkur á aðeins við um myndir sem sýna bæði karlmenn 

og kvenmenn. 

Sjötta og síðasta atriði greiningarlíkans Goffman (1976) á birtingarmynd kvenna í 

auglýsingum fjallar um fjölskylduna og á því ekki við þessa rannsókn. Til viðbótar við 

þessa þætti verður einnig fjallað um sýningu líkama kvenna og tengingu þeirra við 

náttúruna. Fyrra atriðinu bætti Kang (1997) við greininguna Goffman, og því seinna bætti 

rannsakandi við þar sem um markaðssetningu á Íslandi er að ræða og íslensk náttúra spilar 

þar stórt hlutverk. 

Sýning líkamans (e. body display), þ.e. þegar kvenmannslíkamar eru mjög léttklæddir eða 

naktir í auglýsingum og sýna þannig eina staðalímynd kvenna. Mjög stutt eða þröng pils, 

flegnir kjólar, gegnsæ föt, nærföt og sundföt falla undir fyrri flokkinn og gegnsæ nærföt, 
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handklæði ein fata og nekt falla undir seinni flokkinn (Kang, 1997). Mælikvarðinn er 

eftirfarandi: 0 engin (konur sýna ekki líkama sinn), 1 sýnileg (konur eru léttklæddar miðað 

við íslenskar aðstæður), 2 áberandi (konur eru í sundfötum eða nærfötum einna klæða eða 

naktar). 

Tenging við náttúruna er sýnileg á þeim myndum sem kvenmenn virðast tengdar 

náttúrunni á einhvern hátt. Þetta á við þegar konur eða klæðnaður þeirra fellur inn í liti 

náttúrunnar, þegar þær hreyfa sig í takt við náttúruna og þegar þær eru sýndar sem hluti af 

náttúrunni, t.d. þegar kvenlíkaminn er myndaður liggjandi í sama formi og fjallgarður í 

bakgrunni myndarinnar. Þetta hefur verið algeng ímynd af konum, þ.e. að þær séu sýndar 

sem undirgefnar og tengdar náttúrunni og vísa tilvísanir í móður náttúru beint í þetta 

(Pritchard & Morgan, 2000). Dæmi um þetta má finna í bókmenntum skáldsins Halldórs 

Laxness (1919; 1999) og víða annars staðar í samfélaginu. Til að mynda sýndu hinir 

geysivinsælu þættir Ófærð, sterka tengingu Íslendinga við náttúruna. Í byrjunarstefi 

þáttanna sjást myndir af landslagi til skiptist við myndir af mannslíkama. Þættirnir sýna 

einnig sterka tengingu aðal sögupersónunnar, Andra, við náttúruna. Senur sýna hann í 

slæmu veðri, þar sem hann er hulinn snjó og virðist renna saman við náttúruna. Hann er þó 

yfirleitt með rennt frá jakkanum og veðrið virðist ekki hafa nein áhrif á hann og því fellur 

hann einnig inn í ímynd karlmennsku (Kristín Loftsdóttir, Katla Kjartansdóttir & Katrín 

Anna Lund, 2017). Mælikvarðinn er eftirfarandi: 0 engin (konur eru ekki sýndar sem hluti 

af náttúrumynd), 1 sýnileg (konur falla inn í liti náttúrunnar, en eru þó ekki sýndar sem 

hluti af náttúrunni) 2 áberandi (konur eru sýndar sitjandi eða liggjandi í náttúrunni eða sem 

hluti af henni, t.d. dansandi með norðurljósunum, þeim líkt við álfkonur eða sýndar 

naktar). 

4.2 Aðferðarfræði rannsóknar 

Rannsóknin er af blönduðu rannsóknarsniði, þar sem notast er við hvort tveggja 

megindlegar og eigindlegar aðferðir (Sigurlína Davíðsdóttir & Anna Ólafsdóttir, 2013). 

Megin áhersla var lögð á samfélagsmiðilinn Instagram í þessari rannsókn. Miðillinn er 

geysivinsæll hjá einstaklingum víða í heiminum og sögðu talsmenn hans virka notendur 

vera um 800 milljónir á mánuði í september 2017, en það er 100 milljóna hækkun frá 

notendatölum í aprílmánuði sama árið (CNBC, 2017). Teknir voru fyrir eftirfarandi hópar. 

Íslensk útivistarmerki sem auglýsa utan landsteinanna og kvenkyns áhrifavaldar, þ.e. 

ljósmyndarar á Íslandi sem eru með marga erlenda fylgjendur. Notast var við 

greiningarlíkan Goffman (1976) og Kang (1997) um birtingarmynd kvenna í auglýsingum 

við greiningu efnis ásamt öðrum flokki sem rannsakandi bætti við um teningu kvenna við 

náttúruna. 

4.2.1 Úrtak 

Aðgangarnir voru valdir með það í huga að fá góða yfirsýn yfir birtingarmynd kvenna í 

auglýsingum ferðaþjónustu og hafa þ.a.l. áhrif á ímynd Íslands sem áfangastaðar. Þar sem 

stjórnun markaðsefnis er að færast í auknu mæli yfir til áhrifavalda á samfélagsmiðlum var 

ákveðið að rannsaka þá sérstaklega. Ástæðan fyrir því að samfélagsmiðillinn Instagram 

varð fyrir valinu er sú að sá miðill er vinsæll á Íslandi, aðgangurinn að honum er auðveldur 

og hann er mjög myndrænn. Til að fá góðan samanburð í rannsóknina voru rannsakaðar 

myndir frá þremur vinsælum kvenkyns áhrifavöldum ásamt þremur útivistarmerkjum sem 

hafa framleitt markaðsefni fyrir erlendan markað. Með þessu er hægt að rannsaka og bera 
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saman markaðsefni sem útivistarmerkin og markaðsskrifstofur þeirra búa til ásamt 

myndefni frá áhrifavöldum sem hafa oftast frelsi til að stýra efnissköpun sinni. 

Gerð er grein fyrir fyrirtækjunum og áhrifavöldunum sem urðu fyrir valinu í töflunni hér 

fyrir neðan. Skoðuð voru ýmis útivistarmerki á Íslandi og þau valin sem leggja áherslu á 

ferðamenn sem viðskiptavini og selja vörur sínar utan landsteinanna. Talað var við 

lykilheimildarmann sem vinnur í áhrifavaldamarkaðssetningu á Íslandi til að fá upplýsingar 

um stærstu ljósmyndara og áhrifavalda landsins. Með „stærstu“ er átt við þá sem eru með 

flesta fylgjendur og efni þeirra fær sem mesta dreifingu. Einnig var notuð leitarvél til að 

finna aðganga áhrifavalda sem innihéldu orðið „Iceland“ og voru eftirfarandi áhrifavaldar í 

efstu þremur sætunum yfir kvenkyns áhrifavalda sem niðurstöður leitarvélarinnar sýndu. 

Tafla 1 sýnir aðganga á samfélagsmiðlinum Instagram eftir flokkun og stafrófsröð. 

