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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um hina fullkomnu móður, eða raunar leitina að henni. Skoðaðar eru 

fyrirliggjandi heimildir sem varpa ljósi á hugmyndir um mæður í sögulegu ljósi fram til dagsins 

í dag. Hér verður stuðst við félagslega samanburðarkenningu Festingers, og út frá sjónarhorni 

femínískra fræða skoðað hvernig samfélagsleg viðmið og kröfur endurspeglast í óformlegum 

umfjöllunum á samfélagsmiðlum og leitast við að svara því hvernig hversdagsmæður kunna 

að verða fyrir áhrifum af umfjöllunum áhrifavaldamæðra sem deila lífi sínu í máli og myndum 

á samfélagsmiðlum. Með augum Festingers verður skoðað hvernig ríkjandi viðmið, kröfur og 

væntingar speglast aftur til áhrifavaldamæðra, þeirra sem á samfélagsmiðlum áttu mögulega 

þátt í að móta og styrkja ríkjandi viðmið, sem jafnvel stigmagnast með stríðum straumi 

óformlegra umfjallana frá sívaxandi hópi áhrifavaldamæðra. Hér fléttast því saman þungar 

kröfur og viðmið samfélagsins til hversdagsmæðra við samanburð og áhrif áhrifavaldamæðra. 

Krafan um hina fullkomnu móður birtist víða og ekki síst í umfjöllun þekktra mæðra í 

samfélaginu. Sem reyndar mögulega, þegar upp er staðið og á bak við skjáinn, eru einnig 

mannlegar hversdagsmæður. 

 

 

Lykilhugtök: Mæðrun, hversdagsmóðir, áhrifavaldamóðir, kynjahlutverk, áköf mæðrun  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA-prófs í uppeldis-og menntunarfræði við deild 

menntunar og margbreytileika Háskóla Íslands.  

Leiðbeinanda mínum, Evu Harðardóttur, kann ég bestu þakkir fyrir faglega og góða aðstoð, 

trú á viðfangsefninu sem ég valdi að takast á við og traust til mín að valda því. Þá vil ég þakka 

vinkonum mínum og samnemendum, þeim Hlín Ólafsdóttur, Söndru Lind Stefánsdóttur og 

Söndru Lind Brynjarsdóttur. Ef ekki hefði verið fyrir vináttu þeirra, stuðning, jákvæðni og 

hvatningu hefði þetta verk tæplega orðið að veruleika. Ég vil einnig þakka móður minni, 

Aðalbjörgu Hrafnsdóttur, fyrir stuðninginn, hvatninguna, alla aðstoðina og ekki síst fyrir að 

vera mér öflug kvenfyrirmynd og klettur. Hannes Þórður Þorvaldsson, minn kærasti og 

barnsfaðir, ástarþakkir fyrir stuðninginn, umburðarlyndið, fórnfýsina, skilninginn og 

hvatninguna á meðan ritgerðarskrifum stóð. Allra helst, elsku hjartans börnin mín tvö, 

Aðalbjörg Ynja, hugrakka og hæfileikaríka stelpan mín, takk fyrir að sýna þolinmæði og 

merkilegan skilning á aðstæðum, og takk litli umburðarlyndi kútur, sem færð brátt nafn þitt 

opinberað. Þetta verk er fyrir ykkur.  

 

 

 

 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti 

ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Samkvæmt samanburðarkenningu Festingers (1954) er fólk gjarnt á að bera sig saman við 

annað fólk. Við það fer af stað ferli sjálfsmats eða sjálfsskoðunar (e. self-evaluation) og veldur 

ýmist uppörvun eða niðurrifi. Hann hélt því fram að fólk máti sig við annað fólk í 

sjálfsmyndarsköpun sinni. Einstaklingur mátar getu sína eða frammistöðu við getu eða 

frammistöðu jafningja, sem getur bæði orðið til þess að metnaður eykst eða haft niðurrífandi 

áhrif sé samanburður ekki raunsær (Festinger, 1954). Það er því ljóst að kenningin á enn vel 

við, sérstaklega þegar litið er til öra þróun samfélagsmiðla.  

Rannsóknir á samfélagsmiðlum fer fjölgandi, en nýlegar rannsóknir hafa gefið ágætis 

vísbendingar um áhrif tækniþróunar á mannlega þætti og hafa þar með dýpkað fræðilega 

þekkingu á hversdagslegum athöfnum tæknivæddra einstaklinga. Hröð tækniþróun hefur 

greitt veginn fyrir notendur samfélagsmiðla og auðveldað öllum þeim sem snjallsíma valda að 

hanna sína fullkomnu ímynd með aðstoð einfaldra myndvinnsluforrita.  

Samfélagsmiðlar, mæðrun og félagslegur samanburður er þó enn sem komið er lítið 

kannað viðfangsefni, en mæðrun er eitt þeirra verkefna lífsins sem hefur í aldanna rás fengið 

á sig endurskoðaðar skilgreiningar (Chae, 2015), er ætið samfélagslegum viðmiðum háð, sem  

krefst mikils af foreldrum, gjarnan um of (Coyne, McDaniel og Stockdale, 2017). Það er því 

áhugavert að skoða hvernig hversdagsmæðrum og áhrifavaldamæðrum ber saman um ríkjandi 

viðmið og kröfur samfélagsins. 

Með ritgerð þessari er ætlunin að kafa dýpra en áður hefur verið gert. Með hliðsjón af 

kenningu Festingers (1954) og femínískum fræðum verður leitast við að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með, en þær eru 1) hvernig verða hversdagsmæður 

fyrir áhrifum af umfjöllunum áhrifavaldamæðra sem deila lífi sínu í máli og myndum á 

samfélagsmiðlum? 2) hvernig speglast ríkjandi viðmið, kröfur og væntingar aftur til 

áhrifavaldamæðra, sem jafnvel stigmagnast með stríðum straumi óformlegra umfjallana frá 

sívaxandi hópi áhrifavaldamæðra? 

Þar sem andleg líðan Íslendinga virðist fara versnandi (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, Védís 

Helga Eiríksdóttir, Sigríður Haraldsdóttir og Jón Óskar Guðlaugsson, 2019) gefur það tilefni til 

að skoða nýja þætti í lífi fólks sem ekki voru til staðar áður fyrr, til dæmis samfélagsmiðla, 

tilkomu áhrifavalda og þeirra miklu umsvif, en niðurstöður rannsókna (Chae, 2015) benda til 

að samfélagsmiðlar, til dæmis Facebook og Instagram, geti valdið kvíða, aukið á streitu (Coyne, 

o.fl., 2017) og hvatt til óraunhæfs samanburðar (Chae, 2015), en með tilkomu samfélagsmiðla 

hefur samanburður fólks á milli aukist til muna.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216309104#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216309104#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216309104#!
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2 Kenning Festingers um félagslegan samanburð 

Samkvæmt kenningu Festingers (1954) er það í eðli fólks að bera sig saman við annað fólk. 

Festinger setti fram kenningu sína um félagslegan samanburð árið 1954, sem snýst í grófum 

dráttum um samanburð fólks við annað fólk, sem leiðir ýmist til uppbyggingar eða niðurrifs. 

Með því að vega og meta stöðu sína samanborið við aðra fer af stað ákveðið ferli sjálfsmats 

eða sjálfsskoðun (e. self-evaluation). Samanburður beinist ýmist uppávið eða niðurávið, til 

dæmis er samanburður einstaklings við jafningja uppávið líklegur til að hafa uppbyggjandi og 

hvetjandi áhrif. Samanburður uppávið getur einnig verið við ókunnuga, til dæmis þekkta 

einstaklinga, en valdið niðurrífandi áhrifum séu forsendur samanburðar eru ekki réttlátar og 

aðstæður ekki sambærilegar. Samanburður niður getur verið uppbyggjandi beinist hann að 

jafningjum sem virðast í samanburði hafa lakari getu eða óréttlátar skoðanir, en getur einnig 

haft niðurrífandi verkun ef samanburður er byggður á óréttlátum á forsendum. 

Hugmyndin um fólk sem fyrirmyndir hefur einkennst af mikilli togstreitu. Velgengni 

framúrskarandi fólks hefur gjarnan verið nýtt sem fordæmi og ætluð til að hvetja og efla trú 

annara á eigin getu (Festinger, 1954). Samkvæmt Lockwood og Kunda (1997) getur það skipt 

miklu máli að fordæmi gefi þeim von sem ætlað er að hvetja, sé ætlunin að kalla fram aukinn 

metnað fólks. Félagslegur samanburður er þannig áhrifaríkastur á meðal jafningja. Valdi 

samanburður neikvæðum áhrifum er líklegt að um óraunhæfar væntingar sé að ræða 

(Festinger, 1954), til dæmis ef framúrskarandi kunnátta einstaklings eftir áralanga þjálfun er 

meint að vera fordæmisgefandi, en undirstrikar einungis fullkomið kunnáttuleysi þeirra sem 

enga reynslu hefur á sama viðfangi og eiga jafnvel litla sem enga möguleika á að ná 

sambærilegum árangri. Þannig hefur það mikið að segja að vita hvert viðkomandi stefnir og að 

fordæmi séu réttmæt. Samanburði er þá beint í átt að fólki sem hefur náð árangri á 

sambærilegu sviði, sem getur þannig eflt trúnna á getu fólks (Lockwood og Kunda, 1997). 

Samanburður við jafningja í ögn betri stöðu er þannig líklegur til að hafa hvetjandi og eflandi 

áhrif. Leiði samanburður til niðurrifs er líklegt að væntingar hafi byggst á veikum grunni, 

samanburðurinn óraunhæfur, eða sjálfsmynd brotin (Vogel og Rose, 2016). Því er raunsætt 

mat og sjálfsþekking lykilatriði, og getur haft mikið að segja um áhrif samanburðar við annað 

fólk. 
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3 Femínísk fræði 

Mælingar hafa sýnt að á heimsvísu eru Íslendingar efstir á lista með hæsta hlutfall jafnréttis 

karla og kvenna (Kristín Ólafsdóttir, 2019). Þrátt fyrir gríðarlega jákvæðan árangur í átt að 

jafnrétti eimir þó enn af rótgrónum hugmyndum um hlutverk kynja. Það sýnir sig helst í 

kynbundnum misrétti, meðal annars í launamismun, vinnuframlagi, heimilishaldi og uppeldi 

(Mannréttindastofa Íslands, e.d.). Hefðbundnar hugmyndir um eðli og hlutverk kynja hafa í 

aldanna rás viðhaldið kynbundnu misrétti. Hér verður fjallað um jafnrétti, kvenleika og 

karlmennsku, og gróflega varpað ljósi á nokkra sögulega þætti sem einkennt hafa stöðu 

kvenna.  

