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Útdráttur 

Markmið þeirrar rannsóknar sem hér er gerð grein fyrir var 

að skoða breytingar á birtingarmynd kvenna í tímaritinu 

Nýju Lífi. Sjónum var beint að mögulegum áhrifavöldum 

breytinganna svo sem klám- og kynlífsvæðingu og hvernig 

aukin atvinnuþátttaka kvenna og aukin virkni feðra í 

uppeldi barna sinna hefur breytt stöðu kvenna.  

Við framkvæmd rannsóknarinnar voru notaðar megindlegar 

og eigindlegar rannsóknaraðferðir. Megindlega rannsóknin 

byggir á myndgreiningu af forsíðum, auglýsingum og 

tískuþáttum út frá greiningarlíkani félagsfræðingsins 

Erwing Goffman. Eigindlega rannsóknin byggir á 

orðræðugreiningu fyrirsagna og feitletraðs texta tímaritsins 

alls. 

Í ljós kom að birtingarmynd kvenna í Nýju Lífi hefur breyst 

með árunum. Svo virðist sem konur búi yfir meiri 

gerendahæfni en áður og að karlar hafi ekki eins leiðandi 

hlutverk gagnvart konum í dag. Með kynlífsvæðingunni 

hefur allt umtal um kynlíf aukist og um leið hefur dregið úr 

feimninni sem því fylgdi.  

Rannsókninni er ætlað að vekja umræðu um það vald sem 

fjölmiðlar hafa til að viðhalda staðalmyndum og þeir hafa 

einnig vald til að breyta þeim. Rannsókninni er einnig ætlað 

að gera okkur kleift að bregðast við sem samfélag og það er 

okkar að ákveða hvers konar birtingarmynd kynjanna getur 

talist eðlileg. 
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Abstract 

The aim of this study is to look at the changes of the 

portrayal of woman’s images in Nýtt Líf, which is an 

Icelandic fashion magazine. Does sexualisation, and that 

women are more active in the workforce and fathers play a 

bigger role in childcare than before change the portrayal of 

women?  

The study uses both quantitative and qualitative research 

methods. The quantitative method included analysis of 

front covers, advertisements and articles about fashion 

according to Erving Goffman. The qualitative part of the 

study was based on discourse analysis of headlines and of 

the text in bold, both on the covers and inside the 

magazine. 

The results show that the portrayal of woman’s images in 

Nýtt Líf has changed. It seems that women are shown to be 

more active than before and that the role of men is not as 

dominant. With sexualisation discourse about sex has 

increased and shyness is decreased. 

The study is meant to evoke discussion about the power the 

media has to maintain or change stereotypes. The study 

also aims to make people able to react and decide which 

kind of portrayal of the sexes is normal. 
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Formáli  

Rannsókn þessi er metin til 60 eininga til meistaraprófs í 

félagsfræði við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var 

Ingólfur V. Gíslason dósent í félagsfræði og vil ég færa 

honum bestu þakkir fyrir framúrskarandi leiðsögn og 

stuðning á meðan á rannsókninni stóð. Þessi rannsókn hefði 

ekki orðið að veruleika nema af því að hann stóð þétt við 

bakið á mér og var alltaf fús að veita aðstoð. Ég vil einnig 

þakka sérstaklega þeim sem lögðu hönd á plóg, Margréti 

Valdimarsdóttur fyrir hjálpina við aðferðafræðina, 

samnemanda mínum Bjarneyju Haraldsdóttur fyrir veitta 

aðstoð, Þorbjörgu Þorsteinsdóttur sem hjálpaði við 

tæknilegan frágang og gaf mér kraft og þor, Freyju 

Kristjánsdóttur fyrir yfirlestur á ritgerðinni og að lokum 

öllum þeim sem hafa verið mér innan handar og gefið góð 

ráð. 
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1 Inngangur  

Ein leið til að breyta heiminum er að breyta því hvernig við horfum á myndir og 

tákn (hooks, 1984; 6). 

Samfélagið hefur mótað kynin sem kallar á ákveðna hegðun þeirra, strákar 

hegða sér svona en stelpur hinsegin. Félagsmótun kynjanna hefur kennt konum 

að vera mjúkar og fínar og ekki að rífa kjaft en strákum að vera sterkir og gráta 

ekki (Helgi Gunnlaugsson, 2000; Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Þessi hegðun er 

styrkt með t.d. uppeldi barna, bæði heima og í leikskólum, einnig hafa 

auglýsingar og teiknimyndir mikil áhrif á félagsmótun (Andersen, 2009).  

Ég er hársnyrtir að mennt og vann við fagið í 20 ár, einnig hef ég fylgst 

með tísku og tískutímaritum frá því ég man eftir mér. Þess vegna langaði mig að 

skoða birtingarmynd kvenna í auglýsingum í íslensku tískutímariti, því margar 

konur lesa Nýtt Líf (Róbert H. Baldursson, 2007). Síðustu ár hefur heimurinn 

breyst mikið m.a. vegna veraldarvefsins en hefur það haft áhrif á birtingamynd 

kvenna í auglýsingum? Auglýsingar eru áhrifarík leið til að búa til löngun, þörf 

og orðræðu um þann hlut sem er verið að auglýsa. Heimur auglýsinganna er oft 

eins og ævintýri og ljóminn sem skín þar er skær.  

Oft talar fólk eins og jafnrétti hafi verið náð en sem móðir þriggja barna 

get ég sagt með vissu að svo er ekki. Af hverju hefur ekki jafnrétti náðst? Það 

geta verið margar ástæður fyrir því og ein þeirra er hvernig félagsmótun hefur 

gefið kynjunum ákveðna hegðun. Við getum skoðað hvernig hegðun kynjanna 

hefur breyst í gegnum árin t.d. með því að skoða bækur, tímarit og aðra miðla 

sem hafa þessar upplýsingar. Hegðun er ekki fasti heldur síbreytileg og okkur er 

gefið frá bernsku hvernig við eigum að hegða okkur. Með uppeldinu vita konur 

og karlar hvernig kynin eiga að hegða sér og staðalmyndir eru innprentaðar í 

einstaklingana frá unga aldri (Goffman, 1979). Einstaklingar samfélagsins fá 

hugmyndir um hvernig þeir eiga að hegða sér meðal annars frá fjölmiðlum. Í 

þessari ritgerð er lögð áhersla á að tengja efnivið rannsóknarinnar við 

fyrirliggjandi rannsóknir í félags- og kynjafræði. Rannsakandi notaði bæði 
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megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir. Í megindlega hlutanum notaði 

rannsakandi greiningarlíkan Erving Goffman sem aðrir fræðimenn hafa einnig 

notað. Greiningarlíkanið er aðlagað íslenskum veruleika. Skoðað er hvernig 

konum er stillt upp í auglýsingum, forsíðum og tískuþáttum í tímaritinu Nýju Lífi, 

alveg frá því að blaðið kom fyrst út árið 1978 fram til ársins 2009. Í eigindlega 

hluta rannsóknarinnar er orðræðugreining notuð á texta tímaritsins Nýs Lífs á 

fyrirsagnir á forsíðu og í feitletruðum fyrirsögnum og texta innan í blaðinu.  

Meginrannsóknarspurningar eru:  

 Hvernig er birtingarmynd kvenna í tískutímariti á Íslandi? 

 Hvernig hefur birtingarmyndin breyst með tímanum og hefur staða 

kvenna breyst?  

 Er munur á birtingarmyndinni eftir því hvort um er að ræða mynd á 

forsíðu, í auglýsingum eða í tískuþætti?  

 Hvernig er orðræðan um kynlíf, fegurðarsamkeppni og fyrirsætur í 

tímaritinu? 

 Hvernig hefur orðræðan breyst með tímanum?  

Rannsókn þessari er ætlað að finna út hvernig birtingarmynd kvenna í blaðinu 

endurspegli breytta stöðu kvenna. 

1.1 Af hverju þessi rannsókn og fyrir hverja? 

Þekking verður ekki til þar sem ekkert er fyrir, eins fræðimaðurinn Paul 

Feyerbend (1989) benti réttilega á í grein sinni Realism and the Historicity of 

Knowledge, heldur er hún oftast byggð á einhverju sem við teljum vera þekkingu 

og efumst ekki um (Feyerbend, 1989). Þessi rannsókn er hugsuð fyrir alla. Henni 

er ætlað að vekja fólk til umhugsunar um hvernig skilaboðin um kynin eru í 

samfélaginu. Hún er fyrir þá sem framleiða auglýsingar og einnig þá sem neyta 

þeirra. Við þurfum að skoða umhverfi okkar á gagnrýnin hátt, hvaða áhrifum við 

verðum fyrir í hinu daglega lífi. Við megum ekki taka öllu sem við sjáum sem 

sjálfsögðum hlut (Best, 2001). Það væri t.d. gott að kenna auglýsingalæsi í 

grunnskólum og framhaldsskólum landsins. Jafnrétti næst ekki fyrr en við horfum 

í kringum okkur og breytum þeim kerfum sem breyta þarf.  
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1.2 Skilgreiningar á hugtökum 

Eins og áður hefur komið fram þá fá konur og karlar ákveðnar upplýsingar um 

hvernig kynin eiga að vera og hvernig þau eiga að hegða sér til að vera tekin 

alvarlega í samfélaginu. Konur fá t.d. þau skilaboð að þær þurfi að vera 

snyrtilegar og fínar til fara, hvort heldur sem þær eru að fara út í búð eða með 

börnin í skólann. Þrýstingurinn um að líta vel út er meiri á konur en karla (Eygló 

Árnadóttir, Valgerður Anna Jóhannsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2010). 

Þegar rætt er um stjórnmálamenn og konur, þá er oftar getið um hvernig konan 

lítur út eða hvernig hún er klædd en það sem hún sagði (Þorgerður Einarsdóttir, 

2005; Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009). Því hefur 

verið haldið fram að jafnrétti náist ekki nema samfélagið allt sé skoðað og 

hvernig mismunandi atriði geta haft áhrif þar á. Tvö atriði sem vert er að beina 

sjónum að er kyn (e. sex) og kyngervi (e. gender) en skilgreiningin á kyni vísar til 

líffræðilegs kyns, þ.e. hvort einstaklingur hafi fæðist karlkyns eða kvenkyns 

(Andersen, 2009). Kyngervi er notað um það sem samfélagið leggur í merkingu 

þess hugtaks, hvað það sé að vera kona eða karl og væntingar samfélagsins um 

karlmennsku og kvenleika (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2000). 

 Hugtakið karlmennska er í almennri umræðu það sem greinir karla frá 

konum. Hugmyndir samfélagsins um karlmennsku fela þannig í sér líkamlegan 

styrk, aga, rökvísi, hetjuskap og það að vera fljótur að bregðast við krefjandi 

aðsteðjandi vandamálum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Að sama skapi er 

hugtakið kvenleiki það sem greinir konur frá körlum. Kvenleiki í almennri 

umræðu þýðir hæfileikinn til að tjá sig, sköpunargáfa og samvinna (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Auglýsingar senda konum þau skilaboð að ef þær nota vörurnar sem 

auglýstar eru þá verði þær girnilegri í augum karlmanna í því 

feðraveldissamfélagi sem við búum í. Feðraveldi liggur mjög djúpt í íslensku 

samfélagi, þar sem hið karllæga er sett skörinni hærra en hið kvenlega (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2004). Samkvæmt Michel Foucault þá er feðraveldið arfleifð fyrri 

tíma þegar kirkjan hafði þetta sama vald (þ.e. feðravald) þar sem prestar réðu og 

fengu valdið frá hinum eina sanna föður, Guði (Foucault, 1982). Með því að 
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halda því fram að karlar og konur séu mjög ólík í eðli sínu er karllæga valdinu 

viðhaldið og tryggt að konur hafi ekki aðgang að því (Bourdieu, 2001). 

Samkvæmt rannsókn Katrínar Önnu Guðmundsdóttur á íslenskum 

auglýsingaiðnaði þá er kynferði í auglýsingum skilgreint út frá hvítum 

gagnkynhneigðum, millistéttarkarlmönnum og það er þeirra sjónarhorn sem gildir 

(Katrín Anna Guðmundsdóttir, 2010). Konur hafa oftar verið sýndar sem 

kynlífshlutir í karlablöðum en kvennablöðum (Baker, 2005) sem kemur að sjálfu 

sér ekki á óvart. Í þessari rannsókn á Nýju Lífi er m.a. skoðað hvort konur séu 

sýndar eins og kynlífshlutir og er athyglisvert að skoða þær niðurstöður.  

Hvað er klámvæðing? Skilgreining Katrínar Önnu Guðmundsdóttur 

(2010) á klámvæðingu er eftirfarandi: „Klámvæðing er heiti á því menningarferli 

þegar klám og hlutverk, myndmál, táknmál og orðfæri úr kláminu smeygja sér 

inn í okkar daglega líf sem normaliserað, samþykkt og jafnvel dáð menningarlegt 

fyrirbæri“ (Katrín Anna Guðmundsdóttir, 2010: bls. 13). Samkvæmt því sem 

Rosalind Gill segir í grein sinni, Beyond the ´Sexualization of Culture´ Thesis: An 

Intersectional Analysis of ´Sixpacks´, ´Midriffs´ and ´Hot Lesbians´ in 

Advertising, þá eru karlmenn oft látnir liggja í nýlegum auglýsingum (Gill, 2009). 

Konur hafa oftar en karlar verið sýndar í fjölmiðlunum sem hlutur sem notaður er 

til kynlífs (Nelson og Paek, 2005) eða sem skrautmunir (Wolf, 2002). En með 

liggjandi karlmönnum í nýlegum auglýsingum hefur hegðun kvenna á myndum í 

gegnum tíðina verið færð yfir á karla. Samkvæmt Kynungabók (2010) þá hefur 

klám verið skilgreint sem efni sem sýnir kynlíf og kynfæri í tengslum við 

misnotkun og niðurlæginu. Kynlífsvæðing samfélagsins felur í sér þær breytingar 

sem hafa orðið á samfélaginu í opinberri umræðu, viðhorfum og skoðunum sem 

tengjast kynlífi, kynhegðun og klámi (Kynungabók, 2010). Eins og áður sagði þá 

skilgreinir Katrín Anna Guðmundsdóttir klámvæðingu sem það ferli sem smeygi 

kláminu inn í daglegt líf (Katrín Anna Guðmundsdóttir, 2010, bls. 13). 

1.3 Þróun síðustu ára 

Til að foreldrar geti unnið vinnu sína og stundað nám þarf til gott stuðningsnet og 

gott umönnunarkerfi eins og leikskóla og daggæslukerfi. Í grein 

félagsfræðingsins Ingólfs V. Gíslasonar (2007) Parental Leave in Iceland 
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Bringing the Fathers in sem fjallar um fæðingarorflof á Íslandi, kemur fram að 

konur taka meirihluta fæðingarorlofs foreldra nýfæddra barna. Árið 1980 varð að 

lögum á Íslandi að forráðamaður barns fengi 3 mánaða fæðingarorlof og það varð 

gert mögulegt að feður fengu hluta af orlofinu á móti mæðrunum ef mæðurnar 

leyfðu það. Orlofið lengdist upp í 6 mánuði árið 1987 og varð réttur feðranna 

ekki bundinn leyfi mæðranna (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Lög um fæðingarorlof 

breyttust til muna árið 2000 þegar áherslan á að barnið ætti rétt á jafnari aðkomu 

foreldra sinna að uppeldinu. Nýju fæðingarorlofslögin voru sett með það 

markmið að tryggja rétt barna að báðum foreldrum sínum og einnig að 

atvinnuþátttaka foreldra yrði jafnari. Seinna atriðið átti að stuðla að því að konur 

hafi sömu atvinnutækifæri og karlar, því eins og Ingólfur bendir réttilega á hafa 

konur staðið höllum fæti vegna þess að á vissum aldri er líklegt að þær hverfi af 

vinnumarkaði vegna barneigna (Ingólfur v. Gíslason, 2007). Í rannsókn Ingólfs 

árið 1995 kom í ljós að atvinnurekendur voru ólíklegri til að ráða konur með ung 

börn vegna þess að þær þóttu ekki nægilega öruggt vinnuafl vegna barnanna. Þess 

vegna þótti það nauðsynlegt að breyta lögunum þannig að bæði skyldur og 

réttindi myndu liggja hjá báðum foreldrum og það yrði jafnlíklegt að feðurnir 

jafnt og mæðurnar yrðu t.d. heima hjá veikum börnum sínum (Ingólfur V. 

Gíslason, 2007). Auðveldari samþætting fjölskyldulífs og atvinnu styður við þess 

að konur geti unnið fyrir launum, sem eru grundvallaratriði fyrir sjálfræði kvenna 

(Gyða Margrét Pétursdóttir, 2005; 279). 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Félagslegt samhengi er nauðsynlegt til að skilja hvernig kynhlutverk mótast. 

Ímyndir um kyn og hvernig kynin eiga að hegða sér er hægt að finna víða. Þær 

birtast í sjónvarpi, dagblöðum, tímaritum, í skólum, inni á heimilum, í biblíunni, í 

starfsvali einstaklinga og allt í kringum okkur (Belknap og Leonard II, 1991). 

 Í þessum hluta ritgerðarinnar er fjallað um kenningar og rannsóknir sem 

stuðst hefur við. Í kaflanum er fjallað um fjölmiðla, félagsmótun einstaklinga, 

þekkingu og vald. Jafnframt er athyglinni beint að orðræðu og hvernig hægt er að 

nýta hana til greiningar á samfélaginu.  

2.1 Vald og þekking 

Foucault sagði að pólitískt vald væri ekki án þekkingar heldur samofið henni 

(Foucault, 2000: 32). Einnig segir hann að fólk sjái ekki hvernig það er leikið 

heldur er eins og það sé hálfdofið. Útskýring Foucault á pólitísku valdi eru 

komnar úr bókinni Discipline and Punish (1979) en þar fjallar hann um alsæið (e. 

Panopticom) og hvernig valdið umlykur okkur. Hér er bein tilvitnun í Foucault úr 

grein Emily Martin (2006) um líkamann, um að valdið sé eitthvað sem „seeps 

into the very grain of individuals, reaches right into their bodies, permeates their 

gestures, their posture, what they say, how they learn to live and work with other 

people“ (Martin, 2006; 336).  

 Ríkið og stofnanir þess nota vald sem beint er gegn einstaklingum og 

athöfnum þeirra. Þetta á einnig við þegar framleiðendur neysluvara eins og t.d. 

snyrtivörufyrirtæki markaðssetja sínar vörur. Einstaklingar eiga að sjá um sína 

hamingju sjálfir. Þeir eru hins vegar alltaf að finna sig aftur og aftur í gegnum 

valdið og í gegnum þá sem stjórna (Inda, 2005). Vald samkvæmt Foucault er ekki 

endilega skilgreint sem yfirráð, heldur flæðir vald um samfélög og oft er ekki 

hægt að greina ákveðna valdhafa. Vald er nauðsynlegt þar sem það er forsenda 

sköpunar og er skilyrði fyrir að samfélag haldi áfram að starfa sem samfélag 

(Kristín Björnsdóttir, 2003).  
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2.1.1 Hvað er þekking og hvað er sannleikur? 

Þetta eru spurningar sem Michel Foucault veltir fyrir sér í The History of 

Sexuality: Volume 1. Foucault setur spurningamerki við það sem við teljum vera 

þekkingu því þekking kemur alltaf einhversstaðar frá og hún kemur í raun frá 

þeim sem hafa valdið. Þeir sem hafa ekki eins mikið vald hafa samt sem áður 

getu til að breyta hlutunum (Foucault, 1980). Foucault lagði grunn að 

þekkingarleit með greiningu sinni á samfélaginu og með orðræðuhugtakinu. 

Hlutir eru forskrifaðir og leiða út í samfélagið. Tungumálið er farið að stjórna 

fólkinu en ekki fólkið tungumálinu. Orð hafa ákveðna merkingu og ef við viljum 

láta taka mark á okkur þurfum við að ná tökum á tungumálinu (Foucault, 1970). 

