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Útdráttur 

Konur þurfa að fara eftir ákveðnum hugmyndum um kvenleika til að uppfylla skilyrði sem 

fylgja því að vera kona. Þær miklu kröfur sem gerðar eru til útlits kvenna mótast af 

menningu hverju sinni. Með tilkomu samfélagsmiðla hafa kröfurnar aukist og eru konur 

sífellt minntar á hvernig þær eigi að líta út. Þær auglýsingar sem birtast á 

samfélagsmiðlum sýna gjarnan þá stöðluðu ímynd kvenna sem nú er ríkjandi. Markmið 

ritgerðarinnar er að skoða hvort að auglýsingar á samfélagsmiðlum hafi áhrif á 

líkamsímynd íslenskra kvenna. Notast er við kenningar fræðimannanna Michel Foucault 

um alsjána og Leon Festinger um félagslegan samanburð. Ásamt því er fjallað um 

staðalímynd kvenleikans. Framkvæmd var megindleg rannsókn á íslenskum konum og 

voru þátttakendur á aldrinum 16 til 75 ára. Kannað var hvort að aldur, menntun, 

hjúskaparstaða, búseta og tími sem varið er á samfélagsmiðlum hefði áhrif á líkamsímynd 

og viðhorf til auglýsinga. Við úrvinnslu gagna voru gerðar tvær samsettar mælingar. 

Önnur þeirra beindist að líkamsánægju kvenna og hin að viðhorfi til auglýsinga. Notast 

var við þær breytur sem taldar eru upp í rannsóknarspurningunni og framkvæmd var 

aðhvarfsgreining til þess að kanna hvort að þær hefðu áhrif. Niðurstöður 

aðhvarfsgreiningar sýna að breyturnar menntun, tíma varið á samfélagsmiðlum, 

samanburður kvenna, sambúð og gift hafi marktæk áhrif á líkamsánægju kvenna. Aldur 

hafði marktæk áhrif á viðhorf kvenna til auglýsinga. Niðurstöður rannsóknar benda til 

þess að auglýsingar á samfélagsmiðlum hafi áhrif á líkamsímynd íslenskra kvenna. Konur 

sem eyða miklum tíma á samfélagsmiðlum stunda frekar félagslegan samanburð sem 

getur haft neikvæð áhrif á líkamsímynd. Það vakti nokkra athygli hve stór hluti 

þátttakenda taldi auglýsingar senda röng skilaboð til neytenda og sýna óraunhæfa 

birtingarmynd af konum. Á sama tíma hafði um það bil helmingur þáttakenda reynt að 

breyta útliti sínu til þess að falla að útlitskröfum samfélagsins. Þessar niðurstöður gefa 

vísbendingar um hversu útbreiddar kröfur kvenleikans eru og mikil áhrif þær hafa á konur.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni okkar til B.A. gráðu í félagsfræði við Háskóla Íslands. Lífið er 

undarlegt og eitt er víst að ævintýri morgundagsins eru ekki fyrirsjáanleg. Það var í byrjun 

21. aldar þegar við bekkjarsysturnar úr Hvolsskóla hittumst fyrir tilviljun í Björkinni á 

Hvolsvelli. Grunlausar vorum við að sá dagur yrði upphafið að ævilangri vináttu. Síðan þá 

hafa uppátæki okkar verið misgáfuleg, hvort sem það var að leika okkur uppá húsþaki, 

smíða kofa, fara í hestaferðir, djamma á Spáni eða nú við skrif lokaverkefnis. 

Sumarið 2017 kom í ljós að við værum báðar að hefja nám í félagsfræði. Okkur til 

mikillar ánægju vorum við sameinaðar í skóla á ný. Fljótlega varð það ljóst að við vildum 

skrifa saman B.A. ritgerðina. Í áfanganum Fjölmiðlafræði FÉL323G tókum við þá ákvörðun 

að skrifa um auglýsingar. Eftir umhugsun og sameiginlegan áhuga á kynjafræði var tekin 

sú ákvörðun að tengja saman auglýsingar og konur.   

Sá tími sem farið hefur í skrif á lokaverkefninu er ógleymanlegur, hvort sem það er sú 

mikla vinna sem býr að baki, sumarbústaðaferðir eða lærdómsstundir á Eggertsgötunni. 

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar, Arnari Eggert Thoroddsen fyrir uppbyggilega 

gagnrýni, hvatningu og leiðsögn í gegnum þessi skrif. Sérstakar þakkir hljóta síðan 

Bjarnveig Birta Bjarnadóttir og Íris Cochran Lárusdóttir fyrir yfirlestur. Auk þess fær Adda 

Guðrún Gylfadóttir þakkir fyrir aðstoð með uppbyggingu spurningarlistakönnunnar, 

úrvinnslu gagna og yfirlestur á tölfræðihluta rannsóknarinnar. Að lokum viljum við þakka 

fjölskyldu, vinum og sérstaklega þeim sem við höfum kynnst í gegnum námið, með þeim 

hafa þessi þrjú ár verið ógleymanleg. Við erum þakklátar fyrir hvor aðra og tækfærið til 

þess að vinna þetta verkefni saman. Takk fyrir okkur.  
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1 Inngangur  
Auglýsingar hafa lengi skipað stóran sess í menningu nútíma samfélaga. Þær birta oft 

óraunverulega mynd af útliti kvenna sem mögulega skýrist af mikilli bakvinnslu efnis með 

tölvuforritum. Konur sem birtast í auglýsingum eru mótaðar eftir hugmyndum 

samfélagsins um kvenleika. Auglýsingum tekst þannig að senda skilaboð til kvenna um 

hvernig þær eigi að líta út og þar með viðhalda þeim hugmyndum. Raunin er hins vegar 

sú að það er stór hópur kvenna sem falla ekki að þeim kröfum sem auglýsingar setja. Hluti 

þessara kvenna verður fyrir miklum áhrifum af auglýsingum og hegða sér í samræmi við 

þær hugmyndir sem auglýsingar endurspegla hverju sinni. Með tilkomu samfélagsmiðla 

hefur bilið á milli neytenda og auglýsinga minnkað. Áreitið verður því nánast 

óumflýjanlegt. 

Áhrif auglýsinga á konur og sá nýji raunveruleiki sem samfélagsmiðlar skapa hvað 

þetta varðar er okkur afar hugleikinn. Sem ungar konur á samfélagmiðlum þekkjum við af 

eigin raun áhrif auglýsinga á andlega líðan. Ávallt er ákveðin hugmynd í kollinum á okkur 

hvernig við eigum að líta út sem getur leitt til neikvæðra hugsana í eigin garð. Ekki nógu 

grannar, ekki nógu brosmildar, ekki nógu fallegar. Við vitum líka að birtingarmynd kvenna 

í auglýsingum er óraunhæf en áhrifin eru engu síður til staðar. Því er 

rannsóknarspurningin okkar: Hvaða áhrif hafa auglýsingar á samfélagsmiðlum á 

líkamsímynd kvenna eftir aldri, menntun, hjúskaparstöðu, búsetu og tíma sem varið er á 

samfélagsmiðlum?  

Framkvæmd var megindleg rannsókn þar sem send var út spurningarlistakönnun til 

íslenskra kvenna í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook. Við úrvinnslu gagna var 

framkvæmd aðhvarfsgreining. Ritgerðinni er skipt upp í sex megin kafla. Í kafla tvö er gerð 

fræðileg úttekt. Fjallað er um kenningu franska heimspekingsins Michel Foucault um 

alsjána (e. panopticon) en hún er vel til þess fallin að greina hvernig konur beita sig aga 

og veita sér og öðrum konum eftirlit til þess að passa inn í ríkjandi hugmyndir um 

kvenleika. Þá er fjallað um kenningu Leon Festinger um félagslegan samanburð (e. social 

comparison) en með henni er skoðað hvernig konur bera sig saman við aðrar konur í 

auglýsingum á samfélagsmiðlum. Að auki er fjallað um staðalímynd kvenleikans. Í þriðja 

kafla eru til umfjöllunar auglýsingar og samfélagsmiðlar, hvernig konur birtast í 

auglýsingum og almenn umfjöllun um líkamsímynd. Í fjórða kafla er fjallað um aðferðir og 
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gögn en þar er einnig greint frá þátta- og atriðagreiningu. Í fimmta kafla er greint frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar og að lokum í sjötta og síðasta kafla eru umræður og 

lokaorð.    
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2 Kenningar og fræðilegt sjónarhorn  
Í þessum kafla verður skýrt frá kenningum Michel Foucault um alsjána og kenning Leon 

Festinger um félagslegan samanburð. Að lokum verður greint frá staðalímyndum 

kvenleikans. 

2.1 Alsjáin  
Í bókinni Gæsla og Refsing setur Michel Foucault fram kenningu sem greinir frá því hvernig 

vald birtist í samfélaginu og hvernig það er notað til að beita þegnum þess aga. Þessi 

kenning ber heitið Alsjáin. Foucault dró nafnið af fangelsishönnun breska heimspekingsins 

Jeremy Bentham. Fangelsið sem um ræðir er skilvirkt og hönnun þess byggir á því að 

varðturn sé í miðjunni þar sem fangavörður dvelur og sinnir eftirliti. Í kringum þennan 

turn eru fangaklefar þar sem fangarnir dvelja og geta ekki átt í neinum samskiptum sín á 

milli. Grundvallaratriðið í hönnun fangelsins er að fangarnir geta aldrei séð hvort 

fangavörðurinn sé að fylgjast með þeim eða ekki. Þessi óvissa leiðir til þess að fangarnir 

verða beita sig aga og hafa eftirlit með sjálfum sér (Bentham, 60-64; Foucault, 

1975/1977). Foucault taldi hugmyndafræði og virkni fangelsishönnunar Benthams vera 

þá sömu og virkni eftirlitssamfélagsins sem við búum í. Samfélagsþegnar beita sig aga og 

eftirliti í daglegu lífi. Einstaklingar fylgjast með hver öðrum í samfélaginu og vita um leið 

að þeir eru sjálfir undir eftirliti annarra. Þeir beita sig því samskonar aga og sjálfseftirliti 

líkt og fangarnir í fangelsi Bentham (Foucault, 1975/1977). 

Kenningin um alsjána er vel til þess fallin að útskýra hvernig konur beita sig sjálfsaga 

til þess að falla að ríkjandi hugmyndum samfélagsins um kvenleika. Konur eru meðvitaðar 

um þessar hugmyndir og vita að þær geta átt á hættu að verða refsað fyrir það að standast 

ekki kröfur samfélagsins. Völdin eru meðal annars í höndum samfélagsmiðla og 

auglýsinga. Konum eru send skilaboð um hver viðmiðin séu um kvenleika og þær sem ekki 

falla að þeim verða oft fyrir aðkasti frá samfélaginu en ekki síst frá sjálfum sér. Þær beita 

sig aga til að passa inn í viðmiðin en þessi agi getur falist í ströngum megrunarkúrum eða 

ýktri líkamsrækt svo dæmi séu nefnd.   