3.1 Kvenleiki / karlmennska 

Plató gerði tilraun til að stugga við þeim hugmyndum sem þá ríktu um hlutverk konunnar 

með því að spyrja að því hvort kona gæti mögulega verið jafn hæf karlmanni fengju þau sömu 

menntun, en hugmyndir Plató sköruðust rækilega á við hugmyndir Aristótelesar, sem taldi 

konur óæðri. Án frekari útskýringa sagði Aristóteles konuna valdlausa af náttúrunnar hendi, 

og að hún væri í raun misheppnuð útgáfa af karlmanni, af guði gerð til að ganga með börn og 

brjóstfæða, og til þess hlúa að heimilinu. Plató sá hins vegar ekki endilega afgerandi mun á 

líffræðilegu kyni karls og konu þar sem bæði væru kynlausar sálir í kyngerðum líkama. 

Tvíhyggja er þannig hugmyndafræði sem rekja má allt aftur til Aristótelesar, þar sem tilveru 

andstæðna er haldið fram; parasambönd þar sem annað hefur iðulega meira vægi en hitt 

(Smith, 1983). Með kynjatvíhyggju er þar með gengið út frá því að í veröldinni séu tvö andstæð 

kyn; annars vegar konur og hins vegar karlar. 

Innan eðlishyggju ríkja þau sjónarmið að geta fólks og gjörðir ákvarðist út frá líffræðilegu 

kyni, og jafnvel þótt fyrir finnist viðurkenning á félagslegri mótun kyngervis er almennt gengið 

út frá því að kyn ráði hegðun og hlutverki og að því fái ekki breytt (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2004). Konur eru kvenlegar, karlar sýna karlmennsku. Orðið karlmennska hefur verið notað 

sem vísun í það sem þykir að í hegðun og viðhorfum, yfirleitt á meðal karlmanna. Agi, rökvísi 

og hetjuskapur þykir einkennandi fyrir karlmennsku og tengist gjarnan völdum og líkamlegum 

yfirburðum í almennri orðræðu. Orðið kvenleiki ber aftur á móti með sér andstæðu þess sem 

einkennir karlmennsku; valdleysi og veikleika, og á almennt við hið viðkvæma, mjúka, fíngerða, 

hlýja, hófsama og tilfinningasama (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Það má því kannski 

segja að hugmyndafræðilega hafi karlmennska og kvenleiki lengi dansað hinn dæmigerða 

Argentínska tangó, þar sem karlmennskan stýrir með öllum sínum yfirburðum og einskæru 

vegvísi, og kvenleikinn fylgt hverju spori þétt á eftir, rétt eins og settar reglur kveða á um.  

Feðraveldissjónarmið einkennast af kerfislegum völdum sem standa vörð um karllægar 

hugmyndir. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) útskýrir í bók sinni Karlmennska og 
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jafnréttisuppeldi að innan viðtekinna hugmynda um karlmennsku vilji verða togstreita á milli 

þess sem er ríkjandi annars vegar og víkjandi hins vegar. Þar er til að mynda ríkjandi sú viðtekna 

samþykkt að karlmenn eða karllægar hugmyndir séu ráðandi, oftar en ekki innan stofnana, og 

jafnvel þótt konur komist til valda munu þær alla jafna finna fyrir stýringu og þær að endingu 

fallast á hinar ríkjandi hugmyndir karla, eða missa áunnin völd (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2004). 

Simone de Beauvoir (2010), sem var heimspekingur, rithöfundur og femínisti, veltir því 

fyrir sér í bók sinni The Second Sex (í. Hitt kynið) hvað raunverulega felist í því að vera kona, en 

það hefur aldrei verið skilgreint með nægilega sanngjörnum hætti þannig að konur, um það 

bil helmingur mannkyns, geti tileinkað sér og staðið undir settum væntingum. Konur eru alls 

konar, jafn mismunandi og þær eru margar. Er það ekki nóg? Hún (de Beauvoir, 2010) bendir 

á að það geti verið mjög tvístrandi þegar konu sé sagt að vera kona, hvað þá kvenleg. Þar sem 

hún er allskostar óviss um hvers sé óskað af konum spyr hún, þegar hún varð vör við áhyggjur 

af hverfandi kvenleika kvenna, hvort það væri í raun og veru legið sem skilgreini konur, (de 

Beauvoir, 2010), en konan, hvað skilgreini hana og hvernig hegðun og lundarfar sæmi hinni 

fullkomnu konu hefur einmitt, í aldanna rás, verið síbreytilegt álitamál (Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2012) og ríkjandi viðmið tíðaranda háð.  

Mælikvarði kvenleika hefur verið skilgreindur sem ákveðið viðmót, líkamsbeiting og 

tjáning, samanborið við karlmennsku sem andstæðu þess sem þykir kvenlegt. Kvenleiki er 

sagður vera styðjandi þegar ráðandi afl karlmennskunnar er samþykkt. Kvenleiki sem hins 

vegar óhlýðnast karlmennsku með því að rísa gegn ríkjandi staðalmyndum kallast mengandi 

kvenleiki, enda sé slík uppreisn hegðun sem slítur hið hefðbundna samband ráðandi 

karlmennsku og styðjandi kvenleika (Berglind Rós Magnúsdóttir, Guðrún M. Guðmundsdóttir, 

Jóna Pálsdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010; Gyða Margrét Pétursdóttir, 

2012). Þá hefur kvenleiki  mikið að segja um gjaldgengi kvenna, þær standa skör lægri en karlar 

og það sýnir sig best þegar litið er til baráttunnar um völd (de Beauvoir, 2010). Þannig segir 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) að í karllægum heimi þyki alla jafna sjálfsagt að karlar hafi 

völdin, en fyrir konur að öðlast sömu völd krefjist það iðulega ferðalags um stórgrýttan veg. 

Þrátt fyrir að ákveðin meðvitund ríki á meðal fólks um hvað sé rétt og rangt varðandi völd og 

samskipti kynja sé eftirbreytni þó gjarnan í takt við ríkjandi karlhyggjuhugmyndir (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004). Konur hafa öðlast rétt á því að hafa skoðanir en þær þurfa 

sannarlega að samræmast karllægum skoðunum sé vænst til þess að á þær sé hlustað.  

Þar sem karlar hafa verið skör hærra, hafa konur í þessu samhengi átt sögulega mun 

erfiðara uppdráttar. Þær hafa sett frama, áhugamál og þarfir til hliðar til að sinna öðru 

hlutverki sem þeim var ætlað; að sjá um uppeldi og heimilið. Jafnvel þótt viðhorf fólks hafi að 

mörgu leiti þróast í jákvæða átt tekur samfélag í heild sinni lengri tíma að aðlagast. Skýrsla 
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Kolbeins H. Stefánssonar (2008) sýndi að enn sé nokkuð hátt hlutfall Íslenskra kvenna sem 

meta hlutverk sitt út frá téðum eðlishyggjusjónarmiðum. 

3.2 Jafnrétti í samþættingu atvinnu- og fjölskyldulífs 

Samkvæmt mælingum OECD (2019) á atvinnuþátttöku kvenna á aldrinum 15 til 64 ára 

mælist Ísland langhæst, eða 83.47%. Hjá aðildarríkjum Evrópusambandsins mælist 

atvinnuþátttaka kvenna heilt yfir töluvert lægri, eða 62.42%, og á öllu OECD svæðinu samtals 

60.09% (OECD, 2019). Viðmiðunar vinnuvika kvenna í aðalstarfi hefur lengst á síðustu 18 árum, 

en meðalvinnuvika hefur farið úr 25,4 vinnustundum (árið 2000) upp í 34,6 (árið 2017). 

Meðaltal vinnustunda kvenna á árunum 2000-2017 voru 34,7 á viku. Á sama tímabili skiluðu 

karlar að meðaltali 45,8 klukkustunda vinnuviku (Hagstofa Íslands, e.d).  

Ein af birtingarmyndum kynbundins misréttis er launamunur kynja, þrátt fyrir að vera 

sífellt til umræðu í jafnréttisbaráttunni. Skýring sem gjarnan er gefin til réttlætingar á 

launamun er meðal annars sú að konur skili færri vinnustundum en karlar. Það er áhugavert 

að skoða áfram, því jafnvel þar sem jafnrétti mælist hvergi hærra bera íslenskar konur þó 

talsvert þyngri ábyrgð í heimilishaldi og uppeldi barna en karlar,  sem mögulega gefur ágætis 

skýringu á ójöfnu vinnuframlagi kynja utan heimilis (Oliver Cann, 2018; Mannréttindastofa 

Íslands, e.d.; Gyða Margrét Pétursdóttir, 2010; Kolbeinn H. Stefánsson, 2008; Einar Mar 

Þórðarson, Heiður Hrund Jónsdóttir, Fanney Þórsdóttir, Ásdís A. Arnalds og Friðrik H. Jónsson, 

2008; Þóra Kristín Þórsdóttir, 2013). Í þessu samhengi hafa launavæntingar karla og kvenna 

einnig verið til skoðunar, en rannsókn sem framkvæmd var af Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands (2008) sýndi að konur höfðu lægri væntingar en karlar varðandi sanngjörn laun miðað 

við menntun. Það hins vegar útskýrir ekki viðhorf þeirra sem lokaákvörðun taka um laun (Einar 

Mar Þórðarson, o.fl., 2008) en það er að miklu leiti undir þeim komið að brjóta upp kynbundinn 

launamun. Það má til dæmis gera með því að stuðla að fjölskylduvænum aðstæðum á 

vinnumarkaði þar sem bæði mæður og feður njóta sama skilnings á samábyrgð foreldra í 

uppeldi og heimilishaldi.  
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4 Hugmyndir um mæðrun í sögulegu ljósi 

Samkvæmt orðabókaskilgreiningu er móðir sú sem elur af sér barn (Snara.is, e.d.) og það sem 

viðkemur móður og þykir móðurlegt (Snara.is, e.d.) má almennt rekja til kvenleika. Móðir er 

góð og ljúf og hlý. Orðið móðurhlutverk má því álykta að sé vísun í það meinta hlutverk konu, 

sem er ætlað ákveðið eðli og hegðun samkvæmt því (de Beauvoir, 2010). Þannig er móðir sú 

sem í hlutverki sínu hlúir að börnum sínum með umhyggju sinni, kvenlegu hlýju og eðlislegu 

móðurást. Þar sem sögulega hefur verið tilhneiging til að skilgreina konur út frá móðurlegu 

eðli og áhuga á heimilisstörfum hefur hlutverk kvenna sem mæður af sama skapi verið 

skilgreiningum háð og jafnvel síbreytilegum, því reglulega verða til nýjar reglur, breytt viðmið 

og þungar samfélagslegar kröfur, sem þyngjast enn meir með tilkomu ýmissa utanaðkomandi 

þátta.  