Foucault fjallar um hvernig vísindi hafa þurft að gangast undir ákveðið form til 

að vera tekin alvarlega og þetta á einnig við um einstaklinga samfélagsins. 

Þekking er ekki það sama og þekking og það sama á við um sannleikann, því 

hvaða sannleika er verið að fjalla um? Foucault talar um hvernig manninum er 

stjórnað af vinnu, daglega lífinu og tungumálinu. Hann skoðaði í sögulegu 

samhengi af hverju við hugsum eins og við hugsum, hvaða mörk hafa verið sett 

og af hverjum (Foucault, 1977).  

Í verkum sínum kemur Foucault inn á að það, eins og fleiri fræðimenn 

hafa gert bæði fyrr og síðar hvernig ýmis öfl eru að verki í samfélaginu. Öfl sem 

einstaklingar innan þess sjá oft ekki. Hvernig hlutir þróast er sömuleiðis ekki 

tilviljunarkennt. Með orðræðugreiningu sinni útvegaði hann verkfæri sem konur, 

samkynhneigðir, fatlaðir og fleiri hafa notað til að skoða stöðu sína í heiminum. 

Þetta eru hópar sem oft eru undir í samfélaginu og orðræðan er notuð til að halda 

þeim niðri. Þegar við horfum á sjónvarp, lesum blöðin og fleira, þá er hægt að sjá 

hvaða orðræða er í gangi um ákveðna hópa. Foucault segir það vald sem hefur 

stjórnað því hvernig hlutir eru skilgreindir sé komið frá feðraveldinu (Foucault, 

1982).  

Fræðimaðurinn Pierre Bourdieu telur fólk fast í vef þar sem það hefur litla 

en samt einhverja getu til að færa sig til innan hans. Hann segir okkur þurfa að 

hafna þeirri skilgreiningu að fólk hegði sér á vélrænan hátt en það sé þó ekki þar 

með sagt að við höfum frjálsan vilja. Þetta tengist því að burðumst alltaf með 

eitthvað sem við spáum ekki sérstaklega í en framkallar hegðun af gömlum vana 

(Bourdieu, 2006). Karlmenn eiga, samkvæmt því uppeldi sem þeir fá og 
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samfélagslegum hefðum að líta á kynlíf sem verkfæri til að drottna yfir konum en 

konum er aftur á móti kennt að kynlífsathafnir séu innilegar og mjög 

tilfinningalegar athafnir milli tveggja einstaklinga (Bourdieu, 2001). Í greininni 

objectifaication/objectified fjallar Bourdieu (2006) um kenningar Saussure um að 

sjónarhornið, það hvernig við sjáum hluti grundvallist á því hvaðan er horft. 

Þannig skiptir það máli hvaðan þú kemur og með hvaða augum þú horfir á 

heiminn (Bourdieu, 2006).  

 Bourdieu notar hugtakið táknrænt vald (e. symbolic power) en það merkir 

vald sem birtist í daglegum athöfnum einstaklinga. Það er sjaldan líkamlegt 

heldur birtist það í kringum okkur, t.d. í auglýsingum og fjölmiðlum. Bourdieu 

talar um að það sé lítt sýnilegt og líti út sem eðlileg og venjuleg samskipti milli 

manna (Bourdieu, 1990). Dæmi um þetta getur verið þegar yfirstétt eða ákveðinn 

menningarhópur innan samfélags býr til ákveðið hugmyndakerfi sem kúgar aðra 

hópa innan samfélagsins. Þetta kerfi virðist vera það eina rétta og allir reyna að 

viðhalda því, bæði þeir sem ákveða leikreglurnar sem og þeir sem eru kúgaðir af 

því (Bourdieu, 1990). Með tímanum endar kerfið sem lögmál samfélagsins. Allir 

fara eftir því og engra spurninga er spurt. Þannig byggir valdið ekki bara á 

táknum í samfélaginu heldur eru táknin minnismerki og ákveðið birtingarform 

um þá sameiginlegu trú sem valdið er grundvallað á (Bourdieu, 1990). Þetta kerfi 

getum við kallað feðraveldi og það er erfitt fyrir einstaklinga að komast undan 

því.  

2.1.2 Orðræða 

Orðræða festir vald í sessi sem hinn eina sannleik sem fáir andæfa. Einstaklingar 

trúa því að það séu margir hlutir innan heimsins sem þeir ekki ráða við og þá 

snúa þeir sér að því sem þeir geta stjórnað. Þar er líkaminn eitt þeirra tækja sem 

hægt er að stjórna (Giddens, 1979). Helstu ógnir einstaklinga nútímans eru þær 

sem þeir búa til sjálfir og því ættu þeir að geta stjórnað hættunum. Nú er hættan 

ekki lengur sú að einstaklingar deyi úr hungri í hinum vestræna heimi, heldur er 

það frekar offita sem hrjáir þá (Beck, 1992). Samkvæmt einstaklingshyggjunni 

ber einstaklingurinn ábyrgð á sjálfum sér, heilsu sinni, útliti og hamingju. 

Einstaklingshyggjan kallar á aðgerðir einstaklingsins til að stefna sífellt hærra, 

verða betri en í dag en í gær, og er neysluhyggjan allsráðandi í hinu vestræna 
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samfélagi. Lífið snýst um heilsuna, líkamsrækt og matarræðið (Giddens, 1979). 

Bókabúðir eru uppfullar af sjálfshjálparbókum sem og matreiðslubókum. Þar sem 

einstaklingum hefur verið talin trú um að þeir séu sjálfs síns herrar og ráði öllu 

um hvernig þeir hegða sér, þá skoða þeir ekki kerfin í kringum sig. Þeir trúa ekki 

að þau séu til staðar og þess vegna sjá þeir þau ekki. Á meðan einstaklingar finna 

ekki fyrir hindrunum á eigin skinni heldur telja sér trú um að þeir beri alla 

ábyrgðina sjálfir er ekki líklegt að hlutirnir breytist (Restrepo og Escobar, 2005). 

Pierre Bourdieu telur að það sé erfitt og ekki nóg að reyna að breyta karllægum 

viðhorfum með hugsunarhættinum einum saman, því að oft liggi karllægu 

viðhorfin undir niðri og einstaklingarnir viti ekki af þeim. Kerfið sé því búið til 

og viðhaldið af okkur sjálfum (Bourdieu, 2001). 

2.2 Félagsmótað kyn 

„Sexuality as we understand it is indeed a historical invention […]“ 

(Bourdieu, 2001: 104). 

Í bókinni Masculine Domination (2001) eftir Bourdieu fjallar hann um hvernig 

karlkyns orðræða sé svo samofin vitund okkar sem einstaklinga að við tökum 

ekki eftir því. Það skiptir ekki máli hvort um ræðir konur eða karlmenn, heldur er 

táknræn skipan samfélagsins formuð á karllægan hátt (Bourdieu, 2001). 

Karllægur þýðir að samfélagið er feðraveldi og karlmenn eiga auðveldara með að 

athafna sig innan þess. Til dæmis er ríkið karllæg stofnun en það þýðir ekki að 

æðstu menn séu endilega karlmenn heldur eru það karllægu gildin, frá 

feðraveldinu, sem þar ráða (Connell, 2005). Það sem tengist karlmönnum er 

yfirleitt skörinni hærra í virðingarstiganum en það sem tengist konum og er 

normið karllægt, það sem flestum finnst vera eðlilegt og réttast (Bourdieu, 2001).  

 Rannsóknir á tímaritum hafa sýnt fram á þá tilhneigingu að konur taki 

minna pláss en karlmennirnir á myndunum. Konur hafa fætur saman og 

handleggi þétt að líkamanum. Þetta getur gefið til kynna félagslegan þunga 

einstaklinga þar sem karlmönnum er leyfilegt að taka meira pláss en konum (Bell 

og Milic, 2002). Ef konur eru settar í karlmannlegar stöður á myndunum, þá er 

undirtónninn kynferðislegur í þeim tilgangi að selja karlmönnum hlutinn sem 

verið er að auglýsa (Bell og Milic, 2002).  
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Félagslegt uppeldi kynjanna mótar hvernig kynin eiga að bera sig að við 

ýmsa hluti, t.d. að ganga (Bourdieu, 2001). Þótt karlmaður fari í kvenmannsföt þá 

er ekki þar með sagt að hann líti út eins og kona, hann þarf að bera sig eins, sitja 

eins, ganga eins og tala eins og kona því kynin bera sig ekki eins að. Einnig er 

klæðnaður kvenna oftar meira heftandi en karlmanna og hreyfingar þeirra oft 

skilyrtar af klæðnaðinum. Það er t.d. erfitt að hlaupa í mjög háum hælum, stutt 

pils leyfa ekki að konur geti beygt sig mikið og síð pils flækjast fyrir fótunum og 

hefta hreyfingar kvenna þannig að þær komast ekki hratt áfram. 

Kvenlíkaminn er notaður til að selja hvað sem er, hvort heldur það eru 

bílar, þvottaefni eða húsgögn (Bourdieu, 2001; Döring og Pöschl, 2006) eins og 

nánar er fjallað um í kafla 2.2.2. Með tímanum virðist sem að karlmenn hafi 

nálgast konur í auglýsingum um föt og snyrtivörur, hvað varðar augnaráð og aðra 

eiginleika sem konum hafa verið eignaðir í auglýsingunum. Þeir eru t.d. farnir að 

horfa út úr myndinni á svipaðan hátt og konurnar (Bell og Milic, 2002). Þetta er 

mjög áhugavert og fróðlegt að vita hverju veldur. Er það þá þessi hegðun sem 

selur, frekar en að þetta sé spurning um karlmennsku eða kvenleika?  

2.2.1 Goffman og Gender Advertisements 

Eins og félagsfræðingurinn Erving Goffman sagði, þá er tilgangur auglýsinga að 

sannfæra kaupendur um að kaupa þá hluti sem verið er að auglýsa. Hliðarverkun 

þess er hvernig konur og karlar eru sýnd í auglýsingum (Goffman, 1979; Kang, 

1991). Þessi ákveðna hegðun kynjanna er notað til að samfélagið sýni samheldni 

og til að kerfið nái að viðhalda sér samkvæmt Goffman. Við teljum oft að hegðun 

einstaklinga sé partur af eðli mannsins. En samkvæmt Goffman verðum við að 

gera okkur grein fyrir því að tjáning (e. expression), hvort heldur það er líkamleg 

tjáning eða svipbrigði, er ekki endilega byggð á innbyggðu líffræðilegu kerfi 

heldur er hún félagsmótuð, jafnvel þó að einstaklingar telji að þeir geri hluti 

ósjálfrátt (Goffman, 1979). Goffman skoðaði auglýsingar og greindi þær niður 

eftir kynjahlutverkum og eftir því hvað er talið „eðlilegt“ að konur gerðu og hvað 

er talið „eðlilegt“ að karlar gerðu. Goffman benti á að mynd er búin til þannig að 

henni er ætlað að segja sögu án þess að þurfa að reiða sig á texta (Goffman 1979; 

26). Þannig hafa auglýsingar víxlverkandi áhrif út í samfélagið. Samfélagið segir 

hvernig við eigum að hegða okkur og auglýsingarnar styrkja þessa trú okkar. 
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Stimpilkenningar innan félagsfræðinnar segja einmitt að einstaklingarnir hegði 

sér eins og til er ætlast og ef eitthvað er sagt nógu oft um þá sjálfa fara þeir að 

trúa því (Berger og Luckman, 1991). 

2.2.2 Kvenlíkaminn selur  

Kynlíf selur og það virðist sem jafnrétti hafi ekki enn náðst, þó að landslög segi 

að svo eigi að vera. Það sést meðal annars á hvernig skipting kynjanna er í stjórn 

fyrirtækja landsins (Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009) 

og hvernig kynin birtast í fjölmiðlum. Hugmyndir um að kynin séu ólík að 

eðlisfari bjóða upp á að annað kynið sé útilokað frá athöfnum sem ekki eru taldar 

henta því. Karlmenn eru enn í fleiri áhrifastöðum en konur á Íslandi, hér er enn 

við lýði kynbundið launamisrétti og kynin standa ekki jafnfætis í nánum 

samböndum (Kynungabók, 2010; Velferðarráðuneytið, 2011). Jafnrétti hlýtur að 

teljast þegar kyn, húðlitur eða trúarskoðun skapa ekki misrétti einstaklinga 

(Kynungabók, 2010: 41).  

Þegar við skoðum tímarit og sjáum hvernig kvenlíkami er sýndur, vakna 

spurningar svo sem; hver á kvenlíkamann og hver hefur valdið til að segja til um 

hvernig hann á að líta út? Ráða konurnar útlitinu sjálfar eða eru önnur öfl að 

verki? Auglýsingar eru íhaldssamar og spegla ráðandi hugmyndafræði 

samfélagsins (Goffman, 1979; Giddens, 2009). Þær sýna hvernig samfélagið telur 

að konur eigi að hegða sér og hugsa. Til að breyta hugsunum okkar um menningu 

og hvernig hlutirnir eigi að vera, þarf að skoða hvernig myndirnar og táknin sem 

umlykja okkur eru sett fram. Gæti t.d. auglýsing gengið upp ef karlmaður stæði í 

sömu stellingum og kona eða yrði útkoman eitthvað skrýtin? Með hvaða augum 

er horft á kynin? Kynhlutverkin eru niðurnjörvuð á hverjum tíma fyrir sig en þau 

breytast samt í áranna rás. Kynhlutverkin í dag eru t.d. ekki þau sömu og árið 

1978. En er breytingin til hins betra eða verra? Til að svara því þarf að skoða og 

skilja skilaboðin sem einstaklingar fá úr umhverfinu, því annars er ekki hægt að 

bregðast við þeim. Jafnframt þarf að átta sig á að ekki þarf að breyta aðeins fyrir 

konur heldur karla líka, því karlmennska getur verið heftandi líkt og kvenleikinn 

(Goffman, 1979). 
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2.3 Fjölmiðlarnir og félagsmótun þeirra 

Kvennablöð líta út fyrir að vera  sem sjálfseflingartæki sem eiga að hjálpa 

lesendum að takast á við lífið í heimi sem er gegnsýrður feðraveldinu. Í 

blöðunum eru birtar greinar um tísku, heimilið og fjölskylduna. Allt eru þetta 

ákveðnir þættir sem leiða svo til meiri neyslu en þeir gefa einnig sjónræna nautn, 

því þar birtast myndir af konum í aðstæðum sem venjuleg kona gæti ekki verið í 

heldur bara ímyndað sér. Hinn undirliggjandi tónn er á þann veg að konan geti 

orðið betri manneskja en hún er, alltaf sé hægt að laga og bæta. Vandamál 

venjulegra kvenna eru sett í samhengi og með því verða þær ánægðar með líf sitt 

(Storey, 2001). Í kvennablöðunum birtist mótsögn því konur verða betri 

manneskjur en um leið er verið að fá þær til að kaupa hluti til að sætta sig við 

hlutverk sitt.  

Það eru ekki einungis karlmenn sem viðhalda feðraveldinu heldur gera 

konur það einnig. Þær gera það með því að viðhalda kynjaímyndum í uppeldi 

barna, hlaupa eftir tískunni og lesa glanstímaritin. Það væri hægt að 

endurskilgreina kynin og hlutverk þeirra, m.a. með því að breyta ímynd kvenna í 

tímaritum, bókum og kvikmyndum (Marshment, 1997). Þetta á einnig við ímynd 

karla, því kyn þarf ekki að vera meginbreytan í því hvernig samfélagið skilgreinir 

einstaklinginn.   

 Fræðimaðurinn Erving Goffman fjallaði um hve áríðandi það sé að líta út 

á ákveðinn hátt og hann benti á að fólk sem er of feitt er talið heimskara en þeir 

sem eru grannir. Ekki þykir heldur gott í nútímasamfélagi æskudýrkunar, að vera 

talinn of gamall (Goffman, 1959). Nútíma auglýsingar styðjast við ímyndir sem 

hafa táknræna skírskotun alveg eins og hið ritaða mál og myndmálið er stór hluti 

af auglýsingum. Þeir sem lesa blöð byrja á því að horfa á myndina og 

myndmálið, svo lesa þeir fyrirsagnirnar og síðast lesa þeir textann ef eitthvað 

hefur vakið áhuga þeirra (Kang, 1997; Nelson og Paek, 2005).  

 Félagsfræðingurinn Anthony Giddens (2009) telur að fjölmiðlar hafi 

gífurleg áhrif á félagsmótun barna vegna þess að sjónvarpið er stór partur af 

afþreyingu barna og unglinga. Sjónvarpið er sett fram sem spegill nútímans á 

samfélagið og þannig styrkist orðræðan í sessi og barnið lærir hvað sé siðferðis- 

og félagslega rétt eða rangt. Fjölmiðlar varðveita hefðbundnar kynímyndir því 
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þeir endurspegla ríkjandi samfélagsleg gildi og sýna ímyndirnar sem náttúrulegar 

og því virðast þær verða náttúrulega með endurtekningunni (Giddens, 2009). 

Áður fyrr sýndu fjölmiðlar auglýsingar þar sem hvítir karlmenn voru í 

aðalhlutverki en um miðja síðustu öld fór að bera meira á öðrum kynþáttum. Það 

var svo ekki fyrr en á seinni hluta aldarinnar sem konur fóru að sjást sem 

aðalpersónurnar í auglýsingunum (Belknap og Leonard II, 1991). Konur eru ekki 

lengur bundnar inni á heimilum heldur eru þær komnar út á vinnumarkaðinn. Þær 

hafa því meiri fjárráð en áður og geta eytt peningum t.d. í föt og snyrtivörur (Gill, 

2009). Staða kvenna hefur því breyst en áherslan á útlit kvenna í auglýsingum er 

óbreytt engu að síður, enn þurfa þær að vera grannar og sætar. Stephen 

Whitehead (2002) bendir á í bókinni Men and Masculinities að orðræðan um 

karllíkamann sé farin að líkjast meira orðræðunni um kvenlíkamann (Whitehead, 

2002). Þannig verða karlmenn einnig fyrir þrýstingi um útlit en ekki í sama mæli 

og konur (Rosewarne, 2007). Kröfur til kvenna nú á dögum eru geysimiklar. Til 

að vera teknar sem fullgildir samfélagsþegnar eltast þær við að vera góðar í öllu, 

að sinna börnum sínum, vinnunni sinni, fara í leikfimi, halda heimili og síðast en 

ekki síst að líta vel út (Wolf, 2002).  

2.3.1 Að horfa og sjá 

Auglýsingariðnaðurinn fær lánað frá listinni og túlkun mynda í auglýsingum er 

hægt að líkja við túlkun málverka í „fine arts“ (Bell og Milic, 2002). Myndir og 

málverk hafa mótandi áhrif á félagsheiminn sem einstaklingar búa í með því að 

senda skilaboð um hugmyndir, trú og fleira (Wiseman, 1998). Þetta fjallar John 

Berger (1972) einmitt um í bók sinni Ways of Seeing þar sem hann greinir 

listasöguna og sjónarhorn áhorfandans. Þar fjallar hann um hvernig nekt hefur 

verið sýnd á mismunandi hátt í Evrópu og í Austurlöndum frá örófi alda. Þegar 

nekt var sýnd í Austurlöndum var það undir formerkjum kynferðislöngunar (e. 

sexual attraction) milli kynjanna og þar var konan sýnd með alveg jafn mikla 

gerendahæfni og karlmaðurinn. Aftur á móti í Evrópu var konan sýnd nakin á 

þann hátt að hún væri viðfang karlmannsins og kynóra hans. Þar var hún ekki 

með gerendahæfni sjálf, hún var þarna til að láta horfa á sig (Berger, 1972).   