2.2 Félagslegur samanburður  
Félagssálfræðingurinn Leon Festinger setti fram kenninguna um félagslegan samanburð. 

Kenningin byggir á því að við erum gjörn að bera okkur sjálf saman við aðra þó að það sé 
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ekki ætlunin. Samanburðurinn getur meðal annars haft áhrif á hugmyndir okkar um eigið 

sjálf og þær væntingar til sjálfs okkar og almenna líðan (Suls, Martin og Wheeler, 2002). 

Áður fyrr var talið að félagslegur samanburður ætti sér einungis stað á milli ættingja og 

vina en nú er talið að fólk beri sig einnig saman við ákveðnar staðalímyndir, 

skáldsagnapersónur (Wood, 1996) og fólk sem birtist í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum 

(Haferkamp og Krämer, 2011). 

Félagslegur samanburður getur verið bæði upp á við (e. upward comparison) og niður 

á við (e. downward comparison) og hann getur bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif. Þegar 

félagslegur samanburður er upp á við ber einstaklingurinn sig saman við aðra einstaklinga 

sem virðast hafa tiltekna yfirburði. Það getur haft góð áhrif á sjálfsímynd fólks sem hefur 

sterkt sjálfsálit og finnst standast samanburð við aðra einstaklinga sem taldir eru hafa 

yfirburða eiginleika. Einstaklingar sem trúa því að þeir séu með góðan og jákvæðan 

persónuleika telja sér trú um að þeir tilheyri hópi sem er betri en aðrir hópar samfélagsins. 

Samanburður upp á við getur einnig haft neikvæð áhrif á sjálfsálit og almenna líðan (Suls 

o.fl, 2002). 

Þegar félagslegur samanburður er niður á við ber fólk sig saman við þá sem eru á 

einhvern hátt verr settir í samfélaginu og minna aðlaðandi líkamlega en þau sjálf. 

Samanburður niður á við hefur jákvæð áhrif á einstaklinginn á þann hátt að honum líður 

betur með sjálfan sig. Neikvæð áhrif samanburðar niður á við eru þau að ef staða þessa 

einstaklings innan samfélagsins er verri en þess sem hann ber sig saman við, lækkar 

sjálfsmat hans og vellíðan (Suls o.fl, 2002). 

Félagslegur samanburður hefur verið flokkaður í þrjá meginflokka en þeir eru 

sjálfsmat (e. self-evaluation), sjálfshafning (e. self-enhancement) og sjálfsbæting (e. self-

improvement). Þegar sjálfsmat á sér stað metur einstaklingurinn sjálfan sig út frá öðrum í 

samfélaginu og gefur það ákveðin stöðugleika á sjálfsmati hans. Þegar einstaklingur 

tilheyrir hóp þá eru miklar líkur á því að hann taki upp skoðanir hópsins vegna þess að 

hann fer að efast um sig og sínar eigin skoðanir (Festinger, 1954). Sjálfshafning á sér stað 

þegar einstaklingur upplifir að sjálfmynd sinni sé ógnað á einhvern hátt og ber hann sig 

saman við einstakling sem er ólíkur honum. Þetta gerir hann til þess að verja sjálfsmynd 

sína. Sjálfsbæting hefur það að markmiði að bæta sjálfið. Þegar litið er upp til einhvers 
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sem hefur yfirburði getur það veitt innblástur og von til þess að breytast og verða betri 

manneskja (Suls o.fl., 2002). 

Samfélagsmiðlar eru tæki sem notað er til þess að bera sig saman við aðra í 

samfélaginu. Flestir notendur sýna ákveðna glansmynd af lífi sínu. Þeir notendur sýna 

aðeins frá ferðalögum, skemmtunum, vinahittingum og öllu því sem lætur þeirra líf líta 

ákaflega spennandi út. Í flestum tilfellum er raunveruleiki þessara einstaklinga ekki eins 

einfaldur og þeir sýna. Rannsóknir hafa sýnt að tímabundinn og stöðugur samanburður 

upp á við á samfélagsmiðlum getur haft verulega slæm áhrif á einstaklinginn og valdið 

auknu þunglyndi, breytingum á sjálfsáliti, sjálfsmati og líðan (Vogel, Rose, Okdie, Eckles 

og Franz, 2015). Þeir einstaklingar sem bera sig saman við óraunhæfa birtingarmynd sem 

birtist meðal annars í auglýsingum á samfélagsmiðlum eiga í mikilli hættu á því að verða 

óánægðir með líkama sinn, sjálft sig og sína stöðu innan samfélagsins (Haferkamp og 

Krämer, 2011). 

2.3 Staðalímynd kvenleikans  
Samfélagið og menningin skapar hugmyndir um það hvernig við eigum að að líta út og 

hegða okkur. Karlmenn eiga að fara eftir staðalímyndum karlmennskunnar og konur eiga 

að fara eftir staðalímyndum kvenleikans (Bartky, 1998). Staðlímynd er alhæfing á 

einkennum hvað varðar meðal annars eiginleika eins og útlit eða hegðun. Þeir eiginleikar 

eru síðan færðir yfir á hóp fólks (Stuber, 2016). 

Simone de Beauvoir er helst þekkt fyrir verk sitt The Second Sex sem kom út árið 1949. 

Í þeirri bók er sú fræga setning „einstaklingur fæðist ekki sem kona, heldur verður kona“. 

Beauvoir heldur því fram að bæði stelpur og strákar hafi sömu langanir og tilfinningar 

þegar þau eru að alast upp. Hún telur að tólf ára stúlka sé jafn sterk og bræður hennar, 

bæði líkamlega og andlega. Þrátt fyrir það þá færi stúlkan eftir staðalímyndum 

kvenleikans og það sé ekki vegna eðlishvatar hennar heldur sé það vegna þess að aðrir 

einstaklingar í lífi hennar hafi kennt henni allt frá fæðingu hvernig hún eigi að vera kona. 

Enn fremur segir Beauvoir að snemma á ævinni eigi sér stað átök á milli sjálfstæðrar 

tilveru og hlutlægs sjálfs kvenna. Þeim er kennt að þóknast öðrum og með því afsali þær 

sér sjálfstæði sínu. Konan sé því meðhöndluð eins og lifandi dúkka og sé synjað um frelsi 

(Beauvoir, 1953). Í gegnum auglýsingar fá ungar stúlkur skilaboð um mikilvægi þess að 

passa vel upp á hvað þær setja ofan í sig og þannig læra þær fljótt hvernig eigi að stjórna 
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þyngd sinni. Leiðirnar sem farnar eru til þess að vera grannar ganga á milli kynslóða og er 

því vítahringur sem aldrei tekur enda (Bordo, 2004).  

Konur þurfa að fylgja ákveðnum staðalímyndum um kvenleika til þess að verða 

samþykktar af samfélaginu (Bartky, 1998). Rannsóknir benda til þess að konur eyði 

miklum tíma í að stjórna og aga líkama sinn til að ná settu marki (Bordo, 2004). 

Staðalímyndir eru oft óraunhæfar og getur því reynst konum oft erfitt að standast þau 

viðmið. Margar hverjar fara öfgafullar og hættulegar leiðir til þess eins að reyna ná 

ímyndinni (Bartky, 1998). Konur eyða miklum tíma í að viðhalda útliti sínu samkvæmt 

kröfum kvenleikans sem veldur því að konur taki minni þátt í samfélaginu og einbeita sér 

frekar að því að breyta sjálfum sér (Bordo, 2004). Stundum er horft á líkama kvenna sem 

skrautmun. Húðin á að vera falleg, mjúk og að mestu hárlaus, nota á fallegan andlitsfarða, 

hárið á að vera snyrtilegt og fallegt og klæðnaður á að vera við hæfi. Líkami þeirra verður 

því auðsveipur líkami (e. docile body) (Bordo, 2004). Með þessu er búið að ná ákveðnu 

tangarhaldi á konum og stýra þeim í ákveðna átt. Það getur reynst erfitt fyrir konur að 

þurfa stöðugt að standa undir þeim kröfum sem samfélagið leggur á þær og algengur 

fylgikvilli þess er vanlíðan og skömm (Bartky, 1998). Í rannsókn Oh og Damhorts (2009) 

kemur fram að konur á miðjum aldri sem verða fyrir aðkasti fyrir útlit sitt frá maka eru 

líklegri til þess að vera ósáttar með eigin líkama. Þetta er ákveðin vísbending um hve 

rótgrónar hugmyndir um kvenleikann eru orðnar. Konur verða fyrir áhrifum þess hvar sem 

er, hvort sem það er frá auglýsinum, maka eða fjölskyldu. 

Ögun á sér stöðugt stað þegar kemur að líkama kvenna þá sérstaklega hvað varðar 

líkamsþyngd. Konur eiga ekki að vera feitar. Þær konur sem eru taldar vera feitar finna 

mikið fyrir því að þær séu ekki samfélagslega samþykktar. Þær eru sífellt minntar á þær 

leiðir sem í boði eru til að grenna sig og sagt að með því að grennast verði þær fallegar. Á 

þennan hátt er verið að viðhalda þeirri hugmynd að einungis ein líkamsstærð sé leyfð 

(Bartky, 1998).  

Konur sem sífellt eru að passa upp á að hárið sé í lagi, að andlitsfarðinn sé á sínum 

stað eða borða ekki of mikið eru að veita sjálfseftirlit (e. self-surveillance) og þar með 

verða fangar alsjárinnar (Bartky, 1998). Framangreindar ögunarleiðir geta sannfært konur 

um að þeim skorti þá ákjósanlegu eiginleika sem felast í staðalímyndum kvenleikans. 

Afleiðing þess getur orðið sú að konur upplifi sem svo að líkami þeirra og útlit teljist aldrei 
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nægilega gott. Þær öfgafullu leiðir sem konur fara til að öðlast hinn „fullkomna líkama“ 

geta leitt til vonleysis og valdið brotinni sjálfsmynd, veikindum og jafnvel dauða (Bordo, 

2004). Kona á aldrei að missa sína kvenlegu eiginleika, fram yfir allt annað á hún að vera 

kona (Beauvoir, 1953).  

Hugmyndir um kvenlíkamann hafa breyst með tímanum en sú ímynd hættir aldrei að 

vera ögunartæki á líkama kvenna. Eitt sinn þurftu konur að klæðast þröngum og 

óþæginlegum korselettum til þess að líkami þeirra líktist stundaglasi, með örgrannt mitti. 

Í dag stunda konur strangt matarræði, öfgafulla hreyfingu og fara jafnvel í lýtaaðgerðir. 

Allt er þetta gert til þess að falla að ímynd um aðlaðandi kvenlíkama (Grogan, 2017).  
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3 Samfélagsmiðlar, auglýsingar og líkamsímynd 
Í þessum kafla verður fjallað um samfélagsmiðla og vaxandi vinsældum þeirra. Einnig 

verður skýrt frá auglýsingum og hvernig þær hafa að náð að smeygja sér inn á vettvang 

samfélagsmiðla. Greint verður frá líkamsímynd og að lokum verður sagt frá því hvernig 

konur og ríkjandi hugmyndir um kvenleika birtast í auglýsingum.  