Lengi hefur því verið haldið fram að móðurhlutverkið sé hin eina sanna lífsfylling kvenna 

sem hámarki kvenleika þeirra (de Beauvoir, 2010). Það sé konum eðlislægt að vilja verða 

mæður enda hafi þær frá náttúrunnar hendi það sem til þarf til að ganga með, fæða, tengja 

við og elska barn sitt (Sunna Símonardóttir, 2016a). Femínistar hafa leyft sér að efast um þessa 

nálgun og í kjölfarið haldið því fram að með mótunarhyggju hafi samfélagið kennt konum að 

móðurhlutverkið ætti að vera öllum konum eftirsóknarvert verkefni í skjóli þess að eðlileg 

framvinda lífsins sé að viðhalda mannkyninu (Phoenix, Woollett og Lloyd, 1991). Þáttur kvenna 

og karla í þeim efnum vissulega alveg jafn nauðsynlegur. Þó benti de Beauvoir (2010) á að 

verkefni konu í fjölgun mannkyns myndi samt sem áður sennilega aldrei verða til þess að hún 

yrði metin til jafns við karl, þótt getnaður í líffræðilegum skilningi sé hnífjöfn samvinna karls 

og konu.  

Mæður eru, eins og fólk almennt, jafn mismunandi og þær eru margar, hver með sína 

reynslu, viðhorf og gildi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Þó hafa alla tíð verið undirliggjandi 

viðmið um það hvað aðgreini mæður frá þeim sem þykja bera af. Þannig hefur flokkun mæðra 

í góðar eða slæmar viðgengist alla tíð. Hin góða móðir er nær fullkomin en einkenni hinnar 

slæmu móður er algjör ófullkomnun (Chae, 2015). Báðir flokkar efla hina ríkjandi karllægu 

hugmyndafræði um mæður og meint hlutverk þeirra, þar sem rekja megi bæði dýrðarljóma 

móðurhlutverksins og andstæðu þess, hið slæma, beint til feðraveldisins (de Beauvoir, 2010). 

Samkvæmt de Beauvoir (2010) eru allar þær kröfur, hugmyndir og viðmið sem ríkt hafa í garð 

kvenna komið frá feðraveldinu, þar á meðal þá óraunhæfu hugmynd um hina fullkomnu konu 

Maríu mey. Hún, sem var sögð öllum bestu kostum gædd, var hlýðin, auðmjúk, fórnfús, 

hógvær og æðrulaus. Að auki var hún þess megnug að verða barnshafandi þrátt fyrir að hafa 

ekki stundað kynlíf og flaug því næst í gegnum meðgöngu án vandkvæða (de Beauvoir, 2010; 

Arna Ýrr Sigurðardóttir, Guðrún Karls Helgudóttir og Kristín Gunnlaugsdóttir, 2019). Með 

Maríu sem fyrirmynd hins fullkomna hafa konur lifað í aldanna rás; ásamt henni Evu sem var 



12 

algjör andstæða Maríu (de Beauvoir, 2010), mögulega í forvarnarskyni. Þannig hefur konan 

alla tíð verið flokkuð. Góð eða slæm. 

Fyrir tíma samfélagsmiðla heyrðust reglulega hugleiðingar um undirliggjandi, ríkjandi 

kröfur til mæðra í íslensku samfélagi og um það skrifað. Þá ýmist um þau ósanngjörnu viðmið 

sem mæður virðast þurfa að þola sem og gagnrýni á viðteknar hugmyndir um hið fullkomna líf 

sem konum á að þykja eftirsóknarvert að skapa sér og sínum (sjá til dæmis: Indriði G. 

Þorsteinsson, 1987; Ingólfur Margeirsson, 1989; Guðrún Helga Sigurðardóttir, 1998). Ákall 

kvenna um breyttar áherslur í opinberri umfjöllun virðist ætíð skiljast sem svo að flottar konur 

séu ógn við þær konur sem vísa samfélagslegum kröfum um fullkomnun á bug. Þannig hefur 

verið ýjað að því að oft megi rekja rætur lyndisraskana kvenna til hugarfars, sjálfsmyndar og 

aðstæðna sem þær sjálfar hafi skapað sér. Konur ættu bara ekki að ætla sér um of, „rauði 

sokkurinn þarf að fá að rúlla nokkra hringi með hvíta þvottinum“ sem ætti að gera lífið 

bærilegra með allan þvott í sama lit (Ingibjörg Sverrisdóttir, 1998), sem er líklega 

kaldhæðnislegt skot á rauðsokkahreyfinguna. Þar var sjálfsagt gert ráð fyrir aukinni samábyrgð 

sambúðarfólks á því sem yfirleitt konan sinnti áður innan veggja heimilis. Sameiginleg ábyrgð 

foreldra á uppeldi og heimilishaldi virðist yfirleitt ekki hafa verið álitið sem lausn í augsýn, en 

atvinnuþátttaka kvenna jókst töluvert hraðar en heimilisþátttaka karla á þessum árum, og 

sama má segja um uppvöxt uppeldisstofnana sem nokkurn tíma tók að koma á legg (Helga 

Kristín Einarsdóttir, 1998). Einnig hefur konum verið bent á að slaka sjálfar á þeim kröfum sem 

þær gera til sín, það sé konu ómögulegt að gera allt í senn, sinna uppeldi og heimilinu og 

sækjast að auki eftir starfsframa. Eitthvað hljóti að þurfa að víkja (Ingibjörg Sverrisdóttir, 

1998). 

Fræðikonurnar Phoenix, Woollett og Lloyd (1991) skoðuðu fyrri rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á hlutverki mæðra, en samkvæmt þeim hafa niðurstöður sálfræðirannsókna átt þátt 

í því að viðhalda ákveðnum hugmyndum um mæðrun, og iðulega út frá einsleitu úrtaki sem 

tæplega endurspeglar heildina. Þrátt fyrir að aðstandendur þeirra rannsókna sem voru til 

skoðunar telji sig mæla hlutlaust virðist samt sem áður sjálfgefnum (e. commonsense) 

hugmyndum um móðurhlutverkið vera tekið sem sjálfsögðum, án fyrirliggjandi fræðilegra 

forsenda og þannig gefinn tóninn um hvernig mæðrun ætti að fara rétt fram. Fyrrgreindar 

rannsóknir einblína gjarnan á þroska barnsins og út frá þeim hafa orðið til viðmið um hvernig 

konur ættu að bera sig sem mæður í uppeldishlutverki (Phoenix, Woollett og Lloyd, 1991). 

Þannig hefur verið einblínt á menntun, atvinnuþátttöku, bakgrunn og hjúskaparstöðu mæðra 

til að leita skýringa þegar þroski barna er rannsakaður. Sé þroskaferill barns ekki eftir 

viðmiðum fellur sökin iðulega á móðurina, en þar til nýlega höfðu feður og þeirra sýn og 

þátttaka í uppeldi lítið verið til skoðunar. Samfélagslegri orðræðu sem beinist að mæðrum 

gefur gjarnan í skyn að það sé móðirin sem sé barnanna aðal umönnunaraðili og til að hámarka 
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líkur á eðlilegum þroskaferli barns og stuðla að því að það muni standa uppi sem vel gerður 

einstaklingur sé vænlegast að veita mikilvægu móðurhlutverki sínu óskipta athygli allan 

sólarhringinn og veita örvun og uppbyggjandi félagsskap (Phoenix, Woollett og Lloyd, 1991). 

Út frá niðurstöðum slíkra rannsókna urðu til viðmið, sem í dag kristallast í hegðun sem kölluð 

er áköf mæðrun (e. intensive mothering).  

4.1 Nýtt líf: Samfélagslegar kröfur, viðmið og væntingar 

Hugmyndin um meðgöngu og fæðingu er afar rómantísk sé litið til alls þess sem látið er 

ósagt þegar kemur að almennri orðræðu um barneignir (de Beauvoir, 2010), mögulega 

gagngert til að viðhalda mannkyninu. Það má segja að líf barnshafandi konu sé tekið yfir við 

jákvætt þungunarpróf, ekki aðeins af barninu sem hún gengur með og öllum þeim líkamlegu 

breytingunum sem þungun fylgir (de Beauvoir, 2010) heldur einnig af heilbrigðisstarfsfólki sem 

mætti ætla að líti á meðgöngu sem sjúkdóm og ekki síst samfélaginu sem kann að hafa skoðun 

á flestum ákvörðunum sem teknar eru á meðgöngu (Annadís Gréta Rúdólfsdóttir, 2000). Alla 

meðgönguna er verðandi móðir undir smásjá því þunguð kona ætti ekki að leyfa sér hvað sem 

er. Þar má til dæmis nefna að barnshafandi kona ætti samkvæmt ráðleggingum sérmenntaðra 

að fylgja óyggjandi viðmiðum heilbrigðisyfirvalda varðandi mataræði, hreyfingu og þyngd, 

draga úr hvers kyns álagi og einbeita sér sérstaklega að því að efla andlega heilsu (Annadís 

Gréta Rúdólfsdóttir, 2000; Heilsuvera.is, 2018). Mikilvægi áðurnefndra ráðlegginga er 

jafnframt undirstrikað með vísun í hina ýmsu áhættuþætti sé þeim ekki framfylgt 

(Heilsuvera.is, 2018). Þannig er meðganga algjörlega háð gildismati yfirvalda og almennings. 

Samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum þarf kona að læra líkamlega og andlega að vera móðir og 

siðmenntað samfélagið stendur vörð um sett viðmið yfirvalda. Samkvæmt Chae (2015) eru 

formlegar upplýsingar og ráðleggingar, til dæmis frá yfirvöldum, mun líklegri til að valda 

mæðrum álagi og hvetji til samanburðar og samkeppni á meðal mæðra, þar sem mæður vilja 

gera vel. 