 Berger fjallar um að þegar karlmenn birtust naktir á myndunum í Evrópu 

þá voru þeir elskhugar konunnar á myndinni en konan horfði yfirleitt ekki á þá 
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heldur frá þeim og út úr myndinni. Í rauninni horfðu þær á þann sem var að horfa 

á myndina. Sá sem átti að tákna hina einu sönnu ást konunnar á myndinni var 

áhorfandinn og þar með eigandinn (Berger, 1972). Konur voru viðföng en 

karlarnir eigendurnir og/eða áhorfendurnir. Eins og fram hefur komið áður þá er 

þetta óréttláta kerfi grafið svo djúpt í menningu okkar að flest okkar taka ekki 

eftir því, ekki einu sinni konurnar sjálfar. Þetta kerfi birtist meðal annars í 

fjölmiðlunum (Berger, 1972; Goffman, 1979) og í þeim miðli sem var ekki til 

þegar Berger og Goffman skrifaðu bækur sínar, veraldarvefnum. Berger bendir á 

ágæta tilraun sem hægt er að gera þegar við skoðum auglýsingar og það er að 

taka það kyn sem kemur fram í auglýsingunni og skipta því út fyrir hitt kynið og 

sjá hvernig það passar (Berger, 1972). Með þessu móti sjáum við hversu 

fyrirfram mótaðar hugmyndir okkar um kynin eru.  

2.3.2 Háir hælar og ljósmyndir 

Þegar ljósmyndir urðu algengar breyttist sýn okkar á hvernig ætti að horfa á 

heiminn. Í gegnum linsuna virðist sem það megi horfa á fólk næstum hvar og 

hvenær sem er og fullnægja gægjuþörfinni með því að taka ljósmynd. Þegar 

ljósmynd er tekin er oftast ekki verið að trufla atburðarás heldur er hægt að 

fylgjast með því sem gerist í kringum ljósmyndarann. Eftir að atburður er 

ljósmyndaður þá er hann liðinn en ljósmyndin viðheldur minningu eins og 

sönnunargagn (Sontag, 1977). Samfélagið þarf á ljósmyndum að halda til að 

viðhalda löngunum, þ.e. lönguninni í að kaupa og til þess að neyta þar sem 

kapítalískt samfélag gengur út á neyslu og framleiðni (Hjálmar Sveinsson, 2005). 

Ljósmynd sýnir t.d. í gegnum auglýsingar, hvernig hlutir eiga að vera því 

ljósmynd segir meira en þúsund orð (Salkind, 2004). 

 Ljósmyndir innhalda mikið af upplýsingum sem er nauðsynlegt til að 

spara tíma og auka framleiðni. En hvernig er tryggt að einstaklingarnir lesi „rétt“ 

úr myndunum sem þeim eru sýndar? Sagan gefur okkur verkfæri til að skilja 

hlutina „rétt“ (Hjálmar Sveinsson, 2005). Túlkunin gefur lesendum svigrúm til að 

túlka sjálfir því það er misræmi milli augljósrar merkingar og þess sem er í raun 

verið að segja. Túlkun hefur ekki altækt gildi, þannig að allir skilji hlutina eins, 

heldur skiptir saga samfélagsins sem einstaklingarnir búa í höfuðmáli. Þannig er 

túlkunin frelsandi í sumum samfélögum á meðan hún er heftandi og óviðeigandi í 
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öðrum (Hjálmar Sveinsson, 2005). Þannig túlka einstaklingar samfélagsins eftir 

hefð og hefðin í vestrænum samfélögum er að kynlíf notað til að selja en í öðrum 

samfélögum er það ekki ásættanlegt því þar er mikil nekt ekki talin viðeigandi 

(Lin og Yeh, 2009).  

Ljósmyndir eru sönnunargögn, við trúum því sem við sjáum mynd af 

jafnvel þótt við tryðum ekki frásögn af því sama. Þótt við teljum ljósmyndir vera 

sönnunargagn um atvik verðum við að hafa í huga að sá sem tekur myndina 

endurskapar þögult valdboð um smekk og samvisku samfélagsins sem hann býr í 

því ljósmyndarar velja og hafna hvaða myndir þeir sýna (Hjálmar Sveinsson, 

2005). Ljósmyndir hafa þá tilhneigingu að minnka tilfinningu okkar fyrir 

umheiminum því allt verður sýnilegt og enginn afkimi heimsins verður 

ókunnugur (Hjálmar Sveinsson, 2005).  

2.3.3 Fjölmiðlarnir skoðaðir  

Konur eru oft mjög samþykkar nekt í fjölmiðlum þar sem þær tengja hana eigin 

ánægju og sjálfstyrkingu/valdeflingu (e. empowerment) (Nelson og Paek, 2005). 

Þær hafi hrist af sér hlekki úrelts femínisma og noti líkama sinn og kynferði til að 

ná fram markmiðum sínum. Þær nái til sín völdum með því að sitja naktar fyrir á 

myndum og það kemur út eins að það sé þeirra eigin hugmynd (Annadís Greta 

Rúdólfsdóttir, 2007). Þegar konur tengja kvenleika sinn við sjálfstæði og vald 

virðist það á skjön við ráðandi hugmyndir um karlmennsku (Mansfield, 2003). 

Konur eru þeir neytendur sem versla mest fyrir heimilin. Samkvæmt rannsókn 

Pew Research Center frá 2008 ráða þær einnig mestu um hvernig bíll er keyptur 

fyrir heimilið sem og hvaða íbúð er valin þegar par eða hjón kaupa sér íbúð 

saman (Morin og Chon, 2008). Skilaboðin sem konur og karlar fá frá tímaritum 

er að það sé valdeflandi að sýna nekt sína og styrki þær í að ná til sín völdum í 

karlasamfélagi.  

Ef þú spyrð einstaklinga hvort þeir séu hlynntir því að mæður, dætur eða 

systur þeirra séu naktar á mynd þá væru svörin sennilega ekki á þann veg að þeir 

teldu það valdeflandi. Auðvitað er líkami fallegur, hvort heldur sem er  karllíkami 

eða kvenlíkami en munurinn á birtingarmynd þeirra á myndum er að konur eru 

klámgerðar sem þolendur. Naktir karlar eru reyndar klámgerðir líka en þeir hafa 

hins vegar gerendahæfni í klámi.  
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Betty Friedan (1992) rannsakaði kvennablöð á sjötta og sjöunda áratug 

síðustu aldar og birti niðurstöður í bók sem kallast The Feminine Mystique. Þar 

fann hún út að tímaritin á þessum tíma hefðu verið uppfull af umfjöllunum um 

mat, föt, snyrtivörur og líkama ungra kvenna. Einnig að tímaritin einkenndust af 

mjög takmarkaðri sýn á konur. Samkvæmt rannsókn Massoni (2004) senda 

unglingatímarit skilaboð til ungra kvenna um hvernig þær eigi að hegða sér og 

hugsa, bæði í gegnum myndmálið og textann í blöðunum (Massoni, 2004). Þar 

birtust þær í hlutverkum mæðra, heimavinnandi húsmæðra og sem kynlífshlutir 

(e. sex objects) (Massoni, 2004). Önnur rannsókn var gerð á tímaritinu Ms. 

Magazine, bandarísku tímariti sem var gefið út með feminísk sjónarmið að 

leiðarljósi, og virtist það ekki geta staðið við þau markmið sem það setti sér í 

upphafi. Markmiðið með útgáfu blaðsins var að sýna konur í óskekktu ljósi án 

þess að setja þær í sömu hlutverk og í öðrum tímaritum. Það brást, þar sem í ljós 

kom að birtingarmynd kvenna í því var svipuð og í tímaritum sem við tengjum 

frekar við karlmenn en konur (Ferguson, Kreshel og Tinkham, 1990; Bell og 

Milic, 2002). 

Veraldarvefurinn (internetið) fer sístækkandi og aðgengi almennings að 

honum hefur aukist mikið frá því um miðjan tíunda áratuginn. Árið 1998 lagði 

Gallup fyrir spurningakönnun til að athuga tölvueign almennings og hvort tölvan 

væri með nettengingu og það ár komust 56% þeirra sem áttu tölvu á netið 

(Gallup, 1998). Netið er aðgengilegt flestum sem einhver tök hafa á 

tölvutækninni hér á landi, en um 88% heimila landsins komust á netið árið 2008 

(Hagtíðindi, 2008). Á þessum tíu árum jókst aðgengi Íslendinga að netinu því 

talsvert og það getur haft áhrif út í samfélagið. Bent hefur verið á að viðhorf 

íslenskra unglingsstúlkna til verkaskiptingar inni á heimilum fari eftir því hve 

mikið þær nota internetið, því meiri notkun – því hefðbundnari viðhorf til 

heimilistarfanna (Þóroddur Bjarnason og Andrea Hjálmsdóttir, 2008). 

Veraldarvefurinn er því ekki saklaus fremur en aðrir miðlar. Hvað viljum við að 

börnin okkar læri og geri? 
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2.4 Yfirlit fyrri rannsókna 

Í bókinni Gender Advertisements skoðar Goffman hvernig kynin birtast í 

mismunandi stellingum og hlutverkum í auglýsingum. Í bókinni eru myndir sem 

sýna hvernig konan er sett í lægri virðingastöðu, er gefin barnaleg hegðun og 

sýnd í stellingum sem dragi fram að hún sé veikara kynið og þurfi á verndun 

karlmannsins að halda (Goffman, 1979).  

 Fleiri fræðimenn hafa notað greiningu Goffmans á auglýsingum. Einn 

þeirra er M. E. Kang sem gerði rannsókn árið 1992 á tímaritum frá árunum 1979 

og 1991 til að kanna hvort einhver breyting hafði orðið á auglýsingum og 

birtingamynd kynjanna frá rannsókn Goffmans (Kang, 1997). Í rannsókn sinni 

komst Kang að því að birtingarmynd kvenna hafði ekki breyst mikið og að ekki 

væri mikill munur á árunum 1979 og 1991 (Kang, 1997). Niðurstaða Kang var að 

konur voru oftar sýndar í kynæsandi (e. sexy) fötum og/eða naktar en þegar 

Goffman rannsakaði birtingarmyndina árið 1979. Gefur þetta til kynna að 

auglýsingaiðnaðurinn hafi meiri kynferðislegan undirtón en var og að myndir af 

konum séu meira ögrandi en af körlum í tímaritaauglýsingum. Aðrar rannsóknir 

hafa einnig sýnt fram á meiri tilhneigingu til kynlífsvæðingar í markaðssetningu 

og auglýsingum. Í rannsókn Katrínar Önnu Guðmundsdóttur kom fram að 

auglýsendum fannst þeir alltaf þurfa að ganga lengra og lengra til að vekja athygli 

neytanda á vörunni sem þeir auglýstu (Katrín Anna Guðmundsdóttir, 2010).  

 Hvað er menning og hvernig skilja einstaklingar umhverfi sitt? Stundum 

er menning skilgreind þannig að einstaklingar sem teljast til sömu menningar 

skilji heiminn á svipaðan hátt og geta tjáð hugsanir sínar og sjálfa sig hver við 

annan. Þegar menning er skilin með þessum hætti er neytandinn talinn túlka 

auglýsingar út frá þeirri þekkingu sem hann hefur á heiminum og út frá þeim 

markmiðum sem auglýsandinn ætlaði sér með auglýsingunni. Sögulega er 

merking hlutanna inngrafin í menninguna og þegar auglýsing er unnin, er reynt 

að búa hana til á þann hátt að neytendur þekki táknin og samsami sig þeim. Það 

er samt ekki þannig að þeir sem búa til auglýsingarnar geri sér að leik að kúga 

konur, heldur er orðræðan þannig að þetta er samþykkt, alls staðar. Jafnrétti 

kynjanna hefur ekki enn verið náð og grafa táknin og skilaboðin sem birtast í 

auglýsingum stöðugt undan því ferli (Kates og Shaw-Garlock, 1999).  
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 Almennt í auglýsingamyndum virðast konur taka minna pláss en 

karlmenn, þeir taka meira pláss og eru afslappaðri á myndunum en þær. Þannig 

birtist tákngerð mynda og er ýkt með því að sýna manneskju/hlut í ákveðnu ljósi. 

Einnig er ákveðið þema í auglýsingum að karlar mega horfa á konur og að þær 

láti horfa á sig (Bell og Milic, 2002), sem er samhljóma niðurstöðu John Berger í 

bókinni Ways of Seeing eins og kom fram hér áður.  

Í athugun Goffman á 400 auglýsingum frá 1979 flokkar hann hvernig 

konum er stillt upp. Flokkarnir eru: hlutfallsleg stærð (e. relative size), kvenleg 

snerting (e. feminine touch), hlutverkaskipan (e. function ranking), að kerfisbinda 

undirgefnina (e. ritualization of subordination), og leyfð hörfun (e. licensed 

withdrawal) (Goffman, 1979). Með flokkuninni vildi Goffman skoða hvaða 

skilaboð auglýsingarnar bæru. Goffman var gagnrýndur fyrir að velja sér myndir 

sem studdu kenningar hans í staðinn fyrir að velja þær handahófskennt (Kang, 

1997; Belknap og Leonard II, 1991).  

Í megindlegri aðferðafræði þarf handahófskennt (e. random) úrtak til að 

geta alhæft um það sem er verið að rannsaka og einnig svo aðrir geti gert svipaða 

rannsókn og fengið út svipaða niðurstöðu (Healey, 1990; Simmons, 2001). 

Útskýring Goffman var að með því að velja myndirnar vildi hann sýna fram á 

hvernig konur eru sýndar á annan hátt en karlarnir. Hann komst að þeirri 

niðurstöðu að karlar voru sýndir sjálfsöruggir, þeir gætu gert allt og gert það vel, 

en konurnar voru sýndar á allt annan hátt (Goffman, 1979). Hinar rannsóknirnar 

sem hér er byggt á hafa notast við hugmynd Goffmans en handahófskennd úrtök. 

Kang (1997) komst að svipaðri niðurstöðu og Goffman og virðist úrtak hins 

síðarnefnda ekki hafa haft ráðandi áhrif á niðurstöðuna. Spurningin er hvaða 

skilaboð konur og karlar fá um samfélagið í gegnum auglýsingar. Til að fá ekki 

sömu gagnrýni og Goffman þá er hér notast við handahófskennt úrtak, þannig er 

hægt að nýta aðferðafræðina og niðurstöðurnar verða réttmætari.  
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3 Rannsókn  

3.1 Afrakstur og gagnsemi 

Mér vitanlega hefur íslenskur veruleiki ekki verið rannsakaður út frá kenningum 

Goffmans og er fróðlegt að sjá hvort niðurstöðurnar úr rannsókninni verði 

svipaðar og hans eða hvort orðið hefur einhver breyting á birtingarmynd 

kynjanna. Þó svo að rannsóknir Goffmans og Kang hafi verið gerðar í 

Bandaríkjunum en þessi á Íslandi, þá telur rannsakandi ekki vera of mikinn 

menningarmun á þessum löndum til að hægt sé að bera þau saman og draga 

ályktanir. Hægt er að gera ráð fyrir að þróunin sé svipuð í hinum vestræna heimi 

þótt hún sé ekki alveg eins. Einnig eru næstum fjörtíu ár síðan Goffman setti fram 

sína greiningu á auglýsingum og það er spurning hvort þessi fjörutíu ár hafi rétt 

hlut kvenna.  

 Jafnrétti er komið í orði, þó að flestir viðurkenni að sú sé ekki raunin í 

veruleikanum. Það er ekki nóg að einstaklingar telji að jafnrétti sé komið heldur 

verðum við að skoða marga þræði samfélagsins til að finna út hvort það sé 

raunverulega komið eða ekki.  

3.2 Megindleg rannsókn 

Í megindlegum hluta rannsóknarinnar, voru skoðaðir tískuþættir tímaritsins Nýs 

Lífs, auglýsingar og allar forsíður á þeim árum sem Nýtt Líf hefur komið út frá 

árinu 1978 til ársins 2009. Tilgangurinn var að sjá hvort einhver breyting hafi 

orðið á birtingarmynd kynjanna í gegnum árin. Myndirnar voru kóðaðar og 

niðurstöðurnar teknar saman á SPSS forritinu og á Excel tölvuforritinu.  

Þar sem Nýtt Líf er gefið út þarf ekki leyfi til að vinna rannsókn á 

tímaritinu. Eintök af tímaritinu eru til á Þjóðarbókhlöðunni. Þar eru þau 

innbundin og aðgengileg öllum. Úrtakið (myndirnar) var skannað inn á 

Þjóðarbókhlöðunni og þær myndir sem birtast hér í ritgerðinni eru úr því. 

Kóðunarferill var hannaður til að koma í veg fyrir kóðunarvandamál (Neuman, 
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2006) og innri áreiðanleiki (e. inter-coder reliability) er að rannsakandi fór einn 

yfir öll gögnin sem tryggir nægjanlegt samræmi í yfirferðinni. 

3.2.1 Úrtak 

Forsíða og tískuþættir blaðsins Nýs Lífs eru undirstaða greiningarinnar í 

megindlegum hluta ritgerðarinnar. Tímabilið sem rannsakað var, er allt tímabilið 

sem tímaritið hefur komið út, eða árin 1978 til 2009. Útgáfan er óslitin frá 

upphafi en blaðið breytti nafninu úr Líf í Nýtt Líf árið 1983 og hefur það komið út 

undir því nafni síðan. Árið 2007 var haldið upp á 30 ára afmæli blaðsins og þá 

töldu útgefendur útgáfur frá árinu 1978 og verður það einnig gert í þessari 

rannsókn. Nýtt Líf er mikið lesið blað af íslenskum konum og eina tískutímaritið 

hérlendis sem hefur komið samfellt út í þetta mörg ár, þess vegna var það valið til 

greiningar. Einnig var ákveðið að nota tískuþætti blaðsins, forsíður og 

auglýsingar úr blaðinu. Sem rannsakanda fannst mér skipta máli að nálgast 

sérstöðu Íslands og tískuþátturinn hefur t.d. þann kost að vera búinn til af 

Íslendingum fyrir íslenskan markað og gefur ágætis mynd af því hvernig kynin 

eru sýnd hér á landi. Auglýsingaflokkurinn var valinn vegna þess að það er 

áhugavert að sjá hvaða auglýsingar komast í blöðin, hverjar hljóta náð þeirra sem 

ráða í fyrirtækjunum sem auglýsa vörurnar og/eða þjónustuna. Auglýsingarnar 

sem voru notaðar til greiningar voru bæði erlendar og innlendar.  

 Rannsóknin á Nýju Lífi var framkvæmd með eigindlegum og 

megindlegum hætti. Í megindlegum hluta rannsóknarinnar eru þrír þættir. Í fyrsta 

lagi voru allar forsíður tímaritsins á þessu tímabili skoðaðar, árin 1978 - 2009. Í 

öðru lagi voru auglýsingarnar greindar og loks tískuþættir. Þrjú tölublöð voru 

valin hvert ár og var fyrsta tölublaðið alltaf valið, svo var reynt að hafa sumar- og 

haustútgáfu, sjá fylgiskjal II. Einnig var reynt að velja af handahófi fjórar 

auglýsingar úr hverju völdu tölublaði en það tókst ekki alltaf því að í einstaka 

tölublöðum voru þær einfaldlega ekki nógu margar. Í þessum tölublöðum 

(úrtakinu) voru auglýsingar, forsíðan og tískuþátturinn greind. Auglýsingarnar 

þurftu að vera heilsíðuauglýsingar með fullorðnum einstaklingum á. Sumar 

auglýsingarnar voru með nokkra einstaklinga á myndunum og í öðrum tilfellum 

voru eingöngu konur eða eingöngu karlar á myndunum. Þegar það kom fyrir að 

einvörðungu karlmenn voru á myndunum var ekki hægt að notast við þær og þær 
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fengu þá gildið 999 eða ógilt (e. missing). Slíkar auglýsingar voru samt sem áður 

hafðar með í úrtakinu vegna þess að þetta var tilviljunarkennt (e. random) úrtak. 

Þetta átti einnig við um forsíðuna sem og tískuþáttinn en hann gat einnig verið 

með mismargar myndir á mismörgum blaðsíðum, allt frá þremur blaðsíðum til 

nítján blaðsíðna. 

