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Útdráttur 

Tilgangur ritgerðarinnar var að skoða birtingarmynd kvenna í auglýsingum hjá fjórum 

íslenskum símafyrirtækjum, Hringdu, Síminn, Nova og Vodafone. Ransóknin var eigindleg 

þar sem rýnt var í auglýsingarnar út frá femínisku sjónarhorni og þær þemagreindar.  

Sýnt hefur verið fram á að hugmyndum um kyn og hlutverk þeirra sé viðhaldið og 

styrkt í gegnum fjölmiðla og auglýsingar. Í auglýsingum hjá öllum símafyrirtækjunum mátt 

greina staðlaðar hugmyndir um kyn og sérstaklega hjá konum. Vodafone studdi sig síðst 

við staðalímyndir karla og kvenna en auglýsingar frá Hringdu og Nova voru greindar flestar 

með staðlaðar kynjahugmyndir. Þrátt fyrir að það hvernig konur birtast í auglýsingum 

hefur verið mikið ransakað er mikilvægt að vera meðvitaður um þær breytingar sem hafa 

átt sér stað. Rannsóknarefnið er því enn þann dag í dag viðeigandi.  
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Inngangur 

Það að verða ekki fyrir áhrifum auglýsinga er líkt og að lifa utan menningar. Engin 

mannvera lifir utan menningar. Þetta var leið Sut Jhally til að lýsa þeim miklu áhrifum sem 

auglýsingar hafa á samfélagið (Kilbourne, 2015). 

Stöðluðum hugmyndum um kyn og aðra félagslega hópa er viðhaldið í fjölmiðlum og 

sérstaklega í auglýsingum. Sem hefur svo áhrif á þær hugmyndir sem gefa til kynna hvaða 

hlutverk teljast eðlileg fyrir karla og konur að birtast í (Plakoyiannaki og Zotos, 2009). 

Félagsleg staða karla og kvenna hefur breyst töluvert síðustu ár og er Ísland t.a.m. 

stimplað sem það ríki sem hefur náð mestu jafnrétti á milli kynjanna, í raun hefur það 

setið efst á lista í 11 ár (Global Gender Gap Report 2020, e.d.). Fjölmargir þættir hafa áhrif 

á mótun birtingarmyndar karla og kvenna. Auglýsingar eru orðinn stór partur af veruleika 

fólks í nútímasamfélagi og fjöldi auglýsinga með mismunandi skilaboð birtast okkur í 

daglegu lífi, bæði með skýrum og duldum hætti. Síendurteknar kröfur sem fram koma þar 

um útlit og hegðun ættu því að vera sanngjarnar og réttlátar. Þær ættu ekki að vera 

byggðar á einhæfðri staðalímynd sem fáum tekst að uppfylla. Gagnrýni á birtingarmynd 

karla og kvenna í auglýsingum hefur leitt af sér rannsóknir fræðimanna í um 70 ár 

(Venkatesan og Losco, 1975). Þótt efnið sé mikið rannsakað er mikilvægt að halda áfram 

að meta stöðu kynjanna og fylgjast með hvað hefur breyst og hvað hefur ekki breyst. Efnið 

er því enn þann dag í dag viðeigandi rannsóknarefni. Þegar ég hóf nám í félagsfræði var 

janfrétti kynjanna ekki endilega mér ofarlega í huga né hafði ég sérstakan áhuga á því sviði 

innan félagsfræðinnar, þó ég væri meðvituð um mikilvægi þess. Eftir því sem leið á námið 

hins vegar og ég lærði meira um jafnrétti og kynjafræði út frá akademískum hugmyndum  

þá jókst áhugi minn til muna og mér varð skýrara hve mikil skekkja er enn til staðar. Í 

daglegu tali þykir mér umræðan oft á þann veg að staða karla og kvenna sé jöfn. Vissulega 

hafa miklar og góðar breytingar orðið síðustu ár eða allt frá með upphafi fyrstu bylgju 

femínisma hérlendis á seinni hluta 19.aldar og með almennri femínískri baráttu 

(Kvennsögusafnið.is, e.d.). Mikilvægt er að halda áfram og leggja ekki árar í bát, enda er 

enn mikið ójafnrétti til staðar og þær kröfur sem settar eru körlum og konum eru bæði 

misjafnar og óréttlátar. Félagssálfræði og fjölmiðlafræði vöktu að sama skapi áhuga hjá 

mér í náminu og ég naut þess að auka þekkingu á þeim sviðum. Mér þótti því tilvalið að 
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reyna samþætta sviðin þrjú þegar kom að skrifum lokaritgerðar í félagsfræði. Ákveðið var 

að skoða auglýsingar hjá fjórum íslenskum símafyrirtækjum og rýna í birtingarmynd 

kvenna yfir fjögurra ára tímabil eða frá 2015-2018. Til samanburðar verða niðurstöður 

rannsóknar á hollenskum og ítölskum auglýsingum skoðaðar. Rannsóknarspurningin er 

svohljóðandi: Styðjast íslensk símafyrirtæki við staðlaðar kynhugmyndir í auglýsingum 

sínum? Og hvaða staðalímyndir má finna í auglýsingum íslenskra símafyrirtækja? 

1 Fræðilegur bakgrunnur og kenningar 

Hér verður fjallað um þann fræðilega grunn er ritgerðin byggir á.  Fyrst verður greint frá 

hugmyndum að baki staðalímynda, næst um birtingarmynd kvenna í auglýsingum og 

hvernig þær hafa breyst, um kyn og vald og loks um stöðu Íslands jafnréttislega séð.  

1.1 Staðalímyndir og auglýsingar  

Tilgangur auglýsinga er að vekja athygli á vöru, hugmynd eða þjónustu þar sem 

upplýsingum er komið frá seljanda til neytenda. Neytandinn hefur tækifæri til að leggja 

mat á þær upplýsingar sem honum eru veittar í gegnum auglýsinguna. Markmiðið er að 

selja (Símon Jóh. Ágústson, 1947). Áhrif auglýsinga eru gjarnan vanmetin og neytendur 

oft þeirra trúar að þeir persónulega verði ekki fyrir áhrifum þeirra og geti því hunsað það 

áreiti sem þær valda. Auglýsingar eru hins vegar hannaðar til að ná athygli hvort sem sú 

athygli er meðvituð eða ómeðvituð (Kilbourne, 2015). Afleiðingin verður því frekar sú að 

fólk sé í raun síðar gagnrýnið á auglýsingar enda eru þær stöðugt í félagslegu umhverfi 

þeirra.  

 Í nútímasamfélagi eru þær því óumflýjanlegar. Auglýsingar hafa áhrif á fólk, 

framkomu þess og jafnvel drauma og vonir. Miklum misskilningi gætir því um að fólk geti 

einfaldlega leitt þær hjá sér (Kilbourne, 2015). Hvern dag verðum við fyrir miklu áreiti 

upplýsingaflæðis. Til að vinna úr miklu og flóknu magni upplýsinga er manninum það 

eðlislægt að flokka þær í staðlaða hópa en slík flokkun sparar bæði tíma og orku. 

Upplýsingar sem liggja fyrir um einstakling eru nýttar til að stilla viðkomandi upp í 

viðeigandi flokk. Þetta ferli getur þó reynst flókið þar sem flokkarnir hafa ekki skýr mörk 

og tengjast sín á milli. Konur falla t.d. ekki allar í sama flokk þrátt fyrir að vera af sama kyni 

(Hilton og von Hippel, 1996). Þessar hugmyndir eða flokkar kallast staðalímyndir og má 
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skilgreina þær sem viðtekna skoðun eða hugmynd um að ákveðin einkenni tengist 

meðlimum ákveðins félagslegs hóps. Þeir sem tilheyra svo hópnum bera ákveðin 

persónuleikaeinkenni og hegða sér á tiltekinn hátt (Hilton og von Hippel, 1996). 

Staðalímyndir spara okkur fyrirhöfn og tíma þar sem um er að ræða nokkurs konar 

handrit sem unnt er að styðja sig við í flóknum félagslegum veruleika og nota í 

samskiptum. Þessar fyrirframgefnu hugmyndir sem fólk hefur um ákveðinn hóp eru 

yfirfærðar á nýjan einstakling sem talinn er tilheyra þeim hóp (Hilton og von Hippel, 1996). 

Staðalímyndir eru ekki endilega neikvætt fyrirbæri og geta reynst gagnlegar. Engu að síður 

geta þær leitt til einsleitra hugmynda og alhæfinga sem verða til villandi eða rangrar 

þekkingar. Hugmyndir um kyn birtast oft í formi staðalímynda og eru þá gjarnan nefndar 

kynjaímyndir. Gunnar Hersveinn (2011) skilgreinir kynjaímyndir sem þær hugmyndir sem 

eru ríkjandi í samfélaginu hverju sinni um karla og konur (Gunnar Hersveinn, 2011). 

Ákveðinn eiginleiki getur þá verið annað hvort kvenlegur eða karlmannlegur og eru 

einkennin hvort um sig tengd sterklega við konur eða karla. Hugmyndir samfélagsins um 

karlmennsku eru t.d. líkamlegur styrkur, agi, rökvísi, hetjuskapur og getan til að bregðast 

hratt við í krefjandi aðstæðum. Hugmyndir samfélagsins um kvenleika er aftur á móti 

umhyggjusemi, næmni, viðkvæmni, hæfnin til að tjá sig, samvinna og sköpunargáfa. 

Þessar hugmyndir aðgreina karla frá konum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Kynjaðar 

staðalímyndir í auglýsingum hafa áhrif á og styrkja hugmyndir um gildi staðalímyndanna 

(Eisend, Plagemann og Sollwedel, 2014). 

 Í auglýsingum birtast oft dulin skilaboð um hvað sé viðeigandi hegðun, klæðaburður 

og staða fyrir karla og konur í samfélaginu hverju sinni (Lindner, 2004). Auglýsendur eru 

ekki endilega meðvitaðir um afleiðingar staðalímynda né ætla sér að gera á hlut kvenna. 

Orðræðan og hugmyndafræðin sem sýnir konur í víkjandi hlutverkum er í raun bara svo 

samþykkt og viðurkennd að áhrifin eru vanmetin. Því hefur m.a. verið haldið fram að þau 

skilaboð sem birtast í auglýsingum eigi sinn þátt í því að jafnrétti kynjanna sé ekki náð 

(Kates og Shaw-Garlock, 1999). Því spila auglýsingar stórt hlutverk þegar kemur að 

kynjajafnrétti og geta ýtt eða stuðlað að ójafnrétti með því að birta aðeins eina 

líkamsgerð, sérstaklega þegar konur eiga í hlut. Þegar kyn eru alltaf sett í sömu hlutverk 

eru hefðbundin kynhlutverk styrkt og þeim viðhaldið (Plakoyiannaki og Zotos, 2009). Þrátt 

fyrir að meginmarkmið auglýsinga sé að koma á framfæri hugmynd eða vöru þá er 
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aukaverkun þeirra þau samfélagslegu áhrif sem þær hafa á birtingarmynd kvenna. 

Auglýsingar hafa því víxlverkandi áhrif á samfélagið en út frá þeim ályktum við hvernig 

hegðun er viðeigandi.  

Goffman er einn sá fræðimaður sem hefur skoðað birtingarmynd karla og kvenna í 

auglýsingum töluvert en hann taldi að það hvernig karlar og konur birtast í auglýsingum 

sé ástæðan að baki þess að ríkjandi kynjakerfi viðhaldi sér. Að baki mannlegrar hegðunar 

liggja ekki einungis líffræðilegar skýringar, heldur spilar félagsmótun þar stórt hlutverk 

jafnvel þótt einstaklingar séu ómeðvitaðir um hegðun sína (Goffman, 1979). Hugmyndir 

um menningu eru breytilegar og ekki er hægt að líta fram hjá þeim áhrifum sem það 

myndefni sem er umhverfis fólk hvern dag hefur. Það birtist okkur í sjónvarpi og 

kvikmyndum, á samfélagsmiðlum og í auglýsingum. Vinsælt myndefni í vestrænum ríkjum 

hverju sinni hefur áhrif á athafnir, hugsun og hegðun fólks sem lifir við stöðugt áreiti 

myndræns efnis. Út frá því mynda einstaklingar sér ákveðna sýn á heiminn og sýna á 

skýran hátt hvernig félagslegum veruleika er háttað og hvernig hann á að vera. Þetta 

sjónræna efni er aldrei hlutlaust né saklaust (Rose, 2014).  

