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Eitt af markmi!um "essarar rannsóknar er a! tengja saman 

marka!s- og kynjafræ!i. Birtingarmyndir kvenna í 

augl#singum hafa löngum veri! gagnr#ndar. Í dag 

einkennist umræ!an af hugtökum á bor! vi! klám- og 

kynlífsvæ!ingu, hlutgervingu og sta!almyndir. Ein af 

a!aláherslum rannsóknarinnar er a! sko!a hvers vegna 

kynjamisrétti finnst í augl#singum og hvernig "a! gerist.  

Rannsóknin er ger! samkvæmt a!fer!afræ!i etnógrafíu 

félagslegra tengsla. Tekin voru ellefu vi!töl vi! 

augl#singa- og marka!sfólk, tvö vi! sérfræ!inga ásamt "ví 

a! augl#singar voru greindar. Helstu ni!urstö!ur eru a! 

greind voru "renns konar st#randi valdatengsl sem hafa 

áhrif á kynjamisrétti í augl#singum: hugmyndafræ!i 

n#frjálshyggju, marka!sfræ!i og póstfemínismi. Áberandi 

var hversu uppl#sendur töldu sig oft "urfa a! vera 

á mörkum hins leyfilega í augl#singum til a! ná athygli 

neytenda og skilgreindu "a! stundum sem n#sköpun. 

Jafnframt kemur fram a! "a! sem er leyfilegt er há! 

tí!arandanum hverju sinni. Ni!urstö!urnar leiddu í ljós a! 

fjölmörg tækifæri eru til a! tengja saman marka!s- og 

kynjafræ!i í "ví sjónarmi!i a! koma í veg fyrir 

kynjamisrétti í augl#singum.    
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One of the aims of this research was to combine the 

disciplines of marketing and gender studies. 

Representations of women in advertisements have been 

criticized for decades. The debate is characterized by 

concepts such as pornification of the public space, 

sexualization, objectification and stereotypes. The main 

focus of this research was to study how and why sexist 

advertisements are made. The research is conducted 

according to the methodology of Institutional 

ethnography. It is a qualitative research, based on 

interviews with eleven professionals in advertising and 

marketing, two experts and analysis of advertisements.  

In accordance to Institutional ethnography the goal was to 

identify ruling relations that contribute to sexism in 

advertisements. Three ruling relations were identified: the 

ideology of neoliberalism, the discipline of marketing and 

post-feminism. Informants often stated they needed to be 

on the verge of what is permissible in advertising in order 

to attract consumers’ attention. Sometimes they even 

defined it as innovation. Furthermore, what is permissible 

in advertisements seems to depend on the zeitgeist of each 

era. The results show that there are many opportunities to 

combine the disciplines of marketing and gender studies in 

order to break the cycle of sexism in advertisements.  
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Rannsókn "essi er metin til 60 eininga til meistaraprófs í 

kynjafræ!i vi! Háskóla Íslands. Lei!beinandi minn var 

$orger!ur Einarsdóttir prófessor í kynjafræ!i og færi ég 

henni mínar bestu "akkir fyrir framúrskarandi 

lei!beiningu og stu!ning á me!an á rannsókninni stó!. Ég 

vil einnig "akka sérstaklega vi!mælendum í rannsókninni, 

e!a uppl#sendum eins og ég k#s a! kalla "au til a! 

undirstrika mikilvægi "eirra í sköpun "ekkingar. $á "akka 

ég "eim sérfræ!ingum sem lög!u mér li! vi! ger! 

rannsóknarinnar, Gunnari Hersveini og ónefndum 

kvensérfræ!ingi sem k#s a! láta nafn sitt ekki koma fram. 

A! lokum "akka ég "eim Grétari Rafni Árnasyni og Gy!u 

Margréti Pétursdóttur fyrir gó!an yfirlestur á ritger!inni.  
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Veistu hva! Ljóminn er ljómandi gó!ur, 

Ljóminn er betri en ég hugsa!i mér. 

Hann hefur ljómandi fjörefna fó!ur, 

og fullkomin ljómandi fæ!a handa "ér. 

 

Ljóminn á skili! "a! lof sem hann fær, 

Ljóminn hann virkar frá hvirfli oní tær, 

ef ljómann "ú bræ!ir og ljómann "ú snæ!ir, 

mun ljóminn a! eilífu ver!a "ér kær. 

Ég man enn"á eftir strákunum í Ríó tríóinu syngja um Ljómann, hi! ljómandi 

gó!a smjörlíki. Kannski ekki skr#ti! "ar sem augl#singin hljóma!i meira og 

minna alla mína barnæsku. Gott ef hún fæddist ekki sama ár og ég. Um áhrifamátt 

augl#singarinnar ætla ég ekki a! fullyr!a en í mínum huga er Ljóminn enn "ann 

dag í dag hi! eina sanna smjörlíki. Me! árunum hefur augl#singum smátt og smátt 

fari! fjölgandi. $ær flytja okkur uppl#singar, fræ!slu og #mis konar tilbo!. 

Augl#singum er ætla! a! hafa áhrif á heg!un okkar me! beinum hætti. Áhrifarík 

augl#sing fær okkur til a! kaupa "a! sem bo!i! er til sölu, hvort sem "a! er vara, 

"jónusta, hugmynd e!a eitthva! anna!. Augl#singar geta veri! hin besta 

skemmtun, en "ær eru ekki gallalausar.  

 Augl#singar hafa löngum veri! gagnr#ndar fyrir a! byggja  á ska!legum 

sta!almyndum og stu!la "ar me! a! áframhaldandi e!a auknu misrétti á milli 

kynjanna (sjá t.d. Gill, 2008; Kilbourne, 2000; Schor, 2004). Á sí!ustu árum hefur 

bæst vi! gagnr#ni á klámvæ!ingu í augl#singum og jafnvel kynfer!islegar 

tengingar vi! börn (sjá t.d. Merskin, 2004; Report of the APA Task Force on the 

Sexualization of Girls, 2007). Mi!a! vi! "ann fjölda af augl#singum sem herja á 

bæ!i börn og fullor!na á degi hverjum hljótum vi! a! leggja metna! okkar í a! 
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skapa "ekkingu til a! skilja hva!a áhrif augl#singar hafa og hva!a hlutverki "ær 

gegna í samfélaginu. Me! "a! a! lei!arljósi lag!i ég af sta! í "á rannsókn sem 

"essi ritger! byggir á. Markmi! mitt var ekki a! leitast vi! a! svara "eirri 

spurningu hvort kynjamisrétti finnist í augl#singum á Íslandi. Svari! vi! "eirri 

spurningu liggur ljóst fyrir – já, "a! finnst kynjamisrétti í íslenskum augl#singum. 

Ég byggi "a! svar bæ!i á eigin athugunum sem og fyrirliggjandi rannsóknum og 

umræ!um sem sty!ja "a! (sjá t.d. Gill, 2008; Kilbourne, 2000; Wolf, 1991/2002). 

$ar sem ég hef bakgrunn í marka!sfræ!i valdi ég a! sko!a augl#singaferli! og 

fólki! sem skapar augl#singarnar í sta! "ess a! rannsaka áhrifin sem augl#singar 

hafa. Ekki er "ó hægt a! a!skilja "etta tvennt "ví líta má svo á a! um hringrás sé 

a! ræ!a "ar sem allt tengist innbyr!is. Í ritger!inni fjalla ég "ví einnig um 

rannsóknir sem ger!ar hafa veri! á augl#singum út frá femínísku sjónarhorni og 

tengi "á umræ!u vi! greiningar á vi!tölum. Vi! getum ekki a!greint nútímann frá 

fortí!inni. Nútíminn hefur fengi! #mislegt í arf frá fyrri tíma, "ar á me!al 

hugmyndir um hlutverk og stö!u kynjanna. $ess vegna fer ég yfir "ann 

hugmyndaarf sem ég tel birtast í augl#singum í dag og sem getur hjálpa! til vi! a! 

skilja og meta "ær ímyndir sem vi! höfum fyrir augunum dags daglega í 

samhengi vi! stö!u kvenna og karla í samfélaginu. 

Marka!sfræ!in er sú fræ!igrein sem marka!sstarf fyrirtækja byggir á. Á 

bak vi! hverja faglega augl#singu liggur miki! marka!sstarf. Kynjafræ!i er 

"verfagleg fræ!igrein sem hægt er a! n#ta innan nánast hva!a fræ!igreinar sem 

er. Í "essari ritger! leitast ég vi! a! færa "essar fræ!igreinar nær hvor annarri, 

nánar tilteki! a! flétta kynjafræ!i saman vi! marka!sfræ!ina. Marka!sfræ!in er í 

raun opin fræ!igrein sem stendur ekki ein og sér heldur n#tir "ekkingu úr 

fjölmörgum ö!rum fræ!igreinum, s.s. sálfræ!i, heimspeki, mannfræ!i, o.s.frv. A! 

einhverju leyti má segja a! marka!sfræ!in sty!jist líka vi! kynjafræ!i nú "egar, í 

"a! minnsta bera augl#singar oft me! sér a! hafa teki! upp or!ræ!u 

kvennabaráttunnar. Sú nálgun hefur hins vegar veri! gagnr#nd fyrir a! n#ta sér 

or!ræ!una, ekki til a! breyta í reynd, heldur a! snúa "ví sem á!ur var köllu! 

undirskipu! sta!a kvenna yfir í meinta valdeflingu (Gill, 2008). Ég tel löngu 

tímabært a! stu!la a! "ví a! marka!sfræ!in og kynjafræ!in tengist traustari 

böndum. $a! var "ví ánægjulegt a! sjá á lokaskrefum "essarar ritger!ar a! n#jasta 

hefti tímaritsins Marketing Theory er tileinka! kynjarannsóknum. $ar er "ví 
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haldi! fram a! kynjarannsóknir skipi sífellt veigameiri sess í marka!sfræ!i og hafi 

nú fært sig af ja!rinum inn á mi!juna. $á er einnig sagt a! „eftir séu töluver! 

tækifæri til frekari "róunar "ar sem kynja- og femínískar rannsóknir geta veitt 

n#ja inns#n, gagnr#ni, kenningar og nálganir.“ (Bettany, Dobscha, O'Malley og 

Prothero, 2010).1 

Ritger!in er "annig uppbygg! a! í næsta hluta inngangsins eru 

rannsóknaspurningar kynntar og sí!an skilgreiningar á helstu hugtökum sem 

notu! eru í ritger!inni. $ví næst er fræ!ilegur inngangur "ar sem ger! er grein 

fyrir "ví fræ!ilega sjónarhorni sem stu!st er vi! í rannsókninni, bæ!i út frá 

marka!s- og kynjafræ!i. Me!al "ess sem fari! ver!ur yfir eru helstu hugtök 

marka!sfræ!anna sem tengjast rannsóknarefninu, "ann hugmyndaarf sem vi! 

byggjum á og endurspeglast í rannsóknum og umræ!um um augl#singar í dag. $á 

ver!ur ger! grein fyrir rannsóknum á kynfer!islegum tengingum vi! börn í 

augl#singum. $ví næst er kafli um framkvæmd rannsóknar og a!fer!afræ!i ásamt 

sta!setningu minni sem rannsakanda og si!fer!isspurningum sem lúta a! 

rannsókninni. $á er komi! a! meginmáli ritger!arinnar. Fyrst eru nokkrar 

augl#singar greindar me! "a! a! markmi!i a! veita inns#n í hvernig hægt er a! 

greina augl#singar til a! stu!la a! auknu augl#singalæsi. $ar á eftir er greining á 

vi!tölum vi! augl#singa- og marka!sfólk og a! lokum eru helstu ni!urstö!ur 

dregnar saman í umræ!um og lokaor!um.  

9+44*:;4+$*<&$4148+$'.8'4=*"%$0>1;1'$+44*:;4+$'

Töluvert er til af rannsóknum um áhrif augl#singa og greiningar á "eim en minna 

er um rannsóknir "ar sem höfundar augl#singanna eru sko!a!ir sérstaklega. Ég 

k#s "ví a! beina sjónum mínum a! augl#singa- og marka!sfólki í "eim tilgangi a! 

kortleggja "a! ferli sem á sér sta! á!ur en augl#singar ber fyrir augu og eyru 

neytenda. Líti! er til af "ekkingu út frá "eim sjónarhóli og í "ví felst n#stárleiki 

rannsóknarinnar fyrst og fremst.  

                                                

1 „there remains substantive opportunity for further development, where gender and feminist 

research can offer new insights, critiques, theories and approaches“ 
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Meginrannsóknarspurningarnar sem ég legg út frá eru eftirfarandi: 

• Af hverju birtist kynjamisrétti í augl#singum og hvernig gerist 

"a!? 

• Hefur hugmyndaarfur fyrri tíma áhrif á augl#singar? 

• Hvernig hefur ríkjandi hugmyndafræ!i samfélagsins og/e!a sú 

hugmyndafræ!i sem augl#singa- og marka!sfólk a!hyllist áhrif á 

innihald augl#singa? 

• Hverjar eru grunnforsendur marka!sfræ!i og hvernig ríma "ær vi! 

meginsjónarmi! kynjafræ!i? 

• Hvernig er hægt a! tengja saman marka!s- og kynjafræ!i? 

Ég leita!i svara vi! rannsóknarspurningum me! "ví a! taka vi!töl vi! augl#singa- 

og marka!sfólk ásamt "ví a! greina augl#singar frá fyrirtækjum og 

félagasamtökum. Ég tel "ví a! "essi nálgun geti veri! áhugaver! og n#st sem 

vi!bót í "eirri vi!leitni a! halda sífellt áfram a! auka vi! "ekkingu út frá eins 

mörgum sjónarhólum og mögulegt er. 

$a! er von mín a! rannsóknin n#tist brei!um hópi fólks. Fyrst ber a! telja 

augl#singa- og marka!sfólk sem vill bæta vi! sérfræ!i"ekkingu sína og n#ta til 

fulls "au áhrif sem "a! hefur út í samfélagi! me! "ví a! stu!la a! kynjajafnrétti í 

augl#singum og marka!sstarfi. Einnig ættu ni!urstö!urnar a! n#tast sérfræ!ingum 

á svi!i kynjafræ!innar, femínistum, a!ger!arsinnum og fólki sem vill kynnast 

betur áhrifum augl#singa og ger! "eirra. 

?;108$>14148+$'

Undanfarin ár hefur veri! mikil umræ!a um kynfrelsi, kynverund, hlutgervingu og 

kynlífs- og klámvæ!ingu. Minna hefur "ó veri! rætt um hva! "essi hugtök "#!a 

og hvort fólk leggur sömu merkingu í hugtökin. Í "essum kafla eru skilgreiningar 

á ofangreindum hugtökum. Skilgreiningar á hugtökum sem notu! eru í 

marka!sfræ!i eru í kaflanum Marka!sfræ!i. 

Fyrir fyrsta hugtaki!, kynfrelsi (e. sexual freedom), set ég fram tvær 

skilgreiningar "ar sem ég tel a! hvor um sig sé of afmörku! en a! saman myndi 

"ær heild sem nær a! fanga merkinguna á bak vi! hugtaki!. Fyrri skilgreiningin er 

sett fram af $orbjörgu S. Gunnlaugsdóttur lögfræ!ingi í vi!tali vi! $órunni 

Hrefnu Sigurjónsdóttur í tímaritinu Veru ári! 2005 og hljómar svona: 
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Frelsi hverrar manneskju til a! ákve!a hvort og hvenær hún vill 

taka "átt í kynfer!islegum athöfnum. 

("órunn Hrefna Sigurjónsdóttir, 2005: 38) 

Í "essari skilgreiningu er ekki fjalla! um kynfer!islegt ofbeldi e!a "vinganir en á 

"ví tekur seinni skilgreiningin, sem er frá samtökunum World Association of 

Sexual Health (WAS). Í hana vantar aftur á móti a! sjálfsákvör!unarrétturinn sé 

or!a!ur me! sk#rum hætti eins og í fyrri skilgreiningunni. Seinni skilgreiningin 

hljó!ar svona: 

Kynfrelsi felur í sér a! einstaklingum er kleift a! láta í ljósi alla 

sína kynfer!islegu möguleika. Undanskili! undir öllum 

kringumstæ!um og á hva!a tímapunkti sem er, eru allar tegundir af 

kynfer!islegum "vingunum, misnotkun og ofbeldi.   

(Declaration of Sexual Rights, 1999)2 

$egar "essar tvær skilgreiningar eru lesnar saman er áherslan á frelsi hverrar 

manneskju til sjálfsákvör!unarréttar var!andi "átttöku í kynfer!islegum athöfnum 

og möguleikann á a! láta í ljós alla sína kynfer!islegu möguleika en allt sem 

vi!kemur ofbeldi, misnotkun og "vingunum er skilmerkilega undanskili!.   

Til a! l#sa hva! átt er vi! me! hugtakinu kynverund (e. sexuality) set ég 

fram skilgreiningu sem unnin er af Pan American Health Organization (PAHO) 

og World Health Organization (WHO) í samstarfi vi! WAS: 

Kynverund vísar til lykil"átta "ess a! vera mannleg og felur í sér 

kyn, kyngervi, sjálfsmynd bygg!a á kynverund og kyngervi, 

kynhneig!, erótík, tilfinningalega nánd/ást og barneignir. Hún er 

upplifu! e!a tjá! í hugsunum, fantasíum, "rám, trú, vi!horfum, 

gildum, athöfnum, a!ger!um, hlutverkum, samböndum. 

Kynverund er aflei!ing af samspili líffræ!ilegra, sálfræ!ilegra, 

félagshagfræ!ilegra, menningarlegra, si!fer!islegra og 

trúarlegra/andlegra "átta. Kynverund getur fali! í sér alla "essa 

"ætti en allar "essar hli!ar "urfa ekki a! vera upplifa!ar né tjá!ar. Í 

                                                

2 „Sexual freedom encompasses the possibility for individuals to express their full sexual potential. 

However, this excludes all forms of sexual coercion, exploitation and abuse at any time and 

situations in life.“ 
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heild er kynverund okkar upplifu! og tjá! í öllu sem vi! erum, "ví 

sem vi! finnum, hugsum og gerum.  

(Promotion of Sexual Health: Recommendations for Action, 2000: 6)3 

Hugtaki! hlutgerving (e. objectification) vísar til "ess "egar manneskja er 

smættu! ni!ur í hlut og "ar me! svipt mennskum eiginleikum sínum. 

Kynfer!isleg hlutgerving (e. sexual objectification) er "egar „manneskja er 

kynfer!islega hlutger!, ".e. breytt í hlut fyrir a!ra til a! nota í kynfer!islegum 

tilgangi í sta! "ess a! liti! sé á hana sem manneskju me! getu til sjálfstæ!ra 

athafna og ákvar!anatöku“ (Report of the APA Task Force on the Sexualization of 

Girls, 2007: 2).4 Eigin hlutgerving (e. self-objectification) vísar til ferlis sem 

lei!ir til "ess a! „stúlkur læra a! hugsa um og koma fram vi! líkama sinn sem 

vi!fang langana annarra“ (Report of the APA Task Force on the Sexualization of 

Girls, 2007: 18).5 $etta má or!a sem svo a! stúlkur læri a! líkami "eirra sé til 

fyrir a!ra en ekki "ær sjálfar. Eingöngu er vísa! til stúlkna í "essari skilgreiningu 

en ekki drengja. Í "ví samhengi er gagnlegt a! sko!a a!ra skilgreiningu á eigin 

hlutgervingu en hún er svona: „a! vera alin upp í menningu sem hlutgerir 

kvenlíkamann og kynlífsvæ!ir (e. sexualizes) konur lei!ir til "ess a! konur 

me!taka (e. internalize) hlutgervinguna“ (Cortese, 2004).6 Hér er sem sagt teki! 

mi! af "ví a! félagslegur veruleiki stúlkna og drengja er ólíkur og áhrifin "ví 

mismunandi á kynin enda hafa rannsóknir s#nt a! eigin hlutgerving er algengari 

me!al kvenna en karla (Report of the APA Task Force on the Sexualization of 
                                                

3 „Sexuality refers to a core dimension of being human which includes sex, gender, sexual and 

gender identity, sexual orientation, eroticism, emotional attachment/love, and reproduction. It is 

experienced or expressed in thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, values, activities, 

practices, roles, relationships. Sexuality is a result oft he interplay of biological, psychological, 

socio-economic, cultural, ethical and religious/spiritual factors. While sexuality can include all of 

these aspects, not all of these dimensions need to be experienced or expressed. However, in sum, 

our sexuality is experienced and expressed in all that we are, what we feel, think, and do.“  

4 „a person is sexually objectified – that is, made into a thing for others’ sexual use, rather than 

seen as a person with the capacity for independent action and decision making“ 

5 „girls learn to think of and treat their own bodies as objects of others’ desires“ 

6 „being raised in a culture that objectifies the female body and sexualizes women leads them to 

internalize this objectification“ 
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Girls, 2007). $rátt fyrir "a! er vel hægt a! nota hugtaki! einnig yfir drengi og 

karla "egar vi! á.  

Sí!ustu tvö hugtökin sem ég skilgreini í "essum kafla eru klám- og 

kynlífsvæ!ing. Klámvæ!ing (e. pornification/pornographization/porn-chic) nær 

yfir "a! „menningarferli "egar klám smeygir sér inn í okkar daglega líf sem 

sam"ykkt og jafnvel dá! menningarlegt fyrirbæri“ (Sørensen, 2003: 1).7 

Klámvæ!ingin "#!ir í fyrsta lagi a! klám er normalisera! í samfélaginu og birtist 

"a! m.a. í aukinni eftirspurn og frambo!i á klámi auk "ess sem klámi! er 

a!gengilegra en á!ur. Í ö!ru lagi "á s#na fjölmi!lar klámi mun meiri áhuga en 

á!ur ásamt "ví a! fjalla um "a! á jákvæ!ari hátt en á!ur tí!ka!ist. Í "ri!ja lagi 

birtist klámvæ!ingin okkur "annig a! hlutverkin úr kláminu hafa færst yfir á 

hversdagsleikann og birtast ví!a án "ess a! um eiginlegt klám sé a! ræ!a. $annig 

sjást áhrif klámsins í tónlistarmyndböndum, í augl#singum, sjónvarps"áttum, 

tísku"áttum o.s.frv. "ar sem æ algengara er a! sjá táknmyndir og or!færi úr klámi 

nota!, t.d. í fatna!i, stellingum, hreyfingum o.fl. (Sørensen, 2003). $egar ég fjalla 

um klámvæ!ingu í "essari ritger! er ég a!allega a! vísa til "essa sí!asta atri!is, 

".e. "egar hlutverkin og táknmyndir úr kláminu smeygja sér inn í okkar daglega 

líf. $ví vil ég útvíkka skilgreininguna sem ég vitna í hér a! framan "annig a! hún 

hljómi svona: Klámvæ!ing er heiti á "ví menningarferli "egar klám og hlutverk, 

myndmál, táknmyndir og or!færi úr kláminu smeygja sér inn í okkar daglega líf 

sem normalisera!, sam"ykkt og jafnvel dá! menningarlegt fyrirbæri. 

 Kynlífsvæ!ing (e. sexualization) er yfirgripsmiki! hugtak sem "arf a! 

skilgreina og sko!a eftir "ví í hva!a samhengi "a! er nota!. Hugtaki! er #mist 

nota! til a! merkja "egar manneskjur eru kynlífsvæddar (e. sexualized) e!a sem 

vísun í menningarlegt og félagslegt ferli (e. sexualization of culture). Hér ver!a 

bá!ar merkingarnar skilgreindar. Hugtaki! kynlífsvæ!ing er skilgreint í sk#rslu 

bandaríska sálfræ!ifélagsins (e. The American Psychological Association, hér eftir 

nefnt APA) um áhrif kynlífsvæ!ingarinnar á stúlkur. Skilgreiningin felur í sér a! 

manneskja sé kynlífsvædd "egar eftirfarandi á sér sta! (mín "#!ing): 

                                                

7 „the cultural process by which pornography slips into our every day lives as a more accepted and often 

idealized cultural element.“ 
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• Vir!i manneskjunnar er einvör!ungu meti! út frá kynfer!islegu 

a!dráttarafli (e. sexual appeal) e!a kynheg!un, "annig a! a!rir 

persónueiginleikar eru útiloka!ir.  

• Manneskja er metin út frá "röngt skilgreindum sta!li sem metur 

kyn"okka eingöngu út frá "ví a! vera líkamlega a!la!andi. 

• Manneskja er kynfer!islega hlutger! – smættu! ni!ur í hlut fyrir 

a!ra a! nota á kynfer!islegan hátt, í sta! "ess a! liti! sé á hana sem 

sem manneskju sem er fær um sjálfstæ!ar a!ger!ir og ákvar!anir.  

• Kynverund (e. sexuality) er "röngva! upp á manneskju á 

óvi!eigandi hátt 

(Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls, 2007: 2) 

Skilgreining APA nær eingöngu yfir manneskjur en nær ekki yfir 

kynlífsvæ!inguna í heild. Hugtaki! kynlífsvæ!ing menningarinnar (e. 

sexualization of culture) er stundum nota! í "ví samhengi en "a! hefur Feona 

Attwood skilgreint á eftirfarandi hátt: 

Hversu samtíminn er upptekinn af kynfer!islegum gildum, 

ástundun og sjálfsmyndum; opnari kynfer!isleg vi!horf; fjölgun 

kynfer!islegra texta; birting n#rra kynfer!islegra upplifana; "a! 

sem vir!ist vera afnám reglna, flokka og regluger!a sem eiga a! 

halda hinu klámfengna í burtu; hrifning okkar á hneykslum, deilum 

og skelfingu í kringum kynlíf. 

(Attwood, 2006: 78-79)8 

A! mínu mati er "essi skilgreining of tyrfin og ósk#r til a! fanga hugtaki!. Minn 

skilningur á kynlífsvæ!ingu er a! hún feli í sér allar "ær breytingar, bæ!i gó!ar 

og slæmar, sem or!i! hafa sí!ustu áratugi á opinberri umræ!u, vi!horfum, 

sko!unum og athöfnum sem tengjast kynlífi, kynheg!un, klámi, o.s.frv. Sem 

dæmi um jákvæ!a "ætti kynlífsvæ!ingarinnar má nefna opinskárri umræ!u um 

kynlíf, aukna kynfræ!slu, kröfu um kynfrelsi auk vi!urkenningar á mismunandi 

                                                

8 „a contemporary preoccupation with sexual values, practices and identities; the public shift to 

more permissive sexual attitudes; the proliferation of sexual texts; the emergence of new forms of 

sexual experience; the apparent breakdown of rules, categories and regulations designed to keep 

the obscene at bay; our fondness for scandals, controversies and panics around sex“ 
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kynhneig!um ásamt tilheyrandi réttarbótum. Sem dæmi um neikvæ!u "ættina má 

hins vegar nefna klámvæ!inguna, kynlífsvæ!ingu manneskjunnar, 

umbur!arlyndari vi!horf gagnvart hvers konar misnotkun sem birtist m.a. í grófu, 

ofbeldisfullu klámi og a! kynlífi er breytt í neysluvöru. $ar sem hugtaki! er mjög 

ví!tækt mun ég yfirleitt vísa frekar til klámvæ!ingarinnar "egar ég fjalla um 

málefni sem tengjast neikvæ!um hli!um kynlífsvæ!ingarinnar.  
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Sem fyrr segir er markmi!i! me! ritger!inni a! tengja saman kynjafræ!i og 

marka!sfræ!i. Kynjafræ!in er "verfagleg fræ!igrein og ég nálgast vi!fangsefni! 

me! "ví a! beita kynjafræ!ilegri nálgun á marka!sfræ!ina, ".e. ég nálgast 

rannsóknina út frá femínísku sjónarhorni. Í femínískum rannsóknum er leitast vi! 

a! l#sa, skilja og breyta "eim valdatengslum sem kynjakerfi okkar byggir á 

(Creswell, 2007). $orger!ur Einarsdóttir segir a! femínísk fræ!i ver!i a! 

„gagnr#na "au öfl sem vi!halda valdamisræmi og undirokun ásamt "ví a! stu!la 

a! breytingum“ ($orger!ur Einarsdóttir, 2004: 213). A! auki er oft sagt a! 

einkenni femínískra rannsókna sé a! vera um konur e!a fyrir konur (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). $ó svo a! hægt sé a! skilgreina "essa rannsókn sem fyrir 

konur út frá "ví sjónarhorni a! markmi!i! er a! stu!la a! breytingum á "ví 

valdamisræmi sem er á milli kynjanna "á vel ég frekar a! skilgreina rannsóknina 

sem fyrir bæ!i konur og karla. Ég byggi "a! á "eirri heimss#n (e. world view) a! í 

jafnrétti felist ávinningur fyrir bæ!i kyn. Í "essum hluta ritger!arinnar fjalla ég 

um "ær kenningar og rannsóknir ég sty!st vi!. Í fyrri hluta kaflans er stutt 

umfjöllun um marka!sfræ!i og í seinni hlutanum fjalla ég um kynjakerfi! og "ann 

hugmyndaarf sem "a! byggir á, ásamt "ví a! fjalla um augnará!i! og valdatengsl. 

6+$;+A*3$@A1'''

Getur marka!ssetning skapa! "arfir e!a uppfyllir hún einfaldlega "ær "arfir sem 

fólk hefur fyrir? $etta er grundvallarspurning "egar kemur a! "eim áhrifum sem 

augl#singar og marka!ssetning hafa í samfélaginu. Ef marka!ssetning getur 

skapa! "arfir spilar hún mun stærra hlutverk í mótun samfélagsins heldur en ef 

hi! sí!ara á vi!, ".e. a! ef me! marka!ssetningu sé einvör!ungu leitast vi! a! 

uppfylla "arfir sem eru hvort sem er til sta!ar.  

Augl#singar eru ein birtingarmynd marka!sstarfs fyrirtækja, stofnana og 

félagasamtaka. Samkvæmt Philip Kotler eru augl#singar „öll ópersónuleg kynning 
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og vegsauki hugmynda, vara e!a "jónustu sem greidd er af tilgreindum bakhjarli“ 

(Kotler, 2000: 578).9 Augl#singar byggja a! hluta til á ítrekun skilabo!a, 

sífelldum endurtekningum. $ær endurspegla "a! gildismat sem er ríkjandi í 

samfélaginu og byggja á menningu okkar, löngunum og "rám (sjá t.d. Kotler, 

2000). Pierre Bourdieu (2007) kallar augl#singar áró!urstæki, enda er yfirl#st 

hlutverk augl#singa a! hafa áhrif á heg!un og vi!horf fólks (Valdimar Sigur!sson 

og $órhallur Gu!laugsson, 2006). Töluver! sálfræ!i liggur a! baki marka!sfræ!i; 

lagt er í mikla rannsóknarvinnu til a! kynnast "örfum fólks, löngunum "eirra, 

væntingum og lífsstíl. Markvisst er reynt a! kalla fram ákve!in hughrif og fá fólk 

til a! gera eitthva!, í flestum tilfellum a! kaupa vöru e!a "jónustu. Marka!sa!ilar 

leggja sig fram um a! finna allt sem hefur áhrif á kaup. Ekki er nóg a! hafa áhrif á 

"au sem taka endanlega ákvör!un heldur "arf líka a! finna hverjir áhrifavaldarnir 

eru og hverjir geta hindra! kaup (Hawkins, Best og Coney, 1992).  

Augl#singin er "a! sem birtist okkur sem neytendum en á bakvi! hverja 

faglega unna augl#singu liggur heilmiki! marka!sstarf. Í "essum hluta fjalla ég 

um hva! marka!ssetning er og nokkur grunnhugtök marka!sfræ!innar ásamt "ví 

a! sko!a hva!a áhrif marka!ssetning og augl#singar hafa á "arfir. Ekki ver!ur 

ger! ítarleg grein fyrir marka!sfræ!i sem slíkri heldur er stutt kynning á "eim 

forsendum marka!sfræ!innar sem ég tel mikilvægust fyrir ritger!arefni!.  

!"#$%&'%(#')#$**&+,-,./%

Marka!ssetning er ekki listin a! finna sni!ugar lei!ir til a! losna 

vi! "a! sem "ú b#r! til, heldur listin a! skapa raunverulegt vir!i 

fyrir vi!skiptavinina.  

(Philip Kotler)10 

Svona kemst einn helsti marka!sfrömu!ur í heimi, Philip Kotler, a! or!i á 

heimasí!u sinni (Kotler, á.á.). $egar ég hóf nám í marka!sfræ!i ári! 1990 voru 

fræ!in a! styrkja sig í sessi á Íslandi og íslensk fyrirtæki byrju! a! rá!a til sín 

                                                

9 „Advertising is any paid form of nonpersonal presentation and promotion of ideas, goods, or 

services by an identified sponsor.” 

10 Teki! af heimasí!u Philip Kotler: „Marketing is not the art of finding clever ways to dispose of 

what you make. It is the art of creating genuine customer value.“ 
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lær!a marka!sfræ!inga í starf marka!sstjóra. Ímark, félag íslensks marka!sfólks, 

var stofna! ári! 1986 og hefur félagi! m.a. "ann tilgang „a! auka veg og vir!ingu 

marka!smála hérlendis og stu!la a! auknum skilningi á mikilvægi "eirra“ (Ímark, 

á.á.). Marka!sfræ!in eiga sér "ó lengri sögu og sem dæmi má nefna a! bandaríska 

marka!sfræ!ifélagi! (e. American Marketing Association, hér eftir nefnt AMA) 

var stofna! ári! 1937, "á byggt á grunni tveggja félaga, hi! fyrra stofna! ári! 

1915 (AMA, á.á.a). Samkvæmt skilgreiningu félagsins eru marka!sfræ!i: 

Marka!ssetning er athöfn, rö! ferla og a!ger!a til a! skapa, koma á 

framfæri, afhenda og skiptast á vörum e!a "jónustu sem eru 

einhvers vir!i fyrir vi!skiptavini, skjólstæ!inga, samstarfsa!ila og 

samfélagi! í heild.  

(Af heimasí!u AMA, (AMA, á.á.b))11 

Philip Kotler (2000) er á svipu!um nótum "ar sem hann segir: 

Marka!ssetning er samfélagslegt ferli "ar sem einstaklingar og 

hópar ö!last "a! sem "eir "arfnast og vilja me! "ví a! skapa, bjó!a 

fram og skiptast á ver!mætum vörum og "jónustu. 

(Kotler, 2000: 8)12  

Í bá!um "essum skilgreiningum er fjalla! um vir!i; "á sérstaklega í skilgreiningu 

AMA "ar sem samfélagi! í heild er tilgreint sem hagsmunaa!ili í "ví samhengi a! 

marka!ssetning hafi ákve!i! vir!i fyrir samfélagi!. Ekki er "ó nánar fari! út í a! 

skilgreina í hverju "a! vir!i felst. Neytandinn, e!a vi!skiptavinurinn, er mi!lægur 

í "eim "rem skilgreiningum sem nefndar eru hér fyrir ofan. Lög! er áhersla á a! 

marka!sstarf skili vi!skiptavininum einhverju sem hann e!a hún13 hefur hag af. Ef 

til vill hefur "essi áhersla á hag vi!skiptavinarins "róast út frá "eirri gagnr#ni á 
                                                

11 Erfitt er a! "#!a skilgreininguna yfir á íslensku svo vel sé "ar sem sum hugtökin eiga sér ekki 

beina samsvörun á íslensku. Á ensku hljómar hún svona: „Marketing is the activity, set of 

institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that 

have value for customers, clients, partners, and society at large.“ 

12 „Marketing is a societal process by which individuals and groups obtain what they need and 

want through creating, offering, and freely exchanging products and services of value with others.“ 

13 Í "essari ritger! ver!ur leitast vi! a! nota mál beggja kynja "annig a! bæ!i kyn ver!i s#nileg – 

hann og hún. 
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marka!sstarf a! me! "ví sé veri! a! búa til "arfir. Nánar ver!ur fjalla! um "a! 

sí!ar í kaflanum en óhá! "ví hvort marka!ssetning skapar "arfir e!a ekki "á er 

markmi!i! a! hafa áhrif á heg!un neytenda. $egar upp er sta!i! á árangursrík 

marka!ssetning a! lei!a til "ess a! neytandinn kaupi "a! sem í bo!i er, hvort sem 

"a! er vara, "jónusta, hugmynd e!a eitthva! anna!. Til eru margar lei!ir til a! 

hafa áhrif á heg!un neytenda í gegnum marka!ssetningu. Hér mun ég leggja 

mesta áherslu á "á grein innan marka!sfræ!innar sem nefnist neytendaheg!un (e. 

consumer behavior) af "eirri ástæ!u a! hún tengist efni ritger!arinnar mest. 

Skilningur á heg!un, e!a atferli, neytenda er talinn mikilvægur gó!u 

marka!sstarfi (Hawkins o.fl., 1992). Í n#legri íslenskri grein sem nefnist 

Atferlisgreining sem einn af hornsteinum marka!sfræ!innar segir m.a. eftirfarandi 

um gagnsemi "ess a! nota atferlisgreiningu sem tæki til a! auka skilning á heg!un 

neytenda og hafa áhrif á heg!un "eirra: 

Hvenær haga neytendur sér ö!ruvísi en "eir upphaflega gáfu til 

kynna? Hvenær breyta "eir um sko!un me! skömmum fyrirvara? 

$etta eru mikilvæg en jafnframt erfi! vi!fangsefni sem 

sérfræ!ingar í atferli neytenda "yrftu a! geta svara!. Til "ess "arf 

fræ!i sem hafa sk#r grunnhugtök og öfluga a!fer!afræ!i. $a! 

gerir, l#singu, forspá og stjórnun á heg!un neytenda mögulega. 

(Valdimar Sigur!sson og "órhallur Gu!laugsson, 2006: 4) 

Athyglisvert er a! sjá a! hér er or!i! stjórnun nota!. Valdimar og $órhallur 

(2006) taka fram í grein sinni a! "a! hljómi e.t.v. ekki fallega a! tala um stjórnun 

en segja a! á móti komi a! neytendur stjórni heg!un marka!sfólks og a! í flestum 

tilfellum ver!i úr „gagnverkandi áhrif bá!um a!ilum til gagns“ (Valdimar 

Sigur!sson og $órhallur Gu!laugsson, 2006: 4). $eir segja jafnframt a! ef fólk 

hefur áhyggjur af "ví a! "essi "ekking ver!i misnotu! "á sé ekki hægt a! ey!a 

vi!fangsefninu einfaldlega me! "ví a! ræ!a "a! ekki. Vert er a! halda "essari 

umræ!u til haga "ví hægt er a! túlka "essi or! sem svo a! hér sé veri! a! nota 

marka!sfræ!ina til a! ljá marka!sstarfinu lögmæti án "ess a! kryfja ítarlega hva! 

felst í fullyr!ingunni um „gagnverkandi áhrif bá!um til gagns“ (Valdimar 

Sigur!sson og $órhallur Gu!laugsson, 2006: 4). Nánar ver!ur ger! grein fyrir 

"essu sjónarhorni í kaflanum Tilbúnar e!a uppfylltar #arfir.   
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 Ekki er einfalt a! ö!last "ekkingu á heg!un neytenda til a! geta spá! fyrir, 

stjórna! e!a haft áhrif á heg!un "eirra. Hugsanlegt er a! svör neytenda í 

marka!srannsóknum standist ekki "egar á reynir, ".e. "eim sn#st hugur "egar á 

hólminn er komi! e!a eru jafnvel ekki alveg me! á hreinu sjálfum hva! "eim 

finnst e!a myndu gera (Kotler, 2000). $ví "arf a! sko!a fjölbreyttar lei!ir til a! 

byggja upp "ekkinguna. Marka!sfræ!in gerir "a! m.a. me! "ví a! byggja á fleiri 

fræ!igreinum, s.s. sálfræ!i og hagfræ!i (Valdimar Sigur!sson og $órhallur 

Gu!laugsson, 2006). Menning og áhrif hennar skipa einnig stóran sess í 

fræ!unum (Hawkins o.fl., 1992; Kotler, 2000).  