3.2.2 Breyturnar og mælingar á þeim 

Þeir fimm flokkar sem Goffman notaði verða einnig notaðir hér enda hafa fleiri 

fræðimenn skoðað auglýsingar út frá hans flokkun (Kang, 1997; Goffman, 1979). 

Breyturnar og kóðun þeirra birtist í töflu A. (Sjá fylgiskjal I). Fyrir hvern flokk í 

kóðuninni voru gefin stig, þ.e. 1 var fyrir dæmigerða karlmennskuhegðun 

(karlinn hærri, karlinn að leiðbeina konunni) og 0 fyrir ódæmigerða 

karlmennskuhegðun (karlinn ekki hærri, ekki að leiðbeina konunni). Breyta 

númer 9 var með sérstöðu, því hún var skilgreind þannig að ef hægt væri að 

skipta um kyn á myndinni fékk hún 0 en ef það var ekki hægt þá skoraði hún 1 á 

karlmennskuhegðun. Svo voru lagðar saman tölurnar út frá hverri mynd fyrir sig 

og niðurstaðan gaf til kynna hvort um væri að ræða mikla karlmennskuhegðun 

eða ekki. Há niðurstaða gaf til kynna mikla karlmennskuhegðun og lág niðurstaða 

litla karlmennskuhegðun.  

Sumar breytanna eru til að mæla muninn á milli kynjanna, svo sem hæð 

þeirra eða hvort karlinn leiðbeindi konunni, þ.e. hlutverkaskipan. Ef breytan 

hlutgerving fékk 1, þ.e. karlmennskuhegðun, þá skoraði myndin venjulega lágt á 

hinum breytunum þar sem það vantaði t.d. andlitið á fyrirsætuna og þá var ekki 

hægt að sjá hvert hún horfði. Á forsíðu er í flestum tilfellum ein kona á myndinni 

og eiga því nokkrar breytanna ekki sérlega vel við í þeim tilfellum.  

3.2.3 Aðferð 

Gengið verður út frá því að það komi fram svipuð karlmennskuhegðun í gegnum 

árin í tímaritinu Nýju Lífi. Ennfremur að kynjamunur á tískuþáttum og forsíðum 

Nýs Lífs sé minni en hjá Goffman, vegna þess jafnréttis sem almennt er talið að 

ríki. Þeir þættir sem voru rannsakaðir eru fimm flokkar teknir frá Goffman auk 

breyta sem Kang bætti í sína rannsókn en þær eru: sýning líkamans (e. body 

display), sjálfstæði og sjálfsöryggi (e. independence/self-assertiveness). 
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Rannsakandi skilgreindi seinna atriðið upp á nýtt, þar sem skilgreining Kang þótti 

of víð og erfitt að staðsetja í greiningu. Skilgreining Kang á sjálfstæði og 

sjálfsöryggi (hér eftir aðeins nefnt sjálfstæði) var að það ætti að horfa á stóru 

myndina og sjá hvernig skilaboðin væru á annan veg fyrir konur og karla. 

Skilgreining mín á sjálfstæði er að það sé hægt að skipta út því kyni sem er á 

myndinni fyrir hitt kynið, svipað og John Berger setti fram áður. Einnig bætti 

rannsakandi við nýrri breytu hlutgervingu kvenna (e. objectifacation) sem verður 

skilgreind betur hér á eftir. Háða breytan er tíminn sem Nýtt Líf hefur komið út, 

þ.e. 1978 - 2009 og mun hún hafa áhrif á hve oft karlmennskuhegðunin kemur 

fram. Við úrlestur gagna úr töflum í megindlegu rannsókninni ber að hafa í huga 

að Kramer´s V= Phi í 2x2 krosstöflum metur hversu sterkt sambandið er á milli 

frumbreytu og fylgibreytu. Undir 0,10= veikt samband, 0,11-0,30= 

miðlungssamband og yfir 0,30= sterkt samband (Neuman, 2006). 

Kí-kvaðrat prófið X
2
 (marktæktarpróf) er notað þegar kanna á hvort tölfræðilega 

marktækur munur sé á hlutföllum hópa í krosstöflu. Krosstöflur sýna tengsl 

tveggja breyta (tíðni og hlutföll) og eru yfirleitt notaðar til að kanna samband. Til 

að það sé marktækt samband þá þarf kí-kvaðrat prófið að vera yfir 5 (Neuman, 

2006 ). 
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3.2.4 Greiningarlíkan Goffman 

Kenningalegar skilgreiningar Goffman og Kang sem beitt er í þessari rannsókn 

eru eftirfarandi (íslensk þýðing er rannsakanda):  

 

(1) Hlutfallsleg stærð (e. relative size). Þar sem      

félagslegur þungi skiptir máli (vald, yfirráð, 

staða, embætti, orðstír) og hægt er að sjá 

mismunandi félagslegar aðstæður kynjanna. Í 

þeim aðstæðum þegar yfirburðir karlsins sjást 

og gert er ráð fyrir að hæð skipti máli í 

sambandi milli karls og konu með beinni 

skírskotun í félagslegan auð og stöðu þeirra 

(Goffman, 1979; Kang, 1997).  

      Eins og Goffman sagði, ef konan er stærri á    

myndinni þá er gert ráð fyrir að hún sé með 

hærri félagslega stöðu en karlinn (Bell og Milic, 

2002). Hér er hæð karla og kvenna á myndum 

borin saman. 

(2) Kvenleg snerting (e. feminine touch). 

Konur, oftar en karlmenn, eru myndaðar á 

þann veg að þær nota hendur eða fingur til að 

þræða útlínur hlutar (e. objects) og/eða snerta 

sjálfa sig. Þær handfjatla hlut þannig að þær 

koma næstum ekki við hann. (Goffman, 1979; 

Kang, 1991; Bell og Milic, 2002).  

 

 

Mynd 2: Kvenleg snerting 

 

Mynd 1: Hlutfallsleg stærð 
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(3) Hlutverkaskipan (e. function ranking). 

Þegar karl og kona standa hlið við hlið þá er 

karlinn líklegri til að hafa stjórnandi/leiðandi 

hlutverk og valdakerfi kynjanna er ljóst. Þetta 

er t.d. sýnt með starfi einstaklinganna, hvar 

þeir vinna og hvaða starfi þeir gegna 

(Goffman, 1979; Kang, 1991). Ef karlinn 

vinnur heimilisstörfin þá er hann sýndur sem 

barnalegur eða kjánalegur og ekki eins og 

„alvöru“ karlmaður (Bell og Milic, 2002). 

Karlmenn taka vald yfir líkömum kvenna með 

því að lyfta þeim upp eða hamla aðgang að 

líkama þeirra með því að halda utan um axlir 

þeirra (Lindner, 2004). Hér er skoðaður munur 

á þessari hlutverkaskipan kynjanna.  

 

 

 

Mynd 4: Hlutverkaskipan 

Mynd 3: Hlutverkaskipan 
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(4) Leyfð hörfun (e. licensed withdrawal). 

Konur, frekar en karlar, eru myndaðar á þann 

veg að þær eru líkamlega á staðnum en andlega 

ekki, þ.e.a.s. þær horfa út úr myndinni. Það 

gerir þær áttavilltar og háðar verndun annarra. 

Það að tala í síma er ákveðin leyfð hörfun þar 

sem einstaklingurinn er líkamlega með á 

myndinni en ekki andlega, þar sem hann er með 

hugann við samtalið í símanum (Goffman, 

1979; Kang, 1997). Í þessari breytu, sem er sett 

saman úr nokkrum þáttum, þá leyfist konum 

frekar en körlum að vera ekki á staðnum þegar 

myndin er tekin. Þættirnir eru:  

- mjög breitt bros (e. expansive smile) 

- heldur fyrir munninn/andlitið með hendinni 

(e. covering mouth/face with hand) 

- Konan horfir ekki á aðra á myndinni og ekki í   

myndavélina heldur (e. head/eye gaze aversion) 

- símtal (e. phone coneversation). 

             

(5) Að kerfisbinda undirgefni (e. ritualization 

of subordination). Þetta á við þegar konur eru 

sýndar í lægri stellingum en karlar. Konur eru 

t.d. oftar myndaðar sitjandi eða liggjandi á gólfi 

eða í rúmi. Einnig eru þær líklegri til að vera 

sýndar undirgefnar eða þær nota sefjandi 

hreyfingar eins og að halla höfðinu og/eða 

beygja líkamann, einnig þegar þær beygja hnén 

(e. bashful kneebend). Þær eru brosandi eða 

hegða sér kjánalega (sem sagt ekki alvarlega).  

 

 

 

 

Mynd 5: Leyfð hörfun 

Mynd 6: Leyfð hörfun 

Mynd 7: Að kerfisbinda 

undirgefni 
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(6) Hvar kona er staðsett (e. from behind a 

person). Að vera aftarlega á mynd gefur 

tilkynna lægri félagslega stöðu en þess eða 

þeirra sem eru framar á mynd (Goffman, 1979).  

 

 

 

 

 

 

(7) Sýning líkamans (e. body display). Það er 

munur á hvernig kynin eru sýnd í auglýsingum 

og ekki aðeins í þeim flokkum sem Goffman 

notaði. Hjá konum er sýnd meiri nekt en hjá 

körlum, sem er ákveðin aðferð til að flokka í 

sundur karla og konur. Kang notaðist við þessa 

breytu og nekt er þannig skilgreind hjá henni; 

þegar módelin eru óklædd, þegar þau eru aðeins 

í nærfötum eða í handklæði einu klæða, einnig 

þegar mynd er tekin mjög nálægt módelinu og 

axlirnar eru berar og módelið virðist bert. Kang 

skilgreindi það einnig sem nekt þegar 

fyrirsæturnar voru í mjög þröngum eða 

gegnsæjum fötum. Það er notast við þessar 

skilgreiningar í þessari rannsókn.  

    

 

Mynd 8: Hvar kona er  

staðsett  

Mynd 9: Sýning líkamans 

Mynd 10: Sýning líkamans 
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(8) Sjálfstæði (e. self-assertiveness). Það er 

hægt að greina auglýsingar eftir 

staðalmyndum (e. stereotyping) með því að 

notast við annað sjónarhorn en það sem 

Goffman notaði. Í stað þess að einblína á 

augljóst innihald auglýsingarinnar, er hægt 

að breyta sjónarhorninu samkvæmt Kang 

og greina mikilvægar vísbendingar í 

kynjalegu samhengi. Útskýring Kang þótti 

of víð og erfitt að staðsetja í greiningu og 

ákvað rannsakandi að prófa það sem John 

Berger sagði, að ef hægt væri að skipta um 

kyn fyrirsætanna og það yrði hvorki fyndið 

né asnalegt þá gæfi það til kynna litla 

karlmennskuhegðun á myndinni. Mynd 12. 

sýnir uppstillingu með konu í forgrunni. 

Hvað myndi gerast ef skipt væri um kyn? 

Myndi auglýsingin virka?  

 

 

 

Mynd 11: Sjálfstæði 

Mynd 12: Sjálfstæði 
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(9) Hlutgerving kvenna (e. objectifacation) 

(hér eftir aðeins kallað hlutgerving). Í 

auglýsingum er konan stundum hlutgerð, en 

með því er átt við þegar henni er stillt upp í 

auglýsingum sem hlut og kynferðislegur 

valdamunur birtist á milli konu og karls á 

myndinni. Þessar ímyndir koma oft úr 

ofbeldisfullu klámi samkvæmt fræðikonunni 

Jean Kilbourne (1999). Skilgreining Lindner 

(2004) á hlutgervingu er að þá sé konan sýnd á 

þann hátt að hennar eina hlutverk sé að láta 

horfa á sig (bls. 414). Kilbourne bendir á að 

merki um hlutgervinu sé að sýna aðeins hluta af 

líkama kvenna, s.s. bara brjóst, eða það vanti 

höfuð á líkama (Kilbourne, 1995). Þetta kallast 

á við skilgreininguna um kynlífsvæðingu 

einstaklinga þar sem þeir eru skilgreindir út frá 

kynferðislegu eða líkamlegu aðdráttarafli og oft 

smættaðir niður í hluta eða hluti (Kynungabók, 

2010).  

 

 

 

Mynd 13: Hlutgerving  

Mynd 14: Hlutgerving  
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3.2.5 Greining á forsíðum  

Í töflu 1 getur að líta greiningu á 9 þáttum fyrir forsíður Nýs lífs, þar sem 

tímabilinu er skipt í þrjú tímabil/áratugi. 

Tafla 1: Samanburður á forsíðum áratugina 1978-1988, 1989-1998 og 1999-2009 

Breyta 1978-1988 1989-1998 1999-2009 X
2

Phi (Sig)

Leyfð hörfun 50% 34,9% 29,7% 8,868 0,171

37 30 145 (p=0,012*)

Hvar kona er 

staðsett 2,7% 0% 0% 6,257 0,143

2 0 0 (P=0,044*)

Að kerfisbinda 10,8% 30,2% 26,9% 9,573 0,177

8 26 39 (p=0,008*)

Sýning líkamans 31,1% 52,3% 62,1% 18,857 0,249

23 45 90 (p=0,000*)

Sjálfstæði 62,2% 79,1% 66,9% 6,009 0,140

46 68 97 (p=0,05*)

Hlutgerving 6,8% 22,1% 9,7% 10,570 0,186

5 19 14 (p=0,005*)

Kvenleg snerting 41,9% 48,8% 45,5% 0,774 0,050

31 42 66 (óm)

Hlutverkaskipan 1,4% 0% 0,7% 1,120 0,061

1 0 1 (óm)

Hlutfallsleg stærð 2,7% 2,3% 3,4% 0,259 0,029

2 2 5 (óm)
Sig= marktækni 
*marktæk.  
Óm=ómarktæk  
X2= kvíkvaðrat=Phi 

 

Niðurstöður þessar byggja á forsíðum Nýs Lífs árin 1978-2009, allar forsíður 

tímaritsins voru greindar sem og allra aukablaða sem fylgdu með tímaritinu. Inni 

í því voru m.a. brúðarblöð, smásögublöð, barnablöð, jólablöð og heilsublöð. 

Einnig fylgdi nokkrum sinnum Kringlublaðið og það var einnig tekið með í 

greininguna. Fjöldi forsíðna er N= 325. Fjöldi forsíðna með aðeins karlmönnum á 

er N= 20 (tvö tbl. á árunum 1978-1988, tvö árin 1989-1998, 16 tbl. á árunum 

1999-2009). Fjöldi forsíðna með konum og körlum saman, N= 12. Árin 1978-

1988= 2 forsíður með báðum kynjum á. Árin 1989-1998= 2 forsíður og árin 

1999-2009= 7 forsíður með bæði körlum og konum á.  
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Mynd 15: Breyting á milli áratuga á breytunni að kerfisbinda undirgefni. 

 

Mynd 15. Sýnir breytingu á milli áratuganna 1978-1988, 1989-1998 og 1999-

2009 á breytunni að kerfisbinda undirgefni. Breytingin er marktæk milli 

áratuganna. Að kerfisbinda undirgefni þýðir að konur voru sýndar í lægri 

stellingum en karlinn eða að þær voru myndaðar sitjandi eða liggjandi, að beygja 

sig eða lækka sig á einhvern hátt. Eins og sést á mynd 15, þá kom þessi hegðun 

oftast fyrir á árunum 1989-1998 en minnkar aftur á árunum 1999-2009. 

 

 

Mynd 16: Breyting á milli áratuga á breytunni sýning líkamans. 

 

Mynd 16 sýnir hvernig breytan Sýning líkamans kom út. Hún sýndi hvernig 

konur voru myndaðar þannig að það sást meira í bert hold á myndunum eftir því 

sem á árin leið. Einnig myndir þar sem fyrirsæturnar voru óklæddar, á 

nærfötunum, í handklæði einu klæða og, þegar þær voru í mjög þröngum eða 

gegnsæjum fötum. Breytan skoraði einnig á karlmennskuhegðuninni þegar mynd 

var tekin mjög nálægt módelinu og það virtist vera bert, mjög þröng föt eða 

gegnsæ voru líka innifalin í þessari breytu. Þessi aukning milli áratuga er 
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marktæk og stigvaxandi milli áratuganna eða um 30% frá árunum 1978-1988 til 

1999-2009.  

 

Mynd 17: Breyting milli áratuga á breytunni sjálfstæði. 

 

Mynd 17 sýnir breytuna sjálfstæði. Þessi breyta mældi hvort hægt væri að skipta 

um kyn einstaklinganna á myndinni eða ekki. Hér er sýnt fram á að ekki var hægt 

að skipta um kyn einstaklinganna á forsíðu Nýs Lífs í meirihluta forsíðnanna. 

Breytingin á milli ára er tölfræðilega marktæk.  

 

 

Mynd 18: Breyting milli ára á breytunni hlutgerving. 

Mynd 18 Sýnir hlutgervingu kvenna á forsíðu tímaritsins. Hlutgerving er 

skilgreind þannig að líkami kvenna er bútaður niður og hann ekki notaður allur á 

myndinni, heldur t.d. bara búkurinn og höfuðið sést ekki eða þá að aðeins 

fótleggur sjáist. Á forsíðu Nýs Lífs jókst hlutgerving mikið milli áratuganna 

1978-1988 til 1989-1998 en minnkaði aftur seinasta áratuginn á forsíðunni. Þessi 

breyting er marktæk.  
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Mynd 19: Breytingin milli áratuga á breytunni hvar kona er staðsett. 

Þessi breyta, hvar kona er staðsett var mjög sjaldgæf á forsíðu tímaritsins, þar 

sem oftast var aðeins ein kona á forsíðunni og þess vegna ekki hægt að bera 

saman hvar kona stendur á myndinni við hvar karlmaður stendur. Þessi breyta 

kom aðeins fyrir tvisvar sinnum á árunum 1978-1988 og aldrei á hinum tveimur 

áratugunum. En samkvæmt mynd 19 er breytingin á milli áratuganna tölfræðilega 

marktæk. Það að vera aftarlega á mynd gefur tilkynna minni félagslega þunga en 

þess sem framar stendur og fékk breytan 1 stig á karlmennskuhegðunarskalanum 

ef kona stóð fyrir aftan karlmann.  

 

 

Mynd 20: Breyting milli áratuga á breytunni leyfð hörfun. 

Mynd 20 sýnir hvernig breytan leyfð hörfun kemur sífellt sjaldnar fyrir á forsíðu 

Nýs Lífs í gegnum áratugina og er um marktæka breytingu að ræða. Leyfð hörfun 

segir okkur að konur, frekar en karlar, eru myndaðar líkamlega á staðnum en 

andlega ekki. Símtal er gott dæmi um leyfða hörfun og einnig þegar konur horfa 

út úr myndinni og þá hvorki á aðra á myndinni né í myndavélina. 
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Mynd 21: Breyting milli áratuga á breytunum hlutfallsleg stærð og hlutverkaskipan. 

Fjöldi forsíðna með báðum kynjunum á voru alls 21. Þar af kom breytan 

hlutfallsleg stærð (karlinn hærri en konan) 9 sinnum fyrir af 305 gildum 

forsíðum og hlutverkaskipan (karlinn með leiðandi hlutverk) kom aðeins fyrir 2 

sinnum alla áratugina. Breytingin á þessum breytum var ekki marktæk á milli 

áratuganna enda voru þetta svo fá tilfelli. 

 

 

Mynd 22: Breyting á milli áratuga á breytunni kvenleg snerting. 

