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Útdráttur 
 

Þessi rannsókn beindist að hugmyndum um karlímyndir og karlmennsku í 
samtímanum. Innan rannsóknarinnar voru bæði hugmyndir ýmissa fræðimanna og 
vettvangsrannsókn sem skiptist í fjóra þætti. Í fyrsta lagi voru það hugmyndir kvenna 
um karlímyndir og karlmennsku, sem skiptist í hugmyndir kvennatímarita og viðtöl 
við 14 konur á aldrinum 16 til 59 ára. Í öðru lagi voru tekin ítarlegri viðtöl við átta 
karlmenn frá 17 til 62 ára, þar sem spurt var um viðhorf þeirra til umfjöllunarefnisins. 
Þriðji þátturinn fólst í athugun á karlímyndum í sjónvarpsþáttum og fjórði og 
jafnframt sá síðasti var könnun á hvers konar karlímyndir birtast í vinsælum 
barnabókum. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fjallað um hugmyndir fræðimanna um 
karlímyndir og karlmennsku. Einnig er hetjan sem ímynd tekin sérstaklega fyrir, 
ýmsar staðalímyndir í dægurmenningu skoðaðar og hin íslenska karlímynd skoðuð 
með hliðsjón af Íslendingasögunum. Rannsóknin leiddi í ljós að hugmyndir um 
karlmennsku eru langt frá því að vera einsleitar. Ýmislegt sameiginlegt kom þó í ljós 
við samanburð á viðtölunum og fræðilegri umræðu. Eins voru hugmyndir karla og 
kvenna ekki svo ólíkar. Það kom í ljós að karlmennirnir sem tóku þátt í rannsókninni 
urðu allir fyrir einhverjum áhrifum af útbreiddum karlímyndum samfélagsins. 
Karlímyndir í sjónvarpsþáttum eru af ýmsum gerðum og er því líklegt að flestir 
karlmenn geti samsamað sig einni af þeim. Karlímyndir barnabókanna hafa flestar að 
bera mikið af dyggðum sem hægt er að tengja hugtakinu karlmennska og eru yfirleitt 
hugdjarfar hetjur. 

 

Abstract 
 

This research focuses on the ideas of male images and masculinity in contemporary 
society. The research was both an ethnographic study and a study of literature on the 
subject. The ethnographic study was divided into four parts. First, the ideas of women 
on the subject were studied, both through women’s magazines and through interviews 
where the participants were 14 women from 16 to 59 years old. Second, eight men, 
from 17 to 62 years old, were interviewed and asked about their views and perspective 
on the subject. Third, male images on television shows were analyzed, and finally, 
male images in popular children’s stories were examined. In the first part of this thesis 
the research findings and ideas of several scholars on male images and masculinity are 
discussed. Also, in particular the images of the hero are explored, various stereotypes 
in contemporary culture are analyzed, and Icelandic male images are examined in 
terms of the Icelandic Sagas. The research revealed that ideas on masculinity are far 
from being homogeneous. However, a comparison of the literature study and the 
results of the interviews revealed similar or compatible ideas; furthermore, a 
comparison of male and female views, as elicited from the interviews, showed that the 
two sexes uphold many ideas in common. The male participants in the study were all 
in some way influenced by male images that predominate in society. Male images on 
television are manifold, and therefore it can be assumed that most men can relate to at 
least one of these images. The most common exalted male images in stories for 
children are those of stouthearted heroes who carry with them a handful of manly 
virtues.  
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1. Inngangur 

 
Hugmyndir um karlímyndir og karlmennsku eru forvitnileg athugunarefni. 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá skýrari mynd á því hvaða hugmyndir væru í 

gangi meðal almennings og fræðimanna varðandi þetta ákveðna umfjöllunarefni. Til 

þess var rýnt í kenningar ýmissa fræðimanna, ýmsar ritaðar heimildir skoðaðar og 

vettvangsrannsókn gerð. Tekið skal fram að í rannsókninni var lögð áhersla á hinn 

gagnkynhneigða karlmann. Vettvangsrannsóknin var í fjórum þáttum og var 

framkvæmd í apríl 2006. Í fyrsta lagi voru skoðaðar hugmyndir kvenna um 

karlmennsku og hina fullkomnu karlímynd. Sú rannsókn var tvíþætt, annars vegar 

voru svokölluð kvennatímarit skoðuð til að sjá hvaða fyrirmyndir konur fá við lestur 

slíkra blaða, hins vegar voru konur á ýmsum aldri teknar tali og spurðar um 

fyrrnefndar hugmyndir.  Annar þáttur rannsóknarinnar snerist um hugmyndir 

karlmanna um karlímyndir og hvernig áhrif þær höfðu á þá. Tekin voru stutt viðtöl við 

karlmenn á mismunandi aldri. Könnun á karlímyndum í sjónvarpsefni samtímans var 

þriðji þáttur rannsóknarinnar. Teknir voru fyrir valdir sjónvarpsþættir og karlímyndir 

þeirra greindar. Fjórði og síðasti þátturinn snerist um hvaða skilaboð barnabækur 

senda ungum drengjum um hvernig karlmenn eigi að vera. Einnig voru nokkrir 

foreldrar spurðir um hvers konar sjónvarpsefni synir þeirra væru hrifnastir af.  

Í síðasta kaflanum eru helstu niðurstöður birtar sem og greining á viðtölunum. 

Teknar voru saman þær hugmyndir sem komu fram hjá bæði körlunum og konunum 

og samanburður gerður á þeim. Einnig var gerður samanburður á þessum sömu 

hugmyndum og  fræðilegri umræðu. Að lokum var gerð samantekt á ímyndum 

sjónvarpsþáttanna og barnabókanna.  
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2. Karlímyndir 

 
Í þessum kafla verður hugmyndum ýmissa fræðimanna, á hugtökum eins og 

karlímynd og karlmennska, gerð skil. Hugmyndir úr afþreyingarmenningu samtímans 

koma einnig fram og fjallað verður um hetjuímyndina og fornar íslenskar karlímyndir. 

Þessi umræða er mikilvæg á undan vettvangsrannsókninni þar sem hún gefur innsýn í 

áðurnefnd hugtök sem einnig koma fram í viðtölunum. 

Til að skilja hugtakið karlímynd verður fyrst að útskýra hugtakið 

kynjaímyndir. Þorgerður Þorvaldsdóttir (2002) segir að kynjaímyndir eigi við þær 

hugmyndir sem eru ríkjandi innan samfélagsins um hvað það þýði að vera karl eða 

kona. Jafnframt á hugtakið við hvernig ætlast er til að karlar og konur hegði sér, 

hvernig kynin eigi að líta út og hvað þau „...eiga og mega taka sér fyrir hendur.“ 

Þorgerður telur að ríkjandi karlímyndir séu meðal annars veiðimaðurinn, 

ofurtöffarinn, sá jakkafataklæddi sem hafi bæði völd og fjármuni og loks 

fjölskyldufaðirinn; hinn ábyrgi faðir og fjölskyldumaður sem eigi sífellt meiri 

vinsældum að fagna. Umfram allt telur hún að karlímyndir vísi til þeirra hlutverka 

sem samfélagið ætli karlinum. 

 Ingólfur Á. Jóhannesson (2004, bls. 59-61) ræðir hugmyndir Whitehead um 

karlmennsku. Þar á meðal er hugtak sem Ingólfur kallar viðteknar hugmyndir um 

karlmennsku (hegemonic masculinity), sem vísar til þess að meðan sumar hugmyndir 

verða ríkjandi verða aðrar víkjandi. Sem dæmi tekur hann að viðtekin hugmynd sé að 

karlmenn séu líkamlega sterkari en konur og því verði sú hugmynd ríkjandi. Hugtakið 

felur einnig í sér að karllægar hugmyndir séu ríkjandi í hinum ýmsu stofnunum sem 

gerir konum erfitt um vik að komast til metorða. Whitehead (í Ingólfur Á. 

Jóhannesson, 2004, bls. 60) fjallar einnig um hugtökin feðraveldi (patriarchy), 

kynjaskipan (gender order) og karlhyggja (masculinism). Feðraveldi vísar til þess 
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fyrirkomulags að völd ganga frá einum karli til annars, oftast í gegnum erfðir. Nú á 

dögum er hugtakið mikið notað af femínistum og vísar þá til hversu lífseig völd karla 

hafa verið í gegnum aldirnar. Hugtakið kynjaskipan á við um valdatengsl milli 

kynjanna og þær hugmyndir sem samfélagið hefur um karlmennsku og kvenleika. 

„Karlhyggjan er aftur á móti hugtak sem vísar til þess að völd karla þyki sjálfsögð.“ 

(Ingólfur Á. Jóhannesson, 2004, bls. 60). Að mati karlhyggju er eðlislegur munur á 

kynjunum og hið eðlilega sambandsform er gagnkynhneigð. Þeim sem styðja 

karlhyggju finnst ekkert óeðlilegt við að karlmenn hafi meiri völd eða kynjaskiptingu 

starfa. Í framhaldi af þessu fjórum hugtökum segir Ingólfur að karlmennska og 

kvenleiki séu óáþreifanleg fyrirbæri sem vísi til ríkjandi hugmynda um staðalímyndir 

kynjanna (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2004, bls. 61). 

 

2.1. Hugmyndir um karlmennsku 
 

Hvað felst í hugtakinu karlmennska? Margir hafa reynt að skilgreina hugtakið, 

sem er geysilega víðtækt en er þó oft skilgreint á þröngan hátt. Ingólfur Á. 

Jóhannesson (2004) segir hugtakið vera gildishlaðið og það megi nokkurn veginn 

segja að í því felist það sem greinir karla frá konum. Hann talar um þrástef í ríkjandi 

hugmyndum um karlmennsku sem eru til að mynda völd og líkamlegur styrkur 

karlmanna, sem og agi, rökvísi, hlutlægni og samkeppni (Ingólfur Á. Jóhannesson, 

2004, bls. 58). Að sögn Boon (2005, bls.305) er karlmennska hugtak sem gefur til 

kynna eiginleika sem tengjast karlhormónum á einn eða annan hátt. Þessir eiginleikar 

hafa verið skilgreindir karlmannlegir bæði félagslega og menningarlega. Boon segir 

hetjuna vera öfgakennda ímynd þessara karlmannlegu eiginleika en hún fær meiri 

umfjöllun í kafla 2.2. 
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Að mati Sigmund Freud (1995, bls. 164) eru tákn karlmennskunnar oft hlutir 

sem líkjast getnaðarlim að einhverju leyti í lögun, má þar nefna langa og upprétta 

hluti, svo sem stafi, regnhlífar, staura og tré. Einnig eru ýmis vopn tengd við 

karlmennskuna, sum eiga það sameiginlegt með getnaðarlimnum „...að geta stungist 

inn í líkamann og meitt...“ (Freud, 1995, bls. 164), er þá átt við hnífa, rýtinga, spjót og 

sverð, skotvopn hafa hins vegar meiri líkingu við lögun limsins. Freud taldi einnig að 

hlutir sem kæmi vatn úr væru tákn fyrir karlmanninn, eins og vatnskranar, garðkönnur 

og gosbrunnar, eins hlutir sem hægt er að draga í sundur eða lengja. Blýantar, 

naglaþjalir, hamrar og önnur tól eru allt tákn fyrir karlmanninn, þá má einnig nefna 

lykil, sem Freud taldi augljóst karltákn (Freud, 1995, bls.168). Karlmennska og tákn 

hennar eru hluti af ímynd karlmannsins. 

Segal (1990, bls.104-108) segir stuðningsmenn svokallaðrar sannrar 

karlmennsku í samtímanum trúi enn að líf karlmanns eigi að snúast um seiglu, erfiði 

og sigur. Hann segir að karlmaðurinn eigi í sífelldu stríði vegna þess að staða hans er 

stöðugt að breytast í sögulegu samhengi. Á Englandi fyrr á öldum fólst 

karlmennskuímynd hins gamla aðals í íþróttaiðkun og sóma hermannsins, hins vegar 

fólst ímynd hinnar kristnu borgarastéttar í mýkt og vitsmunalegri einlægni. Með 

útbreiðslu síðarnefndrar ímyndar varð til ný karlímynd og átti hinn nýi maður 

Viktoríutímans að vera snyrtilegur og hógvær. Hins vegar viðhélst hin gamla ímynd, 

sú ímynd að karlmenn væru fæddir til að berjast og togstreita varð milli þessara 

tveggja ólíka ímynda. Á síðari hluta nítjándu aldar var mikið lagt upp úr hinni 

íþróttamannslegu ímynd, bæði á Englandi og í Bandaríkjunum, að karlmenn ættu að 

vera líkamlega sterkir og sjálfbjarga. Edward Carpenter (í Segal, 1990, bls. 107-108) 

sagði að karlmenn þessa tíma ættu að fela öll ummerki ástúðar og mýktar og þess í 

stað að leggja rækt við hina ytri harðneskjulegu hlið hins karlkennda. Þessi ímynd 
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lifði góðu lífi í enskum skólum fram til 1920 og byrjaði þá að dala en náði þó ekki að 

deyja út. Önnur hugmynd um karlmennsku kom fram seint á nítjándu öld. Í þessari 

karlmennskuímynd fólst að vera traustur, heiðarlegur og sjálfsöruggur (Segal, 1990, 

bls.108). 

Að sögn Segal (1990, bls.111) var rithöfundurinn Ernest Hemingway 

karlmennskuímynd flestra bandarískra karlmanna um miðja tuttugustu öldina. Verk 

hans voru karlmönnum innblástur, en jafnframt raunverulegt líf hans sem snerist um 

hnefaleika, veiðar, drykkju, blótsyrði og ýmislegt annað sem oft er kennt 

karlmönnum. Hvort tveggja sýndi á sinn hátt hvað hina harðgerðu, þjóðræknu, 

norður-amerísku karlmennsku.  

Að mati Mansfield (2003, bls.32) og hans skilgreiningu á hugtakinu 

karlmennska, virðist  hugtakið vera úrelt nú á dögum. Þessu er hins vegar Ingólfur Á. 

Jóhannesson (2004) ekki sammála. Mansfield segir önnur hugtök gera grein fyrir 

hinni góðu karllægu hlið án þess að nefna kynferði, svo sem hugrekki, hreinskilni og 

sjálfsöryggi. Hann heldur því fram að samfélagið viðurkenni ekki að eðlislegur munur 

sé á kynjunum, heldur sé munurinn félagslega lærður. Hann segir að karlmennska hafi 

sína kosti og galla, hún getur verið hetjuskapur en einnig verið sjálfbirgingslegt grobb. 