Túlkunin, sem sett er fram í formi sjónræns efnis, á að hafa áhrif á hvernig 

einstaklingar sjá og túlka veruleikann. Menning spilar einnig stórt hlutverk en myndefnið 

byggir á því hvernig menning og samfélag segir til um hvernig heimurinn eigi að vera 

(Rose, 2014). Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á að konur og karlar birtast endurtekið í 

sömu hlutverkum og aðstæðum þegar kynin birtast í auglýsingum.  

1.2 Birtingarmynd kvenna í auglýsingum  

Ímynd og birtingarmynd kvenna í auglýsingum spilar stóran þátt þegar kemur að því að 

kenna konum hvaða kröfur séu gerðar til þeirra af samfélaginu. Þeir líkamar sem standast 

ekki þær kröfur sem gerðar eru til þeirra eru hvorki eftirsóknarverðir né ásættanlegir í 

heimi auglýsinga (Jhally, Kilbourne og Media Education Foundation, 2010). Löngun 

kvenna til að líta út á þann hátt sem birtist þeim í fjölmiðlum kviknar ómeðvitað (Orbach, 

2010) og er líkamsímynd kvenna undir sjónrænum áhrifum fjölmiðla (Orbach, 2006). 

Konum er frá unga aldri kennt að líta á líkama sinn sem hlut eða vöru. Þær hlutgera sinn 

eigin líkama og þróa í kjölfarið með sér brenglaða og óheilbrigða líkamsímynd (Grogan, 

2016) til þess eins að uppfylla þær staðalímyndir sem birtast þeim sífellt í auglýsingum og 

eru óumflýjanlegar í vestrænum heimi í dag.  
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Að mati Jane Kilbourne, sem hefur rannsakað birtingarmynd kvenna í auglýsingum í 

yfir 40 ár, hefur sú mynd sem birt er af konum í auglýsingum farið hrakandi með árunum 

frekar en skánandi  líkt og væri óskandi (Jhally, Kilbourne og Media Education Foundation, 

2010). Vilji kona vera eftirsóknarverð og upplifa sig þar af leiðandi sem konu þarf hún að 

vera sérfræðingur í sýna sig í samræmi við strangar kröfur samfélagsins (Radner, 2008). 

Konum er stillt upp og þeim sett skýr og ströng skilyrði um hvað og hvernig þær eiga að 

vera, hvernig þær eiga að birtast, hvernig þær eiga að haga sér, hvað þær séu færar um 

og hvað þær séu ekki færar um að gera og einnig að hvaða leyti þær séu frábrugðnar 

körlum (Marshment, 1997). Birtingarmynd kvenna er pólitískt viðfangsefni og áhugi og 

þátttaka þeirra er skilgreind af valdhafa. Valdið er í höndum karla sem skilgreina stöðu 

kvenna og ákveða þátttöku þeirra út frá sínu áhugasviði og sjónarhorni. Ef  þessar 

skilgreiningar sýna ekki raunsæja mynd af lífi kvenna er birtingarmyndin ekki réttlát og í 

raun ekki sönn (Marshment, 1997). Það ætti því að vera í höndum kvenna að skapa sínar 

eigin birtingarmyndir. Rótgróið kynjakerfið getur haft áhrif á hugmyndafræði kvenna og 

orðið til þess að sömu birtingarmyndir verða endurskapaðar þar sem konur hafa tileinkað 

sér gildismat karla (Marshment, 1997). Hugmyndin um að konur séu af náttúrunnar 

hendi, gefandi og hugulsamar og að karlar séu duglegir og fæddir leiðtogar er félagsleg 

afleiðing feðraveldisins en ekki líffræðileg staðreynd. Skólakerfið, auglýsingar og fleiri svið 

samfélagsins taka þátt í að móta og viðhalda birtingarmyndum kvenna (Marshment, 

1997).   

Sú kona sem birtist hvað oftast í fjölmiðlum nú til dags er hvít, grönn, aðlaðandi og 

gagnkynhneigð. Áður tíðkaðist að birta kynþokka með „lauslætisyfirbragði“ en það hefur 

verið tengt við lágstétt. Nú hefur kynþokki kvenna verið færður í búning hins fágaða og 

virðulega þokka millistéttarinnar. Konur eru nú sýndar í ljósi valdeflingar út frá 

póstfemínískum hugmyndum (Gill, 2009). Siðareglur og löggjöf er varðar mismunandi 

birtingarmynd fólks í auglýsingum voru settar á í Evrópu þar sem gagnrýni almennings 

færðist í aukana. Það er þó umdeilt hve mikil áhrif löggjöfin hefur í raun og veru og bent 

hefur verið á að jafnvel gæti reynst árangursríkara að verðlauna auglýsendur þegar vel að 

verki er staðið og jákvæð og sanngjörn birtingarmynd karla og kvenna kemur fram í 

auglýsingum (Huhmann og Limbu, 2016). Í lögum 29/2008 um auglýsingar segir að sá sem 

hannar eða birti auglýsingu þurfi að uppfylla ákveðin skilyrði er varðar birtingu 
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kynjananna þannig að hvorug kynið sé minnkað eða lítilsvirt né brjóti gegn jafnri stöðu 

þeirra. Sé það gert þá er birting auglýsingarinnar óheimil.  

Lengi hafa félagsfræðingar og auglýsendur deilt um eðli og hlutverk auglýsinga, 

sérstaklega þegar kemur að birtingu staðlaðra hugmynda innan auglýsinga. Út frá deilunni 

hafa komið fram tvö sjónarhorn annars vegar spegillinn (e. the mirror) og hins vegar 

myglan (e. the mold). Spegilinn segir að auglýsingar endurspegli þau gildi sem eru ríkjandi 

í samfélaginu hverju sinni og að það besta sem auglýsingar geti gert sé að veita sýn á 

hvernig samfélagið sé. Sjónarhornið um mygluna segir að auglýsingar leiði til þeirra 

viðhorfa, gilda og skoðana sem eru til staðar í samfélaginu (Grau og Zotos, 2016). Fólk 

nýtir þær staðalímyndir sem birtast þeim í fjölmiðlum og innleiða þær á sitt gildismat. 

Líkamsímynd er sú mynd eða hugmynd sem einstaklingar hafa um líkama sinn og þróast 

að hluta til út frá þeirri menningu sem fólk vex upp í og býr við. Það hvað telst fallegt og 

eftirsóknarvert í hverju samfélagi fyrir sig hefur mikil áhrif á líkamsímynd einstaklinga. Í 

vestrænum ríkjum hefur hugmyndin um að grannur líkami sé fallegur og tengdur árangri 

fest sig í sessi. Þessar hugmyndir eru styrktar, þróaðaðar og fá viðurkenningu út frá 

samanburði í gegnum fjölskyldu, jafningja og fjölmiðla (Turner og Lefevre, 2017). Grannur 

líkami hefur verið tengdur við hamingju, árangur, æsku  og félagslegt samþykki. Hins vegar 

hefur feitur líkami verið samsvarandi fyrir leti, skort á viljastyrk og stjórnleysi og 

sömuleiðis talinn óaðlaðandi af samfélaginu. Feitir líkamar eru oft smánaðir og það að 

vera þungur hefur neikvæðar félagslegar afleiðingar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að fólk 

sem er feitt á í erfiðleikum með að fá vinnu í samanburði við grannt fólk þar sem það er 

talið vera latt og óheiðarlegt. Þyngri einstaklingar eiga því erfiðara uppdráttar og glíma 

við félagslega erfiðleika. Afleiðingar þess að vera þungur eru þó meiri fyrir konur því þær 

upplifa meiri pressu á að líta út á ákveðinn hátt (Grogan, 2016). Rosalind Gill (2009) fjallar 

um hvernig hin meinta valdefling kvenna í auglýsingum sé háð vilja karla og byggir í raun 

á gagnkynhneigðu forræði. Áður birtust konur sem hlutlaus og óvirk viðföng hins karllæga 

auga. Nú má greina hina nýju birtingarmynd kvenna sem felur í sér að þær eru virkir og 

aðlaðandi gerendur sem búa að kynferðislegu valdi og þær kjósa að sýna sig í þessu ljósi. 

Gagnrýnin gengur m.a. út á að ekki allar konur uppfylla þau skilyrði til að taka þátt í meintri 

valdeflingu. Konan sem býr að hinum virðulega millistéttarþokka er hvít, ung, 

gagnkynhneigð, grönn og aðlaðandi (Gill, 2009). Ímyndirnar sem sýndar eru í auglýsingum 

eru mikilvægar þegar kemur að því að kenna konum hvaða kröfur séu gerðar til þeirra og 
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í hvaða ljósi þeim er ætlað að sýna sig í. Kenningin um hlutgervingu (e. objectification 

theory) vísar í þá hlutgervingu sem á sér stað þegar litið er á líkama eða líkamspart sem 

sjálfstæða einingu og hann fjarlægður af persónunni. Í vestrænu samfélagi eru það 

yfirleitt konur sem verða hlutgerðar. Líkami, líkamspartur eða kynferðisleg virkni líkamans 

eru fjarlægðir frá konunni, sem persónu, og verða að einhvers konar fulltrúa hennar. 

Kenningin felur í sér að skilja þau áhrif sem kvenkyns einstaklingar verða fyrir í samfélagi 

sem hlutgervir líkama þeira á kynferðislegan máta. Stöðugt sjónrænt eftirlit og það að 

líkami konu sé fulltrúi hennar verður til þess að konur hlutgera sig sjálfar og byrja að horfa 

á og meta sjálfa sig út frá kynferðislegu sjónarhorni karlmannsins (Fredricksson og 

Roberts, 1997).  Hið karllæga augnarráð (e. male gaze) vísar til þess að kvenlíkaminn sé 

nánast aðeins til staðar fyrir hið karllæga auga og líkaminn er þá kynferðislega hlutgerður 

(Calogero, 2004).  

1.3 Kyn og vald 

Fyrir 150 árum, eða árið 1869, fjallaði John Stuart Mill um að það yfirráðakerfi sem væri 

rótgrónast væri yfirráð karla yfir konum. Mill var með háleitt markmið, það að koma á 

fullkomnum jöfnuði á meðal karla og kvenna og að kynin ættu að geta gengið að öllu 

jöfnu. Hvorki karlar né konur ættu að búa að nokkurs konar forréttindum eða völdum yfir 

hvort öðru (Mill, 1997). Sagan hefur sýnt að ríkjandi menning og vísindi hafa lengi verið 

notuð til að halda konum niðri á ákveðin hátt (Katrín Anna Guðmundsdóttir, 2010) en 

valdið er altumlykjandi og um leið oft ósýnilegt. Valdatengsl eru mótuð á annan hátt en 

áður og virka ekki þannig að þeim sé fylgt eftir með lögum og refsingu beitt við lögbroti. 

Valdatengslunum er viðhaldið og þau styrkt í gegnum viðföng og gerendur. Kynverund 

kvenna er ekki lengur þögguð niður með valdi heldur hefur valdið mótað þær á ákveðinn 

hátt (Gill, 2008) og er háð vilja karla og er því ekki um raunverulegt vald að ræða (Gunnar 

Hersveinn, 2011).  

