
 

Gagnkynhneigt+forræði:+Að+afbyggja+eða+tilheyra?+

Um#staðalímyndir,#afbyggingu#og#fordóma#gegn#hinsegin#fólki.#

Eygló#Margrét#Stefánsdóttir#

Lokaverkefni+til+MA:gráðu+í+kynjafræði+

Félagsvísindasvið+

+



 

+

Gagnkynhneigt+forræði:+Að+afbyggja+eða+tilheyra?+

Um#staðalímyndir,#afbyggingu#og#fordóma#gegn#hinsegin#fólki.#

Eygló#Margrét#Stefánsdóttir#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Lokaverkefni#til#MABgráðu#í#kynjafræði#

Leiðbeinandi:#Dr.#Gyða#Margrét#Pétursdóttir#

#

Stjórnmálafræðideild#

Félagsvísindasvið#Háskóla#Íslands#

Febrúar#2013#



 

Ritgerð#þessi#er#lokaverkefni#til#MABgráðu#í#kynjafræði#og#er#óheimilt#að#afrita#ritgerðina#

á#nokkurn#hátt#nema#með#leyfi#rétthafa.#

©#Eygló#Margrét#Stefánsdóttir#2013#

120182B3239#

Reykjavík,#Ísland#2013#

+



iii 

Útdráttur+

Hið#gagnkynhneigða#forræði#og#þau#gildi,# reglur#og#rammar#sem#það# inniber#er#það#

sem#mótar# samfélag# okkar.# # En# það# eru# ekki# allir# hópar# sem#að# falla# að# því# normi.#

Hinsegin#fólk#er#mjög#fjölbreyttur#hópur#fólks#sem#er#að#stórum#hluta#þvingað#til#að#

lifa#eftir#þessum#gagnkynhneigðu#gildum#þó# svo#að#það# falli# ekki# að#þeim.# Í# þessari#

riterð#eru#skoðaðar#helstu#hugmyndir#um#hið#gagnkynhneigða#forræði,#tvíhyggjuna#og#

staðalímyndirnar# sem# krafist# er# af# okkur# öllum#að# uppfylla# og# tengsl# ef# einhver# við#

fordóma#gegn#hinsegin#fólki.#Rannsóknin#samanstendur#af#eigindlegum#viðtölum#við#

átta#hinsegin#einstaklinga.#Í#rannsókninni#er#spurt#hvort#þessar#staðalímyndir#séu#svo#

rótgrónar# að# erfitt# er# að# taka# á# móti# einstaklingum# sem# ögra# þeim.# # Fannst#

viðmælendum#mínum#það#skipta#máli#að#uppfylla#kröfurnar#og#vilja#þau#vera#hluti#af#

fjöldanum.#Einnig#er#skoðað#hvernig#og#hvaða#fræðsla#um#staðalímyndir#og#hinsegin#

fólk#er#notuð#sem#verkfæri#gegn#fordómum.##Helstu#niðurstöður#sýna#að#samband#er#

á#milli#fordóma#og#þess#að#ögra#ímyndum#tvíhyggjunnar,#staðalímyndir#skipta#máli#og#

kröfurnar# sem# fylgja# því# að# uppfylla# þær# eru# mjög# sterkar# hvort# sem# er# á# jaðri#

samfélagsins#eða# í#meirihlutanum#og#samkvæmt#viðmælendum#mínum#þá#er#krafan#

sterk#um#að#reyna#að#falla#í#fjöldann#til#að#öðlast#samþykki#og#forðast#fordóma.##

#

#
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#

#

#

#

#

#
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Abstract+

Heteronormativity# and# its# values,# principles# and# framework# is# what# shapes# our#

society.# But# not# all# society# groups# fit# in# with# the# norm.# Queer# people# are# a# very#

diverse# group# of# people# who# are# largely# forced# to# live# by# these# heteronormative#

values,#even#though#it#does#not#fall#to#them.##

In#this#thesis#I#will#examine#the#main#ideas#of#the#heteronormative#control,#the#binary#

system# and# stereotypes# it# includes# and# if# there# is# a# connection# to# prejudices# and#

homophobia.# The# study# consists# of# qualitative# interviews# with# eight# queer#

individuals.# I# wanted# to# hear# how# queer# people# experience# these# stereotypes,# the#

binary# ideology,# masculinity# and# femininity,# and# whether# their# sexual# orientation#

affects# the# demands# of# meeting# these# requirements.# In# the# study# # I# ask# if# these#

stereotypes# are# so# deeply# ingrained# that# it# is# difficult# to# accept# a# person# who#

challenges# them?# Did# my# interviewees# feel# that# it's# important# to# meet# societies#

requirements#and#do#they#want#to#be#part#of#the#majority.#Furthermore,#I#would#like#

to# see#how#and#what# information#about# stereotypes#and#queer#people#are#used#as#

tools# against# prejudice.# The# main# conclusions# show# that# there# is# a# connection#

between# prejudice# and# not# accepting# the# given# values# and# rules# of# the#

heteronormativity.# Stereotypes# are# a# reality# that# matters# and# the# demands# that#

follow#are#very#strong.#According#to#my#interviewees#the#demand#is#strong#to#blend#

in#with#the#majority#to#obtain#recognition#and#avoid#prejudice.#

#

#

#

#

#
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Formáli+

Þessi#ritgerð#er#lokaritgerð#til#meistaranáms#í#kynjafræðiBkyn#og#margbreytileika#við#Háskóla#

Íslands.# # Vægi# ritgerðarinnar# eru# 50# einingar.# Leiðbeinandi# minn# var# Dr.# Gyða# Margrét#

Pétursdóttir#aðjúnkt#í#kynjafræði#við#Háskóla#Íslands.#

#

Mig# langar#að#þakka#viðmælendum#mínum#fyrir#aðstoðina#því#án#þeirra#hefði#þessi# ritgerð#

aldrei# orðið# til.# Einnig# vil# ég# þakka# Gyðu# Margréti# Pétursdóttur# fyrir# leiðbeiningar# og#

hvatningu.##

#

Ég#vil#einnig#þakka#kærum#vinkonum#fyrir#yfirlestur#og#aðstoð.##Að#lokum#langar#mig#líka#að#

þakka#Önnu#fyrir#skilyrðislausan#og#ómetanlegan#stuðning#í#gegnum#allt#ferlið.##
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1 Inngangur+

Í#öllum#samfélögum#eru#viðmið#og#gildi,#reglur#og#rammar#um#það#sem#er#talið#vera#gott#og#

rétt#og# trúin#er# sú#að#þetta#sé# til# staðar# svo#að#allt#geti#gengið#eins#og#það#skal#og#að#það#

skapist#ekki#ringulreið.##Flestir#hugsa#ekki#tvisvar#út#í#þessar#reglur#þegar#allt#gengur#eins#og#

það#á#að#gera.##En#allar#reglur#og#allir#rammar#eru#skapaðir#útfrá#vissum#hópi#fólks,#fólki#sem#

er#í#meirihluta#í#samfélaginu,#passar#inn#í#rammann,#líður#vel#þar#og#hefur#vald#og#góða#stöðu#

í#samfélaginu.# #Þetta#fólk#er#alltaf#gagnkynhneigt#og#skapar#samfélagið#eftir#sínu#höfði#með#

það# í# huga# að# það# séu# langflestir# eins# og# þau.# En# langflest# samfélög# eru# samansett# af#

fjölbreyttum#hópum#fólks#sem#ekki#öll#vilja#lifa#eftir#sömu#uppskriftinni.#Hinsegin#fólk#er#einn#

slíkur#hópur,#hópur# sem#er# í#minnihluta#og#hefur#verið# settur#á# jaðar# samfélagsins#því#ekki#

allir#innan#hópsins#velja#það#að#lifa#eftir#sömu#reglum#og#meirihlutinn.#En#öll#lifum#við#í#sama#

samfélaginu,# hvort# sem# að# er# á# jaðri# þess# eða# fyrir#miðju# og#margir# einstaklingar,# þó# þeir#

tilheyri# jaðarhóp# finna# kannski# ekkert# mikið# fyrir# því# daglegu# lífi.# # Það# þýðir# að# þau#

samfélagslegu#gildi#og#viðmið#sem#eru#ríkjandi#hverju#sinni#hafa#áhrif#á#okkur#öll,#hvort#sem#

okkur#líkar#það#betur#eða#verr.##Við#getum#valið#að#fara#aðra#leið#eða#að#lifa#eftir#okkar#eigin#

gildum,#en#allt#okkar#val#hefur#áhrif#á#hvar#við#erum#staðsett#af#öðrum#innan#samfélagsins.##Í#

þessari#ritgerð#verða#þessi#ríkjandi#gildi#skoðuð#og#rætt#hvort#og#þá#hvernig#þau#hafa#áhrif#á#

hinsegin#fólk.#Einnig#er#skoðað#hvernig#staðið#er#að#refsingum#ef#ekki#er#farið#eftir#reglunum.#

Í#ritgerðinni#koma#reglulega#fyrir#nokkur#fræðileg#hugtök#sem#hér#eru#skilgreind:#

Kyn:#Líffræðilegt#kyn,#sem#er#ákvarðað#út#frá#kynfærum#og#öðrum#líffræðilegum#eiginleikum.##

Kynvitund:# Vísar# til# í# hvaða# kyni# einstaklingur# upplifir# sig.# Kyngervi- (e.gender):# Félagslega#

mótað#kyn,#yfirleitt#það#gervi#sem#við#mótum#til#að#leika#kyn#okkar.#Jaðar,-jaðarsetning:#Að#

vera#ekki#hluti#af#meirihlutanum,#að#vera#á#jaðri#samfélagsins#en#ekki#fyrir#miðju,#jaðarsetning#

er# að# staðsetja# fólk# fyrir# utan#meirihlutann# eða# á# mörkum# hans.#Norm:# Það# sem# talið# er#

venjulegt# og# eðlilegt,# en# það# getur# verið# breytilegt# eftir# stað# og# stund.#Hinsegin:# Í# víðum#

skilningi#er#hinsegin#fólk#það#sem#telst#ekki#gagnkynhneigt#þ.e.#samkynhneigt#fólk,#trans#fólk#

og# allt# það# fólk# sem# fellur# ekki# vel# að# ríkjandi# kynjakerfi# eða# almennt# því# sem# telst# til#

normsins.#

#
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Rannsóknarspurningar 

Markmið# mitt# með# rannsókninni# var# að# skoða# helstu# hugmyndir# um# hið# gagnkynhneigða#

forræði,#tvíhyggjuna#og#staðalímyndirnar#sem#krafist#er#af#okkur#öllum#að#uppfylla#og#tengsl#

ef# einhver# við# fordóma# og# hómfóbíu.#Mig# langaði# að# heyra# hvernig# hinsegin# fólk# upplifði#

þessar# staðalímyndir# tvíhyggjunnar,# karlmennsku# og# kvenleika# og# hvort# kynhneigð# þeirra#

hefði#áhrif#á#það#að#uppfylla#þessar#kröfur.##Eru#þessar#staðalímyndir#svo#rótgrónar#að#erfitt#

er# að# taka# á#móti# einstaklingum# sem#ögra#þeim.# # Fannst#þeim#það# skipta#máli# að#uppfylla#

kröfurnar#og#vilja#þau#vera#hluti#af#fjöldanum?#Einnig#langaði#mig#að#skoða#hvernig#og#hvaða#

fræðsla#um# staðaímyndir#og#hinsegin# fólk# er#notuð# sem#verkfæri# gegn# fordómum.# # Tilgáta#

mín#var#að#tengsl#reglna#og#ramma#gagnkynhneigða#forræðisins#og#hómófóbíu#séu#sterk#og#

að# þetta# sé# óaðskiljanlegt# í# raun.# Hómófóbía# verður# til# þegar# brotið# er# á# kynjareglum,#

hefðbundum# kynjahlutverkum,# tvíhyggjuhugmyndum# um# að# parasambönd# samanstandi#

einungis#af#karli#og#konu#og#þau#séu#þau#einu#sem#hæf#séu#til#að#ala#upp#börn.# #Því# lengra#

sem# einstaklingar# eða# hópar# fara# frá# hefðbundnum# hugmyndum# og# norminu# því# meiri#

fordóma#þurfa#þau#að#þola.#

Megin#rannsóknarspurningar#sem#leitast#verður#við#að#svara#eru:#

– Hvernig er upplifun hinsegin fólks á staðalímyndum kynjanna og er upplifunin sú 
að það passi sjálft inn í þessar ímyndir eða ekki ? 

– Skiptir það máli að falla í fjöldann að mati viðmælenda minna?  

– Hvernig birtast fordómar gegn hinsegin fólki og hverjir eru helstu fordómarnir sem 
þau verða fyrir varðandi kynímyndir? 

 

Uppsetning ritgerðar 
Á# eftir# inngangi# sem# er# 1.kafli# ritgerðarinnar# er# í# fyrsta# hluta# vikið# að# fræðunum# og# fyrri#

rannsóknum.##Þessi#hluti#er#skiptist#upp#í#3#kafla:#

2.kafli:#Hér# er# fjallað#um#eðlis# og#mótunarhyggju#og# tvíhyggjukynjakerfið# og# # svo#um#
karlmennskur,# kvenleika# og# þær# staðalímyndir# sem# samfélagið# hefur# skapað#
eftir# þeim,# einnig# er# farið# í# kenningar# um# staðalímyndir.# # Kynjahlutverk# og#
leiksviðið# og# hvernig# fólk# gerir# kyngervi# og# hvaða# áhrif# það# getur# haft# á#
einstaklinga#og#samfélög.#

3.kafli:#Hér#er# fjallað#um#kynhneigð,#hinsegin#staðalmyndir,#það#að#vera#hinsegin#eða#
ekki#skilgreina#sig#eftir#neinu#kyni.# #Svo#er#vikið#að#afbyggingu#kyngerva.#Einnig#
er#fjallað#um#hvað#felst#í#gagnkynhneigðu#forræði#og#normi.#
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4.kafli:# Hér# er# svo# fjallað# um# fordóma,# hómófóbíu,# húmor,# fordóma# á# Íslandi# og#
stöðuna#á#fræðslu#um#hinsegin#málefni.##

Í# öðrum# hluta# ritgerðar# er# aðferðafræðin# sem# notuð# var# til# rannsóknar# útskýrð# og# í#
þriðja# hlutanum# eru# niðurstöður# kynntar# í# 2# köflum.# Fjórði# hlutinn#
samanstendur#svo#af#umræðu#og#lokaorðum.#

 

Sjónarhorn rannsakanda 

Ég#hef#alltaf#verið#forvitin#um#fordóma#og#hvaðan#þeir#koma.##Orðræðan#um#að#það#sé#ekki#til#

fordómalaus#manneskja,#að#allir#hafi#alltaf#fordóma#gagnvart#einhverju#finnst#mér#áhugaverð#

og#ég#hef#velt#því#hvort#að#þetta#sé#rétt#eða#hvort#að#það#sé#einhver#þarna#úti#sem#er#í#raun#

og#veru#algjörlega# fordómalaus.# # Síðan#ég#byrjaði# í# kynjafræðináminu#hef#ég# fengið#mikinn#

áhuga# á# staðalímyndum# eða# í# rauninni# er# áhuginn# á# hvaða# # gildi# þau# virðast# hafa# fyrir#

samfélagið#og#á#þörf#okkar#að#uppfylla#þær.##Þegar#ég#svo#kom#út#úr#skápnum#árið#2007#fór#

að#taka#meira#og#meira#þátt#í#samfélagi#hinsegin#fólks.#Þá#fór#ég#að#hugsa#mikið#um#hvort#að#

það#séu#tveir#aðskildir#heimar,#hinsegin#heimurinn#og#gagnkynhneigði#heimurinn#og#hvernig#

og#hvort#þeir#skarast#á#og/eða#hafa#áhrif#á#hvorn#annan.###

Hið# gagnkynhneigða# forræði# og# það# sem# telst# eðlilegt# er# einstaklega# áhugavert# að# hafa# í#

huga#þegar#hinsegin#heimurinn#er#skoðaður,#staðalímyndirnar#sem#þar#ríkja#og#hvernig#hinar#

hefðbundu# kynjastaðalmyndir# hafa# áhrif# í# lífi# hinsegin# fólks.# Áhuginn# á# að# blanda# þessu#

saman#og# skoða# tengslin# á#milli# þessa# tveggja#hefur#því# orðið# til#með# tímanum#og#úr# varð#

þessi#rannsókn#og#þessi#ritgerð.#

Sjálf#myndi#ég#vilja#kollvarpa#gagnkynhneigða#regluverkinu#og#öllum#þeim#staðalímyndum#og#

römmum#sem#því#fylgir.# #Hinsegin#fólk#þarf#að#berjast#meira,#ekki#einungis#fyrir#tilvistarrétti#

sínum# í# samfélaginu# heldur# einnig# fyrir# jafnrétti# á# við# gagnkynhneigða# meirihluta#

samfélagsins#og#þess##þess#að#fá#að#vera#öðruvísi#á#sínum#eigin#forsendum#ekki#á#forsendum#

gagnkynhneigða#forræðisins.#

#
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I.Hluti.(Fræðileg(nálgun(og(fyrri(rannsóknir+

2 Kyngervi,+karlmennskur,+kvenleikar+og+staðalímyndir+

Hin# fleyga# setning#Simone#de#Beauvoir# (1949)#um#að#konur# fæðist# ekki# sem#konur,#heldur#

verði# konur,# leiddi# til# vitundarvakning# og# til# þess# að# greinarmunur# var# gerður# á# kyni# og#

kyngervi#Kyn#og#kyngervi#(e.-sex-og-gender)-eru#andstæður#en#samt#það#tengd#fyrirbæri#að#

annað#getur#ekki#verið#til#án#hins.##Kyn#vísar#til#líffræðinnar#og#þeirra#líffæra#sem#við#fæðumst#

með#en#kyngervi#til#hins#félagslega,#til#valds#manneskjunar#sjálfrar#að#skapa#og#móta.# #Áður#

en# hugtakið# kyngervi# kom# til# var# hugtakið# félagslegt# kynhlutverk# (e.- social- role)# var# áður#

notað# yfir# svipaðan# gjörning.# Með# félagslegu# kynhlutverki# var# átt# við# þau# hlutverk# sem#

samfélagið,# hverju# sinni,# sagði# til# um# að# væri# æskileg/viðeigandi# hegðun# út# frá# kynferði#

(Þorgerður# Einarsdóttir,# 2004).# # Hér# á# eftir# mun# ég# ræða# hugmyndir# eðlishyggju# og#

mótunarhyggju#um#kyn##annarsvegar#og#kyngervi#hins#vegar.# #Síðan#er#vikið#að#tvíhyggjunni#

sem#er#ráðandi#í#hugmyndum#um#kynjakerfið#sem#einnig#er#rætt#í#kaflanum.#

Eðlishyggja 

Eðlishyggjan#byggir# á#því# að# kynin# fæðist#með#ólíkt# eðli# og#óbreytanlega#eiginleika# sem#að#

gerir#þau#að#körlum#og#konum.#Kynjunum#er#þá#oft#stillt#upp#sem#andstæðum#og#hið#ólíka#

eðli# þeirra# notað# sem# ástæða# fyrir# skiptingu# kynjahlutverkanna# og# ólíkri# samfélagsstöðu.##

Sem#dæmi#má#nefna#þá#hugmynd#um#að#móður#og#umhyggju#hlutverkið#sé#í#eðli#kvenna#og#

þörf#þeirra#fyrir#að#halda#heimili#og#fjölskyldu#sé#ástæðan#fyrir#því#að#þær#velji#sér#störf#með#

fjölskylduvænan# vinnutíma# og# vinni# því# ekki# eins#mikið# og# fái# þar# af# leiðandi# lægri# laun# á#

vinnumarkaði#og#sem#aftur#leiðir#til#veikari#efnahagsstöðu,#veikari#stöðu#innan#sambanda#og#

þörf# fyrir# karlkyns# maka.# # Karlar# eru# líka# samkvæmt# eðlishyggjunni# taldir# virkari# og#

árásargjarnari#sem#getur#lýst#sér#í#því#að#þeir#sækja#meira#áfram#í#lífinu#og#eru#metnaðarfyllri#

í#starfi#á#meðan#að#það#er#ekki#eðli#kvenna.###

Eðlishyggjan# er# að#mörgu# leyti# frekar# heftandi# því# það# hlýtur# að# vera# erfitt# að# tileinka# sér#

hugmyndafræði#sem#sér#hlutina#í#svörtu#og#hvítu#og#að#allt#sé#óbreytanlegt.#En#það#þarf#þó#

ekki#að#leita#langt#til#að#sjá#galla#í#þessari#kenningu#því#til#dæmis#er#hægt#að#finna#meiri#mun#á#

einstaklingum# innan# hóps# karla# eða# kvenna# en# á# milli# kynjanna# (Þorgerður# Einarsdóttir,#