3.1 Samfélagsmiðlar  
Samfélagsmiðlar (e. social media) gera fólki kleift að hafa samskipti á félagslegan hátt, 

deila hugmyndum sínum, efni, hugsunum og samböndum á veraldarvefnum. 

Samfélagsmiðlar eru ólíkir almennum fjölmiðlum á þann hátt að hver sem er getur tekið 

þátt í að skapa efni, sett fram athugasemdir og bætt við efni. Hugtakið samfélagsmiðlar 

vísar til vettvangs þar sem einstaklingar hafa ýmis konar samskipti sín á milli. 

Framangreind samskipti leiða til þess að þeir verða hluti af hópi fólks sem hefur svipaðar 

hugmyndir af lífinu. Á slíkum miðlum deilir fólk margs konar upplýsingum. Sem dæmi um 

samfélagsmiðlar má nefna Facebook, Twitter og Instagram (Scott, 2011). 

Samfélagsmiðlar gera fólki kleift að búa til sína eigin persónulegu ímynd eða prófíl (e. 

profile) til þess að deila með vinum og kunningjum. Hægt er að senda á milli skjót skilaboð 

og tölvupósta. Prófílar geta verið á marga vegu en í flestum tilfellum innihalda þeir fjöldan 

allan af upplýsingum um notandann sem og myndir, myndbönd, hljóðupptökur og blogg 

(Kaplan og Haenlien, 2010).  

Samfélagmiðlar geta haft jákvæð og neikvæð áhrif á notendur. Þeir hjálpa fólki að búa 

til og auka félagsleg tengsl en á sama tíma geta þeir valdið félagslegri einangrun vegna 

neikvæðra viðbragða og athugasemda frá öðrum notendum (Mackson, Brochu og 

Schneider, 2019). Það getur haft góð áhrif á einstaklinga að verja minni tíma á 

samfélagsmiðlum, bæði hvað varðar andlega heilsu og áhrifin sem þeir hafa á 

líkamsímynd. Samkvæmt rannsókn Fioravanti og félaga (2019) sýndu niðurstöður fram á 

að þeir þátttakendur sem tóku sér hvíld frá samfélagsmiðlinum Instagram leið almennt 

betur andlega og voru ánægðari með eigin líkama. Konur sem hættu á Instagram töldu 

sig ekki stunda jafn mikinn félagslegan samanburð og þær gerðu þegar þær notuðu 

miðilinn.  

Vinsælasti samfélagsmiðilinn í heiminum í dag er Facebook og virkir notendur hans 

eru 2,4 billjónir á mánuði hverjum. Youtube er næst á eftir með tvær billjónir notenda 



16 

mánaðarlega og þar á eftir koma miðlarnir WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat og 

Instagram (Statista, 2019a). Á sama tíma og notendum fjölgar þá eykst sá tími sem fólk 

ver á samfélagsmiðlum dags daglega. Að meðaltali ver fólk tveimur klukkustundum og 

sextán mínútum á samfélagsmiðlum á dag (Statista, 2019b). Bandarísk skýrsla frá árinu 

2015 sýndi að ungt fólk er líklegra til þess að nota samfélagsmiðla heldur en eldra fólk. 

Þegar skoðaður er munur á notkun meðal karla og kvenna þá er hann lítill, 68% allra 

kvenna og 62% allra karla nota samfélagsmiðla. Niðurstöðurnar sýna einnig að þeir sem 

eru með einhvers konar framhaldsskólamenntun eru líklegri til að nota samfélagsmiðla 

heldur en þeir sem eru einungis með grunnskólamenntun (Pew Research Center, 2015).  

Búist er við því að vettvangur samfélagsmiðla muni stækka enn frekar á næstu árum 

samhliða aukningu í snjallsíma notkun og notkun á samfélagsmiðlum (Statista, 2019a). 

3.2 Auglýsingar  
Auglýsingar birtast á öllum helstu miðlum, hvort sem það er í sjónvarpi, dagblöðum, 

útvarpi eða á samfélagsmiðlum. Í 2. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 38/2011, um fjölmiðla, eru 

auglýsingar skilgreindar á eftirfarandi hátt: „Auglýsing er viðskiptaboð sem í felst hvers 

konar tilkynning sem er miðlað gegn endurgjaldi eða í þágu fjölmiðlaveitu og felur í sér 

kynningu á ímynd, vöru eða þjónustu“. 

Hlutverk auglýsinga er að hafa áhrif á neytendur og miðla til þeirra upplýsinga um 

vörur eða þjónustu. Markmiðið er að gera það sem er auglýst eftirminnilegt í huga 

neytenda og stuðla þannig að því að sá markhópur sem umræðir hverju sinni kaupi þá 

vöru eða þjónustu. Auglýsingaferlið byggir á því að neytandinn sér vöruna auglýsta sem 

síðan getur vakið hughrif hjá viðkomandi. Því næst verður möguleg viðhorfsbreyting 

neytandans í garð vörunnar. Að lokum kemur ljós hvort að raunveruleg áhrif hafi átt sér 

stað en það gerist ef neytandinn kaupir auglýsta vöru eða nýtir sér auglýsta þjónustu (Du 

Plessis, 2005). 

Auglýsingar geta haft mismunandi áhrif á tilfinningar neytenda. Fer það allt eftir 

menningu, sjálfsmynd og tilfinningalegu ástandi neytandans hverju sinni. Sýnt hefur verið 

fram á að neytendur vilja helst að skilaboð sem auglýsingar gefa endurspegli þeirra eigin 

sjálfsmynd (Achar, So, Agrawal og Duhachek, 2016). Um ágæti auglýsinga eru ekki allir 

sammála. Sumir telja að þær gæti sent misvísandi og röng skilaboð til almennings (Belch 

og Belch, 2018). Ein birtingarmynd þess eru hugmyndir um líkama kvenna en skilaboð 
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sem auglýsingar senda er gjarnan að kvenlíkaminn skuli til dæmis vera grannur (Grogan, 

2017). Í Evrópu var siðareglum auglýsinga breytt vegna aukinna kvartana frá almenningi. 

Það var gert vegna þess að samþykkt hefðu verið lög hvað varðar mismunun fólks. Það 

eru þó ekki allir sammála um það hversu mikil áhrif lögsetning hefur. Sumir telja að það 

sé árangursríkara að gefa auglýsendum verðlaun fyrir það að auglýsingarnar stuðli að 

jákvæðum birtingarmyndum kynjanna og samfélagsins (Huhmann og Limbu, 2016). 

3.3 Auglýsingar á samfélagsmiðlum 

Samfélagsmiðlar eru orðnir einn stærsti vettvangur auglýsinga og þess vegna hafa 

fyrirtæki þurft að bregðast við með því að setja aukið fjármagn í auglýsingar sem birtast 

þar (Knoll, 2015). Fyrirtæki geta nýtt sér samfélagsmiðla til þess að ná til neytenda á 

tiltölulega lágu verði og með betri árangri heldur en með öðrum hefðbundnum 

samskiptaleiðum. Samfélagsmiðlar geta því hjálpað fyrirtækjum af hvaða stærðargráðu 

sem er að auka fjölda viðskiptavina og bæta þannig stöðu fyrirtækisins (Kaplan og 

Haenlien, 2010). Áður fyrr var þó auðveldara fyrir fyrirtæki að koma sér á framfæri á 

samfélagsmiðlum. Nú til dags eru samfélagsmiðlar fullir af auglýsingum frá fyrirtækjum 

hvaðanæva að úr heiminum og getur það því reynst erfitt að fullvissa sig um að 

auglýsingin skili sér til neytendans (Ryan, 2015). Sú aukning sem á sér stað hvað varðar 

skjátíma fólks hvetur fyrirtæki til að nýta sér þann tíma til að auglýsa sínar vörur og 

þjónustu í gegnum samfélagsmiðla (Statista, 2019b). 

Áður fyrr fengu konur munnlegar lýsingar frá öðrum konum um hvernig þær ættu að 

líta út og haga sér. Nú fá konur þau skilaboð ekki einungis í gegnum sjónvarp og 

kvikmyndir heldur einnig á samfélagsmiðlum. Þær myndir sem birtast fyrir augum þeirra 

segja frá því hverju búist er við af þeim og hvernig þær verði kvenlegar (Bordo, 2004). 

Konur taka upp þær kröfur sem settar eru fram og sjá um að viðhalda þeim (Bartky, 1998). 

Dæmi um slíkt eru auknar vinsældir áhrifavalda (e. social media influencers) en það 

eru þeir einstaklingar sem hafa stóran fylgjendahóp á samfélagsmiðlum líkt og Instagram 

og ná þeir því til stærri hóps neytenda. Þeir eru fengnir til að auglýsa vörur á 

samfélagsmiðlum til þess að auka vinsældum vörunnar eða þjónustu (De Veirman, 

Cauberghe og Hudders, 2017). Eðli slíkra auglýsinga er oft frábrugðið hefðbundnum 

auglýsingum þar sem áhrifavaldar auglýsa gjarnan vöruna eins og hún sé hluti af þeirra 

daglega lífi (Abidin, 2016; De Veirman o.fl, 2017). Meðal annars auglýsti 
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raunveruleikastjarnan Khloé Kardashian að hún notaði Flat Tummy Shake, þar sem hún 

lýsir því að það hjálpi henni að grennast eftir hátíðirnar (Landsverk, 2020). Hér er dæmi 

um áhrifavald sem viðheldur staðalímyndum um kvenlíkamann og sendir skilaboð til 

kvenna um það hvernig sé æskilegt að líta út.  

Samfélagið hefur skapað ímynd hins fullkomna líkama kvenna og líkt og fram hefur 

komið þá er þeirri ímynd meðal annars viðhaldið með auglýsingum. Skilaboðin sem 

auglýsingar senda frá sér er að grannir líkamar séu aðlaðandi og er þessum skilaboðum 

sérstaklega beint að ungum konum og stúlkum (Grogan, 2017).   

3.4 Líkamsímyndin  

Hugtakið Líkamsímynd (e. body image) má rekja til ársins 1935 þegar Paul Schilder setti 

það fram í bók sinni The Image and Appearance of the Human Body. Hann taldi 

líkamsímynd vera þá mynd sem einstaklingar hafa í huganum af eigin líkama, hvernig 

hann líti út og birtist okkur sjálfum (Slade, 1994). Þegar einstaklingur hefur jákvæðar 

hugsanir í garð eigin líkama, hvort sem hann er sáttur við eigin þyngd, líkamsstærð eða 

lögun þá hefur viðkomandi jákvæða líkamsímynd (e. positive body image) (Grogan, 2017). 

Hann tekur líkama sinn í sátt og sýnir honum þá ást og virðingu sem hann á skilið (Tylka, 

2011; Andrew, Tiggemann og Clark, 2016). 