Hann telur einnig að hún hæðist að þeim sem ekki uppfylla ímynd hennar og ýti því 

undir að karlmenn telji að þeir þurfi stöðugt að sanna sig. Mansfield telur að 

jafnréttisbaráttan hafi haft góð og slæm áhrif fyrir samfélagið því að með henni telur 

hann að grafið sé undan bæði hinu karlkennda og andstæðunni, hinu kvenlega. Hann 

segir að konur vilji að karlmenn séu hugulsamir við þær og sýni þeim mjúku hliðar 

sínar, samt sem áður vilji þær ekki að þeir sýni þessar hliðar út á við. Þess vegna hafi 

hinn hefðbundni karlmannlegi maður, sem verndi konur en beri tilfinningar sínar ekki 

á torg, ekki dáið út. Jafnframt telur hann einn hluta karlmennskunnar vera 
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riddaramennsku sem feli í sér ákveðna rómantík, eins og að opna dyrnar fyrir 

konunni. Þar að auki segir hann karlmannlega menn vernda sitt yfirráðasvæði, það er 

að segja fjölskylduna, líkt og önnur spendýr gera. Auk þess verndi þeir líka land sitt, 

því að mati Mansfield sést karlmennska hvergi betur en í stríði, þar sem sýnt er mikið 

hugrekki í hættulegum og erfiðum aðstæðum. Samfélög á Vesturlöndum hafa breyst 

mikið á síðustu öld og konan er ekki lengur háð karlmanninum. Þrátt fyrir að það sé af 

hinu góða, telur Mansfield að karlmenn finni fyrir því að þeir viti ekki lengur hvers er 

ætlast til af þeim. Hlutverk karlmannsins var að vernda og sjá fyrir fjölskyldu sinni en 

nú hefur þetta hlutverk nánast verið tekið af honum. Konur vilja vera sjálfstæðar og 

telja sig ekki þurfa á vernd að halda og því telur Mansfield að sjálfstæði konunnar hafi 

dregið úr  karlmennskunni (Mansfield, 2003, bls. 32-34). 

Connell (1995, bls. 67) segir að öll samfélög hafi eigin lýsingu á hugtakinu 

kyngervi (gender) en þau hafi hins vegar ekki öll hugtakið karlmennska í orðaforða 

sínum. Á nútímalegan hátt vísar hugtakið til þess að ákveðin persónugerð hagi sér á 

ákveðin hátt. Með því á hann við að karlmannlegur einstaklingur hagi sér á annan hátt 

en ókarlmannlegur einstaklingur. Ókarlmannlegur einstaklingur væri að hans sögn 

friðsamlegur fremur en árásargjarn, friðstillandi fremur en valdagráðugur, gæti varla 

sparkað í fótbolta og væri áhugalaus um að státa sig af þeim fjölda kvenna sem hann 

hefði komist yfir. Connell segir enn fremur að karlmennska geti ekki verið til nema 

andstæðan, kvenleiki, sé einnig til staðar. Hann telur að þau menningarsamfélög sem 

ekki sjá karla og konur sem andstæður í meginatriðum, geti ekki skilið hugtakið 

karlmennska á þann hátt sem það er skilgreint í Evrópu og Norður-Ameríku nú á 

dögum. Skilgreiningar á hugtakinu karlmennska eru því ólíkar eftir 

menningarsamfélögum en Connell (1995, bls. 68) nefnir fjögur meginsjónarhorn í 

fræðilegri umræðu. 
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Fyrst ber að nefna skilgreiningu eðlishyggjunnar sem snýst um að týna til 

séreinkenni sem útskýra kjarna hins karlmannlega. Connell (1995, bls. 68-69) segir 

Freud hafa daðrað við þessa skilgreiningu þegar hann jafnaði hið karlkennda við 

virkni en hið kvenlega við óvirkni. Freud áttaði sig þó á því að hann hafði einfaldað 

þess jöfnun heldur mikið. Ýmsir hafa reynt að fanga kjarna karlmennskunnar og hafa 

tengt hin karlkenndu hugtök eins og hvatvísi, ábyrgð, ábyrgðarleysi og árásarhneigð. 

Connell telur þó að eðlishyggjan hafi þann veikleika að það er fremur handahófskennt 

hvað tengt er kjarna karlmennskunnar. Þess vegna eru þeir sem aðhyllast eðlishyggju 

oft alls ekki sammála (Connell, 1995, bls. 68-69). 

Annars vegar fjallar Connell um að þeir sem aðhyllist raunhyggju einblíni á 

staðreyndir og komi því með mjög einfalda skilgreiningu á karlmennsku; karlmennska 

sé einfaldlega það sem karlmenn séu í raun og veru. Skilgreiningin hefur verið lögð til 

grundvallar karleðli og kveneðli í sálfræði og virðist leyfa margbreytileika kynjanna 

að njóta sín. Karlmenn sem vilja á einhvern hátt tileinka sér kvenlega þætti geta til að 

mynda leyft sér það og konur sem vilja á einhvern hátt tileinka sér hið karlkennda geta 

leyft sér það. Hugtökin karlmennska og kvenleiki eru í þessu samhengi komin út fyrir 

hefðbundnar skilgreiningar á mismun kynjanna (Connell, 1995, bls. 69).  

Í þriðja lagi talar Connell um að þeir sem fylgi staðlaðri skilgreiningu á 

karlmennsku viðurkenni að það sé eðlislegur munur á milli kynjanna og segi að 

karlmennska sé það sem karlmenn eigi að vera. Connell segir algengt að þessi 

skilgreining sé notuð í fjölmiðlafræðum, t.d. þegar talað er um John Wayne eða um 

ákveðna tegund kvikmynda eins og spennumyndir. Connell (1995, bls. 70) talar um að 

samkvæmt staðlaðri skilgreiningu sé litið á karlmennsku sem félagslegt viðmið á 

hegðun karlmanna. Þetta viðmið er ákveðin frumgerð af hinu karllæga, sem fáir 

karlmenn falla inn í og segir Connell fæsta geta sýnt seigluna og sjálfstæðið sem John 
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Wayne, Humphrey Bogart eða Clint Eastwood sýna á hvíta tjaldinu. Hann telur að 

viðmið sem nánast enginn fellur inn í geti tæpast verið eðlileg og bendi eingöngu til 

þess að meirihluti karlmanna sé þá ókarlmannlegur (Connell, 1995, bls. 70). 

Fjórða og síðasta meginsjónarhornið er táknfræðin sem skilgreinir 

karlmennsku eftir kerfi af ólíkum táknum, þar sem hið karllæga og hið kvenlega eru í 

mótsögn. Karlmennska er því að mati táknfræðinni það sem er ekki kvenlegt. Reður 

karlmannsins er aðaltákn hins karlkennda og er kvenleiki því skilgreindur þegar 

reðurinn er ekki til staðar (Connell, 1995, bls. 71).  

 

2.2. Hetjuímyndin 
 

Hetjuímyndin er ein af þeim ímyndum sem hefur verið tengd við karlmanninn 

í gegnum aldirnar, enda er hetjuskapur „...mikilvægt stef í karlmennsku...“ (Ingólfur 

Á. Jóhannesson, 2004, bls. 71). Goðsögnin um hetjuna er að sögn Henderson (1990, 

bls. 110) ein sú útbreiddasta í heiminum og þrátt fyrir að hetjurnar séu af ýmsum 

gerðum eru þær nokkuð líkar, séu þær skoðaðar gaumgæfilega. Henderson segir 

fæðingu hetjunnar vera einhvers konar kraftaverk og hún komist snemma að 

ofurmannlegum hæfileikum sínum. Hetjan kemst til valda á skjótan hátt í sigursælli 

baráttu við hið illa, hennar helsti löstur er að vera viðkvæm gagnvart stolti, sem er þá 

talin syndsamleg. Hetjan endar líf sitt annað hvort vegna svika eða með hetjulegri 

fórn. Þetta er hið dæmigerða lífsmynstur hetjunnar að mati Henderson (1990, bls. 110-

111). Hetjuímyndin hefur þó breyst frá tímum Forngrikkja, þá sérstaklega á nýliðinni 

öld. Boon (2005) fjallar um ímynd hetjunnar í bandarískri samtímamenningu. Hann 

telur goðsögnina um hetjuna vera óraunhæft viðmið fyrir karlmenn samtímans sem 

standi frammi fyrir tveimur kostum. Annars vegar geta þeir afneitað hefðbundinni 

skilgreiningu karlmennskunnar og eiga því á hættu að vera stimplaðir sem minni 
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karlmenn, hins vegar geta þeir tileinkað sér þá karllegu hegðun sem tilheyrir hetjunni 

og keppt að því að öðlast ofurmannlega eiginleika, markmið sem getur ekki annað en 

mistekist. Boon (2005, bls. 302) segir hina dæmigerðu hetjuímynd taka virðingu og 

vegsemd fram yfir lífið sjálft og láti oftast lífið á vígvellinum í blóma lífsins. Hér má 

sjá líkingu við norrænu goðafræðina, því að þeir sem dóu í bardaga komust til 

Valhallar. 

 

2.3. Staðalímyndir karlmanna í dægurmenningu 
 

Í flóknum jafnt sem einföldum samfélögum hefur mannkynið tilhneigingu til 

að flokka hluti niður. Karlímyndir eru þessu ekki undanþegnar. Á síðustu árum hafa 

hinar ýmsu gerðir karlmanna komið fram á sjónarsviðið. Það eru ekki eingöngu 

fræðimenn sem velta fyrir sér karlímyndum heldur er einnig mikið fjallað um þær í 

fjölmiðlum og afþreyingariðnaði. Þessi sjónarhorn eru ekki byggð á fræðilegum 

grunni en endurspegla samt sem áður hugmyndir úr dægurmenningu almennings. Það 

eru þessi sjónarhorn sem eru í brennidepli í þessum kafla. Brass (2005) flokkar 

karlmenn niður í þrjár grunngerðir. Sú fyrsta er venjulegur gagnkynhneigður maður 

(heterosexual), önnur er metromaðurinn og þriðju og jafnframt nýjustu gerðina kallar 

hann retromanninn (fortíðarmanninn). Brass segir venjulegu gagnkynhneigðu 

karlgerðina vera siðmenntaðan mann sem veltir fyrir sér menningu samtímans, svo 

sem bókmenntum og kvikmyndum, komi kurteislega fram við konur og sé snyrtilegur 

án þess að fara út í öfgar. Að sögn Brass eyðir metromaðurinn miklum tíma og 

peningum í útlit sitt og lífstíl. Oft er því erfitt að skera úr um hvoru kyninu þessi 

maður hallast að, því margt í fari hans bendir til samkynhneigðar þó hann sé 

gagnkynhneigður. Það er ekki síst vegna þess að hann hefur tileinkað sér ýmsa hætti 

sem yfirleitt eru tengdir við konur. Brass segir metromanninn vera með vel snyrt hár 
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og augabrúnir og að hann gangi í merkjafatnaði. Hann noti mikið af snyrtivörum og 

eyði jafnvel meiri tíma en margar konur fyrir framan spegilinn.  Retromaðurinn er að 

mati Brass andstæðan við metromanninn, hann eyðir eins litlum tíma og hann getur í 

útlit sitt en meiri tíma í að fikta í tækjum. Hann segir dæmigerðan klæðnað þessa 

manns vera gallajakka, gallabuxur og ekki sé ólíklegt að hann sé með málningarslettur 

í hárinu. Þessi maður gæti átt stóran og grimman hund og hann vill steikina sína 

blóðuga. Retromaðurinn er grófur og ruddalegur í fasi og segir Brass að konur eigi 

ekki að vænta of mikils af slíkum manni, hann er til að mynda gerðin sem gleymir 

afmælisdegi konunnar og er ekki fyrir innihaldsríkar samræður.  Þrátt fyrir það er 

retromaðurinn efst á óskalistanum hjá meirihluta bandarískra kvenna (Brass, 2005).  

Í bókinni Future of men kemur Marian Salzman með enn eina karlímyndina (í 

Ebenkamp, 2005 og Harris, 2005). Þessa karlímynd má kalla ofurmanninn 

(ubersexual). Ofurmaðurinn er að mati Salzman þróaðri útgáfa af metromanninum 

sem tekur hinum jákvæðu hliðum karlmennskunnar opnum örmum, eins og 

sjálfsöryggi og forystuhæfileikum. Hann ber virðingu fyrir konum og eltist ekki við 

allar uppákomur þar sem íþróttir, bjór og pizzur eiga í hlut. Ofurmaðurinn er hvorki 

sjálfselskur né hégómagjarn, þrátt fyrir að hann sé vel til hafður. Ofurmaðurinn hefur 

skoðanir á stjórnmálum og hefur áhuga á heimsmálunum. Að mati Salzman (í Harris, 

2005) eru ofurmenn þeir mest aðlaðandi og hrífandi sinnar kynslóðar, þeir eru 

sjálfsöruggir, karlmannlegir og glæsilegir. 

Egill Einarsson (2006) eða Gilzenegger eins og hann kallar sig, flokkar 

íslenska karlmenn niður öðruvísi. Hann talar þó bæði um metromanninn og 

ofurmanninn, sem áður voru nefndir. Gilzenegger hefur ímugust á þeim er hann nefnir 

trefla og jakkafatagæja en sjálfur flokkar hann sig undir hnakka sem er enn ein gerðin. 

Treflar eru að mati Gilzenegger mjög hvítir á hörund með bauga undir augunum, illa 
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klipptir, aumingjalegir í vextinum, oft andfúlir og illa rakaðir. Hann segir trefla vera 

vinstrimenn eða femínista, þeir dýrki Che Guevera og séu á móti Bandaríkjunum. 

Algengt er að þeir fari í listaháskóla, eða þá mannfræði eða heimspeki. Treflar búa í 

101 Reykjavík, þeir drekka léttvín og ganga með gleraugu hvort sem þeir þurfa þess 

eða ekki. Treflar eru oft veikir og þeir kaupa notuð föt. Erkióvinur treflanna er 

fótboltastjarnan David Beckham en uppáhaldsleikarar þeirra eru til að mynda Woody 

Allen eða Gérard Depardieu. Gilzenegger telur trefla einfaldlega vera ómyndarlegri 

menn en hnakka. Til eru nokkrar gerðir hnakka sem ekki eru allar jafn virtar. Hann 

segir vera til töff hnakka sem hafi skemmtilegan orðaforða, geti stundað íþróttir og 

noti heilann. Hann segir að menn sem séu myndarlegir verði sjálfkrafa hnakkar, því að 

þeir fari að hugsa meira um útlitið og séu því ekki alls ólíkir metromanninum. 

Hnakkar nota ljósabekki óspart og fara í sjálfsbrúnkumeðferðir, stunda reglulega 

líkamsrækt til að byggja upp flotta vöðva, nota snyrtivörur og að eigin mati eru þeir 

flottustu gaurarnir á markaðnum. Það eru þó til hnakkar sem ekki eru jafn hátt settir, 

þessa hnakka kallar hann white-trash hnakka og „updeitaða“ white-trash hnakka 

(endurbætt útgáfa af white-trash hnakka). Báðar þessar gerðir eru heldur óheflaðar og 

tala ekki of fallega um konur, til að mynda kallar sá fyrrnefndi konur ílát eða pjöllur. 

Ein gerðin enn sem vert er að nefna eru jakkafatadrengir. Slíkir menn finna sem flest 

tækifæri til að klæðast jakkafötum og vilja helst af öllu geta klæðst þeim í vinnunni. 