Bourdieu notar hugtakið táknrænt vald (e. symbolic power) til að útskýra hið 

ósýnilega vald sem umkringir okkur daglega. Hugtakið nýtist til að skoða samband milli 

kynja í nútímasamfélagi. Það er ekki í líkamlegu formi heldur birtist það okkur í gegnum 

fjölmiðla og auglýsingar, stundum ómeðvitað. Oft lítur það út fyrir að vera venjuleg og 

eðlileg samskipti á milli einstaklinga eða hópa en Táknræna valdið felst í þeirri félagslegu 
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merkingu sem tákn í samfélaginu bera (el-Malik, 2014). Valdið er því táknrænt kerfi og 

sameiginleg skilgreining fólks gefur því vægi og merkingu.  

Ráðandi hópur sem er í þeirri aðstöðu að leggja til merkingu sem leiðir til þess að 

sem flestir láta líta út fyrir að ákveðið tákn hafi tiltekna merkingu gerir það að verkum að 

merkingin verður lögmæt og samþykkt af samfélaginu. Ráðandi hópur skapar fjarlægð og 

stigveldi til að flokka félagslega hópa og viðhalda þannig ríkjandi stöðu. Það eru ekki 

endilega ákveðin orð eða tákn sem bera valdið heldur er það trúin á lögmæti þeirra. 

Karllæg einkenni njóta ráðandi stöðu í samfélaginu á meðan kvenlæg einkenni eru í 

jaðarstöðu (el-Malik, 2014). Sylvia Walby kom fram með hugtakið kynjakerfið (e. 

patriarchy) og skilgreinir hún það svona „Kynjakerfið er félagslegt yfirráðakerfi þar sem 

karlar njóta góðs af kerfisbundinni undirskipun kvenna” (Walby, 1997). Með kynjakerfinu 

vill Walby skýra hve rótgróin undirskipun kvenna sé. Hún heldur því fram að þrátt fyrir að 

kynjakerfið byggi á eftirfarandi hugmyndafræði sé það fjarri því að eiga við um alla karla. 

Frekar vill hún meina að kerfið sé kerfislægt og félagslægt mynstur sem er viðhaldið. Áður 

voru konur útilokaðar frá þátttöku á opinbera sviðinu og höfðu hvorki borgaraleg né 

pólitísk réttindi. Töluverðar breytingar hafa orðið innan kynjakerfisins á síðastliðnum 100 

árum en breytingarnar fela að mestu í sér að yfirráðin hafa færst frá einu sviði yfir til 

annars, af einkasviðinu yfir á hið opinbera. Konur eru ekki útilokaðar af opinbera sviði 

kynjakerfisins en yfirráðin byggja á aðskilnaði og undirskipun. Hið kvenlæga er 

undirskipað því karllæga, t.d. í atvinnulífi og opinberu lífi (Walby, 1997).  

Fjölmiðlar viðhalda og styrkja hugmyndir um kyn og staðalímyndir kynjanna. Því spila 

fjölmiðlar mikilvægt hlutverk þegar kemur að því sýna konur og karla í sanngjörnu ljósi. 

Ein helsta áskorun þeirra er að standast freistingar þess að sýna kyn í ljósi staðalímynda 

(White, 2009). Því hefur lengi verið haldið fram að í takt við aukningu kvenna í valdastöðu 

á vinnumarkaði muni komast á jafnvægi karla og kvenna af sjálfu sér (Valgerður 

Jóhannesdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2005).  

Fræðimaðurinn Foucault hefur veitt femínískri hugmyndafræði mikinn innblástur 

með kenningu sinni um vald en hann byggði hugmynd sína á Alsjánni (e. panopticon). 

Alsjáin var hönnuð sem eftirlitsbygging þar sem mögulegt var að fylgjast með 

vistmönnum án þess að þeir sæju þann sem fylgdist með þeim en vissu þó af 

eftirlitsmanninum. Stuðst er við þýðingu Katrínar Önnu Guðmundsóttur (2010) á 

útskýringu Foucault um valdið:  
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 Sá sem er látinn hafast við á sýnilegu sviði og veit af því tekur á sig þvinganir valdsins; hann 

lætur þær ósjálfrátt hafa mótandi áhrif á sig; hann fær valdaaðstæðurnar inn í sjálfan sig og 

tekur á sig hlutverk beggja aðila Áhrifamáttur valdsins og þvingunarkraftur hefur á vissan hátt 

færst yfir á gagnstæðan pól yfir á sjálft yfirborð þess sem því er beitt á. (Foucault, 2005) 

 

Samband karla og kvenna er á þann hátt sýnt í ljósi jafnréttis en í raun er gagnkynhneigt 

forræði alsráðandi (Gill, 2008). Valdakerfið hefur fest sig í sessi og virðist vera það eina 

rétta og því er þ.a.l. viðhaldið. Því er mjög flókið að grafa undan því og breyta og hafa 

konur því lært að vera sífellt að endurskoða sig  og lifa þannig eftir ráðandi kynjakerfi. 

1.4 Ísland og jafnrétti 

Femínískar rannsóknir fela í sér að skoða rótgróið kynjakerfi með því að skilja og rýna í 

viðvarandi valdatengsl. Mikilvægt er að fjalla stuttlega um femínisma til að gera grein fyrir 

þeirri nálgun sem beitt verður. Femínisma má skilgreina sem hreyfingu eða aktívisma og 

kenningu eða fræði. Femínísk hreyfing er meðvituð og gagnrýnin á það órétti sem er til 

staðar og hefur verið viðvarandi og eins að búa til þekkingu um kynjað valdamisræmi. 

Femínísk hreyfing snýr fyrst og fremst að jafnrétti kynjanna og þarf að ögra ríkjandi gildum 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2002). 

Hérlendis ríkir formlegt kynjajafnrétti og búa karlar og konur við lagalegt jafnrétti. 

Jafnréttislögum er ætlað að auka rétt kvenna og karla á þeim sviðum þar sem kynjað 

ójafnrétti þrífst.  Ísland hefur náð góðum árangri síðustu áratugi þegar kemur að 

jafnréttismálum og er t.d. hlutfall kvenna á íslenskum atvinnumarkaði hvergi hærra á 

Vesturlöndum og hér á Íslandi. Aftur á móti er töluverð kynjaskipting bæði þegar kemur 

að námsvali og á vinnumarkaði. Almennt eru karlar í valdahærri stöðum í samfélaginu og 

á vinnumarkaði í samanburði við konur. Mikilvægt er því að sameiginleg meðvitund sé um 

það valdaójafnvægi sem er til staðar (Stjórnarráðið, e.d.). Þrátt fyrir að Ísland hafi setið í 

11 ár efst á lista Alþjóðaefnhagsráðsins, sem mælir árlega kynjabil á alþjóðavísu (Global 

Gender Gap Report 2020, e.d.), er enn langt í land hvað varðar kynjajafnrétti 

(Stjórnarráðið, e.d.). Í niðurstöðum Alþjóðaefnahagsráðsins segir að ekkert okkar muni á 

sinni lífstíð upplifa alþjóðlegt kynjajafnrétti og ekki heldur börnin okkar (Global Gender 

Gap Report 2020, e.d.). Fjölmiðlar eiga stóran þátt í að halda uppi og styrkja þær 
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hugmyndir sem eru ríkjandi um kyn (Valgerður Jóhannsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 

2015). Því er ákveðin samfélagsleg ábyrgði fólgin í því að birta kynin í jöfnu ljósi 

Fræðimenn hafa lengi skoðað birtingarmynd kvenna og verið sammála um að konur 

eru oftar sýndar í neikvæðu og steríótýpísku ljósi þrátt fyrir að félagsleg hlutverk þeirra 

hafi breyst mikið með árunum  (Mager og Helgeson, 2011; Plakoyiannaki og Zotos, 2009).   

2 Fyrri rannsóknir  

Birtingarmynd karla og kvenna í auglýsingum hefur oft verið skoðuð og frá 1950 hefur hún 

verið uppspretta fjölda rannsókna og fræðigreina. Sérstaklega hefur staðalímynd kvenna 

verið mikið rannsökuð og fjallað hefur verið um hvaða, hvernig og af hverju tilteknar 

staðalímyndir hafa verið nýttar til að sýna konur í auglýsingum. Mikilvægt er að skoða líka 

hverjar menningarlegu afleiðingar þessara birtingamynda séu (Grau og Zotos, 2016). Þrátt 

fyrir að auglýsingar, og birting kynjanna í þeim, hafi verið rannsakaðar mikið í gegnum 

árin er þetta enn þann dag í dag mikilvægt viðfangsefni. Á síðustu áratugum hefur 

hlutverkaskipan karla og kvenna breyst talsvert mikið og eins hefur félagslegt umhverfi 

þeirra breyst töluvert og má þar helst nefna stöðu kynjanna á vinnumarkaði og innan 

fjölskyldunnar. Breytingarnar hafa endurspeglast í auglýsingum en kyn hafa samt lengi vel 

birst í hefðbundnum kynhlutverkum (Grau og Zotos, 2016). Árið 2016 tóku Grau og Zotos 

saman helstu breytingar sem átt höfðu sér stað síðustu áratugi í þessum efnum. Í 

yfirlitsrannsókn þeirra kom fram að þegar á heildina er litið séu staðlaðar hugmyndir um 

kyn enn viðvarandi í auglýsingum í mörgum löndum. og Þá hafa staðalímyndir kvenna 

sérstaklega lítið breyst þótt menntun og þátttaka kvenna á vinnumarkaði hafi aukist mikið 

síðustu ár (Grau og Zotos, 2016).  

Í meistaraverkefni Katrínar Önnu Guðmundsdóttur (2010) orðræðugreindi hún 

viðtöl við einstaklinga sem störfuðu innan íslenskra auglýsingafyrirtækja. Niðurstöður 

hennar gáfu til kynna að jafnrétti var ekki efst á lista þegar kom að gerð auglýsinga 

hérlendis. Til að ná athygli neytandans þyrftu þær að vera skapandi, töff og stuðla að 

einhvers konar þróun með því að vera á mörkunum. Þróunin væri þó ekki meiri en að 

stuðla að núverandi kynjakerfi (Katrín Anna Guðmundsdóttir, 2010).  
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Bára Jóhannesdóttir (2011) skoðaði, í sínu meistaraverkefni hvort og hvernig 

birtingarmynd kvenna í auglýsingum í tímaritinu Nýju Lífi hefði breyst frá 1978 til 2009. 

Bára studdistvið greiningarlykil Goffmans, sem hefur verið mikið notaður frá því Goffman 

kom fyrst fram með hann til að skoða hvernig konur birtust í auglýsingum í samanburði 

við karlmenn. Bára komst að því að á þeim 30 árum sem hún skoðaði þá hefði 

samfélagsleg staða karla og kvenna breyst mikið en þátttaka kvenna almennt aukist á 

flestum sviðum samfélagsins. Þátttaka kvenna hefur jafn framt aukist á þeim sviðum sem 

hafa verið stimpluð sem karlasvið. Breytingin hefur minna verið í hina áttina, það að 

aukning hafi orðið meðal karla á kvennasviðum. Karlar hafa tekið meiri þátt í fjölskyldulífi 

og innan heimilisins og sinna í meira mæli en áður umönnunar- og heimilisstörfum. Því 

hefur orðið breyting á verkaskiptingu karla og kvenna innan heimilisins og skilin á milli 

þess sem telst vera karlmannlegt og kvenlegt eru orðin óljósari. Karlar birtast ekki í jafn 

leiðandi hlutverki og áður og konur hafa öðlast meira atbeini (Bára Jóhannesdóttir og 

Ingólfur V. Gíslason, 2011).  