3.5 Birtingarmyndir kvenna í auglýsingum 
Fræðimenn hafa lengi vel haft mikinn áhuga á því að rannsaka birtingarmyndir kynjanna 

í auglýsingum, þá sérstaklega kvenna. Það hefur ríkt ágreiningur um hlutverk auglýsinga 

á meðal auglýsenda og félagsfræðinga. Ræktunarkenningin (e. cultivation theory) segir 

frá því að félagslegur veruleiki okkar sé skapaður af fjölmiðlum. Einstaklingar taka upp 

þær hugmyndir sem fjölmiðlar setja fram og gera að gildum og trú um hvernig lífið á að 

vera. Þá verður til ákveðinn veruleiki sem hefur tilhneigingu til þess að passa við þær 

auglýsingar og sjónvarpsefni sem horft er á. Að lokum er einstaklingsbundin hegðun og 

mannleg samskipti mótuð af auglýsingum. Samkvæmt ræktunarkenningunni eru það 

auglýsingaherferðir sem búa til kynjamyndir út frá því sem þau auglýsa, sem síðan ýtir 

undir staðalímyndir karlmennsku og kvenleika. Auglýsingar eru sagðar vera kerfi 

sjónrænnar framsetningar sem skapa og stuðla að menningu (Huhmann og Limbu, 2016). 
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Auglýsendur notfæra sér þær hugmyndir sem almenningur hefur um hlutverk kynjanna 

til þess að koma vörunni sinni á framfæri (Grau og Zotos, 2016).  

Fjöldi rannsókna gefa til kynna að staðalímyndir kynjanna birtast enn í auglýsingum 

um allan heim. Þá sérstaklega staðalímyndir kvenna, þrátt fyrir að konur séu að sækja sér 

aukna menntun og séu nú yfirleitt með betri vinnu en áður og í betri stöðum innan 

fyrirtækja. Rannsóknir sýna að í auglýsingum birtast ungar konur sem nokkurs konar 

skrautmunir, einblínt er á líkama þeirra og fegurð. Þær eru oft sýndar í fjölskyldu- og 

móðurhlutverkinu (Grau og Zotos, 2016), oft atvinnulausar eða í hefðbundnu 

kvennastarfi, í matvörubúðinni að versla eða að nota vöruna sem auglýst er. Um það bil 

75% kvenna í Bandaríkjunum og Kanada telja að auglýsingar sýni óraunhæfa 

birtingarmynd af konum. Auglýsendur nota nú í auknum mæli klámvæðingu til þess að 

vekja athygli og hrifningu af vöru sinni (Huhmann og Limbu, 2016). Klámvæðing er 

menningarferli þar sem klám nær að smeygja sér inn í daglegt líf og er samfélagslega 

samþykkt. Nú er klám mun aðgengilegra og eftirspurnin er meiri vegna þess hversu 

eðlilegt það er talið vera. Fjölmiðlar fjalla mun meira um klám en áður og gera þeir það á 

jákvæðan hátt. Þannig hafa hlutverk úr kláminu færst yfir í hversdagsleikann, það er að 

segja í sjónvarp, tónlistarmyndbönd og auglýsingar (Katrín Anna Guðmundsdóttir og 

Þorgerður Einarsdóttir, 2011). Klámvæðing getur komið fram í formi myndupptöku, hljóðs 

eða í gegnum munnlegar auglýsingar (Huhmann og Limbu, 2016).   
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4 Aðferðir og gögn
Í þessum kafla er gert grein fyrir þeim aðferðum og gögnum sem notuð voru við gerð 

rannsóknar. Markmiðið var að kanna hvort auglýsingar sem birtast á samfélagsmiðlum 

hafi áhrif á konur, þá sérstaklega hvað varðar líkamsímynd og um leið er skoðað viðhorf 

þeirra til auglýsinga.  

Lagt var upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu: „Hvaða áhrif hafa auglýsingar á 

samfélagsmiðlum á líkamsímynd kvenna eftir aldri, menntun, hjúskaparstöðu, búsetu og 

tíma sem varið er á samfélagsmiðlum?“  

Þýði rannsóknarinnar er skilgreint sem íslenskar konur. Sú úrtaksaðferð sem notuð 

var við gerð rannsóknarinnar var blanda af hentugleika- (e. convenience sample) og 

snjóboltaúrtaki (e. snowball sample). Hentugleikarúrtak er aðferð þar sem fundnir er 

þátttakendur eftir hentugleika. Snjóboltaúrtak er aðferð þar sem þátttakendur eru nýttir 

til þess að koma rannsókninni til fleiri einstaklinga (Neuman, 2014). Könnuninni var deilt 

til þátttakenda á samfélagsmiðlinum Facebook í gegnum síðu rannsakenda þar sem konur 

gátu valið um að taka þátt og deila könnuninni áfram á sinn prófíl á Facebook. Hafa skal í 

huga að slíku úrtaki fylgja stórfenglegar takmarkanir, þar sem val á þátttakendum er 

skakkt. Hentugleikaúrtaki fylgir skekkja þar sem einungis eru fundnir þátttakendur eftir 

hentugleika og hafa því ekki allir jafna möguleika á því að vera með og þess vegna er ekki 

hægt að alhæfa niðurstöður yfir þýði (Neuman, 2014). Skekkju má einnig sjá á 

aldursdreifingu svarenda. Þátttakendur í spurningarlistakönnunninni voru 336 talsins. Yfir 

helmingur þátttakenda voru 34 ára eða yngri eða 56,6%. Þátttakendur voru því tiltölulega 

ungir og má það rekja til þeirrar úrtaksaðferðar sem notast var við. Stór hluti notenda á 

samfélagsmiðlum er ungt fólk (Statista, 2018) og getur það að einhverju leyti skýrt ungan 

aldur þátttakenda. Svarhlutfall var mjög gott, eða rúmlega 85% og þar með var brottfall 

aðeins um 15%. 
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Tafla 1. Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 

Eins og tafla 1 sýnir að þá er yfir helmingur þátttakenda 34 ára eða yngri, eða um 

56,6%. Tiltölulega jöfn dreifing er á hjúskaparstöðu þátttakenda. Eins og sjá má var stærsti 

hópur þátttakenda giftir, eða um það bil 30% en ekki er afgerandi munur á milli hinna 

hópanna, fyrir utan þær sem voru fráskildar eða ekkjur. En sá hópur taldi um það bil 3% 

af heildar hlutfalli svarenda. 32,74% þátttakenda voru með stúdentspróf, næst á eftir var 

hópur kvenna með grunnmenntun á háskólastigi eða alls 26,19%. Einungis höfðu 1,19% 

kvenna ekki lokið tiltekinni menntun. Stærsti hópur þátttakenda var búsettur á 

höfuðborgarsvæðinu eða alls 60,42%, þar á eftir var hópur kvenna búsettur á 

landsbyggðinni eða alls 33,04%. Fæstar konurnar voru búsettar erlendis eða alls 6,55%. 

Notast var við spurningarlistakönnun í þessari rannsókn. Lagðar voru fyrir alls 22 

spurningar fyrir þátttakendur. Meðalúrlausnartími könnunarinnar voru þrjár mínútur. 

Spurningakönnunin var skipt niður í fjóra hluta. 

Í fyrsta hluta könnunarinnar var upplýsingum um bakgrunn þátttakenda safnað. 

Bakgrunnspurningarnar ná til menntunar, búsetu, aldurs, kyns og hjúskaparstöðu. Í 

öðrum hluta könnunarinnar var notkun kvenna á samfélagsmiðlum til skoðunar, hvaða 

miðla þær nota og hve miklum tíma þær verja á samfélagsmiðlum. Einnig voru settar fram 

fullyrðingar, sem snúa að áhrifum samfélagsmiðla á konur, sem þátttakendur voru beðnir 

um að taka afstöðu til. Svarmöguleikar voru á raðbreytukvarða (e. ordinal variable scale) 

frá mjög sammála, nokkuð sammála, hvorki sammála né ósammála, nokkuð ósammála 

Aldursdreifing  Hjúskaparstaða  Menntun  

16-24 ára 18.90% Einhleyp  21.73% Engin menntun 1.19% 

25-34 ára 37.70% Í sambandi  17.56% Grunnskólapróf 10.12% 

35-54 ára  29.60% Í sambúð  28.57% Stúdentspróf 32.74% 

55 ára og eldri 13.80% Gift  29.17% Iðnmenntun 6.55% 

  Fráskilin 2.68% Grunnmenntun háskóli 26.19% 

  Ekkja  0.30% Framhaldsmenntun háskóli 17.86% 

    Önnur menntun 5.36% 

Búseta       
Höfuðborgarsvæðið 60.42%     
Landsbyggðin 33.04%     
Erlendis  6.55%     
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til mjög ósammála. Í þriðja hluta könnunarinnar var líkamsánægja þátttakenda könnuð. 

Settar voru fram níu fullyrðingar sem allar snéru að upplifun kvenna. Þannig voru 

þátttakendur beðnir um að taka afstöðu til fullyrðinga á borð við hvort þær upplifðu sig 

sem aðlaðandi, hvort þær væru ánægðar með útlit sitt eða hvort þær óttuðust það að 

fitna. Í fjórða og síðasta hluta var viðhorf kvenna til auglýsinga á samfélagsmiðlum mælt. 

Í þessum hluta voru lagðar fyrir þátttakendur sex fullyrðingar sem snéru að viðhorfum 

gagnvart auglýsingum á samfélagsmiðlum. Það var til að mynda verið að kanna hvort þær 

töldu auglýsingar á samfélagsmiðlum vera blekkjandi og hvort þær myndu bera sig saman 

við konur sem birtast í auglýsingum. 

Könnunin var forprófuð til að kanna skýrleika spurninganna og var hún send til 

fjögurra aðila sem komu með góðar og uppbyggilegar ábendingar sem tekið var tillit til 

áður en könnunin var formlega send út. Spurningarlistakönnunin var send út rafrænt á 

samfélagsmiðlinum Facebook þann 4. mars 2020. Hún stóð yfir í sjö daga eða til og með 

11. mars 2020. Könnunin var framkvæmd í gegnum tölvuforritið Questionpro.com og var 

henni dreift á samfélagsmiðlinum Facebook. Höfundar könnunar deildu henni á sínar 

síður á Facebook ásamt því var henni deilt inn á Facebook hópinn Fyndna frænka til þess 

að ná til breiðari hóps kvenna. Hópurinn var valin vegna fjölda meðlima en hann telur um 

það bil 36.000 meðlima á öllum aldri. Þegar það fór að hægjast á þátttöku deildu höfundar 

rannsókninni í annað sinn á Facebook.  

Til þess að þáttakendur svöruðu ekki spurningunum umhugsunarlaust voru atriði í 

spurningum látin snúa í mismunandi áttir. Sumar spurningar voru jákvæðar á meðan 

aðrar voru neikvæðar (Neuman, 2014). Því voru nokkrar breytur sem þurfti að snúa við. 

Þeim var snúið á þann hátt að hátt gildi í mælingu vísi til mikils og lágt gildi í mælingu vísi 

til lítis, 1=lítil líkamsánægja og 5=mikil líkamsánægja, 1=neikvætt viðhorf til auglýsinga og 

5=jákvætt viðhorf til auglýsinga.  