Tafla 1:Yfirlit yfir aðganga sem notaðir voru í rannsókninni 

Útivistarmerki 66° Norður Farmers Market Icewear 

Notendanöfn 

áhrifavalda 

asasteinars cindyrunli sorelleamore 

 

Allar myndir frá árinu 2017 sem aðgengilegar voru á aðgöngum þessum þann 16. 

nóvember voru skoðaðar og kóðaðar. Samtals voru myndirnar 873 talsins, þar af 354 frá 

áhrifavöldum og 321 frá útivistarmerkjum. Áhrifavaldarnir, þær Ása Steinarsdóttir, Cindy 

Run Li og Sorelle Amore búa allar á Íslandi og hafa mikinn áhuga á ljósmyndun. Þær eru 

með allt frá 12.000 fylgjendum upp í 111.000 fylgjendur og deila nánast einungis 

náttúrumyndum. Áhrifavaldarnir kalla sig allar ævintýrakonur (Ása Steinarsdóttir, á.á.; Li, 

á.á.; Amore, á.á.) og halda Cindy og Ása einnig úti vefsíðum þar sem þær deila myndum 

sínum og skrifa um ævintýri sín. Sorelle er samkvæmt Iceland Magazine (2017) einn 

vinsælasti myndbandsbloggari á íslandi og heldur hún einnig úti vinsælum aðgangi á 

vefsíðunni Youtube. Áhrifavaldarnir deila myndum af náttúru Íslands með enskum texta til 

að höfða til erlendra fylgjenda sinna. Hluti af efni þeirra eru auglýsingar fyrir fyrirtæki í 

íslenskri ferðaþjónustu sem þær búa þó til sjálfar, en meirihlutinn er efni sem kemur frá 

þeim og ekki kemur fram að það sé gert í samstarfi við neitt fyrirtæki. Allt þetta efni er 

álitið sem markaðsefni í rannsókninni vegna þess að þær taka virkan þátt í því að auglýsa 

Ísland sem áfangastað til ferðamanna, þrátt fyrir að þær fái ekki alltaf greitt fyrir það. Hér 

kemur því túlkunarhringur Urry (1990) til sögunnar þar sem áhrifavaldarnir deila myndum 

af íslensku landslagi sem gæti leitt til þess að erlendir fylgjendur þeirra bóki ferð til 

Íslands, taki svipaðar myndir og sýni ættingjum sínum og vinum sem sönnun. Þá gæti aftur 

tekið við nýr hringur, þ.e. ef ættingjarnir eða vinirnir ferðast í kjölfarið til Íslands og taka 

svipaðar myndir. 

4.2.2 Undirbúningur og framkvæmd  

Undirbúningur rannsóknarinnar féllst í því að finna aðganga á samfélagsmiðlunum og 

safna saman myndum frá þeim á tímabilinu 1. janúar til 16. nóvember 2017. Myndirnar, 

873, sem falla innan þess ramma voru síðan kóðaðar. Til að byrja með voru þær kóðaðar í 

tvo flokka eftir því hvort þær innihéldu manneskjur eða ekki. Á öðru stigi kóðunnar voru 

myndirnar kóðaðar í 4 eftirfarandi flokka:  
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a) myndir sem sýna eina konu og engan karl  

b) myndir sem sýna tvær eða fleiri konur og engan karl  

c) myndir sem sýna hvoru tveggja konu/r og karl/a  

d) myndir sem sýna ekki konu  

Þegar ekki var augljóst hvort kynið var um að ræða á myndunum var ekki hægt að notast 

við þær og því fengu þær gildið „ógilt“ eða 999. Myndir í flokki „d“ voru einnig útilokaðar 

og fengu sama gildið. Eftir stóðu 195 myndir sem allar sýna konu/r. Myndirnar voru 

greindar eftir eftirfarandi flokkum: kvenlegri snertingu, hefðbundinni undirgefni, 

samþykktri hörfun, viðeigandi stærð, hlutverkaröðun, líkamssýningu og tengingu við 

náttúruna.  

Efnið var jafnóðum slegið inn í Excel skjal og haldið var vel utan um það. Þegar lokið var 

við greiningu allra myndanna var skjalið fært inn í greiningarhugbúnaðinn SPSS og unnið 

með tölurnar þar. Kallaðar voru upp tíðnitöflur fyrir flokkana sjö og gildin yfirfarin. Í þeim 

flokkum sem ekki pössuðu við allar myndirnar var gerð grein fyrir því með gildinu 99 eða 

„á ekki við„ og þær ekki teknar inn í reikninginn þar. Kallaðar voru fram krosstöflur fyrir 

allar fylgibreyturnar. 

4.2.3 Takmarkanir rannsóknar 

Rannsóknin takmarkast við ákveðna þætti og verður hér gerð grein fyrir þeim. Aðeins voru 

kvenkyns áhrifavaldar teknir fyrir í rannsókninni til að sýna hvort þær viðhaldi 

hefðbundnum staðalímyndum um konur þrátt fyrir að vera konur sjálfar. Þetta takmarkar 

þó útilokun tískubylgja sem ríða yfir bæði kynin þar sem samanburð vantar í efni karlkyns 

áhrifavalda. 

Þá hafa allir áhrifavaldarnir sem urðu fyrir valinu mikinn áhuga á ljósmyndum og því er 

ekki hægt að alhæfa um tilhneigingu allra kvenkyns áhrifavalda út frá hegðun þeirra.  

Að lokum ber að taka fram að ekki nægilega margar mynda sýndu karla og konur á sömu 

mynd og voru kíkvaðrat prófin fyrir atriðin viðeigandi stærð og hlutverkaröðun því óvirk. 

Því komu hvorki niðurstöður úr samanburði myndefnis áhrifavalda og útivistarmerkja né 

samanburður mynda áhrifavalda fyrir þessi atriði. 
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5 Niðurstöður 

5.1 Megindleg greining myndefnis 

Myndirnar sem rannsakaðar voru skiptast nokkuð jafnt á milli hópanna tveggja, en tæplega 

55% þeirra, eða 107 myndir, voru sóttar af síðum áhrifavaldanna þriggja og ríflega 45%, 

eða 88 myndir, voru sóttar af síðum útivistarmerkjanna, (sjá Töflu 2).  

Tafla 2: Myndir á Instagram 

Flokkur Fjöldi Hlutfall 

Myndir áhrifavalda 107 54,9% 

Myndir útivistarmerkja 88 45,1% 

Samtals 195 100% 

 

Töflur 2 og 3 veita heildarsýn yfir allt myndefnið sem flokkað var, sú fyrri eftir hópunum 

sem rannsakaðir voru og sú síðari eftir atriði til athugunar. Fjöldi mynda var N=873 og 

sýndu þær allar konur, þar af var fjöldi mynda sem sýndu aðeins eina konu 183 talsins. Þá 

voru sjö  myndir sem sýndu fleiri en eina konu, þar af fjórar á síðum áhrifavalda og þrjár á 

síðum útivistarmerkja. Að lokum voru átta myndir sem sýndu bæði kynin, en þær voru 

allar á síðum útivistarmerkjanna.  