Líkt og í meistararitgerð Katrínar Önnu tóku María Ingunn Þorsteinsdóttir og 

Auður Hermansdóttir (2012) á svipuðu máli. Þær skoðuðu viðhorf þeirra sem búa til 

auglýsingar og voru niðurstöður þeirra í samræmi við niðurstöður Katrínar Önnu. Því 

hefur verið haldið fram að auglýsingar spili stóran þátt þegar kemur að jafnrétti og/eða 

ójafnrétti kynjanna með því að birta einungis eina líkamsgerð og setja kyn sífellt í sömu 

hlutverk. Hægt væri að nýta þá þekkingu sem er til staðar innan kynjafræða með 

markaðsstarfi við gerð auglýsinga og vinna að auknu jafnrétti (María Ingunn 

Þorsteinsdóttir og Auður Hermannsdóttir, 2012). Loks verða þær niðurstöður sem fram 

koma úr greiningu bornar saman við rannsókn frá árinu 2015 þar sem auglýsingar og 

staðlímyndir karla og kvenna voru greind í þremur dagblöð í Ítalíu og í Hollandi. (Tartaglia 

og Rollero, 2015). Holland, líkt og Ísland, flokkast undir kvenlegt samfélag (e. feminine 

contries). Í kvenlegum löndum skarast norm og kynhlutverk. Karlar hafa félagslegt rými til 

að vera mildir og sýna umhyggju og konur hafa rými  til að sýna sig út frá sínum skilyrðum. 

Þær eru gefandi en geta líka verið kappsamar, líkt og karlmenn. Ítalía aftur á móti fellur 

undir karllægt samfélag. Karllæg samfélög (e. masculine countries) eru andstaðan við 

kvenlæg samfélög en innan þeirra má greina skýr skil á milli kynhlutverka. Karlar eiga að 

vera harðir, einbeittir og einblína á efnislegan árangur. Konur aftur á móti eiga að vera 

umhyggjusamar og nærandi. Holland, Danmörk, Noregur, Svíþjóð og Ísland eru öll lönd 
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sem skora lágt í karlmennsku og flokkast undir kvenlæg lönd. Ítalía skorar aftur á móti 

hátt í karlmennsku og flokkast því undir karlægt land (An og Kim, 2007). Því hentar vel að 

bera rannsóknirnar saman. 

3  Rannsókn  

Tilgangur ritgerðarnnar er að skoða hvort og hvaða staðalímyndir íslensk símafyrirtæki 

nýta sér við gerð auglýsinga og er markmiðið að gera nokkurs konar stöðuathugun. Sú 

aðferð sem nýtt er í rannsókninni flokkast undir gagnagreiningu og verður notast við 

þemagreiningu (e. thematic analysis). Greind verða ákveðin þemu út frá þeim mynstrum 

sem finna má í auglýsingunum. Út frá þemunum má greina hvernig birtingarmynd kvenna 

í auglýsingum kemur fram. Þemun byggja á þeim hugmyndum sem voru kynntar að ofan 

í fræðikaflanum. Þar sem auglýsingarnar sem voru yfirfarnar voru myndbönd verður líka 

rýnt í tal og hljóð sem er notað í auglýsingunum. Þess má geta að túlkunin á auglýsingum 

er í samræmi við lengd þeirra, þar sem auglýsingarnar eru mislangar og efnið sem kemur 

fram í þeim háð því. Til samanburðar verða niðurstöður úr rannsókninni  bornar saman 

við rannsókn sem var framkvæmd árið 2016 á hollenskum og ítölskum auglýsingum sem 

birtust í dagblöðum þar í landi.  

2.1 Aðferð  

Gagnagreining flokkast undir eigindlega aðferð en sú aðferð hentar vel til að skilja 

félagsleg samskipti á meðal fólks og rýna í ríkjandi norm og gildi. Út frá efni 

rannsóknarinnar verður aðferðin út frá femínísku sjónarhorni. Rannsakandi mun túlka og 

myndgreina þær auglýsingar sem verða skoðaðar út frá fræðilegu innsæi sem 

rannsakandi býr að eftir þriggja ára háskólanám í félagsfræði. Mikilvægt er að rannsakandi 

sé meðvitaður um og gerir grein fyrir stöðu sinni í rannsókn þar sem kyn viðkomanda 

getur haft áhrif á rannsóknina. Rannsakandi er ung, hvít kona sem ólst upp og býr í 

vestrænu samfélagi.  

3.1 Framkvæmd 

Hjá hverju fyrirtæki voru skoðaðar sex auglýsingar yfir árin 2015-2018, í heildina voru 

skoðaðar 24 auglýsingar. Rýnt var í birtingarmynd karla og kvenna. Yfirferð á 
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auglýsingunum var endurtekin minnst þrisvar sinnum en í einstaka tilfellum var hver 

auglýsing skoðuð fjórum sinnum. Skoðað var hvort konur komu fram í hlutverkum sem 

fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að séu tengd við konur. Auglýsingarnar voru ekki 

sérstaklega valdar heldur þurftu þær að uppfylla eftirfarandi kröfur: vera leiknar og  innan 

tímabilsins 2015-2018.  

3.2 Gögn 

Auglýsingar frá Hringdu, Nova, Símanum og Vodafone voru greindar og alls var farið yfir 

24 auglýsingar eða sex auglýsingar hjá hverju fyrirtæki. Gögnin voru frá árinu 2015-2018 

og voru annað hvort inni á vefsíðunni Vimeo.com eða YouTube.com.  

3.3 Íslensk símafyrirtæki  

Íslensk símafyrirtæki eru áberandi í heimi auglýsinga hérlendis og ráðast reglulega í 

auglýsingaherferðir. Því þótti kjörið að bera þau saman og skoða hvernig karlar og konur 

birtast í auglýsingum símafyrirtækjanna. Eftirfarandi símafyrirtæki voru tekin fyrir og 

skoðuð.   

Símafyrirtækið Hringdu tók formlega til starfa í byrjun árs 2011 og var markmiðið 

að bjóða neytendum upp á hagstæðari kjör en áður þekktust hjá stærri símafyrirtækjum. 

Hringdu er minnsta símafyrirtækið sem skoðað var í þessari rannsókn. Ólíkt hinum 

símafyrirtækjunum er ekki minnst á samfélagslega ábyrgð á heimasíðu fyrirtækisins 

(Vísir.is, 2011).  Auglýsingar Hringdu eru ekki jafn tæknilega vandaðar og hjá hinum 

fyrirtækjunum, húmor er notaður en þó eru meiningar auglýsinganna ekki skýrar  

Nova var stofnað árið 2006 en tók til starfa 2007. Fyrirtækið er stærsta 

símafyrirtæki landsins og býður upp á fjarskiptaþjónustu ásamt því að selja raftæki. 

Slagorð Nova er „Stærsti skemmtistaður í heimi“. Því má ætla að markhópur Nova sé ungt 

fólk. Á vefsíðu fyrirtækisins segir að allir séu í sama liði og góð framkoma sé í fyrirrúmi 

innan fyrirtækisins. Eins segir „komdu fram við aðra eins og þú vilt að aðrir komi fram við 

þig, vertu fyrirmynd og láttu verkin tala“. Ekki er minnst nákvæmlega á samfélagslega 

ábyrgð á síðunni en þó má lesa úr þessari setningu að fyrirtækið vilji láta gott af sér leiða. 

Markmið Nova er að vera á meðal þriggja bestu þjónustufyrirtækja á Íslandi, besti 

vinnustaður í heimi og vera meðal tíu sterkustu vörumerkja á íslandi (Nova.is, e.d.). 

Síminn er elsta fjarskiptafyrirtæki á Íslandi og hefur verið í rekstri  frá árinu 1906. 

Fyrirtækið veitir þjónustu fyrir einstaklinga, fjölskyldur og fyrirtæki. Á heimasíðu Símans 
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er fjallað um samfélagsábyrgð og að fyrirtækið taki þátt í samfélaginu og styðji við 

samfélagsverkefni. Síminn vill að starfsemi sín sýni ábyrgð þegar kemur að umgengni við 

umhverfið og samfélagið og ábyrgðin sé lagaleg, efnahagsleg og siðferðisleg (Síminn.is, 

e.d.) Notendahópur Símans er því fjölbreyttur og fyrirtækið talar um að veita öllum 

landsmönnum þjónustu.  

Sýn á og rekur nokkur fjölmiðlavörumerki hérlendis og meðal þeirra er Vodafone 

á Íslandi. Fyrirtækið er því ekki eign Vodafone Group en starfar náið með því fyrirtæki og 

fylgir almennum stöðlum sem Vodafone Group setur. Á vefsíðu Vodafone Ísland er fjallað 

um samfélagslega ábyrgð og að fyrirtækið vilji leggja sitt af mörkum í uppbyggingu góðs 

samfélags. Það vill auka jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag og gerir slíkt með því að 

starfa í takt við íslensk lög og viðmið og styðst við ferla og gildi til að koma í veg fyrir að 

starfsemi félagsins hafi skaðleg áhrif á samfélag og umhverfi (Syn.is, e.d.) 

3.3.1 Hringdu  

Auglýsing Hringdu 2015: Bill Gates  

Ungur karlmaður heldur fyrirlestur í litlum sal fullum af fólki. Við hlið hans stendur 

karlmaður og segir ekkert. Í mynd birtist fullorðinn karl sem situr og hlustar. Karlinn er 

sýndur sem sérfræðingur og talar, það fólk sem birtist sem áhorfendur eru þó á öllum 

aldri, bæði konur og karlar og eru í öllum líkamsgerðum. Tilgangur auglýsingarinnar er 

ekki skýr. Hér er áhugavert að sjá að áhorfendur birtast sem venjulegir einstaklingar 

samfélagsins af öllum stærðum og gerðum.  

Auglýsing Hringdu 2015: Kínamúrinn  

Hér er um að ræða sama fyrirlestur og fyrirkomulag, þar sem sami karl er að halda 

fyrirlestur en núna koma tvær konur í mynd. Konurnar eru báðar fullorðnar og á svipuðum 

aldri og karlinn sem birtist í fyrri auglýsingunni. Hér er sami hópur áhorfenda, hér birtast 

tvær konur í mótvægi við karlinn sem birtist í fyrri auglýsingunni. Hér eru konurnar 

fullorðnar og uppfylla ekki hina klassísku staðalímynd kvenna sem birtist í auglýsingum. 

Karlinn er enn sýndur sem sérfæðingurinn sem heldur fyrirlestur.  

Auglýsing Hringdu 2015: Stærri óendanleikar 

Hér er sama fyrirkomulag og áður og enn er sami fyrirlestur og fyrirlesari um að ræða. 

Karlinn í aðalhlutverki, sömu konur og í fyrri auglýsingu koma í mynd og einn ungur 
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strákur. Þrátt fyrir að karlinn sé í aðalhlutverki þá tekst vel til að sýna áhorfendur í sal, 

enda eru þau ekki sýnd í ljósi staðlaðra hugmynda sem eiga svo oft við auglýsingar.  

Auglýsing Hringdu 2015: Samfélagið  

Hér er enn um sama fyrirlestur að ræða en annað umræðuefni. Karlinn er enn á ný sá sem 

talar, í þetta skiptið koma einungis hann og annar karlmaður í mynd hér kemur karlinn 

einn í mynd, hann er ungur, sterklegur og sérfræðingur. 

Auglýsing Hringdu 2018: Pláss fyrir alla 

Þessi auglýsing er mun lengri en fyrri auglýsingarnar. Auglýsingin á sér stað í smábæ á 

Íslandi sem ber heitið Hringduvík. Samfélagið er lítið og einn karlmaður er í aðalhlutverki. 

Maðurinn  sinnir starfi lögreglumanns í bænum og tekur mikinn þátt í samfélaginu. Ásamt 

honum eru fjórir aðrir einstaklingar sem eru áberandi í bænum, tveir karlar og tvær konur. 

Annar karlinn er ungur og grannur og hinn er þéttvaxinn og eldri. Allt í allt birtast þrjár 

konur í auglýsingunni en þær eru aldrei gerendur og birtast einungis með öðrum körlum. 

Konurnar eru allar ungar, grannar og aðlaðandi. Þær birtast einungis sem einhverskonar 

uppfyllingarefni og eru að sinna tómstund eða eru innan heimilis. Ólíkt körlunum sem eru 

að sinna tómstundum, innan heimilis og að sinna vinnu. Karlarnir sem koma fram eru 

bæði ungir og fullorðnir, grannir og þéttvaxnir. Vissulega hefði verið hægt að gera meira 

úr stöðu kvennana, það er líkt og þær séu einungis til staðar því þær bera viðeigandi útlit. 