Sunna Símonardóttir (2016a) skoðaði hvernig hugmyndir um tengslamyndun mæðra við 

börn sín hafa orðið að rauðum þræði í starfi meðgöngu- og ungbarnaverndar í landi þar sem 

mælist hvað hæst hlutfall jafnréttis á heimsvísu, Íslandi. Tengslakenningin, sem var upphaflega 

sett fram af breska geð- og sálfræðingnum John Bowlby (1969), snýst í grófum dráttum um 

mikilvægi öruggra tengsla á milli barns og móður þess, en samkvæmt kenningunni getur eðli 

tilfinningatengsla sem barn myndar við móður á sínum fyrstu árum haft forspárgildi um 

félagslega kunnáttu barnsins síðar á ævinni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Sunna (2016a) 

tók viðtöl við heilbrigðisstarfsfólk í fæðingar- og meðgönguvernd á heilsugæslum, en í þeim 

greindi hún heilmikla áherslu lagða á tengslamyndun móður og barns. Þetta vildi hún skoða 

nánar og tók því næst saman og orðræðugreindi útgefið fræðsluefni sem heilbrigðisstarfsfólk 

bendir verðandi mæðrum sérstaklega á sem traustar upplýsingar. Niðurstöður úr rannsókn 
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Sunnu (2016a) bentu til að lykilatriði úr tengslakenningunni hafi fengið talsvert svigrúm í 

landslagi nútíma þekkingar og ráðlegginga varðandi umönnun barna hérlendis, jafnvel þótt 

jafnréttisbaráttan rími ekki sérstaklega vel við kenninguna (Sunna Símonardóttir, 2016a), en 

rannsóknin (Bowlby, 1969) sem leiddi til tengslakenningarinnar einblíndi eingöngu á mæður 

sem lykilmanneskjur í lífi barns. Þannig geta rótgróin viðhorf um hlutverk kynja; hvernig móðir 

skuli tækla nýtt hlutverk sitt, hvernig hún eigi að bregðast við og hvernig henni eigi að líða sem 

verðandi móður, sem Sunna (2016a) greindi áberandi í fræðsluefninu, grafið undan því sem 

jafnréttisbaráttan heldur sannarlega fram, að karlar séu alveg jafn hæfir í umönnun barns og 

konur. 

Þá greinir Sunna (2016b) fortíðarþrá í því fræðsluefni sem hún skoðaði. Mæðrum er bent 

á ýmsa möguleika til að auðvelda þeim að sinna heimilisstörfum og eldri börnum, til dæmis 

með því að hafa yngra barnið í burðarsjali framan á sér og sérstaklega tekið fram að það hafi 

konur gert í aldanna rás. Einnig í ráðleggingum varðandi brjóstagjöf. Mæðrum er þannig 

ráðlagt að búa sér rólegt og afslappað umhverfi þegar gefið er brjóst, þar sem hraði 

samfélagsins og of mikið álag geti stefnt tengingu móður og barns í hættu (Sunna 

Símonardóttir, 2016a). Brjóstagjöf ber samkvæmt henni þann undirtón með sér að flestar 

konur muni, geti og vilji gefa brjóst, að brjóstagjöf sé auðveld og að flestar konur njóti þess og 

að hvergi væri gert ráð fyrir því að konan hafi sjálf ákvörðunarrétt um hvað henti henni – þvert 

á móti sé það ljósmóðurinnar að styðja við og hvetja áfram brjóstagjöf eða taka ákvörðun um 

hvort nóg sé komið og gefa leyfi fyrir pela (Sunna Símonardóttir, 2016b; Sunna Símonardóttir 

og Ingólfur V. Gíslason, 2018). Mæður lúta þannig í lægra haldi fyrir yfirvaldi, þrátt fyrir að 

ákvörðun varði þeirra eigin líkama, og börn.  

Ráðleggingar sem verðandi móður eru gefnar á meðgöngu af heilbrigðisyfirvöldum, sem 

og samfélaginu, eru til þess fallnar að klæðskerasníða hina góðu móður sem á að skilja og 

framfylgja samfélagslega ríkjandi viðmiðum (Sunna Símonardóttir, 2016a; 2016b). Við fæðingu 

barns er góð móðir þannig skilgreind út frá árangri brjóstagjafar, enda sé brjóstamjólk 

samkvæmt samfélagslegum viðmiðum, náttúrulega næringin sem barn ætti að fá (Sunna 

Símonardóttir og Ingólfur V. Gíslason, 2018). Móðir sem harkar af sér algeng og verulega 

sársaukafull vandkvæði við byrjun brjóstagjafar og gerir allt sem í hennar valdi stendur til að 

barnið fái þá næringu sem samfélaginu hefur tekist að upphefja sem einskonar gulltryggingu 

velfarnaðar er góð, en slæm móðir er þá sú sem ákveður að gefur þurrmjólk. Þrátt fyrir að 

íslenskar konur séu ekki endilega skyldugar eða kerfislega þvingaðar til að gefa brjóst, né 

heldur aflagt að gefa þurrmjólk, þá gefur samfélagið ríkjandi viðmið í skyn með ákveðnum 

undirtóni eins og einhvers konar áhætta sé tekin með líf barns ákveði kona að gefa ekki brjóst. 

Yfirvöld og samfélag gera almennt ekki ráð fyrir því að brjóstagjöf sé ekki allra kvenna val 

(Sunna Símonardóttir og Ingólfur V. Gíslason, 2018), hún sé ekki alltaf auðveld og að stundum 
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bregðist einfaldlega náttúran (Sunna Símonardóttir, 2016b). Mikilvægi brjóstagjafar rýmist 

innan ákafrar mæðrunar, það er gildi eldishátta virðist hafa margt að segja um gæði móður og 

viðleitni hennar til að fæða barn sitt eftir samfélagslegum viðmiðum. 
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5 Líf í viðjum samfélagsmiðla 

Samfélagsmiðlar spila stórt hlutverk í lífi fólks, sérstaklega fullorðinna Íslendinga, sem eru 

langflestir á samfélagsmiðlum, en samkvæmt gagnasöfnun Statista.com er Ísland í 6. sæti yfir 

fjölda áhorfanda á Facebook, um 90% íbúa 13 ára og eldri (NCES, e.d.). Af sama skapi er notkun 

íslenskra fyrirtækja á samfélagsmiðlum gríðarlega mikil, eða sú hæsta í Evrópu, um 79% allra 

fyrirtækja (Hagstofa Íslands, 2018). 

Samkvæmt rannsóknum sem gefa mynd af líðan fólks fer líðan versnandi, en bæði konur 

og karlar greina í auknum mæli frá verri andlegri heilsu. Í rannsókninni Heilsa og líðan 

Íslendinga (2019) voru þátttakendur beðnir um að meta andlega og líkamlega heilsu sína. 

Mælingar hafa verið gerðar áður, árið 2002, 2012 og svo árið 2017. Niðurstöður mælinga árið 

2017 sýndu að rétt um 80% fullorðinna mátu andlega heilsu sína mjög góða eða góða, en það 

er örlitlu minna en niðurstöður fyrri mælinga. Þeir fullornir sem mátu andlega heilsu sína 

sæmilega árið 2017 vor rúmlega 18%, og 3% sem mátu hana lélega. Athygli vekur að ríflega 

28% kvenna á aldrinum 18-44, sem er jafnframt yngsti aldurshópur þátttakenda, mat andlega 

heilsu sína sæmilega eða lélega árið 2017. Mælingar frá 2007 og 2012 sýndu að konur heilt yfir 

meta heilsu sína verr en karlar og skilaði mæling árið 2017 sömu niðurstöðum, eða tæplega 

23% kvenna úr öllum aldurshópum (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, Védís Helga Eiríksdóttir, 

Sigríður Haraldsdóttir og Jón Óskar Guðlaugsson, 2019). Þetta gefur sannarlega ástæður til að 

skoða þætti í lífi ungs fólks sem ekki voru til staðar áður fyrr, til dæmis samfélagsmiðla og áhrif 

þeirra á notendur, en samkvæmt markaðsmælingum Brandons Gaille (2017) er áðurnefndur 

aldurshópur langstærstur á meðal notenda á samfélagsmiðlum. 

Samfélagsmiðlar, til dæmis Facebook og Instagram, er vettvangur á alnetinu þar sem 

notendur deila gjarnan lífi sínu og skoðunum með öðrum. Nýlegar rannsóknir (Chae, 2015; 

Vogel og Rose, 2016) hafa leitt í ljós að hin eðlilega tilhneiging fólks til samanburðar (Festinger, 

1954) hefur aukist til muna með tilkomu þessara miðla, ekki aðeins við jafningja heldur einnig 

við ókunnuga.  

Niðurstöður úr rannsókn Coyne, McDaniel og Stockdale (2017) sýndu að notkun 

samfélagsmiðla geti valdið streitu og auknu álagi og að óraunsær samanburður geti haft áhrif 

á ánægju af uppeldi barna og valdið óánægju í ástarsamböndum, auk þess sem mæður væru 

mun útsettari fyrir neikvæðri upplifun af notkun slíkra miðla en feður. Jafnframt sýndu 

niðurstöður að notkun í klukkutímum talið er ekki endilega stærsta áhyggjuefnið, heldur 

aðalega hvernig samfélagsmiðlar eru notaðir. Þetta styðja niðurstöður fleiri rannsókna (Vogel 

o.fl., 2015; Lee, 2014; Jang, o.fl., 2016) sem sýnt hafa fram á að virkni á samfélagsmiðlum fari 

þó nokkuð eftir sjálfsánægju notenda, en greinst hafa tengsl á milli mikillar virkni fólks á 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216309104#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216309104#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563213004512#!
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samfélagsmiðlum og lágs sjálfsálits, þrátt fyrir neikvæða upplifun, öfugt við fólk með gott 

sjálfsálit.  

Rannsakendur hafa í miklum mæli stuðst við kenningu Festingers (1954) í rannsóknum 

sem snúa að mannlegum þáttum, meðal annars þegar skoðað er upplifun á fyrirmyndum sem 

birtast í fjölmiðlum (Chae, 2015). Kenningin á því fullt erindi í rýni á nútíma samfélagi, þrátt 

fyrir að hafa verið sett fram fyrir 65 árum, löngu fyrir tíma tæknivæðingar. 