Tafla 3: Greining mynda byggt á kenningu Goffman 

 Engin Sýnileg Áberandi Samtals Samtals gild 

fjöldi hlutfall fjöldi hlutfall fjöldi hlutfall hlutfall fjöldi hlutfall 

Kvenleg 

snerting 

120 61,5% 20 10,3% 55 28,2% 100% 195 100% 

Hefðbundin 

undirgefni 

141 72,3% 22 11,3% 32 16,4% 100% 195 100% 

Samþykkt 

hörfun 

51 26,2% 54 27,7% 90 46,6% 100% 195 100% 

Viðeigandi 

stærð 

1 12,5% 0 0% 7 87,5% 100% 8 4,1% 
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Hlutverkaröðun 1 12,5% 1 12,5% 6 75% 100% 8 4,1% 

Líkamssýning 164 84,1% 17 8,7% 14 7,2% 100% 195 100% 

Hluti af 

náttúrunni 

52 29,5% 80 45,5% 44 25% 100% 176 90,3% 

 

Flokkarnir kvenleg snerting, hefðbundin undirgefni, samþykkt hörfun og líkamssýning 

voru mælanlegir á öllum myndunum. Hins vegar áttu flokkarnir viðeigandi stærð og 

hlutverkaröðun aðeins við um myndir af karlmönnum og kvenmönnum saman. Þar sem 

ekki voru neinar slíkar myndir á síðum áhrifavaldanna þriggja og aðeins 5 slíkar á síðum 

útivistarmerkjanna verður ekki farið frekar í það í megindlega hluta rannsóknarinnar. 

Flokkurinn hluti af náttúrunni var aðeins greinanlegur á þeim myndum sem teknar voru úti 

fyrir, en þær voru alls 176 talsins eða um 90,3% af heildinni. Tafla 3 sýnir tölur yfir 

greiningu myndanna. 

Við greiningu gagnanna voru kölluð fram sjö kíkvaðrat próf. Prófin voru öll virk að 

undanskildum prófunum um viðeigandi stærð og hlutverkaröðun, þar sem það á einungis 

við um myndir af körlum og konum saman og líkt og áður hefur komið fram var engar 

slíkar myndir að finna á síðum áhrifavaldanna sem teknir voru fyrir í þessari rannsókn. Af 

fimm kíkvaðrat prófum fannst marktækur munur á áhrifavöldum og útivistarmerkjum í 

þremur prófum, þ.e. samþykktri hörfun, líkamssýningu og tengingu við náttúruna. Farið 

verður betur yfir þessi atriði í undirköflunum sem hér fylgja. Þar sem hvorki fannst 

marktækur munur á kvenlegri snertingu né hefðbundinni undirgefni þýðir það að atriðin 

eru álíka sýnileg á myndum áhrifavalda og þau eru á myndum útivistarmerkjanna. 
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5.1.1 Samþykkt hörfun 

Af myndunum í úrtakinu var samþykkt hörfun ekki sýnileg á 51 mynd, sýnileg en ekki 

áberandi á 54 myndum og áberandi á 90 myndum (sjá Mynd 1). 

 

Mynd 1: Samþykkt hörfun á myndum áhrifavalda og útivistarverslana. 

Kíkvaðratprófið sem kallað var fram með frumbreytunni „flokkur“ og fylgibreytunni 

„samþykkt hörfun“ var virkt og þar sást tölfræðilega marktækur munur á flokkunum þar 

sem p-gildið prófsins var 0,00 og þ.a.l. minna en 0,05. Hægt er að álykta um niðurstöður 

með 95% vissu þar sem öryggisbilið er 5. Í Töflu 4 má finna upplýsingar um hversu mikill 

sýnileikinn er í hvorum flokknum fyrir sig. 

Tafla 4: Samþykkt hörfun sem hlutfall af hópunum tveimur. 

 Stjórnendur aðganga  

Sýnileiki Áhrifavaldar Útivistarmerki 

Engin 7,5% 48,9% 

Sýnileg 28% 27,3% 

Áberandi 64,5% 23,9% 

Samtals 100% 100% 

 

Út frá Töflu 4 má með 95% vissu segja að 64,5% mynda áhrifavalda og 23,9% mynda 

útivistarmerkja sýna áberandi samþykkta hörfun. Með sömu vissu má segja að tæplega 

helmingur mynda útivistarmerkja og einungis 7,5% mynda áhrifavaldanna sýni enga 

Samþykkt hörfun yfir báða flokka

engin sýnileg áberandi
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samþykkta hörfun. Það er mögulegt að lesa upplýsingarnar úr krosstöflunni á marga vegu 

og sýnir Mynd 2 aðra leið að niðurstöðum krosstöflunnar. 

 

Mynd 2: Samþykkt hörfun, hóparnir sem hlutfall af sýnileik 

Á Mynd 2 sést að af myndum sem sýna enga samþykkta hörfun eru um 84,3% þeirra 

myndir útivistarmerkja og 15,7% þeirra myndir áhrifavalda. Út frá þessu má álykta með 

5% skekkjumörkum að útivistarmerki deili frekar myndum sem sýna enga samþykkta 

hörfun en áhrifavaldar. Með öðrum orðum má segja að marktækur munur sé á samþykktri 

hörfun á myndum áhrifavalda og útivistarmerkja þar sem áhrifavaldar sýna frekar áberandi 

samþykkta hörfun og útivistarmerkin sýna frekar enga samþykkta hörfun.  
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5.1.2 Sýning líkamans 

Sýnileiki líkama kvenna utan klæða var enginn á flestum myndum, eða um 84,1% þeirra. 

Þá var líkaminn utan klæða sýnilegur á 8,7% og áberandi á 7,2% mynda. Mynd 3 sýnir 

greiningu hvers flokks fyrir sig. 