Hawkins og félagar skilgreina menningu sem "á „marg"ættu heild sem 

felur í sér "ekkingu, trú, list, lög, si!fer!i, hef!ir og alla möguleika og venjur sem 

manneskja hefur tileinka! sér sem me!limur í samfélagi“ (Hawkins o.fl., 1992: 

34).14 $eir tiltaka a! menningin sé sköpu!, ".e. búin til, og a! hún sé 

yfirgripsmiki! hugtak sem nái yfir nánast allt sem hefur áhrif á fólk en án "ess a! 

fela í sér nákvæma uppskrift um hvernig á a! heg!a sér, enda breytist menningin 

me! tímanum. Hún skilgreinir "ess í sta! "au mörk e!a r#mi sem manneskjan 

hugsar og starfar innan, ".e. norm e!a vi!mi!15 samfélagsins og hver sem br#tur 

"essi norm á yfir höf!i sér refsingu, e!a eins og "eir or!a "a!: „Brot á 

menningarlegum normum lei!ir til vi!urlaga e!a refsingar sem spannar allt frá "ví 

a! vera væg félagsleg van"óknun til útilokunar frá hópnum“ (Hawkins o.fl., 1992: 

35).16 Fylgni vi! menningarleg norm er "ví mikilvæg og á sama hátt og 

einstaklingum er refsa! fyrir brot á normum geta "eir veri! ver!launa!ir fyrir a! 

fylgja "eim. Mikilvægt er a! nefna í "essu samhengi a! almennt er fólk "ó ekki 

me!vita! um normin heldur fylgir "eim af "ví a! "a! er "eim e!lilegt, samkvæmt 

Hawkins o.fl. (1992).  

                                                

14 „...complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, customs, and any other 

capabilities and habits acquired by man as a member of society.“ Or!i! man er "#tt sem 

manneskja "ar sem gert er rá! fyrir a! skilgreiningin eigi a! ná til beggja kynja "ó í bókstaflegri 

merkingu sé einungis vísa! til karlkyns.  

15 Or!in norm og vi!mi! ver!a notu! hér jöfnum höndum.  

16 „Violation of cultural norms results in sanctions or penalties ranging from mild social 

disapproval to banishment from the group.“ 
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 Menning er langt í frá eini áhrifa"átturinn á kaupheg!un neytenda heldur 

eru fjölmargir innri og ytri áhrifa"ættir. Menning skiptist til a! mynda í fjölmarga 

menningarkima (e. subculture) og einnig hefur stéttarsta!a, fjölskylda, efnahagur, 

o.s.frv. mikil áhrif (Hawkins o.fl., 1992; Kotler, 2000). Til vi!bótar hafa 

rannsóknir leitt í ljós a! vi!mi!unarhópar geta haft mikil áhrif á kaupheg!un. 

Vi!mi!unarhópar eru hópar sem fólk mátar sig vi!. Skipta má vi!mi!unarhópum í 

flokka. Í fyrsta lagi er hópunum skipt upp eftir "ví hvort neytendur tilheyra 

hópnum e!a ekki og í ö!ru lagi eftir "ví hvort hópurinn hafi jákvæ!a e!a 

neikvæ!a merkingu í hugum neytenda. Marka!sfólk sem vill n#ta 

vi!mi!unarhópa, t.d. í augl#singum "arf a! "ekkja vi!mi!unarhópa "ess 

markhóps sem "a! vill höf!a til (Hawkins o.fl., 1992). $eir Valdimar Sigur!sson 

og $órhallur Gu!laugsson benda "ó á a! skortur sé „á undirliggjandi kenningu í 

marka!sfræ!i sem segir nákvæmar me! hva!a hætti "essi öfl stjórna atferli 

neytenda“ (Valdimar Sigur!sson og $órhallur Gu!laugsson, 2006: 23).  

Auk ofangreindra "átta eru tilgreindir #msir persónu- og sálfræ!ilegir 

"ættir sem áhrifavaldar í kaupheg!un. Má "ar nefna eins og persónulega hvata 

(hva! drífur manneskju áfram), lífssko!anir, vi!horf, o.fl. Ekki ver!ur fari! nánar 

út í "á "ætti hér heldur ver!ur sjónum nú beint a! spurningunni í upphafi kaflans; 

skapar marka!ssetning e!a uppfyllir fyrirliggjandi "arfir? 

0-123,#'%&$#%4556711+#'%8#'6-'%

Spurningin um áhrif marka!ssetningar á "arfir og langanir fólks er eitt af 

vi!fangsefnum "essarar ritger!ar. Philip Kotler (2000) svarar gagnr#ninni á 

marka!ssetningu me! "ví a! segja a! greina "urfi á milli "arfa, löngunar og 

eftirspurnar. Máli sínu til stu!nings vísar hann til "ess a! fólk "arfnist matar geti á 

hinn bóginn langa! í mismundi fæ!utegundir til a! uppfylla "á "örf. Einnig segir 

hann a! marka!sfólk ver!i a! ganga úr skugga um a! eftirspurn sé til sta!ar, "a! 

sé ekki nóg a! augl#sa eitthva! sem fólk "arfnast e!a langar í, fólk "arf bæ!i a! 

vilja kaupa og hafa getuna til "ess. A! hans mati koma "arfirnar á undan 

marka!ssetningunni. „Marka!sfólk getur komi! "eirri hugmynd á framfæri a! 

Mercedes myndi uppfylla "örf manneskjunnar fyrir stö!utákn. $au skapa hins 
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vegar ekki "örfina á stö!utákni“ (Kotler, 2000: 11).17 $etta sjónarhorn er útbreitt í 

marka!sfræ!i en "a! hefur einnig veri! véfengt. Í kennslubókinni Consumer 

Behavior: Implications for Marketing Strategy er t.d. bent á a! marka!ssetning 

hafi áhrif á gildi, l#!fræ!i og tungumál. Höfundar nefna sem dæmi a! kínverskar 

augl#singar innihaldi miki! af vestrænum gildum og segja a! me! tímanum muni 

„slíkar augl#singar hafa áhrif á, ekki einungis hva!a lífsstíl margir Kínverjar 

kjósa, heldur einnig gildismat "eirra og hvernig "eir hugsa og hva! "eim finnst“ 

(Hawkins o.fl., 1992).18 Til a! gera "essum tveim sjónarhornum betri skil rek ég 

hér á eftir dæmi sem tengjast stö!u kvenna og karla "ar sem s#nt er fram á 

hvernig marka!ssetning er notu! til a! skapa "arfir og beina kröftum kynjanna inn 

á ákve!nar brautir. Einnig kynni ég hvernig fræ!imenn innan marka!sfræ!anna 

sjálfra hafa véfengt "á fullyr!ingu a! ekki sé hægt a! skapa "arfir me! 

marka!ssetningu.  

Betty Friedan (1963/2001) fjallar um "etta samspil "arfa og 

marka!ssetningar í metsölubókinni The Feminine Mystique sem kom fyrst út ári! 

1963. Bókin átti eftir a! hafa ví!tæk áhrif á kvenréttindabaráttuna en í henni 

or!a!i Friedan vandamáli! sem átti ekkert nafn, ".e. a! hin hamingjusama 

bandaríska húsmó!ir var í rauninni óhamingjusöm og spur!i sjálfa sig í hljó!i „Er 

"etta allt og sumt?“ (Friedan, 1963/2001: 57).19 Hún kryfur ekki einungis 

húsmæ!rahlutverki! út frá sjónarhóli kynjajafnréttis heldur setur "a! í samhengi 

vi! neyslusamfélagi! og marka!inn. Eitt af "ví sem hún gagnr#nir er a! aldrei er 

tala! um "a! hlutverk sem er raunverulega mikilvægt í starfi húsmæ!ra, ".e. a! 

kaupa fleiri hluti fyrir heimili!. Bandarískar húsmæ!ur drifu neyslusamfélagi! 

áfram. $ær voru mikilvægustu vi!skiptavinirnir. Marka!urinn átti hagsmuna a! 

gæta í "ví a! hin bandaríska húsmó!ir sinnti sínu hlutverki af kostgæfni (Friedan, 

1963/2001).  

                                                

17 „Marketers might promote the idea that a Mercedes would satisfy a person’s need for social 

status. They do not, however, create the need for social status.“ 

18 „Over time, such advertising will influence not only how many Chinese choose to live (lifestyle) 

but also what they value and how they think and feel.“ 

19 „Is this all?“ 



    23 

Friedan rannsaka!i "etta samband. Hún fékk me!al annars a! fylgjast me! 

stórri rannsókn "ar sem tekin voru ítarleg vi!töl vi! húsmæ!ur. Hún ræddi vi! 

karlmanninn sem stó! á bakvi! rannsóknina, sérfræ!ing sem veitti 

marka!sfyrirtækjum rá!gjöf. Hann uppl#sti hana um a! hægt væri a! gefa 

bandarískum húsmæ!rum „sjálfsmynd, tilgang, sköpunarkraft, sjálfseflingu, 

jafnvel "á kynfer!islegu ánægju sem "ær skorti – í gegnum kaup á hlutum“ 

(Friedan, 1963/2001: 301).20 $essu öllu átti a! vera hægt a! ná me! almennilegri 

stjórnun21 á konum. Friedan vísar í stóra rannsókn frá árinu 1945 "ar sem 

bandarískar konur voru flokka!ar í 3 hópa: hina sönnu húsmó!ur, framakonuna og 

a! lokum "á sem ná!i a! samræma húsmó!urhlutverki! vi! áhugamál. 

Sí!astnefndi hópurinn var skilgreindur eftirsóknarver!astur fyrir fyrirtækin vegna 

"ess a! konur í "eim hópi tóku n#jum tækjum og vörum fagnandi. Hinar sönnu 

húsmæ!ur voru skeptískar á a! tæki gætu sinnt "eirra hlutverki og vildu gera 

hlutina frá grunni í sta! "ess a! nota tilbúnar e!a frosnar vörur. Framakonan haf!i 

einfaldlega lítinn áhuga á heimilisstörfunum og neyslunni sem "eim fylgdu. Hún 

var einnig sög! of gagnr#nin "ó hún keypti eitthva! af tækjum. Markmi!i! var! 

"ví a! fjölga konum í eftirsóknarver!asta hópnum eins miki! og hægt var 

(Friedan, 1963/2001).   

Samkeppnin vi! "á ánægju sem húsmó!urhlutverki! átti a! veita konum 

var "ó hör!. Ekki nóg me! a! menntun kvenna væri a! aukast heldur nutu konur 

einnig aukins sjálfstæ!is og einstaklingshyggja fór vaxandi. Hlutverk "eirra sem 

sáu um marka!ssetningu var! "ví ekki einungis a! selja heldur einnig a! halda 

konum vi! efni! "annig a! megintilgangur "eirra í lífinu yr!i eftir sem á!ur 

heimilisstörfin. Rannsóknir leiddu einnig í ljós a! konur "já!ust af sektarkennd 

yfir a! leggja sig ekki nægjanlega miki! fram vi! heimilisverkin. Rá!gjöf til 

marka!sa!ila var!andi "a! var a! spila inn á sektarkenndina en beina henni í a!ra 

átt. Friedan nefnir dæmi um sk#rslu um hvernig best sé a! selja konum kökumix 

sem fékkst í 12 tegundum: 

                                                

20 „sense of identity, purpose, creativity, the self-realization, even the sexual joy they lack – by the 

buying of things“ 

21 Hann nota!i enska or!i! manipulate. 
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Hægt er a! ná yfirfærslu á sektarkennd. Frekar en a! upplifa 

sektarkennd yfir a! nota X mix fyrir eftirrétti, væri konan látin 

finna til sektarkenndar ef hún notar ekki "etta tækifæri til a! gefa 

fjölskyldu sinni 12 mismunandi og gómsæt sætindi. „Ekki sóa 

hæfileikum "ínum; ekki takmarka "ig““  

(Friedan, 1963/2001: 307) 

$essar a!fer!ir reyndust árangursríkar. Framakonunni sem vildi jafnrétti var 

útr#mt og í sta!inn kom „einfaldari“22 kona. Friedan telur upp fjölmörg dæmi um 

hvernig húsmæ!rum var st#rt í ákve!nar áttir "ar sem hagur fyrirtækja var settur 

ofar "eirra eigin hagsmunum. Gagnr#nin hugsun og sjálfstæ!i var tali! til lasta og 

alls ekki mátti #ta undir slíkar hugsanir heldur beina "eim í „réttan“ farveg. $a! 

átti a! s#na húsmæ!runum hvernig "ær gætu ná! a! uppfylla sínar "arfir fyrir 

árangur og tilgang í gegnum heimilisstörfin, nánar tilteki! me! "ví a! kaupa vörur 

til a! nota vi! heimilisstörfin (Friedan, 1963/2001).   

Ef vi! víkjum sögunni nær okkur í tíma "á getum vi! nefnt fleiri 

hli!stæ!ur sem véfengja a! ekki sé hægt a! skapa "arfir me! marka!ssetningu. Í 

bókinni The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women sem 

út kom 1991 segir Naomi Wolf a! augl#singar sem beint er til kvenna virki me! 

"ví a! rá!ast a! sjálfstrausti "eirra. Hún segir jafnframt a! augl#singar sem ekki 

rá!ist a! sjálfstraustinu virki ekki. Me! "essu er hún í raun a! segja a! 

marka!sfólk skapi "örfina, ekki einungis löngunina, "ar sem "essi a!fer! byggir á 

"ví a! grafa fyrst undan sjálfstrausti kvenna en lofa sí!an lausn mála í formi "ess 

sem augl#st er. Me! ö!rum or!um, ef vísa! er í dæmi Kotlers um stö!utákn, "á 

skapar marka!sfólk "örfina me! "ví a! sá "eim fræjum í huga fólks sem er ánægt 

í sinni „stö!u“ a! sú sta!a sé ekki nægjanlega gó!. Gagnr#ni á hlutverk 

augl#singa "egar kemur a! kynhlutverkum einskor!ast ekki vi! konur. James 

Gentry prófessor í marka!sfræ!i og Robert Harrison (2010) lektor í marka!sfræ!i 

spyrja hvort augl#singar komi í veg fyrir a! karlmenn sinni fö!urhlutverki sínu 

eins og "eir hef!u vilja! í greininni Is Advertising a Barrier to Male Movement 

Toward Gender Change? $eir greindu augl#singar sem beint var #mist til kvenna, 

karla e!a barna. Ni!ursta!a "eirra var sú a! karlmenn eru s#ndir í mismunandi 

                                                

22 „less worldly, less sophisticated“ eins og "a! var or!a! í sk#rslunni. 
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hlutverkum eftir "ví hverjum augl#singarnar beinast a!. Fyrri rannsóknir höf!u 

einnig leitt í ljós a! karlmenn eru frekar s#ndir í umönnunarhlutverki "egar 

augl#singum er beint til kvenna, ".e.a.s. á tíma e!a í mi!lum "ar sem karlmenn 

eru ólíklegir til a! sjá "essar ímyndir. Konur upplifa "ví allt önnur 

karlmannshlutverk í gegnum augl#singar heldur en karlarnir sjálfir, sem eru 

líklegri til a! sjá hef!bundnar karlmennskuímyndir í augl#singum sem beint er til 

"eirra. Gentry og Harrison segja a! augl#singarnar séu ekki í samræmi vi! 

samfélagslegar breytingar á karlmennskuhlutverkinu og "etta geti valdi! togstreitu 

hjá karlmönnum sem vita varla í hvorn fótinn "eir eiga a! stíga. $eir skella 

skuldinni ekki alfari! á augl#singar heldur segja a! augl#singarnar auki á 

vandkvæ!in sem karlar standi frammi fyrir var!andi breytt kynhlutverk. A! "eirra 

mati væri "a! æskilegt markmi! a! s#na karla á kynhlutlausari hátt í augl#singum 

til "ess a! stu!la a! jafnrétti (Gentry og Harrison, 2010). 

Gilles Marion (2006) prófessor í marka!sfræ!i hefur fjalla! um hvort 

marka!ssetning geti skapa! "arfir út frá hugmyndafræ!ilegum forsendum. Hann 

skiptir marka!ssetningu í "rjá megin"ætti: framkvæmd, "ekkingu og 

hugmyndafræ!i en tiltekur a! sjaldgæft sé a! finna fræ!imenn innan 

marka!sfræ!i sem nota sí!astnefnda hugtaki!. $a! hversu útbreiddur og almennur 

or!afor!i (e. vocabulary) marka!sfræ!innar sé s#ni hins vegar a! 

hugmyndafræ!in sé til sta!ar og myndi sameiginlegan a!fer!aramma fyrir "au 

sem starfa vi! marka!ssetningu. Marka!sfræ!in er sambland af vísindum og 

framkvæmd og "ví sé hinn fræ!ilegi grundvöllur ekki nægilega sterkur. $a! hefur 

me!al annars í för me! sér a! hugmyndafræ!i sem á sér ekki vísindalegar sto!ir er 

notu! til a! ljá framkvæmdinni lögmæti. Sem dæmi um "a! nefnir hann einmitt 

"á fullyr!ingu a! ekki sé hægt a! skapa "arfir í gegnum marka!ssetningu, "ær séu 

alltaf til sta!ar, hvort sem "ær eru neytendum duldar e!a ekki. A! hans mati eru 

tvö álitamál sem "arf a! sko!a í "essu samhengi: hi! fyrra er hva!a hlutverki 

marka!sfólk gegnir í a! kalla fram "arfir og hins vegar hva!a áhrif hefur umhverfi 

sem er gegns#rt af skilabo!um sem hvetja einstaklinga til neyslu. Marion segir a! 

marka!sfræ!in neiti a! taka á "essum spurningum "ó augljóst sé a! 

marka!ssetning hafi mikil áhrif á efnahagslegar breytingar í al"jó!legu samhengi. 

Hann nefnir sem dæmi vörur eins og jepplingin, vasadiskói! og viagra. 

Uppfinningar og framlei!sla á n#jum vörum breyta samfélaginu. Til dæmis hafi 
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fátt fólk haft "örf til a! taka ljósmyndir á!ur en myndavélin var fundin upp 

(Marion, 2006). Af "essu sést a! sambandi! á milli "ess a! skapa "arfir og 

uppfylla "arfir er ekki eins einfalt og Kotler lætur liggja a!. Kotler tekur dæmi um 

stö!utákn og segir a! slíka "örf sé ekki hægt a! skapa (Kotler, 2000). Hins vegar 

sést glöggt á dæmunum hér fyrir ofan a! marka!ssetning hefur ítreka! haft áhrif á 

"arfir fólks. Friedan nefnir meira a! segja hvernig konur voru hvattar til a! bera 

sig saman vi! nágrannana og reynt var a! #ta undir "örf "eirra fyrir stö!utákn en 

ekki eingöngu uppfylla hana (Friedan, 1963/2001).  

  Marka!ssetning skipa!i veglegan sess í a! beina kröftum og löngunum 

bandarískra kvenna inn á braut húsmæ!rastarfsins á eftirstrí!sárunum. Sú stjórnun 

var á kostna! raunverulegra "arfa um sjálfstæ!i, sköpunarkraft og árangur. Leitast 

var vi! a! útr#ma framakonunni sem vildi jafnrétti af "eirri ástæ!u a! hún var 

ekki nógu hli!holl neyslusamfélaginu. Hagsmunir hennar og neyslusamfélagsins 

fóru ekki saman svo hún var! undan a! víkja. Sömu "róun má greina í dag í 

gegnum útlits- og æskud#rkun samfélagsins, sem og klámvæ!inguna og jafnvel 

var!andi fö!urhlutverki!. Í sögulegu samhengi má greina fjölmörg dæmi "ar sem 

"arfir kvenna og annarra, eins og "ær hafa birst á tilteknum tíma, hafa veri! 

hunsa!ar og ö!rum komi! fyrir í sta!inn. Mín ni!ursta!a er "ví sú a! hallast á 

sveif me! Friedan, Wolf, Hawkins og félögum, Gentry, Harrison og Marion sem 

skipa marka!ssetningu veigamikinn sess í mótun samfélagsins. $a! sjónarhorn 

sem ég sty!st vi! í ritger!inni er "ví ekki eingöngu a! hægt sé a! skapa "arfir í 

gegnum marka!ssetningu; marka!ssetning getur einnig komi! í veg fyrir a! fólk 

uppfylli sínar raunverulegu "arfir, eins og dæmin hér á undan s#na. Hægt er a! 

hafa ví!tæk áhrif á langanir, væntingar, sjálfsmynd, væntingar, o.s.frv. Me! 

ö!rum or!um er marka!ssetning "a! stór hluti af samfélaginu a! hún hl#tur a! 

hafa margvísleg áhrif á mótun samfélagsins og "ar me! "au gildi og 

hugmyndafræ!i sem vi! lifum samkvæmt.  

B54C+;>$31A'

Í "essum hluta ritger!arinnar fjalla ég um mismunun út frá kynjafræ!ilegu 

sjónarhorni. Ég nota hugtaki! kynjakerfi til a! l#sa mismunandi stö!u kynjanna. 
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Sylvia Walby telur a! nau!synlegt sé a! nota hugtaki!23 til a! fanga hversu 

rótgróin undirskipun kvenna er. Hún skilgreinir kynjakerfi! sem „félagslegt 

yfirrá!akerfi "ar sem karlar njóta gó!s af kerfisbundinni undirskipun kvenna“ 

(Walby, 1990/1997: 20).24 Hún segir jafnframt a! "rátt fyrir a! kynjakerfi! byggi 

á yfirrá!um karla og undirskipun kvenna sé fjarri lagi a! "a! "#!i a! allir karlar 

njóti forréttinda í krafti kyns heldur undirstrikar hún a! um félagslegt og 

kerfislægt mynstur sé a! ræ!a (Walby, 1990/1997; $orger!ur Einarsdóttir, 2006). 

Walby skilgreinir undirskipun kvenna á sex svi!um samfélagsins; vinnumarka!i, 

heimilishaldi, menningu, kynverund, ofbeldi og í gegnum hi! opinbera (e. state). 

Hún leggur áherslu á mikilvægi "ess a! sko!a hvernig svi!in tengjast innbyr!is 

vegna "ess a! "ó a! "a! takist a! uppræta eitt svi!i! "á "#!i "a! ekki hrun 

kynjakerfisins í heild (Walby, 1990/1997). Ég er sammála Walby um a! allt 

kynjamisrétti tengist á einn e!a annan hátt "rátt fyrir a! birtingarmyndin sé 

mismunandi. Ég tel einnig "örf á a! staldra a!eins vi! í fortí!inni til a! sko!a 

"ann hugmyndaarf sem gengi! hefur á milli kynsló!a og er enn í dag nota!ur sem 

réttlæting á mismunun á grundvelli kynfer!is. Sú mismunun birtist okkur á 

fjölmargan hátt og hér mun ég afmarka mig vi! menningarlega "ætti, svo vísa! sé 

til flokkunar Walby (1990/1997), og tengja yfir í önnur svi! eftir "ví sem vi! á. 

!4.(7,9##'64'-,,%

Ef til vill má segja a! heimspekingurinn Aristóteles hafi fanga! "á 

grundvallarhugsun sem kynjakerfi! byggir á "egar hann sag!i a! konur ættu a! 

vera óæ!ri körlum og a! karlar ættu a! stjórna konum. A! hans mati var "a! regla 

sem gilda "urfti um allt mannkyn (Aristóteles, 1997). Hann trú!i "ví a! fósturvísir 

"yrfti a! ná ákve!nu hitastigi til a! úr yr!i manneskja. Ef nægur hiti næ!ist ekki 

                                                

23 Walby notar reyndar or!i! patriarchy í bók sinni. Í greininni Kynjakerfi!: Úrelding í augs$n e!a 

vi!varandi kynjahalli? notar $orger!ur Einarsdóttir or!i! kynjakerfi sem "#!ingu fyrir patriarchy 

samkvæmt skilgreiningu Walby. Ástæ!an er sú a! Walby notar í n#rri skrifum hugtaki! gender 

regimes og or!i! kynjakerfi fangar "a! hugtak betur ($orger!ur Einarsdóttir, 2006). Hér fylgi ég 

fordæmi $orger!ar og nota einnig or!i! kynjakerfi. 

24 „a system of social structures and practices in which men dominate, oppress and exploit 

women.“ Hér er notu! "#!ing $orger!ar Einarsdóttur á skilgreiningu Walby ($orger!ur 

Einarsdóttir, 2006: 445).  
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"á yr!i afraksturinn ekki manneskja heldur kona. Kona var "annig hálf-böku! 

manneskja (Weitz, 1998) e!a eins og Aristóteles or!a!i "a!: „Okkur ber a! líta á 

konuna sem væri hún vanskapna!ur sem kemur "ó engu a! sí!ur upp vi! 

náttúrulegar a!stæ!ur“ (Sigrí!ur $orgeirsdóttir, 2001: 22). Félagsfræ!ingurinn og 

prófessorinn Rose Weitz (1998) rekur hvernig svipa!ar hugmyndir um kynin hafa 

birst okkur á mismunandi hátt í gegnum tí!ina í greininni A History of Women's 

Bodies. Áhrifamikill grískur læknir a! nafni Galen studdist vi! "á trú 

Aristótelesar a! konur væru hálf-baka!ar manneskjur "egar hann álykta!i a! 

æxlunarfæri karla og kvenna væru eins en "ar sem konur næ!u ekki nægjanlega 

miklum hita tækist "eim ekki a! "roska utanáliggjandi æxlunarfæri eins og 

karlarnir og "ví væru "au innvortis. $etta vi!horf var algengt me!al lækna fram á 

18. öld og me!al annars var sagt a! hitaskorturinn leiddi til "ess a! konur yr!u 

smærri og vi!kvæmari heldur en karlar auk "ess sem heili "eirra væri 

van"róa!ari. Konur væru "annig tilfinningasamar og si!fer!islega breyskar sem 

"#ddi a! sama skapi a! "ær væru stórhættulegar "eim karlmönnum sem féllu fyrir 

"eim (Weitz, 1998).  

 Charles Darwin beitti "róunarkenningu sinni til a! útsk#ra meintan mun á 

körlum og konum. Hans ni!ursta!a var sú a! karlar "yrftu a! keppa um 

kynfer!islegan a!gang a! konum og "a! "#ddi a! einungis hæfustu (e. fittest) 

karlarnir eignu!ust börn. Karlar væru "ví í sífelldri "róun í átt a! fullkomnun. 

Konur hins vegar "urftu ekki a! keppa um kynfer!islegan a!gang a! körlum sem 

a! hans mati "#ddi a! náttúruval átti ekki vi! um konur. $ær óhæfu voru "ví ekki 

sía!ar frá og aflei!ing var sú a! konur "róu!ust ekki í átt a! fullkomnun eins og 

karlar. Auk hins meinta skorts á náttúruvali fór sí!an mikil orka í barneignir hjá 

konum "annig a! líti! var eftir fyrir andlegan og líkamlegan "roska. Konur voru 

"ví taldar vera ofurseldar tilfinningum sínum og ástrí!um. Samkvæmt honum 

voru konur umhyggjusamar, fórnfúsar og barnalegar ásamt "ví a! skorta si!fer!is- 

og réttlætiskennd. Í byrjun 20. aldar voru rök sem "essi notu! til a! halda konum 

frá menntun. Menntun var sög! drepa ni!ur kynhvöt kvenna, svipta "ær fegur! 

sinni auk "ess sem hún átti a! framkalla alls kyns andlega og líkamlega sjúkdóma. 

Menntun kvenna átti jafnframt a! lei!a til "ess a! heilar barna stækku!u sem 

"#ddi a! fæ!ing væri mun erfi!ari fyrir mennta!ar konur en ómennta!ar (Weitz, 

1998). 
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 $a! kemur "ví kannski ekki á óvart a! fyrsti femíníski fjöldafundurinn 

sem haldinn var í Bandaríkjunum ári! 1914 bar yfirskriftina „Brotist inn í 

mannkyni!“25  (Bordo, 1999), enda höf!u konur mátt búa vi! a! vera skilgreindar 

sem „hálf-baka!ar“ manneskjur og eignir eiginmanna sinna og fe!ra frá ómunatí!. 

Mary Jenney Howe, sem st#r!i fundinum, haf!i or! á "ví a! heimurinn væri 

mannlegur (e. human) og a! „konur vildu vera mannlegar, ekki einungis 

tilfinningasamar, persónulegar kvenlegar verur“ (Feminists Ask For Equal 

Chance, 1914, 21. febrúar: 18).26 Umræ!uefni fundarins spanna!i fjölbreytt svi!; 

frá réttinum til a! vinna, halda eigin nafni í hjónabandi, rétti til stéttarbaráttu og til 

a! hunsa tísku (Feminists Ask For Equal Chance, 1914, 21. febrúar), a! mörgu 

leyti sömu umræ!uefni og enn eru rædd í dag. 

 Konur hafa lengi véfengt undirskipa!a stö!u sína í samfélaginu og má 

rekja upphaf umræ!unnar a.m.k. aftur til tíma Uppl#singarinnar og frönsku 

byltingarinnar, "rátt fyrir a! deilt sé um hvort "eirri stefnu megi "akka "au réttindi 

sem áunnin eru e!a hvort #mis mismunun samtímans sé sprottin frá frjálslyndri 

stefnu Uppl#singarinnar (O'Brien, 2007). $ær Olympe de Gouges, Mary 

Wollstonecraft og Catharine Macaulay fær!u rök fyrir "ví a! réttindi kvenna ættu 

a! byggja á sama grundvelli og borgaraleg og pólitísk réttindi karla, en á "eim 

tíma var mikil umræ!a um "au. Sú umræ!a bygg!i a! stórum hluta á skrifum 

heimspekingsins John Locke. Hann skrifa!i Tvær ritger!ir um ríkisvald (e. Two 

Treatises of Government) í lok sautjándu aldarinnar "ar sem hann skilgreindi 

borgaraleg réttindi jafnra (e. equal) einstaklinga.27 Einstaklingar áttu rétt á 

persónu- og eignavernd í skiptum fyrir hl#!ni vi! stjórnvöld. Locke andmælti 

"eirri sko!un a! allir menn væru bornir "rælar, hann bar!ist fyrir frelsi 

einstaklinga og sag!i a! allir menn væru bornir jafnir (Locke, 1690/1824). Me! 

vísun í "au skrif hans spur!i heimspekingurinn og femínistinn Mary Astell: „Ef 

allir menn er fæddir frjálsir, hvernig stendur "á á "ví a! allar konur eru fæddar 

                                                

25 Á ensku hét fundurinn Breaking into the human race 

26 „...women wanted to be human, not merely emotional, personal, feminine creatures.“ 

27 Hér er nota! or!i! einstaklingur en líklega var John Locke einungis a! tala um karla "egar hann 

fjalla!i um einstaklinga. 
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"rælar?“ (O'Brien, 2007: 624).28 Hún vísar "arna til stö!u kvenna í hjónabandi og 

bendir á a! "ó konur gangi í hjónaband af fúsum og frjálsum vilja "á veiti "a! 

"eim ekki nein réttindi og "ær séu í raun ofurseldar valdi eiginmannsins. Hún var 

jafnframt gagnr#nin á "á pólitísku afstö!u sem virtist fylgja Uppl#singunni um a! 

samfélaginu ætti a! skipta í tvö svi!; opinbert svi! og einkasvi!, enda væri konum 

me! "ví formlega meina!ur a!gangur a! opinbera svi!inu en látnar heyra undir 

stjórn karlmanna á einkasvi!inu (O'Brien, 2007).  

 „Voga!u "ér a! vita“ sag!i heimspekingurinn Immanuel Kant á tímum 

Uppl#singarinnar (Parry, 2007: 219).29 Bo!berar Uppl#singarinnar lög!u mikla 

áherslu á menntun og gagnr#na hugsun. $annig var fólk hvatt til "ess a! véfengja 

vi!teknar venjur og taka engu sem gefnu. Á sama tíma voru heitar umræ!ur um 

mismun kynjanna. Aukin áhersla á a!greiningu líkama og sálar gaf rithöfundum 

færi á a! skilgreina konur sem andlega jafningja karla en fáir vildu ganga svo 

langt (Knellwolf, 2007). Tvíhyggjuhugsun um mismunandi e!li og eiginleika 

kynjanna var áberandi og sömu réttindi ekki ætlu! körlum og konum. „Voga!u 

"ér a! vita“ ná!i ekki lengra en svo a! konum var áfram ætla! hlutverk hinnar 

hálf-böku!u manneskju sem Aristóteles fjalla!i um. Könnunarlei!angrar til 

framandi menningarsvæ!a ger!u "a! a! verkum a! evrópsk menning var tekin til 

gagngerrar sko!unar og spurning um hva! héldi menningarsamfélögum saman 

var! a!kallandi.  

Kynverund kvenna var! mi!læg í umræ!unni "ar sem sumir rithöfundar 

álitu a! stjórn á möguleikum samfélags til a! vi!halda sér væri grundvallar"áttur 

samfélaga. Heimspekingurinn John Millar hélt "ví til dæmis fram í bók sinni The 

Origin of the Distinction of Ranks sem fyrst kom út ári! 1771 a! fyrsta skrefi! í 

átt frá villimennsku til si!menningar væri a! hefta kynfrelsi kvenna. A! hans mati 

var hægt a! leyfa samgang kynjanna á hans tímum "ar sem „hei!ur, or!spor og 

reisn tryggja a! ekki ver!ur fari! yfir mörkin“ (Knellwolf, 2007: 200).30 Á "essu 

tímabili, seinni hluta átjánda aldar, ur!u miklar breytingar á hugmyndum um e!li 

                                                

28 „If all Men are born free, how is it that all Women are born slaves?“ 

29 „Dare to know“ 

30 „honour, reputation and dignity guarantees that the boundaries will not be violated.“ 
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kynjanna. Sta!a konunnar var vissulega áfram tengd einkasvi!inu, ".e. heimilinu 

og umönnun barna en breytingin laut a! stjórnun kynverundarinnar. Á!ur haf!i 

sterk kynhvöt, fjörugt ímyndunarafl og fleiri hvatir veri! stimpla!ar neikvæ!ar og 

tengdar konum (Battersby, 1998). Nú hófst hins vegar endurmat á "essum 

hvötum. Nú ur!u "etta jákvæ!ir karllægir eiginleikar og konum var úthluta! "a! 

hlutverk a! vera fallegar, án kynhvatar og si!pr#!in uppmálu!. N#r 

fegur!arsta!all tengdi kvenleikann vi! vi!kvæmni, m#kt og "okka (Battersby, 

1998). Um "etta kvenhlutverk sag!i heimspekingurinn og femínistinn Mary 

Wollstonecraft ári! 1792: „Kennt frá fæ!ingu a! fegur! er valdasproti konunnar, 

a!lagar hugurinn sig líkamanum og sveimar um sitt gyllta búr, leitast a!eins vi! 

a! skreyta fangelsi sitt“ (Wollstonecraft í Bordo, 1999).31 

Í anda or!a Wollstonecraft augl#sir umbo!sa!ili Nivea snyrtivörur til 

kvenna vori! 2009 me! slagor!inu „Fegur! er hamingja“. Susan Bordo (1999) 

útsk#rir hvers vegna svona margar konur kjósa a! fara í fegrunara!ger!ir me! 

tilvísun í menningararflei!ina; a! konurnar séu yfirleitt mjög me!vita!ar um "a! 

gildismat sem ríki í samfélaginu og "á umbun sem "ær hljóta fyrir „a! skreyta 

fangelsi sitt“, svo notu! séu or! Mary Wollstonecraft. Hún bendir jafnframt á a! 

"átttakan "#!i hvorki a! konur hafi vald né standi jafnfætis körlum í samfélagi 

kynjamisréttis (Bordo, 1999).  

Eins og dæmin hér fyrir ofan s#na hafa heimspeki, vísindi og ríkjandi 

menning veri! notu! óspart í gegnum tí!ina til a! til a! réttlæta undirskipun 

kvenna. Nau!synlegt er a! sko!a "a! vald og umbun sem konur telja sig fá í 

gegnum hl#!ni vi! útlitskröfurnar í samhengi vi! vald karla og "á 

tvíhyggjuhugsun sem hefur tí!kast frá dögum Platóns "egar tvenndarpari! 

hugur/líkami tákna!i karlar/konur. Hva! merkir "a! í samfélaginu a! vera 

„líkaminn“? Í næsta hluta ver!ur sta!a kvenna sko!u! út frá kenningum um vald 

augnará!sins.  

                                                

31 „Taught from their infancy that beauty is woman’s sceptre, the mind shapes itself to the body 

and, roaming round its gilt cage, only seeks to adorn its prison.“ 
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Í okkar menningu er líkaminn minna metin en hugurinn og sálin; 

hverjum sem er jafna! saman vi! líkamann mun "ar af lei!andi 

vera einskis metinn e!a vanmetinn.  

(Adams, á.á.)32 

Svo kemst Carol J. Adams a! or!i í grein "ar sem hún beitir femínískri nálgun á 

herfer!ir d#raverndunarsamtakanna PETA. Adams er höfundur bókanna The 

Sexual Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian Critical Theory og The 

Pornography of Meat. Tilvitnunin vísar í "á tvíhyggjuhugsun sem ríkt hefur í 

vestrænni heimspeki um a! konur séu óæ!ri körlum; "ær eru líkaminn, "eir eru 

hugurinn (Adams, á.á.). Líkamleiki kvenna tekur á sig #msar myndir. Ef gripi! er 

til samlíkingar vi! or!ræ!u neyslusamfélagsins eru konum og körlum úthlutu! 

"au hlutverk a! vera vara og neytandi í "essu samhengi; konan er neysluvaran og 

karlinn er neytandinn. John Berger or!ar "etta samband á eftirfarandi hátt (mín 

"#!ing):  

Karlmenn horfa á konur á!ur en "eir breg!ast vi! "eim. $a! 

hvernig kona lítur út í augum karlmannsins getur "ar af lei!andi 

haft áhrif á hvernig me!höndlun hún fær. […] Hægt er a! einfalda 

"etta me! "ví a! segja: karlmenn gera, konur birtast. Karlar horfa á 

konur. Konur horfa á "egar horft er á "ær. $etta skilyr!ir ekki 

a!eins flest sambönd á milli karla og kvenna heldur einnig 

samband kvenna vi! sjálfar sig. Áhorfandinn í konunni er 

karlkyns: konan sem er horft á. $ess vegna breytir hún sér í hlut – 

einkum og sér í lag sjónrænan hlut: S#n. 

(Berger, 1972: 47)33 

                                                

32 „In our culture the body has less value than the mind or soul; anyone equated with the body will 

also thus be unvalued or undervalued.“ 

33 „Men survey women before treating them. Consequently how a woman appears to a man can 

determine how she will be treated. [...] One might simplify this by saying: men act and women 

appear. Men look at women. Women watch themselves being looked at. This determines not only 

most relations between men and women but also the relation of women to themselves. The 

surveyor of woman in herself is male: the surveyed female. Thus she turns herself into an object – 

and most particularly an object of vision: a sight.“ 
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Í "essu felast valdatengsl sem byggja á hinu klassíska tvenndarpari 

yfirrá!um og undirgefni. Karlma!urinn er settur í hlutverk gerandans, "ess sem á 

horfir og b#r yfir skilgreiningavaldinu um hvernig konan á a! vera. Konan hins 

vegar er óvirk, hún er hluturinn sem horft er á og er há! skilgreiningarvaldi hins, 

".e. karlmannsins. Í augnará!inu felst vald sem töluvert hefur veri! skrifa! um. 