Þeir eru annaðhvort menntaðir lögfræðingar eða viðskiptafræðingar eða þá að þeir eru 

alveg ómenntaðir. Þeir síðarnefndu eltast við störf þar sem þeir geta verið í 

jakkafötum og haft flotta starfstitla (Egill Einarsson, 2006). 
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2.4. Fornar íslenskar karlímyndir 
 

Hvernig var íslenskum karlmönnum lýst fyrr á öldum? Hægt er að rýna í 

Íslendingasögurnar til að fá hugmyndir um  hvernig karlímyndir fyrri tíma komu fyrir 

sjónir. Gunnari á Hlíðarenda er lýst svo í Brennu-Njáls sögu: 

 Hann var mikill maður vexti og sterkur og allra manna best vígur. Hann hjó báðum 

höndum og skaut ef hann vildi og hann vó svo skjótt með sverði að þrjú þóttu á lofti að 

sjá. Hann skaut manna best af boga og hæfði allt það er hann skaut til. Hann hljóp meir 

en hæð sína með öllum herklæðum og eigi skemmra aftur en fram fyrir sig. Hann var 

syndur sem selur. Og eigi var sá leikur að nokkur þyrfti við hann að keppa og hefir svo 

verið sagt að engi væri hans jafningi. Hann var vænn að yfirliti og ljóslitaður, rétt nefið 

og hafið upp í framanvert, bláeygur og snareygur og rjóður í kinnum, hárið mikið, gult, 

og fór vel. Manna var hann kurteisastur, harðger í öllu, ráðhollur og góðgjarn, mildur og 

stilltur vel, vinfastur og vinavandur. Hann var vel auðigur af fé. (Brennu Njáls saga, 

1987, bls. 147). 

Í lýsingunni er vel hægt að greina hetjulega og karlmannlega ímynd, enda fer 

slíkt oft og tíðum saman. Hægt er að sjá að bæði útlit, afrek, skapgerð og dyggðir voru 

allt hlutir sem skiptu máli í fari karlmanns. Það má segja að Gunnar hafi verið hin 

fullkomna karlmennskuímynd síns tíma. Að mati flokkum karlímynda sem komu fram 

í kafla 2.3. gæti Gunnar á Hlíðarenda flokkast undir að vera að ofurmenni með smá 

skvettu af retromanni, því hann hefur án efa verið sá mest aðlaðandi og hrífandi sinnar 

kynslóðar, eins og ofurmanninum er lýst. Eigi má þó gleyma öðrum karlímyndum í 

Brennu Njáls sögu, því ekki er skortur á þeim þar. Njáll var óvenjulegur að því leyti 

að honum óx ekki skegg. Dyggðir hans fólust fyrst og fremst í vitsmunum hans og 

einstakri lagaþekkingu. Honum er svo lýst: ,,...vitur og forspár, heilráður og 

góðgjarn...hógvær og drenglyndur, langsýnn og langminnigur.”(Brennu Njáls saga, 

1987, bls. 148). Einnig er sagt að menn hafi ávallt farið að ráðum hans og hann hafi 
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haft sérstakt lag á að leysa vandamál. Njáll átti þrjá syni og var þeirra elstur 

Skarphéðinn, honum er svo lýst: 

Hann var mikill maður vexti og styrkur, vígur vel, syndur sem selur, manna fóthvatastur, 

skjótráður og öruggur, gagnorður og skjótorður en þó löngum vel stilltur. Hann var jarpur 

á hár og sveipur í hárinu, eygður vel, fölleitur og skarpleitur, liður á nefi og lá hátt 

tanngarðinum, munnljótur nokkuð og þó manna hermannlegastur (Brennu Njáls saga, 

1987, bls. 153-154). 

Ekki má gleyma Kára Sölmundarsyni, tengdasyni Njáls, sem laumast 

hljóðlega inn í söguna en stendur uppi sem nokkurs konar ofurmaður, enda er hann sá 

eini sem kemst lífs af í brennunni (Brennu Njáls saga, 1987). Einn af frægu 

köppunum úr Íslendingasögunum er Grettir „sterki“ Ásmundsson. Honum er lýst svo í 

Grettis sögu: „Hann var mjög ódæll í uppvexti sínum, fátalaður og óþýður, bellinn 

bæði i orðum og tiltektum...var fríður maður sýnum, breiðleitur og skammleitur, 

rauðhærður og næsta freknóttur, ekki bráðger meðan hann var á barnsaldri.“ (Grettis 

saga, 1987, bls. 968). Grettir var mikill pörupiltur í æsku og er hann eltist varð hann 

mikill vexti „Ekki vissu menn gjörla afl Grettis því að hann var óglíminn. Orti hann 

jafnan vísur og kviðlinga og þótti heldur níðskár.“ (Grettis saga, 1987, bls. 971). 

Grettir væri flokkaður sem retromaður í dag, fámáll og ruddalegur.  

Þráinn Bertelsson (2003, bls. 166) lýsir í sjálfsævisögu sinni hvernig hann 

lærði undirstöðuatriði karlmennskunnar á unga aldri. Það var mikilvægt að vera 

kaldur, fámáll og þola vel sársauka. Jafnframt voru hetjur Íslendingasagnanna 

fyrirmyndir hans í barnæsku. Enn fremur lýsir Ingólfur Á. Jóhannesson (2004, bls. 71) 

hvernig drengjum er ætlað að vera kaldir, sýna ekki tilfinningar og verða afreksmenn 

líkt og hetjur Íslendingasagnanna. Það er því ljóst að nú á dögum eru enn leifar af 

karlmennskuhugmyndum þessara fornu sagna.   
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3. Hugmyndir karla og kvenna um karlímyndir 

 
Rannsókn var gerð á hugmyndum karla og kvenna um karlímyndir, 

fyrirmyndir og karlmennsku. Rýnt var í tímarit og tekin voru viðtöl við bæði karla og 

konur á mismunandi aldri, einnig voru nokkrir foreldrar spurðir um fyrirmyndir sona 

sinna. Þar að auki voru nokkrir valdir sjónvarpsþættir skoðaðir með tilliti til 

karlímynda sem og barnabækur. Í þessum kafla verður fjallað um þessa þætti 

rannsóknarinnar. 

 

3.1. Hugmyndir kvenna um hina fullkomnu karlímynd 

Kvennatímarit 
 

Svokölluð kvennablöð, eða tímarit sem eru miðuð að konum, eru af ýmsum 

stærðum og gerðum en þó flest keimlík að innihaldi. Í rannsókn þessari voru tekin 

fyrir eitt breskt og annað bandarískt tímarit og þau skoðuð í þeim tilgangi að kanna 

hvers konar skilaboð konur fá um karlímyndir við lestur slíkra tímarita. Þessi tímarit 

voru breska Glamour og bandaríska Cosmopolitan. Skoðaðar voru valdar greinar sem 

gáfu augljós eða falin skilaboð til kvenna um hvernig karlmenn eigi að vera.  

Í októberhefti tímaritsins Glamour árið 2004 er listi yfir eiginleika karlmanna 

sem konum er ráðlagt að forðast og það án tafar. Það er athyglisvert að listinn er 

tekinn saman af karlmanni, Brian Alexander, sem að mati greininni er orðinn leiður á 

að sjá vinkonur sínar rembast við að breyta óhagganlegum fávitum í góða kærasta og 

vill því vara konur við þó nokkrum atriðum. Hér kemur samantekt á atriðum 

greinarinnar. Konur skulu varast karlmenn sem ekki horfa í augun á þeim og þá sem 

biðja um leyfi til að kyssa þær, slíkt sé ekki herramannslegt því sannur herramaður 

þekkir augnablikið þegar kossinn er æskilegur. Karlmenn sem eru of viðkvæmir og 
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grátgjarnir eru ekki æskilegur kostur eða þeir sem ganga í þröngum hvítum nærbuxum 

eða g-streng. Karlmenn sem segjast einungis hafa átt eina ástkonu, æskuástina, segir 

Alexander að hljóti annað hvort að vera að ljúga eða hafi alls ekki nógu mikla reynslu. 

Karlmenn sem fengu sér tribal húðflúr á tíunda áratugnum eru að mati Alexander ekki 

hátt skrifaðir og heldur ekki þeir sem hugsa of mikið um tískuna og hverju þeir 

klæðist, því þeir séu of uppteknir af sjálfum sér, samanber metromanninn. Hann telur 

slæmt þegar karlmenn eiga enga karlkyns vini, því að það gæti verið ávísun á 

alvarlega brenglun. Þá ber konum að forðast karlmenn sem eru ragir við að prófa 

eitthvað nýtt og ævintýralegt. Alexander varar við karlmönnum sem skjalla konur of 

mikið og of snemma, eða þeim sem játa ást sína of fljótt. Karlmenn sem eru 

sérfræðingar í tölvuleikjum eða hneykslast á lélegri tölvukunnáttu konu eru heldur 

ekki hátt skrifaðir. Ef karlmaður býr enn í foreldrahúsum og er kominn yfir 25 ára 

aldur verður hann að hafa sérstaklega góða ástæðu fyrir því, eins og að hann sé að 

vinna að doktorsritgerð eða að faðir hans sé veikur og hann búi þar foreldrum sínum 

til stuðnings. Karlmenn sem halda að Hamlet sé einhvers konar eggjakaka með skinku 

(omelette with ham) eða þeir sem taka fyrir eyrun ef sérstök kvennavandamál ber upp 

í samræðunum eru ekki ákjósanlegir að mati Alexander. Að lokum nefnir hann fimm 

atriði sem sýni að karlmaður sé þess virði að halda í hann. Atriðin sem hann nefnir eru 

stundvísi, að hann láti sér annt um áhugamál konunnar, að hann finni fyrir hana 

uppáhaldslagið hennar, að hann elski mótorhjól þó að konan hans hati það, því það 

ber vitni um sjálfstæði hans og síðasti kosturinn sem Alexander nefnir er að ef konu 

líður vel með karlmanni án þess að fylgi því mikil fyrirhöfn, þá sé það merki um 

varanlegan mann (Alexander, 2004). Það má segja að það sé nokkuð erfitt fyrir 

karlmenn að fara eftir þessum kröfum, því það er fátt sem er liðið. Niðurstaðan er að 

hinn fullkomni karlmaður, það er að segja hin fullkomna makaímynd, eigi að vera 
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sjálfstæður, skilningsríkur, harður af sér, bera virðingu fyrir konum og vera umfram 

allt herramaður. 

Í maí tölublaði tímaritsins Glamour 2005, fjallar Freya Williams um 

fortíðarvanda karlmanna. Hún ráðleggur konum að forðast að fortíð kærastanna setji 

of sterkan svip á framtíðina. Þessi fornu vandamál eru af ýmsu tagi og er nokkuð ljóst 

í greininni að þeir eru ekki taldir æskilegir. Fyrst er þar nefnt fyrra hjónaband, þá 

kynferðisreynsla með aðila af sama kyni, drykkju- eða fíkniefnavandamál, fortíð full 

af konum og að síðustu að hann eigi börn. Williams fer bæði í kosti og galla hvers 

fortíðardraugs en engu að síður er hægt að lesa út úr þessu að betra sé að vera án 

þeirra. Það er sem sagt ekki nóg að karlmenn þurfi að uppfylla þær kröfur að hafa hina 

fullkomnu karlmennskuímynd sem Alexander fjallaði um, heldur mega þeir helst ekki 

eiga fortíð.  

Í sama tölublaði er listi yfir hvað konum finnst vera hinn fullkomni maður 

annars vegar og maður sem er algjör martröð hins vegar. Þessi listi er samantekt á 

niðurstöðum ýmissa vefkannana og sýnir viðhorf kvenna til karlmanna. Að mati 

þessum lista er hinn fullkomni maður eitthvað á þessa leið. Hann getur tjáð sig, flestar 

konur telja mikilvægara að maðurinn geti tjáð tilfinningar sínar en að hann sé góð 

fyrirvinna; hann klæðir sig á látlausan hátt og er líklega kennari eða læknir. Hann 

dansar við konuna, þrátt fyrir að vera ekki alltof hrifinn af því, hann kann ágætlega 

við að eyða helginni með tengdaforeldrunum og stendur ávallt með konu sinni. Hinn 

fullkomni maður starir stundum á konu sína, af aðdáun, hann er fyndinn og er mjög 

líklega dökkhærður. Honum finnst kona jafn falleg án farða og sér ekkert nema hana, 

þrátt fyrir að besta vinkonan sé gullfalleg (Tranell og Hindes, 2005). 

Martraðarmaðurinn er að mati þessum lista með sítt hár og alltof vöðvastæltur. 

Konur eru heldur ekki hrifnar af því að karlmenn séu mikið eldri en þær. Rödd hans er 
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pirrandi, hann er skeggjaður og hann heldur enn að hljómsveit hans muni verði 

heimsfræg, mörgum árum eftir hún leysist upp. Hann kemur konunni á óvart þegar 

hún er út á lífinu með vinkonum sínum, sem gefur til kynna að hann sé að njósna um 

hana fremur en að koma henni skemmtilega á óvart. Martraðarmaðurinn þvær sér 

eingöngu þegar honum er sagt að gera það og sinnir tölvuleikjum meira en konu sinni 

(Tranell og Hindes, 2005).  

Bandaríska tímaritið Cosmopolitan birtir í flestum tölublöðum sínum 

ráðleggingar til kvenna varðandi hitt kynið, sem þær geta nýtt sér við makaleit.  Í 

báðum tölublöðunum sem skoðuð voru er sérstakur kafli sem kallast handbók um 

karlmenn. Líklegt er að þessi kafli sé fastur liður í tímaritinu. Í febrúar tölublaði ársins 

2006 er til að mynda fjallað um hvað húðflúr karlmanna segja um persónuleika hans 

(Green, 2006). Í apríl tölublaði ársins 2005 eru hins vegar birtar tölfræðiupplýsingar 

um fyrstu gjörðir karlmanna að morgni og rætt hvað þær segja um þá. Að mati 

þessum upplýsingum eru hæst hlutfall þeirra karlmanna sem byrja daginn á að fara í 

sturtu. Gratch (2005) segir þessa athöfn benda til þess að karlmaður ætli að taka 

daginn með trompi, hann sé einbeittur og skipulagður. Strax í kjölfarið koma 

karlmenn sem leyfa sér að blunda eftir að vekjaraklukkan hringir, það er að segja 

þangað til hún hringir aftur. Að mati Gratch taka þessir karlmenn lífinu ekki of 

alvarlega og eru ekki mjög metnaðargjarnir. Í sama tölublaði birtist listi yfir tíu lygar 

sem líklegt er að kærastar segi, sem flokkast þá líklega undir hvítar lygar. Lygarnar 

sem koma fram eru meðal annars að kærastanum sé alveg sama þó hann haldi á 

handtösku kærustunnar, að hann sverji að hann hafi bara drukkið tvo bjóra og að hann 

hafi bara horft á þessa stelpu vegna þess hversu ótrúlega lík hún var Colin Powell 

(Schlesinger, 2005).Ýmsar aðrar hugmyndir um karlmenn koma fram í þessu tímariti, 
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þar á meðal hvernig karlmenn sýni ást sína og niðurstöður lesendakönnunar um 

athyglisverðasta karlmanninn.  

 

Viðtöl við konur 
 

Hvaða hugmyndir hafa raunverulegar konur um karlímyndir og karlmennsku? 

Til að fá innsýn í það voru fjórtán konur á aldrinum 16 til 59 ára teknar tali. Spurt var 

um tvennt, annars vegar hvernig þeim fyndist ímynd hins fullkomna karlmanns vera, 

hins vegar hvað fælist í karlmennsku eða hver væri hin dæmigerða karlmennska. 