2004).##
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Mótunarhyggja 

Mótunarhyggja,er,andstæða,eðlishyggju.,Hún,byggist,á,því,að,kynin,séu,mismunandi,vegna,

samfélagslegarar#mótunar# sem#byrjar# strax# við# fæðingu.# # Þá# byrjar# hlutverkaskipanin# strax#

með#flokkun#í#kvenkyn#og#karlkyn.#Sem#dæmi#þá#er#hægt#að#nefna#bleiku#og#bláu#litina#sem#

að#eru#tilskipaðir#ungabörnum#á#fæðingardeildinni.##Drengir#fá#blá#teppi#og#blá#armbönd#og#

stúlkur#fá#bleikt.##Það#er#í#mótunarhyggjunni#sem#er#talað#um#kyngervi#sem#gefur#til#kynna#þá#

menningarbundnu#merkingu# sem# samfélagið# leggur# í# hið# líffræðilega# kyn.# # Við# við# byrjum#

strax# sem#börn# að# tileinka# okkur# annað# hvort# kven# eða# karllegt# kyngervi# í# bleika# eða# bláa#

veruleikanum#okkar#og#höldum#áfram#þar#til#við#erum#búin#að#læra#hvernig#við#sem#konur#og#

karlar# eiga# að#hegða#okkur.# # Skilaboðin# sem#við# fáum#hvort# frá# öðru#og# frá# öllu# í# kringum#

okkur#um#hvernig#við#eigum#að#vera#og#hvað#við#eigum#að#gera#eru#skýr#og#það#er#sjaldnast#

sem# það# er# efast# um# áreiðanleika# eða# afleiðingar# þessarar# hegðunar.# # Þannig# verður#

kyngervamótunin# næstum# óbreytanleg# eins# og# eðlið# í# eðlishyggjunni.# # Í# bók# sinni#Gender-

Trouble-(1990)#talar#Judith#Butler#um#að#kyn#(e.sex)#og#kyngervi#(e.gender)#virðast#vera#orðið#

eitt#og#hið#sama#því#báðar#hugmyndirnar#byggjast#á#því#að#kynin#séu#ólík#og#er#stillt#upp#sem#

andstæðum# sem# virðast# óhaggandi.# Kyngervi# virðist# ekki# mótast# óháð# kyni# eins# og#

mótunarhyggjan# gerði# upprunalega# ráð# fyrir.# # Mótunarhyggjan# setur# þrátt# fyrir# það#

spurningamerki#við#tvíhyggjukynjakerfið#sem#er#viðfangsefni#næsta#kafla.#

Tvíhyggjan og kynjakerfið 

Tvíhyggjukerfið#hefur#þróast#í#gegnum#aldirnar,#það#breytist#og#aðlagar#sig#að#samfélögum#og#

því#sem#að#telst#ráðandi#í#hvert#sinn#en#er#þó#alltaf#eins#í#grunninn#og#byggir#á#og#elur#af#sér#

sömu# hugmyndir.# Tvíhyggjukerfið# stillir# kynjunum# upp# sem# andstæðum.# # Það# sem# annað#

kynið#skortir#hefur#hitt#kynið#til#að#bera,#þannig#eiga#kynin#að#vega#hvort#annað#upp#og#skapa#

hina#einu# fullkomnu#heild#sem#hefur#verið#viðfangsefni#bóka,# sjónvarpsþátta#og#kvikmynda#

um# árabil# (Svandís# Anna# Sigurðardóttir,# 2011).# Kenning# tvíhyggjukerfisins# byggir# á#

eðlishyggjunni#og#að#líffræðilegir,#meðfæddir#þættir#séu#ástæða#þess#að#kynin#eru#ólík.#Hún#

byggir#á#andstæðupörum#á#borð#við#skynsemi/tilfinningar,#sál/líkami,#náttúra/menning#og# í#

rauninni# þá# er# hugsunin# sú# að# skoðanir,# hugsanir,# útlit# og# áhugamál# karla# og# kvenna#

ákvarðast#af#kynfærum#þeirra#og#líkamlegum#þáttum#og#eðlinu#og#sé#því#óbreytanlegt.#Karlar#

eru# virkir,# ákveðnir,# skynsamir# og# hafa# stjórn# á# hlutunum# á# meðan# konur# eru# óvirkar,#

ófyrirsjáanlegar,# tilfinningasamar# og# ekki# færar# um# að# taka# alvarlegar# ákvarðanir# (Sigríður#
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Þorgeirsdóttir,#2002).# #Af#þessum#fáu#dæmum#um#andstæðupörin#karla#og#kvenna#er#strax#

hægt#að# sjá#að#hið#karllæga#stendur# skörinni#hærra#en#hið#kvenlæga# í#nútímasamfélögum.##

Það# er# betur#metið# að# vera# hafa# til# að# bera# skynsemi# og# sjálfsstjórn# en# tilfinningasemi# og#

ófyrirsjánleika.# Tvíhyggjukynjakerfið# hyllir# þannig# hinu# karllæga# en# gerir# minna# úr# því#

kvenlæga#sem#verður#til#þess#að#karlar#öðlast#meiri#völd#og#sterkari#stöðu#í#samfélaginu#og#

þannig#verður#kynjakerfið#til.#

Breski# félagsfræðingurinn#Sylvia#Walby# talar#um#kynjakerfi# eða# feðraveldi# (e.patriarchy)# og#

skilgreinir# það# sem# ,,félagslegt# yfirráðakerfi# þar# sem# karlar# njóta# góðs# af# kerfisbundinni#

undirskipun# kvenna”.Hún# segir# einnig# að#mikilvægt# sé# að#muna# að# líta# á# kynjakerfið# sem#

samfélagslegt#mynstur#,,#því#fer#fjarri#að#hver#einasti#karlmaður#hafi#yfirráð#í#krafti#kyns#síns#

og#hver#einasta#kona#sé#undirskipuð#vegna#kyns#síns”#(Þorgerður#Einarsdóttir,#2006#bls#445#

þýtt#úr#Walby,#1990,#bls#20).##Það#eru#þó#ekki#einungis#konur#sem#verða#undir#í#kynjakerfinu#

heldur#útilokar#það#einnig#suma#karlmenn#og#í#raun#alla#aðra#þá#sem#ekki#falla#undir#það#sem#

að#talið#er#vera#eðlilegt#kyn#eða#kyngervi.##Hlutverk#hins#ráðandi#karlmanns#hefur#lengi#verið#

frátekið#fyrir#hinn#hvíta,#gagnkynhneigða,#ófatlaða#karlmann#og#hver#sá#sem#ekki#passar#inn#í#

þann#ramma#er#ósjálfrátt#settur#skör#lægra#í#kynjakerfinu.##Það#gefur#að#skilja#að#það#hlýtur#

að#vera#fjöldinn#allur#af#karlmönnum#sem#ekki#passa#inn#í#þessa#ráðandi#karlmennskuímynd#

og# hafa# tileinkað# sér# annarskonar# karlmennskur# en# Connell# (1995)# talar# einmitt# um#

mismunandi# karlmennskur# og#misjafnt# gildi# þeirra# og# stöðu,# sem#ég# fer# nánar# yfir# í# næsta#

hluta.#

#

Tvíhyggjukynjakerfinu# fylgja# strangar# reglur# og# einnig# strangar# refsingar# ef# ekki# er# farið# að#

þeim# reglum.# Þegar# kynjeiginleikarnir# sem# fólk# er# flokkað# eftir# verða# álitnir# eðlilegir# og#

algildir#getur#hver# sá#sem#ekki# tileinkar# sér#það#sem#fylgir#því#að#vera#annaðhvort#karl#eða#

kona#átt#á#brattann#að#sækja#í# lífinu#(Butler,#2004).#Þannig#elur#kerfið#af#sér#hugmyndir#um#

hvað#er#rétt#og#röng#hegðun#og#hvað#er#viðeigandi#og#eðlilegt#útlit#og#reglulega#er#þeim#sem#

ekki#falla#að#kerfinu#refsað#fyrir#það#með#líkamlegu#og#andlegu#ofbeldi.##Oft#er#það#hinsegin#

fólk#sem#verður#fyrir#þessu#ofbeldi#og#áreiti# fyrir#að#falla#ekki#að#kynjareglunum#og#fyrir#að#

bera#ekki#„rétt“#gervi#fyrir#sitt#líffræðilega#kyn.##

#
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Karlmennskur og kvenleikar 

Flokkunin#í#karlmennskur#og#kvenleika#fer#eftir#tvíhyggjukerfinu#sem#var#rætt#hér#að#framan,#

þessum#tveimur#fyrirbærum#er#stillt#upp#sem#andstæðum#og#er#í#raun#það#sem#að#oft#er#talið#

greina# kynin# frá# hvort# öðru,# það# sem# þykir# karlmannlegt# er# einmitt# karlmannlegt# meðal#

annars# vegna# þess# að# það# er# ekki# kvenlegt# og# öfugt.# # Í# kynjafræðum# er# oft# talað# um#

karlmennskur#og#kvenleika#í#fleirtölu#eins#og#titillinn#á#þessum#kafla#sýnir.##Kenningin#um#fleiri#

karlmennskur# kemur# frá# ástralska# karlafræðingnum# Raewynn# Connell# en# í# bókinni# sinni#

Masculinities#(1995)#ræðir#hún#hvernig#ákveðin#tegund#af#karlmennsku#er#talin#æskilegri#en#

aðrar# tegundir# karlmennsku# og# kvenleika# og# er# sú# tegund# nefnd# ráðandi# karlmennska# (e.-

hegemonic- masculinity)# Það# er# samt# minnihluti# karlmanna# sem# geta# staðið# undir# kröfum#

hinnar#ráðandi#karlmennsku#og#verða#því#undir#í#kynjakerfinu#sem#rætt#var#hér#að#framan,#en#

samt# sem#áður# haldast# kröfurnar# nær#óbreyttar.# Þær# karlmennskuímyndir# sem#að#Connell#

(1995)# talar# um# að# þyki# ákjósanlegri# en# aðrar# eru# til# dæmis,# íþróttahetjan,# hermaðurinn,#

stjórnmálamaðurinn# og# flestar# þær# sem# að# virðast# hafa# að# bera# marksækni# og# metnað,#

áhættusækni# og# árásargirni.# # Í# umræðunni# um# karlmennskur# og# kvenleika# og#mismunandi#

flokkun# í# annaðhvort,# notar# Connell# kenningar# um# samtvinnun# mismunarbreyta#

(e.intersectionality),#þannig#skoðar#hún#hvernig#ólíkar#breytur#geta#unnið#saman##og#haft#áhrif#

á# fólk#og#hvar#það#er# staðsett# í# samfélaginu.# #Breyturnar# sem#um#ræðir# í#þessari# kenningu#

geta#verið#mismunandi#en#oftast#er#um#að#ræða,#kyn,#kynhneigð,#fötlun/ekki#fötlun,#stétt#og#

kynþátt.# Þannig# getur# hvítur,# gagnkynhneigður# millistéttar# karlmaður# misst# völd# og#

samfélagstöðu#og# færst#neðar# í# valdastiganum#vegna# til#dæmis# fötlunar#eða#atvinnumissis.#

Weber# (1998)# og# sömuleiðis# Addis# og# Cohane# (2005)# ræða# einnig# samtvinnun#

mismunabreyta# í# sambandi# við# karlmennskur# og# kvenleikaímyndir# og# segja# að# það# skipti#

höfuðmáli# að# skoða# allar# breyturnar# og# sjá# hvar# hver# einstaklingur# er# staðsettur# í#

valdastiganum##til#að#reyna#að#sjá#hvað#karlmennska#eða#kvenleiki#þýðir#fyrir#hvern#og#einn,#

það#er#ekki#hægt#að#skilja#karlmennskur#einungis#með#því#að#bera#þær#saman#við#kvenleika,#

heldur#þarf#einnig#að#huga#að#öllum#hinum#þáttunum#sem#að##skapa#þær.#

#

Þegar# kemur# að# umræðu# í# fræðunum# um# kvenleika# kemur# Connell# (1987)# aftur# við# sögu.##

Hún#segir#að#það#sé#ekki#til#neinn#ráðandi#kvenleiki#vegna#þess#að#staða#og#hlutverk#kvenna#í#

samfélaginu#sé#að#styðja#við#karla#en#ekki#hafa#vald#og#yfirráð#yfir#öðrum#gerðum#kvenleika.##

Systurhugtak#ráðandi#karlmennskunnar#nefnist#styðjandi#kvenleiki#(e.-emphasized-femininity)#
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(þýðing,#Gyða#Margrét#Pétursdóttir,#2009)#og#auðkennist#hann#á#yfirráðum#karlmennskunnar#

og# auðkennist# ráðandi# karlmennskan# svo# á# undirgefni# og# stuðningi# hans.# Helstu# einkenni#

styðjandi#kvenleika#eru#hlýðni,#þjónustulund,# sjálfsfórn#og# stöðug#aðlögun#að#þörfum#karla#

(Connell,#1987).#Samkvæmt#Connell#(1987)#þá#eru#allir#kvenleikar#undirgefnir#karlmennskum#

og# þá# einna# helst# ráðandi# karlmennsku# hvers# tíma# og# er# það# einna# helst# hinn# styðjandi#

kvenleiki# sem# að# tryggir# og# viðheldur# yfirráðum# karla# og# undirskipan# kvenna# (Schippers,#

2007).#Það#er#vert#að#minnast#á#að#kenning#Connell#um#að#engin#kvenleiki#sé#ráðandi#hefur#

verið# gagnrýnd# og# kenningar# um# aðra# kvenleika# settar# fram.# # Schippers# (2007)# leggur# til#

dæmis# fram# hugtakið# mengandi# kvenleiki# (e.- pariah- femininity)# (þýðing,# Gyða# Margrét#

Pétursdóttir,# 2012)# en# hann# einkennist# af# óhlýðni# og# ögrun,# jafnvel# sjálfstæði# og# er# í# öllu#

andstæða#hins#styðjandi#kvenleika.#Birtingarmynd#hins#mengandi#kvenleika#er#allt#sem#talið#

er# vera# ókvenlegt,# Schippers# (2007)# nefnir# lesbíur# sem# dæmi# um# konur# sem# eru# taldar#

tileinka# sér# þessa# tegund# kvenleika# og#með#honum#menga# þær# sambandið# á#milli# ráðandi#

karlmennsku#og# styðjandi# kvenleika# og# því# er# reynt# að# koma# í# veg# fyrir# að# hinn#mengandi#

kvenleiki#nái#fótfestu#í#samfélögum#(Schippers,#2007).#Líkt#og#ráðandi#karlmennskan#er#talin#

hið#æskilega# þá# er# styðjandi# kvenleikinn# það# einnig.# # Það# eru# hinar#æskilegu# staðalmyndir#

karla#og#kvenna#og#það#sem#eðlilegt#þykir.# #Það#má# jafnvel#hugsa#það#sem#svo#að#kyngervi#

þessara#birtingamynda# séu#þau# sem#að#ætlast#er# til# að#börn# tileinki# sér#og#það#eru#þessar#

staðalmyndir#sem#að#hið#bleika#og#bláa#á#fæðingardeildinni#tákna#og#sem#vonast#er#til#að#þau#

byggi#upp#með#tíð#og#tíma#til#að#þau#verði#viðurkenndir#samfélagsþegnar.###

#

Nú#þegar#búið#er#að#ræða#þær#æskilegu#birtingamyndir#karlmennsku#og#kvenleika#er#vert#að#

byrja#að#ræða#um#það#sem#ekki# fellur#að#þessum#stöðlum#og#þá#einstaklinga# #sem#að#hafa#

ekki# tileinkað# sér#þessi# ráðlegu#kyngervi#og#hafa#því#orðið#undir# í# valdaskipaninni.# # Eins#og#

áður# kom# fram# að# þá# er# það# meirihluti# karla# í# heiminum# sem# að# ekki# hafa# að# bera# þá#

eiginleika#sem#hin#ráðandi#karlmennska#krefst.##Það#eru#þeir#karlmenn#sem#bera#annan#húðlit#

en#hvítan,#þeir#sem#glíma#við#fötlun,#þeir#karlmenn#sem#eru#atvinnulausir#eða#ómenntaðir#og#

þeir#sem#ekki#tilheyra#hinum#gagnkynhneigða#meirihluta.##Eins#er#það#með#konur#en#þær#sem#

að#skortir#það#sem#að#þarf#til#að#vera#staðsettar#eins#hátt#og#möguleiki#er#á#í#valdastiganum#

verða#undir,#eins#og#kynjakerfið#gerir#ráð#fyrir#þá#enda#þær#allra#neðst#í#valdastrúktúrnum.#Í#

samfélaginu#er#hið# ráðandi# vald#það# sem#hefur#mest#að# tapa#ef#að#hrist#er# í# stoðunum#og#
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áður#samþykktum#viðmiðum#og#gildum#er#breytt.##Þannig#geta#til#dæmis#konur#sem#taka#sér#

karllegra#kyngervi#eða#karlar#sem#tileinka#sér#kvenlegra#kyngervi#en#það#sem#fylgir#lögum#og#

reglum#orðið#veruleg#truflun#fyrir#þá#sem#að#vilja#viðhalda#kerfinu#eins#og#það#er.# #Hvað#þá#

þeir#einstaklingar#sem#skipta#um#kyngervi.##Hér#í#öðrum#hluta#ritgerðarinnar#mun#í#framhaldi#

af# karlmennsku# og# kvenleika# umræðunni# staðalmyndir# kynja# vera# ræddar# ,# birtingamyndir#

þeirra,#kröfur#samfélagsins#að#uppfylla#þær#og#um#þá#sem#trufla#tvíhyggjuhugsunina#með#því#

að#fylgja#ekki#stöðlunum.## #Þar#á#eftir#ræði#ég#hvernig#kyngervi#eru#gerð#eða#uppbyggð#og#í#

síðasta#kafla#þessa#hluta#verður#rætt#um#leiksviðin#og##hlutverkin#sem#passa#við#það#kyngervi#

sem#við#gerum.##

 

Staðalímyndir   
Að# flokka#hluti#og# fólk# saman# í#hópa#eftir# líkum#eiginleikum#eða#útliti# virðist# vera#mannleg#

tilhneiging# nær# hvar# sem# er# í# heiminum# (Gorman,# 2005).# # Staðalímyndir# eru# félagslega#

mótaðar#og#eru#afar#handhægar#til#þess#að#staðsetja#fólk#í#samfélagsstrúktúrnum.##Allir#eiga#

sér#einhvern#stað#og#einhvern#flokk#og#með#því#að#fletta#upp#í#staðalímyndaflokkunum#okkar#

þá#ætlumst#við#til#mismunandi#hluta#frá#fólki#og#ætlum#þeim#einnig#vissa#eiginleika#sem#að#

passa#við#staðlana#sem#við#þekkjum#(Gorman,#2005).##Staðalímyndir#ala#oft#af#sér#fordóma,#ef#

í#fljótu#bragði#það#sýnist#svo#að#eðlilegir#staðlar#séu#ekki#uppfylltir#þá#virðast#fyrstu#viðbrögð#

oftast# vera# neikvæð,# og# má# tengja# það# við# einhverskonar# ótta# við# breyttan# veruleika#

(Brewer,1999).# # Í# rauninni# má# segja# að# staðalímyndir# í# sjálfu# sér# séu# fordómar# en# þá# er#

eðlismunur#á#því#að#hafa#staðalímyndir#um#eitthvað#og#að#notast#við#staðalímyndina.#Erfitt#er#

að#hafa#engar#staðalímyndir#en#það#að#einungis#að#nota#staðalímyndina#til#að# leggja#mat#á#

fólk# er# í# eðli# sínu# fordómafullt# (Stangor,2009).# # Stangor# talar# svo# frekar# um# neikvæðar# og#

jákvæðar# staðalímyndir# í# tengslum# við# fordóma# og# segir# að# allar# staðalímyndir,# hvort# sem#

þær#eru#jákvæðar#eða#neikvæðar,#valda#því#að#einstaklingur#er#ekki#metinn#út#frá#sínum#eigin#

eiginleikum#heldur# einungis# ímyndinni# af# þeim#hópi# sem#einstaklingurinn# er# flokkaður# í# og#

geta# því# verið# fordómar,# ekki# einungis# þær# neikvæðu.# Jákvæðar# staðalímyndir# geta# einnig#

verið#notaðar# til#að#ýta#undir#undirlægni#minnihlutahópa#og#þannig#aðgreina#þá#enn#meira#

frá# fjöldanum.# Jákvæðar#staðalímyndir#hjálpa# til# við#að#hylja#ójafnvægið# í# samfélaginu#með#