 

Mynd 3:Hlutfall af sýnileik líkamans í hverjum hóp fyrir sig 

Tölfræðilega marktækur munur fannst á flokkunum tveimur þar sem p-gildið var 0,00 og 

því minna en 0,05. Eins og sjá má á Mynd 3 er engin nekt á meirihluta mynda beggja 

flokka. Þó er nekt sýnileg á 15% mynda áhrifavalda og áberandi á 12,1% þeirra, en aðeins 

sýnileg á 1,1% og áberandi á 1,1% mynda útivistarmerkja. Athyglisvert er að skoða þetta 

út frá myndaflokkunum þremur (sjá Mynd 4). 
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Mynd 4:Sýning líkamans , hóparnir sem hlutfall af sýnileik 

Þegar líkamssýning er rannsökuð út frá myndunum sem sýna nekt (Mynd 4) sést í skýrara 

ljósi að áberandi meirihluti myndanna þar sem nekt er sýnileg og áberandi kemur frá 

áhrifavöldum. Það má segja með 95% vissu að 94,1% myndanna þar sem líkami án klæða 

er sýnilegur komi frá áhrifavöldum og að 92,9% myndanna sem sýna áberandi nekt komi 

einnig frá áhrifavöldum. Tölfræðilega marktækur munur er á hópunum tveimur þar sem 

mun vinsælla er hjá áhrifavöldum að sýna nakta líkama kvenna á Íslandi en hjá 

útivistarmerkjum.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

enginn sýnilegur áberandi

Líkamssýning eftir vægi

Áhrifavaldar Útivistarmerki



25 

 

5.1.3 Tenging kvenna við náttúruna 

Þegar gert var kíkvaðrat próf á tengingu kvenna við náttúruna hjá flokkunum tveimur 

komu fram 19 tilvik sem báru gildið 999 eða „á ekki við“ og stóðu því 176 myndir eftir. Af 

þeim var tenging við náttúruna engin á 52, sýnileg á 80 og áberandi á 40 myndum, en 

hlutfallið má sjá í Töflu 3. Tölfræðilega marktækur munur fannst á hópunum þar sem p-

gildið var lægra en 0,05 eða 0,002. Mynd 5 sýnir skiptingu mynda eftir hópunum tveimur. 

 

Mynd 5:Hlutfall af sýnileik tengingu kvenna í hverjum hóp fyrir sig 

Á myndinni (Mynd 5) sést að stærri hluti áhrifavalda en útivistarmerkja sýnir tengingu 

kvenna við náttúruna á myndum sínum og það er hægt að segja með 5% skekkjumörkum 

að tengingin sé áberandi á hlutfallslega fleiri myndum áhrifavalda en útivistarmerkja, þar 

sem 33% mynda áhrifavalda sýna áberandi tengingu en aðeins 12,9% mynda 

útivistarmerkja sýna slíkt. Flokkurinn yfir myndir sem sýna áberandi tengingu er skoðaður 

nánar á Mynd 6. 
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Mynd 6:Tenging við náttúruna, hóparnir sem hlutfall af sýnileik 

Mynd 6 sýnir einnig tölfræðilega marktækan mun á tengingu kvenna við náttúruna á 

myndum áhrifavalda og útivistarmerkja. Þar er hægt að segja með 95% vissu að 

áhrifavaldar sýni frekar áberandi tengingu kvenna við náttúruna vegna þess að tæp 80% 

myndanna sem sýna áberandi tengingu eru frá áhrifavöldum.  
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5.2 Eigindleg greining myndefnis  

Með þeim fríðindunum sem fylgja því að vera áhrifavaldur á Instagram kemur ekki á óvart 

að margir sækist eftir að komast í þeirra tölu og leggja sumir ef til vill mikla vinnu í að 

skipuleggja myndirnar sínar og leita eflaust fyrirmynda hjá öðrum. Hér á eftir verður farið 

yfir öll atriðin sem rannsökuð voru eftir röð þeirra í fræðilega hluta rannsóknarinnar. Kafað 

verður dýpra í atriðin með ítarlegri greiningu á völdum myndum og textum sem fylgir 

þeim. Mörgum hverjum myndunum hjá áhrifavöldunum fylgir textabrot sem persónugerir 

náttúruna og er móðir náttúra áberandi í þeim skilningi. Einnig var nekt kvenna, samþykkt 

hörfun og tenging þeirra við náttúruna áberandi hjá áhrifavöldunum. Í undirköflunum 

verður farið yfir þessi atriði ásamt öðrum atriðum greiningarlíkana Goffman (1976) og 

Kang (1997). 

5.2.1 Kvenleg snerting 

Líkt og áður kom fram er kvenleg snerting þegar leikið er við líkamspart, klæðnað eða 

annað með fingrunum eða hlutur handfjatlaður. Þetta er algeng sjón á myndum af 

kvenmönnum en tíðkast almennt ekki í myndatökum þar sem fyrirsætur eru karlkyns 

(Goffman, 1976). Myndir 7-9 eru frá útivistarmerkjunum 66° Norður, Farmers Market og 

Icewear og Mynd 10 er frá áhrifavaldinum Ásu Steinarsdóttur. 

 

Myndir 7-10: Kvenleg snerting á myndum útivistarmerkja og áhrifavalds (Ljósmyndir: Icewear, 2017a; 66° 

Norður, 2017a; Farmers Market, 2017a, Ása Steinarsdóttir, 2017a). 
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Myndirnar fjórar sýna allar kvenlega snertingu. Fyrstu þrjár myndirnar sýna fyrirsætur sem 

snerta ýmist andlit sitt eða hár og gefur það, samkvæmt kenningum Goffman (1976), til að 

kynna viðkvæmni þeirra. Síðasta myndin sýnir svo áhrifavaldinn Ásu, þar sem hún snertir 

rétt yfirborð heitrar náttúrulaugar líkt og það sé gert af mikilli varkárni. Myndirnar sýna 

einnig samþykkta hörfun og hefðbundna undirgefni, en fjallað verður um þau atriði hér á 

eftir. 

5.2.2 Hefðbundin undirgefni 

Hefðbundin undirgefni er andstaðan við valdastöður og lýsir hún sér þannig í markaðsefni 

að einstaklingur situr, liggur, reynir að gera sig smærri eða skýla líkama sínum.   

 

Myndir 11-14: Hefðbundin undirgefni á myndum útivistarmerkja og áhrifavalda (Ljósmyndir: Icewear, 

2017b; Ása Steinarsdóttir, 2017b; Farmers Market, 2017b; Amore, 2017a. 

Á Myndum 11 og 12 (í efri línu) má sjá svipaða líkamsstöðu kvennanna, fyrirsætu Icewear 

(t.v.) og áhrifavaldsins Ásu (t.h.). Þessi líkamsstaða verndar líkamann þar sem maginn er 

varinn með hægri hönd á báðum myndum og hálsinn og bringan einnig varin með vinstri 

hönd á mynd útivistarmerkisins. Myndirnar í neðri línunni sýna fyrirsætu Farmers Market 

(t.v.) og áhrifavaldinn Sorelle (t.h.). Fyrirsætan liggur á jörðinni, sem er samkvæmt 

Goffman (1976) augljóst merki um undirgefna stöðu kvenna og Sorelle situr niðurlút með 

annað hnéð bogið og hönd fyrir bringu og háls sem gefur hið sama til að kynna. Annar 

þáttur sem er áberandi á þessum myndum er hörfun kvennanna, en á þremur af fjórum 

myndum horfa þær ekki beint í myndavélina.  
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5.2.3 Samþykkt hörfun 

Mikill munur var á fylgibreytunni samþykkt hörfun hjá hópunum tveimur í megindlega 

hlutanum þar sem samþykkt hörfun var mun sýnilegri og meira áberandi á myndum 

áhrifavaldanna. Þegar rýnt er í myndirnar kemur í ljós að á fjölda mynda frá áhrifavöldum 

þar sem hörfun var áberandi er fyrirsæta myndarinnar sýnd snúa baki í hana (Myndir 15-

16). Þetta sést aftur á móti einungis á örfáum myndum útivistarmerkjanna.  