Í auglýsingunni má því sjá valdaójafnvægi milli karla og kvenna og hér er einungis rými 

fyrir eina tegund konu, grönn, ung og aðlaðandi.  

Auglýsing Hringdu 2017: Milljón þúsund númer 

Hér er karl að tala, hann er einn í mynd og lýsir tilboði sem fyrirtækið er með. Hann er 

miðaldra, ákveðinn og sjálfsöruggur. Hér kemur engin kona til sögunar, hvorki rödd né í 

mynd.  

Hjá Hringdu mátti sjá gæðamun á auglýsingunum eftir því sem leið á. Fyrstu 

auglýsingarnar voru með óskýr skilaboð síðar þegar leið á þá urður auglýsingarnar 

tæknilega betri. Hringdu er það fyrirtækið sem hefur liðið styðst frá stofnun þess. Í öllum 

auglýsingunum var karl að tala eða lag með karlkyns söngvara. Í auglýsingnum birtust alls 

níu karlmenn og fimm konur. Það mátti greina húmor í öllum auglýsingunum. 

3.3.2 Nova 

Auglýsing Nova 2015: Sumar hjá Nova 



22 

 Auglýsingin er hröð og stutt og það birtast stutt myndbrot af einstaklingum í sumarlegu 

umhverfi. Konurnar sem birtast í auglýsingunni eru allar grannar, ungar og aðlaðandi. Þær 

eru aldrei að gera neitt annað en að brosa og skemmta sér og sjást t.a.m. í bíl þar sem 

þær taka sjálfu (e. selfie). Meiri fjölbreytni er í birtingu karlanna bæði í aldri og líkamsgerð 

og þeir gera meira, t.d. er fullorðinn karl að spila körfubolta, einn er að vinna á 

veitingastað og einn birtist í jakkafötum. Karlmaður um þrítugt sem er íturvaxinn er í 

sólbaði. Hér er líkt og konurnar séu einungis til staðar sökum útlits síns og til að fylla upp 

í tilveru karlmannanna.  

Auglýsing Nova 2015: Vörukynning 

Einshvers konar sjónvarpsþáttur er í gangi þar sem þáttastjórnandinn er karl á miðjum 

aldri. Í þáttinn kemur sérfræðingur til að útskýra og segja frá vörum sem er verið að selja. 

Sérfræðingurinn er karl. Hvorki rödd né viðkoma konu er sjáanleg í auglýsingunni. 

Einungis karlar sem birtast, vissulega ekki í takt við jafnréttis sjónarmið og líkt og konur 

séu óþarfar.  

Auglýsing Nova 2017: tölum saman 

Sýnt er frá mismunandi hliðum daglegs lífs fólks en meginpartur auglýsingarinnar gerist á 

skemmtistað. Auglýsingin er hröð og eru skilaboðin þau að fólk eigi að tala saman með 

þjónustu Nova. Allar konurnar sem birtast í auglýsingunni eru ungar nema ein. Hún kemur 

fyrir inni á heimili þar sem hún virðir fyrir sér barnabarnið sitt í faðmi dóttur sinnar og fær 

svo að halda á því. Allir þeir karlar sem koma fram í auglýsingunni eru ungir. Birtingarmynd 

fólksins er því nokkuð einhæf þó er tiltölulega jafnt kynjahlutfall og ekki er augljóslega 

gert meira út á fegurð eða útlit kvenna í samanburði við karla. Birtingarmynd kynjanna 

hér er því nokkuð svipuð, og nokkurs jafnréttis gætir hvað það varðar, aftur á móti er lítið 

útlitslegt rými enda flestir einstaklingarnir sem koma fram eru ungt, grannt og fágað fólk.  

Auglýsing Nova  2018: Ekki vera risaeðla 

Í þessari auglýsingu er ungur og grannur kvenmannslíkami með risaeðluhöfuð og er 

yfirskriftin, líkt og segir í heiti auglýsingarinnar, ekki vera risaeðla. Í auglýsingunni má rýna 

í nokkurs konar aldursfordóma og hlutgervingu. Það að vera risaeðla túlkast þá sem að 

vera úreltur og það virðist ekki eftirsóknarvert.  Konan er sömuleiðis algjörlega færð frá 

líkama sínum og líkami hennar er í fyrirrúmi og birtist sem fulltrúi hennar. Hér talar einnig 

karlmaður, hér virðist sem það sé bara líkami konunar sem uppfyllir skilyrðin til að koma 

fram í auglýsingunni en ekki andlit og rödd hennar.  
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Auglýsing Nova 2018: Endalaust góður díll 

 Stutt og hröð auglýsing þar sem sex konur og þrír karlar birtast. Fólkið er allt að gretta sig 

og setja upp  svipbrigði. Þau eru öll ung og myndarleg. Hér koma fram fleiri konur en karlar 

og allir einstaklingarnir koma fram einir. Birting kynjanna allra er svipuð hvað varðar útlit 

og aldur, þau eru öll á svipuðum aldri og öll fáguð, þrátt fyrir að birtingarmynd karla og 

kvenna í þessari auglýsingu er nokkuð jöfn þá er hún einhæf.  

Auglýsing Nova 2018: Segðu bless við myndlykilinn  

Auglýsingin á sér stað inni á sjúkrahúsi þar sem úreltur myndlykill er á sjúkrarúmi og við 

það að deyja. Ung hjón standa og kveðja myndlykilinn en grípa til þess ráðs að kæfa hann 

með kodda, greinilega óþreyjufull í að losna við hann. Konan er há og grönn og karlinn er 

svipað hávaxinn en er þéttvaxinn. Hér er greinilega húmor í fyrirrúmi og aðstæður 

myndlykilsins manngerðar. Hér eru tveir gerendur, bæði karlinn og konan en segja má að 

konan spili stærra hlutverk í auglýsingunni  þar sem hún tekur af skarið og kæfir 

myndlykilinn. Hún er hávaxinn og grönn en hann er hávaxinn og þéttvaxinn. Þrátt fyrir að 

konan sé sýnd sem gerandi þá virðist hún búa við þrengri skilyrði er varðar birtingarmynd 

kvenna. Þó er hér ágætlega að verki staðið enda nokkuð jöfn staða karls og konu því þau 

eru bæði gerendur og koma bæði fram á forsendum húmors.  

Auglýsingar Nova einkenndust af skemmtun og gleði og samsvarar það 

væntanlega slagorði fyrirtækisins „Stærsti skemmtistaður í heimi“. Auglýsingarnar voru 

hraðar og stuttar. Karlar bjuggu við meira líkamlegt rými en konurnar sem komu fram 

voru í flestum tilfellum ungar, grannar og aðlaðandi. Karlmennirnir voru aftur á móti bæði 

eldri og báru fjölbreyttari líkamsgerð í samanburði við þær konur sem komu fram. 

Vissulega má rekja ástæðu þess að flestir sem komu fram í auglýsingum Nova voru ungir, 

sé því að markhópur fyrirtækisins virðist vera ungt fólk.   

3.3.3 Síminn 

Auglýsing Símans 2015: Segðu bless við línulega dagskrá 

Tilgangur auglýsingarinnar var að auglýsa streymisþjónustu Símans. Í upphafi 

auglýsingarinnar er íslenskt landslag, hraun og mosi, næst sést bíll keyra með karlmanni 

undir stýri og aftur í situr dóttir hans. Eftir það birtist ung kona hlaupandi, hún er í góðu 

líkamlegu formi og er grönn. Næst sjást ungir strákar að spila fótbolta, síðan eru tveir 

ungir strákar að ferðast um á hjólabretti. Næsta skot er af ungu pari, stelpan hallar sér 
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upp að stráknum, sem er stærri en hún, og þau horfa yfir borgina. Auglýsingin endar svo 

á að hópur fólks, tvær konur og þrír strákar kveðjast. Konurnar kyssa hvor aðra en engin 

líkamleg snerting er sjáanleg milli karlanna, loks hjólar karlmaður fram hjá. Kona kom 

einungis einu sinni fyrir ein í auglýsingunni, unga konan sem var að hlaupa, annars var 

kona alltaf sýnd með karlmanni en í nokkrum skotum voru bara karlar í mynd. Í 

auglýsingunni birtast karlmenn bæði oftar og birtust líka einir þ.e. ekki með konum. Konur 

birtust í öll skiptin nema einu sinni með karlmanni eða karlmönnum. Í þau skipti sem kona 

kom fram var hún háð karlmanni, þá annað hvort sem dóttir eða maki og var hlutfallslega 

minni en hann. Úr því má lesa einhvers konar valdaójafnvægi. Jafnframt virðist það sýna 

ósjálfstæði kvenna að þær koma ekki einar í mynd, alltaf í fylgd karla. Það á ekki við um 

þá karlmenn sem birtast oft einir. Í það skipti sem kona kom ein fram var hún að að stunda 

líkamsrækt. En oft hefur verið fjallað um stífar kröfur sem konur þurfa uppfylla til að 

viðhalda ákveðnu útliti.  

Auglýsing Símans 2016: Trampólín 

Auglýsingin hefst á krökkum hoppa á trampólíni, það er sumar og það heyrist vel í ískrinu 

í trampólíninu og krökkunum að hlæja. Börnin eru í næsta garði við konu, miðaldra, sem 

er að vökva blómin sín. Hún er með heyrnartól að hlusta á tónlist. Konan er klædd í 

þægilegan hversdagslegan fatnað og með hárið sett í snúð. Markmið auglýsingarinnar var 

að auglýsa tónlistarstreymisveituna Spotify. Hér birtist konan sem gerandi, hún er ekki 

ung né grönn og klæðist  þægilegum fötum en birtist þó innan heimilis. Það er því vel gert 

að sýna konu ekki innan þess þrönga ramma sem þær virðast hvað oftast koma fram í, 

hér virðist vera venjulegur einstaklingur að sinna daglegu lífi.  

Auglýsing Símans 2016: Þrennan  

Í auglýsingunni er atburðarásin hröð en í henni er verið að auglýsa þjónustu sem síminn 

bíður upp á þar sem markhópurinn er ungt fólk. Strákur spilar á trommur,  par að dansar 

samkvæmisdans, stelpa hoppar í sjó, tveir strákar spila tölvuleik, strákur er heima hjá sér 

að æfa karate, tvær stelpur renna sér á hjólabretti, faðir á heimili sínu gefur barni að 

borða, strákur gefur hundi að borða á heimili sínu, par hittist á flugvelli, stelpur sitja 

saman í bíói og hvísla sín á milli, kona réttir karlmanni símanúmerið sitt á servíettu með 

rauðu varalitafari. Stelpa situr upp við vegg í símanum sínum, karl sést spila á píanó 

klæddur í smóking, líklega starfar hann sem tónlistarmaður, dómarar gefa einkunn, tveir 

eldri menn og svo kona sem er yngri. Í lokin keyrir kraftmikll bíll með einkanúmerið 
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„sjomli3“ en sjomli er slangur dregið af orðinu gamli og er nýtt yfir karlkyns einstaklinga. 

Margir mismunandi einstaklingar birtast í auglýsingunni en mest er um að ræða ungt fólk.  

Hér birtast karlmenn oftar í starfsumhverfi, konur eru ekki sýndar inni á heimilinu en 

karlmenn aftur á móti sjást sinna heimilisstörfum. Því má greina ójafnvægi í birtingu karla 

og kvenna, þeir virðast geta sinnt bæði heimili, tómstundum og vinnu en flestar konurnar 

sinna heimili og tómstundum og gefur því ranga og óréttláta mynd af konum enda er stór 

hluti þeirra á vinnumarkaði.  