því#að#ýkja#ákveðna#eiginleika#minnihlutahópsins#sem#eru#taldir#eru#minna#virði#eða#öðruvísi#

en#eiginleikar#fjöldans#(Brown,#2010)#en#sem#er#samt#hægt#að#hafa#til#skemmtunar#og#þannig#
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halda# völdunum# á# réttum# stað,# eða# hjá# ráðandi# meirihluta.# Sem# dæmi# um# neikvæðar# og#

jákvæðar# staðalímyndir#má# nefna# fullyrðingar# eins# og# að# konur# geta# ekki# tekið# ákvarðanir#

sem#fela#í#sér#áhættu#(neikvæð#staðalímynd)#en#þær#eru#svo#umburðarlyndar#og#geta#unnið#

með# hverjum# sem# er# (jákvæð# staðaílmynd)# og# hommar# eru# svo#miklar# drottningar# og# svo#

dramatískir#að#það#er#ekki#hægt#að#hafa#þá#í#vinnu#(neikvæð#staðalímynd)#en#þeir#eru#allir#svo#

ljúfir# og# indælir# og# smart# og# svo# agalega# gaman# að# skemmta# sér# með# þeim# (jákvæð#

staðalímynd).##

#

Það#getur#reynst#mjög#erfitt#að#uppfylla#þær#kröfur#sem#fylgja#staðalímyndum#karlmennsku#

og#kvenleika#sem#við#sjáum#allt# í#kringum#okkur#á#hverjum#degi.# # #Þær#gegnsýra#menningu#

okkar#og# samfélag#og#hafa#einnig# verulega#áhrif# á#okkur# sem#einstaklinga.# # Fjölmiðlar# taka#

virkan#þátt# í#að#viðhalda#þeim#og#passa#upp#á#að#enginn#gleymi# sér#og# taki#upp#sjálfstæða#

hugsun.# Vinsælir# vefmiðlar# segja# okkur# hvernig# við# eigum# að# klæðast,# hvað# við# eigum# að#

horfa#á#og# jafnvel#hvaða#skoðanir#við#eigum#að#hafa#á#málefnum# líðandi# stundar.#Þegar#er#

höfðað# til# kvenna# er# í# allflestum# tilvikum# talað# til# hinnar# gagnkynhneigðu# konu# sem# er# í#

megrun,#fjarlægir#skapahár#sín,#er#í#samkeppni#við#aðrar#konur#og#síðast#en#ekki#síst#er#ósátt#

við#sjálfa#sig#eins#og#hún#er.#Samkvæmt#vefsíðunni#Bleikt.is#–„vefur#fyrir#drottningar“,#hefur#

konan# áhuga# á# útliti,# heimili# og# hönnun,# stjörnunum,# tísku,# mat# og# víni,# ferðalögum,#

samskiptum# kynjanna,# fjölskyldunni# og# Hollywood# (bleikt.is,# 2012).# Það# sama# á# við# á#

vefsíðum#á# borð# við#mbl.is/Smartland#Mörtu#Maríu# og# dv.is/Pjattrófunum#–# „aðlaðandi# er#

konan#ánægð“#(pjattrofurnar.is,#2012)#en#allt#eru#þetta#með#vinsælustu#vefsíðum#á#Íslandi#í#

dag.##Svipaðar#aðferðir#eru#notaðar#til#að#ná#til#karlmanna#og#halda#þeim#í#föstum#skorðum#

innan#karlmennskunnar#en#því#er#ekki#að#neita#að#samfélagslegar#kröfur#til#karla#eru#ekki#þær#

sömu#og#eru#til#kvenna#um#útlit#og#hegðun#því#að#það#eru#þeir#sem#að#hafa#valdið,#hægt#er#að#

setja# það# í# samhengi# við# kenningar# Connell# (1987)# um# styðjandi# kvenleikann# sem# þrífst# á#

sjálfsfórnum#og#þjónustulund#við##ráðandi#karlmennskuna#eins#og#farið#var#í#hér#í#kaflanum#á#

undan.#

#

En# hvað# verður# þá# um# þá# sem# að# ekki# tileinka# sér# þessar# reglur# og# lifa# utan# við# þær#

staðalímyndir#sem#samfélagið#hefur#samþykkt?##Efni#þessarar#ritgerðar#er#meðal#annars#eins#

og# fram# hefur# komið# að# skoða# hvernig# hinsegin# fólk# upplifir# sig# í# þessum# staðalímyndum.##
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Herek#(2000)#hefur#rannsakað#tengslin#á#milli#kynhneigðafordóma#og#þess#að#þeir#sem#ekki#

teljast# til# gagnkynhneigðar# eru# á# skjön# við# það# sem# talin# eru# vera# eðlileg# kynhlutverk# og#

staðalímyndir,# nánar# mun# vera# farið# í# það# í# 4.kafla.# Staðalímyndirnar# eru# hluti# af# ríkjandi#

kynjakerfi# og# kyngervi# ráðandi# karlmennsku# og# kvenleika# eru# birtingarmyndirnar# sem#

viðhalda#því#að#vissir#hópar,#eins#og#hinsegin# fólk# ,# færast#út#á# jaðarinn#vegna#þess#að#þeir#

falla#ekki#að#kerfinu.##Kynhneigð#er#eins#og#kyngervi#látin#virka#eðlislæg,#gagnkynhneigðin#er#

æskileg# á#meðan# að# samkynhneigð# er# það# ekki.#Dæmi# um#hvernig# staðalímyndir# kynjanna#

eru#styrktar#og#í#leiðinni#eru#þeir#sem#ekki#falla#að#þeim#settir#til#hliðar#er#þegar#orðin#lessa#og#

hommi#eru#notuð#í#neikvæðum#skilningi#til#að#lýsa#„karlmannlegri“#konu#og#„kvenlegum“#karli#

(#Svandís#Anna#Sigurðardóttir,#2011).##

 

Staðalímyndaógn (e. stereotypethreat). 

Hugtakið#staðalímyndaógn#(e.-stereotype-threat)#á#við#það#þegar#einstaklingur#býst#viða#að#

vera# skilgreindur# eftir# einhverri# staðalímynd# og# þannig# metinn# að# verðleikum,# það# getur#

valdið# kvíða# og# hefur# því# áhrif# á# hegðun# og# frammistöðu# hans# (Allport,# 1954;# Steele# og#

Aronson,#1995).#Staðalímyndin#getur#til#dæmis#beinst#að#getu#í#tileknu#verkefni#eða#hegðun#í#

vissum#aðstæðum#eða#á#ákveðnum#vettvangi.# #Birting#staðalímyndarinnar# leiðir#svo#til#þess#

að#að#frammistaðan#er#undir#bestu#getu#einstaklingsins#eða#hópsins.##Þannig#verða#neikvæðu#

viðhorfin#gagnvart#hópnum#staðfest#og#staðalmyndinni#viðhaldið.##Rannsóknirnar#sem#þetta#

hugtak#byggir#á#voru#framkvæmdar#af#Steele#og#Aronson#(1995).# #Þar#sýndu#þeir#fram#á#að#

bara#með# að# tilkynna# svörtum#þátttakendum#að#niðurstöður# svartra# á#munnlegum#þætti# í#

svokölluðu# SAT# prófi# yrðu# bornar# saman# við# niðurstöður# hvítra# dugði# til# að# virkja#

staðalmyndaógn.#Þá#er#neikvæð#staðalmynd#svartra#sú#að#þeir#séu#ekki#jafngóðir#námsmenn#

og#hvítir.#Svartir#þátttakendur#tjáðu#í#kjölfarið#meiri#efasemdir#um#sjálfa#sig#og#frammistaða#

þeirra#var#að#meðaltali#síðri#en#hjá#svörtum#þátttakendum#þar#sem#staðalmyndaógn#var#ekki#

virkjuð.# Aronson,# Lustina,# Good,# Steele# og# Brown# (1999)# hafa# einnig# fengið# sambærilegar#

niðurstöður# á# prófun# á# getu# kvenna# í# stærðfræði# og# öðrum# raungreinum# en# neikvæð#

staðalmynd# er# að# konur# séu# ekki# jafn# hæfar# í# raungreinum# og# karlar.# Þannig# getur#

samanburður#milli#tveggja#hópa#orðið#til#þess#að#sá#hópur#sem#samkvæmt#staðalmyndum#er#

talinn#síðri#upplifir#staðalmyndaógn.##Þannig#stjórnast#hún#að#hluta#til#af#aðstæðum#og#hvaða#

hópa# er# verið# að# bera# saman.# # Staðalmyndaógn# getur# leitt# til# sjálfshaturs# eða# hatri# gegn#
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hópnum#sem#einstaklingur#tilheyrir#og#í#verstu#tilfellunum#getur#hún#leitt#til#sjálfsvíg#(Allport,#

1954).#

#

Það#er#áhugavert# í#þessu#samhengi#að#ræða#einnig#örlítið#um#annað#en#svipað#hugtak#sem#

nefnist#virk#spá#(e.-selfFfulfilling-prophecy).##Virk#spá#er#forspá#sem#beint#eða#óbeint#verður#til#

þess#að#hún#rætist.#Sum#viðhorf#til#einstaklinga#verða#til#þess#að#einstaklingurinn#hagar#sér#í#

samræmi#við#þessi#viðhorf#og#þau#viðhorf#eru#því#dæmi#um#virka#spá.#Skoðanir#á#einstaklingi#

eða#hópi#verður#til#þess#að#annað#fólk#hegðar#sér#gagnvart#hópnum#og#einstaklingum#innan#

hans#af#viðmóti#sem#litast#af#þessum#skoðunum.#Hegðun#einstaklinga# innan#hópsins#verður#

svo#aftur#fyrir#áhrifum#þessa#viðmóts#sem#staðfestir#upprunalegar#skoðanir#(Merton,#1948).##

  

Að gera kyngervi (e. doing gender) og hlutverkaleikurinn. 

Kyn##er#líffræðilegt#en#kyngervi# #er#félagslega#mótað#í#daglegum#gjörðum#og#samskiptum.##Í#

tímamóta# grein# sinni#Doing- Gender# (1987)# tala#West# og# Zimmerman# um# hvað# það# í# raun#

þýðir# að# byggja# upp# eða# gera# kyngervi# (e.- doing- gender).# Þau# telja#meðal# annars# að#með#

stanslausri#félagsmótun#kyngerva#í#tvíhyggjukerfinu,#mótum#við#þann#mun#sem#talinn#er#vera#

á#milli#karla#og#kvenna#og#verður#hann#grundvöllurinn#að#því#sem#við#teljum#vera#karllegt#og#

kvenlegt,#það#sem#upprunalega#er#félagslega#mótað#verður#þannig#að#einhverju#sem#talið#er#

eðlislægt#og#óbreytanlegt.##Kyngervagjörningurinn#er#félagslegt#fyrirbrigði#og#á#sér#alltaf#stað#

í#samskiptum#við#aðra#(West#og#Zimmerman,#1987).# #Á#sama#máli#er#Goffmann#(1976)#sem#

segir#að#þegar#fólk#á#í#samskiptum#við#hvort#annað#þá#gefa#þau#sér#að#aðilinn#sem#þau#eiga#í#

samskiptum#við#búi#yfir#vissum#eiginleikum,#meðal#annars#vegna#útlits#og#hvaða#kynjaflokki#

tvíhyggjukerfisins#hann/hún# tilheyrir.#Við#búumst# við# að#aðrir# geri# ákveðin# kyngervi# og#eru#

gagnkvæm# samskipti# byggð# á# því# sem# báðir# aðilar# búast# við# og#ætla# hvor# öðrum,# þannig#

tökum#við#öll#virkan#þátt#í#að#móta#og#gera#kyngervi#annarra#sem#og#okkar#sjálfra.#Goffmann#

vill#þá#meina#að#það#að#gera#kyn#sé#að#einhverjum#hluta#valfrjálst#og#eins#er#það#einnig#val#að#

taka#á#móti#gerðu#kyngervi#í#samskiptum.#Hann#segir#ti#dæmis:#„Karlmannleg-háttsemi-getur-

verið- boðin- fram- eða- ekki- og- ef- hún- er- boðin- fram- getur- henni- verið- neitað,- eða- ekki“.#

(Goffmann,#1976.#bls.71).##Vegna#þess#að#kyngervagjörningar#fara#fram#í#samskiptum#við#aðra#

að# þá# er#mismunandi# hvernig# fólk# leikur# kyngervið# sitt# í# þwim# samskiptum.# Gillian# Dunne#

nefnir# gjörninginn# framkvæmd#heimilistarfa# sem#dæmi#um#hinar# ólíku#myndir# sem#að# fólk#
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tileinkar#sér#í#mismunandi#aðstæðum.##Hún#segir#að#það#getir#orðið#einskonar#kynjaleikur#og#

það#að#ryksuga#geti#orðið#tákn#kynjunar#í#samskiptum#milli#karls#og#konu,#það#að#ryksuga#er#

að#vera#kvenlegur,#en#það#að#ryksuga#ekki#er#að#vera#karlmannlegur.##Dunne#bendir#einnig#á#

að#auðvitað#geta#karlmenn#vel#ryksugað#en#til#að#gera#hið#rétta#kyngervi#sem#til#er#ætlast#og#

til#að# ítreka#karlmennskuna#sem#andstæðu#við#kvenleikann#að#þá#skapast#ójöfnuður#á#milli#

kynjaskiptu#hlutverkanna# (Dunne,#1999).# #Þannig#virðist#munur#og#misrétti#á#milli# kynjanna#

magnast#þegar#kynjahlutverk#eru#leikin#á#forsendum#gagnkynhneigðar.#

#

Judith#Butler#hefur#verið#einn#helsti#fræðimaður#hinseginfræðanna#og#er#bók#hennar#Gender-

Trouble- (1990)# # sögð# vera# brautryðjendaverk# á# því# sviði.# # Í# þeirri# bók# ræðir# Butler# meðal#

annars# um#kynjun#og# kynhneigð,# hún# kemur# einnig# fram#með# kenningar# um# leiksviðið# þar#

sem# við# öll# leikum# hlutverkin# okkar# og# þar# sem# við# berum# kyngervin# (e.- performativity).#

Leikurinn#er# flókinn#og#margslunginn#því# að#kyngervi# er#mjög#óstöðugt#hlutverk# sem#hefur#

það#samt#sem#áður#að#markmiði#að#virka#stöðugt,#því#er#leikurinn#sífellt#endurtekinn##til#að#

ítreka#þá#kynjun#sem#kyngervið#á#að#sýna#og#kynhlutverkið#segir#okkur#hvað#er#(Butler,#1990).#

Kyngervi#er#nokkuð#sem#við#gerum#sjálf#en#er#líka#gert#við#okkur,#leikurinn#á#sér#alltaf#stað#í#

samskiptum#við#aðra,#við#erum#stöðugt#að#endurskapa#kyngervin#og#hlutverkin#okkar#eftir#því#

í# hvaða# aðstæðum# við# erum# stödd,# karlmennskur# og# kvenleikar# geta# til# dæmis# verið#

breytilegar# eftir# samhengi# og# aðstæðum#og# eftir# því# hvort# að# samskiptin# eiga# sér# stað# við#

aðrar# karlmennskur# eða# kvenleika.# Það# er# því# ekki# aðeins# til# ein# tegund# af# kyni,# kynjun,#

karlmennsku# eða# kvenleika# eins# og# áður# hefur# komið# fram# og# við# erum# breytileg# eftir#

aðstæðum#og#samhengi#og#getum#haft#mikil#áhrif#á#leik#hvors#annars#(Dunne,#1999;#Connell,#

1995).# #Við#fáum#samt#ekki#leyfi#til#að#leika#hvaða#kyngervi#sem#er,#eða#taka#okkur#hlutverk#

sem#ekki#eru#samþykkt#heldur#höldum#við#okkur#við#það#sem#er#ætlast#til#af#okkur#og#það#er#

það#sem#fellur#að#tvíhyggjukerfinu#(Dunne,#2000).###

#

Á# leiksviðinu# eru# sumir# sem# ekki# passa# í# sín# hlutverk,# það# eru# þeir# sem# kannski# hafa# gert#

ákveðin#kyngervi#eins#vel#og#þeir#geta,#en#sem#þurfa#svo#að#taka#niður#grímuna#og#finna#aðra#

sem#að#fellur#betur#að#þeim.##Aðrir#sigla#áfram#eins#og#ekkert#sé#og#verða#ekki#fyrir#neinum#

truflunum# í# leik# sínum.# # Þegar#það# kemur# að#því# að#það#þurfa# að# verða#hlutverkaskipti# þá#

þurfa# aðrir# meðleikendur# að# aðlagast# nýjum# aðstæðum.# # Þetta# eru# að# sjálfsögðu#
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kynjahlutverkin#okkar# sem#um#er# rætt#hérna#og#gríman#er# kyngervið# sem#við#notum# til# að#

ýkja#það#hlutverk#sem#okkur#hefur#verið#gefið.##Í#öllum#þessum#leik#og#til#að#leika#hlutverkin#

okkar#sem#allra#best#þá#förum#við#eftir#þeim#reglum#sem#hafa#verið#ræddar#í#köflunum#hér#að#

framan,# það# eru# hinar# ósýnilegu# kynjareglur# tvíhyggjunnar,# kröfurnar# að# uppfylla#

staðalmyndirnar# og# að# halda# okkur# á# þeim# stað# í# kynjakerfinu# sem# að# hópurinn# eða#

flokkurinn# sem# við# tilheyrum# á# að# vera.# # Það# er# sérstaklega# áhugavert# að# gefa# því# gaum,#

þegar#þessi#strangi#rammi#er#skoðaður#hvernig#það#getur#verið#að#allir#haldi#bara#áfram#í#sínu#

þvingaða# hlutverki# á# leiksviðinu# án# þess# að# efast# um# eitt# né# neitt.# # # Allt# þetta# birtist#

nefninlega#sem#eðlislægt#og#er#meðtekið#af#flest#öllum,#það#vel#að#það#lítur#út#fyrir#að#vera#

meðfætt# og# hluti# af# okkur# sem# mannverum.# # Þetta# ræðir# Butler# einnig# og# segir# að#

kynjareglurnar# og# leikurinn# sé# eitthvað# sem# við# tileinkum# okkur# og# gerum# að# ósjálfráðu#

markmiði# að# láta# það# virðast# vera# eins# og# við# séum# með# heilsteypta# og# eðlislæga#

kynjavitund,#en#hins#vegar#þá#erum#við#bara#að#taka#skilaboð#sem#sköpuð#eru#utanfrá#og#gera#

þau# að# því# sem# við# teljum# vera# okkar# innra# eðli.# # Þannig# eru# kynjavitundirnar# karllegt# og#

kvenlegt# að# engu# leyti#meðfæddar# eða# eðlislægar# því# það# er# allt# undir# áhrifum# hins# ytra.#

(Butler,# 1990).# Allt# þetta# # gerum# við# til# að# vera# samþykkt# og# vera# viðurkenndur# hluti# af#

samfélaginu,#það#eru#strangar#refsingar#handa#þeim#sem#aldrei#hafa#tileinkað#sér#þessa#leið,#

þeir# eru# útskúfaðir# og# lifa# á# jaðri# samfélagsins# og# um# leið# og# einhverjum# skrikar# fótur# og#

gleymir#reglunum#er#sá#hinn#sami#sendur#þá#leið#líka.#

#

Samfélagshópar#sem#að#falla#að#norminu#og#kynjareglunum#þurfa#varla#að#hugsa#sig#tvisvar#

um#í#viðhaldi#á#kynvitund#eða#opinberun#á##henni,#það#verður#þeim#eðlilegt#ef#að#kyngervið#

sem#þau#gera#passar#til#dæmis# líffræðilegu#kyni#þeirra#og#kynverundinni.# #Það#eru#þeir#sem#

ekki#uppfylla#kröfur#normsins#sem#að#þurfa#að#gera,#endurgera#og#jafnvel#afbyggja#kyngervi.##Í#

rannsókn#Catherine#Connell#(2010)#um#reynslu#transfólks#á#vinnustöðum#segir#hún#eitt#af#lífs#

verkefnum#transfólks#að# reyna#að# finna# leiðir# til# að# leysa#þetta# sambandsleysi# á#milli# kyns,#

kyngervis# og# kynverundar# og# skapa# sér# nýja# leið# til# gagnvirkra# samskipta# og#

kyngervagjörninga.# # Upplifun# transfólks# er# einnig# oft# hjá# þeim# sjálfum# sú# að# þau# séu# á#

einhvern#hátt#að#svíkja#sitt#eigið#kyn,#eða#séu#að#skipta#um#lið#á#einhvern#hátt,#þær#upplifanir#

verða# til# dæmis# þegar# sýnileiki# kynjakerfisins# opinberar# sig# og# transmenn# hækka# í# launum#

eftir# kynleiðréttingaferlið# (Connell,# 2010).# En#þrátt# fyrir# það# litla# skref#upp#valdastigann#þá#
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tilheyrir# transfólk# alltaf# jaðarhópi# og# eru# þau# alltaf# í# verulegri# fordóma# og# áreitis# hættu,#

aðallega#frá#þeim#sem#tilheyra#gagnkynhneigða#meirihlutanum.##
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3 Kynhneigð,+að+vera+hinsegin+og+gagnkynhneigt+forræði+

Rétt#eins#og#með#kyn#og#kyngervi#er#hægt#að# stilla#kynhneigð#upp# í# tvíhyggjukerfi# (Weber,#

1998)# þar# sem# að# gagnkynhneigðin# er# hið# æskilega# eða# normið# og# allt# sem# ekki# er#

gagnkynhneigt#er#sett#til#hliðar#á# jaðarinn.#Jaðarhópurinn#er#skilgreindur# í# tvíhyggjunni#sem#

óæðri#hinum#ráðandi#meirihluta#og#er#það#gjarnan#útskýrt#með#því#að#hinn#ráðandi#hópur#sé#

eðlilegur#og#réttur#af#náttúrunnar#hendi#og#jaðarhópurinn#sé#óeðli#eða#ónáttúra.#Jaðarhópar#

ögra#oft#tvíhyggjukerfinu,#flokkuninni#sem#það#stendur#fyrir#og#þeim#líffræðilegu#útskýringum#

sem#eru#notaðar#til#að#réttlæta#það#(Weber,#1998).#Rétt#eins#og#með#kyngervi,#er#kynhneigð#

látin# virka# sem# eðlislæg# og# þannig# nýtist# hún# sem# valdakerfi# sem# við# erum# ekki# ávallt#

meðvituð#um,#þrátt#fyrir#að#vera#undir#stöðugum#áhrifum#þess.##Hið#gagnkynhneigða#forræði,#

sem# nánar# verður# rætt# hér# á# eftir,# ráðandi# í# þessu# tvíhyggjuvaldakerfi# og# það# fyrirfinnst#

allstaðar.# # Í# þessu#kerfi# ríkir#þó#þriðja# kynhneigðin,# tvíkynhneigð# sem#á# sér#ekki# stað# innan#

tvíhyggjunnar# og# má# ætla# að# hún# standi# á# veikum# punkti# á# milli# tveggja# kynhneigða# og#

hugsanlega#ekki#lögmæt#eða#samþykkt#í#hvorugri#þeirra#(Svandís#Anna#Sigurðardóttir,#2011).##