4.1 Þátta- og atriðagreining fyrir breytuna líkamsánægja 

Við úrvinnslu gagna var stuðst við tölfræðiforritið SPSS til að vinna úr þeim svörum sem 

höfðu borist. Búin var til samsett mæling um líkamsánægju. Tafla 2 sýnir þær breytur sem 

notast var við. Spurningarnar sem stuðst var við til að mæla líkamsánægju voru í níu 

liðum. 
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Tafla 2. Lýsandi tölfræði fyrir líkamsánægju 

 

Í töflu 2 má sjá lýsandi tölfræði fyrir breyturnar sem notaðar voru til að mæla 

líkamsánægju. Sjá má meðaltal og tíðasta gildi fyrir hverja breytu. Meðaltal er fremur 

svipað í öllum breytum nema breytunni ég óttast það að fitna, eða á milli 2,60 og 3,44. 

Það bendir til þess þátttakendur voru almennt hvorki sammála né ósammála þeim 

fullyrðingum sem fram komu um líkama þeirra. Fyrir breytuna ég óttast það að fitna var 

meðaltalið 2,27 sem bendir til þess að þáttakendur voru nokkuð sammála þeirri 

fullyrðingu. 

 

Tafla 3. KMO og Bartlett’s prófs fyrir líkamsánægju 

Kaiser-Meyer-Olkin marktektarmæling úrtaks. 		 		 0,882 
Barlett's próf 		 		   Approx. Chi-Square 1,147,764 
		 		 		 		   Frelsisgráður 		 21 
		 		 		 		   Marktækni 		 0,000 

 

Framkvæmd var marktektarmæling á úrtakinu með KMO og Barlettsprófi til þess að 

ganga úr skugga um að úrtakið væri nægilega stórt. Tafla 3 sýnir að KMO gildið sem fékkst 

fyrir líkamsánægju var 0,882 (<0,7) sem telst mjög gott og Barlett‘s prófið var tölfræðilega 

marktækt þar sem P-gildið var undir 0,05. Úrtakið var því hentugt fyrir þáttagreiningu.  

 

 

 

    Meðaltal Tíðasta gildi 
Breytur    kvenna  kvenna 

Ég er ánægð með útlit mitt eins og það er   3,38 4 

Flestir myndu segja að ég væri aðlaðandi 3,44 4 

Ég er sátt við hvernig ég lít út nakin   2,89 4 

Líkami minn er óaðlaðandi  3,41 4 

Ég er sátt við hvernig fötin passa á líkama minn   3,13 4 

Ég er sátt við þyngd mína   2,74 2 

Ég óttast það að fitna   2,27 2 

Ég hef farið í megrun til að breyta útliti mínu  2,60 2 

Ég hef reynt að breyta útliti mínu til þess að uppfylla útlitskröfur samfélagsins 2,93 2 
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Tafla 4. Þáttagreining fyrir líkamsánægju 

     Þáttahleðslur Þáttaskýring 
Ég er ánægð með útlit mitt eins og það er     0,855 0,731 
Flestir myndu segja að ég væri aðlaðandi     0,620 0,385 
Ég er sátt við hvernig ég lít út nakin     0,858 0,736 
Ég er sátt við hvernig fötin passa á líkama minn     0,769 0,591 
Ég er sátt við þyngd mína     0,804 0,646 
Líkami minn er óaðlaðandi     -0,852 0,726 
Ég óttast það að fitna     -0,482 0,232 
Eigingildi       4,048 
Fjöldi atriða       7 
Hlutfall sem þáttur skýrir     0,5782 
Þátturinn útskýrir % af dreifingu í hverjum þætti 57,8% 

 

Því næst var framkvæmd þáttagreining fyrir breyturnar sem snúa að líkamsánægju. 

Niðurstöður þáttagreiningar sýndu þáttahleðslur á tvo þætti með eigingildi yfir 1,0. 

Breyturnar ég hef farið í megrun til þess að breyta útliti mínu og ég hef reynt að breyta 

útliti mínu til þess að uppfylla útlitskröfur samfélagsins hlóðu á báða þætti. Ákveðið var 

að taka þær breytur út og framkvæma aftur þáttagreiningu. Niðurstöðurnar sýndu þá 

þáttahleðslu á einn þátt sem skilgreindur er sem Líkamsánægja. Í töflu 4 má sjá hversu 

mikið hver breyta sem snýr að líkamsánægju hleður á þáttinn. Eins og sjá má er fylgnin 

mest hjá breytunni ég er ánægð með útlit mitt eins og það er, en hún er 0,855. Sú breyta 

sem hefur minnstu fylgni við þáttinn er ég óttast það að fitna en hún er -0,482. Út frá 

eigingildi er hægt að finna hvað þátturinn skýrir í dreifingu á öllum breytum. Hér má sjá 

að þátturinn skýrir 57,8% í dreifingu.  

Til að ganga úr skugga um að breyturnar henti í samsetta mælingu var framkvæmd 

atriðagreining. Niðurstöður Cronbach‘s Alpa, sem mælir innri áreiðanleika, fyrir 

breyturnar sem snéru að líkamsánægju voru 0,871 (<0,7). Cronbach‘s Alpa sýndi það að 

ef við myndum taka út breytuna ég óttast það að fitna myndi gildi Chronbach‘s Alpa 

hækka lítillega, en tekin var sú ákvörðun að halda breytunni inni.  

4.2 Þátta- og atriðagreingin fyrir breytuna viðhorf til auglýsinga 

Búin var til samsett mæling fyrir viðhorf til auglýsinga. Tafla 5 sýnir þær breytur sem 

notast var við. Þær spurningar sem stuðst var við til mælinga á viðhorf til auglýsinga var í 

sex liðum.  
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Tafla 5. Lýsandi tölfræði fyrir viðhorf til auglýsinga á samfélagsmiðlum 

   Meðaltal Tíðasta gildi 
Breytur   kvenna kvenna 

Viðhorf mitt til auglýsinga er almennt jákvætt   3,01 3 

Auglýsingar á samfélagsmiðlum senda rétt skilaboð til neytenda   2,07 2 

Auglýsingar á samfélagsmiðlum sýna raunhæfa birtingarmynd af konum 1,68 1 

Auglýsingar á samfélagsmiðlum eru almennt blekkjandi   2,08 2 

Ég ber mig saman við konur sem birtast í auglýsingum á  3,35 5 
samfélagsmiðlum    

Auglýsingar sem birtast á samfélagsmiðlum hafa almennt jákvæð áhrif á  2,40 3 
mína andlegu líðan   

 

Í töflu 5 má sjá lýsandi tölfræði fyrir breyturnar sem notaðar voru til þess að mæla 

viðhorf kvenna til auglýsinga. Meðaltal breytanna var í kringum 2 en hæst var það fyrir 

breytuna ég ber mig saman við konur sem birtast í auglýsingum á samfélagsmiðlum sem 

er 3,35 en það er gildið; Hvorki sammála né ósammála. Lægsta meðaltalið var hjá 

breytunni auglýsingar á samfélagsmiðlum sýna raunhæfa birtingarmynd af konum og það 

er 1,68 en það er gildið; Nokkuð ósammála.  

Tafla 6. KMO og Barlett’s próf fyrir viðhorf til auglýsinga á samfélagsmiðlum 

Kaiser-Meyer-Olkin marktektarmæling úrtaks. 		 		 0,749 
Barlett's próf 		 		 		 Approx. Chi-Square 284,470 
		 		 		 		 		 Frelsisgráður   10 
		 		 		 		 		 Marktækni   0,000 

 

Tafla 6 sýnir að KMO gildið sem fékkst fyrir viðhorf kvenna til auglýsinga var 0,749 

(<0,7) sem telst gott og Barlett‘s var tölfræðilega marktækt þar sem P-gildið var undir 

0,05. Úrtakið var því hentugt fyrir þáttagreiningu.  
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Tafla 7. Þáttagreining fyrir viðhorf til auglýsinga á samfélagsmiðlum 

        Þáttahleðslur Þáttaskýring 
Viðhorf mitt til auglýsinga er almennt jákvætt       0,674 0,454 
Auglýsingar á samfélagsmiðlum senda rétt skilaboð til neytenda     0,798 0,636 

Auglýsingar á samfélagsmiðlum sýna raunhæfa birtingarmynd 
af konum     0,714 0,509 
Auglýsingar á samfélagsmiðlum eru almennt blekkjandi       - 0,695 0,484 
Auglýsingar á samfélagsmiðlum hafa jákvæð áhrif á mína 
andlegu líðan     0,477 0,227 
Eigingildi        2,311 
Fjöldi atriða      5 
Hlutfall sem þáttur skýrir      0,4623 
Þátturinn útskýrir % af dreifingu í hverjum þætti  46,2% 

 

Framkvæmd var þáttagreining fyrir breyturnar sem snúa að viðhorfi til auglýsinga. 

Tekin var sú ákvörðun að sleppa breytunni ég ber mig saman við konur sem birtast í 

auglýsingum á samfélagsmiðlum vegna þess að Cronbach‘s alpa gildi lækkaði ef sú breyta 

væri tekin með. Niðurstöður þáttagreiningar sýndi þá þáttahleðslu á einn þátt með 

eigingildi yfir 1,0, var sá þáttur nefndur Viðhorf til auglýsinga á samfélagsmiðlum. Í töflu 

7 má sjá hleðslu hverrar breytu á þáttinn. Fylgnin var mest hjá breytunni auglýsingar á 

samfélagsmiðlum senda rétt skilaboð til neytenda en hún var 0,798. Fylgnin var minnst 

hjá breytunni auglýsingar á samfélagsmiðlum hafa jákvæð áhrif á mína andlegu líðan, 

fylgnin var 0,477. Þátturinn skýrir 46,2% í dreifingu.  

Niðurstöður Cronbach‘s Alpa fyrir breyturnar sem snéru að viðhorfi til auglýsinga voru 

0,699 (<0,7) sem var ekki nægilega hátt til að búa til samsetta mælingu. Cronbach‘s Alpa 

sýndi það að ef við myndum taka út breytuna auglýsingar á samfélagsmiðlum hafa 

jákvæð áhrif á mína andlegu líðan myndi gildið hækka. Ákveðið var að taka út þá breytu 

sem varð til þess að Cronbach‘s Alpa fékk gildið 0,718 (<0,7). Því næst var búið til samsetta 

mælingu sem fékk heitið viðhorf til auglýsinga.  

4.3 Frumbreytur 

Í rannsókninni var notast við sex frumbreytur. Bakgrunnsbreyturnar sem notaðar voru í 

rannsókninni voru aldur (16-24 ára, 25-34 ára, 35-54 ára og 55 ára og eldri), búseta 

(höfuðborgarsvæðið, landsbyggðin eða erlendis), hjúskaparstaða (einhleyp, í sambandi, í 

sambúð, gift, fráskilin eða ekkja) og menntun (engin menntun, grunnskólapróf, 

stúdentspróf, iðnmenntun, grunnnám á háskólastigi, framhaldsnám á háskólastigi eða 
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önnur menntun). Áður en framkvæmd var aðhvarfsgreining voru kóðaðar tvígildar 

breytur (e. dummy varibles), þær fengu gildið 0. Þegar slíkt er gert þá kemur 

skurðpunkturinn í ljós (Healey, 2015). Gildum fyrir breytuna Hjúskaparstaða var breytt. 