Mynd 22 sýnir breytinguna á milli áratuganna á breytunni kvenleg snerting, 

breytingin er ekki marktæk. Konur á forsíðum Nýs Lífs voru oft myndaðar 

haldandi á hlutum eða að þær komu við sjálfa sig og breytingin var ekki mikil 

milli áratuga. Þessi hegðun virtist vera frekar algeng og hefur ekki breyst í 

gegnum tíðina því á áratugunum 1999-2009 kom þessi hegðun fyrir á 45,5% 

forsíðna, 41,9% forsíðna á árunum 1978-1988 og 58,8% forsíðna á árunum 1989-

1998.  
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3.2.6 Umræða 

 

 

 

 

 

 

 

Sumar breyturnar komu ekki oft fyrir á forsíðunni og aðrar breytur eiga ekki við í 

dag, þó að sú hegðun hafi stundum sést áður fyrr. Þessar breytur eru 

hlutverkaskipan og hvar kona er staðsett. Það virðist sem sumar breyturnar sýni 

hvernig við skilgreinum kvenlega hegðun. Breytan kvenleg snerting, það hvernig 

kona/konur eru oft myndaðar á þann veg að þær snerta hluti eða sjálfa sig, kemur 

frekar oft fyrir á forsíðum Nýs Lífs eða á tæplega helmingi forsíðnanna. Það að sú 

breyta er ekki marktæk þýðir að það er ekki breyting milli áratuganna. En tvær 

aðrar breytur komu einnig oft fyrir á þessum árum, sjálfstæði og leyfð hörfun. 

Sjálfstæði jókst á öðrum áratugnum en minnkaði aftur á árunum 1999-2009. 

Leyfð hörfun var nokkuð algeng á fyrsta áratugnum eða 50% en minnkaði um 

15% á öðrum áratugnum, þ.e. árin 1989-1998 og enn meira seinasta áratuginn eða 

niður í 29,7%. Það getur sagt okkur að á forsíðu þyki ekki alveg eins eðlilegt og 

áður að konur séu mjög óvirkar í hegðun. Að almennt sé viðurkennt í 

samfélaginu að konur hafi gerendahæfni.  

Breytan um hlutgervinguna hegðar sér eins og breytan leyfð hörfun, þ.e. 

hún jókst á öðrum áratugnum en minnkaði aftur. Kannski þykir það heldur ekki 

gott að selja konum tímarit sem hlutgerir konur á forsíðum. Aðrar breytur hafa 

ekki breyst á milli áratuganna eins og breyturnar hlutfallsleg stærð og 

hlutverkaskipan en þær komu ekki oft fyrir í gegnum árin. Það er áhugavert að 

fjöldi karlmanna á forsíðunum hefur aukist með árunum, kannski karlmennirnir 

séu komnir í spor kvenna og þeir eru kyngerðir eins konur hafa verið kyngerðar. 

Mynd 23: Kvenleg 

snerting. 5.tbl. 1992 
Mynd 24: Sjálfstæði 

4.tbl. 2005 
Mynd 25: Leyfð hörfun 

2.tbl. 1991 
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Þannig sé hægt að selja konum tímarit sem eru með karlmönnum framan á en 

ekki bara konum eins og fleiri rannsóknir hafa sýnt.  
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3.2.7 Greining á auglýsingum 

Tafla 2 sýnir greiningu á 9 þáttum fyrir auglýsingar í Nýju lífi, þar sem tímabilinu 

er skipt í þrjú tímabil/áratugi. 

Tafla 2: Samanburður á auglýsingum áratugina 1978-1988, 1989-1998 og 1999-2009 

Breyta 1978-1988 1989-1998 1999-2009 X
2

Phi (Sig)

 

Hlutfallsleg stærð 21,5% 8% 6,8% 14,288 0,26

26 8 8 (p= 0,001*)

Að kerfisbinda 

undirgefni 47,1% 35% 51,3% 6,124 0,104

57 35 60 (p= 0,047*)

Sýning líkamans 52,9% 77% 78,6% 22,717 0,259

64 77 92 (p=0,000*)

Sjálfstæði 62,8% 71% 77,8% 6,420 0,138

76 71 91 (p=0,040*)

Hlutgerving 18,2% 32% 35,9% 10,084 0,173

22 32 42 (p=0,006*)

Kvenleg snerting 66,9% 61% 65,8% 0,929 0,052

81 61 77 (óm)

Hlutverkaskipan 11,6% 7% 5,1% 3,547 0,102

14 7 6 (óm)

Leyfð hörfun 66,9% 65% 55,6% 3,689 0,104

81 65 65 (óm)

Hvar kona er staðsett 9,9% 12% 5,2% 3,401 0,100

12 12 6 (óm)
Sig=marktækni 
*marktæk 
 Óm=ómarktæk  
 X2= kvíkvaðrat=Phi 

Niðurstöður þessar byggja á auglýsingum úr tímaritinu Nýju Lífi árin 1978-2009, 

úrtakið var þrjú tölublöð ár hvert og var alltaf fyrsta tbl. valið og svo sumar- og 

haustútgáfa. Það var gert til að minni skekkja væri á t.d. á breytum eins og beru 

holdi því líklegt er að sumarblöðin sýni meira hold en vetrarblöðin, því á sumrin 

er t.d. frekar auglýst bikiní, sólaráburður og annað sem tilheyrir sumrinu. Fjöldi 

auglýsinga alls, N= 366 auglýsingar voru til greiningar. Auglýsingar sem voru 

aðeins með karlmönnum og þar af leiðandi ógildar (e. missing) voru= 28 (3 

auglýsingar árin 1978-1988, 13 auglýsingar árin 1989-1998, 12 auglýsingar árin 

1999-2009). Fjöldi auglýsinga með konum og körlum saman, N= 65 yfir öll árin 

(31 árin 1978-1988, 18 árin 1989-1998, 16 árin 1999-2009).  
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Mynd 26: Breyting milli áratuga á breytunni hlutfallsleg stærð. 

Mynd 26 sýnir breytinguna á hlutfallslegri stærð kynjanna á þessum árum (hæð 

karla og kvenna borin saman). Það kemur sjaldnar fyrir í gegnum áratugina að 

karlar séu sýndir hærri en konur í auglýsingum. Fjöldi auglýsinga með körlum og 

konum saman voru 61 í úrtakinu af 366 auglýsingum. Þessi breyting er marktæk.  

 

 

Mynd 27: Breyting milli áratuga á breytunni að kerfisbinda undirgefnina. 

Að kerfisbinda undirgefni þýðir að konur eru sýndar í lægri stellingum en karlar. 

Þær voru myndaðar sitjandi eða liggjandi, einnig þegar þær beygðu sig eða 

lækkuðu sig á einhvern hátt. Mynd 27 sýnir að kerfisbinda undirgefnina er 

algengt en breytist milli áratuga. Breytingin er marktæk, breytan skoraði minna á 

karlmennskuhegðun á árunum 1978-1988 og 1989-1998 en jókst aftur 1999-

2009. 
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Mynd 28: Breyting milli áratuga á breytunni sýning líkamans. 

Sýning líkamans varð sífellt algengari í auglýsingum tímaritsins og jókst úr 

52,9% á árunum 1978-1988 í 78,6% á árunum 1999-2009. Fyrirsæturnar voru 

óklæddar, á nærfötunum eða í handklæði einu klæða, sem og í mjög þröngum eða 

gegnsæjum fötum. Það virðist vera meira og meira í lagi að sýna kvenlíkama í 

auglýsingum í Nýju Lífi eftir því sem á líður og í aðeins 22% auglýsinga var 

líkaminn hulinn eins og sést á mynd 28. Breytingin milli áratuga er marktæk. 

 

 

Mynd 29: Breyting milli áratuga á breytunni sjálfstæði. 

Í auglýsingum í Nýju Lífi var oftar ekki hægt að skipta um kyn einstaklinganna, 

og er þessi breyta marktæk. Þessi breyta kemur oftar fyrir í tímaritinu þegar á leið 

á árin og hefur aukist um 15% frá árinu 1978 til 2009. Á áratugnum 1978-1988 

var ekki hægt að skipta um kyn í meirihluta auglýsinganna eða í 62,8% tilfella og 

á árunum 1999-2009 var hlutfallið enn hærra og það var ekki hægt að skipta um 

kyn einstaklinganna í 77,8% auglýsinganna. Breytingin er marktæk. 
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Mynd 30: Breyting milli áratuga á breytunni hlutgerving. 

Hlutgerving er þegar líkami kvenna er tekinn í sundur og aðeins er notast við 

hluta hans, s.s. bara búkinn, fótlegg eða aðeins brjóst. Þessi breyta jókst töluvert, 

úr 18,2% árin 1978-1988, í 35,9% árin 1999-2009. Breytingin er marktæk og 

hlutgerving í auglýsingum hefur aukist töluvert.  

 

 

Mynd 31: Breyting milli áratuga á breytunum hvar kona er staðsett og hlutverkaskipan. 

Hvar kona er staðsett kom ekki oft fyrir í auglýsingu þessi ár eða 30 sinnum á 

öllum árunum og breytingin er ómarktæk. Hlutverkaskipan, það að karlinn væri 

með leiðbeinandi hlutverk, kom heldur ekki oft fyrir í auglýsingunum eða 27 

sinnum öll árin af þessum 366 auglýsingum sem voru til greiningar. 
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Mynd 32: Breyting milli áratuga á breytunum kvenleg snerting og leyfð hörfun. 

Á mynd 32 má sjá hvernig breyturnar kvenleg snerting og leyfð hörfun voru 

nokkuð stöðugar á milli áratuganna. Leyfð hörfun var þegar kona horfði ekki í 

myndavélina og kvenleg snerting þegar kona/konur komu við sig eða héldu á 

hlutum. Samkvæmt þessum niðurstöðum þykir það eðlileg hegðun kvenna að 

koma við hluti eða sjálfa sig og að vera líkamlega á staðnum en andlega ekki því 

breytingin var ekki martæk.  
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3.2.8 Umræða 

 

                                

 

 

 

 

Þær breytur sem Goffman lagði upp með eins og hlutfallsleg stærð og 

hlutverkaskipan komu ekki oft fyrir á öllum áratugunum, ekki einu sinni á fyrsta 

áratugnum, sem var nálægt þeim tíma sem hann skrifaði bókina Gender 

Advertisements. Þess vegna er hægt að segja að þessar breytur hafi ekki átt við í 

tímaritinu Nýju Lífi. Þó svo að hlutfallsleg stærð hafi komið fyrir 26 sinnum á 

árunum 1978-1988 þá kom hún aðeins 8 sinnum fyrir á árunum 1989-1998 og 

einnig 8 sinnum á árunum 1999-2009 af 366 auglýsingum sem voru til 

greiningar. Breytingin er marktæk. Sýning líkamans (mynd 33) jókst töluvert á 

þessum árum, sem og hlutgervingin (mynd 34). Breytan sjálfstæði, það að ekki 

sé hægt að skipta um kyn í auglýsingum, (mynd 35) hefur einnig aukist á milli 

áratuganna og breytingin er marktæk.  

Hvað gæti þetta þýtt? Gæti verið að breyturnar sýning líkamans, 

sjálfstæði og hlutgerving sem aukast með árunum kallist á við umhverfi okkar og 

það hvernig kvenlíkaminn er oft settur fram sem söluvara? Það er hægt að 

auglýsa flest með berum kvenlíkama þó svo að það sem er verið að auglýsa 

tengist honum lítið eða ekki á þann hátt sem er sýnt í auglýsingunni, samanber 

auglýsinguna hér á mynd 36 sem er frá árinu 1985. Það voru þó ekki aðeins 

konur sem voru hlutgerðar í auglýsingum í Nýju Lífi, karlmenn voru það einnig 

en ekki í sama mæli og konurnar (mynd 37). 

 

 

Mynd 35: Sýning 

líkamans 5.tbl 2000 

Mynd 33: Sjálfstæði 

9.tbl. 2002 

 

Mynd 34: Hlutgerving 

8.tbl. 1995 
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Mynd 37: Nýtt Líf 4.tbl. 

1985. 
Mynd 36: Nýtt Líf 5.tbl. 

1981 
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3.2.9 Greining á tískuþáttum 

Tafla 3 sýnir greiningu á 9 þáttum fyrir tískuþætti Nýs lífs, þar sem tímabilinu er 

skipt í þrjú tímabil/áratugi. 

Tafla 3: Samanburður á tískuþáttum áratugina 1978-1988, 1989-1998 og 1999-2009. 

Breyta 1978-1988 1989-1998 1999-2009 X
2

Phi (Sig)

Hlutfallsleg stærð 20,3% 6,3% 2,9% 37,000 0,259

44 8 6 (p=0,000*)

Hlutverkaskipan 13,4% 3,2% 1,9% 25,362 0,215

29 4 4 (p=0,000*)

Sýning líkamans 22,1% 41,6% 55,3% 49,499 0,300

48 52 115 (p=0,000*)

Sjálfstæði 42,4% 52% 58,7% 11,335 0,144

92 65 122 (p=0,003*)

Hvar kona er 

staðsett 5,1% 3,2% 0% 10,423 0,138

11 4 0 (p=0,005*)

Hlutgerving 5,1% 12% 10,1% 5,904 0,104

11 15 21 (óm)

Kvenleg snerting 56,2% 67,2% 61,1% 4,039 0,086

122 84 127 (óm)

Leyfð hörfun 58,5% 69,6% 57,7% 5,371 0,099

127 87 120 (óm)

Að kerfisbinda 

undirgefni 45,6% 48% 49,5% 0,655 0,035

99 60 103 (óm)  
Sig= marktækni,  
*marktæk.  
 Óm=ómarktæk  

 X2= kvíkvaðrat=Phi 

Niðurstöður þessar byggja á tískuþáttum tímaritsins Nýs Lífs á árunum 1978-

2009. Úrtakið var eins og áður þrjú tölublöð hvert ár og alltaf fyrsta tbl. og svo 

sumar- og haustútgáfa tímaritsins. Fjöldi mynda í tískuþætti sem voru til 

greiningar, N= 586. Árin 1978-1988 var fjöldi mynda, N= 217, árin 1989-1998 

N= 125 myndir og árin 1999-2009 N= 208 myndir. Tískuþættir bara fyrir 

karlmenn voru N= 19 alls, þ.e. ógildir með aðeins karlkynsfyrirsætum (á árunum 

1978-1988, N= 11, árin 1989-1998, N= 2 og árin 1999-2009, N= 6). Það kom 

einnig fyrir að í úrtakinu var enginn tískuþáttur eða samtals N= 17 öll árin. Á 

árunum 1978-1988 kom það aðeins einu sinni fyrir, á árunum 1989-1998 kom 

það fyrir að enginn tískuþáttur var í 10 tölublöðum og á árunum 1999-2009 var 
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sex sinnum enginn tískuþáttur. Myndir í tískuþáttum með karlkyns- og kvenkyns 

fyrirsætum saman voru 108 og skiptist niður þannig; á árunum 1978-1988, N=73 

myndir, 1989-1998, N= 15 myndir og árin 1999-2009, N=20.  

 

 

Mynd 38: Breyting milli áratuga á breytunni hlutfallsleg stærð. 

Mynd 38 sýnir hvernig breyting hefur orðið á breytunni hlutfallsleg stærð 

(munur á hæð karla og kvenna) á áratugunum 1978-1988 til 1999-2009. Það að 

karlar séu sýndir hærri en konur hefur minnkað með árunum. Munurinn er 

marktækur. Reyndar kemur þessi breyta ekki oft fyrir í tískuþáttum frekar en á 

forsíðum eða í auglýsingum í Nýju Lífi.  

 

 

Mynd 39: Breyting milli áratuga á breytunni hlutverkaskipan. 

Breytan hlutverkaskipan hefur einnig minnkað með árunum (karlinn með 

leiðandi hlutverk) frá tímum Goffmans og kom hún heldur ekki oft fyrir eða 29 

sinnum á árunum 1978-1988 og aðeins fjórum sinnum hina áratugina hvorn fyrir 

sig. Breytingin er því 11,5% og hún mælist vart samkvæmt töflu 3 og mynd 39 en 

er marktæk. 
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Mynd 40: Breyting milli áratuga á breytunni sýning líkamans. 

Breytan sýning líkamans hefur aukist talsvert á árunum 1978-1988 til áranna 

1999-2009 eða um 33,2% samkvæmt töflu 3 og mynd 40. Eins og á forsíðum og 

auglýsingum hefur þessi breyta aukist í gegnum tíðina. Breytan er þegar 

fyrirsæturnar voru óklæddar, á nærfötunum eða í handklæði einu klæða, einnig 

þegar þær voru í mjög þröngum eða gegnsæjum fötum. Það er aukning á því hvað 

er talið eðlilegt að sýna mikið af kvenlíkamanum og hann hefur í gegnum tíðina 

verið söluvara, en það virðist sem nekt sé að aukast og það talið eðlilegt að sýna 

alltaf meira og meira af kvenlíkamanum.  

 

 

Mynd 41: Breyting milli áratuga á breytunni sjálfstæði. 

Eins og breytan sýning líkamans þá er breytan sjálfstæði á mynd 41 að aukast í 

tískuþáttum Nýs Lífs. Þar er breytingin marktæk og þar er ekki hægt að skipta um 

kyn fyrirsætanna. Frá byrjun útgáfu tímaritsins hefur það verið töluvert algengt 

að ekki sé hægt að skipta um kyn í tískuþáttum tímaritsins eða 42,4% á árunum 
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1978-1988 og á seinasta áratugnum var ekki hægt að skipta um kyn fyrirsætanna 

á 58,7% myndanna.  

 

 

Mynd 42: Breyting milli áratuga á breytunni hvar kona er staðsett. 

Mynd 42 sýnir að breytan hvar kona er staðsett er horfin af síðum tískuþátta 

tímaritsins Nýs Lífs. Sá sem er aftarlega á mynd hefur minni félagslegan þunga en 

hinn sem stendur framar. Þessi breyta var ekki algeng til að byrja með en það er 

samt marktækur munur á milli áratuganna þar sem hún hvarf á seinasta 

áratugnum (1999-2009).  

 

 

Mynd 43: Breyting milli áratuga á breytunni hlutgerving. 

Hlutgerving þar sem líkami konunnar var bútaður niður er ekki mjög algengur í 

tískuþáttunum en jókst samt á milli áttunda og níunda áratugarins en virðist 

minnka á seinasta áratugnum (1999-2009). Breytingin er þó ekki marktæk. Það 

að búta niður líkamann er ekki mikið notað í tískuþáttum tímaritsins en kemur þó 

fyrir.  

 



58 

 

 

Mynd 44: Breyting milli áratuga á breytunum kvenleg snerting¸ leyfð hörfun og að 

kerfisbinda undirgefni  

Eins og áður, á forsíðum og auglýsingum, er breytan kvenleg snerting nokkuð 

algeng og hún hefur ekki farið undir 56,7% tilfella mynda í tískuþáttunum og það 

var á árunum 1978-1988. Munurinn á milli áratuganna er aðeins 11% frá því 

þegar hún var mest og breytingin er ekki marktæk. Leyfð hörfun er einnig 

nokkuð algeng breyta og skorar aðeins hærra á karlmennskuhegðuninni heldur en 

kvenleg snerting. Leyfð hörfun hefur ekki farið undir 57,7% í tískuþáttunum en 

eins og kvenleg snerting þá skoraði hún aðeins minna á seinasta áratugnum 

heldur en á áratugnum á undan. Aftur á móti virðist sem að breytan að 

kerfisbinda undirgefnina sé að aukast þó svo breytingin sé ekki marktæk en hún 

hefur verið nokkuð stöðug í gegnum árin og skorar að jafnaði rétt tæplega 50% á 

karlmennskuhegðun.  
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3.2.10 Umræða 

                           

 

 

 

 

 

Eins og á forsíðunum og í auglýsingunum Nýs Lífs þá eiga sumar breytanna, sem 

Goffman lagði til við að greina birtingarmyndir kvenna, ekki við í dag. En 

samkvæmt þessari rannsókn þá gat hún átt við í tímaritinu Nýju Lífi á 

upphafsárum þess, um 1978 átta og rétt eftir það, en um það leyti kom bók 

Goffman út. Breyta eins og hlutfallsleg stærð kom oftar fyrir í tískuþáttum á 

áratugnum 1978-1988 heldur en hina áratugina tvo. Tíðni hlutverkaskipan var 

svipuð allan tímann en hlutfallsleg stærð minnkaði með áratugunum. Breyturnar 

kvenleg snerting og leyfð hörfun stóðu nokkurn veginn í stað milli áratuganna, 

sem gæti þýtt að það sem þessar breytur standa fyrir sé talin eðlileg hegðun fyrir 

konur í tískuþáttum Nýs Lífs. Samkvæmt því eiga konur að vera duglegar að 

snerta sig og hluti og vera líkamlega á staðnum en andlega ekki, vera með til þess 

eins að láta aðra horfa á sig. Eins og áður á forsíðunum og auglýsingum 

tímaritsins þá hækkaði breytan sýning líkamans á karlmennskuhegðunar-

skalanum og jókst um 33,2% frá fyrsta áratugnum (árin 1978-1988) að þriðja 

áratugnum (árin 1999-2009) og var breytingin marktæk á milli áratuganna. Hvar 

kona er staðsett kom ekkert fyrir á árunum 1999-2009. Breytan kerfisbinding 

undirgefninnar kom oft fyrir og var svipuð alla áratugina en jókst þó lítillega 

með árunum. Breytan sýning líkamans hækkaði á karlmennskuhegðunar-

skalanum í tískuþáttum sem og á forsíðunni og í auglýsingunum í Nýju Lífi. 