Flestir# alast# upp# við# það# sjá# gagnkynhneigð# sem# hið# eina# rétta# og# varla# er# litið# á#

gagnkynhneigð#sem#kynhneigð#í#sjálfu#sér,#hún#einfaldlega#„er“,#þetta#sjáum#við#skýrt#þegar#

manneskja#kemur#út#úr#skápnum#en#það#er#aðeins#ástæða#til#þess#ef#að#verið#er#að#lýsa#yfir#

samkynhneigð#eða#öðru#sem#ekki#telst#gagnkynhneigt,#engar#kröfur#eru#settar#á#að#lýsa#yfir#

gagnkynhneigð.##Í#rannsókn#Jóns#Ingvars#Kjaran#og#Ingólfs#Ásgeirs#Jóhannessonar#(2010)#um#

gagnkynhneigt# forræði# í# framhaldsskólum# kemur# fram# að# hvers# kyns# uppreisn# gegn#

gagnkynhneigða#norminu#truflar#hina#ráðandi#orðræðu#fjöldans#og#að#þeir#sem#það#geri#séu#

settir#á# jaðarinn#og#þurfa#að#vinna#fyrir#því#að#fá# inngöngu#aftur# í#hinn#ráðandi#hóp#en#séu#

aldrei#hluti#af#honum#á#sama#hátt#og#hinir.# #Þannig#er#það#strax# ljóst#að#þeir# sem#þurfa#að#

opinbera#kynhneigð#sína#á#þennan#hátt#eru#öðruvísi#en#hinir#og#yfirráð#gagnkynhneigðarinnar#

og#misréttið#sem#það#byggist#á#verður#þeim#mjög#sýnilegt.####Í#þessum#3.kafla#verður#vikið#að#

hvernig#algengar#staðalmyndir#um#hinsegin#fólk#birtast,#hvað#fræðin#segja#okkur#um#hvernig#

það#er#að#vera#hinsegin#í#samfélagi#sem#að#byggir#á#því#að#allir#séu#eins#og#að#lokum#verður#

rætt#um#hvernig#hinsegin#fólk#oft#afbyggir#kyngervi#og#ögrunina#sem#fylgir#þeirri#afbyggingu.#

#

#



17 

Hinsegin staðalímyndir 

Flestir#jaðarhópar#ögra#norminu.##Þeir#vekja#ótta#hjá#þeim#sem#vilja#halda#í#óbreytt#ástand#og#

þar#með#valdastrúktúr#og#flokkunarkerfi#tvíhyggjunnar#og#kynjakerfisins#óbreyttu.# #Hinsegin#

fólk#tilheyrir#slíkum#jaðarhópi.##Til#að#minnka#áhrif#ögrunarinnar#er#hinsegin#fólk#líkt#og#aðrir#

hópar#flokkaðir#í#staðalímyndir.##Staðalímyndir#samkynhneigðra#eru#þá#mest#áberandi#og#eru#

þær#yfirleitt#byggðar#á#því#að#eigna#samkynhneigðum#einstaklingum#eiginleika#hins#kynsins(#

Whitley,# 2001).# Samkynhneigðir# karlmenn#eru#þar# af# leiðandi# taldir# vera#mun#kvenlegri# en#

gagnkynhneigðir# karlmenn# og# samkynhneigðir# kvenmenn# taldir# vera# mun# karlmannlegri#

heldur# en# gagnkynhneigðar# kynsystur# þeirra.# Það# þarf# ekki# að# leita# langt# til# að# finna#

birtingarmyndir#þessara#staðalmynda#en#það#eru#yfirleitt#þær#sem#eru#notaðar#þegar#um#er#

að# ræða# samkynhneigðan# einstakling# í# sjónvarpsþætti# eða# kvikmynd.# # Stællegi# og#

óskammfeilni#samkynhneigði#besti#vinurinn#og#karllega,#vöðvastælta,#stutthærða#lesbían#sem#

hatar# karlmenn# og# reynir# við# allar# gagnkynhneigðu# konurnar# eru# til# dæmis# klassískar#

erkitýpur#úr#kvikmyndum#og#sjónvarpi.#Önnur#staðalmynd#samkynhneigðra#kvenna#er#samt#

sem#áður#að#verða#meira#og#meira#áberandi#en#hin#karllega#lesbía#nú#á#síðustu#árum,#en#það#

er# kynþokkafulla# lesbían,# hún# er# yfirleitt# mjög# „kvenleg“# í# útliti,# en# hefur# að# bera#

„karlmannlega“#eiginleika#eins#og#að#vera#klár,#hefur#áhuga#á#íþróttum#,#drekkur#bjór#en#ekki#

kokteila# og# vekur# áhuga# karlmanna# sem# sú# kona# sem# þeir# aldrei# fá.# (sem# dæmi# um#

staðaímynd#hommans# sjá# t.d.# Jack#McFarland# í# # þáttunum#Will#og#Grace,# Stanford#Blatch# í#

Sex# and# the# City,# Kurt# Hummel# í# Glee# og# dæmi# um# staðalímynd# lesbíunnar#má# sjá# flesta#

karakterana#í#L#Word,#The#real#L#word,#Lip#Service#og#lesbískir#auka#karakterar#í#þáttum#eins#

og#Sex#and#the#City#og#Will#og#Grace.)#Það#er#mjög#auðvelt#að#skoða#þessar#staðalmyndir#og#

setja#í#samhengi#við#kenning#Brown#(2010)#um#jákvæðar#staðalmyndir#og#hvernig#þær#þjóna#

þeim#tilgangi#að#lítillækka#jaðarhópinn#þannig#að#valdið#haldist# í#réttum#höndum#en#samt#á#

þann#hátt#að#allir#kunna#vel#við#þessa#ímynd#sem#þeir#sjá#og#engum#er#ógnað#af#henni.#Þannig#

viðhalda#staðalmyndirnar#aðgreiningunni#í#Við#og#Þeir#hugsunarháttinn#og#gera#um#leið#lífið#

afar# leitt# fyrir# alla# þá# samkynhneigðu# einstaklinga# sem# ekki# uppfylla# þá# staðalmynd# af#

samkynhneigðum#einstaklingi# sem#allir# kannast#við.# #Það#má# jafnvel# telja#að#það#geti# verið#

mjög#ennþá#flóknara#því#að#þeir#einstaklingar#passa#hvorki#inn#í#staðalmynd#gagnkynhneigðs#

einstakling#eða#samkynhneigðs#og#þá#verður#ennþá#erfiðara#fyrir#fólk#að#flokka#og#staðsetja#

þá,#sem#er#eins#og#við#höfum#komist#að#afar#mikilvægt#fyrir#okkur#að#geta#gert.##

#
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Gleðiganga#hinsegin#daga#er#réttindaganga#margbreytileikans#og#er#haldin#á#hverju#ári#í#ágúst#

Hinsegin# dögum.# Í# gleðigöngunni# taka# ólíkir# hópar# þátt# og# sýna# þannig# hinsegin# fólki# og#

réttindum# þeirra# stuðning# (Kristín# Björnsdóttir# og# Jón# Ingvar# Kjaran,# 2011).# Það# eru# alltaf#

mismunandi# raddir# á# lofti# varðandi# gleðigönguna,# bæði# frá# gagnkynhneigðu# fólki# en# ekki#

síður# frá# hinsegin# samfélaginu.# # Í# rannsókn# sinni# „Lokaskref- í- að- vera- alveg- sama“-

Margröddunin-í-gleðigöngunni,#drógu#Kristín#Björnsdóttir#og#Jón#Ingvar#Kjaran#fram#reynslu#

tveggja#hópa#af#gleðigöngunni#og#hvaða#merkingu#hún#hefði#fyrir#þá#(Kristín#Björnsdóttir#og#

Jón#Ingvar#Kjaran,#2011).##Niðurstöður#þeirra#sýndu#margar#mismunandi#raddir#viðmælenda,#

sum#voru#ánægð#með#gönguna#og#fannst#hún#veita#frelsi#til#að#opinberlega#takast#á#við#eigin#

tilfinningar#og#fá#útrás#fyrir#þær,#fyrir#aðra#var#það#tækifæri#til#að#„koma#alveg#út“#gagnvart#

heiminum.##Aðrar#niðurstöður#sýna#gagnrýni#á#gönguna#sem#felst#því#í#að#gangan#sé#búin#að#

týna# upphaflega#markmiði# sínu# sem# réttindaganga# og# sé# orðin# einhverskonar# skrípaleikur.##

Niðurstöðurnar#sýndu#að#gangan#er#talin#ýta#undir#og#viðhalda#staðalímyndum#um#hinsegin#

fólk# sem#annars#alla#aðra#daga#ársins#eru# flestir#eru#að# reyna#að# losna#undan,#þ.e.# # ýktum#

staðalmyndum# um# hinn# „kvenlega“# homma# í# þröngum# leðurfötum# og# karllegar# snoðaðar#

lesbíur,# en# einnig# staðalmyndina#um#glamúr#hinsegin#heimsins# sem#er# ekki# alltaf# til# staðar##

(Kristín#Björnsdóttir#og#Jón#Ingvar#Kjaran,#2011).#Það#getur#verið#erfitt#að#þóknast#öllum#að#

sjálfsögðu#en#þessar##gagnrýnu#raddir#heyrast#á#hverju#ári#og#er#vert#að#vieta#athygli.#

  

Að vera hinsegin 
Munurinn# á# því# hvað# telst# vera# svona# eða# hinsegin# hlýtur# að# liggja# í# því# að# eitt# telst# vera#

algengara#en#hitt,#og#er#því#svona,#meðan#allt#annað#er#hinsegin.#„Svona#er#þetta#bara,"#segir#

fólk# stundum,# til# að# leggja#áherslu#á#að#eitthvað#sé# svona#en#ekki#hinsegin.# Í# samhengi# við#

kynhneigðir# er# hinsegin# regnhlífahugtak# notað# yfir# allt# það# sem# ekki# telst# gagnkynhneigt.#

Hugtakið# spannar#mjög# stóran# og# fjölbreyttan# skala# fólks# og# eru# alltaf# að# bætast# við# fleiri#

hópar# sem# skilgreina# sig# undir# hinseginhugtakinu.# # Nú# lítur# listinn# um# það# bil# svona# út#

LGBTQIAP#eða##(lesbian,#gay,#bisexual,#transgender,#queer,# intersex,#asexual,#polyamorous).##

Þarna#er#verið#að#reyna#að#taka#alla#með#í#reikninginn#sem#gefur#að#skilja#er#mjög#erfitt#með#

svo#fjölbreytilega#hópa.###Að#berjast#undir#sama#hatti#sem#hinsegin#fólk#getur#eðlilega#orðið#til#

þess# að# brestir# verða# í# hópnum.# Reynsla# hinsegin# fólks# af# því# að# búa# og# lifa# í#

gagnkynhneigðum#samfélögum#er#mjög#misjöfn#og# jafn# góð#eða# slæm#eins#og#hún#er#ólík.##
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Hommar#og# lesbíur#deila# ekki# endilega# sömu# reynslu#og#upplifunum#þó# svo#að#þau# saman#

móti#hópinn#samkynhneigðir#og#tvíkynhneigðir#og#transfólk#búa#svo#að#allt#annarri#lífsreynslu#

sem#hommar#og# lesbíur# þurfa# aldrei# að#upplifa.# # Samt# sem#áður# þá# eiga# þessir# hópar# það#

sameiginlegt#að#vera#hinsegin# í#samfélagi#sem#að#byggist#að#mörgu#leyti#á#því#að#vera#eins,#

það#er# sú# sameiginlega# reynsla# sem#að# fær#þessa#hópa# til# að# sameinast# undir# einum#hatti#

hinsegin# hugtaksins.# Þær# sameiginlegu# upplifanir# byggja# að# miklu# leyti# á# viðhorfum#

gagnkynhneigðra#til#hinsegin#fólks,#spurningum#og#stöðluðum#hugmyndir#um#hvað#það#felur#í#

sér# að# vera# hinsegin.# # Rannsókn# Jóns# Ingvars# Kjaran# og# Ingólfs# Ásgeirs# Jóhannessonar# frá#

2010#sem#ber#yfirskriftina#Ég-myndi-alltaf-enda-með-einhverri-stelpu,-segir#meðal#annars#frá#

upplifunum#og#reynslu#þriggja#ungra#homma#í#framhaldsskóla.##Niðurstöður#hennar#sýndu#að#

alt#umhverfi#og#öll#samskipti#innan#skólans#voru#gagnkynhneigð#og#birtingarmyndir#þess#voru#

meðal# annars# skilningsleysi# í# garð# hinsegin# einstaklinga# og# óþægilegar# spurningar# um#

kynhneigð#þeirra#og#einkalíf.# Spurning#eins#og# „ertu# viss“# er# algeng# spurning# sem#hinsegin#

fólk# fær,# sérstaklega# fyrst# eftir# að# þau# koma# út# en# aldrei# myndi# neinn# gagnkynhneigður#

einstaklingur#fá#spurningu#um#hvort#að#hann/hún#væri#viss#um#kynhneigð#sína.#Í#rannsókninni#

velta#þeir#Jón#og#Ingólfur#einnig#upp#þeirri#ósögðu#kvöð#hinsegin#fólks#að#tilkynna#kynhneigð#

sína#eða#að#koma#út#úr#skápnum# í#nýjum#aðstæðum#og#að#víða#sýni# rannsóknir#að# reynsla#

hinsegin#fólks#sé#að#það#að#koma#út#úr#skápnum#sé#ferli#sem#taki#engan#endi#því#þurfa#sífellt#

að#vera#að#tilkynna#nýju#fólki.#

#

Það# virðist# skipta# miklu# máli# fyrir# umhverfið# að# einstaklingar# sem# ekki# falla# að# hinum#

gagnkynhneigðu# viðmiðum# séu# skilgreindir# út# frá# # tvíhyggjukerfinu# og# flokkaðir# í#

samkynhneigð#eða# gagnkynhneigð.#Hvers# kyns#óvissa# eða#uppreisn# gegn# slíkum#viðhorfum#

truflar#hina#gagnkynhneigðu#orðræðu.#Í#henni#verður#til#sú#krafa#að#allir#þurfi#að#vera#í#sínum#

kynhneigðarflokki# og# hafa# viðurkenndan# kynhneigðarstimpil# (Jón# Ingvar# Kjaran# og# Ingólfur#

Ásgeir#Jóhannesson,#2010).# # Í#þessari#umræðu#er#hægt#að#setja#samhengi#á#milli#kunnulegu#

og#ýktu#staðalmyndanna#sem#við#erum#mötuð#með#af#sjónvarpi#og#kvikmyndum#og#fólk#fer#

að#kunna#vel#við#og#jafnvel#þykja#vænt#um#og#kröfuna#um#halda#sig#í#sínum#kynhneigðarflokki#

með# sinn# stimpil.# # # Þannig# getur#það# verið# flott# að# vera#hommi,# einkum#ef# að# viðkomandi#

drengir#falla#að#þeim#hugmyndum#um#hvernig#hommi#á#að#vera#(Jón#Ingvar#Kjaran#og#Ingólfur#

Ásgeir# Jóhannesson#2010).# #Transfólk#er#ennþá#meira#á# jaðrinum#en#samkynhneigðir#vegna#
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mikilllar#skjönunar#og#brota#á#hefðbundnum#kynjareglum.#Þetta#gerir#það#dað#verkum#að#það#

þarf#að#finna#sér#sinn#eigin#farveg#í# lífinu.# #Samfélagið#er#að#opna#sig#gagnvart#transfólki#en#

það# hefur# verið# erfitt# fyrir# þau# sem# hópa# að# vera# viðurkennd.# # Innnan# fræðanna# hefur#

stundum# verið# rætt# að# femínisminn# taki# ekki# tillit# til# allra# kvenna,# Butler# (1990)# skoðar#

einmitt#femínisma#á#þessum#forsendum,#hvernig#hann#reynir#að#berjast# í#þágu#allra#kvenna#

en# gerir# ekki# grein# fyrir# fjölbreytni# innbyrðis# í# hópnum.# Samkvæmt# Enke# (2012)# þá# hafa#

femínistar# ekki# tekið# sjónarhorn# transkvenna# nógu# vel# til# greina# og# þær# eru# staðsettar# á#

jaðrinum#þar#eins#og#annarsstaðar.##Sumir#femínískir#hópar#hafa#jafnvel#andúð#á#transkonum#

og# telja# þær# vera# útsendara# feðraveldisins# en# vonandi# er# það# viðhorf# sem# fer# minnkandi#

(Enke,#2012).##

 

Afbygging kyngerva (e. undoing gender) og ögrun afbyggingarinnar.  

Hugtakið# afbygging# (e.# deconstruction)# er# ættað# frá# franska# heimspekingngum# Jacques#

Derrida.# Almenn# notkun# orðsins# vísar# til# þess# að# taka# í# sundur,# rífa# niður# eða# brjóta# upp#

hugsanir,# hugtök# eða# kenningarkerfi# sem# dæmi,# í# þeim# tilgangi# að# ryðja# nýja# braut#

(Þorgerður#Einarsdóttir,#2004).#Að#afbyggja#eða#afgera#kyngervi#vísar#til#þeirra#kenningar#að#

ef#að#kyngervi#er# félagslega#mótað#og#byggt#upp#að#þá#hlýtur#að#vera#að#hægt#að#afbyggja#

það# (Deutcsh,#2007).# #Hugtakið#að#gera#kyngervi# (e.doing-gender)# # sem#kemur# frá#West#og#

Zimmerman# (1987)# hefur# verið# gagnrýnt# af# öðru# fræðifólki# meðal# annars# fyrir# það# að#

kyngervi# geti# ekki# verið# afbyggt# (sjá# m.a.# Connell;# 2010;# Deutcsh,# 2007;# Risman,# 2009).##

Barbara#Risman#skrifar# í#grein#sinni#From-Doing-to-Undoing# frá#2009#að#heimurinn#sé#sífellt#

að#breytast#og# raunveruleiki#og# tækifæri# stúlkna#og#drengja# sé#ekki#þau#sömu#og#voru.#Því##

megum#við#ekki#líta#á#kyngervi#sem#stöðug#og#óbreytanleg#og#ekki#heldur#líta#á#kyngervi#sem#

eign#karla#eða#kvenna#eða#festa#hugtökin#karlmennska#eða#kvenleiki#við#kyngervi:##

#

Að# stimpla# það# sem# hópur# drengja# eða# karla# gerir# sem# tegund# af# karlmennsku# eða#
nýjan# og# breytta# hegðun# stúlkna# sem# nýja# tegund# að# kvenleika# leiðir# okkur# í#
blindstræti.# # Það# er#mjög# líklegt# að# á# sama# tíma# # sé# fólk# að# gera# einhverja# hluta# af#
kyngervi#og#afgera#aðra.#Afhverju#er#það#þannig#að#að#hópur#fólks#með#píkur#þurfi#að#
nefna#þeirra#sameiginlega#norm#kvenleika?#(Risman,#2009.#bls.#83).##
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Risman# (2009)# vill# frekar# að# við# einbeitum#okkur# að# því# að# afbyggja# kyngervi# frekar# en# að#

alltaf#vera#að#gera#ný#og#flokka#þau#í#karlmennsku#og#kvenleika#tegundir.#Hún#vill#meina#að#

við#eigum#frekar#fagna#því#að#við#afbyggingu#kyngerva#sé#tvíhyggjukerfið#að#veikjast.#

Sumt#hinsegin#fólk#þarf#að#afbyggja#þau#kyngervi#sem#hafa#mótast#yfir#ævina#og#stundum#

jafnvel#byggja#upp#og#gera#ný.#Sumir#afbyggja#kyngervi#með#því#að#brjóta#upp#kynhlutverk#og#

kynjareglur#og#það#getur#verið#refsivert.##Þegar#hinsegin#fólk#afbyggir#það#kyngervi#sem#

passar#þeirra#líffræðilega#meðfædda#kyni#þá#er#það#krafið#um#að#gera#annað,#þó#svo#að#það#

sé#ekki#jafn#viðurkennt.##Þannig#er#„kvenlegum“#körlum#eignaðir#eiginleikar#kvenna#og#

„karllegum#konum“#eignaðir#eiginleikar#karla.##Transfólk#ögrar#kynjareglunum#hvað#mest#af#

hópum#hinsegin#fólks.#Í#áðurnefndri#rannsókn#Catherine#Connell#(2010),#Doing,-Undoing,-or-

Redoing-Gender?-:-Learning-from-the-Workplace-Experiences-of-Transpeople,-veltir#hún#upp#

hugmyndum#um#hvort#að#afbygging#kyngerva#verði#þegar#kyn,#kynjaflokkur#og#kyngervi#

passar#ekki#saman#og#hvort#að#transfólk#geri#kyngervi#upp#á#nýtt#með#því#að#ögra#og#breyta#

normum.#Það#er#jafnvel#möguleiki#að#með#tilvist#sinni#einni#saman#grafi##transfólk#undan#

tvíhyggjukerfinu#og#kynjakerfinu#öllu#saman#(Connell,#2010).-

Suzanne# Pharr# (1997)# tengir# hómófóbíu# og# kynjafordóma# og# segir# hið# fyrra# vera# dulbúið#

vopn# hins# seinna.# # Hún# lýsir# ögruninni# sem# samkynhneigðir# vekja# með# skjönun# sinni# á#

kynjareglur#og#kynjahlutverk#þannig#að#lesbíur#eru#álitnar#vera#ógn#við#kjarnafjölskylduna#og#

yfirráð#feðraveldisins#því#þær#velja#að#og#geta#lifað#án#karlmanns#og#standa#þannig#utan#við#

normið.#Margar# gagnkynhneigðar# konur# geta# upplifað# þær# í# andstöðu# við# þær# fórnir# sem#