En þar sem lítill fjöldi þátttakenda voru fráskilin eða ekkja var ákveðið að hafa þá flokka 

ekki með í aðhvarfsgreiningunni. Breytan fékk nýja kóðun. „í sambandi” fékk gildið 0 en 

valmöguleikarnir „einhleyp” og „í sambúð" fengu gildið 1. Í breytunni Búseta var ákveðið 

að hafa ekki með flokkinn erlendis og var það vegna þess að lítill fjöldi þátttakenda voru 

búsettir þar. Breytan fékk nýja kóðun, „höfuðborgarsvæðið” fékk gildið 0 og 

„landsbyggðin” fékk gildið 1.  

Gerð var ein breyta þar sem spurt var þátttakendur um hversu miklum tíma þau höfðu 

varið á samfélagsmiðlum að meðaltali síðastliðna þrjá mánuði. Þeir svarmöguleikar sem í 

boði voru: minna en klukkustund á dag, 1-2 klukkustundum á dag, 3-4 klukkustundum á 

dag, 5-6 klukkustundum á dag, meira en 7 klukkustundum á dag og ég nota ekki 

samfélagsmiðla.  

Ákveðið var að nota breytuna sem snýr að samanburði kvenna við þær konur sem 

birtast í auglýsingum á samfélagsmiðlum í aðhvarfsgreiningunni, bæði vegna þess að hún 

var ekki notuð í samsettu mælingunni fyrir viðhorf til auglýsinga, auk þess sem talið var 

áhugavert að skoða hvort hún hefði áhrif á líkamsánægju kvenna eða viðhorf þeirra til 

auglýsinga.  
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5 Niðurstöður 
Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvort að auglýsingar á samfélagsmiðlum geti haft 

áhrif á líkamsánægju kvenna. Til þess að fá niðurstöður úr rannsókninni var framkvæmd 

aðhvarfsgreining. Skoðað verða áhrif frumbreyta á tvær fylgibreytur í sitt hvorri 

aðhvarfsgreiningunni. Fylgibreyturnar sem notast var við í þessari rannsókn eru 

líkamsánægja og viðhorf til auglýsinga. Fyrst verður skoðað breytuna sem snýr að 

líkamsánægju og síðan verður breytan sem snýr að viðhorfi til auglýsinga skoðuð.  

Það virðist vera sem svo að vinsældir samfélagsmiðla fari ekki minnkandi. Notendum 

fjölgar hratt og þar með eykst sá tími sem hver og einn ver á samfélagmiðlum, en að 

meðaltali ver notandi rúmum tveimur klukkstundum og sextán mínútum á dag (Statista, 

2019b). Í rannsókn okkar voru þátttakendur spurðir hve miklum tíma að meðaltali þeir 

höfðu varið á samfélagsmiðlum daglega síðast liðna þrjá mánuði. 

 

Mynd 1. Dreifing í tíma varið á samfélagsmiðlum síðastliðna þrjá mánuði 

 

Eins og sjá má á mynd 1 þá ver stærsti hluti þátttakanda að meðaltali þremur til 

fjórum klukkustundum á dag á samfélagsmiðlum, eða um það bil 45% þátttakenda. Næst 

algengast var að þátttakendur vörðu einum til tveimur klukkustundum á 

samfélagsmiðlum á dag eða um 39%. Þessar niðurstöður eru sambærilegar þeim tölum 

frá Statista (2019a) um notkun á samfélagsmiðlum.  

 

Meira en 7 klst. á dag

5-6 klst. á dag

3-4 klst. á dag

1-2 klst. á dag

Minna en klst. á dag

0,9%

8%

45%

39%

7%



29 

5.1 Líkamsánægja kvenna  

 

 

Mynd 2. Dreifing á samsettu mælingunni líkamsánægju 

 

Mynd 2 sýnir að um 42,6% kvenna tekur ekki afstöðu til hvort þær séu með jákvæða 

eða neikvæða líkamsímynd. Einungis 0,3% kvenna töldu sig hafa jákvæða líkamsímynd en 

alls 14,7% sem töldu sig hafa nokkuð jákvæða. Áhugavert er að sjá hversu hátt hlutfall 

kvenna eru óánægðar með líkama sinn eða um 42%. Þessar tölur sýna hve algengt það er 

að konur séu óánægðar með eigin líkama. Þegar konurnar voru spurðar um hvort þær 

óttuðust að fitna þá var hlutfall þeirra um 65%. Þar af höfðu um það bil 58% þátttakenda 

farið í megrun til þess að breyta útliti sínu. Eins og fram hefur komið ríkja ákveðnar 

hugmyndir um kvennlíkamann. Líkami kvenna á að vera grannur og fallegur (Bartky, 

1998). Niðurstöður okkar staðfesta þessar hugmyndir þar sem við sjáum hversu hátt 

hlutfall kvenna eru óánægðar með útlit sitt og að auki hversu hátt hlutfall kvenna hefur 

farið í megrun til að breyta líkama sínum. Þær beita sig þeim sjálfsaga til þess að líkami 

þeirra falli að ríkjandi hugmyndum kvenleikans og hljóti þar með samþykki samfélagsins. 

Konurnar voru spurðar hvort þær væru sáttar við hvernig þær litu út naktar og 

svöruðu um 41% þeirra að þær væru ósáttar. Einnig voru þær spurðar hvort þær hefðu 

reynt að breyta útliti sínu til þess að uppfylla útlitskröfur samfélagsins og reyndist 46% 

kvenna hafa gert slíkt. Hér er vert að hafa í huga að það felst meira en megrun í því að 

breyta útliti sínu. Til dæmis fjarlægja óæskileg hár af líkama, hvort sem það er hár á 

kynfærum, handakrika og á fótleggjum (Bartky, 1998). Sumir ganga skrefinu lengra og 
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setja fylliefni í líkamann líkt og í varir og brjóst. Þetta eru þó aðeins dæmi um það hvaða 

aðferðum konur beita til þess að aðlaga líkama sínum að ríkjandi hugmyndum um 

kvenleika. Einnig má líta til kenninga Foucault um alsjánna. Þær verða nokkurskonar 

fangar í eigin fangelsi og þar með undir stöðugu eftirliti síns eigin sjálfs sem er afleiðing 

þeirra skilaboða sem auglýsingar og samfélagsmiðlar senda frá sér (Foucault, 1977).  

5.1.1 Aðhvarfsgreining 

Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir líkamsánægju má sjá í töflu 8. Niðurstöður úr F-prófi 

sýndu að miða við 95% öryggisstig er heildarlíkanið tölfræðilega marktækt þar sem P-gildi 

var undir 0,05.  

Leiðrétt heildarskýring líkansins var 0,169 sem þýðir það að breyturnar aldur, 

menntun, tíma varið á samfélagsmiðlum, samanburður, einhleyp, sambúð, gift og 

landsbyggðin útskýra 16,9% í dreifingu á líkamsánægju. Ef spá á fyrir um líkamsánægju 

fækkar forspárvillum um 16,9% ef upplýsingar um breyturnar aldur, menntun, tíma varið 

á samfélagsmiðlum, hjúskaparstöðu og búsetu liggja fyrir. Í töflu 8 er búið að 

stjörnumerkja þau gildi þar sem tölfræðileg marktekt fékkst þegar p-gildið er undir 0,05.  

Tafla 8. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar 

 
Óstöðluð 
hallartala 

Stöðluð  
hallartala 

Líkamsánægja (skurðpunktur) 4.055  -  

Aldur -0.054 -0.059 

Menntun 0,069* 0.121 

Tíma varið á samfélagsmiðlum -0,138* -0.128 

Samanburður  -0,223* -0.352 

Einhleyp -0.035 - 

Sambúð -0,482* - 

Gift  -0,328* - 

Landsbyggðin 0.029 - 

Leiðrétt heildarskýring líkansins 0,169*  
*P < 0,05   

 

Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar sýna að breyturnar menntun, tíma varið á 

samfélagmiðlum, samanburður, sambúð og gift hafi tölfræðilega marktæk áhrif á 

líkamsánægju. Þær breytur sem eru ekki tölfræðilega marktækar eru aldur, einhleyp og 

landsbyggðin. Skurðpunkturinn er kona í sambandi sem er búsett á 
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höfuðboragarsvæðinu. Gildi hennar er 4,055 sem segir okkur að sú kona er með frekar 

jákvæða líkamsímynd. Eins og fram hefur komið þá vísar hátt gildi í mælingum til mikillar 

líkamsánægju og lágt gildi til lítillar líkamsánægju.  

Óstöðluð hallatala sýnir að ef aldur kvenna eykst um 1 stig þá minnkar líkamsánægja 

þeirra um -0,054 að meðaltali. Þegar átt er við um 1 stig þá hefur aldur konunar færst yfir 

í næsta aldurshóp. Svo dæmið sé tekið þegar hún færist úr hópnum 16 til 24 ára yfir í 25 

til 34 ára. Þessar niðurstöður eru ekki marktækar vegna þess að P-gildið er 0,443 (<0,05). 

Niðurstöðurnar sýna að áhrif menntunar á líkamsánægju er jákvæð. Þegar menntun 

kvenna eykst um 1 stig þá hækkar líkamsánægjan þeirra um 0,069 að meðaltali. Þessar 

niðurstöður eru marktækar vegna þess að P-gildið er 0,035 (<0,05). Þetta gefur til kynna 

að því meiri menntun sem konan hefur því jákvæðari er líkamsímynd hennar. 

Þeim meiri tíma sem konur verja á samfélagsmiðlum því verri er líkamsímynd þeirra. 

Þegar notkun þeirra á samfélagsmiðum eykst um 1 stig þá lækkar líkamsánægja þeirra um 

0,138 stig að meðaltali. Til að mynda þegar konur fara frá því að eyða 1-2 klukkustundum 

á sólarhring yfir í að eyða 3-4 klukkustundum á samfélagsmiðlum. Breytan er marktæk 

vegna þess að P-gildið er 0,035 (<0,05). Niðurstöðurnar sýna okkur þar með að áhrif þess 

að eyða miklum tíma á samfélagsmiðlum geta verið neikvæð fyrir líkamsánægju kvenna.  

Því meira sem konur telja sig stunda samanburð við konur í auglýsingum á 

samfélagsmiðlum því verri líkamsímynd. Líkamsánægja þeirra minnkar að meðaltali um 

0,223 stig á líkamsánægjuskalanum. Breytan er marktæk vegna þess að P-gildið er 0,000 

(<0,05). Það bendir til þess að samanburður við konur í auglýsingum hafi neikvæð áhrif á 

líkamsánægju kvenna.  

Þær konur sem eru einhleypar hafa 0,035 minni stig á líkamsánægjuskalanum heldur 

en þær sem eru í sambandi. Einhleypar konur eru því með neikvæðari hugsanir í garð 

eigins líkama heldur en þær konur sem eru í sambandi. Þessar niðurstöður eru ekki 

marktækar vegna þess að P-gildið er 0,810 (<0,05). 