Með samfélagsmiðlum gefst tækifæri til að spegla líf og skoðanir og máta við annað fólk. 

Við það geta vaknað spurningar um hvort eigin skoðanir séu réttar eða rangar, hvort 

lífsmynstur eða tilhögun væri bættara ef hermt væri eftir því sem aðrir gera (Festinger, 1954). 

Líkurnar á að félagslegur samanburður á samfélagsmiðlum hafi niðurrífandi áhrif eru meiri á 

meðal þeirra sem hafa brotna sjálfsmynd fyrir. Þau sem hafa sterka sjálfsmynd standa betur 

gegn sárindum og samanburður því líklegri til að virka hvetjandi (Lee, 2014; Jang, o.fl., 2016). 

Samkvæmt Vogel, Rose, Okdie, Eckles og Franz (2015) er líklegt að einstaklingur sem í miklum 

mæli mátar aðstæður sínar og skoðanir saman við annara á samfélagsmiðlum sé leitandi 

varðandi eigin sjálfsmynd og sækir jafnvel þess vegna í samanburð á samfélagsmiðlum og máti 

sig við fyrirmyndir til uppbyggingar.  

Vogel og Rose (2016) bentu á að samanburður við kunningja eða vin á jafningjagrundvelli 

sé mun líklegri til að hafa uppbyggileg áhrif en samanburður við ókunnuga. Samkvæmt þeim 

er almennt mjög líklegt að samanburður við ókunnugt fólk hafi neikvæð áhrif. Það sé vegna 

þess að almennt sýni fólk sínar allra bestu hliðar á samfélagsmiðlum og þar af leiðandi hafi 

fylgjandi engar forsendur til að vega og meta aðstæður hins ókunnuga (Vogel og Rose, 2016). 

Út frá þessu má álykta að samanburður fólks á samfélagsmiðlum við aðstæður ókunnugra, það 

er ímynd þekktra eða frægra einstaklinga, leiði sjaldnast af sér uppbyggileg áhrif, þar sem 

framsett ímynd þeirra er iðulega óraunsæ, skipulega framsett, kostnaðarsöm og gjarnan með 

aðkomu margra fagaðila. Samanburður við slíka ímynd er því tæplega sanngjarn ef aðstæður 

eru ekki sambærilegar og jafnvel líffræðilega ómögulegar. Leiðin í átt að árangrinum getur af 

sama skapi verið mjög löng og bakgrunnur fólks ólíkur.  

Áhrifavaldur á samfélagsmiðlum er einstaklingur sem hefur markaðsett sig sem persónu á 

eigin svæði á ákveðnum vettvangi, til dæmis Instagram, og hefur aflað sér mikilla vinsælda 

(Schoeneman, 2016). Fyrirtæki hafa því í auknum mæli sóst eftir samstarfi við áhrifavalda á 

samfélagsmiðlum (Pétur Gunnarsson, 2017) sem hefur orðið til þess að áhrifavaldar koma 

ýmsum varningi á framfæri með umfjöllun sinni um vörur og þjónustu, en jákvæð ummæli 

virts áhrifavalds hefur margföld áhrif á sölutölur (Bakshy, Mason, Hofman og Watts, 2011) og 

þar sem notkun samfélagsmiðla er gríðarlega útbreidd er óhætt að fullyrða að flestir almennir 

notendur verði á einn eða annan hátt varir við aukin umsvif þessa fólks. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563213004512#!
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Á meðal áhrifavalda má einnig finna vinsælar mæður sem hrifið hafa til sín fjölda fylgjenda 

(Chae, 2015) og nýta vinsældir sínar í atvinnuskyni í samstarfi við fyrirtæki (Pétur Gunnarsson, 

2017). Með aðgengi að sífelldu streymi upplýsinga um áberandi fólk, til dæmis heimilishald og 

uppeldisaðferðir þeirra sem deila ráðum og venjum með fylgjendum sínum á samfélags-

miðlum, gefist þar með einnig tilefni til að vega og meta sínar eigin aðstæður eða hugmyndir 

um mæðrun samanborið við aðrar mæður (Chae, 2015; Coyne, o.fl., 2017; Festinger, 1954). 

Hér verður dregin sú ályktun að stór hluti þeirra hversdagsmæðra sem grannt fylgjast með 

umfjöllunum áhrifavaldamæðra séu að einhverju leiti í sambærilegum aðstæðum, það er, að 

huga að uppeldi, heimili, atvinnuþátttöku, samböndum og jafnvel útliti.  

5.1 Áhrifavaldamæður og hversdagsmæður 

Langflestir foreldrar vilja börnum sínum vel og gera sitt allra besta. Í grunnin eru foreldrar 

yfirleitt sammála um að mikilvægt sé að veita börnum sínum ást, hlýju, umhyggju, öryggi, fæði, 

fatnað og húsaskjól (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019; Sæunn Kjartansdóttir, 2015), og flestir 

Íslendingar eru færir um að veita lágmarks aðbúnað. Viðmið og kröfur sveiflast þó talsvert ört 

með síbreytilegum tískustraumum og þannig hefur listi meintra nauðsynja yfir það sem ráðlagt 

er að hafa við höndina við fæðingu barns, lengst til muna, en slíkir listar eru víða aðgengilegir 

á vefsvæðum ætluðum verðandi foreldrum.  

Vinsælar áhrifavaldamæður skrifa um „mömmulífið“ á blogg-svæðum (Sjá t.d: Thorunn 

Ivars, 2019; Sólrún Díegó, 2018a-b; Alexandra Bernharð, 2018) þar sem fjallað er meðal annars 

um persónulega reynslu af meðgöngu, fæðingu og fyrstu skrefum með barni. Einnig er fjallað 

um uppeldið þar sem mæður skrifa til mæðra um það sem þeim hefur reynst gefa góða raun. 

Þá hefur verið vinsælt að fjalla um ráðandi barnafatatísku og álitlegar merkjavörur sem og 

smekkleg húsgögn og fylgihluti. Þar af leiðir eru það gjarnan starfandi áhrifavaldamæður sem 

setja tóninn hvað varðar tískustrauma og tillögur um aðbúnað barna, sem er oftar en ekki gert 

í samstarfi við fyrirtæki sem sjá þeim fyrir vörum í skiptum fyrir umfjöllun, sem á að skila sér í 

aukinni sölu á auglýstri vöru. Þar sem fyrirtæki nýta sér áhrifavalda á samfélagsmiðlum í 

sívaxandi mæli hefur áhugi almennings á völdum þessa hóps aukist. 

Aðdáun almennings á frægu fólki hefur lengi reynst fyrirtækjum tekjuaukandi, þar sem 

fræg andlit eru í auglýsingaskyni fengin sem fulltrúi vörumerkis, enda felst í því ákveðin 

gæðavottun (Gallagher, 2018). Frægur einstaklingur er sannarlega áberandi og þar með 

líklegur til að koma af stað ákveðinni tískustefnu. Það var því ekki ný aðferð hjá fyrirtækjum 

þegar byrjað var að sækjast í auknum mæli eftir samstarfi við vinsæla notendur á 

samfélagsmiðlum (Þóroddur Bjarnason, 2017). Fólk sem auðveldlega hrífur annað fólk og 

sankar að sér fylgjendum teljast áhrifavaldar. Það þarf ekki endilega að hafa verið frægt fyrir 

https://www.businessinsider.com/author/kevin-gallagher
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(Gallagher, 2018), þótt slíkt tíðkist einnig enn, og leggur yfirleitt sérstaka áherslu á afmarkað 

efni til umfjöllunar.  

Með snjallsímavæðingunni hefur hver og einn notandi öll þau tæki og tól til staðar í 

símanum til að búa til sína eigin ímynd sem birtist vinum hans og fylgjendum. Langflestir 

notendur samfélagsmiðla deila aðeins þeim mun betri myndum með umheiminum og algengt 

er að fólk leggi sig ríkulega fram við að ná fullkominni mynd (Vogel og Rose, 2016). 

Glansmyndir úr lífi fólks hafa aldrei verið jafn aðgengilegar. Schoppe-Sullivan (2017) hefur í 

ljósi þessa bent á að mögulega gæti það komið flestum til góða ef hversdagslegri augnablik 

yrði að viðurkenndu myndefni til deilingar á samfélagsmiðlum. 

Lengi vel hafa íslenskar konur gagnrýnt þá glansmynd af konum sem þeim er birt í 

tímaritum, til dæmis viðtöl við ákveðnar „ofurkonur“ með tilheyrandi áherslum á þau rótgrónu 

viðmið um hina fullkomnu konu sem getur allt, gerir allt og brosir allan hringinn á meðan 

(Katrín Óskarsdóttir, 1997). Konum hefur gjarnan verið bent á að sniðganga slík tímarit fari 

innihald þess fyrir brjóstið á þeim, en sniðganga umfjallana af þessu tagi myndi varla leysa 

nema hluta vandans og er raunverulega nær ómöguleg í nútímasamfélagi þar sem áhrif 

fjölmiðla og áhrifavalda eru allt umlykjandi. 

Sífellt fleiri áhrifavaldamæður hafa einsett sér að kynna ákveðnar aðferðir sem hafa reynst 

þeim vel, til dæmis í uppeldi þeirra eigin barna og leggja áherslu á að birta myndir, vörur og 

ráð sem tengjast uppeldi og móðurhlutverkinu (Sjá til dæmis: Sólrún Díegó, 2018a; Sólrún 

Díegó, 2017; Narnia.is, e.d.; Fagurkerar.is, 2018). Þær verða sjálfkrafa að því sem fylgjendur 

vænta að sé fyrirmynd eða fordæmi efnisins (Coyne, o.fl. 2017). Þannig geta reynslusögur 

vinsælla áhrifavaldamæðra varðandi uppeldi orðið lífseigar, en engin leið er að vita uppruna 

þess sem ráðlagt er. Það er því áhugavert að skoða hvernig konur sem áhrifavaldar og mæður 

falla að hugmyndum og kröfum samfélagsins, sem oft á tíðum eru óraunhæfar og engum 

mögulegt að standa undir. Þrátt fyrir það virðist það vera ríkjandi viðhorf til þekkts fólks, ýmist 

áhrifavalda eða annara frægra einstaklinga, að það sé fylgið sér og standi undir gríðarlegum 

væntingum (Rockwell og Giles, 2009). Áhrifavaldamæður verða líklega fyrir töluverðum 

kröfum um að standa undir því sem þær sýna eða segja í færslum til fylgjenda.  