þær# sjálfar# hafa# þurft# að# færa# til# staðfestingar# og# viðhaldi# á# gagnkynhneigð# sinni# (Pharr,#

1997).# # Samkynhneigðir# karlar# eru# einnig# álitnir# ógn# við# karlleg# völd# og# yfirráð# og# eiga#

fordómarnir# gegn# þeim# rætur# að# rekja# til# kynjafordóma# og# eins# fordómar# gegn# lesbíum.##

Samkynhneigðir#karlar#eru#álitnir#svikarar#við# feðraveldið#og#og#þeim#þarf#því#að#refsa# fyrir#

það.# Pharr# talar# svo# áfram# um# það# hvernig# kynjafordómar# og# hómófóbía# tengist# vegna#

þessarar#ögrunar#og#segir#að#einu#skiptin#sem#að#karlmönnum#er#leyfilegt#að#sýna#opinbera#

líkamlega#ástúð#gagnvart#hvor#öðrum#sé# í# íþróttum#og#hernaði.# # Fyrir#marga#karlmenn#eru#

þær# lífsreynslur# sem# tengdar# eru# við# þessar# tvær# aðstæður# hápunktur# lífs# þeirra# og# horfa#

tilbaka# með# angurværð# og# fortíðarþrá.# # Í# þessum# aðstæðum# eru# þeir# undir# verndarvæng#

karlmennskunnar# og# því# er# ekki# sett# samhengi# á# milli# ástúðlegrar# hegðunar# þeirra# og#

samkynhneigðar# (Pharr,# 1997).# en# þegar# samkynhneigðir# karlar# ögra# með# þvi# að# brjóta#
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kynjahlutverk#sitt#og#sýna#sömu#ástúð#utan#þessa#vernduðu#svæða#eru#þeir#ekki#ekki#„alvöru“#

karlmenn#og##þeim#er#eignað#kvenlegt#kyngervi,#þannig#eru#þeir#færðir#niður#í#valdakerfinu#á#

sama# stað# og# konur,# hið# veikara# kyn# sem# er# undirgefið# hinu# ráðandi# valdi.# # Kvenhatur# er#

þannig#yfirfært#á#samkynhneigða#karla#vegna#ótta#við#að#þeir#brjótu#niður#heilt#kerfi#þar#sem#

karlmennska#og#gagnkynhneigð#ræður#ríkjum.##Nánar#verður#fjallað#um#kenningar#Pharr#um#

þessi#tengsl#kynja#og#kynhneigðafordóma#í#4.kafla#ritgerðarinnar.##

Í# samböndum# samkynhneigðra# og# annars# hinsegin# fólks# þá# byggja# samböndin# ekki#

kynjahlutverkum#á# sama#hátt# eins# og#hjá# gagnkynhneigðum.# # Þannig# geta# aðilar# í# hinsegin#

samböndum#oft# leikið# sér#meira#að#kynjahlutverkum#og#þurfa#að# tileinka# sér#hlutverk# sem#

samkvæmt# hefður# tilheyra# hinu# kyninu.# Dunne# (1999)# telur# að# hinsegin# sambönd# byggist#

frekar# á# jafnfræði# en# gagnkynhneigð# sambönd.# # Í# rannsókn# hennar# á# hlutverkaskiptingu#

lesbískra#para#bæði#utan#og#inna#heimilis#kom#í#ljós#að#jafnræði#og#jöfn#hlutverkaskipting#var#

nánast#algild.# # #Þá#voru#þessi# sambönd#einnig#nánast#alveg# laus#við#alla# togstreitu#um#hver#

ætti# að# gegna# hvaða# hlutverki,# borin# saman# við# upplifun# kvennanna# af# gagnkynhneigðum#

samböndum.# Konurnar# voru# lausar# við# það# að# þurfa# að# gera# kvenlegt# kyngervi# og# leika#

kvenleg#kynhlutverk#og#var#baráttan#tengd#hinni#óskrifuðu#reglu#um#að#konur#eigi#að#vinna#

heimilisstörf#var#ekki#lengur#til#staðar(Dunne,#1999).#

 

Kyn: óskilgreint. 
Í#heimi#þar#sem#tvíhyggjan#ræður#ríkjum#og#afar#erfitt#er# fyrir#þá#sem#afbyggja#kyngervi#að#

finna#sér#samastað,#þó#svo#að#þau#haldist# innan#tvíhyggjukerfisins#en#kannski#ekki#á#réttum#

stað,# er# það# afar# flókið# að# fyrir# einstaklinga# að# finnast# þeir# tilheyra# þegar# þeir# geta# ekki#

staðsett#sig#innan#kynjakerfis#einfaldlega#af#því#að#þeir#skilgreina#ekki#kyn#sitt.##Á#íslensku#er#

ekki# ennþá# til# orð# yfir# það# sem# á# ensku# kallast# að# vera# genderqueer.# # Þeir# sem# tilheyra#

genderqueer# hópi# eru# einstaklingar# sem# finna# sig# ekki# á# neinn# hátt# í# tvíhyggjunni# og#

skilgreina#sig#ekki#sem#karl#né#konu.#Sumir#skilgreina#sig#sem#bæði#karl#og#konu,#sumir#sem#

hvorki#karl#né#konu#og#gera#ekkert#kyngervi,#sumir#skilgreina#sig#sem#á#milli#kynja#og#kyngerva#

og#enn#aðrir#sem#þriðja#kynið.##Margir#þeir#sem#skilgreina#sig#sem#genderqueer#hugsa#um#kyn#

og#kyngervi#sem#alveg#óskylt#hvort#öðru#og#sem#alveg#ótengt#því#hvaða#kynhneigð#þeir#hafa#

sem# getur# verið# samkynhneigð,# gagnkynhneigð,# tvíkynhneigð# eða# allt# þar# á# milli.##

Genderqueer#einstaklingar#nota#oft#ekki#fornöfnin#hann#eða#hún#heldur#reyna#margir#að#nota#
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kynjahlutlaus#fornöfn.#Erfitt#að#finna#dæmi#um#slík#fornöfn#á#íslensku#en#sem#dæmi#á#ensku#

sem#má# nefna:# one,# ze,# sie,# hir,# co,# ey# ,# they,# their# og# them# (Factor# og# Rothblum,# 2008).#

Genderqueer# einstaklingar# eru# í# miklum# áhættuhópi# fyrir# áreiti,# hómófóbíu# og# fordóma#

ýmisskonar.# # Queer# gendered# líkami# truflar# tvíhyggjuhugsunina# um# að# allt# sé# einungis#

karlkyns#eða#kvenkyns#og#getur#skapað#óreiðu#og#óþægindi#því#það#er#ekki#hægt#að#staðsetja#

hann#innan#þess#sem#við#höfum#vanist.##Ögrunin#við#þær#reglur#og#ramma#sem#við#þekkjum#

getur#verið#svo#óþægileg#að#viðbrögðin#verða#ljót#og#fordómafull.##Innan#hinsegin#samfélaga#

eru# genderqueer# einstaklingar# oft# settir# í# sama# flokk# og# transfólk# en# rannsóknir# sýna# að#

genderqueer#einstaklingar# samsama# sig#meira# við# samkynnheigða#hópa#en# við# trans#hópa.#

(Factor#og#Rothblum,#2008).# #Ástæðan# fyrir#þessari# flokkun#er# líklega#sú#að#sumt# transfólk,#

sérstaklega# í# byrjun# kynleiðréttingar# ferlis,# þegar# kyn,# kyngervi# og# kynhneigð# passar# ekki#

saman,#upplifir#sig#sem#genderqueer#(Connell,#2010).#

 

Norm og gagnkynhneigt forræði 
Gagnkynhneigt#forræði#er#íslensk#þýðing#á#enska#hugatakinu#heteronormativity.##Önnur#orð#

hafa#líka#verið#notuð#eins#og#gagnkynhneigt#regluveldi#(Þorvaldur#Kristinsson,#2009)#en#ég#hef#

valið#að#nota#fyrri#þýðinguna#hér.#Hægt#er#að#segja#að#gagnkynhneigt#forræði#sé#algilt,#það#

finnst# í# öllum# samfélögum# og# á# öllum# sviðum# þess.# Gagnkynhneigt# forræði# gerir# í#

aðalatriðum#ráð#fyrir#því#að#kynin#séu#tvö,#kynjunum#er#eignað#mismunandi#eiginleikar.##Aftur#

komum# við# hér# að# tvíhyggju# kynjajkerfinu# sem# gerir# ráð# fyrir# samsetningu# andstæðupars,#

karls# og# konu.# Kynin# tvö# eiga# að# dragast# hvort# að# öðru,# fullkomna# hvort# annað# og# í#

ástarsamböndum#þeirra#er#aðeins#rúm#fyrir# tvo#aðila.#Það# leiðir#af#sér#að# lesbíur,#hommar,#

transfólk# og# allir# aðrir# sem# ekki# þykja# eða# skilgreina# sig# sem# gagnkynhneigðir# eru# talin#

óeðlileg# og# öðruvísi,# á#meðan# gagnkynhneigði#meirihlutinn# er# ráðandi# og# eðlilegur.# Þannig#

byggist#gagnkynhneigða#forræðið#upp#með#því#að#samkynhneigð#og#öllu#hinsegin#er#stillt#upp#

sem#andstæðu#og#jafnvel#í#andstöðu#við#gagnkynhneigð.#Það#er#erfitt#að#koma#auga#annað#og#

finna#fyrir#öðru#en#gagnkynhneigðum#reglum#og#orðræðum#allt#í#kringum#okkur.##Öll#opinber#

rými#eru#gagnkynhneigð.##Í#rannsókn#Jóns#Ingvars#Kjaran#og#Ingólfs#Á.#Jóhannessonar#(2011)#

þar#sem#þeir#velta#upp#spurningunni#hvort#að#rými# í# framhaldsskólum#séu# #gagnkynhneigð,#

vitna#þeir#í#Heidi#Nast#(1998)#en#hún#tekur#fyrir#nokkur#dæmi#um#hvað#það#veldur#því#að#rými#

geta# talist# gagnkynhneigð# og# haft# áhrif# með# því.# Þar# nefnir# hún# öll# sýnileg# tákn# eins# og#
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ljósmyndir#og#skilti#en#einnig#allt#sem#ekki#er#sýnilegt#eins#og#allar#reglur,#bæði#skrifaðar#og#

óskrifaðar.# #Einnig#hefur#öll#hegðun,#útlit#og#framkoma#sem#teljast#vera#eðlileg#og#í#takt#við#

viðteknar#hugmyndir#um##kvenleika#eða#karlmennsku#mótandi#áhrif#öll#rými#og#þar#af#leiðandi#

lang# flestar#aðstæður#sem#við#upplifum.# #Nast#á#við#að#öll#þessi#dæmi#verði# til#þess#að#hin#

ríkjandi#orðræða#um#kynhneigð#og#kynvitund#verður#samþykkt.##Rýmið#hefur#agandi#áhrif#og#

hvetur#okkur#til#aða#haga#okkur#samkvæmt#þeim#reglum#sem#til#okkar#er#miðlað#gegnum#hina#

gagnkynhneigðu# orðræðu# sem# er# þó# yfirleitt# einungis# sýnilega# þeim# sem# að# ekki# falla# að#

ríkjandi# viðmiðum.# #Hugtakið#norm#vísar# til# þess# sem#við# teljum#vera# venjulegt# (e.normal).##

Norm#getur#breyst#með#breyttum#tíma#og#breyttum#áherslum#en#það#er#ávallt#hinn#ráðandi#

meirihluti#sem#ákveður#hvaða#norm#er#ríkjandi#í#hinu#stóra#samhengi#á#hverjum#tíma.##Eins#og#

áður#hefur#verið#rætt#að#þá#eru#þeir#settir#til#hliðar#á#jaðarinn#sem#að#ekki#falla#að#reglum#og#

römmum#normsins.# #Oft# þykir# best# að# geyma#þau#þar,# eins# langt# frá# ráðandi# valdi# eins#og#

hægt#er#og#líta#á#þau#sem#lítið#frávik#frá#norminu,#eitthvað#sem#skiptir#ekki#höfuðmáli#og#alls#

ekki#eitthvað#sem#getur#haft#áhrif#á#stöndugleika#valdakerfisins.##Það#er#þegar#jaðarhóparnir#

eru#farnir#að#færast#nær#og#nær#kjarnanum#og#verða#sýnilegri#sem#að#ótti#grípur#um#sig#og#

stoðirnar# fara#að#hristast.# #Hér#á#eftir#verður#vikið#að#því# sem#gerist#þegar# ráðandi#valdi#er#

ögrað#af#jaðarhópum#og#hugtakið#siðafár#(e.moral-panic)#stuttlega#rætt.#

 

Vikið frá norminu 

Í# grein# Gunnhildar# Steinarsdóttur# og# Gyðu# Margrétar# Pétursdóttur# (2010)# Siðafár- og-

samfélagslegar- breytingar.- Áhrif- fjölmiðla- á- baráttu- samkynhneigðra,# sem# byggð# er# á#MA#

ritgerð#Gunnhildar#frá#sama#ári,#skoða#þær#meðal#annars#hugtakið#siðafár# (e.#moral#panic).#

Það# hefur# verið# notað# í# félagsvísindum# um# nokkurt# skeið# en# það# var# Stanley# Cohen# sem#

skilgreindi# það# fyrst# árið# 1972# í# bók# sinni# Folk# Devils# and# Moral# Panic.# Þar# er# hugtakið#

skilgreint# sem# aðstæður# þar# sem# samfélagsleg# gildi# eru# talin# í# hættu.# Hættan# getur# verið#

sköpuð# af# persónum,# hópum# eða# atvikum# sem# eru# skilgreind# sem# ógn# við# samfélagið# og#

reglur#þess#sem#og#þau#félagslegu#kerfi#sem#þar#hafa#fest#rætur.#Kenneth#Thompson#(1998)#

nefnir#fimm#stig#siðafárs#Stanley#Cohen:#
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Eitthvað eða einhver er skilgreindur sem hætta gagnvart hagsmunum og gildum     samfélagsins.  

1. Hættan er matreidd í fjo ̈lmiðlum á einfaldan hátt.  

2. Áhyggjur almennings magnast.  

3. Viðbro ̈gð yfirvalda eða álitsgjafa eru sett fram.  

4. Skelfingin dofnar út eða útkoman verður breyting á samfélaginu. (Thompson, 1998, bls. 8).  

Hættan#og#þeir# illu#sem#koma#henni#af#stað#kallar#Cohen#þjóðarskelfa# (e.folk-devils).#Þessir#

þjóðarskelfar# vekja# ótta# og# hann# verður# hvatning# fyrir# samfélagið# til# að# snúa# aftur# til#

hefðbundinna# gilda.# Til# þess# eru# siðafárin# í# raun,# samfélög# skapa#þau# til# þess# eins# að# geta#

hafnað#þeim#og#fordæmt,#þegar#ógn#gegn#siðferðislegum#gildum#samfélagsins#birtist#verður#

það#annaðhvort#til#breytinga#á#gildunum#eða#til#staðfestingar#á#þeim.#Þannig#breytast#lög#og#

reglur# til#dæmis# (Thompson,#1998).# #Þessi# siðferðis#gildi# sem#um#er# rætt#eru#meðal#annars#

hjónaband#karls#og#konu#og#annað#sem#samkvæmt#gagnkynhneigða#forræðinu#er#talið#eitt#af#

helstu#undirstöðum#samfélaga.#
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4 Fordómar,+hómófóbía+og+húmor.+

Í#þessum#kafla#hér#á#eftir#ætla#ég#að#ræða#um#birtingarmyndir#fordóma#gegn#hinsegin#fólki#og#

hvaðan#og#frá#hverju#kenningar#og#fræðin#segja#okkur#að#þeir#stafi.##Ég#mun#einnig#koma#inn#

á# hvernig# fordómar# innan# hóps# lýsa# sér# og# að# lokum# ræði# ég# um# fyrirmyndir# og# fræðslu.##

Þegar#rætt#er#um#fordóma#gegn#hinsegin#fólki#er#yfirleitt#notast#við#enska#orðið#homophobia.##

Þetta# orð# hefur# verið# þýtt# yfir# á# íslensku# á# nokkra# vegu# sem# dæmi,# kynhneigðarhroki,#

samkynhneigðarfælni,# kynhneigðarfordómar# (Jón# Ingvar# Kjaran# og# Ingólfur# Ásgeir#

Jóhannesson,#2010)#eða# jafnvel#hommafælni#eða#hommahatur.# #Þessi# tvö# síðustu#koma#úr#

orðabók#en#bera#augljós#merki#þess#að# lýsa#ekki# fordómum#gegn#öllu#hinsegin#fólki#heldur.##

Vegna# þess# að# ég# hef# ekki# fundið# skýra# þýðingu# á# orðinu# heldur# einungis# nokkrar#

mismunandi# hef# ég# ákveðið,# eftir# einnig# að# hafa# rekist# á# það# í# heimildum,# að# skrifa# orðið#

homophobia#upp#á#íslensku#sem#hómófóbía#og#mun#ég#nota#það#svo#í#þessum#kafla.#

Fordómar# virðast# í# fljótu# bragði# vera# allstaðar,# í# öllum# menningarheimum# og# í# öllum#

kynslóðum.# # Oft# hef# ég# heyrt# fólk# segja# að# allir# hafi# fordóma# fyrir# einhverju,# að# engin#

manneskja#sé#fullkomlega#fordómalaus.#Við#mannfólkið#erum#afar#dugleg#við#og#upptekin#af#

því#að#flokka#fólk#í#hópa.##Það#eru#nánast#alltaf#„við#og#hinir”.##Tvíhyggjuhugsunin#fylgir#okkur#í#

hverju# sem# er.# # KonaBkarl,# svarturBhvítur,# hægriBvinstri,# gagnkynhneigður# og#

samkynhneigður.##Þetta#er#allsstaðar#og#er#líklega#leið#til#þess#að#koma#skipulagi#á#heiminn.##

Orðið#fordómar#felur#í#sér#að#dæma#fyrirfram,#þ.e.a.s#að#dæma#eitthvað#áður#en#þú#ert#búin#

að#afla#þér#upplýsinga#til#að#mynda#þér#alvöru#skoðun.##En#það#er#erfitt#að#segja#til#um#hversu#

miklar#eða#góðar#upplýsingarnar#þurfa#að#vera# til# að#dómurinn#verði# réttlætanlegur#og#oft#

geta#upplýsingarnar#einfaldlega#verið#rangar.# #Stundum#koma#fordómar#upp#vegna#slæmrar#

reynslu#af#hópi#eða#einstaklingum#sem#tilheyra#hópum.##Þá#er#yfirleitt#alhæft#um#hópinn#og#

alla#þá#sem#að#honum#kunna#að#tilheyra.##Stundum#er#engin#persónuleg#reynsla#til#staðar#og#

þá#eru#fordómarnir#aðeins#byggðir#á#sögusögnum#og#ótta#við#hið#ókunna.##Það#kemur#fyrir#að#

fordómar# leysist# upp# vegna# næganlegra# upplýsinga# en# líklegt# er# að# fordómafullur#

einstakllingur# haldi# sig# við# fyrri# skoðun# þrátt# fyrir# að# hafa# kynnt# sér# staðreyndir# (Allport,#

1954).# # Í# dag# er# það# yfirleitt# ekki# viðurkennt# að# sýna# fordóma# í# garð# minnihlutahópa# en#

fordómarnir#hafa#samt#ekki#horfið#heldur#hafa#þeir#sýnilegu#vikið#úr#vegi#fyrir#þeim#hljóðlátari#

og# meira# undirliggjandi.# Í# bandarískri# rannsókn# frá# 1994# kom# fram# að# 75%# þátttakenda#
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sögðust#myndu#versla# í# búð#þar# sem#eigandi# væri# samkynhneigður#en#aðeins#39%#sögðust#

myndu# leita# til# samkynhneigðs# læknis.# Þessar#niðurstöður# gefa#það# til# kynna#að#því# nánari#

sem#samskipti#kunni#að#vera#við#einstakling#úr#minnihlutahóp,#því#meiri#fordómar#koma#upp#

á#yfirborðið# (Henry#og#Cole,#1994).# Svipaðar#niðurstöður#komu# fram# í# rannsókn#Landén#og#

Innala# (2000).# Þar# kom#meðal# annars# fram#að#71%#þátttakenda#gætu#hugsað# sér# að# vinna#

með#trans#einstaklingi,#60%#gátu#hugsað#sér#að#eiga#trans#einstakling#fyrir#vin#en#aðeins#2%#

gátu#hugsað#sér#að#eiga#trans#einstakling#fyrir#maka.#Þarna#kemur#einnig#í#ljós#að#eftir#því#sem#

nándin#er#meiri#því#neikvæðara#er#viðhorfið.#

#

Fordómum# má# skipta# í# ómeðvitaðaB# og# meðvitaða# fordóma.# Einstaklingur# getur# haft#

mismunandi# ómeðvituð#og#meðvituð# viðhorf# til# sama#hópsins.#Ómeðvitaðir# fordómar# geta#