Þær konur sem eru í sambúð hafa 0,482 minni stig á líkamsánægjuskalanum heldur 

en þær konur sem eru í sambandi. Þær konur sem eru í sambúð eru því með neikvæðari 

líkamsímynd heldur en þær konur sem eru í sambandi. Þessar niðurstöður eru marktækar, 

en P-gildið er 0,000 (<0,05). 
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Giftar konur hafa 0,328 minni stig á líkamsánægjuskalanum heldur en konur sem eru 

í sambandi. Því eru giftar konur með verri líkamsímynd heldur en konur í sambandi. Þessar 

niðurstöður er marktækar en P-gildið er 0,049 (<0,05). 

Líkamsánægja kvenna sem búsettar eru á landsbyggðinni hafði 0,029 hærri stig 

líkamsáængjuskalanum heldur en konur búsettar eru á höfuðborgasvæðinu. Þetta sýnir 

að konur búsettar á landsbyggðinni eru ánægðari með líkama sinn. Þessar niðurstöður 

eru ekki marktækar vegna þess að P-gildið er 0,771 (<0,05). 

 

5.2 Viðhorf kvenna til auglýsinga á samfélagsmiðlum 
 

 

Mynd 3. Dreifing á viðhorfi til auglýsinga á samfélagsmiðlum 

Viðhorf til auglýsinga á samfélagsmiðlum getur verið ólíkt. Það eru ekki allir sammála um 

ágæti þeirra. Mynd 3 sýnir fram á að viðhorf til auglýsinga er fremur neikvætt. Einungis 

voru 16,7% kvenna sem telja sig hafa hlutlaust viðhorf en aftur á móti var yfir helmingur 

kvenna sem töldu sig hafa fremur neikvætt viðhorf til auglýsinga. Alls voru 30,4% sem 

töldu sig hafa mjög neikvætt viðhorf. 0% svarenda höfðu jákvætt viðhorf gagnvart 

auglýsingum.  

Þegar konurnar voru spurðar hvort þær töldu auglýsingar senda rétt skilaboð til 

neytenda voru um 71% kvenna sem töldu svo ekki vera. Eins og fram hefur komið þá er 

líkami kvenna verið mikið notaður í auglýsingum (Grogan, 2017). Þar er fókusinn settur á 

líkama þeirra og fegurð og þar með verða þær sem nokkurs konar skrautmunir (Grau og 
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Zotos, 2016). Konurnar voru spurðar hvort þær töldu auglýsingar á samfélagsmiðlum sýna 

raunhæfa birtingarmynd af konum. Um það bil 84% kvenna töldu auglýsingar sýna 

óraunhæfa birtingarmynd en þessar tölur haldast í hendur við rannsóknir sem gerðar hafa 

verið í Bandaríkjunum og Kanada sem greinir frá því að um 75% kvenna telji auglýsingar 

sýna óraunhæfa birtingarmynd af konum (Huhmann og Limbu, 2016).  

Þegar litið er til kenningar Festinger um félagslegan samanburð sem vísa til þess að 

við erum gjörn á að bera okkur saman við aðra þó svo það sé ekki ætlunin (Suls, Martin 

og Wheeler, 2002). Um 32% kvenna í rannsókninni sögðust bera sig saman við konur sem 

birtast í auglýsingum. 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu að auglýsingar sem birtast á 

samfélagsmiðlum hefðu almennt jákvæð áhrif á þeirra andlegu líðan. Um það bil 41% 

svarenda töldu auglýsingar hafa hvorki jákvæð né neikvæð áhrif á þeirra andlegu líðan. 

Yfir helmingur svarenda, eða um það bil 52%, töldu auglýsingar hafa neikvæð áhrif á 

andlega líðan.   

5.2.1 Aðhvarfsgreining  

Skoðað var sambandið á milli frumbreytanna og viðhorfs kvenna til auglýsinga. Notaðar 

voru sömu breytur og í aðhvarfsgreiningu fyrir líkamsánægju. Niðurstöður úr F-prófi 

sýndu að líkanið var ekki marktækt vegna þess P-gildið var 0,124 (<0,05). 

Heildarskýring líkansins var 0,016 sem þýðir það að breyturnar aldur, menntun, tíma 

varið á samfélagsmiðlum, samanburður, einhleyp, sambúð, gift og landsbyggðin útskýra 

1,6% af dreifingu á viðhorfi kvenna til auglýsinga á samfélagsmiðlum. Ef spá á fyrir um 

viðhorf kvenna til auglýsinga fækkar forspárvillum um 1,6% ef upplýsingar um breyturnar 

aldur, menntun, tíma varið á samfélagsmiðlum, hjúskaparstöðu og búsetu liggja fyrir. Þess 

ber að hafa í huga að þetta eru ekki marktækar niðurstöður og þess vegna er ekki hægt 

að alhæfa niðurstöður yfir þýði. Í töflu 9 er búið að stjörnumerkja þau gildi þar sem 

tölfræðileg marktekt fékkst þegar p-gildið er undir 0,05. 
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Tafla 9. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar 

 
Óstöðluð 
hallartala 

Stöðluð  
hallartala 

Viðhorf (skurðpunktur) 2.100  -  
Aldur 0.130* 0,189 
Menntun -0,045 -0,103 
Tíma varið á samfélagsmiðlum -0,070 -0,085 
Samanburður  0,046 0,095 
Einhleyp 0,080 - 
Sambúð 0.109 - 

Gift -0.039 - 
Landsbyggðin -0,001 - 

Leiðrétt heildarskýring líkansins 0,016*  
*P < 0,05   

 

Í töflu 9 er samanburðarhópurinn sá sami og í aðhvarfsgreingunni fyrir líkamsánægju, 

það er að segja kona í sambandi sem búsett er á höfuðborgarsvæðinu. Skurðpunkturinn 

er 2,100 sem bendir til þess að kona sem er í sambandi og búsett á höfuðborgarsvæðinu 

hefur fremur neikvætt viðhorf til auglýsinga á samfélagsmiðlum. Einungis var breytan 

aldur í líkaninu marktæk. Viðhorf til auglýsinga á samfélagsmiðlum er mælt á skalanum 

einum upp í fimm.  

Óstöðluð hallartala fyrir breytuna aldur er 0,130 sem vísar til þess að þegar aldur 

kvenna hækkar um 1 stig verður viðhorf þeirra til auglýsinga jákvæðara. Svo dæmið sé 

tekið þegar hún færist úr hópnum 16 til 24 ára yfir í 25 til 34 ára. Því eru konur sem eru á 

aldursbilinu 55 ára og eldri með jákvæðara viðhorf til auglýsinga heldur en konur á 

aldursbilinu 16-24 ára. P-gildið er 0,027 (<0,05).  

Niðurstöður sýna að menntun hefur ekki mikil áhrif á viðhorf kvenna til auglýsinga. 

Óstöðluð hallartala er -0,045 sem segir okkur að viðhorf kvenna í garð auglýsinga verður 

neikvæðara eftir því sem menntunarstig þeirra verður hærra. Niðurstöðurnar eru ekki 

marktækar þar sem P-gildið er 0,096 (<0,05). Þetta gæti bent til þess að menntun geri 

konur upplýstari um stöðu sína í samfélaginu og verði þar með gagnrýnari á auglýsingar.  

Óstöðluð hallartala fyrir breytuna tíma varið á samfélagsmiðlum er -0,070 sem bendir 

til þess að konur sem eyða meiri tíma á samfélagsmiðlum hafa neikvæðari viðhorf til 

auglýsinga. Niðurstöðurnar eru ekki marktækar þar sem p-gildið er 0,199 (<0,05).  
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Samkvæmt óstöðluðu hallartölunni fyrir beytuna samanburð, sem er 0,046, virðist 

það vera að þær sem bera sig saman við konur sem birtast í auglýsingum hafi jákvæðari 

viðhorf til auglýsinga. Þar sem P-gildið er 0,130 (<0,05) eru niðurstöður ekki marktækar. 

Einhleypar konur hafa jákvæðara viðhorf til auglýsinga heldur en konur sem eru í 

sambandi. Það skýrist vegna þess að óstöðluð hallartala er 0,080. Niðurstöður eru ekki 

marktækar þar sem P-gildið er 0,508 (<0,05).  

Líkt og einhleypar konur þá eru þær sem eru í sambúð með jákvæðara viðhorf til 

auglýsinga heldur en konur sem eru í sambandi. P-gildið er 0,342 (<0,05) og niðurstöður 

eru því ekki marktækar.  

Ólíkt hjúskaparstöðu hinna hópanna þá virðist það vera sem svo að giftar konur hafi 

neikvæðara viðhorf til auglýsinga. Óstöðluð hallartala er -0,039 og niðurstöður eru ekki 

marktækar þar sem P-gildið er 0,782 (<0,05). 

Óstöðluð hallartala fyrir breytuna Landsbyggðin er -0,001 sem segir okkur að það 

búseta hefur lítil sem engin áhrif á viðhorf kvenna til auglýsinga á samfélagsmiðlum. Þó 

eru konur sem búsettar eru á landsbyggðinni með eilítið neikvæðari viðhorf til auglýsinga. 

Niðurstöður eru ekki marktækar þar sem p-gildið er 0,994 (<0,05).  
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6 Umræður og lokaorð 
Markmið rannsókarinnar var að varpa ljósi á hvaða þættir gætu mögulega haft áhrif á 

líkamsímynd íslenskra kvenna. Framkvæmd var spurningarlistakönnun til þess að kanna 

hvernig konur meta útlit sitt og hvort þær reyni að breyta útliti sínu til þess að falla undir 

hugmyndir samfélagsins um kvenleika. Ásamt því var skoðað viðhorf kvenna til auglýsinga 

á samfélagsmiðlum. Rannsóknarspurning var: Hvaða áhrif hafa auglýsingar á 

samfélagsmiðlum á líkamsímynd kvenna eftir aldri, menntun, hjúskaparstöðu, búsetu og 

tíma sem varið er á samfélagsmiðlum?  

Framkvæmd var aðhvarfsgreining til þess að kanna hvort breyturnar aldur, menntun, 

hjúskaparstaða, búseta, samanburður og tíma varið á samfélagsmiðlum hefðu mögulega 

áhrif á líkamsánægju kvenna eða viðhorf þeirra til auglýsinga á samfélagsmiðlum. Ekki 

verður sagt frá þeim breytum sem ekki voru marktækar í aðhvarfsgreiningunni, þar sem 

ekki er hægt að alhæfa þær niðurstöður yfir þýði. 

Á heildina litið virðist menntun, tíma sem varið er á samfélagsmiðlum og 

hjúskaparstaða hafa áhrif á líkamsánægju kvenna. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar leiddu 

í ljós að konur sem eru með meiri menntun hafa almennt jákvæðari líkamsímynd. Nú hafa 

konur tækifæri á því að sækja sér aukna menntun og með því eykst þekking og skilningur 

þeirra. Konur verða upplýstari um stöðu sína í samfélaginu og þeim breytileika sem er til 

staðar hvað varðar líkama þeirra og útlit.   