Konurnar sögðu sína persónulegu skoðun á umfjöllunarefninu en tóku fram ef þær 

fjölluðu um það út frá þjóðfélagslegu sjónarhorni. Það kom í ljós að þær konur sem 

voru spurðar höfðu margskonar hugmyndir um karlímyndir og karlmennsku. Þar sem 

úrtakið var ekki mjög stórt er ekki hægt að alhæfa um allar konur út frá niðurstöðum 

viðtalanna. Viðtölin veita því aðeins innsýn í hugmyndir kvenna um karlímyndir og 

karlmennsku. Vegna þess að orðin fullkomin karlímynd og karlmennska voru ávallt í 

svörum viðmælenda er ekki komist hjá því að þau séu oft notuð. 

16 ára 
 

Þrjár sextán ára stúlkur voru spurðar um karlímyndir og karlmennsku. Allar 

búa þær enn í foreldrahúsum og eru að klára grunnskóla. Ein þeirra segir hina 

fullkomnu karlímynd vera dökkhærðan karlmann, með flottar tennur, ófeiminn, 

skemmtilegan og elskulegan en ekki of væminn. Hún segir fötin líka skipta miklu 

máli. Sem dæmi um fullkomna karlímynd nefnir hún leikarann Jesse McCartney sem 

leikur í sjónvarpsþættinum Summerland. Það að vera almennilegur, þroskaður og 

herramaður sem er kurteis og ber virðingu fyrir konum telur hún vera karlmennsku. 



Hugmyndir úr samtímanum um karlímyndir og karlmennsku 

Háskólinn á Akureyri 
Hulda Jónsdóttir 

21

Önnur  þeirra segir hinn fullkomna karlmann hugsa um útlitið, vita hvað konur 

vilji, vera skemmtilegan, góðan og tillitssaman. Sem dæmi um fullkomna karlímynd 

nefnir hún Óla Geir, fyrrum Herra Ísland sem er með sjónvarpsþátt á Sirkus. 

Karlmennsku telur hún vera að koma hreint fram og þykjast ekki vera annað en maður 

er. 

Sú þriðja segir hina fullkomnu karlímynd vera Brad Pitt, útlitslega. Hún segir 

hinn fullkomna karlmann vera góðan, heiðarlegan, sætan, skemmtilegan, með góða 

menntun, góða vinnu og eiga fullt af peningum. Það að vera ekki aumingi, vera harður 

af sér og ekkert vælandi telur hún felast í karlmennsku. Enn fremur segir hún felast í 

karlmennsku að kunna að laga hluti, t.d. bilaðan bíl og ekki vera karlremba. 

18 ára 
 

Átján ára menntaskólastúlka segir hina fullkomnu karlímynd vera hávaxinn, 

dökkhærðan og vöðvamikinn karlmann. Hún segir að hann þurfi að vera 

skemmtilegur, fyndinn og góður. Dæmi um fullkomna karlímynd segir hún vera 

aðalsöguhetjuna í sjónvarpsþættinum Prison Break. Það sem felst í karlmennsku er að 

mati henni að vera sjálfstæður, borga fyrir flest og hafa völdin. Jafnframt telur hún 

felast í karlmennsku að vera vöðvastæltur, sterkur og hraustur. Hún nefnir föður sinn 

sem dæmi um karlmennsku en ímynd hans er hinn harðduglegi bóndi. 

24 ára 
 

Tuttugu og fjögurra ára einstæð móðir og nemi telur hina fullkomnu karlímynd 

vera persónubundna, það sé mismunandi hvað höfðar til hvers og eins. Hún telur þó 

algengt vera að telja vöðvamassa álitlegan á karlmanni og telur marga karlmenn 

jafnvel þjást af minnimáttarkennd vegna þess að þeir séu of rindilslegir. Hún segir 

margar konur vera sammála um það að íþróttalegir gaurar séu einna flottastir, því þeir 
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eru stæltir án þess að vera of mikil vöðvatröll. Hún segist sjálf heillast af grönnum 

karlmönnum og finnst of miklir vöðvar á karlmönnum vera fráhrindandi. Hún telur þó 

fallega stælta og hraustlega karlmenn, með flott bak og stæltan rass, vera heillandi. 

Þekktir karlmenn sem gætu fyllt upp í ímynd hins fullkomna karlmanns eru að hennar 

mati leikararnir Jude Law, Johnny Depp, Orlando Bloom, Elijah Wood og Jared Leto. 

Hún telur þessa alla vera mjög kynþokkafulla á strákslegan hátt.  

 Það fyrsta sem kemur upp í huga hennar varðandi karlmennsku er að vera 

harður karl og segist telja það hafa verið ríkjandi viðhorf í gegnum tíðina. Hennar 

hugmyndir um karlmennsku eru að vera hraustur, hugdjarfur og engin tepra. Hún 

segir fífldirfsku og slagsmál ekki endilega flokkast undir karlmennsku og tekur fram 

að hún sé ekki hrifin af slíku. Hún segir í raun að allt sem karllægt er sleppi undir 

karlmennsku, bara að vera ekki metromaður, hún segist ekki vilja þurfa að fela 

snyrtidótið sitt fyrir karlmanni. Hún telur vera einhver tengsl á milli karlmennsku og 

íþrótta, eða karlmennsku og bíla. Hóp af karlmönnum sem sitja með öl í annarri og 

horfa á einhverja tegund af íþróttum, telur hún vera mjög karlmennskulegt. 

25 ára 
 

Tuttugu og fimm ára gömul móðir, nemi og verslunarkona í sambúð, telur hina 

fullkomnu karlímynd vera hraustlegan og hávaxinn karlmann sem ekki er of 

vöðvastæltur en heldur ekki of rindilslegur. Hún segir hann vera traustan, 

áreiðanlegan og andlega sterkan. Hin fullkomna karlímynd aflar góðra tekna, er góður 

faðir og eiginmaður, og heiðarlegur án þess að vera móðgandi. Hann má vera ögn 

rómantískur en alls ekki of væminn. Þegar spurt er um karlmennsku segir hún orðið 

sterkur vera mjög karlmannlegt orð. Hún segir þar að auki felast í karlmennsku að 

geta hugsað um fjölskyldu sína, ekki vera of grátgjarn, ekki hugsa of mikið um útlitið 

(metromaðurinn) og það að hafa leyfi til þess að gefa frá sér ýmis búkhljóð án þess að 
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valda of miklum usla. Hún segir einnig að hún telji karlmennsku geta verið 

margskonar. 

27 ára 
 

Viðmælandinn er tuttugu og sjö ára nemi í sambúð. Hinn fullkomni karlmaður 

er í augum hennar hávaxinn og dökkhærður. Hann sér vel fyrir heimilinu, er traustur 

og stöðugur, sinnir fjölskyldunni en er jafnframt með metnað í vinnu sinni. Hann er 

harður út á við en mjúkur inn á við. Hún telur hinn fullkomna karlmann vera nokkurs 

konar ofurmann sem ekki sé til og bætir við að óvíst væri að konur myndu vilja 

fullkominn karlmann. Hún telur persónuna Dr. House vera flotta karlímynd en hann er 

hrokafullur og sérvitur læknir. Það sem henni dettur í hug varðandi karlmennsku er 

harður gaur sem skiptir um dekk á hlýrabolnum í vondu veðri, hún telur jafnvel vera 

mjög þunna línu á milli karlmennsku og heimsku.  

28 ára 
 

Viðmælandinn er tuttugu og átta ára nemi og einstæð tveggja barna móðir. Að 

mati henni er hinn fullkomni karlmaður föðurlegur, ábyrgðarfullur, opinn, fyndinn og 

ljúfur en samt harður. Hann er myndarlegur en ekki of sætur, ekki metromaður eða of 

mikill súkkulaðigaur. Starf skiptir máli, hann má samt ekki alltaf vera í vinnunni því 

hann þarf að geta sinnt fjölskyldunni. Hún leggur áherslu á föðurímyndina, ábyrgð og 

starf vegna þess að hún er sjálf móðir. Hún segir að starfsframi og ríkidæmi geti verið 

neikvætt, þar sem það geti þýtt að starfið komi framar fjölskyldunni. Hún telur það 

ekki aðlaðandi og segir vinnutíma bankastarfsmanna heillandi. Hún segir leikarana 

Hilmi Snæ Guðnason og George Clooney geta fallið undir hina fullkomnu karlímynd. 

Karlmennska er í hennar huga framtakssemi í verki, dugnaður, að vera 

sterklega byggður, með stóran faðm, skegg og bringuhár. Hún telur einnig felast í 
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karlmennsku að geta rætt um öll heimsins mál, vera víðsýnn og reynsluríkur. Hún 

telur fósturföður sinn hafa þessa eiginleika karlmennskunnar.  

30 ára 
 

Þrítug, gift, þriggja barna móðir, sem starfar á leikskóla, telur að þjóðfélagið 

gefi ákveðin skilaboð um hina fullkomnu karlímynd. Karlmaðurinn á að vera í góðri 

stöðu, eiga fullt af peningum og vera virkur í íþróttum. Hann á að eiga jeppa, stunda 

skíði og boltaíþróttir. Um leið á hann að vera mjúkur, hugsa um heimilið og sinna 

börnunum í frístundum. Hennar eigin hugmyndir um fullkominn karlmann er að hann 

þarf að hafa húmor, líka fyrir sjálfum sér, vera gáfaður og góður við börnin. Skilaboð 

þjóðfélagsins um karlmennsku er að vera harður af sér og ekki sýna tilfinningar. 

Einnig felst í karlmennsku að geta hlegið að öllu og ákveðið virðingarleysi gagnvart 

gömlum gildum. Karlmenn mega svo mýkjast með aldrinum og verða góðir feður.  

31 árs 
 

Viðmælandinn er gift tveggja barna móðir á  þrítugasta og fyrsta ári og starfar 

sem þroskaþjálfi. Hún segir hinn fullkomna karlmann eiga að vera skilningsríkan, 

hreinskilinn, hraustlegan en samt ekki vöðvabúnt og stinnur rass skemmir ekki fyrir. 

Hún segir enn fremur að hann þurfi að vera vinur, sem hægt er að tala við. Brad Pitt 

telur hún vera hina fullkomnu karlímynd, útlitslega. Hún segir dæmigerða 

karlmennsku vera að líta stórt á sig, vera ánægður með sjálfan sig og státa sig af 

afrekum sínum.  

33 ára 
 

Talað var við tvær þrjátíu og þriggja ára konur sem báðar eru 

leikskólakennarar og í sambúð. Önnur talar eingöngu um karlmennsku en telur í raun 

hina fullkomnu karlímynd vera nokkurn veginn sama hlutinn. Hún byrjar á að nefna 
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leikarana Sean Connery og George Clooney sem ímyndir karlmennskunnar. Skegg og 

grátt hár er eitthvað sem hún tengir við karlmennsku. Hún segir karlmennsku einnig 

felast í sjálfsöryggi og kjarki, að vera svolítið svalur og yfirvegaður en jafnframt hafa 

kjark til að sýna viðkvæmni. Hún segir karlmennsku ekki bara vera hin harða hlið 

karlmannsins, heldur einnig mjúka hlið hans. Karlmaðurinn á að kunna að koma fram 

við konur af virðingu, því það er ekki karlmennska að koma ekki vel fram við þær.  

Hin, sem er tveggja barna móðir, segir ímynd hins fullkomna karlmanns vera 

sterklegan, stóran og stæðilegan karlmann sem er jarðbundinn, yfirvegaður og 

traustur. Hann þarf að geta tekið á málunum, vera hugaður og sterkur, bæði andlega 

og líkamlega. Hinn fullkomni karlmaður er að hennar mati þolinmóður og geðgóður, 

bæði við börnin og fólk almennt. Jafnframt er hann svolítill töffari og helst á aldrinum 

30 til 40 ára. Hún segir leikarann Ben Affleck fylla nokkurn veginn upp í þessa ímynd 

en telur hann verða nær fullkomnun eftir nokkur ár.   

Karlmennsku telur hún felast í að vera sterkur, að harka af sér og ekki sýna 

tilfinningar. Einnig segir hún hana felast í að vera herramaður, til dæmis opna hurð 

fyrir konu eða halda á henni sé hún slösuð, sem sagt dálítil hetja í sér. Henni finnst 

karlmannlegt að vera í vinnuskyrtu og rifnum gallabuxum, jafnvel með hey í hárinu, 

þessir hlutir bendi til að hann sé að gera eitthvað, sé duglegur. Hins vegar finnst henni 

draga úr karlmennskunni þegar karlmaður er í silkiskyrtu, eða sé hann með 

eyrnalokka. 

35 ára 
 

Að mati þrjátíu og fimm ára giftrar, heimavinnandi, tveggja barna móður er 

hin fullkomna karlímynd fyrst og fremst traustur, sjálfstæður og sveigjanlegur 

karlmaður. Hann er duglegur að hreyfa sig og hugsar um heilsuna. Að mati henni 

snýst fullkomnunin meira um verk en ákveðið útlit. Hún nefnir dæmisögu um hvernig 
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fullkomnunin sýnir sig í verki: Hann bankar, lætur vita af sér, hún opnar hurðina og 

sér að hann er með stóran blómvönd. Hún setur blómin í vatn og á meðan kemur hann 

enn meira á óvart með dýrindis ostabakka. Ef hún á að nefna ákveðið útlit, segir hún 

Robbie Williams og Frank Sinatra falla vel inn í ímyndina. Þeir eru báðir 

kynþokkafullir, á sinn hátt. Hún segir Sinatra þó standa framar, hann hafi verið 

glæsilegur og seiðandi, nokkurs konar frummynd sem enginn getur leikið eftir. 

 Hún telur það sem felist í hugtakinu karlmennsku vera einfalt, fyrst og fremst 

að vera maður sjálfur, að vera trúr sjálfum sér. Þar að auki segir hún falla undir 

hugtakið að taka þátt í fjölskyldulífinu, virða maka sinn og stunda áhugmál sín sem og 

hvað karlmaður geti sýnt í verki. Hún segir Frank Sinatra og mafíósaímyndina vera 

mikil karlmennskutákn. Hún talar um karlmennsku í sama samhengi og fullkomna 

karlímynd. 