Hugtaki! hi! karllæga augnará! (e. male gaze) var fundi! upp af femíníska 

kvikmyndafræ!ingnum Laura Mulvey (Chandler, 2000). Ári! 1975 skrifar hún 

greinina Sjónræn nautn og frásagnarkvikmyndin34 "ar sem hún fjallar m.a. um 

hvernig órum hins rá!andi karllæga augnará!s er varpa! yfir á óvirka konuna í 

kvikmyndum. Konan er í raun svi!ssett og "jónar tveim herrum; hún er 

kynfer!islegt35 vi!fang a!alsöguhetjunnar og í gegnum hann og hi! karllæga 

augnará! sem myndavélin fylgir ver!ur hún einnig vi!fang karlkyns áhorfandans. 

Karlkyns persónum kvikmyndanna er ekki stillt upp á sama hátt heldur birtast "eir 

sem upphafin og öflug sjálfsfyrirmynd sem karlkyns áhorfendur geta samsama! 

sig vi!. Karlma!urinn er "ví ávallt vi!mi!i! sem gengi! er út frá og "annig 

endurspegla kvikmyndir kynjamisrétti samfélagsins (Mulvey, 1975/2003).  

Franski heimspekingurinn Michel Foucault (2005) skrifa!i líka um 

augnará!i! sem valdatæki og um hi! alltumlykjandi vald. Hann nota!i Alsjá (e. 

panopticon) Jeremy Benthams til a! s#na fram á hvernig stö!ugt eftirlit lei!ir til 

"ess a! fólk vi!heldur valdinu sjálft án "ess a! bein valdbeiting komi "ar a!. 

Alsjáin var hönnu! sem eftirlitsbygging "ar sem var!manni var komi! fyrir í turni 

sem sta!settur var í mi!junni. Úr turninum var hægt a! sjá inn í klefa sem bygg!ir 

voru í hringlaga byggingu "ar sem innri hli!in vísa!i a! turninum. Gler var á innri 

hli!inni "annig a! vel sást í hvern klefa frá var!turninum en "eir sem voru í 

klefunum sáu ekki hvort "ar var einhver á vakt e!a ekki. Hugmyndin var sú a! 

vistmenn ættu a! vita a! "eir gátu veri! undir stanslausu eftirliti en ekki hvort 

veri! væri a! vakta "á á tilteknu augnabliki. Áhrifin af "essu áttu a! vera "au a! 

vistmennirnir tækju upp á "ví a! vakta sig sjálfir; yr!u í raun eigin fangaver!ir. 

                                                

34 Greining heitir á ensku Visual Pleasure and Narrative Cinema. 

35 Laura Mulvey notar or!in sexual object og erotic object. Í íslenskri "#!ingu greinarinnar er 

hvort tveggja "#tt sem kynfer!islegt vi!fang. Hér nota ég "á "#!ingu í sta! kynlífsvætt (e. 

sexualized) vi!fang, sbr. kaflann um skilgreiningar en bendi á líkindin á milli hugtakanna. 
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Foucault segir a! me! "essu móti ver!i valdi! sjálfvirkt og óhá! einstaklingum í 

"eirri merkingu a! valdi! birtist ekki í ákve!inni persónu, helgisi!um, athöfnum 

e!a ö!ru "ví sem á a! tákna e!a s#na yfirbur!i valdhafans heldur er í raun búi! a! 

skapa gangverk sem vi!heldur valdinu. $ar af lei!andi getur í raun hver sem er 

teki! a! sér a! vi!halda valdinu og af hva!a ástæ!u sem er. Eftir "ví sem fleiri 

taki a! sér hlutverk eftirlitsa!ila aukast áhyggjur vistmannsins af "ví a! vera undir 

eftirliti og kerfi! ver!ur a! sama skapi skilvirkara, ".e. valdi! festir sig í sessi 

(Foucault, 2005). 

Kenningar Foucaults hafa veri! vinsælar hjá femínískum fræ!ingum, m.a. 

vegna "ess a! hann fjallar um hvernig valdi! getur veri! alltumlykjandi og 

ós#nilegt, e!a eins og Foucault segir:  

Áhrifamáttur valdsins og "vingunarkraftur hefur á vissan hátt færst 

yfir á gagnstæ!an pól – yfir á sjálft yfirbor! "ess sem "ví er beitt á. 

Sá sem er látinn hafast vi! á s#nilegu svi!i og veit af "ví tekur á 

sig "vinganir valdsins; hann lætur "ær ósjálfrátt hafa mótandi áhrif 

á sig; hann færir valdaafstæ!urnar inn í sjálfan sig og tekur á sig 

hlutverk beggja a!ila. 

(Foucault, 2005: 140) 

Hér fjallar Foucault um áhrif "ess a! vera undir stö!ugu eftirliti og "a! kemur 

heim og saman vi! kenningar um hi! karllæga augnará! sem bæ!i Laura Mulvey 

og John Berger fjöllu!u um; karlinn sem áhorfandinn (vaktma!ur) og konan sem 

sú sem horft er á (vistma!ur). Eins og sést á or!um Mary Wollstonecraft frá 1792, 

sem og útlits- og æskud#rkun á okkar tímum, "á hafa konur smátt og smátt teki! 

a! sér hlutverk vaktmanna samkvæmt kenningum Foucaults "ar sem "ær vita af 

"ví a! "ær eru stö!ugt á hinu s#nilega svi!i. $a! "#!ir hins vegar ekki a! karlar 

hafi afsala! sér "ví hlutverki, "eir eru enn í hlutverki áhorfandans en valdbo!i! 

kristallast ekki í einum valdhafa e!a stofnun heldur er "a! or!i! samofi! 

samfélagsger!inni, inngreipt í menninguna, vi!haldi! me! sameiginlegu átaki 

samfélagsins; alltumlykjandi vald sem byggir á karllægum vi!mi!um. 

<-'+-,.#'(7,9-'%)"&,,#%

Í greininni The Picture is Political skrifar Margaret Marshment (1997), dósent í 

fjölmi!la- og menningarfræ!i, a! ef til vill felist seinni tíma kvenréttindabarátta í 

"ví a! hugtaki! pólitík ver!i útvíkka! "annig a! "a! nái líka yfir hi! persónulega, 
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menningalega og hugmyndafræ!ilega. $ar sem kynjakerfi! sem byggir á 

undirskipun kvenna sé svo samofi! stofnunum, gildismati og ger! samfélagsins 

séu kynjaímyndir hápólitískt mál sem "örf er á a! sko!a. Sérstaklega tiltekur hún 

hversu nau!synlegt sé a! konur skapi sínar birtingarmyndir sjálfar "ví a! ö!rum 

kosti sé skilgreiningarvaldi! í höndum karlmanna og hættan sú a! "eir skapi 

kvenímyndir sem henti "eirra "örfum í sta! kvenna. Reyndar tiltekur hún líka a! 

"a! hversu rótgrói! kynjakerfi! er skapi einnig "á hættu a! konur endurskapi 

sömu birtingarmyndir og karlmenn "ar sem "ær hafa gert gildismat fe!raveldisins 

a! sínu, rétt eins og Foucault fjallar um me! hinu alltumlykjandi valdi. $ess vegna 

bendir hún á a! "a! sé ekki nóg a! kvenímyndir séu skapa!ar af konum heldur 

"arf a! sko!a kynjapólitíkina í birtingarmyndunum. Sú hugmyndafræ!i sem felst í 

kvenímyndunum getur or!i! a! bæ!i uppsprettu og réttlætingu fyrir kynjamisrétti. 

Hún tiltekur a! birtingarmyndir kvenna hafi áhrif á jafnrétti kynjanna og a! 

mennskan sé enn og aftur táknger! í karlmönnum ef kynin eru skilgreind sem 

andstæ!ir pólar (Marshment, 1997). Í ljósi "essa er vert a! sko!a nokkrar 

birtingarmyndir kvenna á mismunandi tímabilum. 

 Í gegnum tí!ina hafa konur birst okkur í #msum hlutverkum. Í upphafi 20. 

aldar, "egar konur bör!ust fyrir kosningaréttinum voru kvenímyndir óspart 

nota!ar bæ!i í baráttunni me! og á móti 

kosningarétti (McQuiston, 1997). Andstæ!ingar 

kosningaréttar kvenna brug!u upp mynd af hinni 

mjúku, kvenlegu konu sem vinsamlegast 

af"akka!i kosningaréttinn. Konur sem vildu 

kjósa voru birtar sem ókvenlegar, ófrí!ar og 

sag!ar standa sig illa í hinum úthlutu!u 

kvenhlutverkum sem eiginkonur og mæ!ur. 

Bresku súffragetturnar notu!u ímyndar-

uppbyggingu markvisst; hönnu!u vörumerki, 

völdu fjólubláan, hvítan og grænan lit til a! 

tákna baráttuna og komu af sta! eigin 

tískubylgju. Á strí!sárunum sem á eftir fylgdu var algengt a! sjá konur í 

umhyggjusömum hlutverkum sem hjúkrunarkonur, eiginkonur og mæ!ur. Í seinni 

heimstyrjöldinni birtist n# táknmynd, Rósa rafvirki (e. Rosie the riveter).  

Mynd 1: Rósa rafvirki veitti mörgum 
konum innblástur 
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Rósa tákna!i konuna sem gat allt og ímynd hennar var notu! til a! hvetja 

konur til innrásar á vinnumarka!inn, oft á tí!um til a! starfa vi! "a! sem á!ur 

höf!u flokkast sem hef!bundin karlastörf. „Vi! getum "a!!“ var slagor!i!, enda 

"urfti vinnumarka!urinn á konum a! halda "ar sem karlarnir voru fjarverandi á 

strí!stímum. Eftir strí! kom "ó anna! hljó! í strokkinn. $egar karlarnir sneru aftur 

vanta!i "á vinnu og í anda hef!bundinna kynhlutverka "ar sem karlar voru í 

fyrirvinnuhlutverkinu "ótti sjálfsagt a! "eir nytu forgangs í störf. $ví fór af sta! 

herfer! me! a!ra kvenímynd. Í "etta sinn var "a! ímynd 

fyrirmyndarhúsmó!urinnar sem var! allsrá!andi, enda markmi!i! a! koma 

konum aftur inn á heimilin (McQuiston, 1997). Herfer!irnar heppnu!ust vel. $ó 

tali! sé a! áhrif strí!sins á sókn kvenna á vinnumarka!inn sé ofmetin "ar sem 

konur voru hvort sem er a! streyma út á vinnumarka!inn í auknum mæli, "á 

leikur ekki nokkur vafi á "ví a! kynskipting vinnumarka!arins breyttist. Konur 

sinntu störfum sem fram a! "ví höf!u talist til karlastarfa á me!an strí!i! var!i. 

Eftir strí! lá lei!in aftur heim e!a í hef!bundin og verr launu! kvennastörf, enda 

var konum sagt upp í meira mæli en körlum og erfi!ara var fyrir konur a! fá 

vinnu. Átti "a! sérstaklega vi! um eldri konur, giftar konur og konur sem ekki 

voru hvítar (Andersen, 2006). 

Húsmæ!raímyndin var ekki eina ímyndin sem haldi! var á lofti eftir seinni 

heimsstyrjöldina. Ári! 1958 var Playboy gefi! út í fyrsta skipti (Wolf, 

1991/2002). $etta var á tímum "egar vi!horf gagnvart kynheg!un voru a! 

breytast. Fljótlega voru "ær ímyndir sem birtust í Playboy nota!ar til a! selja 

vörur til kvenna. Kröfur um útlit kvenna ur!u sífellt strangari ásamt "ví sem 

kynfer!islegar tengingar ur!u meira áberandi. Á sama tíma eykst krafan um 

jafnrétti og kvennahreyfingin fær byr undir bá!a vængi. En auki! frjálsræ!i í 

kynfer!ismálum var nota! til a! hefta kynfrelsi kvenna enn frekar í sta! "ess a! 

auka "a! eins og markmi! kvenfrelsisbaráttunnar var, a! sögn Naomi Wolf, 

höfundar bókarinnar The Beauty Myth: How Images of Beauty are Used Against 

Women. Hún segir a! fegur!arm#tan (e. beauty myth) hafi fengi! byr undir bá!a 

vængi á sama tíma og krafan um kynfrelsi jókst. Árhif fegur!arm#tunnar ur!u til 

a! bæla ni!ur raunverulega kynverund kvenna. Í sta! kynfrelsis hafi enn og aftur 

veri! ali! á skömm, sektarkennd og sársauka hjá konum í tengslum vi! kynlíf. 

Hún telur "essa "róun enga tilviljun og segir a! eftir "ví sem sjálfsöryggi kvenna 
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hafi aukist í kjölfar aukinna réttinda á sí!ari hluta tuttugustu aldarinnar hafi "eim 

ímyndum fjölga! "ar sem konur eru hlutger!ar e!a ni!urlæging "eirra sett fram 

sem erótík (Wolf, 1991/2002). Ári! 1991 ritar Wolf: „Vi! erum í mi!ju bakslagi 

gegn femínisma sem notar ímyndir af fegur! kvenna sem pólitískt vopn gegn 

framgangi kvenna“ (Wolf, 1991/2002: 10).36 Greining Wolf rímar "annig vi! 

skilgreiningu Walby (1990/1997) á kynjakerfinu, sem fjalla! er um hér a! framan, 

"ar sem öll svi!in tengjast innbyr!is; í "essu tilviki svi! vinnumarka!ar, 

menningar og kynverundar.  

Birtingarmyndir kvenna voru "ó ekki sam"ykktar "egjandi og hljó!alaust. 

Gagnr#ni á einhæfar birtingarmyndir kvenna leiddi til fjölbreyttari ímynda "ar 

sem konur voru s#ndar í valdamiklum stö!um (Marshment, 1997). Or!ræ!an 

breyttist. Nú var tala! um „n#jan kvenleika“ og „stelpuvald“ (e. girl power). 

Kynfer!islegi undirtónninn var eftir sem á!ur alltumlykjandi en merkingin átti a! 

vera önnur; nú átti hann a! merkja vald kvenna (Winship, 2000). Í 

birtingarmyndunum má merkja tálkvendi! sem Gunnar Hersveinn fjallar um í 

greininni Sjöslæ!udansinn í augl$singum. $ar tengir hann saman birtingarmynd 

„nútímakonunnar“ vi! arfmynd Salóme; konunnar sem tíndi af sér sjö slæ!ur í 

dansi fyrir karlmenn, "ar til hún stó! nakin eftir. $á, og a!eins "á, fékk hún "a! 

sem hún vildi frá "eim. Gunnar bendir á a! "etta "#!i a! vald konunnar er skilyrt; 

"a! er há! vilja karlmanna og er "ví ekki raunverulegt vald (Gunnar Hersveinn, 

2001). Í næsta kafla útlista ég nánar "á pólitísku merkingu sem "essi 

birtingarmynd kvenna hefur.  

=%6>?+'4(%6'&1*-*%%

„Manneskja ekki marka!svara“ er slagor!i! sem rau!sokkurnar notu!u "egar "ær 

birtust, í fyrsta skipti á Íslandi, í verkal#!sgöngunni "ann 1. maí ári! 1970 

(Vilborg Sigur!ardóttir, 2001). Slagor!i! endurspeglar baráttu kvenna fyrir 

tilverurétti sínum sem manneskjum, eins og raki! hefur veri! hér fyrir ofan, og er 

táknrænt fyrir "á gagnr#ni sem birtingarmyndir kvenna hljóta á okkar tímum. Í 

                                                

36 „We are in the midst of a violent backlash against feminism that uses images of female beauty 

as a political weapon against women’s advancement“. 
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dag einkennist umræ!an af hugtökum37 á bor! vi! klám- og kynlífsvæ!ingu, 

hlutgervingu og sta!almyndum en tekist er á um hvort birtingarmyndirnar byggi á 

misrétti e!a séu valdeflandi fyrir konur. Í "essum hluta ritger!arinnar fjalla ég um 

"au sjónarmi! sem takast á í "essari umræ!u.   

Almennur samhljómur vir!ist vera me!al fræ!imanna um a! samfélagi! 

hafi breyst í "á veru a! nú sé kynlíf og kynlífstengt efni or!i! alltumlykjandi og 

alls sta!ar (Gill, 2009). Ekki eru "ó allir sammála um hva!a augum beri a! líta 

klám- og kynlífsvæ!inguna og hefur Rosalind Gill greint "rjár mismunandi 

nálganir í umræ!unni:  í fyrsta lagi si!fer!isleg sjónarmi! (e. public morals), í 

ö!ru lagi kynfer!islegt l#!ræ!i (e. democratizing sex) og í "ri!ja lagi femíníska 

nálgun (e. feminist approaches), sem er "a! sjónarhorn sem ég sty!st vi! en ég 

mun "ó einnig gera grein fyrir hinum tveimur sjónarhornunum. Si!fer!isleg 

sjónarmi! ganga út á a! me! kynlífsvæ!ingunni sé höf!a! til lægstu hvata 

mannsins og a! máli! snúist um smekk og blyg!unarkennd. Ekki er ger!ur neinn 

greinarmunur á kynlífstengdu efni e!a umfjöllun undir "essu sjónarmi!i og t.d. 

myndi kynfræ!sla vera af hinu illa samkvæmt sumum fylgismönnum "essa 

sjónarhorns, auk "ess sem í "ví birtast mismunandi vi!horf gagnvart kynlífi karla 

og kvenna, ".e. ekki eru sömu vi!mi! notu! fyrir bæ!i kyn heldur byggt á 

tvöföldu si!gæ!i "ar sem karlar búa vi! meira kynfrelsi en konur (Gill, 2009).    

Fjölmi!lafræ!ingurinn Brian McNair (2002) hefur skrifa! töluvert um 

kynlífsvæ!inguna út frá "ví sjónarmi!i a! hún feli í sér l#!ræ!islega framför í 

kynfer!ismálum. Hann rekur upphaf hennar til seinni hluta níunda áratugarins og 

a! hún hafi sprotti! upp í kjölfar fyrri bylgju sem átti sér sta! í kringum 1970 me! 

myndum á bor! vi! Deep Throat og Emmanuelle. Einnig hafi opinskárri umræ!a 

um kynlíf en á!ur "ekktist gert "a! a! verkum a! fólk var móttækilegra fyrir 

kynlífsvæ!ingunni en "a! hef!i a! ö!rum kosti veri!. Upphaf 

kynlífsvæ!ingarinnar einkenndist t.d. af "ví a! listamenn bjuggu til verk sem 

bygg!u á klámi en settu "a! í „smekklegra“ listrænt form. Stórstjörnur á bor! vi! 

Madonnu og Duran Duran gáfu út efni sem haf!i sterkar tilvísanir í klám án "ess 

"ó a! vera flokka! sem slíkt. A! mati McNair átti "etta hlut í a! brjóta ni!ur 

neikvæ!ar tengingar vi! klám sem og vi! hlutgervingu kvenlíkamans. Hann 
                                                

37 Sjá skilgreiningu á helstu hugtökum í kaflanum Skilgreiningar. 
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dregur Madonnu sérstaklega fram sem jákvæ!a fyrirmynd í "essum efnum; a! 

hún sé augljóslega sterk kona sem hafi veri! „viljugt vi!fang eigin 

kynlífsvæ!ingar“ (McNair, 2002: 67).38 Vegna valdamikillar stö!u hennar í 

tónlistarheiminum og eigin stjórn yfir ímynd sinni sé ekki hægt a! kalla hana 

fórnarlamb. $annig hafi átt sér sta! póstmódernísk umbreyting á klámi; 

kynlífsvæ!ing sem byggi á hugmyndum femínisma og auknu kynfrelsi 

samkynhneig!ra. $rátt fyrir a! McNair segi a! kynlífsvæ!ingin eigi "átt í a! gera 

kynlíf a! neysluvöru og #ti undir neysluhyggju var!andi kynlíf telur hann a! hún 

geti broti! ni!ur #msar kreddur var!andi kynlíf; hún auki kynfrelsi kvenna og 

lei!i til aukinna réttinda samkynhneig!ra. $ess vegna sé hægt a! líta á hana sem 

tákn um „kynfer!islegan "roska samtíma kapítalískra samfélaga frekar en 

mælikvar!a á hnignun "eirra“ (McNair, 2002: 87).39 

S#n McNair á frelsandi eiginleika kynlífsvæ!ingarinnar hefur veri! 

gagnr#nd af fræ!ikonunum Karen Ross og Rosalind Gill sem bá!ar nota 

femíníska nálgun. $ær benda á a! fjölmargir "ættir sem "urfi a! gefa gaum séu 

útiloka!ir frá greiningu McNair; hann hafi yfirbor!slegan skilning og setji alla 

undir sama hatt auk "ess sem hann afneiti "ví a! kynlífsvæ!ingin geti haft slæm 

áhrif (Gill, 2009; Ross, 2003). Gagnr#ni Ross beinist sérstaklega a! "ví a! 

McNair vanti styrkan fræ!ilegan grundvöll undir kenningar sínar og a! hann 

einfaldi máli! um of. Hann haldi "ví t.d. fram a! aukinn fjöldi svartra leikara sé til 

marks um a! kyn"áttamisrétti sé á undanhaldi og skrifi allt kynjamisrétti sem 

birtist í kynlífsvæ!ingunni á „gamla ræfla“ (e. old farts). Ályktanir hans séu um of 

lita!ar hef!bundnum vi!horfum sem lei!i af sér „barnalegar og misrá!nar 

fullyr!ingar um kyngervi, kynlíf og samfélagi!“ (Ross, 2003: 282).40  

Gill hefur auk "ess bent á a! "egar ímyndir sem flokkast sem hluti af 

kynlífsvæ!ingunni séu greindar "á komi í ljós a! "a! er stór munur á 

birtingarmyndunum eftir "ví hver á í hlut. A! hennar mati er hugtaki! 

                                                

38 „willing object of her own sexualization“ 

39 „sexual maturation of contemporary capitalist societies, rather than a measure of their 

degeneration and sleaze.“ 

40 „naïve and misguided statements about gender, sex and society“ 
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kynlífsvæ!ing of ví!tækt til a! vera nothæft sem greiningartæki e!a til a! hægt sé 

a! taka afstö!u me! e!a á móti kynlífsvæ!ingu "ar sem fólk sé kynlífsvætt á 

mismunandi máta og á mismunandi merkingarbæran hátt. Hún notar "ess í sta! 

femíníska samtvinnun mismunarbreyta sem greiningartæki (e. feminist 

intersectional analysis). Í "ví felst a! hún greinir út frá "áttum eins og kyni, 

kyn"ætti, stétt, kynhneig!, aldri o.s.frv. Hún kemst a! "eirri ni!urstö!u a! ansi 

margir eru útiloka!ir frá frelsandi s#n McNair í kynlífsvæ!ingunni, t.d. sé hi! 

sjónræna byggt á bæ!i aldursfordómum og gagnkynhneig!u forræ!i. Einnig 

dregur hún hina meintu valdeflingu sem konur eiga a! upplifa í gegnum 

kynlífsvæ!inguna í efa (Gill, 2009). 

Til a! sko!a nánar hva! Gill á vi! má taka sem dæmi birtingarmyndir 

karla í augl#singum. Aukning hefur or!i! á birtingarmyndum karla sem hlutger!, 

kynfer!isleg vi!föng í augl#singum og a! sögn sumra er "a! tákn um auki! 

kynfer!islegt l#!ræ!i og jafnrétti. Gill bendir hins vegar á a! "a! sé einföldun a! 

halda "ví fram a! bæ!i kyn séu hlutger! á sama hátt og a! ímyndirnar hafi sömu 

merkingu vegna "ess a! marktækur munur sé á hvernig kynin eru s#nd. Löng saga 

af ólíkum birtingarmyndum kynjanna og mismunandi pólitík a! baki augnará!inu 

lei!i einnig til "ess a! ímyndirnar eru túlka!ar á ólíkan máta. Markhóparnir sem 

"essar augl#singar eiga a! höf!a til séu í megindráttum "rír: gagnkynhneig!ir 

karlar, samkynhneig!ir karlar og gagnkynhneig!ar konur.  

Samkynhneig!ir karlar eru oft á tí!um eftirsóknarver!ur markhópur, a! 

sögn Gill, "ar sem "eir eru flokka!ir sem n#jungagjarnir (e. early adopters), ".e. 

"eir eru fljótir a! tileinka sér n#jungar á marka!i og hafi sko!anamótandi áhrif á 

a!ra hópa, s.s. gagnkynhneig!a karla. Samkynhneig!ir karlar gegna "ví 

mikilvægu hlutverki í velgengni vörunnar á marka!i. $rátt fyrir "a! eru "eir ekki 

vi!mi!i! í augl#singunum, ".e. samkynhneig!in er ekki s#nileg, heldur er gengi! 

út frá ríkjandi karlmennskuhugmyndum og gagnkynhneig!um körlum. Oft eru 

karlmennirnir s#ndir anna!hvort einir e!a me! fallegri konu, svona eins og til a! 

styggja ekki gagnkynhneig!a karlmenn me! "ví a! #ja a! samkynhneig!. $eir eru 

oft s#ndir vi! líkamlega i!ju og yfirleitt eru "eir hvítir. Ef "eir eru svartir er 

yfirleitt um "ekktar stjörnur a! ræ!a, s.s. Tiger Woods, og svartir karlmenn eru 

i!ulega s#ndir sem í"róttamenn í takt vi! sta!almyndir. Karlmennirnir eru yfirleitt 

í yngri kantinum og sjaldan brosandi. $ar af lei!andi eru ímyndarnar ekki eins 
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bjó!andi eins og "egar um konur er a! ræ!a. $egar karlmanni er stillt upp sem 

vi!fangi hins kvenlæga augnará!s er húmor oft nota!ur til a! draga úr ógninni vi! 

hinn gagnkynhneig!a karlmann, sbr. fræg augl#sing fyrir Diet Coke sem birt var 

fyrir nokkrum árum og s#ndi konur safnast saman á vinnusta! til a! horfa á 

kyn"okkafullan verkamann drekka Diet Coke. Ni!ursta!a Gill er "ví sú a! 

ríkjandi karlmennskuhugmyndum og gagnkynhneig!u forræ!i sé ekki ógna! "rátt 

fyrir a! karlar birtist nú í augl#singum sem kynfer!isleg vi!föng í meira mæli en 

á!ur (Gill, 2009). 

Gill merkir einnig breytingu á birtingarmynd kvenna í augl#singum. Í dag 

sé algengt a! sjá „unga, a!la!andi, gagnkynhneig!a konu sem me!vita! og 

vísvitandi gerir út á kynfer!islegt vald sitt og er alltaf til í kynlíf“ (Gill, 2009: 

148).41 $etta er breyting frá "ví sem á!ur var "egar konur voru s#ndar sem óvirk 

vi!föng hins karllæga augnará!s. Nú er láti! a! "ví liggja a! hlutverki! sé í raun 

valdeflandi fyrir konur en svo heppilega vilji til a! me! "ví a! gangast vi! 

hlutverkinu "á kræki "ær líka í karlinn, e!a a.m.k. athygli hans, í lei!inni (Gill, 

2008). Me! "ví a! beita femínískri samtvinnun mismunarbreyta sem 

greiningartæki kemst Gill a! "eirri ni!urstö!u a! fjölmargar konur séu í raun 

útiloka!ar frá hinni meintu valdeflingu, auk "ess sem hún dregur í efa a! 

ímyndirnar séu  valdeflandi fyrir konur e!a til marks um gerendahæfni kvenna 

(Gill, 2009).  

$ær konur sem birtast okkur í augl#singunum eru yfirleitt ungar, 

a!la!andi, grannar, gagnkynhneig!ar og hvítar. $egar samkynhneig!ar konur 

birtast í augl#singum eru "ær yfirleitt s#ndar á forsendum gagnkynhneig!ra karla 

og spila inn á táknmyndir beint úr kláminu, ".e. lesbíuklámi sem framleitt er fyrir 

gagnkynhneig!a karla en ekki samkynhneig!ar konur. $egar augl#singarnar eru 

lesnar út frá stéttskiptingu kemur í ljós a! ímyndirnar byggja oftast á "ví sem Gill 

kallar vir!ulegur millistéttarkyn"okki, ".e. birtingarmyndinni er breytt "annig a! 

kyn"okkinn á nú a! hafa yfir sér fága! og sam"ykkt yfirbrag! í sta! hins óhefla!a 

„lauslætisyfirbrag!s“ sem tengt er vi! lágstéttina. Útilokunin er "ví marg"ætt og 

byggir á mörgum mismunabreytum; hi! meinta kynfer!islega vald og l#!ræ!i, 

                                                

41 „a young, attractive, heterosexual woman who knowingly and delibaretely plays with her sexual 

power and is always ‘up for’ sex“ 
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sem McNair fjallar um, er sem sagt ekki fyrir allar konur. Auk "ess byggir "a! 

áfram á karllægu gagnkynhneig!u forræ!i en merkir ekki raunveruleg völd fyrir 

konur (Gill, 2009). Gill bendir á, rétt eins og Gunnar Hersveinn (2001) í greininni 

Sjöslæ!udansinn í augl$singum og fjalla! var hér a! framan, a! vald kvenna er 

skilyrt og há! vilja karla. Gill varar vi! "ví a! ímyndir sem s#ni konur sem 

gerendur í eigin kynlífsvæ!ingu séu lesnar á of jákvæ!an hátt sökum "ess a! 

valdatengsl séu mótu! á annan hátt nú en á!ur. Hún leggur áherslu á "rjú atri!i í 

"ví sambandi; í fyrsta lagi virki valdi! ekki á "ann hátt a! "ví sé framfylgt me! 

lögum og refsingu heldur mun frekar a! valdi! sé styrkt í gegnum vi!föngin e!a 

gerendurna sjálfa. $annig birtist valdi! í "essu tilviki ekki me! "ví a! "agga ni!ur 

í kynverund kvenna heldur me! "ví a! móta hana á mjög sértækan hátt. 

Ímyndarnar gegna mikilvægu hlutverki í a! s#na og kenna konum hva!a kröfur 

eru ger!ar til "eirra "annig a! "ær geti haga! athöfnum sínum í samræmi vi! "a!. 

Í ö!ru lagi "á sé sambandi! á milli karla og kvenna s#nt eins og jafnrétti ríki og 

láti! eins og ekki "urfi a! íhuga "ætti eins og kynbundi! ofbeldi. Hlutunum sé enn 

fremur snúi! á hvolf; konur séu látnar beita karla ofbeldi e!a ni!urlægingu og 

láti! í ve!ri vaka a! slíkt sé á einhvern hátt merki um valdeflingu kvenna. Í "ri!ja 

lagi bendir hún á hvernig gagnkynhneigt forræ!i sé alls rá!andi, jafnvel "egar 

samkynhneig! er s#nd. $egar tvær konur eru s#ndar saman "á sé veri! a! n#ta a! 

samkynhneig! er í tísku (e. coolness of queer) og tengja "a! vi! hlutgervingu 

kvenna og kyn"okka sem á uppruna sinn a! rekja í ljósblátt klám (e. soft porn). 

A! lokum leggur hún fram "á spurningu a! ef "etta er valdefling, hvernig lítur "á 

kynjamisrétti út? (Gill, 2008). 

Hilary Radner er á svipu!um nótum og Gill var!andi greiningu á 

kynverund kvenna. Hún segir: 

Til a! kona sé eftirsóknarver! (og "annig a! hún upplifi sig sem 

„konu“) ver!ur hún a! vera sérfræ!ingur í a! handleika og s#na sig 

í samræmi vi! strangar reglur neyslusamfélagsins. 

(Radner, 2008: 98)42 

                                                

42 „For a woman to be desirable (and thus to identify herself as ‘woman’) she must be adept at 

manipulating and presenting herself according to the strict codes of consumer culture.“ 
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Samkvæmt henni birtist líkami kvenna í neyslusamfélaginu okkur á tvo 

"versagnarkennda vegu. Annars vegar vísar hún til kenninga Foucaults um 

au!sveipa (e. docile) líkama sem ver!a til vegna "ess a! "eir eru undir stö!ugu 

eftirliti hinnar "vingandi Alsjár. Hins vegar á líkaminn a! vera menningarleg 

afur! sem stendur sem vitnisbur!ur um gerendahæfni einstaklingsins. Ni!ursta!an 

ver!ur „„löngunarfull kona“ hverrar skylda er kynfer!isleg undirgefni“ (Radner, 

2008: 98).43 Setja má "etta í samhengi vi! kenningar Patricia Hill Collins, 

prófessors í félagsfræ!i, um stjórnandi ímyndir (e. controlling images). Hill 

bendir á a! sú samtvinnun kúgunar sem á sér sta! á grundvelli kyns, kynhneig!ar, 

stéttar og kyn"áttar gæti ekki átt sér sta! ef ekki væri fyrir sterka 

hugmyndafræ!ilega réttlætingu. $eirri réttlætingu sé me!al annars ná! í gegnum 

st#randi ímyndir sem "jóna "ví hlutverki a! láta alls kyns misrétti líta út fyrir a! 

vera „náttúrulegt, e!lilegt og óhjákvæmilegur hluti hversdagslífsins“ (Collins, 

2000: 69).44  

Greiningar Gill og Radner ríma vel vi! "etta. Í sta! raunverulegrar 

valdeflingar og aukins kynfrelsis, byggja birtingarmyndir kvenna enn og aftur á 

hugmyndaarfi fyrri tíma "ar sem konur eru í hlutverki líkama en ekki hugsandi 

sjálfsvera. Myndbirtingarnar "jóna pólitísku hlutverki eins og Marshment (1997) 

bendir á. Hugmyndafræ!ileg réttlæting næst me! póstfemínískri 

endurskilgreiningu á birtingarmyndunum "ar sem fólki er talin trú um a! hin 

skylduga kynfer!islega undirgefni sé í raun valdefling og til marks um 

gerendahæfni kvenna. Síendurteknar birtingar sömu e!a svipa!ra ímynda styrkja 

hugmyndafræ!ina í sessi og "jóna "ví hlutverki a! bera skilabo!in manna á milli 

(Gill, 2008; McRobbie, 2009).  

B543>$A1*0>8+$'">48148+$'D1A')E$4'F'+&80=*148&/'

Hér fyrir ofan hafa birtingarmyndir og hlutverk kvenna í gegnum tí!ina veri! 

reifu! auk "ess sem fjalla! hefur veri! um valdatengsl og hvernig valdi er 

vi!haldi!, me! sérstaka áherslu á klám- og kynlífsvæ!inguna. Eitt umræ!uefni er 

a! mínu mati vanrækt í "essu samhengi og vil ég gera tilraun til a! bæta "ar úr, en 

                                                

43 „‘a desiring woman’for whom sexual subjection is compulsory“ 

44 „natural, normal, and inevitable parts of everyday life.“ 
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"a! er áhrif alls "essa á börn. Klámvæ!ingin er s#nileg í hinu opinbera r#mi, r#mi 

sem börn og fullor!nir deila saman. $ví er vert a! sko!a hva!a áhrif 

klámvæ!ingin hefur á börn. Hvorki hafa veri! ger!ar íslenskar rannsóknir á 

áhrifum klámvæ!ingarinnar á börn né fræ!ilegar greiningar á kynlífstengingum 

vi! börn í íslensku samfélagi. Slíkar rannsóknir hafa "ó veri! ger!ar erlendis, 

t.a.m. í Bandaríkjunum og Ástralíu. $rátt fyrir a! ekki sé hægt a! yfirfæra 

rannsóknarni!urstö!ur á tí!ni slíkra tenginga gagnr#nislaust yfir á íslenskt 

samfélag, má vel n#ta "á a!fer!afræ!i sem "róu! hefur veri! til a! sko!a 

birtingarmyndir í íslenskum augl#singum. Einnig má ætla a! "au sálfræ!ilegu 

áhrif sem klámvæ!ingin hefur á börn í Bandaríkjunum og Ástralíu séu a! 

einhverju leyti sambærileg vi! "au áhrif sem gera má rá! fyrir a! greinist hér 

"egar haft er í huga a! menningin er a! mörgu leyti lík og a! skilgreiningar fyrir 

kynheilbrig!i, heilbrig!a kynverund og jafnrétti kynjanna eru al"jó!legar.  

Ári! 2007 gaf bandaríska sálfræ!ifélagi!, APA, út sk#rslu "ar sem fjalla! 

var um áhrif klámvæ!ingarinnar á stúlkur. $ar er heilbrig! kynverund skilgreind 

sem mikilvæg bæ!i líkamlegri og andlegri heilsu fólks og a! "ær breytingar sem 

or!i! hafa var!andi #msar kynlífstengingar vi! börn, sérstaklega stúlkur, séu ógn 

vi! heilbrig!a kynverund. Mælanleg aukning hefur or!i! á kynfer!islegum 

tilvísunum í börn í bandarískum augl#singum á sí!ustu árum (Report of the APA 

Task Force on the Sexualization of Girls, 2007). Sama "róun sést í áströlskum 

augl#singum, en ári! 2006 gaf sjálfstæ! rannsóknastofnun, The Australia 

Institute, út tvær sk#rslur um "essa "róun (Rush og La Nauze, 2006a, 2006b) auk 

"ess sem málefni! fær nú sífellt meiri athygli me!al fræ!imanna (sjá t.d. Merskin, 

2004). Hér á landi hafa or!i! heitar umræ!ur um "etta málefni, til a! mynda 

umræ!a um fermingarbækling Smáralindar ári! 2007, auk "ess sem margir vi!ra 

áhyggjur sínar af áhrifum klámvæ!ingar á börn í daglegu tali. Minna hefur fari! 

fyrir fræ!ilegri umfjöllun og rannsóknum, eins og á!ur segir.  

Í Ástralíu eru mörg álitamál í umræ!unni; annars vegar er bent á a! rík 

"örf sé á a!ger!um til a! sporna vi! "essari "róun og mikilvægt sé a! auka læsi 

fólks á hvernig börn eru misnotu! í marka!slegum tilgangi. Hins vegar er sagt a! 

of miki! sé lesi! úr myndmálinu og a! börnum sé enginn grei!i ger!ur me! 

"essari umræ!u heldur "vert á móti sé veri! a! búa til kynlífstengingar vi! börnin 

me! "ví a! or!a slíkar tilvísanir. Mi!a! vi! hvernig umræ!an hefur veri! hér á 
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landi má ætla a! einnig megi búast vi! blendnum vi!brög!um vi! umræ!u um 

áhrif kynlífsvæ!ingar á börn hér. $a! ver!ur "ó ekki liti! fram hjá "ví a! ef 

vandamáli! er óor!a!, "agga! ef svo má a! or!i komast, eru litlar líkur á a! hægt 

sé a! sporna gegn "ví, greina "a! e!a læra a! "ekkja "a!. Kynlífstengingar vi! 

börn í augl#singum og dægurmenningu má ekki ver!a a! „vandmáli sem á sér 

ekkert nafn“, svo vísa! sé til fyrri tíma kvennabaráttu og vandamálsins sem Betty 

Friedan (1963/2001) or!a!i í bók sinni The Feminine Mystique og lag!i "ar me! 

mikilvægan grundvöll fyrir a!ra bylgju kvenfrelsisbaráttunnar. Eftir sem á!ur 

standa eftir #msar si!fer!isspurningar og ver!ur nánar fjalla! um "ær í kaflanum 

Si!fer!isspurningar.  