Líklegt er að mæður máti sig og sínar uppeldishugmyndir og aðbúnað saman við ríkjandi 

hugmyndafræði þeirra sem litið er upp til, meðal annars þeirra sem birtast á samfélagsmiðlum. 

Tískubylgjur tengdar uppeldi dúkka reglulega upp sem afleggjarar eldri fræða eftir að hafa 

fengið nýtt nafn og nýjar áherslur, og eiga það til að setja óþarflega mikla pressu á foreldra; 

jafnvel vegna umfjöllunar áhrifavalda sem kunna að aðhyllast tiltekna uppeldisaðferð (Chae, 

2015). Ofan á grunnþarfir, aðbúnað, öryggis staðla og aðhlynningu barna bætast því 

síbreytilegar kröfur og viðmið um nauðsynlega þrifarútínu, heppilegasta mataræðið, 

þroskandi leikföng og fataval sem eltir tískustrauma niður til kornabarna. Listar yfir 

https://www.businessinsider.com/author/kevin-gallagher
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nauðsynjavörur fyrir nýfætt barn birtast verðandi foreldrum á lífsstílsbloggum (sjá til dæmis: 

Sólrún Díegó, 2018b; Alexandra Bernharð, 5. September 2019), sem gjarnan er kostuð og 

stundum dulin auglýsing vegna samstarfs einstaklings og fyrirtækis.  

Áhrifavaldar og meðferð auglýsinga hafa verið reglulega verið til umfjöllunar í fjölmiðlum 

(Sjá: Dagný Hulda Erlendsdóttir, 2018; Lilja Katrín Gunnarsdóttir, 2019), en áhrifavaldar virðast 

hafa starfað á nokkuð gráu svæði lagalega gagnvart neytendum, sem kvarta yfir illgreinilegum 

muni á kostuðum auglýsingum og almennri umfjöllun (Viktoría Hermannsdóttir, 2017). Þrátt 

fyrir greinagóðar „Leiðbeiningar um auðþekkjanlegar auglýsingar“ og ítarleg tilmæli 

Neytendastofu (e.d.) kemur það þó reglulega fyrir að neytendur verði varir við duldar 

auglýsingar og fara fram á aukið eftirlit (Sjá: Auður Aðalsteinsdóttir, 2018; Lilja Katrín 

Gunnarsdóttir, 2019). Siðferði áhrifavalda getur þannig haft úrslitagildi hvað varðar 

trúverðugleika, en almennt fara þegnar samfélaga fram á lágmarkssiðferði; að fólk hagi sér 

skynsamlega og hagi gjörðum sínum samkvæmt því (Rachels, J. 1997). Samviskusamur 

siðferðilegur gerandi ígrundar hegðun sína, reynir að breyta rétt eftir bestu getu og vitneskju 

(Rachels, J. 1997). Því getur það valdið ákveðinni togstreitu á milli áhrifavalds og fylgjenda séu 

þeir ítrekað beittir blekkingum, því fylgjendur gera kröfur (Elínrós Líndal, 2019). Duldar 

auglýsingar geta þannig rýrt trúverðugleika áhrifavalda.  

5.2 Undir áhrifum - áköf mæðrun og samfélagsmiðlar 

Mæður í nútíma samfélagi eru útivinnandi, taka þátt í skólastarfi barna sinna, mæta á 

tómstundamót, sækja og skutla, skipuleggja leikstundir með vinum, halda afmæli sem líkist 

helst fermingarveislu, fara með börnin í frí að lágmarki einu sinni á ári og sinnir þar að auki 

eigin áhugamálum, sem þó mæta iðulega afgangi. Samkvæmt Chae (2015) er nútíma mæðrun 

áköf og undir áhrifum frá þekktum mæðrum, til dæmis áhrifavaldamæðrum, en hún 

undirstrikar þó ákveðinn mun á formlegum upplýsingum, svo sem frá yfirvöldum, og 

óformlegum upplýsingum af vefsíðum á alnetinu. Þar má nefna mömmuhópa sem gjarnan 

myndast á samfélagsmiðlum og tengja saman verðandi mæður þar sem þær hafa kost á að 

deila með hvor annarri hinum ýmsu hugrenningum og ráðleggingum á jafningjagrundvelli 

(Coyne, o.fl., 2017). Óformleg ráð frá jafningja eru mun ólíklegri til að hafa áhrif neikvæðar 

afleiðingar af samanburði, og hvetja síður til samkeppni við aðrar mæður (Chae, 2015).  

Mæðrun hefur tekið á sig margar myndir síðastliðna áratugi. Chae (2015) skoðaði 

uppeldisaðferðir í sögulegu ljósi allt til nýbakaðra mæðra í nútímanum, áhrif samfélagsmiðla  

byggt á samanburðarkenningunni (Festinger, 1954) og áhrif samanburðar mæðra við frægar 

mæður. Reifaðar voru helstu útgáfur mæðra og það sem einkennir ríkjandi hugmyndir um 

mæðrun. Þar má nefna „ofurmömmuna“ sem vinnur fullan vinnudag og heldur heimilinu 

óaðfinnanlegu á sama tíma, og „fótboltamömmuna“ sem fórnaði frama sínum fyrir börnin. Þá 
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nefnir hún afturhvarf sem varð seint á 20. öldinni og olli ákveðnum „mömmisma“ þar sem 

gömul hugmyndafræði, sú að kona yrði ekki fullkomin fyrr en hún yrði móðir, fékk enn og aftur 

aukið vægi. Þetta  hafði í för með sér þvingandi áhrif á mæður að helga sig algjörlega börnum 

sínum. „Áköf mæðrun“ (e. intensive mothering) er sögð þaðan komin með hugmyndir um að 

móðir sé barnsins aðal umönnunaraðili og ætti að verja allri sinni orku og tíma í móðurhlutverk 

sitt. „Frægar mæður“, gjarnan „ákafar mæður“, eru þær mæður sem af einhverjum ástæðum 

urðu öðrum að staðalímynd mæðra og um birtust umfjallanir í tímaritum sem oftar en ekki olli 

mikilli söluaukningu. „Frægu mömmurnar“ voru líklegar til að segja móðurhlutverkið það besta 

sem þær hafði hent og að þær elski það hlutskipti meira en framann (Chae, 2015). Séð með 

augum Festingers (1954) er líklegt að mæður finni fyrir kröfum um að aðhyllast ríkjandi 

hugmyndafræði þeirra mæðra sem þær líta upp til. Allar líkur eru á að mæður beri sig saman 

við alls kyns mæður, séu þær útsettar fyrir upplýsingum um þær. 

Rannsókn Chae (2015) sýndi greinileg áhrif samanburðar nýbakaðra mæðra af samanburði 

við fengna fræðslu af alnetinu. Þar sem margar mæður reiða sig í miklum mæli á aðgengilegar 

upplýsingar á alnetinu var sérstaklega einblínt á samanburð við frægar mæður. Þar var ályktað 

að mæður sem fylgdu upplýsingaveitum þessara frægu mæðra væru þar með útsettari fyrir 

hugmyndafræði ákafrar mæðrunar sem þekkist á meðal nútíma mæðra og að slíkt ýtti undir 

samanburð og samkeppni. Rannsókn Chae (2015) varpaði þannig ljósi á áður ókannaðar hliðar, 

þar sem áhrif slíkra miðla höfðu lítið verið til skoðunar áður, en niðurstöðurnar sýndu tengsl á 

milli fjölmiðlaáhrifa og félagslegs samanburðar á meðal nýbakaðra mæðra. Það sem fyrst og 

fremst vakti áhuga Chae (2015) var að þær sem úttsettar voru fyrir ákafri mæðrun og 

félagslegum samanburði voru útivinnandi mæður. Niðurstöðurnar staðfestu þannig grun um 

að fræg móðir á alnetinu gæti líklega verið fyrirmynd útivinnandi mæðra. Jafnvel þótt frægar 

mæður beri á borð óraunhæfa ímynd og setji þannig viðmið og kröfur sem berast til 

hversdagsmæðra hafði reglulegt flæði deilinga áhrif. Einnig bentu niðurstöður til að lífseiga 

mýtan um hina fullkomnu móður á alnetinu valdi auknum kröfum til útivinnandi mæðra. Því 

séu raunverulegri mæður sem fyrirmyndir nauðsynlegar fyrir sama hóp svo jafnvægi náist á 

milli heimilis og atvinnu (Chae, 2015).  

Samkvæmt Chae (2015) eru nýbakaðar mæður mjög líklega í ákveðinni sjálfsmyndar-

sköpun og leitandi varðandi nýtt hlutverk sitt og þannig mun útsettari fyrir félagslegum 

samanburði. Þetta styður rannsókn Coyne, Mcdaniel og Stockdale (2017) sem könnuðu tengsl 

félagslegs samanburðar á samfélagsmiðlum og uppeldisaðferðum mæðra, andlega heilsu og 

gengi rómantískra sambanda. Alls tóku 721 mæður þátt í spurningakönnun um notkun á 

samfélagsmiðlum, uppeldisaðferðir og heilsufar, en þessi rannsókn er samkvæmt þeim 

sennilega sú fyrsta sem bendir til neikvæðra niðurstaðna hvað varðar félagslegan samanburð 

við aðra foreldra á samfélagsmiðlum, og þá allar helst fyrir mæður. Niðurstöður 
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rannsóknarinnar (Coyne, o.fl., 2017) benda til að tengja megi marga neikvæða þætti sálrænnar 

heilsu við samanburð á samfélagsmiðlum. Það sýndi sig til dæmis að mikill félagslegur 

samanburður tengdist þunglyndiseinkennum mæðra, sem batnaði alls ekki með notkun 

samfélagsmiðla og gerði jafnvel ástandið verra. Við samanburð eru líkur á að mæður upplifi 

að þær standi ekki undir því sem samanburður gefur hugmynd um að ætlast sé til af þeim og 

þegar uppeldi sýnist auðvelt á samfélagsmiðlum skilja þær ekki hvers vegna foreldrahlutverkið 

reynist þeim svo erfitt. Þá sýndi rannsóknin einnig að samanburður við aðra foreldra á alnetinu 

hefði ýmiskonar áhrif á ástarsambönd, til að mynda voru auknar líkur á árekstrum vegna 

notkunar á samfélagsmiðlum, minni upplifun stuðnings og rýr samstarfshæfni í 

uppeldisháttum. Það getur því haft áhrif á mæður að fá innsýn inn í líf fjölskyldna þar sem 

báðir aðilar virðast eiga í óaðfinnanlegu sambandi, getur valdið því að efast er um veittan 

stuðning frá maka og hvernig mæður upplifa sig í sameiginlegu uppeldisstarfi með maka 

(Coyne, o.fl., 2017).  