59 ára 
 

Fimmtíu og níu ára kona, sem er gift og móðir fjögurra uppkominna barna, 

segir hina fullkomnu karlímynd vera traustan, heiðarlegan, blíðan, tillitssaman og 

skemmtilegan karlmann, sem er jafnframt góður dansari. Mikilvægast telur hún þó að 

hann sé góður félagi. Karlmennsku segir hún vera hraustlegt og gott útlit, ásamt því að 

hafa innri styrk og ró. Jafnframt telur hún hana vera samspil ytri og innri sjarma, 

ákveðin útgeislun sem skín svo af karlmönnum að hún fær í hnén. Jón Baldvin 

Hannibaldsson segir hún vera mjög sjarmerandi og karlmannlegan mann, sem sé 

mikill orðhákur. 
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3.2. Hugmyndir karlmanna um ímyndir og áhrif þeirra 
 

Tekin voru viðtöl við átta karlmenn á aldrinum 17 til 62 ára. Þeir voru spurðir 

sjö spurninga í sambandi við karlímyndir og hvaða áhrif þær hafa á karlmenn. Í fyrsta 

lagi var spurt hvort þeim fyndist karlímyndir í samfélaginu hafa áhrif á þeirra eigin 

sjálfsmynd og hugmyndir um hvernig karlmenn ættu að vera. Í öðru lagi var spurt um 

þekktar karlímyndir sem hefðu áhrif á viðmælendur. Þriðja spurningin beindist að því 

hvað fælist í karlmennsku og sú fjórða um karlímyndir í íslensku samfélagi. Þá var í 

fimmta lagi spurt um fyrirmyndir í æsku og í kjölfarið var spurt hvort viðmælendum 

fyndist vanta sterkar karlímyndir eða fyrirmyndir nú á dögum. Að síðustu var spurt 

hvers konar sjónvarpsefni höfðaði til viðmælenda.  Svörunum er raðað eftir aldri 

viðmælenda, fyrstur kemur sá yngsti og síðast kemur sá elsti. Að sjálfsögðu er ekki 

hægt að alhæfa um alla karlmenn út frá þessum viðtölum, heldur gefa þau aðeins 

innsýn í hugmyndir karlmanna um þessi mál. Eins og í viðtölunum við konurnar 

komu orðin karlmennska, karlímynd og fyrirmynd fyrir í hverju viðtali og birtast þau 

því oft á næstu blaðsíðum. 

17 ára 
 

Menntaskólanemi á sautjánda ári segir að karlímyndir samfélagsins hafi á 

einhvern hátt áhrif á eigin sjálfsmynd. Finnst honum það helst tengjast útliti eins og 

það að vera flott klæddur og vöðvastæltur. Hann telur einnig að karlmenn eigi að vera 

betri bílstjórar en konur. Sú karlímynd í kvikmyndaheiminum sem höfðar til hans er 

leikarinn Vin Diesel sem honum finnst vera mjög svalur töffari og væri ekkert á móti 

því að vera jafn mikill harðjaxl eins og hann. Hann man ekki eftir karlímynd úr 

íslensku samfélagi sem höfðar sérstaklega til hans. 
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Það sem honum finnst felast í karlmennsku er að veri ekki karlremba og kunna 

að hegða sér eftir aðstæðum, þ.e. vera harður þegar við á og mjúkur þegar við á. Hann 

telur einnig felast í karlmennsku að vera líkamlega vel byggður, vöðvastæltur og að 

vera góður að keyra. Á yngri árum man hann eftir að hafa litið mjög upp til eldri 

bróður síns og ætlaði að verða eins og hann. Úr sjónvarpi man hann eftir að 

fyrirmyndin var slökkviliðsmaður sem var mikil hetja sem bjargaði öllum. Hann 

segist einnig líta mjög upp til föður síns, sérstaklega vegna þess hversu ungur hann er 

í anda og hefur góðan húmor. Honum finnst vanta eðlilegar góðar karlímyndir sem 

bera virðingu fyrir fólki og sýna að karlmenn eru ekki hálfvitar, sérstaklega þegar átt 

er við unga karlmenn í sjónvarpi. Hann nefnir að hann sé alls ekki hrifinn af 

Gilzenegger og svoleiðis gaurum. Ýmis konar sjónvarpsefni höfðar til hans en mest 

þó gamanmyndir, sérstaklega með fyndnum blökkumönnum eins og Martin 

Lawrence, og spennumyndir. Hann nefnir sérstaklega að vera ekki hrifinn af 

hryllingsmyndum.  

24 ára 
 

Viðmælandinn er tuttugu og fjögurra ára karlmaður sem starfar á leikskóla og 

er í sambúð. Hann segir að karlímyndir samfélagsins hafi alls ekki áhrif á hans eigin 

sjálfsmynd. Hann nefnir þó tvær þekktar karlímyndir sem höfða til hans, persónuna 

Jack Bauer úr sjónvarpsþáttunum 24 og Óla Stefánsson handboltamann. Hann segir þá 

báða vera hetjur á sinn hátt og að hann væri alveg til í að vera svona hetja. Hann segist 

alveg vera til í að vera jafn góður í handbolta og Óli Stefánsson. Þegar spurt er um 

ímyndir úr íslensku samfélagi nefnir hann þjálfara sína, Axel Stefánsson og Rúnar 

Sigtryggsson. Hann segir þá hafa mikil áhrif á sig. 

Hugmyndir hans um karlmennsku eru mjög einfaldar, að hafa fæðst með typpi 

og að horfa á fréttir. Af fyrirmyndum úr barnæsku nefnir hann fyrstan 
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fótboltamanninn Diego Maradona. Hann æfði fótbolta og segir Maradona vera hinn 

fullkomna leikmann. Einnig nefnir hann að hann hafi litið upp til Valdimars 

Grímssonar handboltahetju sem og föður síns og eldri bræðra. Honum finnst helst 

vanta sterkar karlímyndir á leikskóla, reyndar að þar vanti alveg karlímyndir þar sem 

mikill meirihluti starfsfólks á leikskólum eru konur. Það sjónvarpsefni sem höfðar 

hvað mest til hans eru hetjuþættir á borð við Prison Break og 24 en hann segist horfa 

á flest. 

26 ára 
 

Tuttugu og sex ára kokkur í sambúð segir að honum finnist karlímyndir ekkert 

hafa svo mikil áhrif á sig. Hann telur að það séu í raun tvær ímyndir í gangi, annars 

vegar hinn útlitslega fullkomni maður og hins vegar bumbukarlinn, þ.e. ímyndin sem 

birtist í mörgum sjónvarpsþáttum nú á dögum, hann er latur, dálítið heimskur og með 

bumbu. Homer Simpson er hin fullkomna ímynd bumbukarlsins. Hann telur því að 

allir geti fundið karlímynd við sitt hæfi og hagað sér eftir því. Hann segir einmitt eina 

svona karlímynd úr sjónvarpi höfða til sín, Doug Hefner í þættinum King of Queens.

Hann er sem sé ekkert alltof iðinn við heimilisstörfin, feitur og pínu vitlaus. Hann 

nefnir þó einnig að leikarar sem komnir eru til ára sinna eins og Sean Connery, Jack 

Nicholson og Pierce Brosnan höfði einnig til hans. Þeir eru flottir þrátt fyrir að þeir 

séu farnir að láta á sjá sökum aldurs og eru jafnvel komnir með bumbu. Þegar spurt er 

um karlímyndir úr íslensku samfélagi segir hann að köldu viðskiptagaurarnir séu 

flottir, þrátt fyrir að vera orðnir dálítið siðblindir, karlmenn eins og Jón Ásgeir eða 

Björgólfur Thor, svona pabbastrákar eins og hann orðar það. 

Það sem honum finnst felast í karlmennsku er flottur líkami, nóg af peningum, 

flottir bílar og góð vinna. Til að falla undir karlmennsku þarf karlmaður að geta 

framfleytt sjálfum sér og vera sjálfstæður. Um fyrirmyndir í barnæsku nefnir hann 
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fyrst afa sinn, hann ólst upp hjá honum og var hann föðurímyndin. Hann langaði að 

verða fræg fótboltastjarna enda æfði hann fótbolta í bernsku. Hann leit því upp til 

frægra fótboltamanna á borð við Marco Van Basten, Ruud Gullit og Frank Rijkaard, 

hollenska tríósins sem lék með AC Milan í ítalska boltanum á sínum tíma. Honum 

finnst ekki vanta sterkar karlímyndir. Hann telur að ekki sé sama pressan á karlmenn 

og konur um fullkominn líkama. Til að mynda eru átraskanir eins og lystarstol mun 

fátíðari hjá karlmönnum en konum. Þrátt fyrir að hafa gaman af þáttum um 

bumbukarla, eins og hann kallar þá, þá höfða spennuþættir á borð við Prison Break og 

Lost mun meira til hans. 

30 ára  
 

Þrítugur karlmaður, sem starfar sem þjónustufulltrúi, segir að ímyndir í 

samfélaginu hafi að einhverju leyti áhrif á sjálfsmynd hans. Hann telur það þó 

hugsanlega tengjast öfund, í sambandi við til dæmis fatnað eða gott starf. Hann segir 

að þrátt fyrir að þessar ímyndir hafi áhrif, geri hann ekkert í því að haga sér eða breyta 

sér í samræmi við þær. Ímyndir höfðu að hans sögn önnur áhrif þegar hann var yngri, 

þá gáfu þær honum hugmyndir um hvernig hann vildi verða í framtíðinni en segist nú 

vita að það verði ekkert úr því. Hann telur karlímyndir samfélagsins gefa hugmyndir 

um það hvernig karlmenn eigi að vera. Hann segir að þau skilaboð séu að það skipti 

öllu að halda sér í formi en áður fyrr þótti mikilvægt að vinna mikið, það var merki 

um sannan karlmann. 

Þegar spurt er hvers konar karlímyndir úr sjónvarpi eða kvikmyndum höfði til 

hans og hvers vegna, segist hann líta upp til miðaldra töffara, eins og George Clooney 

eða Samuel L. Jackson. Hann segir ástæðuna vera að þeir séu þó nokkuð eldri en hann 

sjálfur en eru samt enn flottir og segist ekkert vera á móti því að eldast svona. Úr 

íslensku samfélagi nefndi hann að þeir karlmenn sem höfði til hans séu þeir sem 
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vegnar vel í lífinu og geti gert hvað sem er. Hann nefnir til dæmis Jón Ásgeir og 

Björgólf Thor en segist þó ekki öfunda þá af vinnunni heldur því frelsi sem velgengni 

þeirra veitir þeim til ýmissa athafna.  

Það sem honum finnst felast í karlmennsku er að vera kurteis, vera herramaður 

sem er til staðar ef konan þarf á honum að halda, geti til dæmis komið til hjálpar ef 

hún er strand, án þess þó að láta henni líða eins og hún sé óæðri. Föðurímynd finnst 

honum vera dæmi um karlmennsku. Um fyrirmyndir í barnæsku segist hann hafa litið 

mjög upp til afa síns. Afi hans var trillukarl og fékk hann útrás fyrir áhugamál sem 

hann var feiminn að tala um við jafnaldrana, það þótti sem sagt ekki flott að vera 12 

ára trillukarl. Ekki man hann eftir ákveðnum fyrirmyndum úr bókum eða sjónvarpi 

enda segist hann hafa fylgt hópnum, hafa tekið sér fyrirmyndir sem voru í tísku innan 

vinahópsins sem skiptu hann þó minna máli. Honum finnst karlímyndir vera almennt 

betri nú á dögum en áður fyrr. Mikil áhersla er á heilbrigt líferni og fyrirmyndirnar því 

heilbrigðari en áður fyrr en á tímabili fannst honum áberandi karlímyndir vera dálitlir 

óreglumenn. Hann segir að honum finnist karlmenn sífellt færast nær konum og verða 

í raun minni karlmenn. Hann segir að það sjónvarpsefni sem höfði til hans séu 

grínþættir og telur þá ekki hafa neitt gildi fyrir hann sem fyrirmynd, hann nefnir til að 

mynda Simpsons. Sannsögulegar eða raunverulegar kvikmyndir höfða mest til hans, 

ásamt grínmyndum en eins og með sjónvarpsþættina finnst honum þær ekki hafa gildi 

sem fyrirmyndir. Hann telur að hetjurnar í kvikmyndunum sé enn í átt að James Bond, 

persónur sem „halda kúlinu“ þrátt fyrir mikla bardaga og að sjálfsögðu sleppa þeir 

alltaf og eru alltaf töff.  

35 ára 
 

Þrjátíu og fimm ára kerfisfræðingur, sem er giftur þriggja barna faðir, segir að 

karlímyndir í samfélaginu hafi krefjandi áhrif á hann og að honum finnist karlmenn fá 
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þau skilaboð að þeir verði að standa sig í stykkinu, varðandi allt í samfélaginu. Þegar 

spurt er um karlímynd úr kvikmynd sem höfði til hans, nefnir hann aðalpersónuna í 

Office Space (gamanmynd um karlmann sem vinnur á skrifstofu, sem hann er orðinn 

hundleiður á og reynir hvað hann getur til að láta reka sig). Hann segir ástæðuna vera 

að vinnuumhverfi hans sjálfs sé ekki ósvipað og hann finni sig því með persónunni. 

Hann getur ekki nefnt karlímynd úr íslensku samfélagi sem hafi áhrif á sig.  

Honum finnst karlmennskuhugtakið vera mjög á reiki í dag, er ekki viss um að 

hann viti lengur hvað það þýði eða hvort það hafi raunverulega merkingu nú á dögum. 

Honum finnst karlmennska því vera nánast dautt hugtak, því það geti átt jafnt við 

konur sem karla og finnst líklegt að með auknu jafnrétti muni karlmennska deyja út. 

Hann segir þó að honum finnist felast í því ábyrgð og einhvers konar töff ímynd sem 

er þó frekar viðurkennd meðal ákveðinna hópa yngri manna.  

Í barnæsku var ungur uppfinningastrákur minnisstæðasta fyrirmyndin og 

jafnvel ofursvalir kúrekar sem voru alltaf kaldir. Faðir hans var honum fyrirmynd að 

einhverju leyti og einnig faðir vinar hans sem vann við eitthvað tengt tækni sem 

honum fannst mjög áhugavert. Fyrirmyndirnar tengdust því að mestu áhugamálum 

hans. Hann telur vera nóg af sterkum karlímyndum nú á dögum.  

Það sjónvarpsefni sem höfðar mest til hans eru heimildaþættir, eitthvað sem er 

raunverulegt og mótorsport þættir. Vel gerðar, góðar kvikmyndir af öllum gerðum 

höfða til hans og kvikmyndir byggðar á vísindaskáldsögum, þær þurfa þó að vera 

góðar. 

35 ára 
 

Annar þrjátíu og fimm ára karlmaður, sem einnig er kerfisfræðingur og giftur 

tveggja barna faðir, segist hljóta að verða fyrir einhverjum áhrifum af  karlímyndum 

en telur þó að þær segi ekki til um hvernig karlmenn eigi að vera. Hann segir að 
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ímyndir nú á dögum hafi ekki áhrif þar sem hann er búinn að mótast. Hann segir týpur 

eins og George Clooney leikur höfða til sín þegar spurt er um þekktar karlímyndir. 

Hann segir að hann komi alltaf karlmannlega fram, er rólegur og flott klæddur á 

hefðbundinn hátt. Honum finnst hann vera ferskur andardráttur úr fortíðinni og jafnvel 

nútímaútgáfa af Frank Sinatra. Frank Sinatra er einnig ofarlega í huga. Hann segir 

slíkar karlímyndir vera flotta karla, harða af sér og hafi svolitla mafíósalykt af sér. 

Hann segir að hann væri alveg til í að vera svona töff karl. Af karlímyndum í íslensku 

samfélagi nefnir hann Sigtrygg Baldursson tónlistarmann. Hann segir hann flotta týpu, 

fjölskyldumann sem þori að klæða sig eftir eigin stíl.  

Karlmennsku segir hann felast í að vera ekki með eitthvert bevítans væl en það 

telur hann algerlega rústa karlmennskuímyndinni. Hann segir karlmannlegan mann 

þurfa að geta tekið á hlutunum á rólegan og yfirvegaðan hátt og geta tekið ákvarðanir 

án þess að velta þeim of mikið fyrir sér. Hann segir enn fremur að karlmennska sé að 

vera góð fyrirmynd fyrir börnin. Fyrirmynd í barnæsku var fyrst og fremst faðir hans. 