Í sk#rslu APA eru tilgreindar #msar aflei!ingar af kynlífsvæ!ingunni, eftir 

"ví hva!a áhrif hún hefur á stúlkur, karlmenn og samfélagi! í heild. Samkvæmt 

sk#rslunni er hættan sú a! stúlkur me!taki og geri "á hugmyndafræ!i sem birtist í 

kynlífsvæ!ingunni a! sinni. Aflei!ingarnar geta me!al annars or!i! "ær a! 

stúlkurnar hafi líti! sjálfstraust, "ær skammist sín fyrir líkama sinn, "jáist af 

"unglyndi og átröskunum, byrji a! reykja í "eim tilgangi a! halda sér grönnum og 

stundi kynlíf án getna!ar- og kynsjúkdómavarna. Einnig ver!i hugur "eirra "a! 

upptekin af útlitstengdum atri!um a! "a! komi ni!ur á ö!rum svi!um ásamt "ví 

a! kynlífsvæ!ingin hafi neikvæ! áhrif á kynímynd "eirra (Report of the APA Task 

Force on the Sexualization of Girls, 2007). $essi áhrif eru óravegu frá "ví 

kynfer!islega l#!ræ!i sem McNair heldur fram a! kynlífsvæ!ingin lei!i til 

(McNair, 2002). Aflei!ingarnar eru einnig í beinni andstö!u vi! "ær ímyndir sem 

haldi! er á lofti, ".e. hina ungu, a!la!andi brosandi konu sem trúir "ví a! hún 

valdeflist me! "ví a! gera út á kyn"okkann (Gill, 2009).  

 Áhrif á karlmenn eru tilgreind "au a! "eir ver!i svo fastir í hinum "röngt 

skilgreindu fegur!arstö!lum fyrir konur a! "eir eigi erfitt me! a! finna 

„ásættanlegan“ maka, ".e. engin venjuleg kona geti or!i! nógu gó! a! "eirra mati 

auk "ess sem "eir geti átt erfitt me! a! njóta til fulls nándar vi! kvenkyns maka. 

Sí!ast en ekki síst er hætt vi! a! ef karlmenn líta eingöngu á konur sem kynverur 

"á eigi "eir erfitt me! a! tengjast konum á fleiri vegu en kynfer!islega. $a! "#!ir 

a! liti! er fram hjá "ví a! konur séu hugsandi sjálfsverur me! margvíslega getu og 

áhugamál. $egar kemur a! samfélagslegum áhrifum er m.a. nefnd síaukin 

æskud#rkun og a! fullor!nar konur eigi sífellt a! líta unglegar út auk "ess sem 
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kynlífsvæ!ingunni fylgi aukin karlremba og kvenfyrirlitning. Færri stúlkur muni 

leita frama í vísindum, tækni verkfræ!i og stær!fræ!i, tí!ni kynfer!islegrar áreitni 

og kynfer!isofbeldi muni aukast auk "ess sem aukin ásókn ver!i í barnaklám. 

Höfundar sk#rslunnar l#sa einnig yfir áhyggjum af "ví a! hugsanlegar aflei!ingar 

geti or!i! "ær a! karlmenn ver!i "jálfa!ir í a! sjá börn sem kynfer!isleg vi!föng 

(Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls, 2007). Sem sjá má 

taka höfundar sk#rslunnar sterkt til or!a "egar "eir vísa til mótandi áhrifa 

umræddra ímynda. $a! undirstrikar enn betur "örfina á a! rannsaka áhrif klám- og 

kynlífsvæ!ingarinnar me! tilliti til barna, en höfundarnir vekja enn fremur athygli 

á a! sárlega skorti frekari rannsóknir.  

Höfundar APA sk#rslunnar eru ekki "eir einu sem hafa áhyggjur af "ví a! 

kynfer!islegar tengingar vi! börn #ti undir kynfer!islegt ofbeldi á börnum.  Í 

annarri áströlsku sk#rslunni sem geti! er hér a! framan, Letting Children be 

Children: Stopping the Sexualisation of Children in Australia (Rush og La Nauze, 

2006b), er tilvitnun í karlmann a! nafni Jim Bell sem dæmdur hefur veri! fyrir a! 

mynda ungar stúlkur og ná í óvi!eigandi myndir af internetinu. Hann segir a! 

barnaklám sé eingöngu #ktasta birtingarmyndin á "ví ferli sem sé sam"ykkt me! 

kynfer!islegum tengingum vi! börn í sjónvarpi, popptónlist og tísku. $etta sé ekki 

eingöngu sam"ykkt heldur "yki foreldrum "átttaka barna sinna í "essu bera 

vitnisbur! um heilbrig!a afstö!u "eirra til sambanda og kynlífs. Honum finnst 

sí!an skjóta skökku vi! a! karlmenn sem fái kynfer!islega ánægju út úr "ví a! 

sko!a myndirnar séu fordæmdir og segir a! "a! sé sta!reynd a! barnaklámi! 

byggi á "ví samblandi af kynfer!islegu sakleysi og a!dráttarafli sem 

kynlífsvæ!ing barna í samfélaginu birtir (sjá frumheimild Bell, 2003; Rush og La 

Nauze, 2006b). Me! ö!rum or!um, hann notar kynlífsvæ!ingu barna í 

samfélaginu til réttlætingar og bendir á a! margar af "eim myndum sem hann og 

a!rir karlmenn me! svipa!ar langanir leiti í séu ekki grófar myndir heldur myndir 

sem oft séu á"ekkar "eim sem birtast í kynlífsvæ!ingunni. Til a! ítreka tengslin á 

milli "essara tveggja heima bendir hann á a! sí!ur sem selja a!gang a! 

kynfer!islegum myndum af stúlkum augl#si eftir stúlkum og lofi a! a!sto!a "ær 

vi! a! hefja frama í módelbransanum. $annig fáist jafnframt sam"ykki foreldra 

fyrir "átttöku stúlknanna í myndatökunni (Bell, 2003). Í sk#rslu Rush og La 

Nauze (2006b) er einnig vitna! í sálfræ!ing vi! Háskólann í Melbourne sem 
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sta!festir a! barnaní!ingar noti kynlífsvæ!ingu barna í samfélaginu til a! réttlæta 

gjör!ir sínar og noti jafnvel myndirnar sem uppskrift, ".e. "eir fá fórnarlömb sín 

til a! stilla sér upp á svipa!an hátt.  

Debra Merskin (2004) tengir "essi áhrif vi! uppsöfnunarkenningu (e. 

accumulation theory). Sjá má samsvörun milli hennar og kenninga Collins (2000) 

um stjórnandi ímyndir. Uppsöfnunarkenningin felur í sér a! ef sömu skilabo!in 

sjáist og heyrist ítreka! á samræmdan hátt á mismunandi mi!lum "á ver!i 

langtíma áhrifin "au a! sú hugmyndafræ!i sem "ar birtist ver!i normaliseru! og 

"yki e!lileg. Kynlífsvæ!ingin lei!i "annig til "ess a! e!lilegt "yki a! líta á bæ!i 

stúlkur og konur sem kynfer!islega a!gengilegar "ar sem "a! séu ímyndirnar sem 

eru birtar ítreka! á mörgum mi!lum. Hugmyndafræ!in á bak vi! ímyndirnar sé 

ekki eingöngu a! kynlífsvæ!a kvenkyni! heldur a! vi!halda stéttskiptingu á milli 

kynjanna "annig a! stúlkum og konum sé haldi! skör lægra en drengjum og 

körlum. Kynlífsvæ!ingin lei!i "annig af sér félagslega mótu! norm um 

kynverund. Kynlífstengingar vi! stúlkubörn #ti undir "á hugmyndafræ!i a! 

stúlkur séu "átttakendur e!a gerendur í samböndum vi! fullor!na karlmenn. 

Ímyndirnar geti "annig kynt undir kynfer!islegar kenndir karlmanna til barna. 

Merskin tiltekur a! full ástæ!a sé til a! hafa áhyggjur af "ví a! kynlífsvæ!ing 

barna í augl#singum eigi "átt í vaxandi kynfer!islegri misnotkun barna (Merskin, 

2004), m.a. vegna "ess a! "ær stu!la a! "ví a! afmá félagslegar og pólitískar 

aflei!ingar (Kilbourne í Merskin, 2004). Áhrifin eru "ó ekki einskor!u! vi! a! 

fólk sam"ykki frekar n# vi!mi! "egar kemur a! kynlífsvæ!ingu barna. A! auki fá 

börn einnig "au skilabo! a! fullor!i! fólk, ekki a!eins sam"ykki, heldur hafi 

beinlínis vel"óknun á stúlkum sem kynfer!islegum vi!föngum. Sí!ast en ekki síst 

"á búi "etta til "á m#tu a! stúlkur hafi ekkert á móti "ví a! vera misnota!ar 

kynfer!islega af fullor!num (Merskin, 2004), eins og endurspeglast í or!um Bell 

(2003) sem vitna! er í hér a! ofan en hann neitar a! líta svo á a! hann hafi gert 

nokku! rangt "rátt fyrir a! hafa veri! dæmdur fyrir a! hafa barnaklám undir 

höndum og vísar hann m.a. til kynlífsvæ!ingar barna í samfélaginu sem 

réttlætingu.  

Eins og bent hefur veri! á skortir sárlega frekari rannsóknir á "essu svi!i 

(sjá t.d. Merskin, 2004; Report of the APA Task Force on the Sexualization of 

Girls, 2007). Til vi!bótar vi! rannsóknir á áhrifum kynfer!islegra tenginga vi! 
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börn í augl#singum og ví!ar er a! mínu mati "örf á a! rannsaka ferli! á bak vi! 

tengingarnar. Merskin fjallar um langtímaáhrif "ess a! sömu skilabo! eru ítreka! 

birt í samfélaginu. Eins og fram hefur komi! hefur sá hugmyndaarfur sem vi! 

berum me! okkur áhrif á athafnir okkar og hvernig vi! túlkum umhverfi!. $annig 

má segja a! ferli! sé nokkurs konar hringrás sem á sér hvorki upphaf né endi en 

"ar sem hver hluti hefur áhrif á "ann næsta og öfugt. $ví er nau!synlegt a! sko!a 

fleiri hluta ferlisins. Á!ur en "a! ver!ur gert geri ég grein fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar og a!fer!afræ!i en "a! er vi!fangsefni næsta kafla.   
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Í "essum kafla er fjalla! um framkvæmd rannsóknarinnar, a!fer!afræ!i og 

a!fer!ir, ásamt markmi!um, sta!setningu rannsakanda og "átttakendur.   

(A3>$A+3$@A1'

Ég valdi a! byggja rannsóknina á a!fer!afræ!i sem nefnist etnógrafía 

félagslegra tengsla (institutional ethnography).45 A!fer!afræ!in var upphaflega 

"róu! af kanadíska félagsfræ!ingnum Dorothy E. Smith. Mikilvægur "áttur í 

etnógrafíu félagslegra tengsla er hugtaki! st#randi valdatengsl (e. ruling 

relations). Hugtaki! vísar til valdatengsla sem í raun „samræma a!ger!ir fólks 

"vert á og umfram sta!bundnar a!stæ!ur hversdagslífsins“ (Smith, 2002: 45)46 

"rátt fyrir a! ávallt sé liti! svo á a! valdatengslin séu framkvæmd af 

einstaklingunum. Me! "essu er átt vi! a! í samfélaginu og stofnunum "ess séu til 

sta!ar #msir kerfislægir "ættir sem hafa áhrif á a!ger!ir fólks á "ann hátt a! 

a!ger!irnar ver!a samræmdar án "ess a! eiginleg stjórnun komi til. Svo dæmi sé 

teki! "á getur ríkjandi hugmyndafræ!i samfélagsins leitt til "ess a! margir 

einstaklingar hagi athöfnum sínum á svipa!an hátt í sínu daglega lífi. $ó 

athafnirnar vir!ist vi! fyrstu s#n vera einstaklingsbundnar "á lei!ir nánari sko!un 
                                                

45 Hér er notu! "#!ing dr. $orger!ar Einarsdóttur. Or!i! institution merkir ekki stofnun e!a 

samtök í "essu samhengi, eins og bókstafleg "#!ing or!sins er á íslensku. Me! institution er frekar 

átt vi! n.k. formger! samfélagsins. Til glöggvunar fylgir hér me! útsk#ring Smith á merkingu 

or!sins (mín "#!ing): 

Ég nota hugtökin ‘institutional’ og ‘institution’ til a! au!kenna samstæ!u tengsla sem 

mynda hluta st#randi [valdatengsla], sem eru skipulög! í kringum ákve!i! hlutverk – 

menntun, heilbrig!is"jónustu, lög o.s.frv. Öfugt vi! hugtök eins og skrifræ!i "á 

au!kennir ‘institution’ ekki endanlegt form samfélagsger!ar (e. social organization), 

heldur frekar skur!punkt og samhæfingu á fleiri en einni tegund af [st#randi] 

valdatengslum.  

 (Smith, 2002: 43, hornklofar í upprunalegum texta) 

46 „coordinate people’s activities across and beyond local sites of everyday experience“. 
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í ljós a! í raun eru utana!komandi "ættir sem lei!a til "ess a! einstaklingurinn 

hagar athöfnum sínum á "ennan hátt. Eitt af markmi!unum me! "ví a! nota 

etnógrafíu félagslegra tengsla er a! finna og kortleggja "au st#randi valdatengsl 

sem a!ger!ir fólks eru bundnar af. Me! ö!rum or!um, sta!bundnar a!ger!ir fólks 

geta óme!vita! og óafvitandi skapa! og vi!haldi! félagslegum tengslum "ar sem 

"ær eru í raun samhæf!ar me! a!ger!um annarra í gegnum st#randi valdatengsl 

(Smith, 2002).  

$essi a!fer!afræ!i byggir á forsendum sem eru ólíkar "ví sem vi!teki! er í 

félagsfræ!i. Í sta! "ess a! rannsaka af hverju eitthva! gerist "á er fókusinn á 

hvernig "a! gerist (Deveau, 2008). Liti! er svo á a! fjölmi!lar, hi! opinbera, 

hagkerfi!, kapítalismi, o.s.frv. séu félagsleg tengsl (e. social relations).  Einnig er 

lög! áhersla á a! vi!fangsefni! sé útgangspunktur rannsóknarinnar og a! 

ni!urstö!urnar eigi helst ekki a! vera fyrirfram njörva!ar í ákve!na 

"ekkingarfræ!i, s.s. mótunarhyggju sem vi! fyrstu s#n gæti virst kjörinn 

"ekkingarfræ!ilegur grundvöllur fyrir etnógrafíu félagslegra tengsla. Tilgangurinn 

er a! auka svigrúm e!a r#mi a!fer!afræ!innar sem "á getur nálgast 

mótunarhyggjuna á eigin forsendum. Undirliggjandi verufræ!i (e. ontology) er a! 

hi! félagslega sé skapa! úr daglegum athöfnum fólks (McCoy, 2008).  

Etnógrafía félagslegra tengsla er a!fer!afræ!i sem kallar á eigindlegar 

rannsóknara!fer!ir (e. qualitative research). Eigindlegar rannsóknir eru 

fyrirspurnara!fer! e!a könnunarlei!angur (e. inquiry) "ar sem leitast er vi! a! 

skilja félagsleg ferli í samhengi, bæ!i út frá sjónarhóli "eirra sem eru rannsöku! 

og rannsakandans sjálfs (Esterberg, 2002). Eigindlegar rannsóknara!fer!ir eru 

afar sveigjanlegar. Gagna er afla! á margvíslegan hátt, s.s. me! vi!tölum og 

"átttökuathugunum, og greining gagna byggir á túlkun rannsakandans. 

Eigindlegar rannsóknir mi!ast vi! a! skapa "ekkingu á mannlegum og 

félagslegum vandamálum (Creswell, 2007). Eigindlegar rannsóknir hafa ekki 

alhæfingargildi "ar sem "átttakendur eru ekki valdir til a! vera nákvæmt 

tölfræ!ilegt úrtak sem endurspeglar "#!i! í heild heldur er leitast vi! a! ö!last 

d#pri skilning á rannsóknarefninu út frá ákve!nu sjónarhorni (Esterberg, 2002).   
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(A3>$A1$'

Í "essum hluta fjalla ég um "ær a!fer!ir (e. methods) sem ég nota!i vi! öflun 

rannsóknargagna og greiningar á "eim. Megin uppistö!urnar eru ellefu vi!töl vi! 

augl#singa- og marka!sfólk og tvo sérfræ!inga, auk greiningu augl#singa.  

 Fyrsta a!fer!in sem ég nota!i voru opin vi!töl (e. open-ended intverviews) 

vi! augl#singa- og marka!sfólk. Marjorie L. DeVault og Liza McCoy (2006) 

fjalla um vi!töl sem rannsóknara!fer! innan etnógrafíu félagslegra tengsla. $ar 

nefna "ær manneskjur sem tekin eru vi!töl vi! uppl#sendur (e. informants). Ég 

mun nota "a! or! hér eftir í sta! "ess a! tala um "átttakendur "ar sem heiti! 

kemur betur til skila hlutverki "eirra í rannsókninni. Me! "ví móti vil ég 

undirstrika mikilvægi "eirra í rannsókninni og a! ekki hef!i veri! kleift a! skapa 

"á "ekkingu sem "essari rannsókn er ætla! a! gera án "eirra. Í anda Dorothy 

Smith lít ég á uppl#sendur sem mikilvægan hlekk í a! veita uppl#singar og inns#n 

í hva!a st#randi valdatengsl móta sta!bundna reynslu. Undirliggjandi forsenda er 

a! félagslegar gjör!ir ver!i til í a!ger!um fólks og a! athafnir og reynsla séu 

samofin félagslegum tengslum í stærra samhengi (Smith, 2002), eins og á!ur 

hefur komi! fram. Uppl#sendum sem tóku "átt í rannsókninni er "annig ætla! a! 

veita inns#n í "au st#randi valdatengsl sem lei!a til "ess a! misrétti birtist í 

augl#singum. Me! ö!rum or!um, a! "ær uppl#singar sem "au veita hjálpi til vi! 

a! útsk#ra hvernig "a! gerist. Í upphafi var um n.k. könnunarvi!töl a! ræ!a "ar 

sem ekki var um fyrirfram móta!an vi!talsramma a! ræ!a heldur var markmi!i! 

a! vi!tölin myndu hjálpa mér a! marka hva!a stefnu rannsóknin tæki í 

framhaldinu. Í kjölfari! útbjó ég vi!talsramma sem ég studdist vi! í vi!tölunum 

en a! ö!ru leyti var innihald hvers vi!tals láti! rá!a för og reynt eftir bestu getu a! 

n#ta hvert vi!tal sem fyrirspurnara!fer! (e. mode of inquiry) (DeVault og McCoy, 

2006). Uppl#sendum er nánar l#st í sérkafla hér á eftir. 

 Önnur a!fer! sem ég nota!i í rannsókninni eru greining á textum47 (e. 

text). Samkvæmt etnógrafíu félagslegra tengsla "jóna textar mikilvægu hlutverki í 

a! yfirfæra e!a samræma a!ger!ir fólks "vert á mismunandi sta!bundnar 

                                                

47 Hér nota ég beina "#!ingu á enska or!inu text en vek athygli á "ví a! á enskri tungu hefur or!i! 

ví!tækari skírskotun en á íslensku. $annig getur texti einnig ná! yfir hljó! og mynd en ekki 

eingöngu rita! or!. 
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a!stæ!ur. $ar sem textarnir eru sameiginlegir, ".e. fólk les og sér texta eftir a!ra, 

"á er hægt a! líta á "á sem utana!komandi stjórnanda (e. regulator). $annig eru 

textar me!höndla!ir sem skipuleggjendur sem er pakka! inn og "eir sendir á 

mismunandi sta!i. Textarnir eru sí!an lesnir á gagnvirkan hátt af móttakendum. 

Textar eru ekki textar í bókstaflegri merkingu, ".e. ekki einvör!ungu or! á bla!i 

heldur geta "eir einnig birst okkur sem hljó!, mynd, o.s.frv. (Smith, 2002). Ég 

breytti vi!tölunum sem ég tók í texta me! "ví a! hljó!rita "au og afrita "au or! 

fyrir or!. Einnig me!höndla ég augl#singar sem texta. Í ritger!inni eru 

augl#singar greindar sem texti og jafnframt tók ég augl#singar me! mér í vi!tölin 

og ræddi "ær vi! uppl#sendur. Túlkun og greining augl#singanna er mikilvægur 

"áttur í a! svara rannsóknarspurningunni um hvernig misrétti í augl#singum 

ver!ur til.   

 $ri!ja og sí!asta a!fer!in sem ég nota!i eru vi!töl vi! sérfræ!inga. 

Sérfræ!ingarnir koma ekki úr augl#singa- og marka!sgeiranum heldur hafa 

sér"ekkingu á myndmáli augl#singa og/e!a jafnréttismálum. Vi!tölin eru 

mismunandi eftir sér"ekkingu vi!komandi, anna! var t.d. alfari! greining á 

augl#singum og gegndi "ví hlutverki a! auka vægi sér"ekkingar í 

innihaldsgreiningu augl#singa í ritger!inni.  

G<<0=*>4#&$'

Rannsóknin spanna!i rúmlega tveggja ára tímabil. Fyrsta vi!tali! var teki! í 

febrúar ári! 2007 og "a! sí!asta í mars 2009. Alls tók ég ellefu opin vi!töl vi! 

augl#singa- og marka!sfólk auk tveggja sérfræ!ingavi!tala. Vi!tölin fóru flest 

fram á vinnusta! uppl#senda.48 $au eiga "a! sameiginlegt a! starfa vi! 

augl#singa- og marka!smál. Fimm "eirra starfa á augl#singastofum, fimm í 

marka!sdeildum fyrirtækja og einn hjá fyrirtæki sem sér um marka!srannsóknir. 

$eim var heiti! nafnleynd í vi!tölunum og "ví er l#singin á "eim nokku! almenn. 

Jafnframt hef ég gefi! "eim gervinöfn sem ver!a notu! í ni!urstö!uhlutanum. $ar 

er ekki ger!ur greinarmunur á hvort "au starfi á augl#singastofu e!a st#ri 

marka!sdeild, "ó "a! komi sums sta!ar fram hvoru megin "au starfa. $au spanna 

                                                

48 Í tveimur tilfellum vildu uppl#sendur a! vi!tölin færu fram annars sta!ar. Anna! vi!tali! fór 

fram hjá Rannsóknastofu í kvenna- og kynjafræ!um (RIKK) og hitt á kaffihúsi. 
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breitt aldursbil, frá "ví a! vera í kringum "rítugt og upp í a! vera komin á 

sjötugsaldur. Flest eru "au á bilinu 30 - 50 ára og me! háskólamenntun. A! "ví a! 

ég best veit eru "au flest í sambandi e!a gift. Kynjaskiptingin er 4 konur og 7 

karlar. Ég valdi "átttakendurna "annig a! ég byrja!i á "ví a! hafa samband vi! 

a!ila á augl#singastofu sem ég "ekkti lítillega. Markmi!i! var a! "a! yr!i n.k. 

könnunarvi!tal til a! ég næ!i betur a! móta rannsóknina. Ég ba! hann um a! 

mæla me! fleiri uppl#sendum, haf!i samband vi! eitthva! af "ví fólki og svo koll 

af kolli. Einnig haf!i ég samband vi! fólk, sérstaklega í marka!sdeildum 

fyrirtækjanna, eftir a! ég haf!i sé! frá "eim augl#singar. Fyrirtækin sem "au 

vinna hjá eiga "a! sameiginlegt a! vera stór á augl#singamarka!inum, ".e. "au 

augl#sa miki!. Ég haf!i átt í einhverjum samskiptum vi! "rjá af uppl#sendum 

mínum á!ur en ég tók vi! "au vi!töl og "ekkti "au "ar af lei!andi lítillega. $au 

sem vinna í marka!sdeildum eru öll í forsvari fyrir marka!smálin. $au sem vinna 

á augl#singastofum eru flest hátt sett og sum í eigendahópi stofanna.  

 Auk opnu vi!talanna tók ég 2 sérfræ!ingavi!töl. Markmi!i! me! "eim var 

a! auka réttmæti (e. validity) greiningar á augl#singum og gögnum (Kvale, 1996). 

Annar sérfræ!ingurinn fór yfir greiningar á nokkrum augl#singum me! mér og 

vi! hinn ræddi ég um kynfer!islegar tengingar vi! börn í augl#singum. $essi 

vi!töl voru bæ!i tekin upp á iPod en ekki afritu! eins og hin "ar sem tilgangurinn 

var ekki a! greina "au. Ég hef "ess í sta! hlusta! á vi!tölin eftir "örfum og flétta! 

efni "eirra inn í rannsóknina eins og vi! á.  

(3*"+A+'.8'*C:4+$H.$4'$+44*+;+4#+4*'

Á!ur en lengra er haldi! er rétt a! rannsakandi geri grein fyrir eigin sta!setningu. 

Femínistar hafa löngum gagnr#nt hi! meinta hlutleysi vísinda, ".e. a! yfir höfu! 

sé hægt a! gera kröfu um a! rannsóknir séu hlutlægar og a! rannsakendum sé 

mögulegt a! mæta algjörlega hlutlægur til leiks (Harding, 1986; Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Afsta!a og sjónarhorn hafa alltaf áhrif á einn e!a annan hátt; 

hvort sem "a! st#rir vali á vi!fangsefni sem rannsaka á, hverjir eru rannsaka!ir, 

hvernig greina á gögnin o.s.frv. Í "essu ljósi vil ég gera grein fyrir sta!setningu 

minni á!ur en lengra er haldi!.  

Ári! 1994 útskrifa!ist ég me! meistarapróf í vi!skipta- og marka!sfræ!i. 

Vi! upphaf námsins fannst mér spennandi a! sjá sjálfa mig fyrir mér í huganum í 
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starfi tengdu augl#singageiranum "egar ég „væri or!in stór“. Vi! lok námsins 

haf!i hins vegar eitthva! breyst. Á lei!inni haf!i ég gerst femínisti og leit 

augl#singar gagnr#nni augum en á!ur. Ég tók eftir a! jafnréttismálum var 

ábótavant í augl#singum og "egar ég loksins „var! stór“ leita!i hugurinn anna!. 

Áhugi minn á augl#singum ö!la!ist n#ja merkingu eftir a! ég tók a! mér hlutverk 

talskonu Femínistafélags Íslands og rá!skonu sta!alímyndahóps ári! 2003 og 

ger!ist "ar me! a!ger!arsinni. Í "ví starfi var mér fátt óvi!komandi sem sneri a! 

jafnréttismálum kynjanna, ".m.t. augl#singar. Ég haf!i stundum samband vi! 

augl#sendur, auk "ess sem ég blogga!i, kom fram í fjölmi!lum og hélt fyrirlestra. 

Mitt sjónarhorn var a! augl#singar hafa mótandi áhrif á samfélagi! og "ar me! 

áhrif á jafnrétti kynjanna, sem er í samræmi vi! "a! sem ég tel mig hafa lært í 

marka!sfræ!inámi. A!ger!ir gegn klámvæ!ingu í augl#singum voru mér 

sérstaklega hugleiknar "ar sem a! mínu mati er hún ska!leg jafnrétti kynjanna og 

einn af "eim "áttum sem vi!heldur og eykur valdaójafnvægi kynjanna. $a! er 

me! "essu hugarfari sem ég hóf rannsóknina ári! 2007. Sem fyrr segir var 

markmi!i! a! tengja saman "essar tvær áhrifaríku fræ!igreinar; marka!sfræ!i og 

kynjafræ!i.  

?1A3>$A1**<&$4148+$'

Veturinn 2006 sótti ég námskei!i! Feminist Approaches to the Analysis of Visual 

Cultures í Helsinki í Finnlandi.49 $ar var ég spur! hvort ég væri ekki hrædd vi! a! 

rannsóknin yr!i túlku! sem ritsko!un á augl#singum og innihaldi "eirra. $ar sem 

rannsóknin sn#st ekki um bo! og bönn heldur rannsókn á hvernig ákve!in tegund 

augl#singa ver!ur til tel ég a! "essi spurning eigi ekki vi!. $rátt fyrir a! ég bindi 

vonir vi! a! rannsóknin muni lei!a til breytinga á innihaldi augl#singa "á ætti 

slíkt a! vera út frá aukinni "ekkingu en ekki vegna "ess a! tjáningarfrelsinu séu 

settar skor!ur á einn e!a annan hátt. Spurningin vakti reyndar me! mér 

hugrenningatengsl um hvort tjáningarfrelsinu sé í raun settar skor!ur ef viss 

rannsóknarefni e!a gagnr#ni á innihald skilabo!a séu illa li!in. Í stefnu Háskóla 

Íslands fyrir árin 2006 – 2011 kemur fram a! akademískt frelsi sé eitt af 

                                                

49 Námskei!i! var haldi! í Christina Institute for Women’s Studies, University of Helsinki dagana 

14. – 16. nóvember 2006. Námskei!i! er hluti af The Nordic Research School in Interdisciplinary 

Gender Studies. 
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grunngildum háskólans. $ar segir: „Í Háskóla Íslands ríkir akademískt frelsi sem 

stu!lar a! gagnr#nni og frjórri hugsun, áræ!ni og ví!s#ni“ (Stefna Háskóla 

Íslands 2006 - 2011, 2006: 7).  

 Framkvæmd rannsóknarinnar var í samræmi vi! si!areglur 

félagsvísindadeildar Háskóla Íslands (Si!areglur fyrir rannsóknir í 

félagsvísindadeild Háskóla Íslands, 2006). Uppl#sendur tilheyra ekki vi!kvæmum 

hópum og voru uppl#st um markmi! rannsóknarinnar fyrirfram. Eftir sem á!ur 

eru nokkrar si!fer!isspurningar sem ég vil fjalla um í samhengi vi! ritger!ina. Sú 

fyrsta tengist hlutverki mínu sem fyrrum talskona Femínistafélags Íslands og a! 

opinberlega er ég andstæ!ingur klámvæ!ingarinnar og kynjamisréttis í 

augl#singum. Ég er nokku! viss um a! sú sta!a haf!i áhrif á "au vi!brög! og svör 

sem ég fékk frá uppl#sendum. Ég er "ó ekki "eirrar sko!unar a! sú "ekking sem 

myndast sé verri fyrir viki! heldur eingöngu ö!ruvísi. Mér var bent á a! opinber 

afsta!a mín gæti leitt til "ess a! ég fengi varnarvi!brög! uppl#senda upp á 

yfirbor!i! og eftir a! hafa greint gögnin tel ég a! svo sé í einhverjum tilfellum. Ég 

tel líka a! uppl#sendur hafi stundum veri! opinskárri fyrir viki!. Ég uppl#sti "au 

öll um hlutverk mitt sem fyrrum talskona FÍ "egar ég óska!i eftir vi!tali. $etta 

hlutverk mitt kom stundum upp í vi!tölunum og stundum ekki.  

Önnur spurning l#tur a! "eim hluta ritger!arinnar "ar sem fjalla! er um 

kynfer!islegar tengingar vi! börn í augl#singum. Marga rekur eflaust minni til 

Smáralindarumræ!unnar svoköllu!u, sem minnst var á hér fyrir framan. $ar var 

hart deilt um myndbirtingu á forsí!u fermingarbæklings Smáralindar ári! 2007. 

$ar birtist mynd af 14 ára gamalli stúlku í stellingu sem sumum "ótti ekki vi! 

hæfi. Sú umræ!a vakti margar si!fer!isspurningar, ekki einvör!ungu um efni 

bæklingsins heldur einnig hvernig fjalla! er um börn sem tengjast slíkri umræ!u. 

Íslenskt samfélag er smátt. Börn sem búa í samfélaginu og a!standendur "eirra 

eru "ví ekki varin fyrir umræ!unni og or!un vandamálsins í samhengi vi! "eirra 

persónu. Sumir hafa einnig spurt hva!a áhrif "a! hefur a! gera vandamáli!, ".e. 

kynfer!islegar tengingar vi! börn í augl#singum og ö!rum mi!lum, s#nilegt. Gæti 

"a! hugsanlega auki! vandann? $ví er til a! svara a! aukning hefur or!i! á 

kynfer!islegum tengingum vi! börn í augl#singum sí!ustu árin samkvæmt 

bandarískum og áströlskum rannsóknum og spá! er a! "eim eigi enn eftir a! 

fjölga (Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls, 2007; Rush og 
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La Nauze, 2006b). $etta er vandme!fari! vi!fangsefni en börnum er enginn grei!i 

ger!ur ef vandmáli! er "agga! og "ví leyft a! stækka óáreittu me! tilheyrandi 

aflei!ingum. $essi umræ!a ver!ur ekki leyst í "essari ritger! en ég tel a! fullt 

tilefni sé a! efna til umræ!u um "essi si!fer!islegu álitamál var!andi hvernig á a! 

rannsaka og fjalla um kynfer!islegar tengingar vi! börn í augl#singum. Í "essari 

ritger! valdi ég a! fara bil beggja, ".e. fjalla um vandamáli! en nota teikna!ar 

myndir til greiningar "annig a! umræ!an er ekki tengd vi! börn sem búa í 

íslensku samfélagi. 

Í næsta kafla mun ég greina augl#singar, annarsvegar augl#singar sem 

beint er til fullor!inna og hins vegar augl#singar sem beint er til barna. $ví næst er 

greining á vi!tölum vi! uppl#sendur.  
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Fjölmi!lafræ!ingurinn Mary-Lou Galician segir a! fjölmi!lalæsi sé nau!synleg 

forsenda fyrir l#!ræ!i. Hún telur fjölmi!lalæsi ví!a ábótavant og bendir á a! 

fjölmi!lar endurspegli ekki a!eins raunveruleikann heldur hafi ví!tæk áhrif á 

okkur (Galician, 2004a). Augl#singalæsi er ein tegund fjölmi!lalæsis. Í "ví felst 

a! greina og túlka augl#singar og skilja hva! í "eim felst. Augl#singalæsi er "ó 

ekki gagnsætt or! me! augljósa merkingu. Hægt er a! túlka or!i! á mismunandi 

máta.  Til dæmis hefur "a! a!ra merkingu "egar sagt er a! kenna "urfi börnum 

augl#singalæsi "annig a! "au læri a! gera greinarmun á augl#singum og ö!ru 

fjölmi!laefni e!a "egar vísa! er til "ess a! fullor!i! fólk "urfi a! læra a! lesa í 

merkinguna á bakvi! augl#singar. Á!ur en ég greini augl#singar vil ég "ví kynna 

til sögunnar nokkrar a!fer!ir vi! a! greina augl#singar og hvert markmi! "eirra 

er. 

Hef!bundnar greiningara!fer!ir fela í sér innihaldsgreiningu (e. content 

analysis), táknfræ!i (e. semiotics) og hugmyndafræ!ilega (e. ideological) 

greiningu en n#rri a!fer!ir fela m.a. í sér or!ræ!ugreiningu og hinsegingreiningu 

(greining skv. hinseginfræ!i) (Gill, 2007). Hér ver!ur stikla! á stóru um hva! 

einkennir hverja a!fer! fyrir sig. Innihaldsgreining er megindleg a!fer! "ar sem 

t.d. er hægt a! telja fjölda kvenna og karla sem koma fyrir í augl#singum e!a telja 

hversu oft tiltekin "emu koma fyrir, s.s. konur sem húsmæ!ur e!a karlar sem 

umhyggjusamir fe!ur. Veikleiki "essarar nálgunar er a! einungis er tali! hversu 

oft ímyndirnar e!a "emun sem leita! er a! koma fyrir en d#pri greiningu skortir. 

Greining sem byggir á táknfræ!i kafar d#pra og greinir einstakar ímyndir e!a 

táknmyndir. Táknfræ!i er flokka! sem bæ!i kenning og a!fer!. Me! táknfræ!i er 

innihald skilabo!anna afbyggt (e. deconstruct) á sama tíma og sú merking sem vi! 

leggjum í "a! sem táknin standa fyrir er ger! ljós. Táknfræ!i einskor!ast vi! 

stakar ímyndir, öfugt vi! "ri!ju a!fer!ina, hugmyndafræ!ilega greiningu, sem 

byggir á a! greina margar ímyndir og hvernig "ær tengjast menningarlegum 

hugmyndum um valdatengsl o.fl. Hugmyndafræ!ileg greining byggir a! stórum 
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hluta á kenningum ítalska kenningasmi!sins Antonio Gramsci. Me! 

hugmyndafræ!ilegri greiningu er mögulegt a! greina mynstur í sjónrænni 

menningu til a! auka skilning okkar á t.d. hvernig kynin birtast okkur í 

augl#singum (Gill, 2007).  

N#rri a!fer!ir eins og or!ræ!ugreining og hinsegingreining eru sí!an 

nota!ar til a! d#pka skilning okkar enn frekar. Or!ræ!ugreining getur veri! 

margvísleg en sú a!fer! sem ég legg áherslu á hér er or!ræ!ugreining í anda 

Foucault og byggir á a! sko!a valdatengsl. Sí!asta a!fer!in sem ég fjalla um hér 

er greining í anda hinseginfræ!i. Sú greining byggir ekki eingöngu á a! sko!a 

hversu oft samkynhneigt fólk birtist í augl#singum heldur ekki sí!ur a! sko!a hi! 

gagnkynhneig!a forræ!i sem birtist svo ví!a (Gill, 2007).  

Skilin á milli a!fer!a eru ekki alltaf ljós, enda byggja "ær a! sumu leyti 

hver á annarri. Í greiningunum hér fyrir ne!an er hugmyndafræ!ileg greining 

notu! sem útgangspunktur, ".e. markmi!i! er a! sko!a "á hugmyndafræ!i um 

kynin sem birtist í augl#singunum og hva!a hlutverki hún "jónar í félagslegu- og 

menningarlegu tilliti. $ær a!fer!ir sem ég nota til a! túlka og d#pka greininguna 

eru or!ræ!ugreining, táknfræ!i og femínísk samtvinnun mismunarbreyta (Gill, 

2009). Hinsegingreining rúmast innan sí!asttöldu a!fer!arinnar og er auk "ess 

ekki meginvi!fangsefni greiningarinnar "ó hi! gagnkynhneig!a forræ!i sé hluti af 

greiningunni. Hinsegingreining er "ví ekki notu! sem sjálfstætt greiningartæki 

heldur er komi! inn á "á nálgun eftir "ví sem vi! á.  

Mary-Lou Galician hefur "róa! greiningara!fer! fyrir augl#singar sem er 

ætla! a! stu!la a! auknu augl#singalæsi. A!fer!in byggir á a! greina og gagnr#na 

augl#singar út frá "eim undirliggjandi forsendum sem "ær byggja á ásamt "ví a! 

r#na í áhrifin sem "ær hafa á bæ!i einstaklinga og samfélagshópa (Galician, 

2004b). $ví tel ég "essa a!fer! henta vel sem ramma utan um greininguna mína. 

A!fer!in felst í eftirfarandi 7 skrefum (Merskin, 2004): 

1. Uppgötvun (a! finna og tilgreina) (e. detection (finding/identifying)) 

2. L#sing (e. description) 

3. Afbygging (e. deconstruction) 

4. Greining (e. diagnosis) 

5. Hönnun (e. design) 
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6. Vitnisbur!ur (e. debrief) 

7. Mi!lun (e. dissemination) 

Skrefunum sjö ver!ur ekki l#st nánar hér. $ess í sta! ver!ur greiningin notu! til 

a! s#na hva! felst í hverju skrefi fyrir sig. Greiningunni er skipt upp í tvo hluta. 

Fyrst greini ég saman "rjár augl#singar "ar sem markhópurinn er fullor!i! fólk og 

í seinni greiningunni er sjónum beint a! marka!sefni "ar sem börn eru 

markhópurinn. 

@'&-,-,.%AB%!4.4'%)C,4,,#'%#$1#.#'%*-.%#$%1D)#(#,4(%

Skref 1: Uppgötvun 

Augl#singarnar "rjár eru prentaugl#singar frá Sorpu og Krabbameinsfélaginu og 

sjónvarpsaugl#sing frá Vodafone. Ég valdi a! hafa augl#singarnar frá mismunandi 

fyrirtækjum og félagasamtökum til a! s#na a! birtingarmyndir einskor!ast ekki 

vi! eina tegund fyrirtækja, s.s. einkafyrirtækja, heldur geta "ær birst hvar sem er. 

Ein augl#singin er frá fyrirtæki í opinberri eigu (Sorpu), ein frá félagasamtökum 

(Krabbameinsfélagi!) og sú "ri!ja frá hlutafélagi (Vodafone).  