Það var svo rannsókn Henderson, Harmon og Newman (2016) sem gefur töluvert skýrari 

mynd af því hvernig ríkjandi viðmið og væntingar samfélaga hafa áhrif á mæður. Rannsóknin, 

sem greindi almennar umræður um móðurhlutverkið út frá femínísku sjónarhorni þar sem 

opinber viðmið og áhrif ríkjandi uppeldissjónarmiða á raunveruleika kvenna var til greiningar, 

sýndi að þótt reynt sé að forðast samfélagslega ríkjandi uppeldissjónarmið séu viðmiðin og 

kröfurnar um fullkomnun algjörlega óumflýjanlegar. Jafnvel þótt mæður aðhyllist alls ekki 

ríkjandi sjónarmið sem tíðkist í nútíma uppeldi, finni þær samt sem áður fyrir því að þær mæti 

ekki væntingum og finna þar með fyrir neikvæðum áhrifum af völdum þeirra ríkjandi viðmiða 

og krafa um fullkomnun, sem þær eru meðvitaðar um að ómögulegt sé að uppfylla. 

Rannsóknin leiddi í ljós að jafnvel þótt ekki hefði verið einblínt á þær mæður sem aðhyllast 

ákafa mæðrun, hafi það í raun haft lítið að segja hvað varðar áhrif, þar sem ríkjandi 

uppeldissjónarmið samfélags næði til allra mæðra hvort sem þeim líkar betur eða verr. Í 

niðurstöðum er ályktað að konur þurfi líklega ekki lengur að sannfærast sjálfar um „ágæti“ 

uppeldissjónarmiða, heldur hafa viðmið og kröfur um fullkomnun, sem fylgir ákafri mæðrun, 

hægt og bítandi síast í huga mæðra og endurspeglast því næst í því hvernig þær sjálfar upplifa 

sig sem móður (Henderson, o.fl., 2016). Aftur, samfélagsleg viðmið, kröfur og væntingar hafa 

mikið um það að segja hvernig móðir upplifir sig í uppeldisverkefni sínu. 

Það liggur ljóst fyrir að verðandi móðir hefur óhindrað aðgengi að ótakmörkuðum 

upplýsingum sem snertir komandi tíma í lífi nýbakaðra sem og þaulreyndra mæðra þar sem 

viðmið og samfélagslegar kröfur spegla bæði formlegar og óformlegar ráðleggingar og marka 

það sem hlotið hefur skilgreininguna áköf mæðrun (Coyne, o.fl., 2017; Chae, 2015). Þannig 

finna hversdagsmæður fyrir gríðarlegum kröfum í sinn garð þrátt fyrir að sækjast meðvitað 

ekki eftir fullkomnun (Henderson, Harmon og Newman, 2016), en þar sem áhrifavaldamæður, 
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sem virðast lifa hinu fullkomna lífi á samfélagsmiðlum og eru jafnvel ósjálfrátt ákaflega 

framfylgnar undirliggjandi viðmiðum samfélagsins eru þær þar með ákveðin fyrirmynd. Það 

sem mögulega fylgir í kjölfarið og er öllu þyngra áhyggjuefni; þar sem ímynd áhrifavaldamæðra 

á samfélagsmiðlum sýnir sjaldnast heildarmynd af lífi þeirra (Vogel og Rose, 2016), sem virðist 

fullkomlega fullkomið, er þar með líklegt að viðmiðum og kröfum sé haldið við og styrki jafnvel 

enn frekar kröfur um hið ómögulega. Fullkomnun. 
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6 Umræður og lokaorð 

Markmið þessa verkefnis var að varpa ljósi á opinbera umræðu sem snýr að mæðrum, 

sérstaklega áhrifavaldamæðrum og hvernig ríkjandi viðmið og kröfur samfélagsins verða til 

með mæðrum sem í starfi sínu opinbera líf sitt fyrir fylgjendum sínum og eru á sama tíma í 

virku samstarfi við hin ýmsu fyrirtæki sem sjá þeim fyrir hvers lags varningi í auglýsingaskyni á 

vettvangi þeirra. Það er afar líklegt að fylgjendur áhrifavaldamæðra, sem deila lífi sínu í máli 

og myndum á samfélagsmiðli, séu að stórum hluta hversdagsmæður, og vörur sem auglýstar 

eru sé meint að ná til þess hóps. Sé gengið út frá því að markhópur áhrifavaldamæðra séu 

ungar verðandi eða núverandi mæður er líklegt að sá hópur sé að fóta sig í lífinu og þar með 

líklega takmarkaða fjármuni til eyðslu. Áhrifavaldamæður hafa stundað samstarf við fyrirtæki 

sem selur dýran varning, þar á meðal mjög dýr hönnunarhúsgögn fyrir væntanleg börn, sem í 

auglýsingaskyni prýðir heimili þeirra og birtist í myndefni sem deilt er. Við það skapast ákveðin 

viðmið um hvað sé fagurfræðilega ákjósanlegt fyrir börnin. Jafnvel eru auglýstar margar vörur 

í einu sem eins konar lína þeirrar tísku sem tíðkast þá stundina og þannig er 

hversdagsmæðrum gefinn tónninn um aðbúnað væntanlegra barna sinna. En, ekki er einungis 

um beinar eða óbeinar auglýsingar að ræða á vettvangi áhrifavaldamæðra. Hversdagslegu lífi 

þeirra er deilt í máli og myndum og ber iðulega með sér margskipta umhirðu húðar, mikinn 

glæsileika, fallegt og snyrtilegt heimili, vel til höfð börnin sýna sínar bestu hliðar og 

áhrifavaldamóðirin er upp á sitt allra besta, líkamlega og andlega.  

Frá sjónarhorni Festingers og femínískra fræða var í þessari ritgerð leitast við að svara 

tveimur megin rannsóknarspurningum. Annars vegar; hvernig verða hversdagsmæður fyrir 

áhrifum af umfjöllunum áhrifavaldamæðra sem deila lífi sínu í máli og myndum á 

samfélagsmiðlum? og hins vegar; 2) hvernig speglast ríkjandi viðmið, kröfur og væntingar aftur 

til áhrifavaldamæðra, sem jafnvel stigmagnast með stríðum straumi óformlegra umfjallana frá 

sívaxandi hópi áhrifavaldamæðra? Gagnasöfnun leiddi margt áhugavert í ljós. Eftir mikla leit 

fundust engar fræðilegar heimildir sem skoðað hafa nákvæmlega það sem fjallað er um hér í 

þessari ritgerð, en þó voru nokkrar rannsóknir sem gátu saman leyft ályktanir til að svara því 

sem lagt var upp með.  Hér á eftir verður rannsóknarspurningunum svarað með fræðilegum 

útgangspunktum þessa verkefnis.  

Eðlishyggjusjónarmið hafa kennt okkur að konur og karlar aðhyllist ólíkar áherslur í lífinu 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Þetta má rekja lengst aftur í forna tíma, þar sem konur 

voru álitnar framleiðendur og umönnunaraðilar ungra barna sinna, heimilisins og eiginmans 

sem dróg björg í bú, hafði kost á að mennta sig og frelsi til alls þess sem hann óskaði (de 

Beauvoir (2010). Staða kvenna hefur sannarlega batnað til muna eftir langa baráttu fyrir 

auknum réttindum, sem gerði það að verkum að í dag trónir Ísland á toppnum í mælingum 

jafnréttis, með hæstu tölur á heimsvísu. Konur mennta sig og jafnvel endurmennta, eru virkir 
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þátttakendur á atvinnumarkaðnum, í stjórnmálum, viðskiptalífi (þótt karlar eigi þann markað 

að stærstum hluta), stunda áhugamál og ala upp börn með ýmist konum eða körlum sem þar 

að auki hafa tekið ágætlega við sér varðandi samábyrgð heimilishalds (Kolbeinn H. Stefánsson, 

2008; Einar Mar Þórðarson, o.fl., 2008; Þóra Kristín Þórsdóttir, 2013), sem er jákvætt, þótt 

vissulega megi enn vinna stærri sigra með enn jafnari ábyrgð. Baráttunni er þó hvergi nærri 

lokið.  

Konur og mæður eru einna helst útsettar fyrir kröfum og viðmiðum samfélagsins á 

samfélagsmiðlum, þótt líkur séu á slíkt nái einnig til karla (Coyne, o.fl. 2017). Væntingar kvenna 

til sjálfs sín endurspeglast gjarnan út frá samfélagslegri umræðu manna á milli, í fjölmiðlum og 

á samskiptamiðlum (Chae, 2015). Áhrifavaldakonur, sem í opinberri umfjöllun virðast 

fullkomnar á öllum sviðum og lifa fullkomnu lífi, setja tóninn varðandi samfélagsleg viðmið og 

kröfur um samfélagslega eftirsótta frammistöðu, sem síðan beinist að hversdagskonum, sem 

sannarlega getur orðið íþyngjandi þegar fullkomin heimili, fullkomin fjölskylda, fullkomið 

skipulag og fullkomnar áhrifavaldamæður deila fullkomnu lífi sínu með fylgjendum sínum á 

hverjum einasta degi, hversdagsmæðrum sem eiga ekki roð í þessa keppni. Það sama má segja 

um uppeldissjónarmið, sem hefur fengið talsvert af fræðilegri athygli síðustu áratugi. 