 

Mynd 15: Bakmynd kvenkyns áhrifavalds (Ljósmynd: Amore, 2017b). 

 

Mynd 16: Bakmynd karlkyns áhrifavalds (Ljósmynd: Hardman, 2017). 

Mikilvægt er að taka til greina að um tískubylgju gæti verið að ræða í náttúruljósmyndun 

þar sem þessi staða var einnig algeng hjá karlkyns áhrifavöldum sem skoðaðir voru til 

samanburðar. Myndir 15-16 sýna slíkar myndir hjá kvenkyns og karlkyns áhrifavöldum. 

Þrátt fyrir að þetta lýsi ef til vill ekki staðalímyndum kvenna má vera að þessi mynd sé 

lýsandi staðalímynd fyrir hópinn „ferðalanga“ eða „ljósmyndara“. 
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Þegar myndir útivistarmerkjanna eru skoðaðar betur með tilliti til samþykktrar hörfunar 

kemur í ljós að ansi algengt er hjá útivistarmerkjunum jafnt og áhrifavöldunum að 

fyrirsætur myndanna horfi niður eða til hliðar við linsu myndavélarinnar (sjá Myndir 17-

20). 

 

 

Myndir 17-20: Samþykkt hörfun þar sem litið er til hliðar eða niður (Ljósmyndir: Ása Steinarsdóttir, 2017c; 

Li, 2017a; Icewear, 2017c; 66° Norður, 2017b). 

Efri myndirnar sýna áhrifavaldana Ásu (t.v.) og Cindy (t.h.) og þær neðri sýna fyrirsætur 

útivistarmerkjanna Icewear (t.v.) og 66° Norður (t.h.). Ása og Cindy horfa báðar niður og 

fyrirsætur útivistarmerkjanna horfa til hliðar við myndavélina. Það er að öllum líkindum 

tilviljunarkennt að áhrifavaldarnir horfi niður en fyrirsætur útivistarmerkjanna til hliðar, 

þar sem fjöldi mynda var af hvoru tveggja hjá báðum hópunum. 
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Annað dæmi um samþykkta hörfun var áberandi þema á myndum útivistarmerkjanna, en 

ekki á myndum áhrifavaldanna. Það er þegar fyrirsæturnar eru sýndar daufar á svip, nánast 

líkt og þær séu lífvana. Dæmi um þetta má sjá á Myndum 21-26, en þær eru stækkaðar 

klippur af völdum myndum útivistarmerkjanna þriggja. 

 

 

Myndir 21-26: Samþykkt hörfun þar sem konur eru daufar á svip (Ljósmyndir: Farmers Market, 2017c, 

2017d, 2017e; 66° Norður, 2017c, 2017d; Icewear 2017d). 

Myndirnar sex sýna kvenkyns fyrirsætur í klæðnaði frá Farmers Market, 66° Norður og 

Icewear. Efri myndirnar þrjár sýna augljósa samþykkta hörfun þar sem fyrirsæturnar horfa 

ekki í linsu myndavélarinnar, en á neðri myndunum er hörfunin ekki jafn augljós. Þegar vel 

er að gáð kemur í ljós að þær deila allar sömu svipbrigðunum, þ.e. eru með hálfopin augu 

og daufar í dálkinn. Þetta er einnig merki um samþykkta hörfun þar sem fyrirsæturnar 

virðast ekki vera andlega á staðnum.  
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5.2.4 Viðeigandi stærð og hlutverkaröðun  

Vegna dræms úrvals viðeigandi mynda var hvorki fjallað um viðeigandi stærð né 

hlutverkaröðun í megindlega hlutanum. Þó voru átta myndir sem sýndu bæði kynin, en 

tilheyrðu þær allar útivistarmerkjunum, eins og áður hefur verið gerð grein fyrir. Stór hluti 

þeirra eða um 87,5% sýndu áberandi viðeigandi stærð og um 75% þeirra sýndu 

hlutverkaröðun. Hér verða teknar fyrir myndir frá tveimur af þremur útivistarmerkjanna og 

þær greindar skv. líkani Goffman (1976). 

 

 

Mynd 27: Auglýsing fyrir ullarklæðnað (Ljósmynd: Farmers Market, 2017f).  

Myndin hér að ofan sýnir bæði viðeigandi stærð og hlutverkaröðun, auk þess sýnir hún 

kvenlega snertingu, hefðbundna undirgefni, samþykkta hörfun og sýningu líkamans. 

Karlmaðurinn er hærri og fyrirferðameiri en konan (viðeigandi stærð) og fer með hlutverk 

virka aðilans (hlutverkaröðun) á myndinni, þar sem hann heldur á ferðatösku. Konan skýlir 

sér á bak við öxl karlsins (samþykkt hörfun), heldur um arm hans og beygir hnéð 

(hefðbundin undirgefni hvoru tveggja), rennir fingrum sínum eftir jakkanum og snertir öxl 

hans með andliti sínu (bæði kvenleg snerting) og er mun léttklæddari en hann miðað við 

íslenskar aðstæður (sýning líkamans).  
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Mynd 28 sýnir auglýsingu á útivistarklæðnaði sem birt var af útivistarmerkinu Icewear. 

 

Mynd 28: Auglýsing fyrir útivistarklæðnað (Ljósmynd: Icewear, 2017e). 

Viðeigandi stærð er áberandi á myndinni þar sem karlmenn standa yfir konunum og horfa 

niður til þeirra. Þessar stöður gefa einnig til að kynna að karlarnir á myndinni stjórni og 

sýnir myndin því hvort tveggja viðeigandi stærð og hlutverkaröðun. Myndir sýnir einnig 

önnur atriði, til að mynda hefðbundna undirgefni og samþykkta hörfun. 
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Megindlegi hluti rannsóknarinnar náði aðeins yfir myndir þar sem konur voru sjáanlegar, 

þ.e. myndir af konu, konum eða báðum kynjum. Þar sem kynbundnar ímyndir og orðræða 

voru þar ráðandi var ákveðið að líta einnig léttilega til mynda útivistarmerkjanna af 

körlum, til að fá betri skilning á hlutverkaröðun kynjanna (sjá Myndir 29-35).  

 

Myndir 29-30 : Kvenmaður og karlmaður í sams konar jökkum frá 66° Norður (Ljósmyndir: 66° Norður 

2017e, 2017f). 

Myndir 29-30 eru úr myndþættinum SUMAR (e. SUMMER) sem var gefinn út í blöðungi 

sumarið 2017 og sýna Valgerði, stangveiðimann og Heiðar Loga, brimbrettakappa. 

Myndþátturinn sýnir auk þeirra karlkyns klifurmann, karlkyns fjallahjólreiðamann og 

kvenkyns hlaupara. Myndinni af Valgerði fylgir eftirfarandi texti. 