Skref 2: L$sing 

Augl#singin frá Sorpu er kynning á n#jum 

grenndargámum fyrir endurvinnslu 

heimilissorps. Ne!ri hluti augl#singarinnar 

byggir á texta og er hann óhá!ur 

greiningunni, a!eins efri hlutinn ver!ur 

greindur, ".e. myndefni!. Myndin s#nir 

tvo einstaklinga vi! matarbor!, líklega 

fe!gin "ar sem karlma!urinn er töluvert 

eldri en unglingsstúlkan. Á bor!inu eru 

#msar matvörur í endurvinnanlegum 

umbú!um og fe!ginin eru upptekin vi! 

lestur. Fa!irinn les Morgunbla!i! og 

unglingsstúlkan les tímariti! Sé! og heyrt. 

Fa!irinn er klæddur í dökkar buxur, ljósbláa skyrtu og bindi. Unglingsstúlkan er 

klædd í gallabuxur, svartan bol sem er opinn í hálsmáli! "annig a! sést móta fyrir 

brjóstaskoru og rau!a í"róttapeysu me! hvítum röndum utan yfir. Á forsí!u Sé! 

Mynd 2: Augl"sing Sorpu 
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og heyrt glittir í mynd af fyrirsætunni Ásdísi Rán léttklæddri í kynfer!islega 

bjó!andi stellingu. Stúlkan heldur bla!inu "annig a! önnur sí!an af opnunni sem 

hún er a! lesa beygist aftur og áhorfandinn sér "ví hva! er á bla!sí!unni, en "a! 

er mynd af konu í ermalausum og flegnum kjól.  

Augl#singin frá Krabbameins-

félaginu er hluti af augl#singaherfer!inni 

Bleiku slaufunni frá árinu 2008. Herfer!in 

var birt samhli!a söfnunarátaki í október. 

Myndin s#nir tvær múffur í ljósbleikum 

formum, me! hvítu kremi og fagurrau!u 

kirsuberi á toppnum. Búi! er a! bíta í a!ra 

kökuna. Bakgrunnur augl#singarinnar er 

bleikur. 

Sjónvarpsaugl#singin Risafrelsi frá 

Vodafone er me! ungu fólki í a!alhlut-

verkum, "rem konum og "rem körlum. Hún 

hefst á "ví a! ungur karl og kona í bíl sjá 

risavaxna unga konu á gangi. Risavaxna 

konan er klædd í mjög stuttar gallastuttbuxur, háhæla!a skó og appelsínugulan bol 

me! uppbrettum ermum. Fljótlega birtist önnur risavaxin kona á gangi. Hún er í 

stuttum sumarlegum kjól, ermarnar eru stuttar og hálsmáli! flegi!. Hún er me! 

bera leggi og í háhælu!um skóm. Vi! sjáum inn í íbú! í fjölb#li "ar sem ungur 

ma!ur tannburstar sig. Risavaxna konan í kjólnum gægist inn um gluggann hjá 

honum og blikkar hann me! bros á vör. $ví næst stekkur risavaxinn ungur 

karlma!ur fram á sjónarsvi!i!. Hann er klæddur í gallabuxur, ermalausan 

hl#rabol, hvíta strigaskó og heldur á hatti sem hann skellir á höfu!i!. Næst sést 

hvar risavaxin kona stígur upp úr sjónum vi! höfnina. Hún er íklædd svörtu bikiní 

og bleikum hl#rabol utan yfir. Hári! á henni er blautt og hún sveiflar "ví upp og 

aftur fyrir bak. Vi! sjáum jafnframt eldri karlmann standa og horfa á hana "ar sem 

hún gengur í burtu.  

Næst sjáum vi! aftur konuna í sumarkjólnum ganga um strætin og strákinn 

me! hattinn hoppa um aftar í götunni. Stúlkan í bikiníinu birtist "ví næst á 

Austurvelli "ar sem hún kemur sér makindalega fyrir í sólba!i og hefur "á sett 

Mynd 3: Augl"sing Krabbameinsfélagsins 
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upp sólgleraugu. Í næsta atri!i sjáum vi! hvar risavaxinn karlma!ur kastar 

frisbídisk yfir blokk sem hann gnæfir yfir. Hann er íklæddur stuttermabol en restin 

af honum er hulin bak vi! blokkina. Annar karlma!ur kemur svífandi, kastar sér 

fram til a! grípa frisbídiskinn. Hann er í gallabuxum, ljósbláum stuttermabol og 

svörtum strigaskóm. Strákurinn me! hattinn birtist "ví næst til hli!ar vi! 

Stjórnarrá!i!. Hann stekkur yfir styttuna af Kristjáni 9. og lendir hinum megin vi! 

styttuna af Hannesi Hafstein og samtímis heyrist karlmannsrödd segja: 

„Risafrelsi. Fimm vinir óhá! kerfi“ og samsvarandi texti birtist á skjánum. A! 

lokum sjást fjórir risar, konan í sumarkjólnum og konan í stuttbuxunum ásamt 

karlinum me! hattinn og "eim sem kasta!i frisbídisknum standa hátt yfir húsin í 

borginni og hreyfa sig í takt vi! tónlistina en alla augl#singuna hljómar lagi! Big 

me! Suzy Thunder. Auk "eirra sem nefnd hafa veri! í l#singunni eru nokkrir 

aukaleikarar, anna!hvort í hlutverki áhorfenda e!a fólks á förnum vegi. 

Skref 3: Afbygging 

Undirliggjandi í öllum augl#singunum "remur eru sta!almyndir um hlutverk 

kynjanna. Í "eirri fyrstu, frá Sorpu, sjáum vi! a! karlma!urinn er eldri og 

vir!ulegri. Hann les Morgunbla!i!, ".e. hann fylgist me! "jó!málunum, hann er 

hugsandi vera. Unglingsstúlkan les hins vegar slú!urbla!, fréttir af fræga fólkinu 

og "ess háttar, hún er me! ö!rum or!um upptekin af hégómleikanum. $etta 

undirstrikar tvenndarpari! sál/líkami í tvíhyggjuhugsuninni. Í augl#singunni 

birtist okkur stigveldisskipting sem er undirstriku! bæ!i af aldri og kyni.  

 Augl#singin frá Krabbameinsfélaginu byggir einnig á hugmyndum um 

konur sem líkama. Múffurnar eiga augljóslega a! tákna konubrjóst og me! "ví a! 

nota matvöru sem tákn fyrir brjóstin er konan hlutger!; hún birtist okkur í 

bókstaflegri merkingu sem neysluvara sem a!rir geta gætt sér á. Hægt er a! lesa 

hlutverk konunnar sem neysluvöru á tvo vegu; annars vegar sem tilvísun í 

kynfer!islegt hlutverk konunnar og hins vegar hlutverk brjóstanna til a! fæ!a 

ungabörn. Í "essu tilviki er kynfer!isleg tenging og tenging vi! klámvæ!inguna 

sterkari "ar sem kirsuberin sem trjóna á toppnum eru "ekkt kynfer!isleg tilvísun 

sem táknar meyjarhafti! og hreinar meyjar (Herbst, 2001). Slíkar tilvísanir eru 

t.a.m. "ekktar úr íslenskri tónlist. Hljómsveitin N# dönsk titla!i eitt laga sinna 

Kirsuber og í textanum hljómar: 
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Hvít hvít brjóstin "ín og kirsuber 

Köstu!u mér í hylinn  

Berjamó, berja augum, berja "ig 

Aftur augum 

Og draumur minn í efstu hillu   

Söngvarinn Jónsi í svörtum fötum syngur á svipu!um nótum í laginu Nakinn: 

Hvítur líkaminn 

Kirsuberinn stinn 

$ú veist mig langar inn 

Athyglisvert er a! sko!a a! í bá!um textanum er lög! áhersla á hvíta líkama og 

sömu tilvísun er a! finna í augl#singu Krabbameinsfélagsins. Kökurnar eru bá!ar 

tiltölulega nettar og vel móta!ar. Túlka má "a! sem svo a! vísunin sé ekki í hva!a 

konubrjóst sem er heldur ung og stinn brjóst, hvít "ar a! auki "ar sem kremi! er 

hvítt, ".e. múffurnar eiga a! tákna brjóst á ungri, hvítri konu, rétt eins og í 

textunum. En konan í augl#singu Krabbameinsfélagsins, e!a líkaminn, gengur 

ekki heil til skógar. Í "essu tilfelli hefur einhver sökkt tönnunum í hana og eftir 

sitja leifarnar, afgangurinn; krabbameini! hefur biti! í hana og eftir situr skemmd 

vara – galla! brjóst.  

Augl#singin frá Vodafone birtir okkur bæ!i karla og konur en í ólíkum 

hlutverkum "ó. Konurnar eru mun fáklæddari en karlarnir og kynfer!islegt 

hlutverk "eirra er augljósara. Konurnar eru flestar passívar e!a óvirkar, ".e. "ær 

ganga um og fara í sólba! en karlarnir eru s#ndir virkari, bæ!i hoppandi um og a! 

leika sér me! frisbí. Tilvísun er "ví í tvenndarpari! virkur/óvirk (karl/kona) úr 

tvíhyggjuhugsuninni. Konurnar birtast okkur einnig sem líkamar og vi!fang hins 

karllæga augnará!s, t.d. í atri!inu "ar sem eldri karlma!ur horfir á ungu konuna 

koma upp úr sjónum. Konurnar sækja vald sitt a! einhverju leyti einnig í "etta 

hlutverk sem sést t.d. á konunni sem blikkar karlmanninn og brosir blítt til hans. 

Konan sækir vald sitt í kyn"okkann og ver!ur "ví endurómun af hinni 

póstfemínísku birtingarmynd sem Rosalind Gill (2008) fjallar um og ger! er grein 

fyrir í kaflanum Í fjötrum frelsis. Me! "ví a! beita femínískri samtvinnun 

mismunarbreyta (Gill, 2009) út frá sjónarhóli útilokunar, ".e. hva! birtist okkur 
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ekki, "á sjáum vi! a! risarnir í augl#singunni tákna frelsi! og frelsi! birtist sem 

ungt, hvítt, heilbrigt og gagnkynhneigt fólk.  

Skref 4: Greining 

Augl#singarnar "rjár vi!halda allar ríkjandi hugmyndum um kynin og engin 

"eirra br#tur upp sta!almyndir e!a kynhlutverk samfélagsins. A!aláherslan er á 

konur sem líkamlegar verur, karla sem gerendur; hugsandi verur e!a virka 

"átttakendur. Unglingsstúlkan í Sorpuaugl#singunni les Sé! og heyrt og 

undirstrikar "ar me! a! hugur hennar á ekki a! ná út fyrir líkamann. Hún er ekki 

a! undirbúa sig til a! taka vi! valda- e!a áhrifamiklu embætti; hún er a! "jálfa sig 

í a! skreyta búri!, svo vísa! sé til or!a Wollstonecraft. Krabbameinsfélagi! 

undirstrikar enn frekar "etta hlutverk konunnar. Brjóstakrabbamein er ekki mein í 

konum, "a! er mein í brjóstum. Saman-sem-merki er "ar me! sett á milli "ess a! 

vera kona og a! vera líkami. Vodafone augl#singin ítrekar "etta hlutverk me! "ví 

a! leggja fyrst og fremst áherslu á líkama og útlit kvennanna í augl#singunni.  

$egar augl#singarnar eru sko!a!ar sem heild má setja "ær í samhengi vi! 

kenningar Collins (2000) um stjórnandi ímyndir sem me! ítrekun styrkja í sessi 

ríkjandi hugmyndir og stu!la a! "ví a! "ær ver!i normi! e!a vi!mi!i! sem 

gengi! er út frá a! sé e!lilegt. $annig er t.d. ekki véfengt a! konur séu hégómlegar 

verur sem fyrst og fremst hugsa um útlit og slú!ur (lesa t.d. Sé! og heyrt en ekki 

fréttir og a!sendar greinar í Morgunbla!inu).  Einnig er áherslan á æskuna og 

ímynd hinnar „hreinu“ (og hvítu) konu, sbr. hvernig múffurnar skírskota til ungra 

og stinnra brjósta. Hægt er a! máta kvenhlutverkin vi! or! Mary Wollstonecraft 

frá árinu 1792 og sem vitna! er í hér a! framan; hugur konunnar a!lagar sig a! 

líkamanum sem myndar búri! sem konan er föst í. Eina sem hún getur gert er a! 

skreyta búri! (Wollstonecraft í Bordo, 1999). Líkaminn og kynfer!islegt hlutverk 

hans ver!ur me! ö!rum or!um mi!punkturinn í tilveru kvenna. Áherslan er "ví 

ekki á sjálfsforræ!i kvenna heldur á hversu vel "eim tekst a! uppfylla 

kynfer!islegt "jónustuhlutverk vi! karla. $etta tengist líka kenningu Bergers um 

konur sem breyta sér í sjónrænan hlut "ar sem "eirra hlutverk er a! vera sú sem 

horft er á, á me!an karlinn er í hlutverki áhorfandans (Berger, 1972). Valdi! 

birtist okkur "ví í hinu alltumlykjandi augnará!i, konan sem veit a! hún er undir 

eftirliti og tekur "ví a! sér hlutverk fangavar!arins sjálf (Foucault, 2005).  
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Skref 5: Hönnun 

Í öllum augl#singunum hef!u veri! hæg heimatökin a! breyta hinum stjórnandi 

ímyndum "annig a! hlutverki! hef!i veri! ö!ruvísi. Í Sorpuaugl#singunni hef!i 

t.d. legi! beint vi! a! unglingsstúlkan læsi Morgunbla!i! e!a eitthva! anna! bla! 

sem vísar til áhuga á fréttum, "jó!málum e!a ö!ru "ess háttar. Einnig hef!i veri! 

einfalt mál a! hafa bolinn minna opinn í hálsinn. Til a! undirstrika hversu samofi! 

kynhlutverkin eru hinum st#randi ímyndum og normaliseringu kyngerva má 

ímynda sér a! fa!irinn sæti jakkafataklæddur og læsi Sé! og heyrt. Líklegt er a! 

mörgum "ætti sú ímynd ekki passa vi! hugmyndir sínar um kynin og „náttúrulegt 

e!li“ "eirra "ar sem jakkafötin eru samofin ímynd valdsins en Sé! og heyrt er ekki 

tengt vi! "au sem tróna á toppi valdapíramída samfélagsins heldur "vert á móti, 

undirskipa!a hópa "jó!félagsins.  

Ef vi!snúningur er jafnframt nota!ur fyrir augl#singu 

Krabbameinsfélagsins mætti ímynda sér a! "a! birti augl#singu til varnar 

blö!ruhálskrabbameini karla "ar sem gulur, stinnur banani væri a!almyndefni!. 

Búi! væri a! bíta af bananum sem tákn um meini!, ".e. meini! væri sett fram sem 

bein árás á karlmennskuna og hann væri minni ma!ur fyrir viki!. Án "ess a! vera 

me! rökstudda rannsóknarvinnu hér a! baki ætla ég engu a! sí!ur a! leyfa mér a! 

efast um a! slíkri framsetningu væri fagna! e!a a! hún "ætti ásættanleg vegna 

"ess a! hinar stjórnandi ímyndir eru ekki eins fyrir konur og karla. Hlutverk karla 

er ekki skilgreint út frá kynfer!islegu "jónustuhlutverki vi! konur og "ví er ekki 

vísa! í blö!ruhálskrabbamein sem skemmd á karlmanninum sem neysluvöru á 

sama hátt og gert er vi! konur. Krabbameinsfélaginu hef!i veri! í lófa lagi! a! 

undirstrika me! augl#singum sínum a! eftirlit me! brjóstakrabbameini felist í "ví 

a! bjarga konum en ekki brjóstum me! "ví a! leggja áherslu á konur sem lifandi, 

margbrotnar og margbreytilegar verur. 

Vodafone augl#singunni hef!i einnig veri! au!velt a! breyta me! "ví a! 

huga betur a! klæ!na!i og atferli risanna. Hægt hef!i veri! a! hafa konurnar og 

karlana svipa! miki! klædd í sta! "ess a! vísa í "rástefi! léttklæddar konur og 

fullklæddir karlar. Jafnframt hef!i veri! au!velt a! hafa konurnar virkari í 

leikjum, eins og karlana. T.d. a! hafa karl og konu a! kasta frisbídisk á milli sín. 
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Skref 6: Vitnisbur!ur 

Allar augl#singarnar má setja í samhengi vi! kenningar Foucault um hi! 

alltumlykjandi vald; valdinu er ekki formlega úthluta! í hendur eins e!a fárra 

a!ila heldur birtist "a! ví!a (Foucault, 2005). Me! "ví a! nota sta!almyndir og 

kunnuleg "rástef úr hugmyndasögulegum birtingarmyndum kynjanna er 

kynhlutverkunum vi!haldi!. Konur vita a! "ær eru undir eftirliti "ar sem 

birtingarmyndir "eirra vísa endurteki! í líkamlegt atgervi sem móta! er eftir 

"röngt skilgreindum stö!lum. Konur vita af hlutverkaskiptingunni, a! "ær eru 

hinn sjónræni hlutur sem Berger fjallar um (Berger, 1972); vita af "ví a! vera 

stö!ugt undir smásjánni, me!taka (e. internalize) "ar af lei!andi skilabo!in sem í 

"ví felast og taka upp sjálfseftirlit (Bartky, 1998). Endurtekning og ítrekunin sem 

sést í augl#singum frá mismunandi birtingara!ilum normaliserar kyngervin svo 

liti! er á "au sem e!lileg og óbreytanleg. Ef liti! er til hlutverks augl#singanna 

umfram "a! a! selja "á vöru, hugmynd e!a "jónustu sem í bo!i er sést a! 

menningarlegt hlutverk augl#singanna ver!ur hluti af "eim stjórnandi ímyndum 

sem Collins segir a! "jóni í raun "ví hlutverki a! vera hugmyndafræ!ileg 

réttlæting á menningu samtímans, e!a réttara sagt, misrétti samtímans (Collins, 

2000).  

 Tasha N. Dubriwny (2009) hefur fjalla! um brjóstakrabbamein út frá 

menningarlegri mótun sjúkdómsins. $rátt fyrir a! krabbameini! sjálft sé 

augljóslega raunverulegt "á hefur átt sér sta! heilmikil menningarleg mótun 

var!andi hvernig brjóstakrabbameinssjúklingar eiga a! vera og takast á vi! 

sjúkdóminn. Kvenleikinn spilar "ar stórt hlutverk en fyrirmyndarsjúklingurinn 

s#nir t.d. heilbrig!isstarfsfólki undirgefni og hl#!ni, tekur sjúkdómnum me! bros 

á vör og setur "arfir sínar í anna! sæti, á eftir "örfum fjölskyldu og annarra 

a!standenda. Jafnvel er gengi! svo langt a! segja a! "a! sé jákvætt og valdeflandi 

fyrir konur a! fá brjóstakrabbamein (Dubriwny, 2009). Kate Collie og Bonita C. 

Long (2005) hafa einnig skrifa! um menningarlega mótun brjóstakrabbameins, 

nánar tilteki! mikilvægi "ess a! konur hafi svigrúm til a! skapa eigin merkingu 

(e. meaning making) í tengslum vi! krabbameini!. Ni!ursta!a "eirra er sú a! í 

sta! "ess a! hampa ákve!inni merkingu í tengslum vi! brjóstakrabbamein "á sé 

gagnlegra a! stu!la a! a!stæ!um "ar sem konurnar hafi svigrúm til a! skapa sér 

eigin merkingu. Einnig "arf a! sam"ykkja "á merkingu sem konunum sjálfum 
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finnst gagnlegar og sí!ast en ekki síst a! vinna gegn ríkjandi or!ræ!um um 

brjóstakrabbamein sem hindra konur í a! skapa eigin merkingu (Collie og Long, 

2005).  

Sí!ast talda atri!i! er mikilvægt í tengslum vi! augl#singu 

Krabbameinsfélagsins. Brjóst hafa a!ra merkingu en #msir a!rir líkamspartar 

kvenna. Collie og Long (2005) setja samhengi á milli undirskipa!rar stö!u kvenna 

í samfélaginu og "ess a! tengja brjóstakrabbamein vi! líkamleika kvenna. Hér k#s 

ég a! setja inn beina tilvitnun í grein "eirra "ar sem or!alagi! undirstrikar 

greininguna á augl#singunni:  

Í vestrænum samfélögum er vir!i kvenna meti! í gegnum líkama 

sem eru kynlífs- og neysluvæddir fyrir hi! karllæga augnará! og 

karlmannlega neyslu. $a! er dæmigert fyrir karla a! leita eftir e!a 

áskilja sér eignarhald/stjórn á líkömum kvenna og a! nota "etta 

eignarhald/stjórn til a! ná og vi!halda völdum yfir konum og valdi 

í tengslum vi! a!ra karla. Brjóst eru táknræn fyrir kvenlíkamann 

og mikilvæg til a! framkvæma vald karla.  

(Collie og Long, 2005: 850, byggt á rannsóknum Saywell o.fl.)50 

Hér er tala! um neyslu karla á kvenlíkamanum og brjóstin sem tákngerving 

kvenlíkamans; hlutverk sem er fært í mynd me! kökum sem táknmyndum fyrir 

brjóst konunnar í augl#singu Krabbameinsfélagsins, ".e. konan er bókstaflega sett 

fram sem neysluvara fyrir karlmenn. A! sögn Collie og Long getur sú framsetning 

a! túlka brjóstakrabbamein sem ógn vi! kynverund kvenna e!a mó!urhlutverki! 

leitt til "ess a! kona sem vill „verja sig fyrir félagslegri, andlegri og líkamlegri 

útr#mingu“ (Collie og Long, 2005: 850) á í erfi!leikum me! a! skapa sína eigin 

merkingu í tengslum vi! brjóstakrabbameini!. Ástæ!an er sú a! me! "ví a! tengja 

vir!i hennar sem konu vi! brjóstin, "á hefur vir!i hennar sem manneskja veri! 

smætta! ni!ur í ekki neitt. $ær benda á a! ein lei!in til a! takmarka "ekkingu og 

                                                

50 „in western cultures, women are attributed value via bodies that are sexualized and commodified 

for male gaze and masculine consumption. It is typical for men to seek or assume 

ownership/control of women’s bodies and to use this ownership/control to gain and maintain 

power over women and power in relation to other men. Breasts are emplematic of the female body 

and are important in the transaction of male power.“ 
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"a! sem má segja sé a! „tala um fólk sem hluti í sta! lifandi vera“ (Collie og 

Long, 2005: 849).  

 Allar augl#singarnar "rjár eru hluti af st#randi valdatengslum sem lúta a! 

"ví a! vi!halda hef!bundnum hlutverkum kynjanna. Ekki er ger! tilraun til a! 

brjóta upp kynjakerfi! e!a jafna stö!u kynjanna innan "ess heldur eru ríkjandi 

valdatengsl ítreku! og "ar me! styrkt í sessi.  

Skref 7: Mi!lun 

Me! "ví a! r#na í augl#singarnar og greina "ær náum vi! a! setja "ær í stærra 

samhengi og draga fram uppsöfnu! áhrif margra ímynda sem birtast okkur úr 

ólíkum áttum en byggja nokkurn veginn á sömu hugmyndum um kynhlutverk og 

kyngervi. Greiningin nær ekki einungis til tæknilegra gæ!a e!a hversu áhrifaríkar 

"ær eru í a! selja "á vöru, "jónustu, málsta! e!a hugmynd sem "eim er ætla!, 

heldur ekki síst til samfélagslegs hlutverks "eirra og mætti til a! hafa áhrif á 

st#randi valdatengsl samfélagsins.  $annig náum vi! betur a! sko!a áhrifin og 

valdi! sem felst í augl#singum, og "ar me! valdi! sem b#r hjá "eim sem 

augl#singarnar skapa.   

@'&-,-,.%AAB%E411C'$-,%2?',%

Skref 1: Uppgötvun 

Sem fyrr segir eru kynfer!islegar tilvísanir í börn, e!a kynlífsvæ!ing barna, a! 

aukast (Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls, 2007; Rush 

og La Nauze, 2006a) og "ví tel ég br#nt a! greina einnig slíkar augl#singar í "eim 

tilgangi a! stu!la a! betra augl#singalæsi var!andi birtingarmyndir barna. Hér 

valdi ég ekki beinlínis augl#singar, heldur marka!sefni sem teki! er af vefsí!u 

SPRON51 fyrir krakka og ætla! er börnum. $ar er a! finna kynfer!islegar 

tilvísanir sem geta varpa! ljósi á hvernig slíkt birtist í augl#singum/marka!sefni 

"egar um börn er a! ræ!a. Marka!sefni! er greint út frá a!fer!um Emma Rush og 

Andrea La Nauze (2006a), en í annarri áströlsku sk#rslunni frá árinu 2006 sem 

sagt var frá hér a! framan, setja "ær fram helstu birtingarmyndir kynlífsvæ!ingar 

barna. 
                                                

51 SPRON er ekki lengur til. $ann 21. mars 2009 skipa!i Fjármálaeftirliti! skilanefnd yfir bankann 

(sjá nánar á www.spron.is).  



    68 

Skref 2: L$sing 

SPRON hélt úti vefsí!u sem sérstaklega var ætla! a! höf!a til barna. Vefsló!in 

var www.spronkrakkar.is og "ar voru fjórar teiknimyndapersónur, tvær stelpur og 

tveir strákar, á aldrinum 5 – 11 ára nota!ar til a! „skemmta krökkunum, fræ!a "au 

og a!sto!a vi! sparna!“, eins og sag!i á heimasí!unni. Krakkarnir voru: Ína 5 ára, 

Ari 6 ára, Da!i 10 ára og Drífa 11 ára. Á myndunum sáust krakkarnir sinna 

áhugamálum sínum og einnig var texti "ar sem áhugamálum "eirra var l#st.   

Skref 3: Afbygging 

 

Mynd 4: Ína 5 ára 

Yngsta barni! er Ína en hún er 5 ára. Hún er í leikskóla, æfir fimleika, 

finnur sér alltaf eitthva! a! gera og finnst gaman a! leika úti. Hún getur fari! í 

bæ!i handahlaup og kollhnís og á myndinni er hún s#nd á línuskautum. Ef liti! er 

til hef!bundinna tvíhyggjuhugmynda um hlutverk kynjanna "ar sem körlum er 

stillt upp sem virkum gerendum en konum sem óvirkum "á fellur Ína ekki a! 

"eim hugmyndum. Hún er "vert á móti s#nd sem virkur krakki, alltaf á fer!inni. 

Hins vegar er athyglisvert a! sko!a mismunandi or!alag hjá Ínu og Ara. 

Sérstaklega er tilgreint a! Ínu finnist gaman a! leika sér úti, eins og innileikir séu 

reglan. Hjá Ara er eingöngu tilteki! a! honum finnist gaman a! leika sér án "ess 

a! tilgreina hvort "a! sé inni e!a úti. Einnig má velta upp "eirri spurningu hvort 

sagt sé a! hún finni sér alltaf eitthva! a! gera til a! brjóta upp tvíhyggjuna um 
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stelpur sem óvirkar en stráka sem gerendur, ".e. gengi! er út frá "ví sem gefnu a! 

stelpur séu óvirkar og "ess vegna "arf sérstaklega a! tilgreina "egar svo er ekki.  

Sta!almyndin er notu! "egar kemur a! vali á virkni Ínu, ".e. hún stundar 

í"róttir sem oft eru stimpla!ar sem kvenlægar, sbr. fimleika og línuskauta. $á er 

Ína íklædd stuttum kjól, sem bæ!i má líta á sem a!greiningu frá strákum sem og 

skírskotun í framtí!arhlutverk hennar sem kynveru.  

 

Mynd 5: Ari 6 ára 

Í samanbur!i vi! fatna! Ara, sem er 6 ára og "ví nálægt henni í aldri, sést 

a! hans föt eru ví!ari og spyrja má hvort "au séu a! einhverju leyti ekki eins 

heftandi "ví ekki "arf a! passa upp á a! "au séu á sínum sta!, sbr. a! tryggja a! 

pilsi! togist ekki upp. Ara finnst gaman a! leysa alls kyns "rautir og finnst gaman 

í skák, hann hefur meira a! segja unni! pabba sinn. Eins og Ína er Ari virkur 

"egar kemur a! hreyfingu en a! auki er hann ger!ur a! hugveru "ar sem honum 

finnst gaman í skák og a! leysa "rautir. $a! er í anda hef!bundinna 

tvíhyggjuhugmynda um kynin "ar sem hi! karllæga er tengt vi! hi! andlega, e!a 

vitsmunalega getu, á me!an hi! kvenlæga er tengt vi! líkamann. $essar 

hugmyndir eru styrktar í sessi me! "ví a! tilgreina a! Ari hafi unni! pabba sinn í 

skák en ekki mömmu sína. $egar vi! sko!um eldri börnin kemur meiri munur í 

ljós en á Ínu og Ara.  
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Mynd 6: Da!i 10 ára 

Da!i er 10 ára. Hann er fótboltastrákur sem finnst gaman a! teikna. 

Fótboltinn er hef!bundi! kynhlutverk fyrir strák á "essum aldri. Vi! fyrstu s#n 

mætti tengja "a! a! teikna frekar vi! kvenlæga ímynd en karllæga en Da!a finnst 

gaman a! gera teiknamyndasögur um fótboltageimverur. $ar me! er kvenlæga 

tengingin fjarlæg!, bæ!i me! tengingu vi! karllæg áhugamál eins og fótbolta og 

geimverur, og tengingu vi! teiknimyndasögur. $egar myndin af Da!a er sko!u! er 

hægt a! greina "ar kynfer!islegar tengingar. Vi! samanbur! á myndinni af Ara 

sést a! Da!i er töluvert fullor!inslegri, "ó hann sé a!eins 10 ára. Hann er me! 

brei!ar axlir og í gegnum stuttermabolinn má greina stæltan brjóstkassa og jafnvel 

„six-pack“ magavö!va. $etta er eitt af einkennum kynfer!islegra tenginga vi! 

börn sem fjalla! er um í sk#rslu Rush og La Nauze (2006a) en "ar benda "ær á a! 

ein birtingarmynd kynlífsvæ!ingar drengja sé a! s#na "á me! eiginleika sem 

tilheyra fullor!num karlmönnum, s.s. me! brei!ar axlir. Einnig benda "ær á a! 

„fullor!insáhrifin“ séu framköllu! me! #msum hjálparme!ulum, t.d. me! "ví a! 

birta unga drengi me! hár sem augljóslega er stílisera! me! hjálp hárgels og "ess 

háttar. $egar hár Da!a er sko!a! fellur "a! a! "essari birtingarmynd. Hann er me! 

"ykkt dökkt hár, greitt á máta sem líkist hári karlkyns fyrirsæta.  
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Mynd 7: Drífa 11 ára 

$egar myndin af Drífu er sko!u! koma í ljós jafnvel sterkari 

kynfer!islegar tengingar en hjá Da!a. Drífa er 11 ára en hún er íklædd stuttum, 

"röngum bleikum kjól me! opi! hálsmál. Hjá henni mótar fyrir brjóstum, mitti og 

mjö!mum ásamt "ví sem henni er pakka! inn í bleikt hjarta. Drífa er í hlutverki 

poppstjörnu en áhrifa klámvæ!ingarinnar gætir mjög sterkt í tónlistari!na!inum 

og eru tónlistarmyndbönd i!ulega nefnd sem sk#rt dæmi um klámvæ!ingu 

samtímans. $essa tengingu má einmitt finna í fatna!i Drífu. Hann er tengdur 

virkni barnæskunnar "ar sem kjóllinn er sportlegur og hún er í í"róttaskóm. En a! 

sama skapi er sni!i! í ætt vi! fatna! fullor!inna kvenna "ar sem markmi!i! er a! 

undirstrika kvenleikann og hlutverk konunnar sem kynveru. Hálsmáli! er til a! 

mynda v-laga og opi!, en slíku er ætla! a! draga athygli a! brjóstum kvenna. 

Einnig er lög! áhersla á grannt mitti sem og mja!mirnar. Allt "etta er nefnt sem 

dæmi um hvernig stúlkur eru kynlífsvæddar í sk#rslunni Corporate Paedophilia 

(Rush og La Nauze, 2006a). $egar myndirnar af Drífu og Da!a eru sko!a!ar 

saman sést a! "au eru bæ!i teiknu! á "ann hátt a! undirstrika "ann kynjamun sem 

er á fullor!num konum og körlum en er ekki enn or!in s#nilegur í eins miklum 

mæli hjá börnum sem eru á "eim aldri sem Drífa og Da!i eru, e!a 10 og 11 ára. 

A! auki er Drífa inn í hjarta ásamt "ví a! varir hennar eru mun bleikari en hjá 

Da!a og augnhárin lengri sem bendir til "ess a! hún sé málu!. Hlutverk hennar 

sem kynvera er "ví undirstrika! á marga vegu "ó hún sé enn á barnsaldri. A! 

lokum er vert a! staldra vi! og sko!a setninguna "ar sem Drífa segir a! hún láti 

sér aldrei lei!ast. Finna má samhljóm í "essu hjá Ínu sem finnur sér alltaf a! gera. 
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Hér má "ví aftur velta upp "eirri spurningu hvort gengi! sé út frá óvirkni hjá 

stelpum svo a! tilgreina "urfi sérstaklega a! slíkt eigi ekki vi! í tilfellum Ínu og 

Drífu. 

Skref 4: Greining 

Vefsí!an fylgir "eirri "róun sem or!i! hefur í hinum vestræna heimi sem s#nir 

auknar kynfer!islegar tengingar vi! börn (Report of the APA Task Force on the 

Sexualization of Girls, 2007; Rush og La Nauze, 2006a). A! auki byggir hún á 

sta!almyndum um hef!bundin hlutverk kynjanna sem sést t.a.m. á fatna!i og 

áhugamálum. Tilgangurinn me! vefsí!unni er a! höf!a til krakka, "ar á me!al 

me! "ví a! nota teikna!a krakka sem "au geta liti! á sem fyrirmyndir. Slíkt getur 

haft margvíslegar aflei!ingar í för me! sér. Rush og La Nauze nefna sérstaklega 

a! me! "ví a! birta börn sem smækka!a útgáfu af fullor!num "á geti slíkt leitt 

annars vegar til "ess a! börn séu í raun ger! varnarlausari gagnvart 

barnaní!ingum og hins vegar a! barnaní!ingar noti slíkt til réttlætingar á 

misnotkun á börnum "ar sem "eir sjá myndbirtinguna sem n.k. sam"ykki á a! 

börn séu kynfer!islega a!gengileg "rátt fyrir lög og reglur sem kve!i á um anna! 

(Rush og La Nauze, 2006a). Ítreka!ar myndbirtingar af börnum sem byggja bæ!i 

á hef!bundnum sta!almyndum um hlutverk kynjanna auk "ess a! fela í sér 

kynfer!islegar tengingar geta leitt til "ess a! "au hlutverk ver!i sam"ykkt og 

sjálfsög!, eins og Merskin (2004) bendir á me! vísan í uppsöfnunarkenninguna. 

 Margt af "ví sem nefnt er í greiningu I (augl#singar Sorpu, 

Krabbameinsfélagsins og Vodafone) var!andi sta!almyndir, kyngervi og 

kynhlutverk á einnig vi! hér. Me! "ví a! byggja á hef!bundnum sta!almyndum 

um hlutverk kynjanna ver!ur vefsí!an hluti af hinum stjórnandi ímyndum 

(Collins, 2000) sem réttlæta núverandi og áframhaldandi misrétti á milli kynjanna. 

$ar me! eru "ær hluti af hinum alltumlykjandi valdatengslum sem Foucault l#sir 

svo vel (Foucault, 2005). Or!a má "a! sem svo a! börn læri frá unga aldri hver 

"eirra hlutverk í kynjakerfinu eru og "annig geta "au sjálf teki! a! sér hlutverk 

eftirlitsa!ilans og passa! upp á a! "au uppfylli "ær kröfur sem til "eirra eru 

ger!ar. Stúlkur eru "jálfa!ar í a! breyta sér í sjónrænan hlut auk "ess sem aukin 

krafa birtist á drengi a! leggja áherslu á ytra útlit sitt í samræmi vi! kröfur 

marka!arins.  
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Skref 5: Hönnun 

Au!velt er a! hugsa upp #msar a!rar útfærslur á vefsí!unni www.spronkrakkar.is 

"ar sem ekki væri "essi áhersla á sta!almyndir og kynlífsvæ!ingu barna. 

Nærtækast er a! vísa í heiti seinni sk#rslu Rush og La Nauze (2006b) en eins og 

á!ur hefur komi! fram heitir hún einfaldlega Letting Children Be Children. 

Skilabo!in eru einföld; a! leyfa börnum a! vera börn. Drífu og Da!a hef!i veri! 

hægt a! breyta me! "ví a! teikna "au í samræmi vi! aldur og án tilvísana í líkama 

fullor!inna einstaklinga. $á hef!i mátt velja "eim áhugamál sem liggja út fyrir 

hef!bundin kyngervi stúlkna og drengja. Hægt væri a! láta börnin hafa sömu 

áhugamál í sumum tilfellum til a! undirstrika "a! sem kynin eiga sameiginlegt í 

sta! "ess a! leggja sífellt áherslu á kynjamun. $annig hef!u Drífa og Da!i bæ!i 

geta! haft áhuga á fótbolta, skák, söng, tónlist, a! teikna, dansi o.s.frv. og sömu 

sögu er a! segja um Ínu og Ara. Til dæmis hef!i veri! hægt a! láta Ínu vinna 

pabba sinn í skák og Ari hef!i geta! gert eitthva! me! mömmu sinni á móti, til a! 

mynda baka! me! henni kökur. Endursko!a mætti myndaval "annig a! stúlkurnar 

væru ekki einskor!a!ar vi! hef!bundna stelpuliti (bleikt og gult) og stákarnir vi! 

hef!bundna strákaliti (grænt og blátt). $á hef!i mátt breyta háralit stúlknanna 

"annig a! "ær væru ekki bá!ar ljóshær!ar og jafnvel hafa "ær me! stutt hár e!a 

hári! í tagli.  

Útfæra hef!i mátt myndefni! og textann á ótal vegu en ákjósanlegt hef!i 

veri! a! velja anna!hvort; a! for!ast sta!almyndir, hef!bundin kynhlutverk og 

kynlífsvæ!ingu barna e!a fara róttækari lei! me! "ví a! brjóta "essi hlutverk upp 

me! "a! a! markmi!i a! auka jafnrétti. 

Skref 6: Vitnisbur!ur 

Í vitnisbur!inum felst a! lesa á milli línanna "a! sem er óor!a! í 

augl#singunni/marka!sefninu sem er til greiningar. Sko!a "arf innihaldi! umfram 

"á vöru e!a "jónustu sem veri! er a! selja og íhuga hva! anna! er veri! a! selja, 

".e. "egar kemur a! "ætti augl#singa í samfélagslegri mótun, hva!a 

hugmyndafræ!i er "á veri! a! selja? Í umræddu tilviki er ekki um a! ræ!a tengsl 

á milli fullor!inna einstaklinga eins og í greiningunni á augl#singunum "remur 

hér a! framan "ví nú er markhópurinn börn. Vert er a! staldra sérstaklega vi! "au 

valdatengsl sem skapast "egar um er a! ræ!a marka!ssetningu til barna. $ekkt 
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afrískt máltæki segir a! "a! "urfi heilt "orp til a! ala upp barn.52 Me! máltækinu 

er vitna! í samfélagslega ábyrg! á velfer! og uppeldi barna. Ábyrg!in er "ar me! 

ekki einungis sett á her!ar foreldra heldur er vísa! í a! allir í samfélaginu 

("orpinu) "urfi a! axla sína ábyrg! ef vel á a! takast til. Hægt er a! líta á 

vefsí!una út frá uppeldislegu hlutverki. Me! vefsí!unni eru settar fram ímyndir af 

börnum, leikjum "eirra og hlutverkum sem ætla má a! hafi áhrif á börnin.  