Samkvæmt Chae (2015) kallast það uppeldissjónarmið sem víða tíðkast í nútímanum áköf 

mæðrun, og hefur í rúm 30 ár fengið sífellt meira vægi í lífi mæðra, og vegna hylli og umfjallana 

sé áköf mæðrun nú samfélagslega samþykkt sjónarmið. Það sem rannsóknir hafa leitt í ljós er 

að mæðrum þykir viðmið og kröfur sem berast með hvers kyns miðlum gríðarlega íþyngjandi, 

og samanburður hafi yfirleitt ekki góð áhrif á mæður þar sem ímynd sé óraunsæ (Vogel og 

Rose, 2016). Þannig er þróunin ásamt miklum umsvifum áhrifavalda nokkuð áhyggjuefni. Því 

til stuðnings segja Henderson og félagar (2016) að samfélagslega ríkjandi uppeldissjónarmið 

sé nær ógerlegt að forðast. Viðmið sem samfélag stendur traustan vörð um séu allt 

umlykjandi, og jafnvel þær mæður, sem ekki nokkurn áhuga hafa á að fylgja ríkjandi straumum, 

hafa samt sem áður orðið partur af hringiðu viðmiða, krafa og væntinga. Þar sem þekktar 

mæður hafa talsverð ítök þegar kemur að því að setja tóninn (Chae, 2015) og má þar með 

álykta að hið sama eigi við um áhrifavaldamæður og áhrif þeirra á hversdagsmæður.  

Kerfislegar og samfélagslegar kröfur og viðmið sem konur, verðandi mæður og þaulvanar 

hversdagsmæður búa við bera með sér keim af rótgrónum hugmyndum um hlutverk kynja og 

eiga rætur sínar að rekja til feðraveldisins. Formlegar ráðleggingar til verðandi foreldra snúa 

iðulega að tengslamyndun mæðra og væntanlegs barns, brjóstagjöf er gæðavottun móður 

sem þurrmjólk er ekki og á sama tíma keppist samfélagið við að halda uppi rómantískri ímynd 

foreldrahlutverksins með óformlegum umfjöllunum, yfirleitt án þess að minnast einu orði á 

dekkri hliðar barneigna, því það ríkir ákveðin samfélagsleg þöggun gagnvart ýmsum 

líkamlegum breytingum kvenna á meðgöngu og það sama á við um það sem getur gerst í 
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fæðingu. Það þætti til að mynda afar ólíklegt að umfjöllun áhrifavaldamóður á 

meðgöngukvillum sem samfélagsleg sátt ríkir um að haldist óræddir væri rædd á 

auglýsingavettvangi hennar. Þótt opinber umræða hafi aukist um ýmsar afleiðingar tengt 

meðgöngu og fæðingu, ríkja þó enn ákveðin mörk um hvað sé ásættanlegt að ræða. Hver segði 

ítarlega frá sundur rifnum fæðingarvegi á samfélagsmiðlum, eða sýnir helsárar blæðandi 

geirvörtur, sem sannarlega er mögulegur fylgikvilli brjóstagjafar?  

Hröð tækniþróun hefur greitt veginn fyrir notendur samfélagsmiðla og auðveldað öllum 

þeim sem snjallsíma valda að hanna sína fullkomnu ímynd með aðstoð myndvinnsluforrita. 

Ímynd á samfélagsmiðlum endurspeglar í fæstum tilfellum raunveruleikann. Öllu verra er að 

viðmið samfélagsins hafa fylgt þróuninni fast á eftir og pikkað upp tóninn á samfélagsmiðlum 

sem í nokkrum mæli hefur yfirfærst á blákaldann raunveruleika fólks. Þannig geta jafnvel 

almennar hversdagslegar athafnir eða hverslags mannamót orðið kvíðavaldandi fyrir fólk 

standi það ekki undir þeirri ímynd sem framsett er af þeim sjálfum á samfélagsmiðlum.  

Sjálfsmynd einstaklings hefur mikið að segja um notkun fólks á samfélagsmiðlum, sem og 

áhrif af notkun slíkra miðla. Sterk sjálfsmynd veitir vörn gegn niðurrífandi áhrifum 

samfélagsmiðla og er raunar bráðnauðsynleg í nútíma samfélagi og tilheyrandi tæknivæðingu. 

Þar sem fólk sýnir alla jafna sínar bestu hliðar á samfélagsmiðlum verða fylgjendur þar með 

sjaldnast varir við hinar raunverulegu hliðar uppeldisins; þegar foreldrar fara í gegnum allan 

tilfininngaskalann, allt frá hamingju hins hversdagslega í uppeldi til niðurrifs og sjálfsefans á 

erfiðum stundum (Vogel og Rose, 2016). Það sé því mikilvægt að hlúa að jákvæðri sjálfsmynd 

sem móðir sem forvörn þess að verða ekki fyrir áhrifum óraunsærra ímynda. 

Óhætt er að fullyrða að félagslegur samanburður eigi sér stað hjá sérhverju mannsbarni 

hvern einasta dag en samkvæmt Festinger (1954) er samanburður mannlegur þáttur og fylgir 

félagslegum samskiptum. Þetta hefur verið sannreynt í rannsóknum (sjá: Vogel og Rose, 2016; 

Coyne, o.fl., 2017). Samanburður hefur óneitanlega áhrif á líf fólks en sjálfsmat og sjálfsálit 

hefur mikið um það að segja hvort áhrifin eru jákvæð eða neikvæð. Við mátum okkur saman 

við annað fólk og vegum og metum stöðu okkar samanborið við aðra. Að því sögðu getur 

samanburður hversdagskvenna við áhrifavaldakonur því tæplega talist rökréttur, því 

forsendur slíks samanburðar eru ekki endilega sanngjarnar né augljósar, þrátt fyrir að staða 

beggja rími á margan hátt saman. Þar sem vinsæl áhrifavaldamóðir hefur iðulega fram yfir 

hversdagsmóður er að sú fyrrnefnda er í mörgum tilfellum eftirsótt af fyrirtækjum, sem verður 

að samstarfi þeirra á milli og vettvangur áhrifavaldamóður þar með notaður til að auglýsa hinn 

ýmsa varning. Þær hafa skapað sér öflugan vettvang sem áhrifaríkt hefur reynst að auglýsa 

vörur á og ætlaður er að fanga athygli fylgjenda.   

Mikilvægt er að hafa í huga að sjaldnast er öll sagan sögð á samfélagsmiðlum og líf fólks 

aldrei stanslaus dans á þyrnilausum rósum. Fylgjendur áhrifavaldamæðra fá ekki innsýn bakvið 
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tjöldin né verða varir við þann hóp fagfólks sem kemur gjarnan að heildarímynd áhrifavalda; 

til dæmis markaðsfræðinga, útlitsráðgjafa, hárgreiðslufólk, förðunar- og snyrtifræðing. Þá 

stendur hvergi hvort áhrifavaldamæður fái aðstoð með heimili og börn, sem auðveldar þeim 

mögulega að sinna öllum þeim verkefnum sem eru reglulega til umfjöllunar á samfélags-

miðlum.  

Sé gengið út frá því að félagslegur samanburður sé eðlislæg tilhneiging fólks (Festinger, 

1954) og samanburður jafningja á milli sé líklegri til að hafa uppbyggjandi og eflandi áhrif og 

hvetja þannig einstakling til að leggja enn harðar að sér með því að setja sér háleitari markmið 

og vonast til að standast viðmið og kröfur, gefur það vísbendingar til þess að það geti þar með 

einnig átt við um áhrifavaldamæður sín á milli - að innanborðs ríki möguleg samkeppni 

áhrifavaldamæðra á milli, sem leiðir að sífellt háleitari viðmiðum og auknum kröfum, og munu 

ávallt speglast í kröfum, viðmiðum og væntingum sem gerðar eru til hversdagsmæðra. 

Viðbrögð fólks við því þegar manneskja sem er svo gott sem lýtalaus á samfélagsmiðlum 

sést ósköp hversdagsleg á meðal almennings, þar sem ímyndin passar alls ekki við 

raunveruleikann, hefur vakið athygli mína. Ég velti þess vegna einnig fyrir mér mögulegum 

viðbrögðum samfélagsins er þekkt foreldri misstígur sig í uppeldi eða í lífinu. Ekkert okkar er 

fullkomið, hvorki sem foreldri né sem manneskja, og það á einnig við um þekkta einstaklinga. 

Þrátt fyrir að yfirleitt ríki meðvitund um þá staðreynd er samt sem áður ákveðinn undirtónn í 

samfélagslegri umræðu sem lúmskt gefur í skyn að þekkt fólk sé fullkomlega fullkomið, og eigi 

að hegða sér samkvæmt því. Undirtónn er því grundvallaratriði, en samfélagsleg orðræða 

hefur í áraraðir gagnrýnt konur og mæður á kröfuharðan og oft óvæginn máta. Til dæmis má 

taka þær mæður með fjölmörgu járnin í eldinum, en umræður eru þá líklegar til að skapast um 

hvenær þær sinna börnum, maka og heimili, enda virðast eldgamlar, rótgrónar hugmyndir um 

meintan aðaltilgang konunnar hvergi nærri horfnar úr undirmeðvitund fólks. Það er rætt og 

efast um lífsstíl og viðhorf kvenna, og ákvarðanir; fæðingarorlof mæðra telst annað hvort of 

stutt eða langt og líkami kvenna er ítrekað til umræðu og sætir gjarnan mikillar gagnrýni. Og 

svona mætti lengi telja. Það sem brennur á mér er hvernig samfélagslegur (og fræðilegur) 

undirtónn setur pressu og viðmið, hvernig það fær á hversdagsmæður, og ekki síst áhrifin í 

garð þeirra áhrifavaldamæðra sem af einhverjum ástæðum hafa orðið að staðalímynd hinnar 

fullkomnu móður. Hvar eru mörkin dregin? 

Eftir mikinn lestur og djúpar vangaveltur með fræðin til hliðsjónar er ljóst að sjálfsmynd 

hverrar konu þurfi að vera mjög sterk til að standa af sér stanslaust áreiti, viðmið, kröfur og 

samanburð sem samfélagsmiðlar bera með sér á ógnarhraða. Á alnetinu er nóg til af öllu og 

verður seint skortur á flæði upplýsinga. Áhyggjur mínar beinast því að mæðrum framtíðarinnar 

sem alast upp við stöðugt streymi þessara ímynda sem setja óraunhæf viðmið varðandi 

uppeldi, útlit og heimilishald. Uppeldissjónarmið sem skapast af völdum áhrifamikils fólks og 
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ná hylli verða ósjálfrátt að ákveðnum viðmiðum. Þannig hefur það sýnt sig sögulega og mun 

ekki breytast nema að beitt sé skynsemi og gagnrýnni hugsun í garð þeirra ímynda sem höfða 

til hóps af sömu stærðargráðu og hversdagsmæður. 
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