átt#uppruna#sinn#úr#æsku#þar#sem#viðkomandi#hefur#verið#hræddur#eða#líkað#illa#við#ákveðinn#

hóp.#Þessir#fordómar#geta#viðhaldist#þó#svo#að#á#fullorðinsárum#hafi#viðkomandi#lært#að#bera#

virðingu# fyrir#þeim#og#meta#þá#að#verðleikum.#Þó#að#meðvitaðir# fordómar#geti#breyst#með#

aukinni#fræðslu#og#menntun#þá#geta#ómeðvitaðir#fordómar#áfram#verið#til#staðar#(Kawakami,#

Dovidio,# Moll,# Hermsen# og# Russin,# 2000).# Það# hefur# þó# sýnt# sig# að# menntun# og# fræðsla#

minnka#líkur#á#fordómum#(Allport,#1954;#Kristín#Elva#Viðarsdóttir#og#Sif#Einarsdóttir,#2006).#

 

Hómófóbía 

Hugtakið# hómófóbía# var# upphaflega# skilgreint# af# bandaríska# sálfræðingnum# George#

Weinberg# árið# 1972# sem# að# upplifa# ótta,# reiði# eða# viðbjóð# við# að# vera# nálægt#

samkynhneigðum# (Herek,# 2004).# Þetta# nýja# hugtak# olli# straumhvörfum# í# réttindabaráttu#

samkynhneigðra.#Með#tilkomu#hugtaksins#var#hægt#að#ræða#um#samkynhneigð#á#þann#hátt#

að# það# væru# andstæðingar# samkynhneigðra# sem#ættu# við# brenglun# að# stríða# en# ekki# þeir#

samkynhneigðu#sjálfir#(Herek,#2004).#Sálfræðingurinn#Gregory#M.#Herek#(2004)#telur#að#þessi#

nafngift#á#þeirri#andúð#sem#samkynhneigðir#upplifðu#væri,#ásamt#því#að#samkynhneigð#var#

tekin# úr# DSM# II# árið# 1973,# með# mikilvægustu# áhrifavöldum# framfara# í# réttindabaráttu#

samkynhneigðra#á#áttunda#áratugnum.# # Í#hómófóbíu#felst#meðal#annars#„órökréttur#ótti#og#

hatur#á#þeim#sem#elska#og#þrá#kynferðislega#einstaklinga#af#sama#kyni“#(Pharr,#1997).# #Hún#

birtist#einnig#með#líkamlegu#og#andlegu#ofbeldi,#áreiti#eða#mismunum#gagnvart#hinsegin#fólki#

og#þeim#sem#ekki#fylgja#hinu#hefðbunda#kynjaflokkunarkerfi#samfélagsins#(Herek,#2004).###
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Til#að#reyna#að#útrýma#hómófóbíu#leggur#Pharr#(1997)#til#að#byrja#í# litlum#skrefum#sem#svo#

geta#orðið#stærri#og#stærri.#Hómófobía#þrífst#á#valdi#og#því#er#leiðin#til#útrýmingar#að#hnekkja#

á#stoðunum#sem#heldur#valdinu#uppi#og#þá#fellur#hómóbían#með.##Það#er#gert#meðal#annars#

með#því#að#hætta#að#viðhalda#valdakerfinu.##Fyrsta#skrefið#segir#Pharr#vera#lítið#en#öflugt#og#

það#er#að#koma#úr#felum#og#segja#orðin#lesbía,#hommi,#trans#upphátt#og#meðal#fólks.##Hætta#

að# segja# vinkona# eða# vinur# þegar# rætt# er# um#maka#og# deila#með# vinnufélögum#atburðum#

helgarinnar# þó# svo# að# þeir# hafi# innihaldið# samskipti# við# hinsegin# fólk.# # Þessi# tillaga# Pharr#

(1997)# er#mjög#öflug# og# þörf# er# á# að#minna#okkur# á# hversu# sterkt# þetta# er.# # Þrátt# fyrir# að#

samfélög#séu#opin#gagnvart#málefnum#hinsegin#fólks#þá#virðist#það#að#opna#sig#fyrir#öðrum#

vera# fyrsta# og# erfiðasta# skrefið.# Það# má# vel# tengja# það# við# hugmyndir# um# afbyggingu#

kyngerva# sem# ræddar# voru# hér# að# framan# Og# þeirri# hugmynd# Pharr# (1997)# að# með#

afbyggingunni#á#kynjahlutverkum#og#reglum#sé#hinsegin#fólk#álitið#vera#ógn#við#ráðandi#gildi.#

Því#er#óttinn#við#það#að#opna#sig#og#koma#útúr#skápnum#skiljanlegur#því#með#því#er#verið#að#

opinbera# og# sýna# fram# á# að# það# sé# annar# möguleiki# en# sá# fyrirfram# gefni# sem#

gagnkynhneigða# forræðið# gefur# okkur# og# það# getur# vakið# ótta# um# óreiðu# og# hnignun# á#

óbreyttu#ástandi.#

#

Í# grein# sinni# Stereotypes- and- Prejudice# (1996)# fjalla# höfundarnir# Wolfe# og# Spencer# um#

kenningu# Tejfel# og# Turner# (1986)# um# félagslega# samsemd# (e.- social- identity- theory).##

Samkvæmt#þeirri#kenningu#þá#er#samfélagið#samsett#af#mismunandi# félagshópum#sem#allir#

hafa# tengsl# sín#á#milli.#Hver#hópur#veitir#meðlimum#sínum#ákveðin# sérkenni#eða# félagslega#

samsemd#(e.social-identity)#sem#virka#eins#og#einskonar#leiðbeiningar#um#hvað#felst#í#því#að#

vera# hluti# af# hópnum.# Hópmeðlimir# hafa# yfirleitt# önnur# viðhorf# til# þeirra# sem# teljast# til#

hópsins# (e.ingroup-members)#en#þeirra#sem#teljast# til#annarra#hópa# (e.outgroup-members).#

Þá# er# fólk# er# líklegra# til# að# alhæfa# og# nota# staðalmyndir# um# meðlimi# annarra# hópa.#

Samkvæmt#þessu#sjónarmiði#þá#er#það#sú#hneigð#að# telja#þau#gildi,#viðmið#og#viðhorf# sem#

þinn#hópur#stendur#fyrir#sem#rétt#og#algild#og#æðri#öðrum#ásamt#því#að#alhæfa#um#aðra#hópa#

það#sem#leiðir#til#fordóma#(Wolfe#og#Spencer,#1996).##

Stundum#hefur# verið# fjallað# um# að# gagnkynhneigðir# verði# fyrir# fordómum#hinsegin# fólks# á#

grundvelli# kynhneigðar# sinnar.# Herek# (2007)# útskýrir# að# sú# staða# geti# alltaf# komið# upp# að#

einstaklingar#ráðist#á#hver#á#annan#á#grundvelli#kynhneigðar.#Hann#dregur#samt#línu#varðandi#
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valdamun# á# hinsegin# fólki# og# gagnkynhneigðu# fólki# því# að# fordómar# sem# beinast# að#

minnihlutahópum#séu#allt#annars#eðlis.#Gagnkynheigðir#eru#ríkjandi#hópur# í# samfélaginu#og#

því#lenda#þeir#ekki#í#fordómum#sem#hópur#þó#að#það#geti#komið#fyrir#að#einstaklingar#verði#

fyrir# fordómum# (Herek,# 2007).# Rannsóknir# sýna# að# kynjamunur# er# á# þeim# sem#eru#haldnir#

fordómum# gegn# hinsegin# fólki.# Karlmenn# eru# mun# líklegri# til# að# sýna# fordóma# gegn#

kynhneigð# heldur# en# kvenmenn# (Herek# og# Capitanio,# 1999)# og# einnig# eru# karlmenn# mun#

líklegri# til# að# vera# með# fordóma# gegn# samkynhneigðum# karlmönnum# heldur# en#

samkynhneigðum# kvenmönnum# (Kite# og# Whitley,# 1998;# Whitley,# 2001).# Þessi# tengsl# og#

hugsanlegar#skýringar#á#þeim#verða#betur#rædd#síðar.#Tengsl#eru#á#milli#kynhneigðarfordóma#

og# trúrækni.# Í# rannsókn# sinni# frá#1996# fundu#Herek#og#Capitanio#að#þeir# sem#voru#hluti# af#

bókstafstrúarfélagi# og# fóru# reglulega# á# trúarsamkomur,# voru# fordómafyllri# í# garð# hinsegin#

fólks#en#þeir#sem#voru#hluti#af#frjálslyndari#trúarflokkum#eða#þeir#sem#voru#ekki#trúaðir.#Að#

þekkja# einhvern# sem# er# samkynhneigður# eða# hinsegin# hefur# einnig# mikil# áhrif# á# hvort# að#

einstaklingur#er# líklegur# til#að#hafa# fordóma#eða#ekki.# #Herek#og#Capitanio# (1996)#nefna#þá#

kenningu# Contact# theory.# En# samkvæmt# henni# þá# eru# þeir# sem# eiga# hinsegin# vini# eða#

ættingja# líklegastir# til# að# vera# fordómalitlir,# þeir# þættir# í# samskiptunum# sem# skipta#mestu#

máli# er# tíðni# samskiptanna,# hversu# náin# samskiptin# eru# og# hvort# samkynhneigði#

einstaklingurinn#hafi#persónulega# sagt#hinum# frá#kynhneigð# sinni.# Einnig#eru# jákvæð# tengsl#

milli# hversu#marga#hinsegin# einstaklinga# fólk# á# í# samskiptum#við#og#hversu# jákvæð#viðhorf#

þeirra#eru#til#hópsins.##

#

Á#síðustu#árum#hafa#hafa#komið#fram#kenningar#um#tengsl#hómófóbíu#við#kynjafordóma#og#

kvenhatur#(e.-misogyny).#Þær#kenningar#ganga#út#á#þær#hugmyndir#að#hinsegin#fólk#skarist#á#

við# hefðbundnar# kynjahugmyndir# og# brjóti# reglur# tvíhyggjunnar,# hefbundna# kynjahlutverka#

og#hristi#stoðir#kynjakerfisins#all#svakalega#(Herek,#1986;#Herek,#2000;#Whitley,#2001;#Pharr,#

1997).# Þau# skapi#því# ótta# # í# samfélaginu# sem#brýst#út#með#hatri# og#ofbeldi,# allt# til# þess# að#

niðurlægja#þau,#hrekja#þau#á#brott#og#útrýma#þeim.#Rannsóknir#sýna#að#fordómar#beinist#ekki#

aðeins#að#hinsegin#fólki#fyrir#að#brjóta#upp#kynja#normið#heldur#einnig#að#öllu#því#fólki#sem#á#

einhvern#hátt# í#útliti#eða#hegðun#eru#á#skjön#við#væntingar#samfélagsins#til#karlmennsku#og#

kvenleika#(Herek,#2004).##
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Hómófóbía#er#leið#til#að#reyna#að#styrkja#sína#eigin#kynjaímynd#með#því#að#hafna#öllu#því#sem#

ógnar# henni# (Herek,# 2000).# Þetta# viðhorf# fær# stuðning# frá# áðurnefndum# rannsóknum# um#

kynjamun#þeira#sem#haldnir#eru#fordómum#gegn#hinsegin#fólki,# rannsóknum#sem#hafa#sýnt#

fram#á# að# kynjamunur# er# á# því,# hvernig# viðhorf# gagnkynhneigðir# hafa# til# homma#og# lesbía#

(Herek#og#Capitanio,#1999;#Kite#og#Whitley,#1998;#Whitley,#2001).#Kvenmenn#hafa#almennt#

séð# svipuð# viðhorf# til# homma# og# lesbía,# þó# sýna# niðurstöður# að# kvenmenn# séu# lítillega#

andúðsfyllri# gagnvart# lesbíum# á# meðan# að# karlmenn# hafa# að# öllu# jöfnu# mun# andúðsfyllri#

viðhorf# til#homma#heldur#en#til# lesbía# (Herek#og#Capitanio,#1999;#Herek,#2000).#Samkvæmt#

Pharr# (1997)# eru# það# hin# skaðlegu# einkenni# karlmennskunnar# að# þurfa# að# hafa# og# sýna#

yfirráð# yfir# hinu# veikara# kyni“# sem# er# aðal# orsakavaldur# sambandsins# milli# kvenhaturs# og#

hómófóbíu.# # Samkynhneigðir# karlmönnum# eru# eins# og# áður# hefur# komið# fram# eignaðir#

„kvenlegir“# eiginleikar# og# eru# þá# álitnir# sem# veikari# en# gagnkynhneigðir# karlmenn,#

gagnkynhneigðir# karlar# sjá# samkynhneigða# karla# sem# ógn# við# kynhlutverk# sitt# og##

karlmennsku# yfir# höfuð.# Það# sama# á# sér# stað# milli# samkynhneigðra# og# gagnkynhneigðra#

kvenna# en# þó# sýna# rannsóknir# að#minni# tengsl# þar# á#milli# og#má# útskýra# það#með# því# að#

körlum#er#meira#í#mun#að#halda#karlmennsku#sinni#ómengaðri#en#konum#að#halda#í#kvenleika#

sinn#(Herek,#1986).##Ástæða#þess#er#krafan#á#karla#að#tilheyra#hópi#ráðandi#karlmennskunnar#

því#öll#önnur#karlmennska#er#talin#óæðri#(Connell,#1995).#

 

Heterósexismi 
Hugtakið# heterósexismi# birtist# á# prenti# fyrst# árið# 1972# í# Bandaríkjunum.# # Þar# var# hugtakið#

notað# um# hugmyndakerfi# þar# sem# einstaklingum# væri# hallmælt# á# grundvelli# kynhneigðar#

(Herek,# 2000;# 2004).# # Í# fyrstu# var# hugtakið# notað# af# lesbískum# femínistum# sem# með#

hugtakinu#tengdu#saman#hugmyndafræði#sem#væri#andstæð#samkynhneigð#og#kynjakúgun.##

Að#mati#þeirra#var#heterósexismi#innbyggður#í#feðraveldið#(Herek,#2004).#Ýmsar#skilgreiningar#

hafa# verið# settar# fram# á# hugtakinu.# Suzanne# Pharr# (1997)# skilgreinir# það# svo# og# telur# upp#

einkenni#hans:#

Heterósexismi# skapar# hómófóbíu# skilyrði# til# að# dafna# með# því# að# gera# ráð# fyrir# að#
samfélög# séu# og# verði# gagnkynhneigð.# # Birtingarform# heterósexisma,# áhrif# hans# og#
forréttindi,# eru# jafnframt# undirstaða# hins# viðtekna# gildismats.# # Heterósexismi# er# því#
kerfisbundin# birtingarmynd# hómófóbíu# innan# stofnana# samfélagsins.# # Heterósexismi# og#
hómófóbía# stuðla# saman# að# þvingaðri# gagnkynhneigð# (Pharr,# 1997,# bls.# 431,# í# þýðingu#
Jóns#Ingvars#Kjaran#og#Ingólfs#Ásgeirs#Jóhannessonar,#2010).#
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Pharr#telur%svo%upp%fjögur%einkenni%heterósexisma:%#

1. gagnkynhneigð heimssýn;  

2. forréttindi og vo ̈ld gagnkynhneigðra teljast eðlileg;  

3. kerfisbundin andúð – meðvituð og ómeðvituð – í garð samkynhneigðra innan stofnana 
samfélagsins og  

4. ýtt er undir skyldubundna gagnkynhneigð 

#

Í# rannsókn# Jóns# Ingvar# Kjaran# og# Ingólfs# Ásgeirs# Jóhannessonar# (2010)# rannsaka# þeir#

stofnanabundinn# heterósexisma# og# birtingarmyndir# hans# í# framhaldsskólum.# # Niðurstöður#

þeirrar#rannsóknar#sýndu#að#skilningsleysi#í#garð#hinsegin#nemenda,#skrýtnar#spurningar#um#

einkalíf#almenn#gagnkynhneigð#orðræða,#þvinguð#gagnkynhneigð#og#þöggun#í#sambandi#við#

félagslíf# og# skortur# á# hinsegin# fyrirmyndum# og# ósýnileiki# voru# aðal# birtingarmyndir#

heterósexisma.##Stofnanabundin#gagnkynhneigð#viðmið#mótuðu#líðan#bæði#gagnkynhneigðra#

og# hinsegin# nemenda# og# niðurstöðurnar# gáfu# til# kynna# að# heterósexismi# var# kerfislægur# í#

formgerð#og#menningu#skólans#(Jón#Ingvar#Kjaran#og#Ingólfur#Ásgeir#Jóhannesson,#2010).###

Herek#(2004)#segir#að#heterósexismi#virðist#óaðskiljanlegur#hluti#menningarlegra#hefða#eins#

og#tungumáls#og# laga,# í#gegnum#þessa#hefðir#sýnir#hann#sig# í#valdastigveldi#samfélagsins.# # Í#

þessu#stigveldi#valds#og#stöðu#er#allt#hinsegin#óæðra#en#það#sem#er#gagnkynhneigt.#SamB#og#

tvíkynhneigðir#einstaklingar,#samkynhneigð#sambönd#og#samfélög#hinsegin#fólks#er#haldið#á#

jaðrinum#og#gert#ósýnilegt,#í#þau#fáu#skipti#sem#tilvist#þeirra#er#viðurkennd#er#samt#litið#niður#

á#þau#sem#ósiðferðleg#eða#glæpsamleg.##Heterósexismi#líkt#og#kynjamisrétti#er#birtist#bæði#á#

einkasviðinu# og# hinu# opinbera# sviði.# # Pharr# (1997)# segir# þessi# svo# hugtök# nátengd# og#

kynjakerfið#byggja#á#heterósexisma#ekki#síður#en#á#kúgun#kvenna.##Pharr#talar#einnig#um#að#

heterosexismi#byggist#að#töluverðum#hluta#á#því#að#reyna#að#koma#sökinni#yfir#á#hinsegin#fólk#

rétt#eins#og#hvítir#reyni#að#koma#sökinni#yfir#á#svarta#með#að#segja#að#ekkert#kynþátta#hatur#

hafi# verið# til# fyrr# en# að# þau#mættu# á# svæðið.# # Heterósexismi# heldur# uppi# gagnkynhneigða#

forræðinu# og# þeim# gildum# og# viðmiðum# sem# því# fylgja.# Þessvegna# er# það# viðurkennt# að#

gagnkynhneigðir# einstaklingar# sýni# hvort# öðru# ástúð# á#meðla# fólks,# tali# um# einkalíf# sitt# og#

umhverfi#en#þegar#að#hinsegin#fólk#gerir#það#þá#er#það#ögrun#og#óþarfi#að#flagga#kynhneigð#

sinni.#Svona#verður#fórnarlömbum#hómófóbíu#gefin#sökin#fyrir#að#hómófóbía#sé#til.# (#Pharr,#

1997).#
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Hómófóbía og húmor. 