Breytan sjálfstæði jókst einnig á karlmennskuhegðunarskalanum, sem þýðir að 

það er oftar ekki hægt að skipta um kyn í tískuþáttum tímaritsins og breytan 

hækkaði um 16,3% á milli áratuganna.  

Mynd 45: Sýning 

líkamans  5.tbl. 2007 

Mynd 46: Hlutgerving 

9.tbl. 2009 

Mynd 47: Kvenleg 

snerting 1.tbl. 2009 
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3.2.11 Umræða – allir þrír þættirnir  

Tafla 4 sýnir samanburð þátta milli áratuga fyrir forsíður, auglýsingar og 

tískuþætti. 

 

Tafla 4: Niðurstöður úr auglýsingum, tískuþáttum og forsíðum 

Niðurstaða forsíða Niðurstaða auglýsing Niðurstaða tískuþá

Breytur 

1978-

1988

1989-

1998

1999-

2009

1978-

1988

1989-

1998

1999-

2009

1978-

1988

1989-

1998

1999-

2009

Hlutfallsleg 

stærð 2,7%* 2,3%* 3,4%* 21,5%* 8%* 6,8%* 20,3%* 6,3%* 2,9%*
Að 

kerfisbinda 

undirgefni 10,8%* 30,2%* 26,9%* 47,1%* 35%* 51,3%* 45,6% 48% 49,5%

Sýning 

líkamans 31,1%* 52,3%* 62,1%* 52,9%* 77%* 78,6%* 22,1%*41,6%* 55,3%*

Sjálfstæði 62,2%* 79,1%* 66,9%* 62,8%* 71%* 77,8%* 42,4%* 52%* 58,7%*

Hlutgerving 6,8%* 22,1%* 9,7%* 18,2%* 32%* 35,9%* 5,1% 12% 10,1%

Kvenleg 

snerting 41,9% 48,8% 45,5% 66,9% 61% 65,8% 56,2% 67,2% 61,1%

Hlutverka-         

skipan 1,4% 0% 0,7% 11,6% 7% 5,1% 13,4%* 3,2%* 1,9*

Leyfð hörfun 50%* 34,9%* 29,7%* 66,9% 65% 55,6% 58,5% 69,6% 57,7%

Hvar kona er 

staðsett 2,7% 0% 0% 9,9% 12% 5,2% 5,1%* 3,2%* 0%*
*marktækt  

 

Hvaða niðurstöður gaf þessi rannsókn á forsíðum, auglýsingum og tískuþáttum 

Nýs Lífs? Í töflu 4 er búið að setja saman niðurstöðurnar úr auglýsingunum, 

tískuþáttunum og forsíðunum. Þar er hægt að sjá hvar marktækar breytingar urðu 

og hvar marktækar breytingar urðu aðeins sjaldnar eða aldrei. Marktæk breyting 

þýðir að breytingin á milli áratuganna sé aðferðafræðilega marktæk, annað hvort 

var um aukningu að ræða eða minnkun.  

Sýning líkamans var með marktæka breytingu á öllum áratugunum og 

hún jókst á flestum áratugunum, nema á milli áratuga tvö og þrjú á forsíðunni, 
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þar sem hún lækkaði aðeins á milli þeirra áratuga. Þess vegna er hægt að 

samþykkja það sem aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á, að kvenlíkaminn er 

notaður til að selja næstum hvað sem er t.d. föt, snyrtivörur og tímarit og alltaf er 

með hverju árinu sýnt meira af honum. Á breytunni kvenleg snerting var aldrei 

marktæk breyting á milli áratuganna. Það er hægt að túlka þannig að kvenleg 

snerting sé talin vera kvenleg hegðun og samfélagið setji ekki spurningamerki 

við þessa hegðun samkvæmt niðurstöðum á forsíðum, auglýsingum eða í 

tískuþáttum Nýs Lífs. Breytan kvenleg snerting kom oft fyrir í auglýsingum og 

hæst skoraði breytan á karlmennskuhegðun 66,9%, á fyrsta áratugnum, en 

lækkaði svo aðeins á öðrum en hækkaði aftur á þriðja áratugnum í 

auglýsingunum. Þannig er hægt að segja að í auglýsingum er það talið vera 

eðlilegt að fyrirsæturnar komi við sig sjálfar eða halda á hlutum. Á forsíðum 

lækkaði breytan kvenleg snerting á öðrum áratugnum og hækkaði aftur á þriðja 

áratugnum. Breytan var alltaf ómarktæk á öllum áratugunum í öllum flokkunum. 

Í auglýsingum minnkaði leyfð hörfun á milli áratuganna. Breytingin var 

ómarktæk og breytan skoraði aldrei minna en 55,6% á karlmennskuhegðun. Í 

tískuþáttunum hækkaði leyfð hörfun úr 58,5% á fyrsta áratugnum og var hæst 

69,6% á öðrum áratugnum og breytingin var ómarktæk. Aftur á móti á forsíðum 

Nýs Lífs kom leyfð hörfun mjög sjaldan fyrir og breytan var marktæk þar. 

Sennilega er talið betra að fyrirsæturnar horfi beint á tilvonandi kaupanda, til að 

tæla hann til að kaupa blaðið þar sem konur eru komnar með gerendahæfni. 

Þannig er hægt að segja að kvennabaráttan hafi skilað einhverju en hún var komin 

styttra á veg þegar Goffman gerði sína rannsókn. Leyfð hörfun eins og kvenleg 

snerting er talin vera eðlileg hegðun kvenna í auglýsingum og í tískuþáttum þar 

sem hún kom að jafnaði nokkuð oft fyrir, sem styrkir það sem áður hefur verið 

fjallað um, að auglýsingar og þá tískuþættir einnig, hafi ættleitt þessa ímynd frá 

„fine arts“ eins og Berger fjallaði um.  

 Breytan að kerfisbinda undirgefnina kom nokkuð oft fyrir í auglýsingum 

tímaritsins, á fyrsta áratugnum var hún 47,1%, á öðrum áratugnum 35% og á 

þriðja áratugnum var hún hæst eða 51,3%. Í tískuþáttunum kom breytan ekki 

mjög oft fyrir en á forsíðum kom það aðeins fyrir á fyrsta áratugnum að karl og 

kona voru saman á forsíðum og hina tvo áratugina kom það aldrei fyrir og 

breytingin er marktæk á forsíðum tímaritsins. Hún hvarf sem sagt af forsíðunum 
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sem er kannski ekki skrítið þar sem margar af forsíðunum sýndu andlitsmyndir en 

ekki allan líkamann.  

3.3 Eigindleg rannsókn  

Hvað er talið eðlileg hegðun og hvaðan koma hugmyndir okkar um hana? Vegna 

þess að þræðir menningarinnar liggja á mörgum stöðum var ákveðið að 

orðræðugreina Nýtt Líf. Rannsakandi skrifaði orðrétt texta af forsíðum Nýs Lífs, 

sömu tölublöðum og notuð voru við megindlegu greininguna, auk fyrirsagna og 

feitletraðra texta inni í tímaritinu. Að því loknu var það yfirfarið og greint niður í 

þemu. Þar sem ekki er mikið samhengi í setningunum eða orðunum í svona 

stuttum setningum þá voru tekin orð og orðaknippi sem komu oft fyrir í Nýju Lífi 

og var úrtakið skoðað með það í huga að finna það sem tengdist þeim orðum. 

Orðin kynlíf og framhjáhald voru í sér orðaknippi, en fegurðarsamkeppni, Elite-

keppnin og fyrirsætur voru í öðru orðaknippi. Textinn var skoðaður með það í 

huga að finna orðin og skoða hvað tengdist þeim. 

3.3.1 Aðferðafræðin í eigindlegu rannsókninni  

Orðræðugreining er ákveðin gerð túlkunar og hún er blanda af sagnfræði og 

túlkun á því hvað er talið í lagi að segja í hverju þjóðfélagi á hverjum tíma fyrir 

sig. Við erum öll félagsverur, aldar upp af umhverfinu og fólkinu í kringum 

okkur. Það heftir skilning einstaklingsins á umhverfinu, því einstaklingurinn 

hefur mótast af ríkjandi hefðum og hugmyndum (Kristín Björnsdóttir, 2003). 

Orðræða hefur t.d. áhrif á hvernig börn skilgreina sig og þau mótast af 

samskiptum og því sem fyrir þeim er haft. Samskiptin geta verið með öðrum 

hætti en munnlegum og oft eru þau ósýnileg og þögul (Kendall og Tannen, 2001). 

Samkvæmt póststrúktúralískri hefð þá er tungumálið ekki orðasafn sem við 

veljum úr til að tjá okkur, heldur lærum við að tjá okkur. Þannig að tungumálið 

sjálft mótar skilning okkar og þekking mótast alltaf af þeim aðstæðum og tíma 

sem hún verður til í (Kristín Björnsdóttir, 2003).  

 Í uppeldinu lærum við að temja okkur ákveðinn orðaforða og 

tjáningarmáta sem segir um hver við erum, hvernig við skilgreinum okkur og 

hvers við væntum í samskiptum við aðra. Þannig er í orðræðugreiningu skoðað 

hvernig tungumálinu er beitt til að við getum áttað okkur á ríkjandi viðhorfum og 
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gildismati (Kristín Björnsdóttir, 2003).  

 Foucault skilgreindi orðræðu á nokkra vegu og sagði að orðræðan væri í 

sjálfu sér skapandi og í orðræðunni yrðu fyrirbæri til. Skilningur okkar á hvað er 

að vera kona er t.d. breytilegur frá einum tíma til annars og frá einum 

menningarheimi til annars (Kristín Björnsdóttir, 2003).  

 Með orðræðugreiningunni er reynt að varpa ljósi á hvernig 

einstaklingurinn mótast af þeirri orðræðu sem hann kynnist og hann reynir 

jafnframt að hafa áhrif á. Orðræðugreining byggir oftast á texta en það er einnig 

hægt að nota myndmál (Kristín Björnsdóttir, 2003). Orðræða er ferli þar sem 

einstaklingar búa til orð og hugmyndir á meðvitaðan og ómeðvitaðan hátt. Þar 

sem orð, hugmyndir og athafnir eru síendurtekin innan orðræðunnar er vísað til 

þeirra sem þrástefja/þema (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Þrástefin mynda 

mynstur í orðræðunni sem hafa löggildingarlögmál (e. legitimating principles) en 

þau eru ekki algild (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006; bls. 179). Textinn sem 

kemur hér á eftir innan gæsalappa er óbreyttur úr tímaritinu Nýju Lífi, Þetta er 

samkvæmt eigindlegri hefð að taka beint upp úr viðtölum og rannsóknarefni án 

þess að breyta því, enda er það rödd fólksins sem ræður (Sigríður Halldórsdóttir, 

2003).   
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Tafla 4: Greiningarlíkan á Nýju Lífi 

 

Þema: Kynlíf 

Fræðsla  

Auka fjölbreytni í kynlífinu 

Nýjar leiðir til að stunda kynlíf 

Neikvæðar hliðar kynlífsins 

Framhjáhald 

Þema: Fegurðarsamkeppnir, Elite-keppnin og fyrirsæta 

Fegurðarsamkeppnir, Elite 

Fyrirsæta = leikkona; orðstír 

Fyrirsæta = peningar 

 

3.3.2 Þema: Kynlíf 

Þegar textinn  upp úr Nýju Lífi með fyrirsögnum og feitletruðum texta í 

úrtökunum (sömu og í megindlegu rannsókninni) var lesinn yfir komu fram 

ákveðin þemu eða þrástef. Fyrsta þemað var kynlíf og annað sem tengdist því að 

mati rannsakanda og var búið til orðaknippi sem leitað var að í textanum og það 

svo tekið saman og skoðað. Framhjáhald er kynlíf, en þá ekki á milli hjóna eða 

pars, og kom orðið oft við sögu í Nýju Lífi og þótti rannsakanda áhugavert að 

skoða hvernig umtalið um kynlíf og framhjáhald jókst með árunum eins og sést í 

niðurstöðunum hér á eftir.  

Í Nýju Lífi var mikið fjallað um kynlíf og málefni því tengd. Það virðist 

sem þetta umræðuefni sé söluvænt og njóti hylli ritstjórnar tímaritsins. Það var þó 

mismikið fjallað um það eftir tímabilum og áratugum. Árunum var skipt niður 

eins og í megindlegu rannsókninni, þ.e. fyrsti áratugur = árin 1978-1988, annar 

áratugur = árin 1989-1998 og þriðji áratugur = árin 1999-2009. Þegar textinn var 

skoðaður kom í ljós mikill munur á umfjölluninni um kynlíf. Magnið var á fyrsta 

áratugnum tvær A4 blaðsíður, prentaðar á 12 punkta letri, með tvöföldu línubili. 
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Á öðrum áratugnum þ.e. árunum 1989-1998 var fjallað um kynlíf og framhjáhald 

á rétt rúmlega fjórum og hálfri blaðsíðu. En á þriðja og seinasta áratugnum 1999-

2009 var fjallað um kynlíf og framhjáhald á tæplega átta og hálfri blaðsíðu.  

Þemu kynlífsumfjöllunar voru fræðsla og tilmæli um hvernig hægt væri 

að auka fjölbreytnina í kynlífinu, sem og nýjar leiðir til að stunda kynlíf og 

síðasta þemað var neikvæðar hliðar kynlífs, auk framhjáhalds. Um framhjáhald 

var oft fjallað, eins og áður hefur komið fram, í tímaritinu og miðað við 

blaðsíðufjölda þá var mest talað um það á öðrum áratugnum, 1989-1998. Það 

kom einnig oft fyrir á þriðja áratugnum en minnst á fyrsta áratugnum.  

3.3.2.1 Fræðsla  

Áhersla á fræðslu um kynlíf í Nýju Lífi var töluverð og með setningum eins og 

þessari á fyrirsögn í tímaritinu 1.tbl. 1979: „Kynlíf með nýjum félaga – Hvernig 

fá báðir aðilar mest út úr því“. Í 1.tbl. 1991 var fólki sagt frá því að kynlíf gæti 

orðið betra með árunum með sama maka. „Hresstu upp á kynlífið – Án þess að 

skipta um mann“ og í sama tölublaði voru fleiri svona fyrirsagnir: „Kynfærið á 

milli eyrnanna“ og „Kynlíf getur einmitt orðið sífellt betra eftir því sem líður á 

sambandið og djúpstæðari tilfinningar taka við af lostanum“. Einnig frá árinu 

1991 í 4.tbl.:  

Margir þekkja það af eigin raun að „saklaus“  

ástarævintýri í sumarfríinu geta dregið dilk á eftir sér. 

En samkvæmt breskri könnun geta afleiðingarnar  

jafnvel verið lífshættulegar 

Árið 1992 var fjallað um hvernig kynlífslöngun getur dalað í samböndum og 

lesendur huggaðir með því að það geti komið fyrir alla „Mig langar ekki – Tvær 

konur sem alltaf eru „með höfuðverk““ sem og „Lífið snérist um að forðast 

kynlíf“.  

Á þessum áratugum var mikið fjallað um kynlíf og þar virðist sem að 

feimnin, sem hafði verið um þessi mál hafi verið á undanhaldi. Nýtt Líf er 

kvennablað og svo virðist sem kynlífsmálum hafi frekar verið beint að konum 

með fyrirsögnum eins og: „Sjónvarp og samlíf – þú skalt athuga vel þinn gang ef 

þú nærð ekki athygli eiginmannsins nema sjónvarpsdagskráin sé óvenju léleg…“ 

og „Hvaða karlar eru líklegastir til að taka hliðarspor – 5 sem halda framhjá“ eða 
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þessari fyrirsögn „Ertu ánægð með kynlífið“. Á árinu 1998 var fjallað um hvernig 

foreldrar eiga að fræða börn sín um kynlíf, „Það er mjög mikilvægt að fræða börn 

um kynlíf – Barnið þitt og kynlífið“.  

Á árunum 1999-2009 virðist meira fjallað um hvernig kynlífið geti verið 

með öðru sniði en fólk er vant og mætti kalla „eðlilegt“. Sjónum fólks var beint 

að „öðruvísi“ kynlífi og að það væri í lagi líka samanber fyrirsagnir á borð við 

þessa frá árinu 1999: „Stundum biður karlinn konuna að klæðast fötum úr 

ákveðnu efni sem honum finnst mjög kynæsandi. Það getur verið silki, leður, 

plast og fleira. Jafnvel lopapeysa með fjósalykt.“ eða „Kynlíf – lostafull leikföng 

fyrir fullorðna“. „Gott kynlíf er ekki skyndikynni. […]“ og „Hvað ættu konur að 

læra um kynorku?“ og „Hvað er hægt að gera til að auka kynorkuna?“ „Kynlíf = 

frábær fullorðinsleikur“, þessi slagorð eru öll fyrirsagnir úr Nýju Lífi sem segja 

lesendum að taka lífið ekki of alvarlega og að þeir eigi að leika sér.  

Í 1.tbl ársins 2007 var fjallað um nýja könnun á kynhegðun Íslendinga, 

fyrirsögnin var: „Ný könnun um kynlífshegðun Íslendinga: íslenskar konur eiga 

um 14 bólfélaga um ævina en karlar 25!“. Með þessari fræðslu, sem virðist frekar 

vera beint til kvenna en karla, allavega á árunum 1988-2009 virðist reynt að segja 

konum að kynlíf sé í lagi og að það sé gott og hollt. Skilaboðin voru að fordómar 

og vankunnátta væru ekki holl, gott sé að kunna að takast á við heiminn og að 

kynlífið sé partur af lífinu.  

3.3.2.2  Aukin fjölbreytni í kynlífinu  

Í 1.tbl. 1991 var þessi fyrirsögn: „Nokkur ráð fyrir konur sem vilja lifa spennandi 

kynlífi með sama manninum ár eftir ár eftir ár eftir ár…“. Árið 1998 í 8.tbl. kom 

þessi fyrirsögn, „Munnmök – það sem körlum finnst best í bólinu“. Oft virðist 

félagsmótun falin í þessum fyrirsögnum og lesendur fá skilaboð um hvernig 

kynin eiga að hegða sér t.d. varðandi munnmök: „Konur virðast ekki eiga jafn 

auðvelt með það og karlar að njóta þess að vera þiggjendur munnmaka“. Kannski 

hefur þetta orðið til þess að konur færu að njóta munnmaka eins og karlmenn. 

Hvaðan kemur þessi hugmynd okkar að konur eigi ekki eins auðvelt með að njóta 

munnmaka? Getur það verið vegna þess að strákar eiga að hegða sér svona en 

stelpur hinsegin? Því félagsmótun kynjanna hefur kennt konum að þær eigi að 

vera mjúkar og fínar (Helgi Gunnlaugsson, 2000; Þorgerður Einarsdóttir, 2004). 
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Konur hafa verið aldar upp við að kynfæri þeirra sé óhrein og þau lykti 

illa. Til að mynda er tíðarblóð talið óhreint (Dworkin, 2000). Þessar setningar 

sem koma hér á eftir eru teknar af heimasíðu heildsölu sem selur dömubindi; 

„[…] Clean Feel lagið sem heldur þér enn hreinni og þurri.“ (Always.is, e.d.) og 

þessi „Stærstu áhyggjuefni kvenna þegar þær nota bindi, eru leki og lykt 

(Always.is, 7. nóvember, 2007). Með þessum orðum eru gefnar til kynna þær 

áhyggjur meðalkonunnar að hún lykti illa á blæðingum. Sem getur tengst því að 

konum þyki ekki þægilegt að þiggja munnmök vegna þess, að þær hafa lært að 

kynfæri þeirra séu óhrein.  