Hann sagði hann vera alvöru karlmann sem var og er enn sífellt að. Hann segir hann 

fara á fætur klukkan fjögur, þá skúrar hann, fer svo á gæsaveiði og eftir það í vinnuna 

frá hálf átta til fimm. Eftir það skellir hann sér út á sjó á árabáti og veiðir til tíu um 

kvöldið. Hann segir hann vera mikinn töffara. Einnig nefnir hann söguhetju úr bók 

sem heitir Árni í Ferjukoti. Þessi persóna smíðaði sér þyrlu og var einhvers konar eins 

manns björgunarsveit sem bjargaði fólki á fjöllum. Hann segir vanta svolítið sterkar 

karlímyndir nú á dögum. Hann segir karlmanninn sífellt verða að passa sig hvað hann 

segir og gerir til að vera ekki sakaður um kynjamisrétti. Hann telur karlmenn hafa 

mýkst heilmikið og að það sé dýpra á alvöru karlmanninn en áður fyrr. Áður fyrr 

gerðu karlmenn það sem þeim sýndist, án þess að þurfa að fá leyfi og nefnir sem 
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dæmi föður sinn. Hann segir karlmenn ekki vera lengur karla og konur ekki heldur 

mikið konur, það sé orðið miklu jafnara á milli kynjanna.  

Sjónvarpsefni sem höfðar til hans eru fræðslumyndir ýmiskonar, hann segist 

hafa gífurlegan áhuga á öllu sem tengist vísindum og tækni, sem og mörgu fleiru eins 

og arkitektúr. Einnig segist hann vera hrifinn af breskum gamanþáttum. Húmorinn, 

sem einkennist af orðaleikjum og andstyggð, segir hann vera mun fágaðri en í 

bandarísku gamanþáttunum. Í bresku gamanþáttunum er leyfilegt að vera virkilega 

andstyggilegur og nefnir hann þáttinn Hótel Tindastól (Fawlty Towers) sem dæmi, þar 

sem hótelstjórinn gerir í því að vera andstyggilegur við spænskan þjón. Hann telur þó 

að slíkir þættir væru kannski ekki samþykktir nú á dögum. Kvikmyndir sem höfða til 

hans eru fyrst og fremst geim- og ævintýramyndir.  

40 ára 
 

Viðmælandinn er fertugur og er giftur tveggja barna faðir. Hann er nemi en 

starfar einnig sem ráðgjafi. Hann telur að ímyndir hafi ekki áhrif á sjálfsmynd hans nú 

á dögum en gefi honum samt ákveðin skilaboð um hvernig karlmaður hann eigi að 

vera. Hann telur að þessi skilaboð komi fyrst og fremst úr fjölmiðlum. Honum finnst 

áhersla á að karlmaður eigi að vera góður eiginmaður og heilbrigður einstaklingur 

sem er til fyrirmyndar. Hann segir að hann leiti að fyrirmyndum í því. Hann telur að 

mikið sé lagt upp úr hreyfingu og hollu mataræði. Hann segir að það séu ákveðin 

skilaboð til karlmanna á hans aldri sem komi úr fjölmiðlum. Karlmaðurinn á að taka 

þátt í heimilisstörfum og fjölskyldulífi, sem felur einnig í sér uppeldi barna. Þar af 

leiðandi er ætlast til að hann sé dálítið mjúkur, jafnvel mýkist með árunum. 

Sú karlímynd í íslensku samfélagi sem höfðar til hans er Magnús Scheving því 

hann er sammála því sem hann er að innprenta inn í uppeldi. Hann telur að það sé 

verðugt framtak til samfélagsins og geri því mjög gott. Karlmennska felst í hans huga 
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að vera sterkur, geta staðið á eigin fótum og hafa ákveðinn grófleika, í útliti og fasi, 

hann telur of fínlega karlmenn ekki vera mjög karlmannlega. Hann vill að skýr lína sé 

á milli kynjanna í þessu samhengi. Einnig segir hann hreysti felast í karlmennsku og 

það að vera laus við alla væmni. Þar að auki er karlmennska að hans mati að vera 

harður af sér og bera tilfinningar sínar ekki á torg, einnig að vera heiðarlegur og geta 

barist fyrir fjölskyldunni sem verndari hennar. 

Fyrsta fyrirmyndin sem hann man eftir var faðir hans. Hann var lögreglumaður 

og valdmannslegur. Hann segir að það hafi breyst á unglingsárunum, þá var ekki nógu 

flott að vera lögreglumaður. Síðar, þegar hann var sendur í sveit, fékk hann mikinn 

áhuga á sveitinni og sveitastörfum. Bóndinn var settur upp á ákveðinn stall, varð 

ákveðin fyrirmynd því að hann var hraustur og sterkur. Um ellefu eða tólf ára aldur 

man hann að hann bað um að fá klippingu eins og John Travolta, sem þá var 

geysivinsæll vegna kvikmyndarinnar Grease. Hann sagðist hafa farið oft á þá mynd í 

bíó. Ímyndin var einhvers konar góður gæi en samt töffari, flottur gaur sem gat náð 

sér í stelpur, þetta var því eftirsóknarverð ímynd fyrir verðandi ungling. Á 

unglingsárunum fór hann að taka sér til fyrirmyndar leikarana Arnold Swarzenegger 

og Sylvester Stallone sem voru stæltir og vöðvamiklir. Hann segir að þessir leikarar 

og kvikmyndirnar sem þeir léku í, þá sérstaklega Stallone í Rambo og Rocky 

myndunum, hafi haft mikil áhrif á að hann fór að stunda líkamsrækt og þá sérstaklega 

lyftingar. Hann telur það hafa haft mikil áhrif á mótun sína og hafi fleytt honum yfir 

unglingsárin. 

Karlímyndir úr íþróttum segir hann vera sterkar ímyndir og mótandi nú á 

dögum varðandi íþróttir, ekki þó endilega varðandi karlmennsku. Að frátöldum 

ímyndum í íþróttum finnst honum búið að mýkja karlmanninn mjög upp og finnst 

vanta karlmennsku í hann. Það sjónvarpsefni sem höfðar til hans er fræðsluefni ýmis 
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konar, sérstaklega íslenskar heimildamyndir en einnig það efni sem fjallar um útilíf, 

veiðar og slíkt. 

62 ára 
 

Viðmælandinn er karlmaður um sextugt, sem er giftur og á fjögur uppkomin 

börn. Það má segja að hann sé þúsundþjalasmiður þar sem hann kemur að ýmsum 

kimum atvinnulífsins. Hann segir ímyndir ekki hafa áhrif á hans sjálfsmynd en finnst 

karlmaðurinn hafa misst það gildi að vera fyrirvinna fjölskyldunnar, það sé meira jafnt 

á milli kynjanna nú en áður fyrr. Hann telur þó að karlmaður hafi ákveðnar skyldur 

gagnvart fjölskyldu sinni og að hann eigi að halda utan um þá hlið sem lítur að 

fjármálum og ýmsu viðhaldi. Þær ímyndir úr sjónvarpi og kvikmyndum sem höfða til 

hans eru íþróttamenn enda hefur hann mikinn áhuga á íþróttum. 

Hann segir að þær ímyndir úr íslensku samfélagi sem höfði til hans séu 

stjórnmálamenn á borð við Jón Baldvin Hannibaldsson, Steingrím J. Sigfússon og 

Össur Skarphéðinsson sem hann telur vera skemmtilega persónuleika og góða 

ræðumenn. Leikarinn Þráinn Karlsson er einnig ofarlega í huga því hann er að hans 

mati flottur karl og skemmtilegur ræðumaður. Karlmennska felur að hans mati í sér að 

vera traustur, heiðarlegur og sterkur á líkama og sál. 

Á yngri árum leit hann upp til stóra bróður síns vegna gáfna hans og víðsýni, 

hann leitaði því oft til hans. Af þekktum persónum var fótboltamaðurinn George Best 

fyrirmynd, hann vildi getað leikið fótbolta eins vel og hann, honum þótti hann líka 

flottur gaur sem íþróttamaður. Hann nefndi sérstaklega að hann hefði ekki litið upp til 

persónulegs lífstíls hans, því Best var mikill glaumgosi. Einnig leit hann upp til 

íþróttamannsins Vilhjálms Einarssonar, fannst hann mikill karlmaður og íþróttamaður 

af heimsklassa. Nú á dögum finnst honum vanta raunverulegar sterkar fyrirmyndir. 

Honum finnst karlímyndirnar orðnar frekar flatneskjulegar, til dæmis í stjórnmálum. 
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Áður fyrr taldi hann stjórnmálamenn mikla skörunga en telur þá vera að deyja út með 

nýrri kynslóð, telur vanta víðsýni hjá yngri kynslóðinni sem sé jafnvel of mikið 

skólagengin en vanti reynslu úr skóla lífsins. Af því sjónvarpsefni sem höfðar til hans 

eru íþróttir númer eitt en hann hefur einnig gaman af fræðsluþáttum ýmis konar og 

góðum spennu- og sakamálamyndum. 

 

3.3. Sjónvarpsefni 
 

Rýnt var í nokkra sjónvarpsþætti sem eru nú á dagskrá og karlímyndir þeirra 

skoðaðar. Fyrst má þar nefna framhaldsmyndaþáttinn Lost (Lieber, Abrams og 

Lindelof, 2004-2006) sem er á dagskrá Ríkisjónvarpsins. Þátturinn fjallar um fólk sem 

kemst lífs af eftir flugslys og dagar uppi á afskekktri eyju. Nokkrar aðalkarlímyndir 

eru í þættinum en þær eiga það flestar sameiginlegt að sýna á sér allt aðra hlið á eynni 

heldur en í hinu venjulega lífi. Mesta umbreytingin er á persónunni Locke, sem fyrir 

slysið var einmana miðaldra skrifstofublók sem varð fyrir athlægi vinnufélaga sinna 

og var orðinn bundinn hjólastól. Í slysinu gerðist eitthvað kraftaverk, að minnsta kosti 

umbreyttist Locke í mikinn harðjaxl og einn af leiðtogum fólksins. Hann fer í hlutverk 

herforingja sem er hugrakkur, kænn og veit hvernig á að bregðast við öllum 

aðstæðum. Jack er góði gaurinn sem þó er ekki að flagga tilfinningum sínum. Hann er 

læknir sem gekk illa í einkalífinu sökum vinnunnar. Hæfileikar hans nýtast vel á eynni 

og má segja að hlutverk hans verði góða hetjan. Hann er hávaxinn, dökkhærður, 

myndarlegur, getur verið hugrakkur og vill að komið sé vel fram við alla. Það má 

segja að í honum sé hægt að finna ýmsa þá kosti hins fullkomna karlmanns, sem bæði 

komu fram í viðtölunum og í tímaritunum. Sawyer er andstæðan við Jack; hann 

hugsar mest um sjálfan sig og hvernig hann geti komist af. Hann er ljóshærður, með 

síðara hár en hinir og skeggjaður. Hann er myndarlegur svikahrappur sem tekst með 
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kænsku sinni að ná völdum í hópnum. Samt sem áður er erfitt að átta sig á því hvort 

hann er virkilega vondur eða hvort leynist einhver gæska í honum. Sawyer sýnir þó 

sömu hliðar á sér á eynni og í sínu venjulega lífi ólíkt flestum öðrum og reynir ekki að 

leyna því hver hann er, það má því segja að ímynd hans sé óbreytanleg. Hurley er feiti 

gaurinn sem er einnig mikil gunga og vill engum illt. Vegna gífurlegrar átsýki sinnar 

var hann lagður inn á geðveikraspítala og vann svo gífurlega háa fjárhæð í happdrætti 

fyrir slysið. Að lokum er vert að nefna Sayid, hinn karlmannlega og myndarlega 

pyntara frá Írak. Ekki var starfsvalið að eigin ósk en engu að síður ferst honum það 

vel úr hendi. Þrátt fyrir þessa hlið hans sýnir hann viðkvæmni og mýkt. Hann er 

harður ef aðstæðurnar ætlast til þess af honum en á einnig til að sýna mikla góðvild.  

Wanted (Zamacona, 2006) er þáttur sem Skjár Einn hefur nýlega hafið 

sýningar á. Þátturinn fjallar um sérsveit sem leitar uppi verstu glæpamenn á flótta. 

Sérsveitin er sett saman af fimm ólíkum karlmönnum. Þeir eiga þó allir sameiginlegt 

að vera dálitlar karlrembur, í þeim skilningi að finnast konur ekki eiga erindi í 

hættuleg lögreglustörf sem krefjast hugrekki, einbeitni og útsjónarsemi. Þetta sést best 

þegar sjötti aðilinn bætist í hópinn en sá aðili er kona. Allir hinir hópmeðlimirnir eru 

mjög ósáttir við að fá konu til liðs við sig því þeir hafa enga trú á að hún geti gert 

nokkuð af viti. Þeir eru allir harðjaxlar á sinn hátt og eru allir að kljást við vandamál í 

einkalífinu, sem er mjög dæmigert fyrir bandaríska lögregluþætti. Aðalmaðurinn, sem 

fer fyrir hópnum er fráskilinn og fyrrverandi eiginkona hans er sífellt nöldrandi því 

hann hefur ekki tíma til sinna börnum sínum sökum vinnunnar. Svo virðist vera að 

vinnan hafi forgang í lífi hans, þrátt fyrir að hann reyni stundum að sinna 

föðurhlutverkinu. Hinir sérsveitarmeðlimirnir eru af nokkrum gerðum en þeir eru þó 

allir á svipuðu aldri, um það bil 25-35 ára. Má þar fyrstan nefna sakleysislega, trúaða 

og yfirvegaða gaurinn. Hann er stór og stæðilegur en vinnan kallar fram mikla 
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árásargirni sem er í mótsögn við persónulega hlið hans. Annar meðlimur sveitarinnar 

er ættaður frá rómönsku Ameríku og fyllir upp í staðalímyndina að vera mikill 

glaumgosi og kvennamaður. Hann er dökkhærður, stæltur, myndarlegur og virðist 

geta vafið kvenfólki í kringum sig. Enn einn meðlimurinn er tölvulúðinn, hann er 

dálítið feitari en hinir og með mikið hár. Síðasti meðlimurinn er ofurstælti töffarinn og 

er strax ýjað að því að hann sé á sterum. Í fyrsta atriði hans er hann sýndur í lyftingum 

og einn samstarfsmaður bendir honum á að hann ætti kannski að hætta á þessum 

sterum. Hann er stór, sköllóttur og mjög vöðvastæltur. Reyndar deyr þessi persóna í 

fyrsta þættinum og annar meðlimur bætist þá í hópinn. Sá er með hið dæmigerða 

bandaríska trukkabílstjóraútlit, yfirvaraskegg sem heldur áfram í öfuga skeifu niður á 

hökuna, hárið nær niður fyrir eyru og er dálítið liðað og hann klæðist gallabuxum og 

rifinni vinnuskyrtu. Þessi persóna fer í taugarnar á öllum hinum, enda hefur hann ekki 

mikla siðferðiskennd og virðist vera svolítill tækifærissinni. 