Hægt er a! setja ítreka!ar birtingar í samhengi vi! etnógrafíu félagslegra 

tengsla "ar sem markmi!i! er a! kortleggja "au st#randi valdatengsl sem gera "a! 

a! verkum a! margir einstaklingar haga athöfnum sínum á svipa!an hátt líkt og 

um samræmdar a!ger!ir væri a! ræ!a. Í sta! mannlegs stjórnanda er ímyndunum 

umbreytt í texta sem gegnir í raun hlutverki hins utana!komandi stjórnanda. 

Mismunandi fólk fær ímyndirnar/textana í hendurnar og les "á. Textarnir ver!a 

"a! sem fólki! á sameiginlegt og "annig berast skilabo!in á milli án skipulag!rar 

samhæfingar. Lesning og túlkun á textunum er "ó há! gagnvirkni, ".e. fólk les 

ekki textana gagnr#nislaust og án "ess a! leggja í "á merkingu (Smith, 2002).  

Börn hafa ekki sömu forsendur og fullor!nir til a! meta augl#singar á 

gagnr#nin hátt e!a véfengja "au skilabo! sem "ar birtast. Fyrstu árin eiga "au 

erfitt me! a! greina á milli augl#singa og annars efnis og "a! er ekki fyrr en vi! 

átta ára aldur sem skilningur "eirra á tilgangi augl#singa d#pkar. Rétt eins og í 

ö!ru fjölmi!laefni, sjá "au oft fyrirmyndir um hvernig "au eiga a! vera í 

augl#singum (Schor, 2004). $a! má "ví lei!a líkum a! "ví a! börnin líti til "eirra 

Ínu, Ara, Da!a og Drífu til a! sjá hvert "eirra fyrirmyndarhlutverk er mi!a! vi! 

samsvarandi aldur, sér í lagi "egar samsvarandi ímyndir sjást ítreka!. Sex ára 

strákur upplifir "á e.t.v. a! hann eigi a! leggja rækt vi! hugann og a! vera klár 

svo hann geti s#nt andlega yfirbur!i á me!an 11 ára gömul stúlka fær "au 

skilabo! a! hún ö!list vel"óknun annarra í gegnum fullor!inslegt útlit, me! "ví a! 

"óknast ö!rum og leggja áherslu á kyn"okka sem hún hefur "ó ekki "roska til a! 

skilja e!a setja sömu merkingu í og fullor!nir. Almennt sé! fá stúlkur "au 

skilabo! a! "eim beri a! ganga inn í hef!bundi! kyngervi kvenna og strákar 

                                                

52 e. It takes a village to raise a child. Ekki er vita! nákvæmlega hva!an máltæki! kemur en 

skrifa!ar hafa veri! a! minnsta kosti tvær bækur sem vísa til "ess. Önnur "eirra er eftir Hillary 

Rodham Clinton og heitir It Takes a Village: And Other Lessons Children Teach Us. 
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kyngervi karla. Me! "essu er valdatengslum samfélagsins vi!haldi! og "au styrkt 

í sessi, auk "ess sem börnum er búin aukin hætta me! "ví a! kynlífsvæ!a "au.  

Skref 7: Mi!lun 

Nau!synlegt er a! íslenskt samfélag fylgi eftir ö!rum löndum og greini og ræ!i 

me! hva!a hætti börn eru kynlífsvædd, ásamt "ví a! leita lei!a til a! stö!va slíkt. 

$essari greiningu er ætla! a! ver!a li!ur í "eirri umræ!u og varpa ljósi á hva!a 

tæki og a!fer!ir hægt er a! nota vi! greiningu á augl#singum "ar sem börn koma 

vi! sögu. 
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(&80=*148+J'.8'/+$;+A**"+$3''

Í "essum hluta ritger!arinnar greini ég vi!töl vi! uppl#sendur. Gögnin voru greind 

út frá a!fer!afræ!i etnógrafíu félagslegra tengsla, eins og fram kom í kaflanum 

um a!fer!afræ!i. $ar me! er liti! svo á a! augl#singa- og marka!sstarf sé 

félagsleg tengsl, framkvæmd af einstaklingum en samræmd me! a!ger!um 

bygg!um á st#randi valdatengslum (Smith, 2002). Hér leitast ég vi! a! kortleggja 

"au undirliggjandi st#randi valdatengsl sem valda "ví a! kynjamisrétti birtist í 

augl#singum.  

KH$13'+&80=*148+'

Gó!ar augl#singar dreifa ekki a!eins uppl#singum. $ær smjúga 

me! langanir og trú inn í huga almennings. 

(Burnett, á.á.)53 

Mi!a! vi! hversu opinskátt augl#singaskilabo!um er beint a! löngunum og "rám 

fólks kemur á óvart hversu ákaft sumir sem starfa vi! augl#singar og marka!smál 

reyna a! afneita "eim áhrifum sem augl#singarnar hafa. $ar er ég ekki a! vísa til 

áhrifa var!andi sölu heldur hli!aráhrif sem augl#singar hafa á samfélagi!. $ær 

forsendur sem ég geng út frá í "essum kafla er a! augl#singar hafi ví!tækari áhrif 

heldur en á sölu, ".e. a! um lei! og "ær selji vöru e!a "jónustu "á selji "ær líka 

ákve!inn lífsstíl e!a vi!horf, eins og ger! hefur veri! grein fyrir í kaflanum 

Tilbúnar e!a uppfylltar #arfir. Mismunandi var í vi!tölunum hversu miki! 

uppl#sendur gengust vi! áhrifum augl#singa umfram "á vöru e!a "jónustu sem 

veri! var a! selja. A!aláhersla "eirra allra var á söluvöruna sjálfa. Umgjör! 

augl#singanna, ".e.a.s. "au hughrif sem augl#singum er ætla! a! ná fram me! "ví 

a! höf!a til ákve!ins lífsstíls e!a gilda, var álitin vera sölutæki sem hægt var a! 

nota til a! ná fram sölunni sjálfri en ekki sem áhrif augl#singa- og marka!sfólks 

                                                

53 „Good advertising does not just circulate information. It penetrates the public mind with desires 

and belief.“ 
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til a! móta gildi samfélagsins í flestum tilfellum. Algengast, en ekki algilt, var a! 

"au reyndu a! gera líti! úr "ví valdi sem "au búa yfir sem augl#sendur. Hér á eftir 

eru nokkur dæmi úr vi!tölunum sem s#na hvernig "essar sko!anir birtust. 

Orri slær úr og í "egar hann ræ!ir um áhrif augl#singa. „$etta hefur 

náttúrulega mótandi áhrif á lífsstíl fólks“ segir hann en dregur sí!an úr og veltir 

upp "eirri spurningu hversu miki! af gildunum fólk hafi hvort sem er veri! me! 

fyrirfram. Hann segir a! "a! sé frekar "annig a! augl#sendur hengi sig á eitthva! 

„lífsstílstrend“ sem "egar er til sta!ar og bætir vi! a! erfitt sé a! skilgreina „hvort 

ma!ur er a! búa til lífsstíl e!a ekki“. En hann segir líka a! hann „fari aldrei svona 

djúpt í pælingunum“ og botnar umræ!una me! "ví a! segja „Ég lít ekki svo á a! 

ég sé a! breyta "jó!félaginu "egar ég er a! birta augl#singar sko. Alls ekki.“ Í 

"essum or!um má heyra endurómun á "ví sem Marion (2006) kallar lögmæti 

hugmyndafræ!innar. Lögmætingin gerir "a! a! verkum a! hægt er a! láta 

spurningunni um hversu stóran "átt marka!ssetning á í a! skapa og kalla fram 

"arfir ósvara!. Spurningin krefst "ess a! fari! sé „djúpt í pælingarnar“ en í sta! 

"ess er öruggara a! for!ast hana. Samkvæmt Marion er hlutverk 

hugmyndafræ!innar fyrst og fremst a! hjálpa marka!sfólki a! sinna starfinu sínu. 

Me! "ví lögmæti sem henni fylgir getur marka!sfólk for!ast "á spennu sem 

gagnr#ni á störf "eirra annars framkallar. 

Augl#sing frá JBS á karlmannsnærbuxum kom til tals í vi!talinu vi! Odd. 

Í augl#singunni sést ung kona, íklædd boxer karlmannsnærbuxum frá JBS og 

engu ö!ru. Hún er me! rakfro!u í andlitinu og mundar rakvél eins og hún sé a! 

raka andliti!. Hendurnar eru "annig sta!settar a! "ær hylja brjóst hennar. 
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Mynd 8: Augl"sing JBS 

Fyrirsögn augl#singarinnar er „Karlar vilja ekki horfa á hálfbera karla.“ 

Augl#singin birtist sem heilsí!uaugl#sing í Fréttabla!inu. Um hana segir Oddur: 

Hugsanlega er "etta sni!ug augl#sing fyrir karlmenn og a! ná til 

karlmanna og a! fanga athygli "eirra, en kannski var vettvangurinn 

"ar sem hún birtist tilefni til a! kannski særa a!ra e!a a! gera líti! 

úr til dæmis konum. Ég hugsa a! vi!... ég hef!i mjög líklega 

sko!a! "a! a! hérna a! birta "etta í... "ú veist, "etta hef!i veri! a! 

mínu mati kjörin augl#sing í svona eitthva! bílabla! e!a... "ar sem 

"ú afmarkar hópinn miklu betur. $a! sé kannski minni hætta a! 

styggja a!ra ef "ú ætlar a! fara svona á grensuna. 

Oddur veit a! augl#singin gerir líti! úr konum og hann telur hana til "ess fallna a! 

bæ!i særa og styggja. Hann segir jafnframt á ö!rum sta! í vi!talinu a! honum 

finnist a! sta!a jafnréttismála mætti vera miklu betri og honum finnst 

„klámvæ!ingin keyra alveg úr hófi“. Engu a! sí!ur er hann jákvæ!ur í gar! 

augl#singarinnar og "á ver!ur birtingarsta!urinn a!alatri!i!, ".e. a! birta 

augl#singuna "ar sem hópurinn (konur) sem hún gerir líti! úr er ekki líklegur til 

a! sjá hana. Me! "essu er augunum loka! fyrir áhrifum augl#singarinnar á 

jafnrétti kynjanna og "ví valdi sem augl#sandinn hefur til a! hafa mótandi áhrif á 

hva!a augum karlar líta konur.  

 Ein lei! til a! meta s#n uppl#senda á áhrifum augl#singa er a! sko!a "a! 

sem vantar; hva! er ekki sagt, hva! er ekki teki! me! í myndina? Í ljós kom a! 

jafnréttisumræ!a er oft og tí!um af skornum skammti í augl#singager! og fátítt er 
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a! fyrirtæki hafi skilgreint jafnrétti sem hluta af ímyndarstefnu sinni. $au 

uppl#senda sem vinna á augl#singastofum sög!u a! ekkert af "eim fyrirtækjum 

sem "au hef!u unni! fyrir væri me! jafnrétti í ímyndarstefnu sinni, fyrir utan 

Hrönn sem ráma!i í a! eitt fyrirtæki væri me! slíka stefnu. $au sem st#ra 

marka!sdeildum sög!u a! jafnréttissjónarmi! og kynhlutverk væru ekki rædd 

markvisst í tengslum vi! augl#singager! en jafnréttismálin voru stundum rædd í 

tengslum vi! einstaka herfer!ir. Hjá augl#singastofunum var "etta misjafnt. Fyrir 

kom á einni stofunni a! femínistar væru nota!ir sem vi!mi! og spurt: „Hva! ætli 

femínistarnir segi um "etta?“ Á ö!rum sta! var sagt: „Vi! setjumst ekki ni!ur 

endilega og hugsum ókei hva! gerist ef a! vi! hérna... ef vi! gerum hérna svona 

augl#singu. Ver!ur "á allt vitlaust hjá kvenréttindakonum?“ $rátt fyrir a! 

jafnréttislög kve!i sk#rt á um a! augl#singar megi ekki „strí![a] gegn jafnri stö!u 

og jöfnum rétti kynjanna á nokkurn hátt“ (Lög um jafna stö!u og jafnan rétt 

kvenna og karla, nr. 10/2008) var jafnrétti í engu tilviki markvisst samofi! í stefnu 

e!a ferla "eirra augl#singastofa og marka!sdeilda sem uppl#sendur starfa hjá. 

Hrönn, Ari og Geir voru undantekningar frá "ví meginvi!horfi a! 

augl#singar hafi ekki verulega mótandi áhrif á samfélagi!. Hrönn vísa!i í 

rannsóknir og sag!i a! núna hafi „margsinnis veri! s#nt tölfræ!ilega hva! áhrif 

fyrirmyndir hafa, hva!a áhrif fjölmi!lar og svo framvegis… augl#singar og allt 

"etta hafa.“ Hún sag!i jafnframt a! „allt sem a! fyrirtæki notar í augl#singum "á 

er fyrirtæki! a! sam"ykkja tilur! "essa fyrirbæris og "a! sé í lagi.“ Ari tók ekki 

eins sterkt til or!a en sag!i a! augl#singar tækju "átt í a! móta veruleikann, rétt 

eins og "ær taka upp eitthva! sem er vi!teki! og endurtaka "a!. Geir vísa!i til 

fjölda "eirra augl#singa sem vi! sjáum og heyrum á hverjum degi, óhá! "ví hvort 

vi! nemum skilabo! "eirra e!a ekki. Hann var á "eirri sko!un a! ef allir sem 

augl#sa tækju sig saman um ákve!nar samfélagsbreytingar, og mi!u!u allar sína 

augl#singar vi! "a! myndu vi!horf samfélagsins gjörbreytast á tveim árum. $etta 

dæmi á sér samhljóm í dæminu sem Hawkins og félagar tiltóku um áhrif 

vestrænna gilda í kínverskum augl#singum og sagt er frá í kaflanum um 

marka!sfræ!i (Hawkins o.fl., 1992). Í or!um Hrannar, Ara og Geirs felst 

vi!urkenning, ekki eingöngu á áhrifum augl#singa, heldur einnig á valdi "eirra 

sem augl#sa.  
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Uppl#sendur eru öll "a! sem ég myndi kalla jafnréttissinnu!. Sum "eirra 

skilgreina sig sem femínista, önnur ekki. $au eru öll me!vitu! um jafnrétti á 

einhvern hátt. $au vita a! jafnrétti er ekki ná! í reynd en sta!a "ekkingar er 

mismunandi hjá "eim. A! einhverju leyti er samsvörun vi! svör uppl#senda og 

vi!horfskönnunar sem ger! var ári! 2003 á vegum Rannsóknastofu í kvenna- og 

kynjafræ!um (RIKK) "ar sem yfirgnæfandi meirihluti "átttakenda töldu a! 

jafnrétti væri ábótavant á Íslandi en hins vegar taldi meirihlutinn jafnframt a! 

jafnrétti ríkti á "eirra vinnusta! (Rannsóknastofa í kvenna- og kynjafræ!um, 

2003). Fólk vir!ist "annig eiga au!veldara me! a! sjá misrétti! í almennu 

samhengi en eiga erfitt me! a! tengja "a! vi! sitt nærumhverfi, og á "a! bæ!i vi! 

um "a! jafnréttismál sem oftast var nefnt a! "yrfti a! bæta hér á landi, ".e. 

launamun kynjanna, sem og önnur málefni.  

Sumar kvennanna sem ég tók vi!tal vi! tóku fram a! launamunur e!a 

mismunun í starfi eigi ekki vi! um "ær "ó "ær telji a! jafnrétti sé engan veginn 

ná!. Margrét segir til a! mynda: 

Sta!a jafnréttismála á Íslandi held ég a! gæti veri! betri var!andi 

laun, allavega eins og ma!ur sér í könnunum og eitthva!, en "a! 

sem ég er a! upplifa fyrir mig persónulega, "á er ég ekki a! sjá a! 

"a! skipti máli hvort ég er kona e!a karl í mínu starfi.  

$egar ég spyr Odd hvernig honum finnst sta!a jafnréttismála vera segir hann:  

Mér finnst sta!an mætti vera miklu betri. Ég held a! hérna... vi! 

höfum rætt "a! hérna okkar á milli a! vi! erum svo ánæg!ir me! 

okkur sjálfa hérna sem atvinnurekendur, [...] okkur er alveg sama 

hvort a! menn séu karlar e!a konur sem vinna hérna.  

Oddur útsk#rir "etta nánar og segir a! hjá "eim séu sumar konurnar á hærri 

launum en margir karlarnir og a! "eir hugsi ekki sem svo a! "eir "urfi a! fjölga 

körlum í starfi ef konurnar eru komnar í meirihluta. Til samanbur!ar bendir hann 

á fyrirtæki! sem konan hans vinnur hjá; segir "a! illa reki! fyrirtæki "ar sem 

jafnréttismálunum sé verulega ábótavant. Svör Margrétar og Odds má segja a! séu 

dæmiger! fyrir uppl#sendur "ví oft nefndu "au dæmi frá sínum vinnusta! sem 

"au voru stolt af í sambandi vi! jafnréttismálin en "egar kom a! misrétti var "a! 

yfirleitt í stærra samhengi, ".e. almennt, e!a "á a! bent var á a!ra. Jafnrétti! var 
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"ví í "eirra nærumhverfi en misrétti! fannst annars sta!ar, rétt eins og ni!urstö!ur 

vi!horfsrannsóknar RIKK bentu til (Rannsóknastofa í kvenna- og kynjafræ!um, 

2003). Einnig bar á "ví a! kynjamisrétti á "eirra vinnusta! væri útsk#rt e!a 

réttlætt me! "eim rökum a! konur skorti eitthva!. Nánar ver!ur fjalla! um "a! í 

kaflanum um n#frjálshyggju.  

Bjarts#ni gætir einnig í sumum svörum eins og t.d. hjá Margréti sem 

nefnir a! hún hafi heyrt a! launamunur sé meiri hjá eldra fólki en yngra og a! "a! 

gefi henni von um a! ástandi! fari skánandi. Hún túlkar ni!urstö!urnar sem svo 

a! minni launamunur á yngri árum merki framför og a! munurinn haldist 

óbreyttur út starfsævina í sta! "ess a! líta svo á a! hann aukist eftir "ví sem árin 

lí!a. Í sk#rslu frá Hagfræ!istofnun Háskóla Íslands eru leiddar a! "ví líkur a! 

minni launamunur hjá yngra fólki sé merki um jafnari fjölskylduábyrg! og "ví 

von til "ess a! "etta sé merki um minnkandi launamun. $essu er "ó ekki slegi! 

föstu og teki! fram a! rétt sé a! bí!a me! a! draga ályktanir "anga! til búi! sé a! 

rannsaka "etta frekar (Launamunur karla og kvenna. R$nt í rannsóknir, 2008).   

Í erlendri sk#rslu er hin útsk#ring talin líklegri. $ar er sagt a! almenna 

vi!horfi! sé a! ábyrg! kvenna á heimilisstörfum og umönnun barna ásamt 

misrétti á vinnumarka!i hafi "au uppsöfnu!u áhrif a! launamunurinn aukist me! 

árunum (Glenn, Melis og Withers, 2009). Útsk#ringin um kynsló!amun byggir 

t.d. á "ví a! karlar taki jafnan "átt, e!a svo til, í heimilisstörfum og konur. $ví er 

vert a! benda á a! "rátt fyrir aukna "átttöku karla í heimilisstörfum og 

barnauppeldi "á liggur meginábyrg!in enn"á hjá konum auk "ess sem sta!a 

kynjanna á vinnumarka!i er gjörólík (sjá t.d. Gy!a Margrét Pétursdóttir, 2009). 

Launamunurinn er einnig meiri eftir "ví sem menntun eykst (Glenn o.fl., 2009) og 

"ví má velta upp "eirri spurningu hvers vegna ni!urstö!urnar eru túlka!ar af jafn 

mikilli bjarts#ni og raun ber vitni? Fleiri dæmi eru um bjarts#ni uppl#senda í "á 

átt a! jafnrétti ver!i brá!um a! veruleika. Orri er til a! mynda sannfær!ur um a! 

"a! sé a!eins tímaspursmál hvenær hlutfall kvenna í stjórnunarstö!um ver!ur 

or!i! jafnt, eins og fjalla! er nánar um í kaflanum um hugmyndafræ!i 

n#frjálshyggjunnar. $á ber einnig á "ví a! uppl#sendur telji a! sta!a kvenna á 

Íslandi sé almennt gó! en huga "urfi betur a! "essum málum erlendis. Vert er a! 

sko!a nánar "etta bjarts#na hugarfar um a! jafnrétti sé rétt handan vi! horni!.  
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Hugtaki! póstfemínismi (e. post-feminism) kemur upp í hugann í "essu 

sambandi. Angela McRobbie hefur skilgreint póstfemínisma á eftirfarandi hátt: 

[P]óstfemínismi byggir á og vísar í femínisma á jákvæ!an hátt sem 

eitthva! sem hægt er a! gera rá! fyrir, og vísar í a! jafnrétti sé ná!, 

í "eim tilgangi a! innlei!a n#tt sett af merkingum "ar sem lög! er 

áhersla á a! ekki sé lengur "örf á femínisma, hann sé útrunni! afl.  

(McRobbie, 2009: 12)54 

McRobbie vill meina a! póstfemínismi sé frábrug!inn bakslagi í jafnréttismálum 

vegna "ess a! í honum felst a! margar af kröfum femínismans séu vi!urkenndar 

og or!ræ!an úr honum tekin upp. Hins vegar er "a! ekki á "eim forsendum a! 

stu!la a! auknu jafnrétti heldur "vert á móti. Or!ræ!an er á "á lei! a! hægt sé a! 

vi!urkenna femínismann vegna "ess a! jafnrétti sé nú "egar ná! og femínisminn 

tilheyri "ar af lei!andi fortí!inni. Gy!a Margrét Pétursdóttir (2009) notar hugtaki! 

innan áru kynjajafnréttis til a! l#sa sambærilegum félagslegum ferlum. 

Samkvæmt McRobbie er or!um og athöfnum sem á!ur hef!u veri! skilgreind sem 

andfemínísk nú gefin n# merking sem á a! tákna valdeflingu í sta! undirskipunar 

kvenna. Hún tiltekur sérstaklega a! "eim auknu réttindum sem ná!st hafa, s.s. 

menntun og auki! fjárhagslegt sjálfstæ!i fylgi krafa um "ögn og "átttöku. 

„Skilyr!i fyrir frelsi hennar er a! hún gagnr#ni ekki“ (McRobbie, 2009: 18),55 

segir hún um hina „frjálsu“ konu sem er í raun tilneydd til a! líta fram hjá öllu 

kerfisbundnu misrétti. $ess í sta! á hún a! einblína á persónulegt val hverrar og 

einnar og hversu valdeflandi "a! sé a! taka fullan "átt í neysluhyggjunni; bæ!i 

sem neytandi og me! "ví a! breyta sjálfri sér í vöru til neyslu, s.s. me! "átttöku í 

klámvæ!ingunni (McRobbie, 2009).  

 Bjarts#nin sem endurspeglast í sumum svörum uppl#senda má tengja vi! 

póstfemíníska hugmyndafræ!i a! einhverju leyti. Me! "ví a! gera rá! fyrir a! vi! 

séum komin lengra en rannsóknir s#na fram á er femínisminn afgreiddur sem 

ó"arfur, eitthva! sem tilheyrir fortí!inni. $a! "arf ekki a! grípa til a!ger!a til a! 
                                                

54 „post-feminism positively draws on and invokes feminism as that which can be taken into 

account, to suggest that equality has been achieved, in order to install a whole new repertoire of 

new meanings which emphasise that it is no longer needed, it is a spent force.“ 

55 „witholding of critique is a condition of her freedom“ 
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fjölga konum í stjórnunarstö!um "ví nú ölum vi! bæ!i kyn upp jafnt "annig a! 

"etta er bara tímaspursmál, launamunurinn er hér um bil a! hverfa eftir "ví sem 

yngri og uppl#stari kynsló!ir taka vi!, pör í dag skipta heimilisverkum jafnt á 

milli sín o.s.frv. Or!ræ!an er samt sem á!ur full af mótsögnum "ar sem l#st er 

yfir stu!ningi vi! jafnrétti og fjalla! um "a! sem upp á vantar á milli "ess sem 

gert er líti! úr misréttinu.  

Eitt af "eim málefnum sem uppl#sendur eru flest sammála um a! "urfi a! 

breg!ast vi! er klámvæ!ingin. Oddn# tiltekur a! svo vir!ist sem al"jó!avæ!ingin 

hafi leitt til bakslags í "eim efnum. Hún segir a! vir!ing fyrir konum hafi 

minnka! me! vaxandi klámvæ!ingu og a! konur ver!i söluvara. Oddn#ju finnst 

"etta sérstök sta!a út frá "eim áhrifum sem "etta hefur á karlmenn, e!a eins og 

hún segir:  

$á finnst manni "etta svolíti! svona sérstök sta!a af "ví a! hún er 

a! breyta vi!horfi aftur, "ú veist karlmanna, hugsanlega. Ég meina 

vi!, allavega mæ!ur "ú veist, sem eigum drengi "urfum a! hugsa 

mjög miki! um "etta hér á Íslandi. 

Fleiri uppl#sendur l#stu yfir áhyggjum af klámvæ!ingunni út frá hlutverki "eirra 

sem foreldrar. $a! sem vakti "ó athygli mína í umræ!unni er tvennt: Annars vegar 

a! ábyrg!inni er vísa! frá. $a! er í samræmi vi! vi!horfskönnun RIKK "ar sem 

fólk vir!ist ekki sjá kynjamisrétti í sínu nærumhverfi (Rannsóknastofa í kvenna- 

og kynjafræ!um, 2003). Hins vegar a! í umræ!u um klámvæ!ingu birtist einnig 

sú spurning hvort ekki sé um valdeflingu a! ræ!a. $a! er í anda póstfemínísmans 

"ar sem hlutunum er ljá! n# merking (McRobbie, 2009).  Nánar ver!ur ger! grein 

fyrir "essari or!ræ!u og birtingarmyndum í næstu köflum en me! "ví a! greina 

afstö!u uppl#senda til kynjajafnréttis fæst inns#n inn í hluta "eirra st#randi 

valdatengsla sem gera "a! a! verkum a! kynjamisrétti birtist í augl#singum. Í 

næsta kafla sko!a ég nánar hvernig "etta birtist í augl#singar#ni. 

B54C+/1*$P""1'Q'>$'R+A'"10N'

Or!atiltæki! Mynd segir meira en #úsund or! er vel "ekkt. Augl#sendur sty!jast 

a! miklu leyti vi! myndmál í augl#singum sínum. Eins og fram hefur komi!, er 

hlutverk augl#singa ótvírætt a! hafa áhrif á heg!un og vi!horf neytenda, hvort 

sem er í "eim tilgangi a! fá neytendur til a! kaupa e!a til a! skapa ákve!na ímynd 
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á t.d. tilteknu fyrirtæki. $ví mætti ætla a! áhugi á "eim "úsund or!um sem 

myndunum er ætla! a! skila væri mikill me!al "eirra sem starfa innan fagsins. Í 

ljós kom a! áhuginn beindist frekar a! faglegri umgjör! augl#singanna, ".e. hvort 

fagfólk ynni augl#singuna me! réttum tólum og tækjum. Mun minni áhersla var 

lög! á túlkun myndmálsins sjálfs, sérstaklega me! tilliti til kynhlutverka og áhrifa 

á jafnrétti.  

Fagmennska einkennir íslenska augl#singamarka!inn a! mati uppl#senda. 

Nokkur "eirra sög!u Íslendinga framúrskarandi í augl#singager! og Oddn# meira 

a! segja tengdi fagmennskuna vi! "jó!arstolti!, „ma!ur er alltaf svo stoltur af 

Íslendingum.“ $au töldu líka a! almennt væri líti! um kynjamisrétti og 

klámvæ!ingu í íslenskum augl#singum, bentu oft á a! meira kynjamisrétti væri a! 

finna í erlendum augl#singum máli sínu til stu!nings. Hér á eftir mun ég fjalla um 

"rjá "ætti sem hafa áhrif á hvernig augl#singar eru túlka!ar af uppl#sendum.  

@F$-,%*)-5+#%(;1-%

Í flestum vi!tölunum s#ndi ég uppl#sendum nokkrar augl#singar. Augl#singarnar 

voru ekki alltaf "ær sömu en í nokkrum "eirra s#ndi ég "eim saman tvær 

augl#singar frá ÍTR og augl#singu frá Vei!iportinu. Sá augljósi munur er á 

augl#singunum a! ÍTR augl#singin er ger! á augl#singastofu og er umgjör! 

hennar faglega unnin á me!an augl#sing Vei!iportsins ber "ess vott a! vera 

heimager! og illa hönnu!.  

 

Mynd 9: Augl"singar ÍTR og Vei!iportsins 

Ástæ!an fyrir "ví a! ég valdi a! s#na uppl#sendum "essar augl#singar saman er 

a! í ÍTR augl#singunni er um a! ræ!a annars vegar karl og hins vegar konu 

"annig a! hægt er a! greina augl#singarnar út frá kynhlutverkum. Augl#sing ÍTR 

af konunni svipar einnig til augl#singar Vei!iportsins a! "ví leyti a! bá!ar eru 
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konurnar í svipa!ri stellingu, "ó svo a! munur sé á a!stæ!um, umhverfi, 

svipbrig!um og "ví sem augl#st er. Á bá!um augl#singum er mynd af ungri konu. 

Stelling og fatna!ur kvennanna er nánast sá sami. Bá!ar eru "ær ungar og 

fallegar, í hér um bil alveg eins bikiní "ar sem sítt hári! li!ast sitt hvoru megin 

ni!ur vi! hálsinn og a! brjóstunum og líkamssta!a "eirra er svipu!. Munur er á 

líkamstjáningu "eirra a! "ví leyti a! konan í augl#singu ÍTR er me! loku! augun 

en konan í augl#singu Vei!portsins horfir beint fram og brosir. Hún er myndu! út 

í mi!ri á en ÍTR konan er í sundlaug. Mig langa!i til a! sjá hva! uppl#sendur 

seg!u um bæ!i "a! sem er líkt me! augl#singunum og ólíkt. Öllum fannst "eim 

augl#sing Vei!iportsins ósmekkleg en augl#sing ÍTR kalla!i fram allt önnur 

hughrif. Ara fannst hún fráleitt eins kynfer!isleg og hin og Margréti fannst hún 

„bara einhvern veginn svona saklausar[i].“  

 Svör "eirra báru me! sér a! augl#sing Vei!iportsins var álitin vera 

óvir!ing vi! konur en augl#sing ÍTR ekki. A!greiningin var ger! m.a. vegna 

sta!setningar "ar sem ásættanlegt "ótti a! kona væri s#nd í bikiní í sundlaug en 

"a! er ekki sam"ykktur klæ!na!ur vi! vei!i. Gæ!alega sé! er ÍTR augl#singin 

margfalt betri en Vei!iportsins og "a! eitt og sér skilar sér í ö!rum hughrifum. Ef 

liti! er fram hjá "ví og augl#singarnar greindar út frá kynhlutverkum "á eiga "ær 

sameiginlegt a! í bá!um eru konurnar í "ví hef!bundna hlutverki sem Berger 

(1972) fjalla!i um, ".e. "ær eru sjónrænir hlutir – s#n, og hlutverk karla er a! vera 

áhorfandinn. Konan í Vei!iportsaugl#singunni er me!vitu! um "etta hlutverk sitt 

og horfir beint framan í áhorfandann, tælandi á svip. $ar me! má greina hlutverk 

tálkvendisins, eins og Gunnar Hersveinn (2001) nefnir "a!.  

Konan í ÍTR augl#singunni vir!ist hins vegar óme!vitu! um áhorfandann 

og "ar af lei!andi má greina tilvísun í gægjuhneig! (e. voyeurism); hún er me! 

loku! augun og myndar "ar af lei!andi ekki sömu tengsl vi! áhorfandann sem 

segja má a! liggi á gægjum og horfi á hana a! henni forspur!ri. Í sta! "ess a! 

tákngera tálkvendi!, táknar hún andstö!u hennar; meyjuna. Meyjan birtist líka 

sem hin óvirka kona, hún er ekki gerandi sjálf heldur situr kyrr og huglei!ir. $ó er 

eitthva! sem ekki passar vi! "a! hlutverk og "egar nánar er a! gá! "á er stellingin 

ekki í samræmi vi! lótus stellinguna sem er táknræn fyrir huglei!slu. Í 

lótusstellingunni eru fætur krosslag!ar. Breytingin á stellingunni gerir "a! a! 

verkum a! kynfer!islegar tengingar ver!a meiri og meyjan "ar af lei!andi ekki 
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eins óa!gengileg e!a ósnertanleg. Vi! breytinguna á stellingunni færist líkaminn 

upp og fram á vi! og stellingin líkist meira stellingu tálkvendisins í 

Vei!iportsaugl#singunni. Kynfer!islegar tengingar eru "ess vegna töluver!ar í 

bá!um augl#singum. $ær birtast t.d. í "ví hvernig líkömum kvennanna er stillt 

upp fyrir hi! karllæga augnará! a! vega og meta, hvernig fótleggir "eirra beggja 

eru í sundur og birta "ar me! „grei!an a!gang“ a! kynfærum "eirra og a! 

konurnar uppfylla bá!ar hi! hef!bundna kyngervi um konuna sem kynveru, 

".e.a.s. "ær eru bá!ar ungar, grannar, me! sítt hár og a!la!andi.  

Tengja má "essar tvær ólíku en "ó líku birtingarmyndir vi! greiningar Gill 

(2009) sem hefur bent á a! í dag sé búi! a! uppfæra kyn"okkann úr lágstétt og 

upp í millistétt, eins og fjalla! er um í kaflanum um augnará!i!. Augl#sing 

Vei!iportsins er "á táknræn fyrir lágstéttina og hin fyrir millistéttina. Greining á 

augl#singunum ver!ur "ví spurning um gæ!i í tvennum skilningi hjá 

uppl#sendum: annars vegar sem tæknileg gæ!i vi! vinnslu augl#singarinnar og 

hins vegar hvernig hlutgervingu kvenna og hlutverki sem vi!fangs hins karllæga 

augnará!s er pakka! inn í vir!ulega og sam"ykkta birtingarmynd.  

GF'"F'#%)#'1(#,,#%'H++1F+-'%2-'+-,.#'(7,9-,#%

A! setja kynin í sömu „súpuna“, ef svo má a! or!i komast, var nokkrum sinnum 

til umræ!u í vi!tölunum. Gill (2009) hefur bent á a! algengt sé a! fólk vitni til 

hlutger!ra ímynda af karlmönnum til marks um a! nú ríki jafnræ!i á milli kynja. 

Samkvæmt hennar greiningu er munur á birtingarmyndunum og ekki hægt a! 

leggja "ær a! jöfnu, hvorki út frá "ví hvernig karlmenn eru s#ndir né út frá 

sögulegum vi!mi!um. Me! sögulegum vi!mi!um á hún vi! a! "ar sem samfélag 

okkar á sér langa sögu og hef! um hvernig liti! er á karla og konur "á lei!i "a! til 

"ess a! alveg eins myndir af körlum og konum séu lesnar og túlka!ar á ólíkan 

hátt. Félagslegu vi!mi!in og áhrif "ess hvernig liti! er á karla eru önnur en fyrir 

konur. Hlutger!ir og kynlífsvæddir karlar eru s#ndir sjálfstæ!ari en konur, oft eru 

"eir virkari og húmor er nota!ur til a! draga úr ógninni sem gagnkynhneig!ir 

karlmenn gætu upplifa! af slíkum ímyndum.  

Ef ÍTR augl#singin er sko!u! út frá mælikvör!um Gill (2009) má greina 

"ar margar samlíkingar. Karlma!urinn í augl#singunni er ungur og myndarlegur. 

Hann er hvorki me! skegg né bringuhár en hann er a! lyfta ló!um, sem er nátengt 



    87 

karlmennskunni og #tir undir valdastö!u hans me! "ví a! vísa í styrk. Hann 

ver!ur "ví nokkurs konar sambland af mjúkum og hör!um karlmanni, en Gill 

tiltekur a! "a! sé algeng birtingarmynd karlmanna í augl#singum. Sta!setning 

hans á myndinni er skásett, ".e. hann liggur hvorki lárétt né ló!rétt á sjónfletinum 

heldur á ská yfir myndflötin. Líkami hans er "ví ekki í beinni línu fyrir hi! 

kvenlæga- e!a samkynhneig!a karlkyns augnará! til a! fylgja frá toppi til táar 

heldur ver!ur sjónarhorni! anna!. Ungi karlma!urinn er me! opinn augun og 

horfir upp í lofti!. $a! gefur til kynna a! áhugi hans liggur annars sta!ar en í 

áhorfandanum samkvæmt Gill (2009). 

$rátt fyrir "ennan mun voru uppl#sendur a! mestu einróma um a! 

augl#singarnar tvær frá ÍTR væru sambærilegar fyrir karlinn og konuna. Margréti 

fannst "ó ívi! meiri kynfer!islegar tengingar hjá konunni og Ari tiltók a! karlinn 

væri í meiri „macho stellingu e!a í"rótt“ og sag!i a! væntanlega væri "a! af "ví 

a! fleiri konur væru í slökun og fleiri karlar í líkamsrækt. Hann sag!i einnig a! 

honum "ætti "etta sambærileg hlutverk. Hér má velta fyrir sér hvort fólk telji 

einmitt a! kynin séu sett í sambærileg hlutverk ef "au uppfylla fyrirframgefnar 

væntingar um "eirra kyngervi, t.d. eins og sést í ÍTR augl#singunni "ar sem konan 

er s#nd í huglei!slu (óvirk) en karlinn a! lyfta ló!um (virkur). Anna! dæmi um 

"etta er umræ!a um augl#singu fyrir Egils Lite. Í augl#singunni eru s#ndir rassar 

af bá!um kynjum en birtingarmyndin er ólík. Karlmannsrassarnir eru betur huldir, 

teknir úr meiri fjarlæg! og færri heldur en kvenrassarnir. Í einu tilviki er teki! 

svokalla! „upp-undir-skot“ af lítt huldum rassi og augl#singin endar á konu í 

litlum blúndunærbuxum a! ganga í burt frá myndavélinni me! nærmyndarskot (e. 

close-up) af rassinum. Mun meiri kynfer!isleg tenging er vi! kvenrassanna, auk 

"ess sem "eir eru minna huldir en rassar karlmannanna. Nærvera 

karlmannsrassanna er sí!an notu! til a! réttlæta augl#singuna á "eirri forsendu a! 

"arna væri í raun um kynjajafnrétti a! ræ!a, "rátt fyrir birtingarmun, e!a eins og 

Pétur sag!i: „Ef "etta voru rassar af bá!um kynjum, er "á eitthva! a! "ví?“   

Geir tekur í sama streng og Pétur, "ó á örlíti! ö!rum nótum, "egar vi! 

ræ!um Frelsisaugl#singar Símans sem birtust í dagblö!um. Önnur "eirra er af 

Gillzenegger og hin af Rakel, söngkonu Merzedes Club. Um "ær augl#singar 

sag!i hann a! hann væri feginn a! Símann nota!i ekki eingöngu konur í "essu 

hlutverki heldur væri me! karla líka. $a! mátti "ó skilja á honum a! honum "ætti 
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"a! skárri kosturinn af tvennu illu, ".e. hann var ekki mjög hrifinn af 

augl#singunum. Athyglisvert var a! sjá a! hann reynir a! finna jákvæ!ar túlkanir 

á augl#singunum, ".e.a.s. a! jafnvel mætti líta á "ær sem ádeilu á útlitsd#rkun og 

klámvæ!inguna "ar sem allt væri #kt til hins ítrasta. Hann sag!i "ó a! húmorinn 

væri augljósari í augl#singunni me! Gillzenegger og a! "a! væri eiginlega enginn 

húmor í augl#singunni me! Rakel. $a! er vert a! staldra betur vi! "á upplifun 

hans af augl#singunum vegna "ess a! útlitsd#rkunin hefur ekki sömu áhrif á 

kynin. Mun meiri útlitspressa er á konur heldur en karla og sta!almyndir fyrir 

konur byggja á óraunhæfari kröfum. $egar t#pur eins og Gillzenegger birtast, sem 

byggja á óraunhæfum sta!almyndum, ver!ur útkoman hláleg í hugum fólks. $etta 

undirstrikar or! Gill um "ann merkingarbæra mun sem er á lestri kven- og 

karlímynda "ar sem hef!in er sú a! konur séu vi!fang hins karllæga augnará!s en 

ekki öfugt (Gill, 2009). 