3.3.2.3 Nýjar leiðir til að stunda kynlíf 

Í 5.tbl. ársins 1983 var grein sem fjallaði um merkingu þess að vera sexý eða 

kynþokkafullur. „[…]. Og í mörgum stórborgum er að finna pornósjoppur með 

slíkum göllum og græjum. Sænskur kaupmaður á því sviði sagði mér að alltaf 

væri hreyfing á sínu dóti - sérstaklega ef það kæmi eitthvað nýtt.“. Í 7.tbl. ársins 

1992 var þessi fyrirsögn, „Ný samfarastelling“. Svo í 8.tbl. árið 1995 birtist þessi 

fyrirsögn „kynæsandi angan“. Þannig fengu lesendur að kynnast mörgum nýjum 

leiðum í kynlífinu. Fyrirsagnir í 8.tbl. árið 1999 voru svona: „Fáið þið bæði 

eitthvað við ykkar hæfi í kynlífinu? Kynlífspúsl“ og „Forleikurinn, óþarfur eða 

endalaus?“. Í 1.tbl. árið 2000 kom fyrirspurn til lesenda „Hugsarðu nóg um 

kynlíf?“. Svipað stef birtist í 5.tbl. ársins 2000,. „nautnin að brúa bilið“. Í 9.tbl. 

árið 2000 kemur einnig fram að „Skynfærin gegna mjög mikilvægu hlutverki í 

ástarlífinu. Með því að virkja þau öll getum við gert gott kynlíf betra“. Árið 2001 

í 9.tbl.: „Tilbrigði við trúboðsstellinguna“. Árið 2003 í 1.tbl.var sagt: 

„Hormónalyfin og kynlífið“, „Engir hormónar – ekkert kynlíf?“. Árið 2007 í 

9.tbl.: „Kveiktu neistann á ný“. Svo kom árið 2008 í 1.tbl. hvernig konur geta 

fengið öflugari fullnægingu og leyndarmálið er „Rétt stelling. Reynið þessar 

útfærslur á gömlu stellingunum og tvöfaldið ánægjuna samstundis.“. Það er 

merkilegt hve málsgreinin hér á undan er auglýsingakennd, ætli markmiðið hafi 

verið að auglýsa einhverjar kynlífvörur eða var kynlífið sjálft varan? Við gætum 

tekið orðið „stellinguna“ út og sett inn í staðinn „bílinn“ og þá væri þetta fín 

auglýsing um bílakaup.  

 Hér var verið að segja til um hvernig hægt sé að gera kynlífið 

ánægjulegra. Miklum meirihluta þessara fyrirsagna var beint til kvenna, að 
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minnsta kosti seinni árin, því seinni árin virðist sem tímaritinu hafi enn frekar 

verið beint til kvenna heldur en karla. Þetta er byggt á því, að á árunum 1978-

1988 kom fyrir að í því voru tískuþættir sem voru aðeins fyrir karlmenn en þegar 

nær dregur í tíma þá virðast tískuþættirnir aðallega vera fyrir konur.  

3.3.2.4 Neikvæðar hliðar kynlífsins 

Þeim tilmælum var beint til lesenda Nýs Lífs árið 1991 í 4.tbl. að fara varlega í 

sumarfríinu því; „Margir þekkja það af eigin raun að „saklaus“ ástarævintýri í 

sumarfríinu geta dregið dilk á eftir sér. En samkvæmt breskri könnun geta 

afleiðingarnar jafnvel verið lífshættulegar“. Sumum konum virðist ekki vera 

gefið að hafa kynlífslöngun eins og kom fram í 1.tbl. ársins 1992. Þar var 

fyrirsögnin: „Mig langar ekki – Tvær konur sem eru alltaf með „höfuðverk““. 

Þetta þema kom einnig fyrir árið á eftir í 4.tbl. „Enginn áhugi á kynlífi“. Í 1.tbl. 

ársins 1997 var sagt frá því að „Karlmenn eru orðnir svo hreinlífir að konur fá 

ekki lengur útrás fyrir kynhvötina“.  

Svo fóru hlutirnir að flækjast þegar almenningur komst á veraldarvefinn 

og þá birtust fyrirsagnir eins og þessi í 1.tbl. 25.árg. 2002: „Náin kynni á netinu - 

konur lýsa reynslu sinni“. Með komu veraldarvefsins var hægt að koma sér í 

samband við aðra og stundum með nafnleynd og þá var fjallað um það: „Margir 

virðast líka nota Netið í leit að skuldbindingarlausum skyndikynnum. Jónína 

Leósdóttir kynnti sér ólíkar hliðar nafnlausrar netsamskipta sem geta verið 

rómantísk, dapurleg eða jafnvel stórhættuleg“. 

Í 1.tbl. árið 2003 var spurt: „Samfarir slæmar fyrir hjartað?“. Það þarf 

greinilega að varast ýmislegt því í 5.tbl. 2004 var fyrirsögnin: „Bæling slæm fyrir 

kynlífið“. Og í 9.tbl. 2006 var augum lesenda Nýs Lífs beint að því hvernig 

einstaklingar geta orðið háðir kynlífi, „Maðurinn minn er klámfíkill“ og 

„Hversvegna horfum við á kynlíf annarra? Er kynlíf ekki einkamál?“. Í 9.tbl. 

2007 var sagt frá því „Þegar ástin verður fíkn – Íslenskir ástar- og kynlífsfíklar“ 

og þar var tilkynnt að hver sem er geti orðið háður kynlífi og það sé ekki hægt að 

þekkja manneskjuna úr fjöldanum út frá útlitinu, því  

Þú sérð kynlífsfíkil ekki fyrir þér sem einstakling  

sem fellur inn í mannfjöldann heldur einhvern sem  

á milljón klámspólur, er að bera sig í Elliðadalnum  
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eða stundar kynlíf með þremur manneskjum á dag.  

Svo virðist sem fjallað hafi verið um fleiri neikvæðar hliðar kynlífs seinni 

áratugina en það stafar ef til vill af því að þá var meira skrifað um kynlíf. 

Veraldarvefurinn hafði flækt málin og Nýtt Líf sá sér færi á að vara fólk við 

samskiptum þar inni. Samkvæmt tölum frá Hagstofunni um aðgengi að netinu 

árið 2004 voru fjögur af hverjum fimm heimilum með nettengingu. (Hagtíðindi, 

2004) og árið 2008 var netið aðgengilegt fyrir 88% heimila landsins (Hagtíðindi, 

2008).  

3.3.2.5 Framhjáhald  

Síðasta kynlífsþemað/þrástefið var framhjáhald og það var mikið fjallað um þann 

málaflokk alla áratugina í Nýju Lífi. Framhjáhaldsumræðan byrjaði strax árið 

1979 í 3.tbl. þegar talað var við íslenska vændiskonu sem sagði; „Ég er ekki 

spillt, það eru konurnar sem halda framhjá“. Ekki fékkst betri útlistun á þessu í 

fyrirsögninni sjálfri, enda átti fólk að lesa greinina sem fylgdi henni. Seinna var 

því skellt fram í sögulegri greiningu á framhjáhaldi, að framhjáhald hafi verið 

einn af mögulegum áhrifavöldum í fegrunarlækningum eins og var sagt í 5.tbl. 

1981, „Framhjáhald og heimsstyrjöld fæddu af sér fegrunarlækningar“. Árið 1989 

í 4.tbl. var fjallað um ást í meinum og almenningur varaður við: „Framhjáhald er 

miklu útbreiddara en nokkurn grunar“. Í 1.tbl. 1992 kom fyrirsögnin 

„Framhjáhaldsjátningar“ og fyrirsögn um framhjáhald kom ein og sér fyrir 

þrisvar sinnum á árunum 1989-1998. En á árunum 1999-2009 kom fyrirsögnin 

aldrei fyrir ein og sér, þó að nokkrar greinar hafi verið um framhjáhald í 

tímaritinu. Þetta viðfangsefni var einnig mikið umtalsefni árið 1997 í 1.tbl., þar 

sem fram kom: „Ég þekki stelpu sem sefur bara hjá mönnum sem eru á föstu eða 

giftir“. Svo leið nokkur tími þangað til fjallað var um framhjáhald í Nýju Lífi eða 

til ársins 2002 í 5.tbl. og þar var sagt, „Er hjónaband þitt í hættu? – framhjáhald á 

vinnustöðum“. Í þessu tölublaði var fjallað ítarlega um framhjáhald og að lokum 

var skellt fram: „Ótryggð leysir engan vanda“. Eftir 2002 var ekki verið að eyða 

púðri í framhjáhald og það voru margir aðrir hlutir til umfjöllunar eins og 

internetið. Þó telur höfundur að netið hefði  átt að gefa af sér fleiri greinar um 

framhjáhald þar sem netið býður upp á nýjan samskiptamáta, nafnlaus samskipti 

og fleira.  
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3.3.3 Þema: Fegurðarsamkeppnir 

Í Nýju Lífi hefur verið fjallað talsvert um fegurðarsamkeppnir, Elite keppnina og 

aðrar fyrirsætukeppnir. Málsgreinar með orðum þeim tengdum voru skrifaðar 

niður og greindar niður í þemu. Nýtt Líf hafði umsjón með Elite keppninni í 

nokkur ár og því ekki skrítið að mikið hafi verið fjallað um hana í tímaritinu en 

umfjöllunin var mismikil eftir tímabilum og áratugum. Þegar árunum var skipt 

niður eins og áður: fyrsti áratugur = árin 1978-1988, annar áratugur = árin 1989-

1998 og þriðji áratugur = árin 1999-2009, þá sást hve mikið var fjallað um 

fegurðarsamkeppnir í fyrirsögnum og í feitletruðum texta tímaritsins. Magnið á 

umfjöllun um fegurðarsamkeppnir, Elite keppnina og fyrirsætur skiptist þannig 

niður, prentað á A4 blöð með 12 punkta letri og tvöföldu línubili. Á fyrsta 

áratugnum, þ.e. árunum 1989-1998 var fjallað um fegurðarsamkeppnir, Elite 

keppnina og fyrirsætur á tæplega fjórum blaðsíðum. Á öðrum áratugnum, þ.e. 

árunum 1989-1998 var fjallað um þetta efni á tæplega þremur blaðsíðum og á 

þriðja áratugnum 1999-2009 var aðeins fjallað um fegurðarsamkeppnir, Elite 

keppnina og fyrirsætur á tæplega einni blaðsíðu.  

3.3.3.1 Fegurðarsamkeppnir, Elite keppnin 

Árið 1978 í 3.tbl. birtist þessi setning „Fegurðarsamkeppnir hafa ákveðið gildi“ 

og í þessu tölublaði var fjallað nokkuð um fegurðarsamkeppnir og 

ljósmyndafyrirsætur. Áður en tímaritið breytti nafninu í Nýtt Líf hét það aðeins 

Líf og árið 1982 í 3.tbl. var viðtal,  

„Þetta verður skemmtileg lífsreynsla“– hvernig sem  

fer segir Inga Bryndís Jónsdóttir, ljósmyndafyrirsæta  

 Lífs 1982.  

Árin 1982 og 1983 var auglýst eftir ljósmyndafyrirsætum Lífs en eftir það var 

fjallað um fyrirsætukeppnina „The Look of The Year“. Þessi umfjöllun byrjaði 

árið 1984 og sama ár var talað um Elite keppnina í 5.tbl. 1984. Í því tölublaði var 

sagt frá hvernig það væri „Einstakt tækifæri að fá að taka þátt í Elite keppninni“. 

Það þýddi einnig tækifæri til að ferðast ef stúlkur unnu Elite keppnina hér heima 

og í 1.tbl 1985 var sagt frá hvar næsta alheimskeppni færi fram: „Ævintýraland í 

Indlandshafi. Sigurvegarar allsstaðar að úr heiminum koma saman á eyjunni 

Mauritius í Indlandshafi til lokakeppni í júní á næstkomandi“. Árið 1987 í 7.tbl. 
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var einnig sagt frá öðrum framandi stað þar sem lokakeppnin færi fram: „Elite á 

Sikiley – fylgst með lokakeppni Elite“. Fyrir ungar stúlkur veitti þetta möguleika 

á ferðalögum um heiminn og þær kæmust á staði sem alla jafna hefði ekki staðið 

þeim til boða. 

Eftir árið 1997 var ekkert fjallað um Elite keppnina í úrtakinu. En árin 

1999-2009 mátti sjá: „Blómleg fyrirsæta“ og „Fegurðardrottningar brosa í 

gegnum tárin. […]“. Einnig var sagt frá fegurðarsamkeppni femínista í 9.tbl. 

2008.  

3.3.3.2 Fyrirsæta = leikkona, orðstír 

Nokkrar fyrirsagnir og feitletraður texti voru inn í blaðinu um það hvernig 

fyrirsætuferill gæti hjálpað stúlkum til að verða leikkonur. Í 5.tbl. árið 1978 var 

sagt frá „Á uppleið í fyrirsætustarfinu- rætt við Kristínu Ámundardóttur, sem 

getið hefur sér góðs orðstírs sem fyrirsæta í London“ og árið 1979 í 5.tbl. var sagt 

frá hvernig „Íslenskar ljósmyndafyrirsætur verða leikkonur“. Sama ár var meira 

því tengt, „--Sagt frá leikkonum sem fyrst urðu þekktar sem fyrirsætur en síðar 

kvikmyndaleikkonur. Nokkrar íslenskar stúlkur, sem hafa getið sér ágætan orðstír 

í kvikmyndum erlendis, hafa einmitt farið þessa leið, fyrirsæta – leikkona“. Í 

3.tbl. 1980 var sagt frá stúlku:  

„Ég trúi á heppnina“ – segir Ágústa Daníelsdóttir 

 sýningarstúlka í París 

Nokkrum árum seinna (5.tbl. 1983) var sagt: „Fjórtán ára fyrirsæta í New York“. 

„Margar þekktar fyrirsætur hafa hafið feril sinn hjá Elite. […]“. Árið 1993 í 4.tbl. 

var „Nýtt Líf heimsækir mömmuna, hestakonuna og fegurðardrottninguna 

fyrrverandi Unni Steinsson“. Árið 2009 var sagt frá hvernig einhver stúlka væri 

„Þakklát fyrirsætustarfinu“, á hvaða hátt var ekki meira fjallað um í áberandi 

texta.  

Eins og sést á þessum málsgreinum hér fyrir ofan virðist ferill í 

fyrirsætustörfum settur fram sem lykill að því að verða leikkona eða að verða 

þekkt andlit, hvort heldur er hér heima eða erlendis.  
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3.3.3.3 Fyrirsæta = peningar 

Umfjöllun um fyrirsætur í Nýju Lífi var töluverð og kom oftast fyrir á fyrstu 

áratugunum (1979-1988 og 1989-1998). Voru fyrirsagnir og feitletraður texti í 

blaðinu sem bendluðu fyrirsætustarfið við peninga í nokkrum fyrirsögnum og þar 

komu setningar á borð við „Guð skapaði ekki nema örfá módel… - og þau fá vel 

greitt fyrir sitt starf, meðan starfsævin endist…“ sem var í 1.tbl. ársins 1980. Enn 

var fjallað um fyrirsætustarfið og peninga árið 1984 í 5.tbl. „Getur verið 

gróðrarvegur ef vel gengur“. Árið 1985 í 1.tbl. var fjallað um gróðann ásamt því 

sem áður kom fram um staðsetningu keppninnar, „Sigurvegari lokakeppninnar 

hlýtur samning sem ljósmyndafyrirsæta hjá Elite-fyrirtækinu og hljóðar 

samningurinn upp á átta milljónir íslenskra króna fyrir tveggja ára starf. Átta 

milljónir íslenskra króna fyrir tveggja ára starf“. Það var aðeins fjallað um 

peninga og fyrirsætustarfið á árunum 1980-1985 og ekkert eftir það.  
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3.3.4 Umræða 

Í þessum kafla eru niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar túlkaðar í samhengi 

við fyrri skrif og fyrirsagnirnar og feitletraði textinn sett í fræðilegt samhengi.  

Samkvæmt orðræðugreiningu þá hafa orð og myndir áhrif á hvernig 

einstaklingar samfélagsins hugsa. Þess vegna er áhugavert að skoða fyrirsagnir og 

feitletraðan texta og sjá hvaða áhrif hann hefur haft út í samfélagið. Við 

einstaklingarnir, teljum að við ráðum því sem við gerum og að við gerum hluti af 

því okkur langi til þess. Við spáum ekkert í hvaðan hugmyndir okkar koma.  

3.3.4.1 Kynlíf  

Fræðsla var mikill hluti umræðunnar um kynlíf í Nýju Lífi. Lesendur voru varaðir 

við skyndikynnum í sumarfríinu og fólk (konur aðallega) átti að hugsa sinn gang 

ef makinn hefði ekki áhuga á þeim nema ef sjónvarpsdagskráin væri leiðinleg á 

kvöldin. Einnig var lögð áhersla á að það væri eðlilegt að vilja ekki kynlíf alltaf 

og öllum stundum. Ástæður lítils áhuga á kynlífi gætu verið margvíslegar og fram 

kom að hormónar kvenna væru stundum ástæða þess. Einnig var lesendum 

ráðlagt að fræða börn sín um kynlíf, því það kæmi þeim vel í framtíðinni. Þegar 

leið á árin fór að bera á umfjöllun um að „öðruvísi“ kynlíf væri einnig í lagi. Það 

á sérstaklega við um árin 1999-2009. Þetta gæti verið vísbending um 

klámvæðingu og kynlífsvæðingu samfélagsins, þar sem á þessum árum virðist 

sem kynlífsleikir og annað tengt kynlífi hafi komið upp á yfirborðið og talið 

óhætt að ræða um í tímaritinu. Gæti það einnig stafað af því að tenging við 

umheiminn í gegnum netið opnaði ýmsa möguleika. Í dag er kynlíf sýnilegt á 

mörgum síðum netsins og það er ekki auðvelt að forðast það.  

Ekki telur höfundur að umræða um kynlíf sé slæm svo framarlega að hún 

stuðli að heilbrigðri fræðslu og sé ekki heft af klámiðnaðinum. Þar sem konur, 

frekar en karlar, eru settar í niðurlægandi aðstæður. Eins og Flood (2007) segir að 

unglingar læri af klámiðnaðinum og þar er ekki besta kynfræðslan (Flood, 2007).  

Hvaða tilgang hefur framhjáhaldsumræðan? Hún er söluvæn og þess 

vegna var hún í blaðinu en hliðaráhrif hennar geta verið að skapa ákveðið 

hugarástand, að kvenlesendur þurfi að halda karlinum við efnið svo hann haldi 

ekki framhjá. Útbreiðsla netsins gæti einnig haft áhrif á framhjáhaldsumræðuna 

þar sem samskipti á netinu sköpuðu ákveðna tortryggni.  
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3.3.4.2 Fegurðarsamkeppnir  

Tímaritið fjallaði mikið um fegurðarsamkeppnir og leikkonur á fyrstu tveimur 

áratugunum. Það að verða fyrirsæta, fegurðardrottning og leikkona var baðað 

dýrðarljóma og þar sáu ungar stúlkur sér færi á að gera hluti sem ekki stóð þeim 

til boða í hinu daglega streði. Lesendur fengu þau skilaboð að ungar stúlkur yrðu 

verðmætari ef þær tækju þátt í þessum keppnum. Þetta virðist hafa breyst, í dag er 

verðmætið ekki fólgið í fegurðinni einni saman því það er ekki mikil umfjöllun 

um Elite keppnir eða fegurðarsamkeppnir í Nýju Lífi lengur. Kannski hefur 

verðmætamat samfélagsins breyst og það sé ekki nóg að líta vel út til að vera 

fullgildur samfélagsþegn? Einnig gæti verið að samfélagið sé farið að gera ráð 

fyrir að konur geti gert hluti eins og karlmenn og jafnrétti sé að aukast. Árið 2008 

var meirihluti háskólanema konur, 64,3% nemenda á háskólastigi og 58,3% á 

doktorsstigi (Hagtíðindi, 2009). Hefur jafnrétti aukist eða hefur krafan (kúgunin) 

um útlitið hafi bara breyst og aukist; því konur þurfa að líta vel út og gera alla 

hluti vel, vera ofurkonur.   
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3.4 Almennar umræður  

Hér verður rannsóknarspurningunum gerð skil og þær tengdar fræðilega 

kaflanum. Spurningarnar sem lagt var upp með voru:  

 Hvernig er birtingarmynd kvenna í tískutímariti á Íslandi? 