Gamanþátturinn Frasier (Angell, Casey og Lee, 1993-2004), sem sýndur er á 

Skjá Einum, fjallar um geðlækninn Frasier Crane, bróður hans Niles, sem einnig er 

geðlæknir og föður þeirra, Marty, sem er fyrrverandi lögga. Bræðurnir eru báðir 

dálítið taugaveiklaðir og pempíulegir. Þeir hafa áhuga á hámenningu, eins og að fara í 

óperu og leikhús, bókmenntum, listum og fleiru sem henni tilheyrir. Faðirinn er hins 

vegar dálítil karlremba og það eru töggur í honum þótt hann gangi með staf. Hann er 

þrjóskur, kaldhæðinn og hefur áhuga á íþróttaviðburðum í sjónvarpi sem og að 

skreppa á barinn. Bræðurnir eru mjög ólíkir föður sínum og eiga til að gera lítið úr 

áhugasviði annarra, þar á meðal föðurins. Bræðurnir eru báðir fráskildir. 

Boston legal (Kelley, 2004-2006) er lögfræðingaþáttur sem sýndur er á Skjá 

Einum. Þátturinn fjallar um lögfræðinga á lögfræðistofu í Boston. Aðalkarlarnir eru 

Alan Shore og Denny Crane sem hafa báðir átt mikilli velgengni að fagna í starfi. 
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Einkalífið virðist hins vegar sitja á hakanum hjá báðum tveim, enda eru þeir mjög 

sjálfhverfir. Báðir eru þeir sjálfumglaðir hrokagikkir og miklar karlrembur, eða birtast 

að minnsta kosti þannig. Denny Crane er í kringum sextugt, þjáist af 

byrjunareinkennum Alzheimer, marggiftur og ræður ekkert við typpið á sér. Alan 

Shore er spjátrungur á milli fertugs og fimmtugs, var giftur en missti konu sína. Hann 

er svolítið siðblindur, mikill flagari og gengur stundum of langt í tvíræðum 

athugasemdum við samstarfskonur sínar. Þessir tveir eru mjög góðir vinir, enda geta 

þeir líklega samsamað sig hvorum öðrum. Hver þáttur endar á að þeir kumpánar fá sér 

viskítár og vindil á svölum skrifstofunnar, þar sem þeir fara yfir atburði þáttarins. 

Athæfi þetta má segja að sé mjög karllægt. Ein enn karlpersóna sem vert er að nefna 

er Brad Chase, sem er fyrrum landgönguliði í hernum og fer einstaklega í taugarnar á 

Alan Shore. Hann er ljóshærður, brúnn og vöðvastæltur, ekki ósvipað útlit og Ken 

dúkkan. Hann virðist vera frekar staðfastur og reynir hvað hann getur að fara eftir 

lögum og reglum en samt sem áður er auðvelt að plata hann í ýmis konar ævintýri. 

Þátturinn Aðþrengdar eiginkonur eða Desperate housewives (Cherry, 2004-

2006) er sýndur í Ríkissjónvarpinu. Hann fjallar um konur í úthverfi sem eiga við 

ýmis vandamál að stríða. Karlpersónurnar eru ekki síður áberandi og má þar nefna 

Mike, allrahanda manninn, sem ekur um á stórum pallbíl. Hann er dularfullur, 

dökkhærður, myndarlegur og klæðist ævinlega gallabuxum og bol eða vinnuskyrtu. 

Það má segja að hann sé draumamaður bandarískra kvenna, sérstaklega þeirra sem 

hafa það gott; í honum sjá þær einhvers konar villimann, draumóramann. Önnur 

karlpersóna er Carlos sem ættaður er frá Rómönsku Ameríku. Fyrst um sinn er hann 

fremur sjálfselskur, árásargjarn og dálítill hrotti. Hann á nóg af peningum, enda lendir 

hann í fangelsi vegna peningaþvættis og einhvers konar þrælahalds. Fangelsisvistin 

veldur umbreytingu, hann frelsast og verður mun mýkri maður, eiginkonu sinni til 
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mikillar gremju. Þriðja persónan er Tom sem giftur er Lynette og eiga þau saman 

fjögur börn. Í fyrstu seríu þáttanna vinnur hann úti en konan er heima með börnin. 

Hann vinnur á skrifstofu og klæðist jakkafötum í vinnunni. Hins vegar skipta þau um 

hlutverk og í annarri seríunni er hún farin að vinna úti en hann er heima með börnin. 

Áður fyrr höfðu þau bæði unnið úti í sambærilegum störfum, ef eitthvað var, þá var 

hún heldur hærra sett. Tom breytist úr jakkafatagaur í þreyttan húsfaðir, hins vegar var 

Lynette áður þreytta húsmóðirin en er nú komin í hlutverk framakonunnar sem ávallt 

er vel til höfð í fínum drögtum. Hann gefst þó upp á því að vera heimavinnandi 

húsfaðir og fer aftur út á vinnumarkaðinn. Einhvern veginn nær kona hans, Lynette, 

alltaf að standa honum framar, hvort sem um er að ræða vinnumarkaðinn eða 

heimilið. Hún er valdameiri á báðum sviðum. 

Ekki má gleyma að Skjár Einn sýnir ógrynni af sjónvarpsþáttum þar sem 

karlarnir eru feitir, latir og heimskir en eiga fegurðardrottningar fyrir konur. 

Fyrirmynd þessara karla er líklega Homer Simpson sem er nú samt sem áður 

teiknimyndapersóna. Þessar persónur eru mikið fyrir bjórdrykkju, sjónvarpsgláp og 

ýmis konar athæfi sem oft eru frekar tengd körlum en konum. Þá er ein enn gerð af 

sjónvarpsþáttum sem reynir að höfða til ungs fólks, þættir eins og O.C. og One Tree 

Hill. Báðir þessir þættir fjalla um unglinga í framhaldsskóla sem eiga við meiri 

vandamál að stríða en flest venjulegt fólk. Þessir unglingar eru allir mjög fallegir og 

alltof alvarlegir miðað við aldur sinn.  

 

3.4. Hugmyndir barna og skilaboð til þeirra 
 

Til að fá hugmyndir um hvaða skilaboð dægurmenning kemur áleiðis til barna 

um hlutverk og ímyndir, voru ímyndir karlpersóna í myndabókum Walt Disney 
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skoðaðar. Einnig voru nokkrir foreldrar spurðir um hvers konar ímyndir eða hvers 

konar sjónvarpsefni höfðaði helst til sona þeirra.  

 Móðir drengs á fjórða ári segir hann vera mjög hrifinn af köngulóarmanninum 

ásamt öðrum ofurhetjum. Hún segir föður hans sjá um að kynna hann fyrir slíkum 

ímyndum aðallega í gegnum teiknimyndasögur, því að hann sjálfur var mjög hrifinn 

af slíkum ímyndum sem barn. Móðirin segir soninn mikið leika sér í hetjuleikjum, þar 

sem hann er ofurhetjan. 

Móðir þriggja ára drengs segir hann nýlega hafa fengið áhuga á 

bardagateiknimyndum ýmis konar, þar sem ýmsar hetjur koma fram. Hún segir hann 

hins vegar ávallt vera hrifnastur af Bubba Byggi. 

Foreldrar sex ára drengs segja föðurinn vera hans helsta fyrirmynd en hann er 

einnig mjög hrifinn af Latabæ. Þau segja hann þó ekki hafa mest dálæti á 

Íþróttaálfinum, heldur persónunni Nenna níska. Sonurinn hermir að minnsta kosti 

óspart eftir þeirri persónu og eru foreldrarnir ekki vissir um að hann sé að taka réttu 

hlutina til fyrirmyndar, þar sem Nenni er mjög nískur á allt. 

Móðir tveggja drengja, 10 og 12 ára, segir þá hafa verið mjög hrifna af 

Leðurblökumanninum þegar þeir voru yngri. Einnig höfðu þeir mjög gaman af Gunna 

og Felix í Stundinni Okkar og ýmsum Disney teiknimyndum eins og Toy Story,

Hundalífi og Dúmbó. Hún tekur sérstaklega fram að þeir hafi ekki haft áhuga á 

prinsessumyndum. 

Skoðaðar voru nokkrar Walt Disney bækur en sögurnar hafa flestar einnig 

komið út sem teiknimynd. Allar þessar bækur voru gefnar út í kringum 1990 en lifa 

þó góðu lífi í dag, þá sérstaklega í teiknimyndaforminu. Í sögunni Hefðarkettir (1988) 

er aðal karlkynssöguhetjan villikötturinn Hrói. Ímynd hans er að vera verndari og 

leiðbeinandi fyrir heimilisketti úti í hinum harða heimi. Hann hefur að bera hinar 
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ýmsu dyggðir sem oft eru taldar karllægar, svo sem að vera frakkur, hugrakkur, 

duglegur, ráðagóður og djarfur. Einnig fer hann í hlutverk bjargvættarins og verður 

þar af leiðandi hetja. Í bókinni Kalli kanína og kapphlaupið (1991) er aðalsöguhetjan 

kanínan Kalli sem er kátur, grobbinn, ráðagóður, vitur og með mikið sjálfsálit. Hér má 

sjá hugmyndir sem einnig komu fram í viðtölunum, sérstaklega í sambandi við 

karlmennsku.  Í Litlu Hafmeyjunni (1990) er aðalsöguhetjan kvenkyns sem bjargar 

fallega, dökkhærða prinsinum Eiríki úr sjávarháska. Fyrst um sinn er Eiríkur prins 

grunlaus og einfaldur, hann fellur auðveldlega fyrir blekkingu svikakvendisins. Það 

rætist þó úr honum á endanum og hann sýnir dirfsku og hugrekki við að bjarga 

hafmeyjunni.  

Pétur Pan er stríðinn, hrekkjóttur, hugrakkur og ráðagóður í bókinni Pétur Pan 

og Vanda (1991). Hann er líka hetja sem sigrar vondu sjóræningjana með einstakri 

kænsku sinni. Í Þyrnirós (1989) kemur ungur og myndarlegur prins til að leysa álögin 

af Þyrnirós og konungsríkis hennar. Hann sýnir mikið hugrekki og er hvergi hræddur 

þegar vonda nornin breytir sér í stóran dreka. Hann sigrar drekann, kyssir Þyrnirós og 

bjargar málunum. Skógarlíf (1988) fjallar aðallega um strákinn Móglí sem elst upp á 

meðal villtra dýra í frumskóginum. Dýrunum finnst Móglí varnarlaus en hann er 

mikill þverhaus og ekkert hræðir hann. Í Fríðu og dýrinu (1993) er aðal 

karlsöguhetjan prins sem vegna sjálfelsku sinnar og grimmdar er breytt úr fögrum 

manni í skepnu. Hann getur einungis losnað undan álögunum fái hann konu til að 

elska sig. Dýrið verður brjóstgott og kurteist með hjálp kvenhetjunnar. Hún verður 

ástfangin af því þrátt fyrir útlitið og það breytist að lokum í heilbrigðan og glæsilegan 

prins. Önnur karlímynd í sögunni er Gustur, sem reynir allt til að fá Fríðu til að giftast 

sér. Hann hefur mikið álit á eigin ágæti, er myndarlegur en mikill gortari og 

spjátrungur, sem ekki virðist hafa mikið vit í kollinum. 
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4. Niðurstöður og greining 
 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður ræddar ásamt greiningu á viðtölunum. 

Teknar eru saman þær hugmyndir sem komu fram bæði hjá körlum og konum í 

sambandi við karlmennsku og hina fullkomnu karlímynd eða fyrirmynd. Því næst eru 

þessar sömu hugmyndir bornar saman við fræðilega umræðu. Einnig eru teknar saman 

þær hugmyndir sem koma úr sjónvarpsþáttum og barnaefni. 

Konurnar sem rætt var við voru ekki allar á sama máli um skilgreiningu á 

karlmennsku og hinni fullkomnu karlímynd. Ýmsar hugmyndir komu fram í 

viðtölunum en helsta niðurstaðan er sú að þessar hugmyndir urðu raunhæfari með 

hærri aldri. Útlitskröfurnar virðast vera meiri eftir því sem konurnar eru yngri en með 

aldrinum aukast kröfur á ýmsa persónulega þætti í fari karlmanna. Hin fullkomna 

karlímynd er í mörgum tilfellum endurspeglun á hinni fullkomnu makaímynd hverrar 

konu. Það er til dæmis hægt að sjá að flestar mæðurnar töldu mikilvægt að karlmaður 

væri ábyrgur, traustur, föðurlegur, barngóður, góður eiginmaður og góður vinur. 

Einnig var sjálfstæði oft nefnt sem dyggð hins fullkomna karlmanns og konurnar á 

aldrinum 25-30 tóku fram að hann þyrfti að hafa góðar tekjur. Hins vegar voru þessar 

kröfur ekki til staðar hjá þeim yngri, utan við eina 16 ára, og ekki heldur hjá þeim sem 

eldri voru.Vegna þess að hin fullkomna karlímynd er nokkurs konar makaímynd nær 

hún ekki fullkomnun nema í samhengi við konur. Hin fullkomna karlímynd getur því 

ekki staðið sjálfstætt, heldur er hún hluti af ákveðinni heild. Þessi heild getur verið 

fjölskyldan, sambúðin eða ástarsambandið. Svo virðist vera að kröfur til karlmanna 

verði raunhæfari þegar ákveðnum aldri er náð og því nær hinum raunverulega 

karlmanni, það er að segja karlmanni eins og konan hefur kynnst náið af eigin raun. 

Konurnar höfðu margar hverjar heldur óraunhæfar hugmyndir um fullkomnun 
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karlmannsins og er því líklegt að þær hafi lýst draumamanni sem þær vita að er 

skáldskapur. Hins vegar er einnig hægt að sjá að sumar konurnar setja einhverja 

eiginleika maka síns í þessa ímynd. 

Hugmyndir þessara sömu kvenna um karlmennsku voru á margan hátt ólíkar 

hugmyndum um hinn fullkomna karlmann. Þessar hugmyndir voru margskonar og 

sýna hversu vítt er hægt að skilgreina hugtakið karlmennska. Þær hugmyndir sem 

komu fram um karlmennsku voru útlitslega að vera vöðvastæltur, með skegg og 

bringuhár, jafnvel grátt hár, þá var hraustlegt útlit einnig nefnt, ásamt því að hafa 

ákveðna útgeislun en karlmaður á ekki að vera of upptekinn af eigin útliti. Af 

eiginleikum karlmennskunnar voru nefndir sjálfstæði, herramennska, hugdirfska, 

framtakssemi, víðsýni, sjálfsöryggi, kjarkur, dugnaður, þroski, yfirvegun ásamt innri 

styrk og ró. Einnig var nefnt að karlmennska væri að koma hreint fram, vera harður af 

sér, kunna að laga hluti, geta hugsað um fjölskylduna, bera virðingu fyrir konum og 

vera hann sjálfur. Þá var talið að  karlmennska fæli í sér að vera sterkur, hraustur og 

ein konan nefndi það að stunda öldrykkju þegar fylgst er með íþróttum. Karlmennska 

getur að mati svörum kvennanna verið hvort tveggja að mega sýna tilfinninganæmi og 

að sýna engar tilfinningar. Þá voru einnig nefndar neikvæðari hliðar karlmennskunnar 

eins og fífldirfska og grobb. Hugmyndir um karlmennsku voru ekki endilega bundnar 

aldri viðmælenda, til að mynda nefndi bæði sextán ára kona og þrjátíu og fimm ára 

kona að karlmennska væri að vera maður sjálfur. Bæði var talað um útlitslegar hliðar 

karlmennskunnar og hinar innri hliðar, eins og ýmsar dyggðir. Það er því ljóst að 

þessar hugmyndir eru langt frá því einsleitar. 