 

 Ég byrjaði að veiða mjög ung svo það var ekki fyrr en ég var sjálfsmeðvitaður 

 unglingur sem ég áttaði mig á því að ég var beinlínis eina stelpan sem stundaði 

 veiðar. Og ég held að strákarnir sem ég veiði með eigi það til að gleyma því líka. 

Að  minnsta kosti hika þeir ekki við að leysa vind í bílnum þegar við keyrum að ánni 

(66°  Norður, 9. júlí, 2017).  

 

Kynbundnar ímyndir eru töluvert áberandi í textanum hér fyrir ofan, þar sem ótrúlegt þykir 

að strákarnir hafi leyst vind fyrir framan stelpuna líkt og það sé eitthvað sem aðeins strákar 

geri, eða megi gera, og að það særi blygðunarkennd kvenna vegna þess hve viðkvæmar 

þær eru. Textinn undir myndinni af Heiðari fjallar hins vegar um mikilvægi þess að hafa 

réttan búnað á útihátíðum vegna ófyrirsjáanlegs veðurfars á Íslandi.  
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Myndir 29-30 sýna áberandi mun á veðrinu eftir því hvort kynið er á myndinni, en þetta er 

enn þá meira áberandi á myndum 31-33. 

 

 

Myndir 31-33: Munur á veðurfari á myndum karla og kvenna (Ljósmyndir: 66° Norður, 2017g, 2017h). 

Myndir 29-33 auglýsa allar regnjakka eða vindjakka. Myndir 29-30 sýna álíka jakka, á 

myndinni af Valgerði er veðrið rólegt og fallegt og er jakkinn renndur upp í háls, en á 

myndinni af Heiðari er rok og rigning og er jakkinn renndur frá. Myndir 31-33 sýna sams 

konar kynbundnar ímyndir. Þar sést Heiðar Logi klæða sig úr regnjakkanum öskrandi og 

skarta bolnum einum klæða í því sem virðist vera óveður. Kvenkyns fyrirsætan á Mynd 31 

er hins vegar með hettuna uppi og jakkann hnepptan upp í háls í stilltu veðri.  

Þegar myndir útivistarmerkisins Farmers Market voru skoðaðar kom annars konar 

hlutverkaröðun í ljós. Myndirnar tvær hér fyrir neðan eru frá árinu 2017 en svipa þó heldur 

til íslenskrar sveitar áður fyrr.  

 

Myndir 34-35: Kona með matarfat og karl með skóflu (Ljósmyndir: Farmers Market, 2017g, 2017h). 
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Fyrri myndin (t.v.) sýnir unga konu bera fat fullt af sveppum og sú seinni (t.h.) sýnir mann 

sem heldur á jarðvinnuverkfæri. Konan virðist fremur dauf á svip og með hálf lokuð augun 

en karlmaðurinn virðist einbeittur og ákveðinn. Myndirnar vísa í kynbundin hlutverk sem 

voru áður fyrr í hávegi höfð hér á landi. 

5.2.5 Sýning líkamans 

Af áhrifavöldunum þremur í rannsókninni höfðu tvær þeirra birt myndir af sér nöktum í 

náttúrunni og tvær birt myndir af sér í nærfötunum eða sundfötunum einum klæða í 

náttúrunni, þar af ein sem hafði birt hvort tveggja. Undir myndunum sem sýndu nakta 

kvenlíkama fylgdi oft texti með tilvísun í móður náttúru eða aðra persónugervingu 

náttúrunnar, en sjá má dæmi um það á Myndum 36-42. 

 

Mynd 36: Hoppandi nakin á kletti (Ljósmynd: Li, 2017b). 

„Hreyfist með vindinum“ (e.„Moving with the wind“) var textinn sem fylgdi Mynd 36.  

Hér sést áhrifavaldurinn hoppa nakin á kletti í náttúru Íslands þar sem hún líkir hreyfingum 

sínum við hreyfingar vindsins, líkt og vindurinn sé annað hvort hluti af henni eða stjórni 

henni og feyki henni um. 

Áhrifavaldurinn Sorelle, hefur gefið út fleiri en einn myndþátt sem sýnir nekt í íslenskri 

náttúru. Sorelle naut mikilla vinsælda á samfélagsmiðlinum Instagram fyrir myndaþátt 

sinn „sundföt í snjónum“ (e. bikini in the snow) sem hún birti 2016 og sýndi hana 

framkvæma allskyns heimilisstörf í snjónum, ýmist í sundfötunum einum klæða eða nakin. 

Þar sást hún strauja, ryksuga, matreiða, horfa á sjónvarpið og lesa bækur svo eitthvað sé 

nefnt (Cliff, 2016), en hér fyrir neðan má sjá fjórar þeirra. 

 

 

Myndir 37-38: Léttklædd kona straujar og ryksugar í snjó (Ljósmyndir: Amore, 2016a, 2016b). 
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Myndir 39-40: Léttklædd kona heldur á bókum og búsáhöldum í snjó (Ljósmyndir: Amore, 2016c, 2016d). 

Myndirnar sem tilheyra myndþættinum voru ekki rannsakaðar skv. greiningarlíkani 

Goffman vegna þess að myndþátturinn var gefinn út árið 2016 og aðeins voru myndir frá 

2017 til rannsóknar. Myndirnar hér að ofan sýna engu að síður nekt og augljósa tengingu 

konu við heimilið og heimilisverkin. 

Myndþátturinn sem Sorelle birti árið 2017 og verður hér lýst inniheldur myndir af henni 

sjálfri nakinni í náttúru Íslands (sjá Myndir 41-42).  

 

Myndir 41-42: Nekt í náttúru Íslands (Ljósmyndir: Amore, 2017c, 2017d). 

Myndirnar úr þessari seríu eru 6 talsins og sýna 5 þeirra kvenmannslíkama sem liggur í 

sömu stöðu ýmist á þjóðveginum, á stuðlabergi eða í Reynisfjöru. Þá var ein mynd sem 

sýnir afturhluta konu sem gengur nakin í fjöru. Konan hylur brjóst sín og andlit á 

myndunum öllum og eins og sjá má á myndinni er hún í mjög undirgefinni stöðu, liggjandi 

á jörðinni með bæði hné bogin. Áhrifavaldurinn leynir ekki að hún sé sjálf á myndinni og 

skrifar undir Mynd 41 (t.v.) að hún sé hugfangin af náttúrunni og formi líkama kvenna og 

að þetta sé útkoman. Undir næstu mynd (t.h.) skrifar hún:  
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04:00. Miðnætursólin er falin á bak við morgunþokuna á annasömustu strönd 

Íslands. Enginn sést. Aðeins ég og Móðir náttúra að deila augnabliki af hrárri 

varnarlausri þögn. Á þessum stundum upplifi ég sem mest frelsi og finnst ég vera 

líkust sjálfri mér (Amore, 2017A, texti birtur undir Mynd 42, 20. júní, 2017). 