 Hvernig hefur birtingarmyndin breyst með tímanum og hefur staða 

kvenna breyst?  

 Er munur á birtingarmyndinni eftir því hvort um er að ræða mynd á 

forsíðu, í auglýsingum eða í tískuþætti?  

 Hvernig er orðræðan um kynlíf, fegurðarsamkeppni og fyrirsætur í 

tímaritinu? 

 Hvernig hefur orðræðan breyst með tímanum?  

Birtingarmynd kvenna í Nýju Lífi hefur breyst með árunum. Í dag virðist sem 

konur hafi öðlast meiri gerendahæfni en áður og að karlar hafi ekki eins leiðandi 

hlutverk nú og áður. Samt er hegðun eins og að snerta hluti eða sjálfan sig talin 

eðlileg og algeng á forsíðum, í auglýsingum og í tískuþáttum tímaritsins á öllum 

áratugunum. Enn er litið á konur sem mjúkar og fínlegar, öfugt við karlmenn 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Að snerta sig eða hluti er talin eðlileg 

hegðun og það er afar áhugavert því hegðunin hefur viðhaldist. Þetta gæti tengst 

því sem Foucault fjallaði um í sambandi við vald, hvernig að konur 

enduruppgötva sig í gegnum skilgreiningar sem samfélagið setur þeim og þær 

kaupa sér ímynd með því að nota snyrtivörur, kaupa sér föt og birtast naktar í 

tímaritum. Bourdieu sagði að við gætum hreyft okkur innan samfélags og breytt 

hlutunum en til að geta tekið upplýstar ákvarðanir yrðum við að vera vakandi 

fyrir því hvaðan upplýsingar, þekkingin og valdið koma. Hverra erinda við 

göngum því hugmyndakerfi, táknrænt vald og orðræða eru allt nátengd hugtök og 

tengjast beint feðraveldinu. Við styrkjum feðraveldið með hegðun okkar, hvernig 

við túlkum ljósmyndir og þannig viðhöldum við því sem er talin eðlileg hegðun.  

Kynlífsvæðingin kallast á við það sem Foucault fjallaði um í sambandi við 

að vekja fólk til umhugsunar og hann sagði að upplýsingar um kynlíf væru 

frelsandi. Bourdieu sagði karla fá þá hugmynd frá samfélaginu að nota kynlíf til 

að drottna og kallast það á við klámvæðinguna, að klám sé heftandi og enn meira 
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fyrir konur en karla. Líkami kvenna og nekt hans verður sífellt meira áberandi. 

Það hvernig kvenlíkaminn er hlutgerður er hægt að tengja beint við 

klámvæðinguna. Kvenlíkaminn selur og svo virðist sem að hægt sé að selja flest 

með honum, því meira hold því betra. Auglýsingar eru partur af neti samfélagsins 

eins og Goffman og Giddens sögðu og þær styrkja trú okkar á hvað selur 

(Goffman, 1979; Giddens, 2009). Það sést á aukningu á berum kvenlíkömum á 

forsíðum, auglýsingum og í tískuþætti Nýs Lífs. Umræðan um 

fegurðarsamkeppnir og fyrirsætur í tímaritinu hefur einnig breyst, t.d. á þann hátt 

að er minna talað um fegurðarsamkeppnir og fyrirsætur á síðustu árum. Aukin 

gerendahæfni kvenna birtist í tímaritinu og þær horfa meira í myndavélina og þær 

standa framar á myndum sem gefur til kynna meiri félagslegan þunga. Það sem 

kom fram í megindlegu rannsókninni um klámvæðinguna og kynlífsvæðinguna 

sýnir að umræðan er farin að snúast meira um kynlíf sem þarf ekki að vera slæmt 

en er það því í þeirri umræðu koma fram enn meiri kröfur til kvenna. Þær þurfa 

að geta gert allt vel, líta vel út, vinna mikið, hugsa um heimili og börn og vera 

grannar og vel tilhafðar, ALLTAF. Þannig styrkja auglýsingar það sem við teljum 

vera eðlilega hegðun og ýta undir staðlaða hegðun kynjanna eins og Goffman 

sagði (Goffman, 1979). 

 Svo virðist sem að þessi 40 ár sem hafa liðið síðan Goffman gerði 

rannsókn sína hafi rétt hlut kvenna á sumum sviðum en ekki á öðrum. Það að 

konur séu sýndar með meiri gerendahæfni nú til dags, eins og sést í Nýju Lífi, 

gefur til kynna að konur hafi rétt hlut sinn heldur í samfélaginu. Einnig hefur 

borið minna á staðalmyndinni um að konum sé stjórnað af karlmönnum og að 

þeir þurfi að vera hærri á myndum. Samt er nokkuð algengt í tímaritinu að konur 

lækki sig, beygi hnén og sýni undirgefni eins og Goffman fjallaði um. Annað sem 

hefur ekki breyst og það er hvernig samfélagið hefur mótað konur, því það þykir 

kvenlegt að koma við hluti eða sig sjálfar í tímaritinu. Þegar Goffman skrifaði 

bókina Gender Advertisements gerði hann ekki ráð fyrir kynlífs- og 

klámvæðingunni sem flætt hefur yfir vestrænt samfélag, né að kvennabaráttan 

myndi skila miklum árangri. Því ekki má gera lítið úr henni, þó jafnrétti sé ekki 

enn komið á að fullu. Árið 1991 voru konur 64300 vinnubærra einstaklinga á 

vinnumarkaðinum og karlar voru 76200. Árið 2009 voru konur 84300 vinnubærra 

einstaklinga og karlar 96600 á vinnumarkaðinum (Hagstofan, 2011). Á Íslandi 
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taka karlar þátt í umönnun barna sinna og eiga nýju fæðingarorlofslögin frá árinu 

2000 juku þátt þeirra í henni (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Þessi rannsókn styður 

niðurstöður Kang um sýningu líkamans. Líkami kvenna verður sífellt sýnilegri á 

forsíðum, í auglýsingum og í tískuþáttum Nýs Lífs sem og að líkami kvenna er 

sífellt meira hlutgerður, mest í auglýsingunum, því kvenlíkaminn selur.  

 Mér fannst merkileg upplifun að skoða myndirnar í rannsókninni og nota 

breytuna sjálfstæði, skipta um kyn á þeim og sjá að það er aukning á að EKKI sé 

hægt að skipta um kyn á forsíðum, auglýsingum og tískuþáttum. Ljósmyndir eru 

sönnunargögn og þær styrkja trú okkar á umheiminn, það á einnig við um ráðandi 

kynhlutverk (Sontag, 1977). Eftir rannsóknina sé ég heiminn öðrum augum en 

áður. Þetta á við þegar ég horfi á sjónvarp, les blöðin sem og almennt þegar ég 

horfi í kringum mig, þar eru margar kynjaskekkjur sem þarf að skoða betur. 
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4 Lokaorð 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndirnar hér fyrir ofan eru úr sama tölublaði Nýs Lífs árið 2008 og þær sýna 

hvaða skilaboð samfélagið fær um karla og konur úr auglýsingum svona almennt. 

Konan er viðkvæm, tælandi vera sem leikur sér við lesendur. Karlinn er 

sjálfstæður og frjáls og það er ekki hægt að hlekkja hann, það er hægt að lesa hve 

sjálfstæður í textanum á myndinni. Keðjan táknar að hann sé svo sterkur að hann 

geti allt. Þessar auglýsingar sýna að það þarf að athuga hvaða skilaboð 

auglýsingar senda til lesenda. Magn auglýsinga sem við sjáum á hverjum degi er 

mikið. Tölvunotkun Íslendinga er umtalsverð og á netinu má sjá fjöldann allan af 

auglýsingum. Unga fólkið sér þetta líka og verður fyrir áhrifum, þess vegna verða 

einstaklingar samfélagsins að ræða þessi skilaboð og vera á varðbergi hvað 

skilaboðin eru að segja. Í fullkomnum heimi (mínum) á kyn ekki að skipta máli, 

ekki frekar en húðlitur, fötlun eða trú. Þess vegna á ekki að skipta máli hvort við 

séum karl eða kona. Því er það ágæt regla að nota það sem John Berger fjallaði 

um: að víxla kynhlutverkum þegar auglýsing er búin til eða þegar við skoðum 

hana. Ef hún kemur vel út hjá báðum kynjum þá sendir auglýsingin þau skilaboð 

út í samfélagið að kynin séu jöfn að verðleikum. Til dæmis á mynd 49 virkar það 

ágætlega að skipta út karlinum fyrir konuna en hvað gerist ef karlinn er settur í 

Mynd 48: 8.tbl. 2008 Mynd 49: 8.tbl. 2008 



79 

 

stað konunnar á mynd 48, virkar það eins vel? Það er gott að notast við að skipta 

eða víxla kynjunum þegar búin eru til tímarit, teiknimyndir, tónlistarmyndbönd 

og annað sem birtist í kringum okkur. Eins og Goffman benti réttilega á þá eru 

karlar og konur ekki sýnd á sama hátt í auglýsingum, þetta á einnig við um 

tímaritið Nýtt Líf.  

Birtingarmyndir í auglýsingum og í umhverfi okkar geta haft bein áhrif á 

hvernig við lítum á okkur sjálf og aðra. Þegar jafnrétti verður náð geta karlar og 

konur farið út án þess að eiga það á hættu að verða dæmd með mismunandi hætti 

út frá klæðnaði, gráum hárum eða hrukkum. Það verður að passa upp á að 

skilaboðunum sem hefur verið beint að konum verði ekki beint að körlum með 

sama hætti. En vísbendingar eru um að svo sé því karlar eru líka hlutgerðir í 

auglýsingum í sífellt í meira mæli (Gill, 2009). Í framhaldi af þessari rannsókn 

væri því áhugavert að skoða birtingarmynd karla í Nýju Lífi sem og öðrum 

tímaritum. Þar sem ég á enn gögnin úr Nýju Lífi þá gæti ég gert svipaða rannsókn 

á birtingarmynd karla og þá væri hægt bera kynin saman. Rannsókn mín sýndi að 

karlmönnum fjölgaði á forsíðu Nýs Lífs seinasta áratuginn, árin 1999-2009. Af 

hverju ætli það sé? Er það vísbending um að karlmenn séu að verða 

markaðsvörur eins og konur? Gill (2009) talaði um að karlmenn séu látnir horfa 

út úr mynd í auglýsingum og því spurning hvort það sé hegðunin sem selur og að 

kynið sé ekki fastinn í sölunni? 

 Kynlífsvæðing er í tímaritinu Nýju Lífi eins og hægt er að sjá á hve oft var 

fjallað um kynlíf og efni því tengt. Klámvæðing tímaritsins Nýs Lífs er frekar 

hógvær og ég tel að áberandi kynjaskekktar auglýsingar hafi ekki komist í það 

enda er það tímaritið fyrir konur á öllum aldri. Það væri aftur á móti áhugavert að 

skoða miðla sem er beint til ungs fólks og bera saman muninn á birtingarmynd 

kynjanna þar og í Nýju Lífi. Tel ég mikilvægt að skoða þróun kynlífs- og 

klámvæðingarinnar til að geta gert grein fyrir áhrifum þeirra og jafnvel til að 

reyna að beina þeim í betri farveg hvað varðar fræðslu ungs fólks um kynlíf og 

kynhlutverk. Hvað það er sem er talið eðlilegt og hvað ekki? Við sem samfélag 

þurfum að ákveða hvað sé talið eðlilegt. Því ungu fólk ætti að vera treystandi til 

að taka ákvarðanir svo framarlega sem það hefur nægilegar upplýsingar til þess. 

Það er ekki nóg að fá kynlífsfræðslu einvörðungu úr klámi, ekkert frekar en það 

er eðlilegt að fá fræðslu um kynhlutverk úr tímaritum og auglýsingum.  
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Það er von mín að ég fái að kynna afrakstur þessarar rannsóknar, m.a. í 

framhaldsskólunum. Þar eru tímar í boði sem bjóða upp á breytingar og vakningu 

einstaklinga sem kallast lífsleikni. Einnig þyrfti að byrja á fyrri skólastigum og 

það væri hægt með því að mennta bæði grunnskóla- og leikskólakennara til að 

auðvelda þeim að sjá hve kynjuð veröldin er. Við höfum vald til að breyta og 

þannig væri hægt að kenna þeim sem búa til auglýsingarnar hve mikil vald þeir 

hafa yfir okkur og ekki endilega á þann veg sem þeir halda sjálfir. Þetta er vald 

sem þarf að fara vel með, því aðgát skal höfð í nærveru sálar. 
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Fylgiskjal I 

Flokkar Breytur Lýsing Kóðun

(1) Hlutfallsleg 

stærð 

(relative_size)

Karlmaðurinn hærri
Hæð karl- og kvenkyns 

fyrirsæta borin saman 

Kk stærri= 1             

Kk ekki stærri= 0

(2) Kvenleg 

snerting                        

(feminine touch)

Kvenkyns fyrirsætan 

kemur við sjálfa sig 

og/eða heldur á hlut

Sýnir hegðun sem konum er 

oftar gefin, að koma við hluti 

sem og sjálfa sig

Kvk kemur við= 1        

Kvk kemur ekki 

við= 0

(3) 

Hlutverkaskipan                         

(function ranking)

* Kk í leiðandi hlutverki                                     

* Kvk að þjóna öðrum 

Til að sjá hvort um sé að ræða 

mun á kynjunum í valdakerfinu

Já= 1                                       

Nei= 0

(4) Leyfð hörfun                                                

(Licensed 

withdrawal)

*Kvk með stórt mikið 

bros                         

*Kvk heldur fyrir munn 

með hendi                  

*Kvk horfir út úr 

myndinni                 

*Kvk að tala í símann                           

*Kvk hallar undir flatt

Hegðun sem leyfir konum 

oftar að vera ekki til staðar 

nema bara í líkamlegu formi á 

myndinni 

Já= 1                                       

Nei= 0

(5) Að 

kerfisbinda 

undirgefni 

(ritualization of 

subordination)

* Kvk                         * 

Beygir hnén (bashful 

kneebend)                   * 

Kvk liggur eða situr 

Þessi hegðun sem sýnir 

undirgefni er könnuð og 

konan framkvæmir til að gera 

sig lægri en hún er

Já= 1                                       

Nei= 0

(6) Sýning 

líkamans                                       

(body display)

Kvenlíkaminn sýndur 

Líkaminn sýndur vel, engin föt 

eða vel sýnileg brjóstaskora. 

Einnig mjög þröng og/eða 

gegnsæ föt

Já= 1                                       

Nei= 0

(7) Sjálfstæði og 

sjálfsöryggi 

(independece and 

self-

assertiveness)

Hægt að skipta um kyn 

Notað frá John Berger, að 

skipta um kyn þeirra á 

myndinni. Ef það virkar og 

myndin verður ekki hlægileg 

eða kjánaleg þá virkar 

uppstillingin á módelinu og 

lítil karlmennskuheðgun er á 

myndinni

Nei= 1                                             

Já= 0  

(8) Hvar KVK er 

staðsett á mynd

Staðsetning kvk á 

myndinni

Að vera aftarlega á mynd 

gefur til kynna minni 

félagslegan þunga

Kvk framarlega= 0                

Kvk aftarlega= 1

(9) Hlutgerving 

kvenlíkamans 

*Kvk er upp á punt og 

er bara á myndinni til 

að láta horfa á sig   

*Hluti líkamans er 

notaður s.s. brjóstin, 

rassinn eða höfuð vanti 

á búkinn

Þegar aðeins er notast við 

hluta af líkama kvenna þá er 

verið að hlutgera hana

Já= 1                                       

Nei= 0

Mynd 1. Breyturnar og kóðun þeirra.  
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Fylgiskjal II 

Ár Tbl. Tískuþ. Augl. Tbl. Tískuþ. Augl. Tbl. Tískuþ. Augl.

1. árg. 

1978 1. tbl. já já 3. tbl. já já 5. tlb. já já

2. árg. 

1979 1. tbl. já já 3. tbl. já já 5. tbl. já já

3. árg. 

1980 1. tbl. já já 3. tbl. já já 5. tbl. já já

4. árg. 

1981 1. tbl. já já 3. tbl. já já 5. tbl. já já

5. árg. 

1982 1. tbl. já já 3. tbl. já já 5. tbl. já já

6. árg. 

1983 1. tbl. já já 3. tbl. já já 5. tbl. já já

7. árg. 

1984 1. tbl. já já 3. tbl. já já 5. tbl. já já

8. árg. 

1985 1. tbl. já 2. augl. 4. tbl. já já 7. tbl. já já

9. árg. 

1986 1. tbl. já já 4. tbl. já já 7. tbl. já já

10. árg. 

1987 1. tbl. já já 4. tbl. já já 7. tbl. já já

11.árg. 

1988 1. tbl. nei 3. augl. 4. tbl. já já 7. tbl. já 3. augl.

12. árg. 

1989 1. tbl. nei 2. augl. 4. tbl. nei já 7. tbl. nei já

13. árg. 

1990 1. tbl. nei 3. augl. 4. tbl. nei já 7. tbl. já já

14. árg. 

1991 1. tbl. já 3. augl. 4. tbl. já já 7. tbl. já já

15. árg. 

1992 1. tbl. já já 4. tbl. nei 3. augl. 7. tbl. já já

16. árg. 

1993 1. tbl. nei já 4. tbl. já já 7. tbl. já já

17. árg. 

1994 1. tbl. já já 4. tbl. já já 7. tbl. nei já

18. árg. 

1995 1. tbl. nei já 5. tbl. já 3. augl. 8. tbl. já já

19. árg. 

1996 1.tbl. já já 5. tbl. já já 8. tbl. já já

20. árg. 

1997 1. tbl. já já 4. tbl. já já 7. tbl. já já

21. árg. 

1998 1. tbl. nei já 5. tbl. já já 8. tbl. já já

22. árg. 

1999 1. tbl. já 2. augl. 5. tbl. já já 8. tbl. nei já

23. árg. 

2000 1. tbl. já já 5.tbl. já já 9. tbl. já já

24. árg. 

2001 1. tbl. nei já 5. tbl. já já 9. tbl. nei já
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Ár Tbl. Tískuþ. Augl. Tbl. Tískuþ. Augl. Tbl. Tískuþ. Augl.

25. árg. 

2002 1. tbl. já já 5. tbl. já já 9. tbl. já já

26. árg. 

2003 1. tbl. nei 3. augl. 5. tbl. já já 9. tbl. nei já

27. árg. 

2004 1. tbl. nei já 5. tbl. já já 9. tbl. já já

28. árg. 

2005 1. tbl. já já 5. tbl. já já 9. tbl. já já

29. árg. 

2006 1. tbl. já 3. augl. 5. tbl. já já 9. tbl. já já

30. árg. 

2007 1. tbl. já 3. augl. 5. tbl. já já 9. tbl. já já

31. árg. 

2008 1. tbl. já já 8. tbl. já já 14. tbl. já já

32. árg. 

2009 1. tbl. já já 5. tbl. já já 8. tbl. já já

 