Þær hugmyndir sem fram komu við skoðun kvennatímarita voru margar 

hverjar þær sömu og konurnar nefndu í viðtölunum í sambandi við hina fullkomnu 

karlímynd. Má þar nefna að karlmaður eigi að vera sjálfstæður, skilningsríkur, harður 
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af sér og vera herramaður sem ber virðingu fyrir konum. Hins vegar koma hugmyndir 

Williams (2005) um að ekki sé æskilegt að karlmaður beri á bakinu mikla fortíð, ekki 

fram í viðtölunum. Eins hefur hinn fullkomni karlmaður í samantekt Tranell og 

Hindes (2005) ekki mikið sammerkt með hinum fullkomnu karlímyndum 

viðmælendanna. Það sem er sameiginlegt er að konurnar nefndu stundum að hann ætti 

að vera dökkhærður, fyndinn og geta tjáð sig. Hugmyndirnar úr tímaritinu 

Cosmopolitan ýta frekar undir að karlmenn hafi ákveðið eðli sem hægt sé jafnvel að 

finna út með því að kanna fyrsta athæfi dagsins, samanber Gratch (2005).  

Karlmennirnir í viðtölunum, eins og konurnar, höfðu margskonar hugmyndir 

um karlmennsku, karlímyndir og fyrirmyndir. Þær hugmyndir sem komu fram um 

karlmennsku voru meðal annars að hegða sér eftir aðstæðum, vera harður eða mjúkur 

eftir því sem við á, engin karlremba, geta tekið ákvarðanir án mikilla vangaveltna og 

bera tilfinningar sínar ekki á torg. Þá komu fram ýmis líkamleg einkenni 

karlmennskunnar eins og að vera vel byggður, vöðvastæltur, vera sterkur og að hafa 

fæðst með typpi, sem einnig er táknrænt fyrir hið karllæga. Karlmennska var einnig 

talin felast í kurteisi, herramennsku, yfirvegun og rólyndi, trausti, heiðarleika, ábyrgð, 

sjálfstæði, hreysti og andlegum styrk. Eins taldi einn viðmælandi, þrjátíu og fimm ára, 

að karlmennska hefði enga merkingu nú á dögum vegna sífellt aukins jafnréttis en 

væri þó einhvers konar töff ímynd, svipaðar hugmyndir er hægt að lesa út úr svörum 

elsta viðmælandans en hann taldi karlmanninn hafa misst gildi sitt sem fyrirvinna. Að 

mati sumra viðmælenda var talið að karlmennska fælist einnig í að vera verndari 

fjölskyldunnar, góð fyrirmynd fyrir börnin, hafa góða vinnu og þéna vel, horfa á 

fréttir og ekki vera með neitt væl eða væmni. Einnig var talið ákjósanlegt að hafa 

ákveðinn grófleika, ytri sem innri, sem sagt ekki vera of fíngerður eða viðkvæmur. 

Athyglisvert var að þrátt fyrir að báðir þrjátíu og fimm ára viðmælendurnir væru 
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kerfisfræðingar sem búi við svipaðar heimilisaðstæður, voru hugmyndir þeirra mjög 

ólíkar. Eins og áður var nefnt sagði annar þeirra að hugtakið karlmennska væri mjög á 

reiki og jafnvel útdautt, hins vegar talaði hinn um að vera ekki með neitt væl og taka 

hlutunum með ró. Viðmælendurnir höfðu afar ólíkar hugmyndir um karlmennsku og 

var ekki hægt að sjá ákveðið mynstur líkt og hjá konunum varðandi aldur og 

aðstæður. 

Karlmennirnir voru spurðir um karlímyndir sem höfðuðu til þeirra og 

fyrirmyndir í barnæsku, sem má segja að komi til móts við hugmyndir kvenna um 

hinn fullkomna karlmann. Þessar ímyndir voru af ýmsum toga. Algengt var að eldri 

bræður, feður og afar væru nefndir sem fyrirmyndir í æsku. Ástæðurnar voru ýmsar, 

meðal annars að eldri bróðir hafi verið víðsýnn og gáfaður, að faðir væri með góðan 

húmor og ungur í anda, annar faðir var mjög athafnasamur, mikill karlmaður og 

töffari, og að með afa var hægt að vera maður sjálfur. Ýmsar íþróttahetjur komu fram 

sem fyrirmyndir og yfirleitt í samhengi við mikinn íþróttaáhuga og ástundun. Má þar 

nefna Diego Maradona, Valdimar Grímsson, George Best og Vilhjálm Einarsson. 

Einn viðmælandi nefndi bónda sem hann var í sveit hjá sem fyrirmynd, hann var 

hraustur og sterkur og það vildi viðmælandinn einnig vera. Síðar tók sami viðmælandi 

sér til fyrirmyndar leikara eins og Sylvester Stallone og Arnold Swarzenegger, því að 

í kvikmyndum léku þeir miklar hetjur, sem voru vöðvamiklir og stæltir. 

Margir vildu þeir ekki viðurkenna að ímyndir hefðu sérstök áhrif á þeirra eigin 

sjálfsmynd, þó er oft hægt að sjá það í öðrum svörum. Hugsanlega eru þeir þá ekki 

meðvitaðir um að þær hafi þessi áhrif. Þekktar karlímyndir sem höfðuðu til þeirra 

voru meðal annars Magnús Scheving, fyrir framlag sitt til uppeldismála, George 

Clooney, því hann leikur yfirvegaða gaura og er einn af þeim sem eldist mjög vel, 

stjórnmálamennirnir Steingrímur J. Sigfússon, Jón Baldvin Hannibalsson og Össur 
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Skarphéðinsson, fyrir ræðusnilli, athafnamennirnir Jón Ásgeir og Björgólfur Thor, 

vegna þess frelsis sem velgengni þeirra veitir þeim og hversu kaldir þeir eru, einnig 

voru nefndar ýmsar persónur úr kvikmyndum eða sjónvarpsþáttum sem höfðuðu til 

karlanna annað hvort vegna samsömunar eða jafnvel vöntunar. Yfirleitt var ekki hægt 

að sjá samhengi milli þekktra karlímynda sem höfðuðu til viðmælenda og þess 

sjónvarpsefnis sem var í uppáhaldi.  

Mjög margar hugmyndir um karlmennsku komu fram hjá báðum kynjunum. 

Margar þessar hugmyndir voru þær sömu en konurnar komu með heldur fleiri 

hugmyndir. Það er þó vert að taka tillit til þess að konurnar voru fleiri. Í rauninni er 

ekki mikill munur á viðhorfum kynjanna. Konurnar komu með fleiri útlitseinkenni á 

karlmennsku en karlarnir gerðu. 

Þegar viðhorf sem komu fram í viðtölunum hafa verið rædd er við hæfi að taka 

saman hvaða hugmyndir fræðimenn hafa á hugtakinu karlmennska og athuga hvort 

einhver tenging sé á milli hugmyndanna. Ingólfur Á. Jóhannesson (2004) talar um 

aga, rökvísi og samkeppni en ekkert af þessum orðum komu beint  fram í viðtölunum, 

hins vegar má tengja hugtökin ýmsum hugmyndum sem komu fram hjá bæði 

konunum og körlunum. Sem dæmi má nefna íþróttaiðkun og  íþróttamenn sem 

fyrirmyndir sem tengist bæði aga og samkeppni, einnig tengjast orðin víðsýni og gáfur 

hugtakinu rökvísi en þessar dyggðir komu fram að minnsta kosti hjá einum 

viðmælanda. Hann talar einnig um völd og líkamlegan styrk, hið síðarnefnda kom oft 

fram hjá bæði körlum og konum. Hugmyndir Boon (2005) eru að karlmennska tengist 

karlhormónum og Freud (1995) tengir hana getnaðarlimnum og táknum fyrir hann. 

Hægt er að tengja karlhormón við hugmyndir eins og að vera vöðvastæltur sem kom 

víða fram hjá viðmælendum; hins vegar talar Boon um það í mun stærra samhengi og 

er hægt að túlka það svo að ef karlmennska tengist karlhormónum almennt, þá falli 
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allt sem karlmaður gerir undir hana. Segal (1990) fjallar um karlmennsku í sögulegu 

samhengi. Algengar hugmyndir voru að karlmenn væru fæddir til að berjast sem 

yfirfærðist síðan í íþróttaímynd, líkamlega sterkan, hraustan og harðan karlmann. 

Hann talar einnig um að bæst hafi við traust, heiðarleiki og sjálfsöryggi. 

Íþróttaímyndin kemur oft fram í viðtölunum, hvort sem um er að ræða viðhorf kvenna 

eða karla.  

Einn viðmælandinn, þrjátíu og fimm ára karlmaður, taldi karlmennsku vera 

mjög óljóst hugtak og jafnvel úrelt. Þessar hugmyndir kemur Mansfield (2003) einnig 

með, það er að segja að hugtakið sé úrelt. Hann telur hið karllæga ekki endilega bara 

koma fram í körlum, heldur einnig í konum. Það sem hann telur karllægt er til að 

mynda hugrekki, hreinskilni og sjálfsöryggi. Þessar dyggðir koma fram hjá báðum 

kynjunum. Eins og tiltekinn viðmælandi telur Mansfield að þetta tengist aukinni 

jafnréttisbaráttu sem veldur því að kynin færist sífellt nær hvoru öðru. Fleiri 

viðmælendur voru á þessari skoðun, að bilið milli kynjanna yrði stöðugt minna; konur 

færast nær karlmönnum og karlar nær konum. Connell (1996) fjallar um karlmennsku 

frá nokkrum sjónarhornum. Samkvæmt eðlishyggjunni snýst karlmennska um kjarna 

hins karllæga, sem oft og tíðum er óljós eða mótsagnakenndur en hugtök eins og 

hvatvísi, ábyrgð, árásarhneigð og ábyrgðaleysi falla meðal annars innan hans. Bæði 

ábyrgð og ábyrgðaleysi komu fram í viðtölunum. Frá sjónarhorni raunhyggjunnar eru 

karlmennska og kvenleiki ekki endilega kynjabundin, karlmennska felur í sér hvernig 

karlmenn hegða sér. Stöðluð skilgreining á karlmennsku er það sem karlmenn eiga að 

vera. Connell talar um félagsleg viðmið sem fáir standa undir og því sé þessi skýring 

ekki raunhæf. Þetta er vel hægt að lesa út úr viðhorfum viðmælenda, því oft og tíðum 

eru hugmyndirnar óraunhæfar bæði um hinn fullkomna karlmann og um karlmennsku. 
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Viðmælendur nefndu ekki hetjur Íslendingasagnanna en þó er hægt að sjá 

hinar ýmsu dyggðir sem hægt er að rekja til þeirra. Má þar nefna hreysti, hugdirfsku 

og dugnað. Hetjur þessara fornu sagna voru fyrirmyndir allt til miðrar tuttugustu aldar 

og jafnvel enn lengur, samanber frásögn Þráins Bertelssonar (2003) í æsku. Að mati 

Ingólfi Á. Jóhannessyni (2004) eru leifar af þessum viðmiðum enn við lýði í dag, 

hann talar um að drengir eigi að vera kaldir, tilfinningalausir og afreksmenn. 

Karlímyndir á sjónvarpsskjánum eru margvíslegar, af öllum stærðum og 

gerðum. Því er ekki ólíklegt að flestir karlmenn geti samsamað sig einhverri persónu. 

Eins og einn viðmælandinn sagði, að það væru svo margar karlímyndir í gangi og því 

gætu karlmenn valið þá ímynd sem auðveldast væri að samsama sig með. Í þeim fimm 

sjónvarpsþáttum sem rýnt var í voru fjölmargar karlímyndir, allt frá miklum 

harðjöxlum til hinna mestu pempía. Harðjaxlarnir birtast í spennu- og 

sakamálaþáttunum, mjúku mennirnir frekar í þáttum á léttari nótum. Oft og tíðum eru 

harðjaxlarnir í mikilli innri togstreitu, þar sem togast á harðneskja og mýkt. Þess 

konar persónur koma til dæmis fram í þættinum Lost og má þar nefna persónuna 

Sayid, sem er pyntari en getur samt sýnt miklar tilfinningar. Þá kemur jafnrétti 

kynjanna skýrt fram í Aðþrengdum eiginkonum, hjá hjónunum Tom og Lynette. Þau 

geta auðveldlega skipt um hlutverk og eru þau gott dæmi um að karlar færist nær 

konum og öfugt. 

Barnabækurnar komu ekki á óvart með karlímyndum sínum. Þessar ímyndir 

eru samhengi við þær hugmyndir sem viðmælendur höfðu í viðtölunum, þá fyrst og 

fremst karlmennskuhugmyndirnar. Ýmsar dyggðir koma fram, svo sem hugrekki, 

dugnaður, dirfska, útsjónarsemi og áhætta. Þessar dyggðir eru einmitt oft tengdar við 

karlmenn eins og fram kemur í viðtölunum. Einnig er algengt að karlhetjurnar líti stórt 

á sjálfa sig, séu dálítið grobbnar og jafnvel stríðnar. Í þeim tilfellum þar sem 
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söguhetjurnar eru mannverur en ekki dýr, eru karlímyndirnar yfirleitt ungir og 

myndarlegir.  

Karlímyndir samtímans eru margskonar og geta flestir karlmenn fundið ímynd 

sem þeir geta samsamað sig með. Þar sem karlímyndir vísa til þeirra hlutverka sem 

karlinum eru ætluð, hlýtur að vera mikilvægt fyrir karlmenn að geta fundið sig innan 

ákveðinnar ímyndar. Ekki eru þó allir sem vilja viðurkenna að ímyndir samfélagsins 

hafi áhrif á sjálfsmynd þeirra en þær hafa samt sem áður alltaf einhver áhrif. 

Hugmyndir um hugtakið karlmennska, bæði hjá fræðimönnum og viðmælendum 

viðtalanna, sýna að hugtakið er alls ekki einsleitt, heldur geysilega víðtækt og er 

skilgreint á ólíkan hátt eftir ólíkum persónum.  Hugmyndir karla og kvenna virðast 

ekki vera svo ólíkar, hvort heldur sem talað er um karlmennsku eða karlímyndir. 

Margt er til að mynda sammerkt með hugmyndum kvenna um hina fullkomnu 

karlímynd og fyrirmyndum karlmanna. Hafa ber þó í huga að þær hugmyndir sem 

ræddar hafa verið eru aðeins viðhorf fárra einstaklinga. Það er því að sjálfsögðu ekki 

hægt að ætla öllum einstaklingum þessar hugmyndir, hvort sem um er að ræða 

karlmenn eða konur. Þær veita þó ákveðna innsýn inn í þau viðhorf sem eru í gangi í 

samtímanum.   
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