Auglýsing Símans 2017: Dexter 

 Verið er að auglýsa sjónvarp Símans sem er þjónusta sem Síminn bíður upp á. Ungt par 

sést sitja í sófa og þau eru að fara horfa á spennuþáttinn Dexter. Konan hallar sér upp að 

manninum og grípur um handlegg hans en þau eru augljóslega bæði nokkuð smeyk. 

Hér birtist konan sem veikari og vanmáttugari einstaklingur heldur en karlinn sem er 

sýndur sem eins konar verndari hennar, þau eru þó í sömu aðstæðum en konan er sýnd 

sem veikara kynið.  

Auglýsing Símans 2018: Sigraðu sumarið  

Í auglýsingunni er sumar, veðrið er gott og flestir leikararnir klæðast björtum og 

sumarlegum litum. Lagið sem er spilað undir í auglýsingunni er „Dúllur“ með 

hljómsveitinni Prins Póló. Ungur karl er að rölta úti og tala í símann, næst kemur skot af 

ungri konu í tjaldi í íslenskri náttúru, hún er með hlutlausan svip og brosir ekki. Í næsta 

skoti er karl að hjóla með dætrum sínum, þá sést ungur karl úti að hlaupa og því næst 

ungur strákur að dansa hip-hop dans og móðir hans stendur inni á heimilinu og tekur upp 

myndband af honum. Ung kona sést í íslenskri náttúru þar sem hún hefur nýlokið löngum 

hjólatúr og er að skoða kílómetrafjöldann í smáforriti í símanum, samtímis og hún sést 

skoða hjólreiðatúrinn hljóðar textinn í laginu sem spilað er undir svona „þetta er 

yfirnáttúruleg gella“. En hún er grönn og tónuð. Næst er fjölskylda saman í bústað, þá sést 

skeggjaður karlmaður sem lítur út fyrir að vera eldri en eiginkonan sín og samtímis heyrist 

í laginu „hann safnar skeggi en hún þolir það ekki“. Loks birtist hópur ungmenna á góðri 

stundu. Konurnar sem birtast eru allar ungar, grannar og aðlaðandi. Strákarnir eru flestir 

ungir og grannir en þó sést meiri fjölbreytni í þeirra líkamsvexti. Þeir sjást bera þungan 

hlut og halda á stelpu á háhesti. Stelpurnar hlæja og eru í símanum sínum, strákarnir gera 

það vissulega líka en þeir sjást gera annars konar hluti líka.  
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Hér er eins og það sé einungis til ein gerð af konu, grönn, aðlaðandi og brosandi. Karlarnir 

búa við meira rými þegar það kemur að líkamlegu útliti. Karlarnir eru einnig oftar eldri en 

konurnar. Úr textanum sem spilaður er þegar konurnar birtast má lesa úr að það sé 

yfirnáttúrulegt á einhvern hátt að kona skuli hjóla svo langt og að ná slíku afreki. Að sama 

skapi má greina þegar að textinn „hann safnar skeggi en hún þolir það ekki“ að konan sé 

að tuða og kvarta.  

Auglýsing Símans 2017: Springum út 

Auglýsingin hefst í skrifstofurými þar sem þrír einstaklingar, ein kona og tveir karlar, sitja 

við skrifborð og eru að vinna í tölvu.  Karlarnir eru báðir miðaldra en konan er ung og 

aðlaðandi. Konan fær skilaboð í símann sinn um gleðskap og er spurð hvort hún vilji ekki 

taka þátt. Hún fer úr vinnuni og hittir tvær vinkonur sínar sem eru ásamt hópi ungmenna 

að skemmta sér og slaka á í sólinni. Konan snýr svo til baka í vinnuna sæl og glöð og byrjar 

aftur að vinna. Auglýsingin gerist um sumar og er mikið af björtum litum.  

Konan er vissulega gerandi og fer með aðalhlutverk í auglýsingunni en það er mikið 

verið að gera út á fegurð hennar og sjarma, þrátt fyrir að hún sé sýnd innan veggja 

fyrirtækis þá fer hún þaðan fljótlega til að skemmta sér. Í samanburði við karlana sem hún 

vinnur með, sem eru eldri og virðulegri enda ekki verið að gera jafn mikið út á þeirra 

persónulega útlit. Líkt og konan sé einungis hæf til að vera á vinnustaðnum sökum útlits 

en þeir vegna hæfileika.  

Auglýsingar Símans eru allar tæknilega vel gerðar og vel unnar. Mikið er gert út á fegurð 

kvenna og þær eru lang flestar aðlaðandi, grannar og ungar. Karlar voru oftar gerendur 

og þeir birtust oftar í umhverfi tengdu atvinnu í samanburði við konur en á meðan bæði 

karlar og konur voru sýnd úti við, sinna tómstund og innan heimilis. Auglýsingar Símans 

byggðu ekki mikið á húmor en þær einkenndust lang flestar af gleði og skemmtun. Hægt 

er að lesa út frá auglýsingunum að þeim sé beint að fjölbreyttum notendahóp enda koma 

fram ungt fólk, miðaldra og fullorðið. Eins koma fram fjölskyldur og ungt fólk að skemmta 

sér.  

 

3.3.4 Vodafone 

Auglýsing Vodafone 2015: Í góðu sambandi um land allt  
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Auglýsingin hefst uppi á íslensku hálendi þar sem kona er að setja upp tjald í erfiðum 

veðuraðstæðum. Ramminn skiptist svo yfir á heimili þar sem karl er að raða í 

uppþvottavél og sinna heimilsstörfum. Konan hringir svo í manninn og býður honum góða 

nótt. Markmið auglýsingarinnar er að sýna fram á gott símsamband Vodafone óháð því 

hvar á landinu viðkomandi er staddur. Hefðbundnum kynhlutverkum og staðalímyndum 

er snúið við. Konan er sýnd sem gerandi og karlinn er innan veggja heimilisins. Ekki er gert 

út á fegurð hennar. Auglýsingin tekst vel til enda ekki gert út á útlit konunar og þau eru 

jafnir gerendur í auglýsingunni.  

Auglýsing Vodafone 2016: Hvorki meira né minna  

Auglýsingin hefst á að fjölskyldufaðirinn kemur keyrandi heim úr vinnunni og leggur 

bílnum í hlutfallslega of lítinn bílskúr. Í raun er allt hús fjölskyldunnar of lítið fyrir þau, 

mamman sést í sturtu sem er of lítil fyrir hana og stelpan á í erfiðleikum með að spila á 

píanóið sitt því hún hefur ekkert pláss fyrir það. Heimilisfólkið á í erfiðleikum með öll 

heimilsverk og tómstundir. Rýmið stækkar svo og þá verða þau ánægð. Konan sést búa 

sér til þeyting (e. smoothie) sem samanstendur af ávöxtum og grænmeti. Auglýsingin er 

líklega myndlíking fyrir gagnarými og að nauðsynlegt sé að hafa nægt rými fyrir hlutina 

sína svo maður sé ánægður. Karlinn kemur úr vinnunni á bílnum þrátt fyrir að þau séu 

vissulega sýnd bæði inn á heimilinu þá má rýna að karlinn sé sá sem sér fyrir heimilinu. 

Konan sést útbúa sér þeyting sem er tengdur við heilsu en oft hefur verið gagnrýnt þau 

mörk sem sett eru konum er kemur að mataræði því þær séu óeftirsóknarverðar skyldu 

þær fitna.  

Auglýsing Vodafone 2017: Horfðu þegar þér hentar  

Auglýsingin á sér stað á flugvelli þar sem ítrekað er verið að kalla upp nafn konu sem situr 

í biðsal en hún hefur gleymt sér í símanum sínum. Hún er við það að missa af fluginu sínu 

þar sem hún heyrir ekki í einum né neinum. Konan er vel til höfð og virðuleg, hún er um 

30-40 ára og situr ekki á almennu farrými heldur virðist hún vera að fljúga á fyrsta farrými. 

Konan er hér í aðalhlutverki með hlátrinum sínum, hún er ekki innan heimilis en þó ekki 

á vinnustað og virðist ekki tilheyra lágstétt þar sem hún situr ekki í biðsal fyrir almenning. 

 

Auglýsing Vodafone 2018: Play appið  
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Nokkrir ungir strákar sitja á varamannabekk í körfubolta þar sem einhver leikur  er í gangi. 

Í aðahlutverki eru tveir strákar sem ræða sín á milli, annar er í töluverðu uppnámi á meðan 

hinn reynir að hughreysta hann. Upphaflega gerir áhorfandi ráð fyrir að strákurinn sé í 

uppnámi þar sem hann var ekki valin til að spila í leiknum en í raun er hann að horfa á 

sápuóperuþátt í símanum sínum og er pirraður yfir að sögupersónan, sem er kona, valdi 

rangan ástmann.  Ungir strákar sína tilfinningar og annar situr og er til staðar að hlusta, 

hér tekst vel til að gefa drengjum rými til að tjá aðrar tilfinningar en reiði, í auglýsingunni 

sýna þeir einlægni.   

Auglýsing Vodafone 2018: uppáhalds efni  

Par situr uppi í rúmi og er að undirbúa sig fyrir svefn, karlinn les bók og konan er að horfa 

í spjaldtölvunni sinni. Í tölvunni heyrist hamarshljóð og hún spyr hann hví þau geri aldrei 

neitt svona og er að vitna í það sem á skjánum hjá sér. Hann svarar með því að hann hafi 

ekki vitað að hún fílaði svona. Kynferðisleg tenging er augljós en að lokum kemur í ljós að 

þetta er matreiðsluþáttur sem hún er að horfa á og það er verið að lemja kjöt. Konan 

leikur með hárið sitt, er ung, grönn og aðlaðandi. Áhugavert væri að láta kynin skipta um 

hlutverk, þ.e.a.s. karlinn leikur sér með kynferðislegt vald sitt líkt og konan gerir, líklega 

gæti það komið spaugilega út. Þrátt fyrir að konan spili í raun stærra hlutverk í 

auglýsingunni er gert mun meira út á útlit konunar og hún látin koma fram í kynferðislegu 

ljósi.  

Auglýsing Vodafone 2018: ótal ánægjustundir  

Auglýsingin hefst á heimili jólasveinsins þar sem hann situr, horfir á sjónvarpið og borðar 

smákökur Úr öðru herbergi heyrist í konunni hans sem spyr hvort hann þurfi ekki að flýta 

sér í vinnunna. Konan kemur ekki í mynd. Seinna sést lítil stelpa í glugga í herberginu sínu 

sem sér jólasveininn sitja á vegg fyrir utan, hlæjandi, í símanum sínum. Konan virðist vera 

óþörf og því er hún ekki sýnd í mynd, röddin hennar er látin duga til að leiðbeina 

eiginmanni sínum. Konan sést ekki en er innan heimilis karlinn sést bæði utan og innan 

heimilis og er gerandi.  

Auglýsingar Vodafones eru tæknilega vel gerðar og vel unnar. Lítið er um að sýna 

einstaklinga innan fyrirtækja, í einu skiptin sem má sjá eða rýna í vinnutengt umhverfi er 

þegar fjölskyldufaðirinn kemur heim úr vinnunni í auglýsingunni „Hvorki meira né minna“ 

og í auglýsingunni „Ótal ánægjustundir“ þar sem jólasveinnin fer og sinnir starfi sínu. 

Annars er fólk yfirleitt innan heimilis eða að sinna tómstundum. Kynin koma fram nokkuð 
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jafnt en þó má rýna í valdaójafnvægi. Þó koma alltaf fram í öllum auglýsingunum bæði 

karl og kona. 

4 Niðurstöður  

Þau þemu sem greind voru eru eftirfarandi: „Hið karllæga auga“ „Millistéttarkynþokki“ 

„Karlar vinna, konur sinna“ og „Táknrænt vald“. Allar íslensku auglýsingarnar eiga það 

sameiginlegt að lög með karli eru spiluð undir eða karlmaður talar inn á auglýsinguna. Þá 

var karlmaður oftar sýndur sem sérfæðingur um vöru og innan fyrirtækis. Konur birtustu 

oftar innan heimilis eða að sinna tómstundum. Ekki mátti sjá í neinum auglýsingunum 

einungis konu eða konur en það voru allt að þrjár auglýsingar þar sem einungis karlar 

komu fram. Jafnframt komu karlar oftar fyrir í auglýsingunum þar sem bæði karlar og 

konur voru sýnd.  