Nayak# og# Kehily# hafa# rannsakað# tengsl# húmors# og# fordóma# og# í# grein# þeirra# ‘Lads- and-

Laugther’- Humour- and- production- of- heterosexual- hierarchies# frá# 1997# sem# er# byggð# á#

rannsókn#á#hegðun#nemenda#í#breskum#grunnskóla,#skoða#þau#hvernig#húmor#og#grín#er#oft#

notað# sem# verkfæri# valds# og# til# að# halda# gagnkynheigða# regluveldinu# stöðugu#með#því# að#

lítillækka# þá# sem#ekki# tilheyra# því.# Hómófóbískt# grín# er# leið# fyrir# karlmenn# að# opinberlega#

sýna# og# sanna# gagnkynhneigð# sína.# # Hið# kynjaða# vald# karlmennskunnar# er# ferli# þar# sem#

gagnkynhneigðarhrokinn# er# oft# gerður# (e.- performed)# með# hjálp# táknræns# látbragðs# eða#

líkamlegra# aðferða.# Samsetning# húmors# og# hómófóbíu# verður# birtingarmynd#

gagnkynhneigðar# ráðandi# karlmennsku# og# sýnir# hana# sem# ýkta# algjörlega# ókvenlega# og#

valdamikla# (Nayal#og#Kehily,#1997).# #Niðurstöður#rannsóknar#þeirra#sýna#einnig#samhengi#á#

milli# hómófóbíu# og# kvenhaturs# (e.misogyny)# þar# sem# orðræðan# og# grínið# beindist# á# sama#

hátt# að# konum# og# samkynhneigðum# kalrmönnum# og# gert# lítið# úr# samkynhneigðum#

karlmönnum#með#því# að# líkja# þeim# við# konur# og# eigna# þeim# „kvenlega“# eiginleika.# # Einnig#

komust#þau#að#að#hið#gagnkynhneigða#forræði#var#haft#í#fyrirrúmi#til#að#passa#að#enginn#stigi#

út#fyrir#rammann.##Það#lýsti#sér#meðal#annars#í#því#að#drengir#sem#að#ekki#gengu#upp#í#hinni#

ráðandi# karlmennsku# urðu# fyrir# hómófóbísku# og# kynjuðu# áreiti,# þeir# voru# kallaðir# hommar#

eða# aumingjar.# # Þessi# orðræða# var# svo# skilgreind# sem# grín# af# öllum# í# kring,# en# samkvæmt#

niðurstöðum#Nayal#og#Kehily#upplifðu#þeir#drengir#sem#urðu#fyrir#áreitinu#mikla#skömm#í#því#

að# vera# kallaðir# hommi.# Þessi# tegund# húmors# er# aðferð# til# að# halda# aga# á# umhverfinu# í#

kringum#sig#og#upphefja#og#sýna#fram#á#eigin#valdastöðu#(Nayal#og#Kehily,#1997).#####

Algengt#er#að#þeir#sem#að#verða#fyrir#slíku#hómófóbísku#áreiti#dulbúnu#sem#gríni#taki#þátt# í#

gríninu#til#annaðhvort#að#reyna#að#eyða#því#eða#til#að#reyna#að#sýna#fram#á#að#þeir#séu#ennþá#

hluti#af#hópnum.##Algengir#varnarhættir#þeirra#sem#þurfa#að#þola#fordóma#eða#áreiti#eru#til#

dæmis#andhverfing#þar#sem#þolandi#sýnir#hegðun#sem#í#raun#er#andstæða#við#það#sem#hann#í#

raun#vill#gera,#eins#og#til#dæmis#að#hlæja#með#hómófóbísku#gríni,#þó#svo#að#því#sé#beint#að#

honum# sjálfum,# tilfærsla# þar# sem# að# þolandi# varpar# sinni# vanlíðan# og# vandamálum# yfir# á#

aðra,#finnst#aðrir#eiga#meira#bágt,#eins#og#til#dæmis#þegar#þolandi#sér#ekki#eða#viðurkennir#þá#

fordóma#sem#að#hann#verður#fyrir#en#sér#það#hjá#öðrum#og#jafnvel#er#mjög#upptekinn#af#því.#

Þessi#varnarháttur#tengist#réttlætingu#en#sá#varnarháttur#kemur#einnig#oft#upp#þegar#þolandi#

réttlætir# áreitið# eða# fordómana# og# eyðir# því# þannig# að# hann# þurfi# ekki# að# kljást# við#

afleiðingarnar#(Crandall#og#Eshleman,#2003).##
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Fordómar á Íslandi 

Í#íslensku#samfélagi#hefur#staða#hinsegin#fólks#breyst#mjög#hratt#á#undafarna#áratugi.#Það#er#

ekki#lengra#síðan#en#á#áttunda#áratug#síðustu#aldar#að#Hörður#Torfason#tónlistarmaður#þurfti#

að# flýja# land# vegna# áreitis# og# fordóma# fyrir# að# opinberlega# tilkynna# samkynhneigð# sína# í#

viðtali# við# tímaritið# Samúel# árið# 1975# (Um# Hörð# Torfa:# Heimasíða# Harðar# Torfasonar).##

Rannsókn# Önnu# Einarsdóttur# frá# 1995# „Aldrei# hægt# að# lifa# eðlilegu# lífi“# birtist# í# bókinni#

Samkynhneigðir- og- fjölskyldulíf# (2003),# # fjallar# um# hagi# hinsegin# fjölskyldna# og# sýna#

niðurstöður#Önnu#að#fjölskyldugerð#viðmælenda#hennar#var#dregin#í#efa#vegna#þess#að#hún#

passaði# ekki# normum# samfélagsins,# viðmælendurnir# upplifðu# að# kynheigð# þeirra# var# ávallt#

aðalatriði#og#annað#féll#í#skuggann.#Svandís#Anna#Sigurðardóttir#(2011)#gerði#aðra#rannsókn#á#

högum# hinsegin# kvenna# og# fjölskylduformi# þeirra.# Niðurstöður# Svandísar# sýndu# að#

viðmælendur#hennar#fundu#einnig#fyrir#útilokandi#orðræðu# í#sinn#garð#(þó#svo#að#vissulega#

væri# jákvæð#breyting# væri# á# hennar# niðurstöðum#bornar# saman# við# niðurstöður#Önnu)# og#

Svandís# telur# tvíhyggjukerfið# ýta# undir# jaðarsetningu# hinsegin# fólks# (Svandís# Anna#

Sigurðardóttir,#2011).#

Íslenskt# samfélag# virðist# á# yfirborðinu# vera# frekar# fordómalaust.# # Það# er# opið# og# frjálst# og#

flestir# lifa# sínu# lífi# frekar# óheft# og# óþvingað.# Ef# skoðuð# er# viðhorfsrannsóknin# European#

Values# Study# sem# er# langtímarannsókn# á#mismunandi# gildum# og# viðmiðum# Evrópubúa# og#

Ísland# hefur# verið# þáttakandi# frá# árinu# 1984# sést# að# breytingar# hafa# orðið# á# viðhorfum#

íslensks# almennings# til# samkynhneigðra.# # Árið# 1984# töldu# 6,6%# þáttakenda# samkynhneigð#

vera# réttlætanlega# á#móti# 48%# þeirra# sem# töldu# samkynhneigð# ekki# vera# það.# Samkvæmt#

nýjustu# gögnum# rannsóknarinnar# frá# árinu# 2008# telja# 62,2%# af# íslenskum# almenningi#

samkynhneigð# vera# réttlætanlega# á# móti# 5,9%# sem# telja# hana# ekki# vera# það# (European#

Values#Study,#2010).##Samkvæmt#samtökunum#ILGA#Europe#(2012)#er#Ísland#talið#með#bestu#

löndum#í#Evrópu#fyrir#hinsegin#fólk#með#10#stig#af#17#mögulegum.##Þetta#lítur#allt#ósköp#vel#út#

fyrir# Ísland# og# íslenskt# samfélag,# en# okkar# samfélag# hlýtur# að# vera# gegnsýrt# af#

gagnkynhneigðu# forræði# og# tvíhyggjuhugsun# líkt# og# flest# önnur# samfélög# heimsins# og# því#

spurning#hvort#að#undirliggjandi#fordómar#séu#enntil#staðar.#Rannsókn#Jóns#Ingvars#Kjaran#og#

Ingólfs# Ásgeirs# Jóhannessonar# (2011)# staðfestir# að# hinsegin# fólk# upplifir# ennþá#

kynhneigðarmisrétti#sem#kemur#einkum#fram#í#ótta#gagnkynhneigðra#um#kynferðislega#stöðu#

sína#gagnvart#hinsegin# fólki.#Komið#hefur# í# ljós#að#sumir#gagnkynhneigðir#eiga# í#erfiðleikum#

með# að# afhjúpa# nekt# innan# um# hinsegin# fólk# en# það# er# hluti# af# þessum# ótta.# Þessar#
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upplýsingar#eru# í# samræmi#við# rannsóknir# sem#gerðar#hafa#verið#erlendis#og# snúast#um#að#

gagnkynhneigðir#telji#að#hinsegin#fólk#hafi#meira#áhuga#á#kynlífi#en#aðrir#(Jón#Ingvar#Kjaran#og#

Ingólfur#Ásgeir#Jóhannesso,#2011).#

Hinsegin#fólk#verður#ennþá#fyrir#fordómum#og#líkamlegu#ofbeldi#vegna#kynhneigðar#sinnar#og#

sem##dæmi#um#nýlegt#atvik#má#nefna#líkamsárás#sem#transmaður#varð#fyrir#á#bar#í#Reykjavík##

(„Hefði-aldrei-trúað-því-að-svona-myndi-gerast-á-Íslandi“.#Viðtal#á#dv.is).##

 

Fyrirmyndir og fræðsla 
Fyrirmyndir# eru#mörgum#mjög#mikilvægar.# #Við#byrjum#sem#börn#að#horfa#upp# til# foreldra#

eða#systkina,#kennara#eða#annarra#einstaklinga# í#umhverfi#okkar#sem#eru#komnir# lengra#en#

við.# Þeir# eru# þroskaðri# ,oft# eldri# og# leyfa# okkur# að# sjá# hvernig# lífið# getur# litið# út# þegar# við#

eldumst.##Þegar#við#svo#erum#orðin#eldri#eru#fyrirmyndirnar#oft#nær#okkur#í#aldri.##Við#leitum#í#

að#finna#okkur#fyrirmyndir#sem#lifa#svipuðu#lífi#og#við,#hafa#svipaðar#lífsskoðanir#og#reynslu#og#

sem#við#lítum#upp#til#af#mismunandi#ástæðum.##Það#er#því#verulega#slæmt#ef#að#einstaklingur#

hefur# leit# sína# að# fyrirmyndum# sem#hann/hún#mögulega# samsamað# sig# við# en# fyrirmyndin#

finnst# ekki.# # Það# er# ennþá# verra# þegar# ástæðan# fyrir# því# að# hún# finnst# ekki# er# sú# að# hún#

einfaldlega#er#ekki#til.##Þetta#er#því#miður#upplifun#margar#hinsegin#ungmenna#því#þó#svo#að#

hinsegin#fólk#sé#meira#sýnilegra#en#áður,#eins#og# í#sjónvarpi#og#kvikmyndum#þá#er#sú#mynd#

sem#dregin#er#upp#af#þeim#afskaplega#einsleit#og#stöðluð$eins$og$áður$var$rætt$og$því$miklar$

líkur&á&að&fæstir&getir&samsamað&sig&við&þær.&Flestar&rannsóknir&á&stöðu&hinsegin&ungmenna&

leggja& ríka& áherslu& á& mikilvægi& fyrirmynda& í& þeim& tilgangi& að& styrkja& sjálfsmynd& þeirra& og&

vitund# um# eigin# kynhneigð# (Jón# Ingvar# Kjaran# og# Ingólfur# Ásgeir# Jóhannesson,# 2010).# Í#

margumtalaðri# rannsókn# Jóns# og# Ingólfs# kom# fram#hjá# öllum# viðmælendum#þeirra# að# þeir#

höfðu# nær# engar# fyrirmyndir# innan# veggja# skólans# sín# sem# gat# hjálpað# þeim# að# móta#

sjálfsmynd# sína# sem# hinsegin# einstaklingur.# # Í# rannsókninni# kom# einnig# fram# að# skortur# á#

fjölbreyttum#fyrirmyndum#getur# leitt#til#þess#að#ungt#fólk#skilji#ekki#hvað#er#að#gerast# innra#

með#þeim#og#komi#síður#út#úr#skápnum#(Jón# Ingvar#Kjaran#og# Ingólfur#Ásgeir# Jóhannesson,#

2010).# Fjölbreyttar# fyrirmyndir# gagnast# ekki# einungis# hinsegin# fólki# heldur# einnig#

gagnkynhneigða# meirihlutanum# því# þær# geta# minnkað# líkurnar# á# fordómum# og# hinsegin#

staðalmyndum#með#því#að#sýna#að#allir#hommar#eru#ekki#kaldhæðnir#ríkir#tískusjúklingar#með#

öll# svörin# á# hreinu# eins# og# þeir# eru# sýndir# í# sjónvarpsþáttum# og# allar# lesbíur# eru# ekki#
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stutthærðar# og# í# leðurvestum.# # Samfara# því# að# auka# fjölbreyttari# fyrirmyndir# er# fræðsla##

einnig#mikilvægur# þáttur# í# að# sporna# gegn# fordómum.# # Það# hefur# sýnt# sig# að#menntun# og#

fræðsla#minnki# líkur#á#fordómum#(Allport,#1954;#Kristín#Elva#Viðarsdóttir#og#Sif#Einarsdóttir,#

2006).##Á#Íslandi#hafa#Samtökin#’78#séð#um#fræðslu#um#hinsegin#málefni.##Þau#fara#í#skóla#og#á#

vinnustaði# og# hafa# einnig# fræðslufulltrúa# á# skrifstofunni# sinni# (samtokin78.is)# .# # Það# hefur#

hinsvegar#sýnt#sig#að#fræðsla#um#málefni#hinsegin#fólks#er#óveruleg#eða#engin#í#grunnskólum#

á# Íslandi# og# jafnvel# í# framhaldsskólum# nema# í# einstaka# skólum# þar# sem# kynja# eða#

margbreytileikafræði#er#kennd.##Jón#Ingvar#og#Ingólfur#Ásgeir#(2010)#velta#upp#spurningum#í#

þessu#samhengi#í#rannsókn#sinni.#Þeir#benda#á#að#ekki#var#minnst#á#kynhneigð#í#aðalnámskrá#

grunn#eða#framhaldsskóla#fyrr#en#árið#2006#em#er#tíu#árum#eftir#að#lög#um#staðfesta#samvist#

tóku#gildi.##Þeir#spyrja#einnig#afhverju#kynhneigð#eða#málefni(þeirra(hópa(sem(hafa!orðið%fyrir%

barðinu( á( fordómum( vegna( kynhneigðar( væri( síður( á( dagskrá( en( málefni( ýmissa% annarra%

minnihlutahópa+ (Jón# Ingvar#Kjaran#og# Ingólfur#Ásgeir# Jóhannesson,#2010).#Þeir#minnast#svo#

einnig# á# stigveldi#mismununar,! sem$ í$ þessu$ samhengi$ vísar$ til$ þess$ þegar$ sum$úrræði$ sem$

snerta' félagslegt' réttlæti' innan' menntakerfisins,' t.d.' málefni' hinsegin' nemenda,' lenda'

neðarlega( í( forgangsröð(og(eru( jafnvel(ósýnileg.(Ástæða(þess(að(þau(málefni( fá(ekki( sömu(

athygli'og'önnur'er'meðal'annars'sú'að'skólinn'og'skólakerfið'virðist'oft'gera'ráð'fyrir'því'að'

allir%séu%gagnkynhneigðir%og%þar%af%leiðandi%sé%óþarfi%að%grípa%til%sérstakra%úræða%eða%marka%

stefnuna( gagnvart( þessum( hópi( nemenda.( ( Þetta( lýsir( greinilega# slæmu# ástandi# sem# þarf#

verulega#að#bæta.#

 

Samantekt. 
Í#þessum#fyrsta#hluta#hefur#nú#verið#fjallað#um#fræði#og#fyrri#rannsóknir#á#hugmyndum#um#

karlmennsku#og#kvenleika,#staðalímyndir,#og#fordóma.###

Í#kafla-2#var#fjallað#um#hvernig#eðlishyggja#og#mótunarhyggja#sér#fyrirbærin#kyn#og#kyngervi.##

Eins# var# þar# fjallað# um# tvíhyggjuna# sem# er# mjög# mikilvæg# fyrir# ráðandi# gildi# langflestra#

samfélaga.#Tvíhyggjan#byggir#á#flokkun#í#andstæðupör#sem#eiga#að#vega#hvort#annað#upp#og#

þannig# mynda# hina# fullkomnu# heild.# # Tvíhyggjukerfið# er# uppfullt# af# reglum,# römmum# og#

kröfum#sem#ætlast#er# til# að#við# forum#eftir#og#uppfyllum#því#annars#eru# til# staðar# strangar#

refsingar#sem#geta# lýst#sér# í#ofbeldi#og#útskúfun# #Svo#var#vikið#að#því#sem#talið#er#vera#eitt#

slíkt# andstæðu# par,# karlmennsku# og# kvenleika.# # Fram# kom# þó# í# þeim# kafla# að# þessi# tvö#
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fyrirbæri#eru#geta#ekki#bara#verið#eitt#par,#því#til#eru#margskonar#karlmennskur#og#kvenleikar.##

Fjallað# var# um# æskilegar# karlmennskur# og# um# hina# ráðandi# karlmennsku# og# að# það# séu#

einungis#þeir#karlmenn#sem#eru#gagnkynhneigðir,#hvítir,#ófatlaðir,#tilheyra#milli#eða#efri#stétt#

sem#að#falla#undir#þessa#skilgreiningu#á#ráðandi#karlmennsku#og#allar#hinar#karlmennskurnar#

eru#taldar#henni#óæðri.##Besta#vinkona#ráðandi#karlmennskunnar#er#hinn#styðjandi#kvenleiki#

en#með# hann# við# hlið# sér# getur# karlmennskan# sýnt# fram# á# vald# sitt.# Styðjandi# kvenleikinn#

einkennist# af# sjálfsfórn,# hlýðni,# þjónustulund# og# stöðugri# aðlögun# að# þörfum#

karlmennskunnar.# #Hinn#mengandi#kvenleiki#er#andstæða#styðjandi#kvenleikans#og#er#í#raun#

allt#sem#ekki#er#talið#kvenlegt.##Sú#tegund#kvenleikans#er#talin#menga#sambandi#milli#ráðandi#

karlmennskunnar#og#styðjandi#kvenleikans#og#er#því#talið#mikilvægt#að#reyna#að#koma#í#veg#

fyrir#að#hann#festi#rætur.##Lesbíur#eru#til#dæmis#taldar#hafa#tileinkað#sér#mengandi#kvenleika#

því#þær#geta#og#kjósa#að#lifa#án#kynferðislegs#sambands#við#karlmenn#og#eru#því#ekki#undir#

stöðugu# eftirliti# og# valdi# þeirra.# # Tvíhyggjunni# fylgja# staðalímyndir# og# eru# ímyndir#

karlmennsku# og# kvenleika# mjög# staðlaðar.# # Fjallað# var# um# jákvæðar# og# neikvæðar#

staðalímyndir#og#hvernig#báðar#tegundir#ýta#undir#fordóma#og#viðhalda#valdi#meirihlutansog#

normsins# með# því# að# búa# til# staðlaðar# ímyndir# um# jaðarhópa.# # Staðalmyndaógn# var# svo#

næsta#umfjöllunarefni#kaflans#en#sú#kenning#vísar#til#þess#þegar#hópar#eða#einstaklingar#fara#

að#haga#sér#eftir#þeim#staðalmyndum#sem#notaðar#eru#um#þá.##Lokahluti#kafla#2#fjallaði#um#

að#gera#kyngervi#og#hlutverkaleikinn#sem#felst# í#því.# #Að#gera#kyngervi#er#hugtak##komið#frá#

West#og# Zimmerman# (1987)#og#byggist# á#því# að# kyngervi# er# félagslegt#og# við# gerum#okkar#

kyngervi#í#samskiptum#við#aðra.##Þannig#tökum#við#öll#virkan#þátt#í#að#móta#og#gera#kygervi#

annarra#sem#og#okkar#sjálfra.#Hlutverkaleikurinn#gengur#út#á#kenningar#Judith#Butler#(1990)#

um#að#við#séum#stödd#á#leiksviði#og#séum#sífellt#að#leika#hlutverk.##Leikurinn#á#sér#alltaf#stað#í#

samskiptum#við#aðra,#við#erum#stöðugt#að#endurskapa#kyngervin#og#hlutverkin#okkar#eftir#því#

í# hvaða# aðstæðum# við# erum# stödd,# karlmennskur# og# kvenleikar# geta# til# dæmis# verið#

breytilegar# eftir# samhengi# og# aðstæðum#og# eftir# því# hvort# að# samskiptin# eiga# sér# stað# við#

aðrar#karlmennskur#eða#kvenleika.##

#

Í#kafla-3#í#fræðilega#hlutanum#var#fjallað#um#kynhneigð,#staðalímyndir#hinsegin#fólks,#að#vera#

hinsegin,# afbyggingu# kyngerva# og# loks# gagnkynhneigt# forræði# og# norm.# # Kynhneigð# er# líka#

hægt# að# stilla# upp# í# tvíhyggjukerfi# þar# sem# pólarnir# eru# gagnkynhneigð# og# samkynheigð.##
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Gagnkynhneigð#er#samt#oft#varla#talin#kynhneigð,#svo#eðlileg#þykir#hún,#hún#bara#„er“#og#hún#

er# ráðandi# og# talin# æðri# öllu# öðru.# # Staðalímyndir# # eru# líka# til# staðar# innan# hinsegin#

samfélagsins# og# er# þeim# viðhaldið# af# miklum# móð# í# sjónvarpsþáttum# og# kvikmyndum.##

Birtingarmyndir#þessara#ímynda#eru#oft#byggðar#á#því#að#samkynhneigðum#karlmönnum#eru#

eignaðir# eiginleikar# kvenna# og# sýndir# „kvenlegir“# og# samkynhneigðum# konum# eru# eignaði#

eiginleikar#karla#og#sýndar#„karllegar“.#Staðalímyndirnar#eru#lífsseigar#og#skoðanir#sumra#eru#

að# þeim# sé# einnig# viðhaldið# af# hópum# sem# taka# þátt# í# gleðigöngu# hinsegin# daga.#Hinsegin#

samfélagið#samanstendur#af#mörgum#hópum#sem#allir#búa#að#mismunandi# reynslu#en#sem#

koma# saman# undir# regnhlífarhugtakinu# „hinsegin“.# Að# vera# hinsegin# felur# oft# í# sér# að#

einstaklingur#þarf#að#afbyggja#það#kyngervi#sem#hann/hún#hefur# leikið#alla#tíð.# #Samkvæmt#

kenningum#um#afbyggingu#kyngerva#sem#koma#frá#Deutsch#(2007)#og#Risman#(2009)#þá#fela#

þær# í# sér# að# kyngervi# séu#óstöðug#og#breytanleg.# # EInnig# fela#þær# kenningar# í# sér# að#með#

afbyggingunni#hnigni#tvíhyggjukerfið#verulega#og#viðteknum#hugmyndum#um#kyn#og#hlutverk#

þeirra# er# kollvarpað.# Svo# var# fjallað# um# hugtakið# genderqueer# og# hversu# erfitt# það# getur#

verið#fyrir#þá#einstaklinga#sem#ekki#finna#sig#í#tvíkynjakerfinu.#Genderqueer#einstaklingar#eru#

þeir#sem#skilgreina#sig#ekki#eftir#karl#eða#kvenkyni#eða#eftir#báðum#kynjum#og# jafnvel#fleiri.#