 

Mynd 10: Frelsisaugl"singar Símans 

Bá!ar augl#singarnar byggja á #ktum og óraunhæfum sta!almyndum, en 

kynjamunurinn birtist í "ví a! sta!almynd konunnar er upphafin og raunverulega 

sett fram sem fyrirmynd á me!an sta!almynd karlsins er ja!arfyrirbæri og ekki í 

takt vi! "ær kröfur sem samfélagi! setur á karla. Geir skynjar "ennan mun me! 

"ví a! sjá húmor í augl#singu Gillzeneggers sem ekki er til sta!ar í augl#singunni 

me! Rakel, en nær ekki a! koma honum í or! út frá mismunandi kröfum og 

væntingum til kynjanna.  
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Eins og fyrr segir var meiri áhugi me!al uppl#senda á gæ!um augl#singa út frá 

tæknilegum og hönnunarlegum atri!um heldur en merkingar- og táknfræ!i. Sú 

merking sem uppl#sendur sáu í ákve!num augl#singum, t.a.m. sta!a kynjanna, 

var mismunandi eftir "ví hvort merkingin var jákvæ! e!a neikvæ!. $a! er a! 

segja, ef merkingin var jákvæ! gengust uppl#sendur vi! henni og sög!u hana vera 

til sta!ar en ef merkingin var neikvæ! "á var hún ekki sög! vera til sta!ar. 

Eftirfarandi tvö dæmi s#na "etta.  

Oddn# segist ekki telja a! ímyndir í augl#singum hafi áhrif út í samfélagi! 

og sést "a! glögglega í umræ!um um #msar augl#singar "ar sem neikvæ!ar 

sta!almyndir af konum birtast. Hún talar líka um oftúlkun og segir "a! ekki gott 

ef fólk er a! lesa „eitthva! ljótt sem a! er bara alls ekki, hvorki meiningin né er 

hægt a! sjá“. Hins vegar breg!ur vi! n#jan tón "egar tali! berst a! augl#singum 

Ba!hússins "ar sem nokkrar konur me! mismunandi vaxtarlag sátu fyrir naktar. 

$á segir Oddn#:  

Ég held a! "etta sé bara svakalega gó!, gó! skilabo!. $á er ég a! 

meina, ég veit a!, "a! a!, skilabo!in eru a! selja hérna Ba!húsi! 

en líka bara til okkar kvenna og bara upp á ímynd konunnar. 

Svipa! er upp á teningnum hjá Jóhannesi. Vi! ræddum tvær augl#singar sem 

tengjast "ví fyrirtæki sem hann vinnur hjá. Til a! gæta nafnleyndar ver!ur 

augl#singunum ekki l#st nánar. Í annarri má greina kvenfyrirlitningu en hinni 

ekki. Um neikvæ!u augl#singuna segir Jóhannes a! engin neikvæ! merking sé á 

bak vi! augl#singuna, ekki sé hægt a! lesa mynd og texta saman. Fólk sem sér 

eitthva! neikvætt í henni sé a! leggja sína eigin túlkun í augl#singuna. Um hina 

augl#singuna segir hann a! fólk hafi almennt ekki átta! sig á merkingunni en „ég 

sá "etta strax“ segir hann me! stolti og vi!urkennir "ar me! merkinguna á bakvi! 

augl#singuna og a! hægt sé a! lesa mynd og texta saman.  

Af or!um og vi!brög!um Oddn#jar og Jóhannesar má rá!a a! fólk sem les 

neikvæ!a merkingu út úr augl#singum eigi "a! á hættu a! vera stimpla! „dirty 

minded“. Slík or!ræ!a var nokku! algeng í vi!tölunum og sumir uppl#sendur 

ur!u jafnvel rei!ir vi! tilhugsunina um samfélagslega gagnr#ni á ákve!nar 

augl#singar. Ábyrg!in á túlkuninni er yfirfær! á "au sem túlka í "eim tilvikum 

sem um gagnr#ni var a! ræ!a. Eingöngu er leyfilegt a! sjá jákvæ!a hluti í ví!ara 
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samhengi en "ví a! selja tiltekna vöru e!a "jónustu. Ef um neikvæ!a tengingu er 

a! ræ!a er ger! sú krafa a! flestir e!a allir séu sammála um a! fari! hafi veri! yfir 

striki!, e!a eins og Oddn# or!ar "a!: „"a! er mjög mikilvægt a! velja "á hérna 

slagina fyrir málsta!inn vel og láta "a! vera virkilega óyggjandi a! "etta sé“. Hér 

má merkja a! almennt sam"ykki "arf a! vera fyrir túlkuninni hjá meirihlutanum, 

e!a "eim sem skapa vi!mi!i!. Fram kemur í vi!tölunum a! yfirleitt kvarta ekki 

margir yfir augl#singum. Krafa um meirihlutaálit getur "ví virka! eins og nokkurs 

konar fri!"æging og afsökun fyrir a! breg!ast ekki vi! umkvörtunum e!a taka 

mark á "eim. Jafnframt er gert líti! úr sér"ekkingu á túlkunarfræ!i og "eirri 

merkingu sem lesa má úr myndmáli. Merkingin ver!ur marklaus nema fjöldinn 

geti veri! sammála, en táknfræ!i í "essu samhengi gengur út á a! r#na í 

myndmáli! og túlka "a! sem ekki er öllum ljóst.  

Anna! sjónarhorn á neikvæ!a gagnr#ni á augl#singar má rekja til 

varnarvi!brag!a augl#singa- og marka!sfólks. $etta átti sérstaklega vi! "egar 

vi!kvæm málefni bar á góma, eins og kynlífsvæ!ing barna. Í slíkum tilvikum 

tiltóku uppl#sendur sérstaklega a! "eir væru sannfær!ir um a! hugsunin á bakvi! 

marka!ssetninguna væri ekki a! kynlífsvæ!a börn. Átti "a! vi! bæ!i í "eim 

tilvikum sem uppl#sendur sjálfir voru sammála a! um væri a! ræ!a 

kynfer!islegar tengingar vi! börn og "ar sem "eir voru ósammála. Gott dæmi um 

"etta er umræ!a um fermingarbækling Smáralindar sem gefinn var út vori! 2007. 

Greina mátti rei!itón í rödd og fasi Orra "egar hann ræddi bæklinginn. Sjálfur sá 

hann ekkert athugavert vi! myndina og ásaka!i fólk sem sá eitthva! neikvætt vi! 

forsí!u bæklingsins um a! vera markvisst a! leita a! einhverju: 

Mér finnst sko… "egar fólk fer af sta! a! leita a! einhverju, "ú 

veist, me! "a! a! markmi!i a! leita a! einhverju sem á a! vera, "á 

finnur!u alltaf eitthva!. $a! finnst mér ekki vera rétt lei! til a! 

gera "a!. $a! "arf alltaf a! hugsa bara fyrst og fremst fyrir, "ú 

veist, hva! liggur á bak vi! "a! [...] a! "essi mynd er tekin svona. 

Geir tók sterkar til or!ar og sag!i a! hann gæti lofa! "ví a! enginn ásetningu 

hef!i veri! a! baki: 

Ég skal lofa "ér "ví a! "eir fóru af sta!: „"arna á a! vera stúlka 

sem er a! leika sér í bangsahóp a! gera eitthva! sem er 

skemmtilegt“. Stellingin sem var! hinsvegar kringum "a! ver!ur 
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"ess valdandi a! einhver getur túlka! "a! á "ann hátt, og hérna... 

ókei allt í lagi og gott mál a! vekja upp umræ!una og sko!a máli! 

og allt "a! en en a! sama skapi mundi ég allaveganna alveg fría 

menn af ásetningi – frá "essari hugsun. 

Fleiri uppl#sendur voru á "essum nótum og greina má varnarvi!brög! í "essari 

or!ræ!u. Verk augl#singa- og marka!sfólks eru birt opinberlega í formi 

augl#singa. $a! "#!ir a! stjórn á túlkun augl#singanna er "ar me! komin úr "eirra 

höndum og í hendur almennings (og neytenda) sem túlka "ær á eigin hátt. Sú 

túlkun getur bæ!i veri! í samræmi e!a mótsögn vi! upphaflega ætlun augl#singa- 

og marka!sfólks. Ef til vill má rekja "essa fullvissu "eirra til nokkurs konar 

samkenndar me! fólki í sömu stö!u og "au eru í, e!a jafnvel til samtryggingar. 

Me! "ví a! s#na samstö!u tryggja "au sér ef til vill stu!ning ef "eim sjálfum 

ver!ur einhvern tímann á í messunni. Or!ræ!an beinist "ó ekki einvör!ungu a! 

samstö!u me! sínum hóp heldur stilla "au sér í sumum tilvikum beinlínis í 

andstö!u vi! neytendur, ".e.a.s. "au sem gagnr#na augl#singarnar. Gagnr#nendur 

eru "ví ja!arsettir og settir í andstö!u eins og ekki sé um sameiginlega hagsmuni 

a! ræ!a. Í bá!um tilvikum er augl#singa- og marka!sfólk "ægilega sta!sett; "au 

geta anna!hvort sagt a! „eitthva! sé a! í kollinum“ á gagnr#nendum e!a sagst 

ekki hafa gert "etta af ásettu rá!i.  

Til a! draga saman greiningu "essa kafla má segja a! jafnrétti sé ekki 

ofarlega á bla!i í augl#singager!. $rátt fyrir a! kyn og kynhlutverk spili stórt 

hlutverk í augl#singum "á er jafnrétti fjarri formlegum ferlum augl#singa- og 

marka!sstarfs. Einnig er tilhneiging til a! r#na ekki gaumgæfilega í táknfræ!i 

augl#singa "egar kemur a! kynhlutverkum og viss afneitun ríkir um áhrif 

augl#singa sem og á birtingarmyndir kynjamisréttis í íslenskum augl#singum. Í 

næsta hluta ver!ur fjalla! um valdatengsl. 

K'/E$;&/'H14*'0>5310>8+'

Vi! sjáum og heyrum miki! magn augl#singa á degi hverjum. Í bókinni Born to 

Buy kemur fram a! bandarísk börn ver!a fyrir 40.000 augl#singaáreitum á ári e!a 

rúmlega 100 áreitum a! me!altali dag hvern (Schor, 2004). Áætla!ar tölur um 

fjölda augl#singaáreita fyrir börn og fullor!na eru mismunandi og ná allt upp í 

3000 áreiti á dag (Kilbourne, 2000). Burtsé! frá "ví hva!a áætlun kemst næst 
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raunveruleikanum dylst engum a! fjöldinn er mikill. Um stö!una hér á landi segir 

Geir: 

[V]i! erum farin a! upplifa, nú man ég ekki alveg, mörg hundru! 

skilabo! sem vi! fáum raunverulega á hverjum degi í útimi!lum, 

umhverfismi!lum, sjónvarpi, útvarpi. Augl#singafjöldinn sem vi! 

upplifum á hverjum degi er or!inn gífurlegur. Miklu miklu miklu 

meiri en vi! nokkurn tímann gerum okkur grein fyrir.  

$a! segir sig sjálft a! "egar áreiti! er or!i! "etta miki! ver!ur sífellt erfi!ara a! 

ná athygli fólks. Í marka!sfræ!i er fyrsta stigi! í sölu í gegnum augl#singar a! ná 

athygli fólks, ".e. til a! fá markhópinn til a! sko!a augl#singuna "arf a! ná 

athyglinni fyrst (Kotler, 2000). Uppl#sendum mínum var! tí!rætt um hversu erfitt 

væri a! ná í gegn me! skilabo!in og í vi!tölunum kemur sk#rt fram hversu erfitt 

marka!s- og augl#singafólki finnst a! ná athygli. $á beinist umræ!an oftar en 

ekki í "á átt a! vænlegasta lei!in til árangurs sé a! vera á mörkum hins leyfilega, 

e!a eins og Orri segir: 

Augl#singager! og marka!s sko -væ!ing, ma!ur á alltaf a! vera a! 

dansa á línunni. $ú veist, "ú átt alltaf a! vera svona a!eins a! #ta 

"ví a! ef ma!ur gerir "a! ekki "á tekur ma!ur, "á tekur enginn eftir 

neinu sem ma!ur er a! gera. 

Sumir uppl#senda tiltóku jafnframt a! "essi „línudans“ væri algengari "egar um 

unga markhópa er a! ræ!a: „Ég hugsa a! "a! sé meiri tilhneiging "egar "ú ert a! 

tala vi! unglinga a! sækja a! línunni, sko, a! reyna a! vera edgy“ segir Pétur og 

fleiri uppl#sendur taka í sama streng. $au or! sem notu! voru til a! l#sa hva!a 

áhrifum reynt er a! ná fram voru t.d. a! vera á línunni, edg$, húmor, ögrun, töff, 

trendy og smart. A! auki nefndu sumir uppl#senda minna a! kynfer!islegar 

tilvísanir e!a klámvæ!ingin væri ein lei!in til a! ná athygli unglinganna. „[Í] raun 

og veru sko er sexuality einn hluti af lei!um til a! brjótast í gegnum svona 

klutterinn [hafsjóinn], eins og "ú "ekkir“ segir Geir og Oddur er á svipu!um 

nótum "egar hann segir „"a! er meira eftir "ví sem a! markhópurinn er yngri "á 

máttu s#na a!eins meira hold, vera svona a!eins meira, hvernig getur ma!ur or!a! 

"etta, svona á línunni, heldur en kannski fyrir eldri hóp“. Bára tekur undir me! 

"eim og segir a! „"a! vir!ist vera einmitt "á tengt bara beint inn á, ef a! "a! á a! 

tala vi! unglinga, a! "á er opna! á "essa lei! [klámvæ!inguna]“.  
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 Í svörum margra (en ekki allra) uppl#senda endurspeglast jákvætt vi!horf 

til "ess a! láta reyna á mörk hins leyfilega. Jafnvel er liti! svo á a! línudansinn sé 

hluti af nokkurs konar n#sköpun. $annig bendir Orri á a! íhaldssöm ímynd "ess 

fyrirtækis sem hann vinnur hjá haldi stundum aftur af honum og hans 

samstarfsfólki í marka!sstarfi: „Og stundum er "etta gott og stundum er "etta bara 

ekki nógu gott "ví a! "etta sko heftir okkur í okkar "róun.” Geir tekur í svipa!an 

streng: 

En a! sama skapi má líka alltaf segja: augl#singar leitast vi! a! búa 

til eitthva! n#tt. A! búa til eitthva! n#tt "#!ir svona a! jafna!i a! 

ganga lengra. $a! er mjög gjarnan svolei!is "annig a! hérna, menn 

eru bara reyna a! ganga lengra "arna heldur en veri! hefur. 

Í "essu ljósi er athyglisvert a! r#na nánar í mörkin. Hér fyrir ofan hef ég gert grein 

fyrir hvernig uppl#sendur fjalla um a! láta reyna á mörkin. Anna! hljó! kemur í 

strokkinn "egar annars konar mörk eru rædd í vi!tölunum. Bára segir mér a! 

henni finnist augl#singabransinn klossfastur í sta!almyndum og a! "a! sé í raun 

og veru „asnalegt a! sjá hva! augl#singabransinn getur veri! fastur í klisjum“. 

Hún segir „bransann“ í raun vera íhaldssaman og a! "a! birtist t.d. í "ví a! „allir 

ver!a skít skít hræddir“ ef ger! er tilraun til a! hafa homma í augl#singum. Hún 

veltir vöngum yfir "essu og segir: 

"a! er skr#ti! a! augl#singabransinn skuli vera svona fastur "arna 

vegna "ess a!, sko "a! er í raun og veru... e!li augl#singa á a! vera 

a!, "ú veist, a!eins a! koma me! tvisti!, liggja ekki í klisjunni. 

$a! ver!ur a! vera athyglisvert "a! sem "ú ert a! sjá.  

$arna setur Bára í or! mótsögn sem birtist í vi!tölunum. Or!ræ!an er á "á lei! a! 

augl#singageirinn sé skapandi geiri, skemmtilegur, edg#, töff, o.s.frv. og a! "a! sé 

hlutverk augl#singa- og marka!sfólks a! vera skapandi og stu!la á einhvern hátt 

a! "róun me! "ví a! vera sífellt á línunni, teygja mörkin sífellt a!eins lengra, en 

"egar á reynir vir!ist lei!in a!eins opin í eina átt, ".e. a! vi!halda núverandi 

kynjakerfi.  

 $etta sést betur sett í samhengi vi! femíníska samtvinnun mismunabreyta í 

anda Gill (2009). Mörkin eru síst til "ess ætlu! a! stu!la a! raunverulegri 

valdeflingu e!a auknu kynfrelsi. Eins og fram kom í köflunum hér á undan er 

jafnréttishugsun ekki mi!læg í marka!sstarfi. $ví er ljóst a! ekki er um 
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markvissan línudans á mörkunum a! ræ!a sem ætla! er a! auka kynfrelsi e!a 

stu!la a! auknu jafnrétti kynjanna. Mörkin eru mun frekar notu! til a! ná athygli, 

a! brjótast í gegnum "ann aragrúa af augl#singum sem keppast allar vi! a! ná 

athygli neytenda og a!fer!in er í anda kynjakerfisins. Mörkin sem dansa! er á eru 

mun meira í anda greininga Gill á augl#singum sem fjalla! er um í kaflanum Í 

fjötrum frelsis en hún bendir á a! hi! sjónræna í augl#singum byggi sí!ur en svo á 

raunverulegri valdeflingu auk "ess sem um margvíslega útilokun sé a! ræ!a. Hún 

bendir t.d. á hinu algengu birtingarmynd "ar sem gert er út á unga, a!la!andi, 

gagnkynhneig!a konu sem er alltaf til í tuski!. $etta sé í samræmi vi! 

hugmyndaarf okkar um kvenhlutverki! en breytingin er sú a! nú er láti! líta svo 

út a! konan sé gerandi og "etta sé valdeflandi. Hins vegar sé "a! ekki tilviljun 

sem rá!i "ví a! svo heppilega vilji til a! "etta sé "a! sama og fangar athygli 

karlmanna í anda hins karllæga augnará!s. Hún bendir einnig á a! hi! 

gagnkynhneig!a forræ!i sé ríkjandi í augl#singum (Gill, 2009), og eins og sést á 

or!um Báru vir!ist svo einnig eiga vi! hér. Mörkin ganga "ví ekki út á a! víkja 

frá sta!almyndunum e!a auka margbreytileika í augl#singum heldur, eins og á!ur 

var viki! a!, a! vi!halda og styrkja ríkjandi valdakerfi í sessi.   

M#19#+&,.*1%

Or!ræ!an um a! vera á mörkunum fær einnig n#ja merkingu "egar sko!u! eru 

valdatengsl á milli augl#singa- og marka!sfólks annars vegar og unglinga/unga 

fólksins hins vegar. Vi! fyrstu s#n mætti álykta sem svo a! valdi! lægi hjá 

augl#singa- og marka!sfólki "ar sem "au: 

• Búa yfir "ekkingu á augl#singa/marka!sfræ!i – ættu "ví a! hafa 

tæki og tól til a! vita hvernig hægt er a! hafa áhrif á markhópinn.  

• Vilja hafa bein áhrif á heg!un markhópsins (fá til a! kaupa).  

• Hafa fjármagn til a! framlei!a og birta augl#singarnar. 

• Hafa vörurnar/"jónustuna sem unglingunum stendur til bo!a. 

• Búa til skilabo!in.  

• Eru eldri. 

Me! ö!rum or!um "á felst vald í "ví a! framlei!a skilabo!in. Hins vegar er 

áhugavert a! sko!a og greina gögnin "ví "á kemur í ljós a! upplifunin er ekki 

endilega slík, e!a réttara sagt bara alls ekki. Svo vir!ist sem augl#singa- og 
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marka!sfólk upplifi a! valdi! sé í höndum unglinganna og unga fólksins, e!a 

réttara sagt í höndum markhópsins. Hluti af "ví útsk#rist af fjölda augl#singa og 

hversu erfitt er a! ná í gegn me! sín skilabo!, eins og fjalla! var um hér á undan. 

En fleira kemur til og hér ver!ur fjalla! um hvernig valdatengslin mótast og 

birtast.  

Sitt hver #jó!flokkurinn – vi! og #au 

Athyglisvert er a! sko!a hvernig uppl#sendur tala um unglinga. Nokku! áberandi 

er a! unglingar eru settir í annan flokk heldur en eldri markhópar. Hér eru tvö 

dæmi um "a!: 

$a! er nú reyndar svolíti! fyndi! a! alltaf "egar a! vi! vinnum 

me! yngri markhópa a! "á er ma!ur alltaf svona tvístígandi og 

ma!ur "arf alltaf a! fá einhvern til a! tékka á tungumálinu og "a! 

er alltaf svona "ú veist, “jú ma!ur er eiginlega of gamall, já er "a! 

ekki jájá, er "etta or! nota!?”  

(Bára) 

$á er kannski mi!aldra fólk inn á augl#singastofu a! reyna a! vera 

edg# fyrir unglinga. $a! getur or!i! mjög mjög hallærislegt. 

(Pétur) 

Í or!um Báru og Péturs kemur mjög sk#rt fram a! liti! er svo á a! mikill munur 

sé á unglingunum og fullor!na fólkinu. Jóhannes fer inn á a!eins a!ra braut, or!ar 

muninn ekki eins beint út, heldur meira í ætt vi! marka!sfræ!ina: 

Vi! reynum a! svona a! a! setja okkur í stellingar "eirra sem vi! 

erum a! reyna a! höf!a til "ví a! vi! erum kannski ekki alltaf 

sjálfir réttu mennirnir til "ess a! til "ess a! meta sko hva! virkar og 

hva! virkar ekki. $ess vegna ver!ur ma!ur eiginlega bara a! spyrja 

fólki! sem á a!… "etta á a! höf!a til hva! virkar. 

(Jóhannes) 

$etta er mjög gott út frá marka!sfræ!ilegu tilliti, ".e. a! reyna ekki a! hugsa fyrir 

markhópinn e!a "ykjast vita hva! hann vill heldur rannsaka hópinn í "eim tilgangi 

a! komast a! "ví. Á sama tíma endurspegla "essi or! a!greiningu á milli hinna 

fullor!nu sem vinna í marka!smálunum og unglinganna sem "au vilja höf!a til. 

A!greiningin á milli unglinga og fullor!ins fólks byggir líka á ólíku 
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neyslumynstri hópanna. Margrét bendir t.d. á a! au!veldara sé a! fá ungt fólk til 

a! skipta á milli vörumerkja á me!an eldra fólk s#nir vörumerkjum meiri trygg!. 

$ví "arf minna a! hafa fyrir a! ná unglingum í vi!skipti en a! sama skapi er meiri 

vinna a! halda í "ann markhóp "ví hann staldrar styttra vi!. Or!ræ!an bendir 

einnig til "ess a! liti! sé svo á a! hópurinn sé ekki einungis ö!ruvísi heldur sá 

hópur sem fari me! valdi!. Pétur talar um unglinga sem „miki! har!ari“ hóp og 

má velta "ví fyrir sér hvort a! liti! sé á neytendur sem har!an húsbónda og a! 

unglingar séu "á har!ari en gengur og gerist. $etta skiptir líka máli "egar kemur 

a! "ví a! sko!a hva! ákve!ur mörkin, ".e. hversu langt má ganga. Í "ví samhengi 

mætti segja a! sú hugsun a! unglingarnir rá!i sé notu! sem réttlæting e!a ástæ!a 

til a! fara út a! mörkunum í augl#singa- og marka!sstarfi, en eins og sést í 

kaflanum hér á undan "á er liti! svo á a! til a! ná til unglinga "urfi a! ögra.  

Me! "ví a! skilgreina unglinga sem hópinn sem valdi! hefur er au!velt a! 

yfirfæra ábyrg!ina á unglinga líka. Ábyrg! neytenda á hva!a aldri sem er, ".m.t. 

unglinga birtist glöggt í or!um sumra uppl#senda. „Ef vi! erum ekki ábyrgt 

fyrirtæki "á hættir "ú a! kaupa vörurnar okkar“, segir Orri og gefur me! "ví í 

skyn a! marka!urinn sé fullkominn. Ábyrgir neytendur kaupa vörur af ábyrgum 

fyrirtækjum en sni!ganga óábyrg fyrirtæki. Óábyrgir neytendur finnast ekki. 

Unglingum er gefi! vægi sem ábyrgir neytendur sem búa "ar a! auki yfir öllum 

nau!synlegum uppl#singum. Ekki er teki! tillit til "ess a! unglingar eru 

óhar!na!ur hópur a! reyna a! fóta sig í tilverunni mitt á milli "ess a! vera börn og 

fullor!nir einstaklingar. Undirliggjandi valdatengsl, "ar sem marka!sfræ!i gengur 

út á a! n#ta sálfræ!ilega "ætti til a! stjórna heg!un neytenda (Valdimar 

Sigur!sson og $órhallur Gu!laugsson, 2006), eru hunsu!. Taka má "etta skrefinu 

lengra vegna "ess a! a!fer!ir marka!sfræ!innar beinlínis hvetja til "ess a! 

valdatengslin séu n#tt marka!sa!ilum til hagsbóta óhá! velfer! markhópsins.  

Út frá marka!sfræ!ilegu sjónarhorni er e!lilegt a! líta svo á a! hlutverk 

augl#singa- og marka!sfólk sé a! uppfylla "arfir, langanir og kröfur markhópsins. 

Í raun má segja a! marka!sstarf gangi einmitt út á "a! eins og sést í kaflanum um 

marka!sfræ!i. Hægt er a! stilla or!ræ!unni upp "annig a! hlutverk augl#singa- 

og marka!sfólks sé a! "jónusta "arfir, langanir og kröfur markhópsins. $ar me! 

eru valdatengslin skilgreind á sama hátt og endurspeglast í or!ræ!unni í 

vi!tölunum. Valdi! er í höndum neytenda "ví "eir búa yfir fjármagninu og 



    97 

ákvör!unarvaldinu um hva! er keypt á me!an fyrirtækin, og "ar me! augl#singa- 

og marka!sfólk leitast vi! a! uppfylla "eirra óskir. Án neytenda væru fyrirtækin 

ekki til. Í marka!sfræ!unum er vald kaupenda skilgreint sem ógn vegna "ess a! 

eftir "ví sem vald "eirra er meira "á aukast kröfurnar um lægra ver!, meiri gæ!i, 

o.s.frv. auk "ess sem samkeppnisa!ilum er att saman (Kotler, 2000). Or! 

uppl#senda sem segja a! erfitt sé a! ná til unglinga, a! "au séu fljót a! skipta á 

milli vörumerkja og séu har!ur hópur, benda til "ess a! liti! sé á unglinga sem 

valdamikinn kaupendahóp.  

Rannsóknir s#na a! börn og unglingar í neysluhyggjusamfélögum eru 

efnishyggjusinna!ari en kynsló!irnar á undan og a! hóp"r#stingur frá vinum 

hefur "ar töluver! áhrif (Banerjee og Dittmar, 2008). Ef a!fer!um 

marka!sfræ!innar er beitt á hvernig best er a! ná til "essa hóps er nærtækast a! 

höf!a inn á hóp"r#stinginn í "essu tilviki. Í kaflanum um marka!sfræ!i var fjalla! 

um mikilvægi "ess a! fylgja menningarlegum normum e!a vi!mi!um og a! 

einstaklingum er #mist refsa! fyrir a! fylgja ekki normunum e!a ver!launa!ir 

fyrir a! fylgja "eim (Hawkins o.fl., 1992). Menningin er breytileg eftir 

samfélögum og tímabilum og samspil menningarinnar og tí!arandans kom 

reglulega fyrir í vi!tölunum, t.d. hjá Pétri sem sag!i:  

En ég hugsa a! "a! sveiflist svolíti! me! tí!arandanum og svona 

vi!horfum í samfélaginu hvernig menn vinna "essa hluti "ví "etta 

er svona huglægur mælikvar!i; almenn si!fer!iskennd.  

Ef "etta er yfirfært yfir á tí!arandann í kringum jafnrétti er vel hægt a! or!a "etta 

svo a! ef kynjamisrétti ríkir í samfélaginu "á ætti "a! einnig vera sam"ykkt "egar 

"a! birtist í augl#singum. Póstfemíníska hugmyndafræ!in er einnig gott dæmi um 

"etta. Ef liti! er svo á a! femínísmi tilheyri fortí!inni, a! jafnrétti sé nú "egar ná!, 

"á er engin ástæ!a til a! gagnr#na augl#singar e!a meta "ær me! hli!sjón af 

jafnrétti kynjanna. $essi tí!arandi endurspeglast ef til vill í or!um Odds sem sag!i 

um atvik sem fór yfir striki!: „$a! var enginn a! stoppa okkur.“ Krafan er í a!ra 

röndina sú a! neytendur séu bremsan, afli! sem segir stopp en a! sama skapi er 

gagnr#ni oft ekki vel teki! "ví hún er ef til vill á skjön vi! tí!arandann sem gefur 

"au skilabo! a! jafnrétti sé ná! e!a rétt handan vi! horni!. En hver er "á 

raunverulega vi! völd og hver á a! breyta tí!arandanum? Í næsta kafla ver!ur sú 
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hugmyndafræ!i sko!u! sem ef til vill hefur veri! sterkust í íslensku samfélagi 

sí!ustu árin og móta! tí!arandann; n#frjálshyggjan. 

K'&4#+4'*+/3P0+814&N'S&8/54#+3$@A1'4=3$C%0*H588C&44+$'

Rétt eins og femínískar rannsóknir gera rá! fyrir "ví a! sta!setning rannsakanda 

hafi áhrif á vi!fangsefni! má ætla a! sta!setning uppl#senda hafi áhrif á störf 

"eirra, sem og ríkjandi hugmyndafræ!i "jó!félagsins. $ær augl#singar sem vi! 

sjáum og heyrum mótast "ví a! einhverju leyti af ríkjandi hugmyndafræ!i. 

Undanfarna áratugi hefur hugmyndafræ!i n#frjálshyggjunnar fest rætur sínar í 

íslensku samfélagi (Stefán Ólafsson, 2008).56 Hugtaki! n#frjálshyggja vísar til 

hugmyndafræ!i sem byggir á lágmarksafskiptum ríkisins og a! frjáls marka!ur sé 

farsælasta hagstjórnarkerfi! til a! tryggja hagsæld og velfer! ríkja. N#frjálshyggju 

fylgir afnám e!a lágmörkun regluverks og opnun marka!a í al"jó!legu samhengi. 

Öryggisnet fjölskyldna og einstaklinga er a! sama skapi fært frá ríkinu yfir á 

samfélags"jónustu og áhersla er á gerendahæfni e!a ábyrg! einstaklinga í a! 

skapa sín eigin tækifæri (sjá t.d. Jenson, 2010; $orger!ur Einarsdóttir, 2010). Í 

"essum hluta sko!a ég hvernig n#frjálshyggjan birtist í vi!tölunum og tengi hana 

vi! augl#singa- og marka!sstarf. Kaflinn skiptist í tvo hluta; í fyrri hlutanum er 

fjalla! um einstaklinginn og frjálst val og í "eim seinni um fjölskylduna. 

%N-,*+#)1-,.4'-,,%C.%)7,-$%*&(%*)-5+-'%&))-%(;1-%

Fyrsta "ema! má tengja vi! hugmyndafræ!i n#frjálshyggjunnar og áherslu á 

frjálst val einstaklingsins. Sú umræ!a birtist fyrst og fremst í umræ!u um stö!u 

jafnréttismála og hvernig ætti a! meta hana. Oddn# og Orri voru bæ!i hlynnt "ví 

a! líta ætti á einstaklinginn en ekki kyn. „Ég vil ekki flokka fólk eftir kyni, hæ!, 

litarafti. $annig a! ég vil frekar horfa á "etta eftir… vi! erum einstaklingar. Vi! 

höfum öll hér á landi jöfn tækifæri“ sag!i Oddn# og lag!i sí!an áherslu á a! "etta 

                                                

56 Stefán notar ekki hugtaki! n#frjálshyggja í sinni grein heldur vísar til frjálshyggju e!a róttækrar 

frjálshyggju. $orger!ur Einarsdóttir a!greinir á milli frjálshyggju og n#frjálshyggju me! "ví a! 

nota or!i! frjálshyggja um fræ!ilega umræ!u og stjórnspekikenningar en n#frjálshyggju um „"á 

hagstjórnarstefnu, pólitísku hugmyndafræ!i og menningarástand sem ná! hefur hnattrænni 

útbrei!slu í okkar samtíma“ ($orger!ur Einarsdóttir, 2010: 1). $ar sem mín greining byggir á 

pólitískri hugmyndafræ!i og menningarástandi tel ég or!i! n#frjálshyggja eiga betur vi! í "essari 

ritger!.   
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ætti einungis vi! um Ísland en ekki önnur lönd. Orri tók fram a! hann vill a! 

einstaklingurinn fái a! njóta sín og a! bæ!i kyn njóti jafnræ!is "egar kemur a! 

stö!urá!ningum. $rátt fyrir a! hann teldi a! "a! væri „enn"á svona svolítil svona 

krísa“ hva! var!a!i stö!urá!ningar "á var hann sannfær!ur um a! hún væri á 

undanhaldi og a! "a! væri a!eins tímaspursmál "anga! til einstaklingurinn skipti 

öllu máli en ekki kyni! í "eim málum.   

Ég held, a! "ú veist, innan einhverra fimm til tíu ára "á ver!ur, "á 

ver!ur "etta mál ekki... "á ver!ur "etta ekki issue sem rætt ver!ur 

um. $etta er bara spurning um hver einstaklingurinn er og hversu 

hæfur einstaklingurinn sjálfur er, skiptir ekki máli hva!a kyn e!a 

litur hann er.  

Hann útsk#rir jafnframt a! hann ali sín börn upp í "eirri trú a! "au séu jafningjar 

bæ!i hva! var!ar nám og störf. $a! má túlka or! hans sem svo a! ástæ!an fyrir 

misréttinu eigi rætur sínar a! rekja til mótunarhyggju, ".e. a! kynin hafi í raun og 

veru veri! alin upp á mismunandi hátt og í mismunandi hlutverk en nú sé "a! allt 

breytt og "ví muni jafnrétti ver!a rökrétt ni!ursta!a af "ví. Eftir sem á!ur segir 

hann kynin vera ólík. Hann vísar í samnemendur sína og atvinnuleit "eirra eftir a! 

skóla lauk. Flestir af toppnemendunum hafi veri! konur, e!a stúlkur eins og hann 

kallar "ær, en fáar "eirra starfi vi! marka!smál í dag. Orri telur ástæ!una vera "á 

a! metna!urinn hafi ekki veri! til sta!ar og bætir vi!: „ég meina "etta fer bara 

eftir frama og markmi!um "ess einstaklings sem er til, sem er í umræ!unni hverju 

sinni.“ Í or!um Orra má greina a! vi!mi!i!, "a! hvernig einstaklingurinn á a! 

vera, byggi á hef!bundnum karllægum gildum. Ástæ!an fyrir "ví a! konurnar nái 

ekki lengra er a! "ær vilji "a! ekki og hafi ekki sömu eiginleika og karlarnir.  

Oddn# fjallar um "etta á svipu!um nótum og bæ!i rokka "au á milli "ess 

a! tala um konur sem afar hæfa einstaklinga og "ess a! benda á  #msa galla 

kvenna sem lei!a til "ess a! "ær eru í lakari stö!u en karlar. Vi! 

or!ræ!ugreiningu á vi!talinu vi! Oddn#ju komu eftirfarandi ummæli í ljós um 

kynjamun "egar vi! ræddum um konur og karla sem lei!toga og stjórnendur:   

• Vi! erum svolitlar kjaftatíkur stundum. 

• Vi! eigum alls ekki a! alhæfa, segja a! konur eru svona og konur 

eru hérna... me! svona m#kra gildismat.  
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• Eigum ekki [konur] a! taka hlutina of alvarlega. Og hafa svolíti! 

gaman af. 

• $eir [karlmenn sem komast áfram] eru a! hafa svona gaman. $eir 

eru ekki a! taka sig of hátí!lega, alvarlega og vinnandi alla og 

„bara ég er svo metn...“ "ú veist, "eir eru a! hafa gaman á lei!inni 

[...] og vi! eigum a! gera "a! meira. 

• Strákarnir bara byrju!u a! segja sögur og ahaha og allir hlæja og 

vi! stelpurnar sitjum bara og "ú veist. [...] Vi! "urfum a! vera 

miklu meira duglegri og me!vita!ari um a! vera svona svolíti! – 

bara vi! hvert tækifæri – skemmtilegar og hérna segja sögurnar og 

svona. 

• Ef vi! breytum "essu a!eins og hérna "á held ég a! "a! komi svo 

margt í kjölfari!.  

• Mér finnst a! vi! eigum a! hugsa... hætta a! hugsa svona. Vi! 

eigum a! vera me! miki! sjálfstraust, hafa bara gaman af og k#la á 

"a!.  

Or!i! kjaftatíkur fellur vel a! sta!almyndum af konum sem sífellt baktala hvor 

a!ra og er ekki treystandi (kjafta öllu). Hér notar hún or!i! um konur en 

undanskilur í raun karlana. Hún segir ekki beinum or!um a! karlarnir séu ekki 

svona, en "a! liggur í loftinu. $a! sem ekki er sagt segir stundum miki! og í 

or!ræ!unni má greina karla sem vi!mi!i! og konur sem fráviki!. Karlarnir eru 

ekki gagnr#ndir heldur tiltekur hún "á eiginlega sem hún telur „pr#!a“ "á umfram 

konur og "ar sem "eir hafa ná! árangri eru konur ger!ar ábyrgar fyrir a! hafa ekki 

komist lengra. Konur eiga a! breyta sér og ver!a eins og karlarnir og #á kemur 

svo margt í kjölfari!. Hún tiltekur einnig a! konur hafi ekki m$kra gildismat en 

karlar. $a! er í samræmi vi! or! hennar "ar sem hún leggur áherslu á a! vi! séum 

öll einstaklingar og a! kyn skipti ekki máli en í mótsögn vi! a! konur "urfi a! 

breyta sér á #msan hátt til a! ver!a eins og karlarnir og ná sama árangri og "eir.  

$essar hugmyndir um einstaklinginn og frjálst val kristallast í 

hugmyndafræ!i n#frjálshyggjunnar. $orger!ur Einarsdóttir (2010) fjallar m.a. um 

hvernig kynjamisrétti er einstaklingsvætt í gegnum n#frjálshyggjuna og 

kerfisbundinni mismunun "ar me! sópa! undir teppi!. Hún vísar í kenningar 

sagnfræ!ingsins Joan Wallace Scott sem segir a! undirskipa!ri stö!u kvenna sé 
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m.a. vi!haldi! me! "ví a! skilgreina einstaklinginn út frá "eirri merkingu sem 

venjulega hefur veri! lög! í a! vera hvítur karl ($orger!ur Einarsdóttir, 2010). 