Auglýsingarnar eru tæknilega vel gerðar og greinilega mikið í þær lagt þar sem þær 

eru langoftast vel leiknar og með skýran söguþráð. Þótt tækninni við gerð auglýsinga 

hefur farið mikið fram þá er ekki hægt að fullyrða að það sama eigi við um birtingarmynd 

kvenna í auglýsingum. Konur sinna oft sama hlutverki og fyrri rannsóknir hafa sýnt að þær 

séu hvað oftast sýndar í. Nánast allar auglýsingarnar áttu það sameiginlegt að þær konur 

sem birtust voru sýndar í valdeflandi ljósi og bjuggu við persónulegt frelsi út frá 

póstfeminískum hugmyndum. Sú birtingarmynd er þó á sama tíma einhæf og í takt við 

hefðbundnar kynjaímyndir. Femínistar hafa gagnrýnt þessa birtingarmynd kvenna í 

auglýsingum því í raun sé þetta dulið kynjamisrétti í búningi valdeflingar (Plakoyiannaki 

og Zotos, 2009).  

Af þeim auglýsingum sem voru skoðaðar studdist Vodafone síst við staðlaðar 

kynjahugmyndir. Í auglýsingu þeirra frá árinu 2015 „Í góðu sambandi um land allt“ sést 

kona í fjallgöngu en maki hennar, sem er karlmaður, er heima að sinna heimilisstörfum. 

Það er ekki gert mikið úr útliti konunnar, þótt hún sé vissulega ung og þá er hægt að gefa 

sér það að hún sé í góðu líkamlegu formi enda krefjandi að ferðast um á íslensku hálendi. 

Auglýsingin „Play appið“  sýnir unga stráka á hliðarlínunni í körfuboltaleik. Þar er 

gerandinn ungur strákur sem fylgist með sápuóperu í símanum sínum, hann lifir sig inn í 

þáttinn og hefur samúð með sögupersónum. Oft hefur verið fjallað um takmarkað rými 
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fyrir karla til að sýna tilfinningar sínar, það mátti ekki greina hér þar sem þeir sýndu 

einlægni og umhyggju. Auglýsingar Vodafone eru þó ekki lausar við birtingarmyndir 

staðalímynda. Í auglýsingunni „Meira pláss“ kom fjölskyldufaðirinn akandi úr vinnunni en 

eiginkonan var sýnd heima við. Meirihluti auglýsingarinnar fór vissulega fram inni á 

heimilinu en hægt hefði verið að sýna konuna aka bílnum á leið heim úr vinnunni. Hún 

var líka sýnd í eldhúsinu að útbúa sér þeyting (e. smoothie) en konur búa við þrengri 

skilyrði hvað varðar mataræði og hvað sé viðeigandi fyrir þær að borða (Grogan, 2016). Í 

einni auglýsingu Vodafones er skýr vísan í kynferðislegar athafnir og þar er konan ung og 

aðlaðandi. Í auglýsingunni „Góðar stundir í Desember“ er það karlinn sem fer að vinna og 

konan sést í raun ekki. Símafyrirtækin Nova og Hringdu studdu sig gjarnarn við staðlaðar 

kynhugmyndir. Konur voru sjaldan sýndar innan veggja fyrirtækja og oft innan heimilis í 

samanburði við karlar en bæði voru sýnd sinna tómstundum. Karlar fóru oftar með 

aðalhlutverk og þeir birtust í fjölbreyttari aldursflokkum og líkamsgerðum, nokkrum 

sinnum komu fram karlar sem voru íturvaxnir en engin kona sem mætti greina sem 

þéttvaxinn einstakling kom fram, þær voru nánast allar ungar, grannar og aðalaðandi. 

4.1 Millistéttarþokki 

Rosalind Gill (2009) fjallar um  póstfeminíska kynferðislega hlutgervingu kvenna sem er 

hin nýja birtingarmynd kvenna í auglýsingum og hefur tekið við fyrri birtingarmynd 

kvenna þar sem þær voru sýndar sem aðgerðalaus þögull hlutur,  einungis til staðar fyrir 

hið karllæga auga (e. male gaze). Í dag eru konur birtar sem virk, aðdáunarverð 

kynferðisleg viðföng. Þær velja sjálfar að sýna sig í kynferðislegu ljósi því þær hafa áhuga 

og löngun til þess. Gill nefnir þessa nýju tegund konu „The Midriff“ en hér verður stuðst 

við þýðingu Katrínar Önnu Guðmundsdóttur (2010) „Hinn virðulegi millistéttarþokki”, eða 

„millistéttarþokki”. Um er að ræða unga, aðlaðandi, gagnkynhneigða konu sem er 

vísvitandi og meðvitað að leika sér og sýna sitt kynferðislega vald. Þessari nýju 

birtingarmynd hefur einnig verið lýst sem hinum nýja sjálfsörugga, kraftmikla og 

kynæsandi kvenleika. Valdeflingin er hins vegar bundin við tónaðan, grannan, ungan 

líkama sem hefur valdið til að ná athygli karla og vekja upp öfund annarra kvenna.  

Það er ekki á færi allra kvenna að leika þetta kynferðislega viðfang sem birtist í 

auglýsingunum. Líkt og áður segir þá lýsir Gill konunni sem hvítri, gagnkynhneigðri, ungri 

og aðlaðandi konu. Þær konur sem ekki uppfylla þessi skilyrði virðast ekki eiga heima í 



31 

heimi auglýsinga, a.m.k. að litlu leyti. Konur sem bera aðra líkamsgerð, eru eldri og 

uppfylla ekki þau þröngu skilyrði sem konum eru sett eru útskúfaðar frá þessum 

auglýsingum sem eiga að teljast valdeflandi. Uppistaða þessarar konu er millistéttarkonan 

sem ber hin virðulega kynþokka. Mikilvægt er að hún beri með sér þokka og tign til að 

vera ekki bendluð við lágstétt (Gill 2009). Mótun og birting þessarar konu er ein leið sem 

notuð er í heimi auglýsinga til að nýta sér menningarlegt vald og kraft feminískrar baráttu 

og sýnir hvernig auglýsingar hafa tekið upp og ýkt þau „trend” sem hafa náð fótfestu innan 

femínisma (Gill, 2007). 

Í nánast öllum auglýsingum mátti greina konuna sem Gill (2009) lýsir. Ung, hvít, 

gagnkynhneigð, aðlaðandi og fáguð kona sem veit af kynferðislegu valdi sínu og leikur sér 

með það. Birtingarmynd þeirra kvenna sem komu fram fellur því undir hinn virðulega 

millistéttarkynþokka. Mun meiri fjölbreytni mátti greina í birtingarmynd karla, bæði í aldri 

og líkamsgerð. Í auglýsingu Nova „Tölum saman” frá árinu 2015 kemur fram fullorðin kona 

sem heldur á barnabarni sínu. Það var elsta konan sem kom fram í öllum auglýsingunum. 

Misrétti verður því skyndilega skilgreint sem valdefling og birtist sem sjálfstæður vilji 

kvenna og að jafnrétti sé náð út frá póstfemínískri hugmyndafræði (Gill, 2009). Áherslan 

er mikil á kvenlegar ímyndir og vilji kona ná árangri í lífinu þarf hún að uppfylla ströng og 

þröng útlitsleg skilyrði. Kona sem ekki tekur þátt eða tekst ekki að uppfylla skilyrðin, telst 

þá ekki sem kona (Radner, 2008). Tísku- og fegrunariðnaðurinn hefur tekið við kefli 

feðraveldisins með ósýnilegum reglum, höftum og refsingum (Marshment 1997). 

Töluverð umræða hefur verið meðal fræðafólks um hvaða ástæður séu að baki 

óánægju kvenna með líkama sinn. Umræðan endurspeglast að vissu leyti í fjölda 

rannsókna á efninu. Femínískir fræðimenn halda því fram að þær óraunhæfu kröfur og 

þau viðmið sem sett eru á konur og birtast síendurtekið í fjölmiðlum eigi stóran þátt þegar 

kemur að líkamsvirðingu kvenna (Grogan, 2016). Einungis um 5% kvenna bera þann 

líkamsvöxt sem fær hvað mesta birtingu í auglýsingum, þ.e.a.s grannur og hávaxinn 

kvenlíkami. Því mætti áætla að þessi líkamsgerð væri sú eina eða í það minnsta sú 

algengasta miðað við hve oft hún birtist í fjölmiðlum. Líkt og áður segir þá virðist þetta 

vera eini líkaminn sem er ásættanlegur í heimi fjölmiðla (Jhally, Kilbourne og Media 

Education Foundation, 2010). Þær óraunhæfu birtingarmyndir kvenlíkamans eru taldar, 

af femínískum fræðimönnum, vera aðferð feðraveldisins til að halda konum í víkjandi 



32 

stöðu innan samfélagsins. Konur eyða miklum tíma og mikilli orku í að vera sífellt að vinna 

að og reyna að ná hinum fullkomna líkama. Slíkt er mjög truflandi og verður til þess að 

þær eru undir stöðugu sjálfseftirliti.  

4.2 Karllægt augnaráð 

Karlar horfa og konur horfa á sig á meðan það er verið að horfa á þær. Þetta lýsir ekki 

einungis sambandi flestra karla við konur heldur líka sambandi kvenna við sig sjálfar 

(Jones og Jones, 2003). Laura Mulvey fjallaði um hið karllæga augnaráð þar sem 

kvenlíkaminn er hlutgerður og  verður að kynferðislegu viðfangi áhorfandans, 

karlmannsins. Hið karllæga augnaráð (e. male gaze) ýtir marktækt undir líkamsskömm og 

veldur kvíða með líkamlegt útlit (Calogero, 2004. Kenningin um hlutgervingu (e. 

objectification theory) segir til um þau áhrif sem hin kynferðislega hlutgerving 

kvenlíkamans í vestrænum samfélögum leiðir til neikvæðra afleiðinga fyrir konur. 

Afleiðingarnar eru helst af sálfræðilegum toga. Afleiðing af kynferðislegri hlutgervingu 

getur orðið til þess að þróun á óeðlilegu sambandi við sjáflan sig á sér stað (Fredricksson 

og Roberts, 1997). Slíkt getur leitt til sjálfshlutgervingar þar sem konur hlutgera sig sjálfar 

og hafa nokkrs konar innri eftirlitsmann og fylgjast með sjálfri sér út frá því hvernig aðrir 

muni mögulega  dæma þær (Calogero, 2004).  

Félagsleg birting kvenna er ólík körlum. Konur þurfa stöðugt að passa sig og allt 

frá barnæsku hefur konum verið kennt að vera meðvitaðar um sig. Kona þarf að hafa 

eftirlit með öllu sem hún gerir og hvernig hún gerir það. Hvernig kona birtist er mikilvægur 

þáttur til  að sýna fram á árangur hennar í lífinu. Sjálfsmeðvitund kvenna byggir á að vera 

metin af öðrum. Karlar virða konur útlitslega fyrir sér áður en þeir eiga samskipti við þær. 

Því það hvernig hún birtist öðrum og í raun  hvernig kona birtist körlum segir til um það 

hvernig komið verður fram við hana. Hægt er að segja að karlar geri og konur birtist (Jones 

og Jones, 2003). 

Tiggemann (2001) hefur fjallað um að myndrænar aðstæður geti haft áhrif á hvernig 

konum líður með líkama sinn. Viðfangsefni karlkyns augna sem skoða viðkomandi í 

kynferðislegu ljósi og hlutgera líkama konunnar (Calogero, 2004). Af 24 auglýsingum sem 

voru skoðaðar mátti í sex þeirra greina hið karllæga augnaráð þar sem viðfangið, konan, 

var skoðað í kynferðislegu ljósi. Í auglýsingu Hringdu frá árinu 2018 sáust konur í nærmynd 
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sveifla hárinu og í jóga. Karlmaður sem er að gera jógaæfingar með konunni stoppar og 

starir á líkamshluta á henni á meðan hún er í miðri æfingu.  