Með tilkomu samfélagsmiðla hefur bilið á milli neytenda og auglýsinga minnkað. Áður 

fyrr þurftu einstaklingar meðal annars að lesa blöðin eða horfa á sjónvarpið til þess að 

verða fyrir áhrifum af auglýsingum. Nú birtast auglýsingar í snjallsímanum sem nánast allir 

eru með og eyða mismiklum tíma í. Ætla má að áhrif auglýsinga séu meiri en áður. Líkt og 

niðurstöður rannsóknar okkar sýna þá ver stærsti hópur kvenna að meðaltali þremur til 

fjórum klukkustundum á samfélagsmiðlum á dag. Þetta er því dágóður partur af deginum 

sem þær eyða í umhverfi þar sem áreiti af misvísandi skilaboðum um kvenlíkamann er 

mikið. Það birtist í auglýsingum en auglýsingar nota hin hefðbundu kynjahlutverk og 

staðalímyndir kvenleikans til að koma þeim á framfæri. Einblínt er á fegurð konunnar og 

er hún gerð að nokkurs konar skrautmun (Bartky, 1998). Konur sem ekki ná að uppfylla 

ríkjandi kröfum um kvenleika eiga í hættu á því að bera sig saman við þær sem birtast í 

auglýsingum sem getur leitt til neikvæðar líkamsímyndar. Líkt og kenning Festinger um 
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félagslegan samanburð segir þá erum við gjörn á að bera okkur saman við aðra í 

samfélaginu sem getur haft neikvæð áhrif á almenna vellíðan (Suls o.fl., 2002). Algengt er 

að einstaklingar beri sig saman við þá sem þeir telja hafi yfirburði. Það má velta því fyrir 

sér hvort að mikil viðvera á samfélagsmiðlum hafi áhrif á það að 32% kvenna í rannsókn 

okkar beri sig saman við konur sem birtast í auglýsingum. Samanburður eykst með aukinni 

notkun á samfélagsmiðlum og er ein afleiðing þess að konur séu óánægðar með eigið 

útlit. Að auki getur þessi mikla viðvera á samfélagsmiðlum og sá samanburður sem þar á 

sér stað leitt til þess að fjöldi kvenna fari öfgafullar leiðir til þess að líta vel út og uppfylla 

kröfur kvenleikans. Niðurstöður okkar sýndu fram á að rúmlega 58% kvenna höfðu farið í 

megrun til þess að breyta útliti sínu en megrun er ein þeirra öfgafullu leiða sem farin er 

til þess að aga líkama sinn að ímynd kvenleikans (Grogan, 2017). Þátttakendur okkar hafa 

beitt sig þeim aga sem fram kemur í kenningu Foucault um alsjána til þess að falla að 

ríkjandi viðmið og til þess að sleppa við refsingu, hina samfélagslegu sköpuðu skömm 

(Foucault, 1975/1977). Óttin við þá skömm sem fylgir því að falla ekki að viðmiðum birtast 

einnig í niðurstöðum rannsóknar okkar þegar þátttakendur voru spurðir hvort að þær 

óttuðust að fitna en alls voru 65% kvenna sem óttuðust slíkt.  

Niðurstöður rannsóknar okkar sýna að þær konur sem eru í sambúð eða giftar hafa 

neikvæðari líkamsímynd heldur en konur sem eru í sambandi. Eins og rannsókn Oh og 

Damhorst (2009) bendir til geta neikvæðar athugasemdir frá maka haft neikvæð áhrif á 

líkamsímynd. Þessar niðurstöður styðjast við niðurstöður rannsóknar okkar. Það gæti 

skýrt hvers vegna giftar konur og konur í sambúð hafi neikvæðari líkamsímynd. Að auki 

sýndu niðurstöður rannsóknar okkar að stór hluti kvenna sem tóku þátt voru ekki 

ánægðar með líkama sinn. 

Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir breytuna viðhorf til auglýsinga sýnir að aldur 

getur haft áhrif. Því eldri sem konur eru því jákvæðara viðhorf hafa þær til auglýsinga sem 

birtast á samfélagsmiðlum. Hafa skal í huga að það sem getur haft áhrif á þessar 

niðurstöður er að eldra fólk ver minni tíma á samfélagmiðlum. Þegar litið er til 

nágrannalanda, eins og Danmörku, þá sést að uppúr fimmtugsaldri fer fjöldi þeirra sem 

notar samfélagsmiðla minnkandi. Samkvæmt tölfræði Statista (2018) um notkun 

samfélagsmiðla í Danmörku kemur fram að um 69% einstaklinga á aldursbilinu 55 til 64 

ára noti samfélagsmiðla. Aftur á móti er um 98% einstaklinga á aldursbilinu 16 til 24 ára 
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sem notar samfélagsmiðla. Hér má sjá gríðarlegan mun á milli aldurshópa hvað varðar 

notkun.  

Líkt og fram hefur komið þá hafa auglýsingar mismunandi áhrif á neytendur. 

Rannsókn Achar og félaga (2016) sýndi fram á hvernig menning, sjálfsmynd og 

tilfinningalegt ástand neytandans skiptir máli. Það styðst við niðurstöður rannsóknar 

okkar, en aðeins 6% þeirra kvenna sem tóku þátt töldu að auglýsingar hefðu góð áhrif á 

andlega líðan. Þetta er gríðarlega lágt hlutfall svarenda. Eins og kemur fram í rannsókn 

Fioravanti og félaga (2019) þá geta samfélagsmiðlar, líkt og Instagram haft neikvæð áhrif 

á andlega líðan, líkamsánægju og valdið félagslegum samanburði. Þessar niðurstöður 

samræmast niðurstöðum okkar um að konur stundi félagslegan samanburð og því hefur 

mikil viðvera á samfélagsmiðlum neikvæð áhrif á þeirrar andlegu líðan.  

Eins og fram hefur komið þá var siðareglum auglýsinga breytt í Evrópu vegna kvartana 

og nýrra laga hvað varðar mismunun fólks (Huhmann og Limbu, 2016). Við teljum að slík 

lög geti verið mikilvæg vegna þess að auglýsingar eru ákveðin valdatæki í höndum ríkjandi 

stétta og geta siðareglur komið í veg fyrir að auglýsingar mismuni ákveðnum 

þjóðfélagshópum. Að auki þarf að veita auglýsendum ákveðið aðhald og hvatningu til þess 

að sýna raunhæfa birtingarmynd kynjanna. Auglýsingar eru einn af þeim valdaþáttum 

sem senda konum skilaboð um hvernig þær eigi að vera og þar af leiðandi hvernig þær 

viðhalda og beiti sjálfan sig aga. Með því að sporna við þeim mikla mætti sem auglýsingar 

hafa og beita þeim aga til þess að sýna raunhæfa birtingarmynd og í kjölfarið minnka 

kröfur til kvenna. Samhliða því eykst frelsi kvenna til þess að vera eins og þær vilja óháð 

kröfum samfélagsins. Niðurstöður rannsóknar okkar sýnir fram á að viðhorf kvenna til 

auglýsinga er fremur neikvætt. Flestar eru sammála um að auglýsingar sendi röng 

skilaboð til neytenda og sýni óraunhæfa birtingarmynd af konum.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar er aðferðin sem notuð var til þess að deila 

rannsókninni. Henni var deilt í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook. Það er vegna þess að 

það hafa ekki allir jafna möguleika á því að taka þátt, þar sem sumir hafa ekki aðgang að 

internetinu eða velja að nota það ekki og eru því útilokaðir. Eins á við um þá 

úrtaksaðferðina hentugleikaúrtak. Með henni fá ekki allir tækifæri á því að taka þátt og 

erfitt er því að alhæfa niðurstöður yfir þýði (Neuman, 2014). 
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Allt sem hér hefur verið greint frá er vel til þess fallið að svara rannsóknarspurningu 

okkar. Það er því ljóst að auglýsingar á samfélagsmiðlum hafa áhrif á líkamsímynd 

íslenskra kvenna. Kenningar Foucault og Festinger ásamt staðalímyndum kvenleikans 

geta hjálpað okkur að skilja hvers vegna svo er. Konur eru undir stöðugu eftirliti af eigin 

sjálfi og samfélaginu. Þær beita sig miklum sjálfsaga til þess að falla undir ríkjandi 

hugmyndir kvenleikans en þau skilaboð fá þær meðal annars í gegnum auglýsingar á 

samfélagsmiðlum. Þær verja miklum tíma þar og á þann hátt er viðhaldið þessum 

hugmyndum. Konur meðtaka skilaboðin sem auglýsingar á samfélagsmiðlum senda og 

bera sig saman við þær konur sem þar birtast. Kjarnyrt mat Simone de Beuvoir á að konur 

fæðist ekki sem slíkar, heldur verði konur í gegnum félagsleg mótunaröfl á enn vel við.  

Öll erum við ólík og það er nær ómögulegt fyrir flest okkar að uppfylla útlitskröfur 

sem ríkir nú í menningu okkar en á sama tíma erum við öll að reyna passa inn í sama boxið. 

Hvert og eitt okkar skiptir máli og útlit okkar á ekki að jafngilda virði okkar. Við verðum að 

reyna að vinna að félagslegu jafnrétti en það mun ekki nást með þeim gildum sem nú 

ríkja.  
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Viðauki 1 
Spurningarlisti sem var gerður aðgengilegur í gegnum Questionpro.com 

 

Áhrif auglýsinga á samfélagsmiðlum á konur 

Þessi spurningalistakönnun er hluti af lokaverkefni okkar til BA-prófs í félagsfræði við 

Háskóla Íslands. Rannsóknin er unnin undir leiðsögn Arnars Eggerts Thoroddsen. Markmið 

rannsóknarinnar er að kanna áhrif notkunar samfélagsmiðla og áhrif auglýsinga þar á 

konur.  

Könnun þessi ætti að taka um það bil 3 mínútur. Svör verða ekki rakin til einstakra 

þátttakenda. Þátttaka þín skiptir okkur miklu máli og ef þú hefur einhverjar spuringar eða 

athugasemdir þá getur þú haft samband við okkur á netfangið 

athugasemd2020@gmail.com 

 

Með virðingu og vinsemd, 

Íris Dögg Árnadóttir og Lea Birna St. Lárusdóttir. 
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Eftirfarandi spurningar snúa að notkun þinni á samfélagsmiðlum.  

Samfélagsmiðlar (e. social media) gera fólki kleift að hafa samskipti á félagslegan 

hátt, deila hugmyndum sínum, efni, hugsunum og samböndum á veraldarvefnum. Dæmi 

um slíka samfélagsmiðla eru Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Youtube og Tiktok. 
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Eftirfarandi fullyrðingar snúa að sjálfsáliti og líkamsímynd þinni. Þeir valmöguleikar sem 

eru í boði eru mjög sammála, nokkuð sammála, hvorki sammála né ósammála, nokkuð 

ósammála og mjög ósammála.  
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Eftirfarandi fullyrðingar snúa að viðhorfi þínu gagnvart auglýsingum á 

samfélagmiðlum.  

Samfélagsmiðlar er orðinn einn stærsti auglýsinga vettvangurinn í heiminum í dag og 

keppast því fyrirtæki við það að ná til sem flestra neytenda með auglýsingum sínum.  
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