Eins og glögglega kemur fram í or!um Oddn#jar og Orra er karlma!urinn 

vi!mi!i!, hann er sá sem er gallalaus en konurnar "urfa a! breyta sér á einhvern 

hátt til a! ná jafn langt. Öll sú umræ!a byggir á "eim grunni a! um einstaklinga sé 

a! ræ!a, ekki kynbundna mismunun, og fellur "a! vel a! kenningum Scott um a! 

undirskipa!ri stö!u kvenna sé vi!haldi! me! karllægri skilgreiningu á hva! 

einstaklingur er. $egar búi! er a! #ta menningarlegum e!a kerfisbundnum 

útsk#ringum til hli!ar og mismunandi sta!a kynjanna er útsk#r! me! 

einstaklingsbundnu vali sem eftir sem á!ur er bundi! vi! kyn, "á stendur í raun 

e!lishyggjan ein eftir, ".e. a! "a! sé mismunandi e!li kynjanna sem valdi "essu 

mismunandi vali e!a eiginleikum hjá hvoru kyni fyrir sig ($orger!ur Einarsdóttir, 

2010). Skilabo!in eru hins vegar "versagnarkennd. Orri er sannfær!ur um a! 

hlutfall kynjanna í stjórnunarstö!um ver!i or!i! jafnt innan fimm til tíu ára og 

hann elur börnin sín upp á "eirri forsendu a! "au séu jafningjar. Eftir sem á!ur 

leggur hann áherslu á or! sín "egar hann lítur á mig og segir „Kynin eru 

mismunandi. $ú náttúrulega... "ú veist "a! alveg“. 

Áherslan á einstaklinginn sem mi!læga breytu birtist einnig beint í 

marka!sstarfi. Geir nefnir mér sem dæmi marka!sherfer! fyrir tiltekna 

heimilisvöru sem var marka!ssett eingöngu til kvenna. A! hans mati átti kyni! 

ekki "átt í "eirri ákvör!un "rátt fyrir a! heimilisstörf hvíli mestmegnis á her!um 

kvenna. Vali! á konum sem markhóp st#r!ist alfari! af "ví a! ákvar!anatakan er 

mestmegnis í höndum kvenna samkvæmt marka!srannsóknum. Ábyrg!in á 

heimilisstörfum var "ví a! hans mati ekki merki um mismunun heldur táknræn 

fyrir vald kvenna sem ákvör!unara!ilar og neytendur. Greina má "essa afstö!u á 

"ann veg a! reynt er a! gera vald úr valdleysi. „Vi! lítum bara á "a! a! "etta sé af 

"ví a! "ær eru jafningjar“ segir hann til nánari útsk#ringar. Fylgnin vi! 

ni!urstö!ur marka!srannsókna og sú forsenda a! kynin séu jafningjar hvílir enn 

og aftur í einstaklingshugtakinu: „$a! getur vel veri! a! fyrir viki!, af "ví a! vi! 

kannski stundum, vil ég meina allavega, séum á undan samfélaginu, a! vi! sjáum 

bara konur sem einstaklinga raunverulega,“ útsk#rir hann en segir mér jafnframt 

a! hann voni a! me! "essu séu "au ekki a! n#ta sér kynjamuninn heldur a! 

a!greina kynin á jafnréttisgrundvelli.  
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Úr gögnunum má "ví lesa a! hugmyndafræ!i n#frjálshyggjunnar myndar 

ein af "eim st#randi valdatengslum sem hefur áhrif á ákvar!anatöku var!andi 

augl#singa- og marka!sstarf. N#frjálshyggjan og sú áhersla á einstaklinginn sem 

fylgir henni gerir fólki einnig stundum erfitt um vik a! sameina marg"ætt hlutverk 

sitt í samfélaginu, eins og vi! sjáum í næsta hluta.  

E>?1*)719#,O%>#6,'H++-%C.%(#')#$**+#'6%

Or! Margaret Thatcher um a! "a! væri „ekkert til sem héti samfélag [...] 

a!eins einstaklingar sem eru karlar og konur og sí!an fjölskyldur“ (tilvitnun í 

$orger!ur Einarsdóttir, 2010: 3) 57 l#sir ágætlega "eirri einstaklingshyggju sem 

bo!u! er me! n#frjálshyggjunni. Átakapunkturinn er "ó ekki eingöngu á milli 

einstaklings og samfélags, eins og tilvitnun Thatcher gefur til kynna, heldur einnig 

á milli einstaklings og fjölskyldu, nánar tilteki! foreldrahlutverksins. $egar ég 

spyr Orra hva! honum finnist um klámvæ!inguna segir hann mér a! hann horfi á 

máli! me! tveim gleraugum: „annars vegar sem einstaklingur og hins vegar sem 

foreldri“. Út frá sjónarhóli einstaklingsins truflar klámvæ!ingin hann ekki neitt 

vegna "ess a! hann trúir á ritfrelsi og a! einstaklingurinn "urfi sjálfur a! axla 

ábyrg! á "ví sem hann „tekur ni!ur“, eins og Orri or!ar "a!. Sem foreldri líst 

honum hins vegar ekki á blikuna og finnst vi! ekki vera á réttri lei!.  

$essi togstreita kom fram hjá fleiri uppl#sendum, t.d. Oddi sem lítur málin 

ö!rum augum nú en á!ur "ar sem dóttir hans er a! nálgast unglingsaldurinn. Hann 

hefur áhyggjur af dóttur sinni í allri klámvæ!ingunni en á sama tíma stangast "a! 

á vi! hugmyndir hans um a! vera frjálslynt foreldri a! grípa inn í. Af or!um "eirra 

má greina nokkrar megin hindranir fyrir "ví a! grípa inn í klámvæ!inguna: 

• Í fyrsta lagi "a! sem uppl#sendur nefna frjálslynd vi!horf. Bo! og 

bönn eru ekki vinsæl í frelsisumræ!unni sem fylgir 

n#frjálshyggjunni heldur "ykir "a! beinlínis bera vott um a! vera 

hallærislegt foreldri ef gripi! er inn í. Hér spilar einnig inn í 

hræ!slan vi! a! inngrip foreldris geti haft áhrif á vinsældir 

unglingsins og "ar me! stö!u hennar e!a hans innan vinahópsins. 

                                                

57 „There is no such thing as society [...] only individual men and women, and then there are 

families“ 
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• Í ö!ru lagi "á kannast foreldrar vi! a! hafa gert eitthva! sjálf sem 

ef til vill stenst ekki nánari sko!un og "ví upplifa "au sig ekki hafa 

rétt á a! setja unglingunum mörk.  

• Í "ri!ja lagi er liti! á unglinginn sem einstakling sem sjálf/ur á a! 

bera ábyrg! á hvort hún e!a hann tekur "átt í klámvæ!ingunni. 

Hlutverk foreldrisins ver!ur "á a! treysta unglingnum.  

Mi!lægt í "essari or!ræ!u er einstaklingurinn og frelsi!. Ábyrg! 

samfélagsins, umhverfisins og menningarinnar er óyrt. Einstaklingurinn á a! vera 

nógu sterkur og skynsamur til a! ver!a ekki fyrir óæskilegum áhrifum "rátt fyrir 

a! "au séu allt um kring. Ábyrg!in er "ví alfari! sett yfir á einstaklinginn, sem í 

"essu tilviki er óhar!na!ur unglingur sem á jafnframt a! njóta frelsisins til hins 

#trasta. Einstaklingshugtaki! ver!ur einnig fjölskyldunni yfirsterkara og 

skilgreining Thatcher í raun tekin skrefinu lengra: Liti! er svo á a! vi! séum öll 

einstaklingar sem myndum sí!an fjölskyldur og samfélög en öll greining á a! 

mi!ast vi! einstaklinginn og hans takmarkalausa frelsi. Segja má a! aflei!ingin 

ver!i nokkurs konar "öggun "ar sem tól og tæki til greiningar út frá stærri 

einingum e!a hópum ver!a óvirk. Frjálslyndi er til a! mynda skilgreint sem frelsi 

án takmarkana í sta! "ess a! greina á milli hugtaka eins og kynlífsvæ!ingar, 

klámvæ!ingar, hlutgervingar, o.s.frv. eins og gert er hér fyrir framan. 

N#frjálshyggjan leyfir "annig ekki a! frjálslyndi sé skilgreint út frá "ví a! vera 

fylgjandi kynfrelsi og mismunandi fjölskylduformum á sama tíma og tekin er 

afsta!a gegn klámvæ!ingu og hlutgervingu vegna "ess a! "ar me! er búi! a! setja 

einhver mörk.       

 Aflei!ing n#frjálshyggjunnar er ekki valdefling fyrir foreldra heldur "vert 

á móti. Allir uppl#sendur mínir sem komu inn á foreldrahlutverk sitt höf!u 

áhyggjur af áhrifum klámvæ!ingarinnar á börn sín. Öll töldu "au klámvæ!inguna 

vera slæma en a! sama skapi virtust "au ekki upplifa a! "au hef!u sterk vopn í 

höndunum til a! berjast gegn henni heldur einskor!a!ist baráttan vi! heimilin – á 

einstaklingsgrundvelli. $etta er í samræmi vi! ni!urstö!ur $orger!ar Einarsdóttur 

sem segir a! hugmyndafræ!i n#frjálshyggjunnar líti fram hjá kynju!um skilningi 

á einstaklingshugtakinu. $ess í sta! er ábyrg!in lög! á her!ar einstaklinga og 

samfélaginu í raun afneita! ($orger!ur Einarsdóttir, 2010).  
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 Í "essum kafla hef ég leitast vi! a! draga fram "á "ætti úr svörum 

uppl#senda sem veitt geta inns#n í hvernig kynjamisrétti í augl#singum ver!ur til. 

Samkvæmt etnógrafíu félagslegra tengsla eru til sta!ar #msir kerfislægir "ættir 

sem valda "ví a! margir ólíkir einstaklingar haga athöfnum sínum á svipa!an e!a 

sambærilegan hátt og "annig er valdatengslum bæ!i vi!haldi! og "au sköpu! 

(Smith, 2002). Í næsta kafla er komi! a! "ví a! draga saman ólíka hluta og sko!a 

hvernig mismunandi "ættir stu!la saman a! "ví a! kynjamisrétti birtist í 

augl#singum.  
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Hér ver!ur rannsóknaspurningunum svara! ásamt "ví sem hin st#randi 

valdatengsl sem markmi!i! er a! kortleggja í gegnum a!fer!afræ!i etnógrafíu 

félagslegra tengsla ver!a sko!u!. Svörin tengjast saman, ".e. me! "ví a! varpa 

ljósi á hin st#randi valdatengsl "á er spurningunum svara! um lei!.  

Í upphafi "essarar ritger!ar voru lag!ar fram eftirfarandi 

rannsóknaspurningar: 

• Af hverju birtist kynjamisrétti í augl#singum og hvernig gerist 

"a!? 

• Hefur hugmyndaarfur fyrri tíma áhrif á augl#singar? 

• Hvernig hefur ríkjandi hugmyndafræ!i samfélagsins og/e!a sú 

hugmyndafræ!i sem augl#singa- og marka!sfólk a!hyllist áhrif á 

innihald augl#singa? 

• Hverjar eru grunnforsendur marka!sfræ!i og hvernig ríma "ær vi! 

meginsjónarmi! kynjafræ!i? 

• Hvernig er hægt a! tengja saman marka!s- og kynjafræ!i? 

Jafnframt var ger! grein fyrir a!fer!afræ!i ritger!arinnar, ".e. a! sty!jast vi! 

etnógrafíu félagslegra tengsla. Til a! svara rannsóknaspurningunum "arf a! sko!a 

mismunandi hluta heildarinnar og sjá hvernig "eir falla hver a! ö!rum til a! gefa 

okkur heildstæ!a mynd. Í ljós koma nokkur st#randi valdatengsl og áhrifavaldar 

sem sty!ja og styrkja hvert anna!. Nau!synlegt a! sko!a hvernig hver hluti fyrir 

sig stendur ekki sem sjálfstæ! eining heldur fléttast ö!rum "áttum svo úr ver!ur 

mynstur sem hægt er a! segja a! hafi áhrif á einstaklingsbundnar athafnir.   

?"=$+4#1'D+0#+">48*0'

Í megindráttum greindi ég "rjá fræ!ilega e!a hugmyndafræ!ilega "ætti sem sty!ja 

og #ta undir hvorn annan og mynda "annig st#randi valdatengsl. Eins og fram 

kom í kaflanum um a!fer!afræ!i "á vísar hugtaki! st#randi valdatengsl til "átta 

sem virka á "ann hátt a! fólk hagar a!ger!um sínum í raun á samræmdan hátt án 
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"ess a! um neina s#nilega stjórnun e!a st#ringu sé a! ræ!a. Athafnirnar líta "á út 

fyrir a! vera einstaklingsbundnar en kerfislægir "ættir valda "ví a! útkoman 

ver!ur svipu! (Smith, 2002). Ég tel "arft a! sko!a samleg!aráhrif "riggja "átta 

saman "ar sem ég tel a! "eir standi ekki einir og óstuddir heldur séu undir áhrifum 

hver frá ö!rum. $essir "ættir eru hugmyndafræ!i n#frjálshyggjunnar, 

hugmyndafræ!i marka!sfræ!innar og póstfemínismi. 

Fyrstu st#randi valdatengslin sem endurspeglast í svörum "átttakenda og 

fjalla! ver!ur um er n#frjálshyggjan. Or!ræ!a n#frjálshyggjunnar birtist sterkt í 

gegnum vi!tölin, eins og sést á áherslu á einstaklinginn, trúna á frjálst val, 

neikvæ!um vi!horfum gagnvart hvers konar mörkum og togstreitunni á milli 

hugmynda n#frjálshyggjunnar annars vegar og fjölskylduábyrg!ar uppl#senda 

hins vegar. Áherslan á einstaklinginn er sé! sem framúrstefnuleg og skapandi, 

eins og endurspeglast í or!um Geirs "egar hann segir a! hann líti svo á a! "au (á 

hans vinnusta!) séu á undan sinni samtí! vegna "ess a! "au líta á konur sem 

einstaklinga. Í raun "#!ir "a! a! liti! er fram hjá kynbundinni mismunun og ekki 

"arf a! huga a! jafnréttissjónarmi!um fyrir viki!. Einstaklingurinn er skilgreindur 

út frá "ví a! vera karlkyns, eins og endurspeglast í svörum uppl#senda um hvernig 

konur "urfi a! breyta sér á einhvern hátt til a! fá sömu vi!urkenningu og karlar í 

samfélaginu. Hugmyndafræ!i n#frjálshyggjunnar skapar nokkra átakapunkta, t.d. 

"egar kemur a! fjölskylduábyrg!. Krafan um einstaklingshyggju og frelsi nær 

ekki eingöngu til samfélagsins heldur einnig til fjölskyldunnar sem einnar heildar. 

$annig ver!ur erfitt a! setja samfélagsleg mörk, s.s. eins og var!andi 

klámvæ!ingu. Jafnvel "ó uppl#sendur hafi persónulega áhyggjur af "róun mála "á 

hefur or!ræ!an um einstaklingsfrelsi án takmarkana yfirhöndina. Sú or!ræ!a 

veitir uppl#sendum "ó einnig miki! frelsi í starfi, sem sést ef til vill hva! best í 

or!ræ!unni um a! vera á mörkum hins leyfilega í marka!ssetningu til ungs fólks. 

Hugmyndafræ!i n#frjálshyggjunar nær "ó ekki a! útsk#ra ein og óstudd á hva!a 

línu er dansa! heldur "arf a! sko!a a!ra sty!jandi "ætti.  

Marka!sfræ!in sjálf vir!ast hafa mikil áhrif á uppl#sendur og skilgreini ég 

fræ!igreinina sem önnur st#randi valdatengsl sem stu!la a! kynjamisrétti í 

augl#singum. Finna má mörg dæmi um "etta í vi!tölunum, sem og í fræ!unum 

sjálfum. Sumir fræ!imenn innan marka!sfræ!innar sjálfrar hafa bent á hversu 

hugmyndafræ!i marka!sfræ!innar er útbreidd og sam"ykkt og stu!li "annig a! 
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a!fer!um sem eru sífellt stofnanavæddari. Fólk sem starfar vi! marka!smál fylgir 

sömu hugmyndafræ!inni og or!færi fræ!igreinarinnar ver!ur sífellt útbreiddara 

og vi!urkenndara. Finna má samhljóm me! "essu og skilgreiningu á "ví hvernig 

st#randi valdatengsl virka, ".e.a.s. í bá!um tilfellum er vísa! til einhvers sem 

hefur áhrif á hvernig fjöldinn allur af ólíku fólki, í "essu tilfelli augl#singa- og 

marka!sfólk, framkvæmir svipa!a hluti á ólíkum stö!um (Marion, 2006; Smith, 

2002).  

Í skilgreiningu bandaríska marka!sfræ!ifélagsins, AMA, á 

marka!ssetningu er áhersla á a! hún skili einhverju sem vi!skiptavinir og 

samfélagi! hafi hag af (AMA, á.á.b) og ví!a í fræ!unum má sjá sömu e!a svipa!a 

áherslu (sjá t.d. Kotler, 2000). $eir Valdimar Sigur!sson og $órhallur 

Gu!laugsson (2006) tala um a! marka!sa!ilar stjórni neytendum og öfugt og a! 

úr ver!i blanda sem sé bá!um a!ilum gagnleg. Út frá marka!sfræ!ilegu 

sjónarhorni er liti! svo á a! hlutverk augl#singa- og marka!sfólks sé a! uppfylla 

"arfir, langanir og kröfur neytenda, a! ógleymdu "ví hlutverki a! „skiptast á 

ver!mætum“ (Kotler, 2000: 8), ".e. selja. Á sama tíma endurspeglast í vi!tölunum 

a! valdi! sé í höndum neytenda "ar sem "eir búi yfir ákvör!unarvaldinu og 

fjármagninu. Í fræ!unum er vald neytenda hins vegar skilgreint sem ógn vegna 

"ess a! "ar me! aukast kröfur "eirra og samkeppnisa!ilum er att saman (Kotler, 

2000). Einn sterkasti áhrifavaldurinn í marka!sfræ!inni er sí!an sú fullyr!ing a! 

marka!ssetning snúist um a! uppfylla "arfir en geti ekki búi! "ær til (Kotler, 

2000). Endurspeglast "a! í svörum uppl#senda var!andi hva!a áhrif "au telja a! 

augl#singar hafi í samfélaginu, en flest "eirra töldu a! "au áhrif væru lítil sem 

engin. $egar augl#singa- og marka!sfólk me!tekur og sam"ykkir "au skilabo! a! 

starf "eirra geti ekki me! nokkru móti skapa! "arfir hjá neytendum "á fjarlægir 

"a! #msar si!fer!islegar hindranir og kæfir bæ!i innri og ytri gagnr#nisraddir. 

Manneskja sem trúir "ví a! starf hennar hafi engin samfélagsleg áhrif stendur 

frammi fyrir allt ö!rum si!fer!islegum spurningum heldur en manneskja sem 

upplifir a! "a! sem hún gerir móti samfélagi!.  

Í "essu samhengi var einnig áberandi hversu gagnr#nin hugsun var!andi 

samfélagslegt hlutverk augl#singa var fjarverandi úr allri umræ!u. Ein af "eim 

spurningum sem ég lag!i fyrir uppl#sendur var hvort "au hef!u einhvern tímann 

lent í árekstri á milli "eirra eigin gildismats og augl#singa. $a! kom mér á óvart, 
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og trufla!i mig í reynd á me!an á vi!talsferlinu stó!, a! uppl#sendur könnu!ust 

ekki vi! slíka árekstra. Ef til vill er hægt a! útsk#ra "ennan skort á sjálfsgagnr#ni 

a! hluta til me! "eirri gagnr#ni sem fagi! ver!ur fyrir. Augl#singa- og 

marka!sstarf er oft á tí!um harkalega gagnr#nt fyrir ska!leg áhrif á samfélagi! 

(sjá t.d. Kilbourne, 2000). $ví ver!ur togstreita á milli "ess a! standa sig í starfi, 

".e. a! selja, og taka tillit til samfélagslegra áhrifa.  

Marka!sfræ!in og hugmyndafræ!i n#frjálshyggju eru me! svörin vi! 

slíkum si!fer!isspurningum á rei!um höndum, en "au kristallast fyrst og fremst í 

áherslunni á einstaklinginn og hans ábyrg! ásamt "ví a! ekki sé mögulegt a! 

skapa "arfir heldur eingöngu a! uppfylla "ær. Hugmyndin um hina ós#nilegu 

hönd marka!arins lei!ir "á til "ess a! ekki "arf a! staldra of miki! vi! í hrö!um 

og hör!um samkeppnisheimi heldur er hægt a! halda ótrau!/ur áfram í trausti "ess 

a! marka!urinn sjái um a! enginn fari yfir striki!. Eftir sem á!ur er mörgum 

spurningum ósvara!. Hva! me! t.d. alla gagnr#nina á sta!almyndir, óraunhæfar 

fyrirmyndir og klámvæ!ingu í augl#singum? Hvernig nær hugmyndafræ!i 

n#frjálshyggjunnar og marka!sfræ!i a! útsk#ra hvers vegna einstaklingar skapa 

og sam"ykkja augl#singar sem innihalda kynjamisrétti? Ef einstaklingurinn segir 

alltaf stopp og er alltaf ábyrg/ur hva! veldur "á a! augl#singar sem innihalda 

kynjamisrétti eru sam"ykktar? Til a! svara "essu "arf a! bæta vi! "ri!ja 

"ættinum; póstfemínisma.  

Í póstfemínisma fá hlutirnir n#ja merkingu (McRobbie, 2009). $a! sem 

á!ur var skilgreint sem misrétti ver!ur allt í einu a! valdeflingu og merki um 

sjálfstæ!i kvenna. Póstfemínisminn er nátengdur hugmyndafræ!i n#frjálshyggju 

og neyslusamfélagsins. Samkvæmt honum er jafnrétti ná! en konur eiga a! 

byggja sína sjálfsmynd og tilveru út frá "átttöku í neyslusamfélaginu. Áhersla er 

lög! á yfirmáta kvenlegar ímyndir og frjálst val einstaklingsins (konunnar). Kona 

sem ætlar a! njóta velgengni "arf a! uppfylla strangar útlitskröfur sem byggja 

bæ!i á neyslu og vinnu. Á "ann hátt er hún a!skilin frá karlmönnum. Hi! 

kvenlega er sk#r andstæ!a vi! hi! karlmannlega. $annig dregur konan úr "eirri 

ógn sem karlar gætu hugsanlega upplifa! af nærveru kvenna á vinnumarka!i. $eir 

eru fullvissa!ir um a! hún er eftir sem á!ur hitt kyni! og a!eins me! "ví a! 

gangast undir "essar kröfur heldur konan áfram a! vera kynfer!islega 

eftirsóknarver!. Refsingin fyrir a! neita a! taka "átt er svipting kynfer!is. Kona 
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sem ekki tekur "átt er ekki a!eins ókvenleg, hún er heldur ekki kona. Tísku- og 

fegrunari!na!urinn ver!ur "annig helsta uppspretta vi!urkenningar og refsingar; 

nokkurs konar sta!gengill fyrir fe!raveldi! sem gerir sig ós#nilegt í or!ræ!unni 

(McRobbie, 2009). 

Valdefling er ríkjandi or!ræ!a innan póstfemínismans í "eirri merkingu a! 

hér um bil allt sem konur gera eigi a! túlka sem valdeflingu. Rosalind Gill (2008) 

fjallar til dæmis um hvernig birtingarmyndir kvenna í augl#singum hafa breyst frá 

"ví a! vera s#ndar sem hlutger!ar óvirkar konur yfir í a! vera virkir gerendur. 

Hlutverki! er eftir sem á!ur hi! sama; kynfer!islega a!gengileg kona sem 

uppfyllir ítrustu útlitskröfur hvers tíma. Munurinn er sá a! á!ur fyrr voru konurnar 

s#ndar sem óvirk vi!föng hins karllæga augnará!s á me!an í dag eru "ær s#ndar 

sem brosandi og ánæg!ir gerendur. Láti! er líta svo út sem "etta sé "a! sem konur 

vilja, hlutverki! sé valdeflandi og í "águ kvenna í sta! "ess a! skilgreina "a! út 

frá vilja karlmanna e!a undirskipa!ri stö!u kvenna (Gill, 2008). 

$essi or!ræ!a um valdeflingu og a! jafnrétti sé ná!, e!a kynjamisrétti 

finnist a! minnsta kosti ekki í okkar nærumhverfi, stu!lar a! hinum "ri!ju 

st#randi valdatengslum sem eiga "átt í "ví a! kynjamisrétti birtist í augl#singum. 

Póstfemínisminn stu!lar a! "ví a! ímyndir sem byggja á sta!almyndum, 

klámvæ!ingu og úreltum kynhlutverkum eru sam"ykktar me! "ví a! ljá 

ímyndunum n#ja merkingu. Í sta! "ess a! lesa "ær út frá kenningum um 

kynjakerfi! eru "ær lesnar út frá póstfemínískri hugmyndafræ!i sem bo!ar a! 

ímyndirnar séu núna tákn um valdeflingu í sta! undirskipunar. Samanlög! 

hugmyndafræ!i um frjálst val einstaklingsins, neysluhyggju og meinta valdeflingu 

sem hafnar öllu kerfisbundnu misrétti stu!lar a! "ví a! ímyndirnar eru 

sam"ykktar hvort heldur sem er af neytendum e!a augl#singa- og marka!sfólki.  

S&8/54#++$3&$144'F'">T"+'

Ímyndirnar sem vi! sjáum og greinum eiga rætur sínar a! rekja til hugmyndaarfs 

fyrri tíma, eins og sést "egar vi! sko!um hlutverk kynjanna í gegnum söguna. 

Samsvörun er á milli sjöslæ!udans Salómear og klámvæ!ingarinnar í dag. Me! 

"ví a! fella slæ!urnar sjö í dansi fyrir framan karla fékk Salóme "a! sem hún 

vildi. Vald hennar var skilyrt og há! vilja karlmanna, eins og Gunnar Hersveinn 

(2001) hefur bent á og vi! sjáum endurspeglast í kynhlutverkum augl#singa í 
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okkar nútíma. Mary Wollstonecraft benti á "etta sama hlutverk "egar hún sag!i a! 

hugur kvenna væri fanginn í gylltu búri, ".e. úrræ!i! var í raun a! skreyta 

líkamann (búri!) "ví "a!an fengu konur sín völd (Bordo, 1999). Ofuráherslan á 

líkamleika kvenna endurspeglar tvíhyggjuhugmyndir um konur sem líkama og 

karla sem hugsu!i. Kynin eru "annig ekki jafnrétthá og eins og Carol Adams (á.á.) 

benti á er hugurinn metinn ofar líkamanum í okkar vestræna samfélagi. Örlög 

kvenna eru "ví a! vera vanmetnar.  

Hugmyndaarfinum er dreift me!al annars í gegnum augl#singar. Hér í 

"essari ritger! eru augl#singar skilgreindar sem ein tegund af textum samkvæmt 

etnógrafíu félagslegra tengsla. Textarnir "jóna "ví hlutverki a! samræma a!ger!ir 

fólks. $eir flytja skilabo! manna á milli og virka "annig sem utana!komandi 

stjórnendur. $eir gera "a! a! verkum a! einstaklingar sem vi! fyrstu s#n vir!ast 

ekki tengjast á neinn hátt haga athöfnum sínum á svipa!an hátt (Smith, 2002). 

Me! ö!rum or!um, "eir læra af textunum, e!a í "essu tilfelli augl#singunum. 

$etta má einnig or!a me! kenningum Collins (2000) um stjórnandi ímyndir sem, 

"egar "ær eru endurteknar nógu oft, láta misrétti líta út fyrir a! vera e!lilegt og 

sam"ykkt. $egar kemur a! kynjamisrétti eigum vi! hugmyndaarf sem hefur 

endurteki! sömu ímyndirnar í gegnum söguna, ekki bara í áratugum e!a öldum 

tali! heldur í ár"úsundum.  

Augl#singar sem texti "jóna ekki eingöngu "ví hlutverki a! samræma 

a!ger!ir augl#singa- og marka!sfólks heldur einnig "eirra sem augl#singunum er 

beint til. Misrétti! lítur "ví út fyrir a! vera sam"ykktur hluti af tilverunni, e!lilegt, 

óvéfengt og meira a! segja valdeflandi fyrir "au sem misrétti! beinist a!. Úr 

ver!ur hringrás sem erfitt er a! rjúfa "ar sem sá hugmyndafræ!ilegi grundvöllur 

sem misrétti! byggir á er marg samsettur og samofinn vi! samfélagsger!ina. Í 

anda femínískrar rannsóknarhef!ar "ar sem markmi!i! er a! stu!la a! breytingum 

leitast ég vi! í næsta hluta a! sko!a tengsl marka!sfræ!i og kynjafræ!i út frá 

rannsóknaspurningunni um hvernig hægt er a! tengja "essar tvær fræ!igreinar 

saman.  

->/F4F*;'/+$;+A*3$@A1'

Sem fyrr segir er eitt af markmi!um "essarar ritger!ar a! tengja saman kynjafræ!i 

og marka!sfræ!i. Markmi!i! er ekki a! afneita neyslusamfélaginu og 
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augl#singum sem slíkum heldur sko!a hvernig hægt er a! beita femínískum 

nálgunum í marka!sfræ!i til a! koma í veg fyrir kynjamisrétti í augl#singum. Hér 

beiti ég kynjafræ!ilegu sjónarhorni á marka!sfræ!ina út frá "eim "áttum: Annars 

vegar "egar marka!sfræ!in sem fræ!igrein gegnir hlutverki st#randi valdatengsla 

sem stu!la a! áframhaldandi kynjamisrétti og hins vegar "egar augl#singa- og 

marka!sstarf stangast í raun á vi! hugmyndafræ!i marka!sfræ!innar. Skilin "arna 

á milli eru ekki endilega augljós "ar sem um mótsagnir getur veri! a! ræ!a innan 

marka!sfræ!anna, ".e. fylgni vi! eina kennisetningu getur veri! í andstö!u vi! 

a!ra.  

 Fyrsta tengingin sem ég vil gera tengist "eim "rem st#randi valdatengslum 

sem fjalla! er um hér a! framan. Aukinn skilningur og "ekking á "eim öflum sem 

hafa áhrif á hvernig vi! hugsum og hva! vi! gerum getur stu!la! a! breytingum 

ef viljinn er fyrir hendi. $á "ekkingu er hægt a! n#ta sem innlegg í augl#singa- og 

marka!sstarf. $átttaka uppl#senda í rannsóknum sem "essum er forsenda fyrir 

slíkri "ekkingarsköpun.  

 Næsta tengingin sem ég vil gera er út frá skilgreiningu AMA á 

marka!sfræ!i en sú skilgreining hljómar svona:  

Marka!ssetning er athöfn, rö! ferla og a!ger!a til a! skapa, koma á 

framfæri, afhenda og skiptast á vörum e!a "jónustu sem eru 

einhvers vir!i fyrir vi!skiptavini, skjólstæ!inga, samstarfsa!ila og 

samfélagi! í heild.  

 (AMA, á.á.b) 

Hér vil ég leggja út frá inntaki skilgreiningarinnar sem sn#st um vir!i, "á 

sérstaklega fyrir vi!skiptavini og samfélagi! í heild. Hér mun ég ekki fjalla um 

skilgreininguna út frá "ví vir!i sem varan e!a "jónustan hefur fyrir 

vi!skiptavininn og samfélagi! heldur sko!a vir!i marka!ssetningarinnar út frá 

femínísku sjónarhorni. Ég geng út frá "eirri forsendu a! kynjajafnrétti sé hin 

eftirsóknarver!a sta!a sem leitast er vi! a! ná og me! "á heimss#n a! lei!arljósi 

a! kynjajafnrétti sé gott fyrir bæ!i konur og karla sem og samfélagi! í heild. Út 

frá "essari forsendu b#!ur skilgreining AMA upp á kjöri! tækifæri til a! tengja 

saman marka!s- og kynjafræ!i. Me! "ví a! hafa "essa forsendu í huga, a! vir!i! 

sem marka!ssetningin skilar út í samfélagi! felist a! hluta til í "ví a! 
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marka!ssetningin byggi á jafnrétti milli kynjanna "á breytist jafnframt matsferli! 

á gæ!um marka!ssetningar. Samfélagslegt hlutverk augl#singa er "á teki! inn í 

myndina og meti! út frá "ví hvort augl#singarnar stu!li a! kynjamisrétti, 

kynjajafnrétti e!a séu hlutlausar.  

 Til a! "essi tenging virki sem skildi "arf a! breyta "eirri hugsun sem 

endurspegla!ist í svörum flestra uppl#senda um a! augl#singar hef!u ekki áhrif 

umfram "a! a! selja augl#sta vöru e!a "jónustu. Ef "etta er sko!a! út frá 

kennisetningum marka!sfræ!i "#!ir "a! t.d. a! ekki er hægt a! ganga út frá "eirri 

forsendu a! marka!ssetning skapi ekki "arfir. Augl#singa- og marka!sfólk sem 

upplifir a! me! augl#singum sínum séu "au a! skapa og móta samfélagi! stendur 

frammi fyrir ö!rum si!fer!isspurningum en fólk sem trúir a! starf "eirri hafi 

engin sérstök áhrif umfram "a! a! selja ákve!na vöru e!a "jónustu, eins og fyrr 

segir. $essi forsenda breytir hugmyndafræ!inni á bakvi! starfi!, hún breytir 

starfinu og hún breytir valdatengslunum. Manneskja sem upplifir a! hún hafi 

raunveruleg áhrif "arf a! meta a!ger!ir sínar út frá "ví, e!a eins og sagt er: 

völdum fylgir ábyrg!.  

Einnig "arf a! útvíkka spurninguna og sko!a hva!a lei! er notu! til a! 

uppfylla "arfir, óhá! "ví hvort "arfirnar eru til sta!ar fyrirfram e!a ekki. Ekki er 

hægt a! svara spurningunni um hvort vara e!a "jónusta uppfylli "örf 

vi!skiptavinarins me! einföldu já-i e!a nei-i. Eins og raki! er í kaflanum Tilbúnar 

e!a uppfylltar #arfir er samspili! á milli marka!ssetningar og "arfa marg"ætt. 

Yfirl#st markmi! me! augl#singum er a! hafa áhrif á heg!un og mikilvægur hluti 

af marka!ssetningu er a! skapa ákve!in hughrif, eins og margir uppl#sendur 

sög!u í vi!tölunum. Betty Friedan gaf okkur dæmi ári! 1963 um hvernig 

marka!ssetning var notu! til a! beina konum í átt frá frama og jafnrétti vegna "ess 

a! "a! henta!i ekki hagsmunum marka!arins. $a! er áhugavert a! sko!a 

augl#singar og hina meintu valdeflingu kvenna í gegnum neyslu í "ví ljósi. Getur 

veri! a! einhvers sta!ar, óor!a!, innst inni trúi sumt augl#singa- og marka!sfólk 

"ví a! hagsmunir kynjajafnréttis og "eirra starf fari ekki saman? $a! er, a! ef 

konum er ekki lengur talin trú um a! valdefling "eirra felist í a! vera 

kynfer!islega a!gengilegar konur, tilbúnar a! leggja á sig mikla vinnu og útgjöld 

til a! uppfylla kröfur neyslusamfélagsins, "á muni störf augl#singa- og 

marka!sfólks úreldast? Er mögulegt a! "á hætti konur a! kaupa augl#star vörur? Í 
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dag, rétt eins og á húsmæ!ratímabilinu eru konur skilgreindar sem helsti 

drifkraftur neyslusamfélagsins. $a! eru konurnar sem kaupa og breskar rannsóknir 

s#na a! konur sjái um 70 – 80% af innkaupum heimilanna (Gregory, 2009).  

Svör uppl#senda gefa ekki ástæ!u til a! draga "essa ályktun, ".e. a! "au 

efist um a! jafnrétti og neysla eigi samlei!. Hins vegar gefur or!ræ!an um a! 

alltaf "urfi a! dansa á mörkum kynjamisréttis ekki heldur tilefni til a! afskrifa 

"essa spurningu e!a svara henni neitandi. Ef viljinn er fyrir hendi er hægt a! 

tengja saman kynjafræ!i og marka!sfræ!i í "á átt a! spila á allt ö!rum mörkum. Í 

sta! "ess a! ganga lengra og lengra í átt a! klámvæ!ingu og útlitsd#rkun er hægt 

a! beita "eirri "ekkingu sem til er innan kynjafræ!innar til a! dansa á mörkum 

aukins jafnréttis. $ekking á hugmyndaarfi fyrri tíma getur t.d. veri! mikilvægt 

veganesti fyrir augl#singa- og marka!sfólk til a! lesa og meta "ær ímyndir sem 

"au skapa, en eins og fram kom í greiningunni á vi!tölunum er femínísku 

augl#singalæsi ábótavant me!al augl#singa- og marka!sfólks. Kenningar um 

valdatengsl, l#!ræ!isleg og borgaraleg réttindi er a! sama skapi hægt a! n#ta til 

a! for!ast endurtekninguna og um lei! til a! skapa eitthva! n#tt.  
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Ef vi! trúum "ví a! mannkyni! hafi sjálfstæ!an vilja og móti sinn félagslega 

veruleika sjálft, "á hljótum vi! a! vilja skilja af hverju vi! veljum "a! sem veljum 

og hvernig veruleiki okkar ver!ur til. Hver er uppskriftin og hvernig er 

framkvæmdin? Í "essari ritger! hef ég reynt a! varpa einhverju ljósi á "ann 

félagslega veruleika sem myndast í kringum ger! og birtingu augl#singa. Ég hef 

sko!a! og greint hva!a hugmyndafræ!i birtist í vi!tölum vi! augl#singa- og 

marka!sfólk sem hefur af örlæti sínu veitt mér og okkur öllum inns#n í "ann 

hugarheim og "ær a!stæ!ur sem "au starfa í. Ég hef leitast vi! a! útsk#ra helstu 

st#randi valdatengsl sem hafa áhrif á mótun okkar félagslega veruleika í tengslum 

vi! augl#singa- og marka!sstarf. Val okkar, hugsanir og ákvar!anir myndast ekki 

í tómarúmi heldur er há! "eim veruleika sem vi! lifum í. $annig byggjum vi! 

ekki eingöngu á hugmyndaarfi fyrri tíma um hlutverk og stö!u kynjanna heldur 

mótast "a! einnig af "eirri hugmyndafræ!i sem er ríkjandi á hverjum tíma.  

Eins og gjarnan á vi! um femínískar rannsóknir er markmi! mitt a! stu!la 

a! breytingum. $a! er von mín a! rannsóknin n#tist öllum "eim sem hafa áhuga á 

a! útr#ma kynjamisrétti úr augl#singum á einhvern hátt. Sérstaklega vona ég a! 

augl#singa- og marka!sfólk sko!i "a! sem ég hef fram a! færa me! "a! a! 

lei!arljósi a! tengja "a! vi! starf sitt. Ég tel a! kynjafræ!ileg nálgun á 

marka!sfræ!ina sé kærkomin vi!bót sem hægt er a! n#ta til a! stu!la a! 

marka!ssetningu sem er í samræmi vi! skilgreiningu AMA – sem er „einhvers 

vir!i fyrir vi!skiptavini, skjólstæ!inga, samstarfsa!ila og samfélagi! í heild“ 

(AMA, á.á.b). Marka!sfræ!in, rétt eins og hver önnur fræ!igrein, er fræ!igrein í 

"róun. Me! "ví a! n#ta "ekkinguna um hva! hefur áhrif á athafnir okkar og 

hugsanir er hægt a! taka me!vita!a ákvör!un um a! beina "róuninni í "á átt sem 

okkur hugnast.  
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