4.3 Táknrænt vald 

Í tungumálinu felst valdið, segir Bourdieu. Í öllum auglýsingum hjá öllum 

símafyrirtækjunum sem til rannsóknar voru var það karlmaður sem talaði eða söng inn á 

auglýsinguna. Þeir sem hafa valdið til að skapa merkingu og lögmæta hana geta m.a. nýtt 

tungumálið til að viðhalda valdinu. Femínistar hafa gagnrýnt þá póstfemínísku hugmynd 

um að hin valdeflandi kona birtist oftar í auglýsingum og virðist búa við persónulegt frelsi 

og val. Í raun sé enn verið að nýta hugmyndaarf kynjakerfisins þar sem konum í 

auglýsingunum, sem voru skoðaðar, fengu ekki að tjá sig. Vissulega töluðu konurnar í 

sjálfum auglýsingunum en sögumaðurinn hafði alltaf orðið og má því lesa úr því að valdið 

sé hjá manninum. Það er karlmaður sem talar og selur hugmyndina sem reynt er að selja 

í auglýsingunni. Hann er sýndur sem sérfræðingurinn sem hefur valdið til að tjá sig. Konur 

eru þögglar og nánast aðeins til staðar sökum útlits.     

4.4 Karlar vinna en konur sinna 

Titill þemans vísar í að karlar vinni en konur sinni annað hvort heimili eða tómstundum. 

Rannsóknir hafa sýnt að konur birtast oftar innan heimilisins á meðan karlar birtast oftar 

úti við eða í umhverfi tengt atvinnu, hvort sem það sýni þá innan veggja fyrirtækisins eða 

starfandi við verkefni.  Í 11 af þeim 24 auglýsingum sem voru greindar mátti sjá að karlar 

voru annað hvort að  vinna eða innan veggja fyrirtækis.  Til samanburðar  sáust konur í 

starfsumhverfi í  í 2 auglýsingum af 24 en annars sáust konur sinna heimilisstörfum eða 

tómstundum. Þrátt fyrir að atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi sé til jafns við karla þá virðist 

það ekki samræmast í þeim auglýsingum sem voru skoðaðar. Sú birtingarmyd kvenna, að 

sýna þær ekki taka jafnan þátt í atvinnulífinu, er því ekki réttlát og ýtir undir þá 

staðalímynd að konur sé oftar heima og sinni heimilistörfum.  

5 Samantekt: Samfélagsleg ábyrgð og kynjajafnrétti 

Bæði Síminn og Vodafone fjölluðu um samfélagslega ábyrgð á vefsíðum sínum og þótt 

Nova hafi ekki fjallað um það á beinan hátt, má á vefsíðunni lesa slagorð fyrirtækisins sem 
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er: „Komdu fram við aðra eins og þú vilt að aðrir komi fram við þig“. Á heimasíðu Nova 

kemur einnig fram að Nova elskar samfélagið og vill taka virkan þátt í að byggja upp gott 

samfélag. Eins segir þar „Í markaðsefni og samskiptum erum við meðvituð um að við erum 

öll alls konar og þess vegna forðumst við staðalímyndir. Það væri heldur ekkert gaman ef 

allir væru eins“ (Nova.is, e.d.). Staðalímyndir var vissulega að finna í auglýsingum Nova en 

úr þessu má sjá hve rótgrónar hugmyndir um kynin eru og hversu faldar staðaðlímyndir 

um karla og konur geta verið. Í samfélagslegri ábyrgð felst að birta kynin í sanngjörnu og 

raunhæfu ljósi og stuðla með því að breytingum í átt að auknu jafnrétti karla og kvenna. 

Lögum um jafnrétti er svo ætlað að auka rétt kvenna og karla á þeim sviðum sem kynjað  

ójafnrétti ríkir en áhersla er lögð á að jafnréttismál sé bæði körlum og konum viðfangsefni 

þar sem öll kyn njóta góðs af samfélagi þar sem jafnrétti ríkir (Stjórnarráðið, e.d.).  Það 

ætti að vera í allra hagi að lifa í samfélagi er jafnrétti ríkir.  

Til samanburðar má nefna rannsókn sem var gerð árið 2015 á auglýsingum í 

dagblöðum  á Ítalíu og í Hollandi. Holland, líkt og Ísland, flokkast undir kvenlegt samfélag 

(e. feminine contries). Líkt og áður hefur verið fjallað um þá eru ekki jafn skýr mörk á milli 

kvennlegra og karlmannlegra gilda og kynhlutverka í kvennlegum löndum en eru það aftur 

á móti í karllægum samfélögum. (An og Kim, 2007).  

Í rannsókn Tartaglia og Rollero (2015)  var gerð gagnagreining þar sem þrjú 

dagblöð í hvoru landi fyrir sig voru skoðuð í einn mánuð. Tilgáturnar sem settar voru fram 

voru þessar: Að karlar í samanburði við konur væru oftar í  hlutverki vinnandi einstaklings, 

konur birtast síður í hlutverki tengdu vinnu í samanburði við karla, konur eru oftar sýndar 

sem skreyting eða sem uppfyllingarefni, konur séu oftar hlutgerðar, konur séu oftar 

aðlaðandi í samanburði við menn og konur séu oftar í tælandi klæðaburði. Loks var tilgáta 

um að allar tilgátur væru sterkari í Ítalíu, sem telst meira karllægt ríki, og ójafnrétti 

kynjanna væri meira þar í samanburði við Holland sem telst vera kvenlægt ríki líkt og 

Ísland. Í Hollandi var fjöldi kvenna sem birtist 202 og karlar 236 og í ítölskum auglýsingum 

birtust 488 konur og 740 karlar, þeim auglýsingum sem voru skoðaðar. Karlar voru því í 

meirihluta hjá báðum löndum. Þess má geta að það birtust fleiri auglýsingar í Ítölskum 

dagblöðum yfir tímabilið sem var greint. Karlar voru oftar í hlutverki þar sem þeir voru 

sýndir vinna en konur oftar sýndar iðka tómstundir og sýndar sem skreyting eða óvirkur 

hlutur. Hlutgerving meðal kvenna var algengari þar sem athygli áhorfenda var á líkama 

hennar eða líkamspart. Karlar voru oftar sýndir í hlutverki listamanns, íþróttamans og 
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starfsmanns. Eins mátti sjá að í öllum auglýsingunum sem sýndu ökumann þá var 

karlmaður við stýrið. Því stóðust allar tilgáturnar. Karlar voru í mun meira mæli sýndir 

faglegum hlutverkum, s.s. í vinnutengdu umhverfi en konur sýndar sem skreyting og 

hlutgerðar aðlaðandi og í tælandi klæðnaði. Allar tilgáturnar voru sterkari á Ítalíu. 

(Tartaglia og Rollero, 2015). 

Þar sem auglýsingar spila stórt hlutverk í að móta menningarleg gildi ættu 

stefnumótendur og auglýsingagerðarfólk að reyna að auka jafnrétti kynjanna í 

auglýsingum. Kynjaðar staðalímyndir segja til um hvaða félagslegu og faglegu hlutverk eru 

viðeigandi fyrir kynin. Valda- og leiðtogahlutverk eru eignuð körlum en konum er aftur á 

móti eignað hlutverk sem fela í sér umönnun og samskipti (Tartaglia og Rollero, 2013). 

Úr niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá margt sameiginlegt með því sem hefur 

verið fjallað um í þessari ritgerð. Konur eru oftar sýndar heima eða að sinna einhvers 

konar tómstund og karlar birtast oftar í umhverfi tengdu atvinnu. Svipaðar niðurstöður 

komu fram í greiningu á auglýsingum símafyrirtækjanna hérlendis (sjá kafla 2.4). 

6 Lokaorð 

Tilgangur ritgerðarinnar var að skoða hvernig íslensk símafyrirtæki sýna karla og konur í 

auglýsingum hjá sér. Ástæðan fyrir því að símafyrirtæki voru valin er að þau birta reglulega 

auglýsingar og mikilvægt er að fylgjast með þeim breytingum sem eiga sér stað er varðar 

birtingarmynd kynjanna. Félagsleg staða karla og kvenna hefur breyst mikið í gegnum árin, 

að miklu leyti vegna femínískrar baráttu. Konur hafa farið út á vinnumarkaðinn í auknum mæli 

og menntað sig til jafns við karla. Karlar hafa sömuleiðis skapað sér meira rými til að taka þátt 

í fjölskyldulífi og sýna umhyggju. Þrátt fyrir þessar breytingar má ennþá sjá mun á birtingu 

karla og kvenna í auglýsingum. Sér í lagi hvað varðar birtingu kvenna. Karlarnir í 

auglýsingunum birtust í fjölbreyttari hlutverkum, oftar innan fyrirtækja en voru líka sýndir í 

umönnunarstörfum, konurnar voru ekki í jafn miklu mæli sýndar innan fyrirtækja og lang 

oftast innan heimilis eða að sinna einhverskonar tómstund. Skýran mun mátti sjá á útlitslegri 

birtingarmynd karla og kvenna. Karlarnir voru grannir, í góðu líkamlegu formi, þéttvaxnir, 

ungir, miðaldra og gamlir. Konur voru langflestar ungar, grannar og aðlaðandi. Í upphafi 

rannsóknarinnar var ég vissulega með fyrirframgefna hugmynd um hverjar niðurstöðurnar 
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yrðu, ég bjóst við að hlutfall kynjanna væri jafnara og notkun staðalímynda ekki jafn skýr og 

raun bara vitni. Þrátt fyrir fjölda rannsókna í gegnum árin á þessu rannsóknarefni  á það enn 

við í dag og mikilvægt er að halda áfram að rannsaka það og stuðla að breytingum og vinna 

að auknu jafnrétti kynjanna.  

Í fyrri rannsóknum hérlendis, þar sem fjallað er um álit auglýsingafólks á Íslandi og 

hvort það telji mega finna staðalímyndir í auglýsingum hérlendis, er nefnt að hægt sé að 

auka hlut kynjafræða í heimi auglýsinga enda mikil þekking hérlendis til staðar, slíkt gefur 

auglýsendum  tækifæri til að breyta birtingarmynd kvenna og stuðla að meiri  fjölbreyttni 

í auglýsingum. Ávinningurinn getur einnig verið í formi samfélagslegra ábyrgðar sem 

nýtist fyrirtækjum og stöðu þeirra á markaði. Rannsakendur hollensku og ítölsku 

rannsóknarinnar taka í sama streng en til að rétta af ójafna birtingarmynd kvenna í 

auglýsingum er mikilvægt að nýta sér þá þekkingu sem hefur verið sköpuð til góðs við 

gerð auglýsinga. Takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að einungis voru skoðuð 

birtingarmynd kvenna en minni áhersla á birtingarmynd karla og auglýsingarnar voru ekki 

allar jafn langar, eins voru þær aðeins yfir 3 ára tímabil. Áhugavert væri að skoða tengsl 

samfélagslegra ábyrgðar og kynjajafnrétti og hvort fyrirtæki finni fyrir auknum kröfum er 

varðar samfélagslega ábyrgð og hverjar þær kröfur séu.  

Draga má því þær ályktarnir að auglýsingar styðja sig að miklu leyti enn við 

staðalímyndir, sérstaklega þegar konur eiga í hlut, birtingarmyndin er í búning valdeflingar 

þar sem konur eru sýndar sem virk viðföng en eru enn undir áhrifum kynjakerfisins, þar 

sem ekki allar konur uppfylla skilyrðin sem þeim er sett í auglýsingum, og eiga því 

takmarkaða þátttöku í auglýsingum.  
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