Myndir áhrifavaldanna sem sýna allsnekt eiga það sameiginlegt að ekki sést í andlitið á 

fyrirsætunum á myndunum. Útivistarmerkin héldu sig nánast alfarið frá því að sýna nekt, 

að undanskildum myndum sem sýna heldur léttklæddar konur miðað við veðurfar Íslands 

(sjá Mynd 43).  

 

Mynd 43: Léttklædd kona í náttúrunni (Ljósmynd, 66° Norður, 2017i). 

Mynd 43 sýnir konu sem klædd er í dúnúlpu en er þó ekki í buxum. Að konan sé í dúnúlpu 

gefur til að kynna að kalt sé í veðri og þess vegna mætti færa rök fyrir því að henni liði 

betur í buxum. Myndirnar sem sýna nekt sýna einnig margar tengingu við náttúruna, en 

betur verður farið í það í næsta kafla. 
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5.2.6 Konan, barn náttúrunnar 

Persónugerving náttúrunnar, þá sérstaklega vísanir í móður náttúru, er áberandi þema á 

myndum bæði áhrifavaldanna og útivistarmerkjanna sem og textum sem fylgja myndum 

áhrifavaldanna. Algengt er að konurnar klæðist fatnaði sem passar við litapallettu 

náttúrunnar og er útkoman sú að þær virðast falla inn í náttúruna (sjá Myndir 44-47).  

 

Myndir 44-47: Klæðnaður kvennanna gerir það að verkum að þær falla inn í náttúruna (Ljósmyndir: Ása 

Steinarsdóttir, 2017d; Amore, 2017e; Farmers Market, 2017i, 2017j ). 

Efri myndirnar tvær eru af áhrifavöldunum Ásu (t.v.) og Sorelle (t.h.), en Ása klæðist þar 

bleikum jakka sem fellur inn í liti himinsins ásamt endurspeglunar hans og Sorelle klæðist 

fjólublárri húfu og stendur á meðal lúpína líkt og hún sé ein af þeim. Myndirnar fyrir neðan 

eru frá merkinu Farmers Market og sýna báðar sömu fyrirsætuna. Á annarri myndinni (t.v.) 

stendur hún í sjali sem svipar til grassins og hreyfist með vindinum. Hin myndin (t.h.) sýnir 

hana aftur í sama grasinu, en nú í peysu sem fellur vel við lit þess. Einnig svipar litnum á 

hári hennar til lits jarðarinnar.  
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Enn meiri náttúrutengingu má sjá á þeim myndum þar sem fyrirsætur hreyfa sig eða dansa 

með náttúrunni, en dæmi um það má sjá á Myndum 48-49. 

 

Mynd 48- 49: Dansað með náttúrunni (Ljósmyndir: Li, 2017c, Farmers Market, 2107k). 

Myndin til vinstri sýnir áhrifavaldinn Cindy dansa í rauðum kjól með norðurljósunum og 

sú til hægri sýnir fyrirsætu Farmers Market dansa með náttúrunni, þá líklega vindinum. 

Tenging konunnar við náttúruna er ekki einungis bundin við myndir heldur birtist hún víða 

í textum undir myndum áhrifavaldanna. Samkvæmt þeim textabrotunum skapar móðir 

náttúra leyndardómana sem liggja undir Íslandi, myrkrið og massa hafsins (Amore, 2017B) 

og er aðeins bundin af sínu eigin frelsi (Li, 2017A). Þar er einnig að finna ýmsar 

persónugervingar þar sem talað er um móður náttúru. Sorelle skrifar undir eina mynd af sér 

að berskjaldaðasta hlið hennar rynni saman við móður náttúru þar sem hún liggur nakin í 

náttúrunni. Þetta er svipuð mynd og sýnd er af Ólafi Darra í þáttunum Ófærð, þar sem hann 

reikar um snæviþakinn í náttúrunni líkt og hann sé hluti af henni (Kristín Loftsdóttir, o.fl., 

2017). Þá líkir Cindy norðurljósunum við valkyrjur í texta sem fylgir mynd af 

norðurljósunum. „Frosnu logarnir eru sem endurskin af skínandi herklæðum valkyrjanna 

þar sem þær fara yfir himna norðursins í átt að Valhöll (Li, 2017B)“, en þetta er í takt við 

persónugervingu Norðmanna af norðurljósunum sem Valkyrjum (Brekke, A. & Egeland, 

A., 1983).  
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5.3 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að greina birtingarmynd kvenna í nýstárlegri 

markaðssetningu landsins á samfélagsmiðlinum Instagram. Markaðsstofur ásamt ýmsum 

öðrum íslenskum fyrirtækjum hafa verið brennidepillinn í umræðu um ábyrgðarfulla 

markaðssetningu ferðaþjónustunnar, en lítið hefur borið á umfjöllun um ábyrgð áhrifavalda 

í þeim efnum. Megin þema þessarar rannsóknar er staðalímynd íslenskra kvenna í 

markaðssetningu ferðaþjónustunnar og hljóma rannsóknarspurningarnar svo: 

 Halda áhrifavaldar og útivistarmerki í gamaldags kvenímynd þar sem  

 íslenskar konur eru sýndar sem hluti af náttúrunni, undirgefnar og kyntákn? 

 Notast áhrifavaldar við sams konar kvenímyndir og útivistarfyrirtæki gera?  

Það má segja að bæði útivistarmerki og áhrifavaldar haldi í gamaldags kynbundna ímynd 

af íslenskum konum þar sem öll atriðin til athugunar sáust á myndum hvoru tveggja 

áhrifavaldanna og útivistarmerkjanna. Atriðin kvenleg snerting og hefðbundin undirgefni 

voru lík hjá hópunum tveimur, en komu þó ekki fram á stórum hluta myndanna. Þó er 

munur á hópunum tveimur þar sem tölfræðilega marktækur munur fannst á myndum 

hópanna í sýnileik á samþykktri hörfun kvenna, nekt líkama og tengingu þeirra við 

náttúruna, en öll þessi atriði voru mun sýnilegri hjá áhrifavöldunum. Því má segja að 

útivistarmerkin og áhrifavaldarnir notist við sams konar kvenímynd í myndefni sínu, en að 

sum atriðanna séu mun sýnilegri hjá áhrifavöldunum. 

Þetta styður kenningar Gelman (2003) og Bem (1993) um að einstaklingar mótist eftir og 

byrji að haga sér samkvæmt þeim fyrirmyndum sem tengdar eru við þeirra hóp og að 

samfélagið og nærumhverfið stjórni þeirri mótun. Rannsóknin sýnir fram á að hugmyndir 

áhrifavaldanna um framsetningu íslenskra kvenna styðji umræðu Gelman og Bem um að 

eðlishyggjan ráði að miklu hugmyndum einstaklinga. Áhrifavaldarnir þrír leituðu til 

fyrirmynda í myndatökum sínum sem koma upprunalega frá eldra auglýsingaefni sem 

sýnir neikvæða og jafnvel niðurlægjandi kvenímynd. Leifar af þessu fundust í 

myndatökum þeirra, þar sem vinsælt var á meðal þeirra að mynda sig naktar eða mjög 

léttklæddar í náttúrunni, horfandi niður, liggjandi varnarlausar o.s.frv. 

Af einhverjum ástæðum virtust útivistarmerkin passa sig betur á þessu og mjög lítið var um 

nekt og náttúrutengingu á myndum þeirra. Ástæðan fyrir því að þessi tvö atriði eru ekki 

jafn sýnileg og kvenleg snerting og hefðbundin undirgefni gæti verið sú að þessir þættir 

hafa verið gagnrýndir mjög á myndum sem birst hafa í markaðssetningu ferðaþjónustu 

áður, sbr. „Dirty-Weekend„ herferð Icelandair. Þá gæti verið að vitneskju vanti um að 

kvenleg snerting og hefðbundin undirgefni lítillækki konur og sýni neikvæða kynbundna 

ímynd af þeim. 

Hlutverkaröðun var mjög áberandi á myndum útivistarmerkjanna eins og kom betur fram í 

eigindlega hlutanum, þegar ljósmyndir rannsóknarinnar af konum voru bornar saman við 

auglýsingar af karlmönnum sem sýndu svipaða vöru, í báðum tilfellum jakka. Þar var 

munur á veðurfari mjög áberandi þar sem veðrið er almennt betra á myndum af konum og 

þær eru með rennt upp í háls og jafnvel í peysu innanundir, en mikill vindur og 

skafrenningur var á myndunum af körlunum. Maðurinn á myndunum var ólíkt konunum 

ekki með rennt upp í háls, heldur rennt frá og á einni myndinni var hann nánast komin úr 

jakkanum á meðan hann virtist „berjast“ við storminn úti. Þetta styður kenningar Pritchard 
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og Morgan (2000) um kynbundið landslag þar sem karlar eru sýndir sem virkir 

þátttakendur, en konur sýndar sem undirgefnar og er í takt við rannsókn Kristínar 

Loftsdóttur o.fl. (2017) á ímynd Ólafs Darra í þáttunum Ófærð. 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja enn fremur kenningar Goffman (1976) um að ekki 

aðeins auglýsingastofur og fyrirtæki sýni ákveðna staðalímynd kvenna í auglýsingum 

heldur sjáist hún einnig í efnissköpun áhugamanna um ljósmyndun þar sem sú kenning á 

við enn þann dag í dag. Umfram það sýnir rannsóknin að umtalaðar staðalímyndir birtist 

sumar hverjar á meira áberandi hátt í efnissköpun áhrifavalda. Það styður túlkunarhring 

Urry (1990) og sýnir fram á að áhrifavaldar leiti til annarra fyrirmynda sem sýna nekt og 

tengingu við náttúruna frekar en fyrirmynda útivistarmerkjanna. Skv. túlkunarhringnum er 

líklegt að myndirnar hvetji einhverja þeirra sem sjá þær til að ferðast til Íslands og að þeir 

muni þá nota myndina sem fyrirmynd að nýrri mynd sem þeir taka og þannig mynda nýjan 

hring o.s.frv. Staðalímyndirnar sem áhrifavaldarnir sýna eru mikið áhyggjuefni þar sem 

áhrifavaldarnir eru fyrirmynd fylgjenda sinna sem oft telja tugi þúsunda. Þar sem 

almenningur getur orðið að áhrifavöldum án þess að mennta sig sérstaklega í 

markaðssetningu er vitundarvakning um áhrif eðlishyggjunnar mikilvægari nú en nokkru 

sinni fyrr.  

Klisjur um eðlislægan kynjamismun hafa reynst lífseigar og niðurstöður rannsóknarinnar 

eru eitt dæmi um það. Það er þó langt í frá að kynbundin kvenímynd komi aðeins úr 

markaðssetningu útivistarmerkja og áhrifavalda, heldur er orðræðan um neikvæða ímynd 

íslenskra kvenna ráðandi víða í fjölmiðlum og bókmenntum. Við búum í svo karllægum 

heimi að öll norm og staðlar eru settir út frá karlmönnum. Þannig eru kynin ekki aðeins 

flokkuð eftir fyrir fram gefnum hugmyndum um eðli þeirra heldur er eðli kvenna talið síðra 

en eðli karla. Góð byrjun að leiðréttingu þessarar mismunar væri að vekja athygli á því 

hversu neikvæðar þessar myndir eru fyrir markaðssetningu Íslands. Möguleiki væri á að 

gera stóra herferð þar sem vakin er athygli á þessu með því að snúa kynjahlutverkunum við 

og sýna karlmenn í þeim hlutverkum sem konur hafa verið sýndar í, þ.e. nakta í náttúrunni, 

snertandi andlit sitt, horfandi niður og liggjandi í undirgefnum stellingum svo eitthvað sé 

nefnt. Þá væri einnig möguleiki á að vekja athygli á þessu hjá stórum áhrifavöldum sem 

birta náttúruljósmyndir af Íslandi og jafnvel fá þá til að taka svipaðar myndir þar sem 

kynímyndum er snúið við til vitundarvakningar. Þetta eru hugmyndir sem gætu haft áhrif, 

en gætu einnig týnst í þessari rótgrónu eðlishyggju. Eitt er þó víst, kynbundnu ímyndirnar 

munu haldast eins og þær eru í dag ef ekkert verður gert í þessum málum.  

Rannsókn þessi fjallar aðeins um myndefni sem áhrifavaldar og útivistarmerki birta og 

ætlað er ferðamönnum. Hún nær því ekki til viðbragða ferðamanna við þeim né til álits 

þeirra á íslenskum konum fyrir og eftir ferð þeirra til Íslands. Mikilvægt er þó að rannsaka 

hvaða áhrif þessi orðræða og birtingarmynd kvenna hefur á ferðamenn og hvaða áhrif hún 

hefur á íslenskar stúlkur. Hefur umræðan um lausgirtar fegurðardrottningar ef til vill meiri 

áhrif en jákvæð umræða um jafnréttisbaráttu íslenskra kvenna, „Me too“ byltinguna, „Free 

the nipple“ herferðina og drusluherferðina, svo eitthvað sé nefnt? Eru „Dirty-Weekend“ 

ferðamenn stór hluti allra gagnkynhneigðra karlkyns ferðamanna til landsins? Hverju búast 

karlmenn við af íslenskum konum þegar þeir koma til landsins? Er algengt að íslenskar 

konur verði fyrir kynferðislegu áreiti vegna þessarar ímyndar þegar þær fara út á lífið? 

Laga íslenskar konur og stúlkur sjálfsmynd sína að þessum kynbundnu ímyndum og haga 

sér samkvæmt þeim? Þetta eru allt spurningar sem mikilvægt er að svara til að komast að 

því hversu mikil skaðleg áhrif neikvæð birtingarmynd íslenskra kvenna hefur á konur, 

ferðamenn og samfélagið í heild sinni. 
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