Gagnkynheigt# forræði#er#algilt,#það#gerir# ráð# fyrir# að#kynin# séu# tvö#og#að#þau#heyri# saman#

sem# hin# fullkomna# heild.# Gagnkynhneigð# er# æskileg# og# talin# æðri# en# allt# sem# talið# er#

hinsegin.##Það#leiðir#af#sér#að#allir#sem#ekki#eru#gagnkynhneigðir#eru#talin#óeðlileg#og#öðruvísi.#

Norm#er#það#sem#talið#er#venjulegt#og#ríkjandi#á#hverjum#tíma.# #Þeir#sem#víkja#frá#norminu#

eru# samkvæmt# Cohen# (1972)# nefndir# þjóðarskelfar# og# þeir# koma# af# stað# siðafári.# # Siðafár#

vísar#til#þess#að#samfélagsleg#gildi#og#viðmið#sem#talin#eru#vera#siðferðislega#rétt#séu#í#hættu#

vegna#þeirra#sem#ekki#kjósa#að#fara#eftir#þeim.##

#

Í#kafla-4#sem#jafnframt#er#lokakafli#I.hluta#er#fjallað#um#fordóma,#hómófóbíu,#heterósexisma#

og# húmor.# Í# dag# er# yfirleitt# ekki# viðurkennt# að# sýna# opna# fordóma# gagnvart# minnihluta#

hópum# en# það# þýðir# þó# ekki# að# þeir# séu# ekki# tilstaðar.# # Í# staðinn# liggja# þeir# oft# undir#

yfirborðinu#og#er#sýna#sig#í#orðræðum,#tungumáli#og#hversdagslegum#gjörðum.#Hómófóbía#er#

meðal#annars#skilgreind#sem#„órökréttur#ótti#og#hatur#á#þeim#sem#elska#og#þrá#kynferðislega#

einstaklinga# af# sama# kyni“# (Pharr,# 1997).# # Birtingarmyndir# hómófóbíu# eru# meðal# annars#

líkamlegt#og#andlegt#ofbeldi,#áreiti,#misrétti#og#útskúfun.#Heterósexismi#er#það#sem#skapar#
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hómófóbíunni# skilyrði# til# að# dafna# því# hann# gengur# útfrá# því# að# samfélög# séu# og# verði#

gagnkynhneigð.# # Í# rannsókn# Jóns# Ingvar# Kjaran# og# Ingólfs# Ásgeirs# Jóhannessonar# (2010)#

rannsaka#þeir#stofnanabundinn#heterósexisma#og#birtingarmyndir#hans#í#framhaldsskólum#og#

kom#í#ljós#að#þvinguð#gagnkynhneigð#og#þöggun#í#sambandi#við#félagslíf#og#skortur#á#hinsegin#

fyrirmyndum#og#ósýnileiki# voru#aðal#birtingarmyndir#heterósexisma.#Húmor#er#oft#notaður#

sem# aðferð# til# að# koma# fordómum# á# framfæri.# # Nayak# og# Kehily# (1997)# sýna# fram# á# í#

rannsókn# sinni# að# grín# er# er# oft# notað# sem# verkfæri# valds# og# til# að# halda# gagnkynheigða#

regluveldinu# stöðugu#með# því# að# lítillækka# þá# sem# ekki# tilheyra# því.# Fræðsla# um# hinsegin#

málefni#er#lítil#sem#engin#á#Ísland#og#skortur#er#á#fjölbreyttari#hinsegin#fyrirmyndum,#en#þær#

sem#fyrir#eru#eru#oftast#eftir#þeim#staðalímyndum#sem#fyrir#eru#um#hinsegin#fólk.#Rannsóknir#

sýna# að# fyrirmyndir# eru#mjög#mikilvægar# sérstaklega# fyrir# ungt# fólk# sem#er# að# koma#út# úr#

skápnum.#

Eftir#að#vera#búin#að#taka#saman#fræði#og#fyrri#rannsóknir#um#efnið#verður#svo#í#næsta#hluta#

fjallað#um#aðferðafræðina#sem#ég#nýtti#mér#við#gerð#þessarar#rannsóknar.###

#
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II.#Hluti.#Aðferðafræði.+

Markmið# rannsóknar# minnar# var# að# skoða# upplifanir# hinsegin# fólks# á# staðalmyndum# og#

reynslu#þeirra#af#því#að#reyna#eða#reyna#ekki#að#passa#inn#í#fyrirfram#gefin#kyngervi#til#að#vera#

samþykkt.# Þá# skoðaði# ég# einnig# reynslu# viðmælenda# minna# af# fordómum# með# það# fyrir#

sjónum#að#varpa#ljósi#á#hvort#og#þá#hvaða#tengsl#eru#á#milli#þess#að#falla#ekki#inn#í#normið#og#

því# að# verða# fyrir# fordómum.# Til# að# svara# rannsóknarspurningum# mínum# og# komast# að#

niðurstöðu#valdi#ég#að#nota#eigindlega#aðferðafræði#og#beita#fyrirbærafræðilegri#nálgun.#Ég#

tók#hálfopin#einstaklingsviðtöl#við#8#einstaklinga#og#þemagreindi#þau.#Í#þessum#kafla#verður#

farið#yfir#hvað#felst# í#eigindlegum#rannsóknaraðferðum#og#fyrirbærafræðilegri#nálgun.#Þar#á#

eftir# lýsi# ég# framkvæmd# rannsóknarinnar#þar# sem# farið# verður# yfir# viðtölin#og# framkvæmd#

þeirra,#viðmælendur,#úrvinnslu#gagna#og#að#lokum#siðferðisleg#álitamál#og#takmarkanir.#

5 Eigindlegar+rannsóknaraðferðir+og+fyrirbærafræðileg+nálgun+

Eigindlegar# rannsóknaraðferðir# hafa# notið# aukinna# vinsælda# í# rannsóknum# á# sviði#

félagsvísinda#á#síðustu#áratugum.#Rannsóknaraðferðirnar#byggja#á#aðleiðslu#og#eru#því#mjög#

sveiganlegar,#það#þýðir#þó#alls#ekki#að#þær#séu#á#einhvern#hátt#auðveldari# í#meðförum#eða#

framkvæmd# því# að# þær# krefjast# mikillar# aðferðafræðilegrar# nákvæmni.# Yfirleitt# byggjast#

eigindlegar#aðferðir# á# lýsandi# rannsóknargögnum#þar# sem#að#áherslan#eru#orð#eða#myndir#

þáttakenda#og#rannsakandans#sjálfs#(Taylor#og#Bogdan,#1998).#Eitt#af#ríkjandi#sjónarhornum#

eigindlegra#rannsókna#er# fyrirbærafræðin# (Kvale#og#Brinkman,#2009)#Hugtakið#vísar# til#þess#

að#áhersla#sé#á#að#skilja#félagsleg#fyrirbæri#út#frá#áhorfandanum#og#hans/hennar#upplifun#og#

reynslu#á#fyrirbærinu,#það#er#svo#rannsakandans#að#skilja#og#túlka#hvaða#merkingu#er#hægt#

að# leggja# í# þær# upplýsingar# (Kvale# og# Brinkman,# 2009).# Þannig# verður# viðmælandinn# aðal#

heimildin# í# rannsókninni#og#mismunandi#upplifanir#viðmælenda#á#svipuðum#aðstæðum#eða#

sömu# hugtökum# er# áhugavert# að# skoða.# Í# fyrirbærafræðilegri# rannsókn# er# mikilvægt# að#

rannsakandinn#setji#sínar#fyrirfram#gefnu#hugmyndir#og#reynslu#í#sviga,#að#svo#miklu#leyti#sem#

að#það#er#unnt,#til#að#geta#skilið#reynslu#og#sjónarhorn#þáttakenda#(Creswell,#2007).#

#
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Eigindleg viðtöl 

Eigindlegar# viðtalsaðferðir# hafa# lengi# verið# notaðar# innan# félagsvísinda# og# í# seinni# tíð# hafa#

eigindlegar#rannsóknir#sem#byggjast#aðallega#á#viðtölum#verið#algengari#og#viðurkenndari.# Í#

viðtölum# fæst! þekkingin' í' gegnum' samtöl,' frásagnir' og' þau' tengsl' sem' myndast' á' milli'

þáttakenda)og)rannsakanda)(Kvale,)1996).)Viðtalsrannsóknir)eru)notaðar$til$þess$að$fá$dýpri$

skilning'á'reynslu'og'þekkingu'viðmælandans.'Það'getur'gert'svo'margt'annað'en'einungis'að'

svara# spurningum#rannsakanda#því# að#það#gefur#oft#nýjar#upplýsingar# sem#að# rannsakandi#

reiknaði#ekki#með#að#fá#því#að#viðtölin#lýsa#því#hvernig#viðmælandi#sér#og#upplifir#heiminn#og#

það#er#alltaf#einstaklingsbundið#(Kvale,#1996).##

Viðtalsrannsóknir#hafa#gjarnan#þær#takmarkanir#að#viðmælendur#geta#meint#annað#en#það#

sem#þeir#segja,#upplifanir#og#frásögn#geta#skarast#á.#Það#er#hlutverk#rannsakandans#að#reyna#

að#lesa#á#milli# línanna#og#reyna#eftir#bestu#getu#að#túlka#á#réttan#hátt#það#sem#viðmælandi#

gefur# frá# sér.# Þetta# getur# hins# vegar# verið# erfitt# viðureignar# og# því# getur# komið# fyrir# að#

rannsakandi#misskilur#frásögn#viðmælanda#og#verða#því#úr#rangar#upplýsingar,#til#að#reyna#að#

sporna#við#þessu#er#gott#að#reyna#að#fá#upplýsingarnar#eins#skýrar#og#mögulegt#er,#enduraka#

spurninguna#eða#umorða#hana#(Taylor#og#Bogdan,#1998).#

#

Rannsókn#þessi#leitast#við#að#skoða#hvort#og#hvernig#hinsegin#fólk#upplifir#sig#í#staðalmyndum#

kynja#og#kynhneigða,#mig# langaði#að#skoða#hvort#að#því# finnist#það#skipti#máli#að#reyna#að#

passa# inn# í# það# sem# telst# vera# normið# og# hvort# og# hvernig# það# upplifir# skörun# við# þessi#

samfélagslegu# norm.# Einnig# langaði# mig# að# skoða# hvernig# viðmælendur# mínir# upplifa#

fordóma# í# þeirra# garð# og# skoða# aðeins#möguleikana# á# því# hvaðan# fordómar# gegn# hinsegin#

fólki#koma#og#hvort#að#tenging#sé#á#milli#fordómanna#og#stöðluðum#hugmyndum#okkar#um#

hlutverk#kynjanna.##

Ég# valdi# að# framkvæma# hálfopin# einstaklingsviðtöl# en# þau# byggjast# bæði# á# opnum# og#

lokuðum#spurningum#og#báðir#aðilar#leiða#viðtalið.#Ég#útbjó#spurningaramma#sem#samanstóð#

af#17#spurningum#sem#skiptust#í#3#megin#flokka#sem#fjölluðu#um#staðalímyndir,#fordóma#og#

það# að# vilja# eða# vilja# ekki# tilheyra# hópi# og/eða# samfélagi.# Ég# byrjaði# alltaf# á# sömu#

spurningunni#en#svo#fór#það#eftir#hverjum#og#einum#viðmælanda#hvert#viðtalið#fór.#Yfirleitt#

fékk# ég# svör# við# öllum# spurningunum# eða# afbrigðum# af# þeim# þó# svo# að# ég# þyrfti# ekki# að#

spyrja# þeirra# beint# heldur# komu# svörin# upp# á# meðan# viðtalinu# stóð,# stundum# í# öðru#

samhengi.# Spurningaramminn# breyttist# líka# örlítið# á# milli# viðmælenda# og# þá# sérstaklega# í#

viðtölum# við# transfólkið# en# þar# fann# ég# mig# knúna# til# að# spyrja# að# öðru# en# í# hinum#
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viðtölunum#til#að#fá#ennþá#betri#innsýn#í#efnið#útfrá#þeirra#reynslu.#Helstu#breytingarnar#sem#

urðu#á#spurningarammanum#sneru#að#spurningum#varðandi#kröfur#staðalímynda#um#„rétt“#

útlit#og#spurningar#varðandi#að#lögnun#eða#þörf#á#því#að#tilheyra#hópi#eða#samfélagi.#

#

Ég#tók#8#viðtöl#við#8#einstaklinga#á#tímabilinu#október#2011#til#maí#2012.#Ég#var#málkunnug#

öllum#viðmælendum#mínum#nema#einum.#Ég#hafði#samband#við#viðmælendur#mína#bæði# í#

eigin# persónu# eða# í# gegnum# tölvupóst.# Til# að# byrja# með# notaði# ég# hentugleikaúrtak# (e.#

convenience#sampling)#en#nýtti#mér#svo#snjóboltaúrtak#(#e.#snowball#sample)#(#Berg,#2009),#

seinna# í# rannsóknarferlinu# og# fékk# ábendingar# frá# viðmælendum# um# hvern# ég# gæti# haft#

samband#við.#

Ég# gaf#öllum#viðmælendum#mínum#kost# á# að# velja# vettvang# fyrir# viðtalið.# Fyrstu#2# viðtölin#

fóru# fram# á# kaffihúsi,# næstu# 4# fóru# fram# á# mínu# eigin# heimili# og# síðustu# 2# fóru# fram# á#

heimilum#viðmælenda.#Viðtölin#voru#á#bilinu#40B60#mínútur#og#voru#þau#öll#hljóðrituð#með#

samþykki#viðmælenda.#Síðan#voru#þau#afrituð#orðrétt,#oftast#strax#eftir#viðtalið.##

 

Viðmælendurnir 
Viðmælendur#mínir# voru#8# talsins,# 5# konur#og#3# karlar,# á# aldrinum#20# til# 35# ára.#Öll# fengu#

viðmælendur#mínir# dulnefni# í# upphafi# viðtals# sem#ég#nota# í# niðurstöðum# rannsóknarinnar.#

Dulnefni#viðmælenda#minna#eru:#

BAron.#Hommi,#einhleypur#

BFjóla.#Transkona,#einhleyp#

BHrefna.#Lesbía,#í#sambúð#

BKári.#Hommi,#í#hjónabandi#

BHörður.#Transmaður,#einhleypur#

BSigný.#Lesbía,#einhleyp#

BBjarndís.#Lesbía,#í#sambúð#

BÁlfrún.#Lesbía,#í#hjónabandi#og#á#2#börn.#

Öll# voru# viðmælendur# mínir# barnlaus# nema# ein.# # 6# viðmælendur# stunduðu# háskólanám# á#

þeim# tíma# sem# viðtölin# voru# framkvæmd# eða# höfðu# lokið# því# einhverju# áður.# 2# af#
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viðmælendum#mínum# höfðu# ekki# lokið# stúdentsprófi.# Þau# voru# öll# íslensk# að# uppruna# og#

ófötluð.##

 

Úrvinnsla gagna 

Rannsóknin#er#fyrirbærafræðileg#í#þeim#skilningi#að#reynt#er#að#varpa#ljósi#á#hvaða#merkingu#

viðmælendur#mínir#leggja#í#aðstæður#og#því##er#svo#lýst#og#verða#það#megingögnin#(Kvale,#

1996).#Ég#nýtti#mér#aðferðir#grundaðrar#kenningar#til#greiningar#með#opnum#kóðunum#

(Strauss#og#Corbin,#1998).##Í#heildina#fólst#greiningin#í#því#að#kóða#eða#lykla#gögnin,#þ.e.#búa#til#

ákveðna#flokka,#t.d.#eftir#persónum,#þemum,#merkingu#eða#hugtökum#svo#eitthvað#sé#nefnt.##

Hvert#viðtal#var#hljóðritað#og#svo#afritað.##Viðtölin#voru#hvert#og#eitt#20B25#bls#að#lengd#eftir#

afritun.#Við#greiningu#og#úrvinnslu#viðtalanna#komu#bæði#sameiginlegir#þættir#í#ljós#en#einnig#

gjörölík#sjónarhorn#á#sömu#aðstæður.#Við#úrvinnsluna#þemagreindi#ég#viðtölin#eitt#í#einu#í#

nokkur#þemu#sem#mér#fannst#að#kæmu#fram#í#frásögnum#viðmælenda#minna.##Þemun#urðu#

frekar#mörg#þannig#að#ég##litamerkti#hvert#og#eitt#þema.##Þegar#þemun#voru#tekin#saman#eftir#

litamerkingu#á#öllum#viðtölunum,#reyndi#ég#að#fækka#þeim#eins#mikið#og#ég#gat#með#að#finna#

sameiginleg#þemu#í#öllum#viðtölunum.##Eftir#það#sat#ég#eftir#með#góðan#lista#af#þemum#sem#

voru#sameiginleg#ásamt#nokkrum#öðrum#sem#ég#taldi#mikilvæg#fyrir#efni#ritgerðarinnar#þó#

svo#að#þau#einungis#kæmu#fram#í#nokkrum#viðtölum.##Eftir#það#gerði#ég#greiningarblöð#fyrir#

hvert#og#eitt#viðtal#þar#sem#ég#notaði#þemun#til#að#byggja#á.#Greiningarblöðin#voru#5B10#

bls.fyrir#hvert#viðtal.##Sum#greiningarblöðin#voru#handskrifuð#í#fyrstu#en#svo#hreinskrifuð#á#

tölvutækt#form.###Greiningarblöðin#voru#svo#greind#aftur#í#þemu#og#flokka#þangað#til#að#ég#var#

komin#með#þá#stærstu#og#mest#áberandi#þætti#sem#ég#gat#valið#úr.##Þessir#þættir#voru#svo#

notaðir#til#að#flokka#niðurstöðurnar#í#4.#kafla.#Öll#þessi#flokkun#varð#til#þess#að#mér#tókst#að#

draga#saman#aðalatriðin#því#að#af#nógu#var#að#taka#og#oft#reyndist#erfitt#að#flokka#viðtölin.#

Viðfangsefni#sem#að#viðmælendur#mínir#komu#að#án#þess#að#ég#spyrði#þau#beint#voru#líka#

mikilvæg#að#mínu#mati#því#upplifun#þeirra#er#mjög#mikilvæg.#Stundum#voru#það#sömu#þemun#

sem#að#fram#komu#hjá#fleiri#viðmælendum#sem#samt#voru#ekki#hluti#af#spurningarammanum,#

þessir#hlutar#hafa#líka#stórt#og#mikilvægt#vægi#fyrir#ritgerðina.#



43 

Siðferðisleg álitamál og takmarkanir 

Viðtölin# gengu# öll# mjög# vel# og# mér# fannst# ég# ná# góðu# sambandi# við# viðmælendur# mína.#

Jafnvel#þá#sem#að#ég#þekkti#lítið#sem#ekkert#og#þann#eina#sem#að#ég#hafði#aldrei#hitt#áður.##

Helstu# takmarkanir# sem# að# ég# fann# fyrir# í# viðtölunum# voru# einna# helst# misskilningur# eða#

mismunandi#túlkun#á#orðum#og#hugtökum.#Tilfinning#mín#var#stundum#að#mér#fannst#nokkrir#

viðmælendur#mínir#ekki#skilja#hvað#ég#var#að#meina#með#einstaka#spurningum#um#hugtök#en#

það# leystist#þegar# leið#á#viðtalið#og#ég#gat#skýrt#tilganginn#eða#umorðað#spurningar.#Ég#var#

undirbúin#undir#þetta#því#að#orðanotkun#kynja#og#margbreytileikafræða#er#ekki#meðfædd#og#

því# skiljanlegt# að# þeir# viðmælendur# sem# ekkert# þekkja# til# fræðanna# þurftu# einföldun# eða#

útskýringar#á#sumum#orðum#og#hugtökum.##

Fyrir# viðtölin# reyndi# ég# mitt# besta# að# gefa# ekki# of# miklar# upplýsingar# strax# um# efni#

ritgerðarinnar#til#að#reyna#að#koma#í#veg#fyrir#að#það#myndi#stýra#viðtalinu#og#viðmælendur#

mínir#myndu#mögulega# reyna# að# svara# í# takt# við# efni# ritgerðarinnar.# Þær# upplýsingar# sem#

fylgdu#beiðni#um#þátttöku#voru#að#þetta#væri#lokaverkefni#í#kynja#og#margbreytileikafræðum#

og#að#ég#væri#að#tala#við#fólk#innan#hinsegin#samfélagsins#meðal#annars#um#staðalmyndir#og#

fordóma.#Ég#gerði#samt#viðmælendum#mínum#grein#fyrir#að#allar#spurningar#væru#velkomnar#

varðandi# efnið# eða#mig#persónulega,# bæði# í# þeim# tölvupóstum#og# ítrekaði# það#einnig# fyrir#

viðtal,#samt#voru#það#fæstir#viðmælenda#minna#sem#spurðu#mig#eitthvað#nánar#og#túlkaði#ég#

það#sem#traust#af#þeirra#hálfu.###

Eins#og#áður#hefur#komið#fram#þá#var#ég#málkunnug#öllum#viðmælendum#nema#einum.#Það#

má#segja#að#það#sé#óhjákvæmilegt#vegna#smæðar#hinsegis# samfélagins#á# Íslandi#og#þeirrar#

staðreyndar#að#ég#og#allir#viðmælendur#mínir#tilheyra#því#samfélagi.#Ég#þekkti#þau#misvel#og#

sum#hafði#ég#aðeins#hitt#einu#sinni#eða#tvisvar.#Samt#sem#áður#þá#getur#það#haft#áhrif#á#milli#

viðtala#ef#einhver#kunnugleiki#er# til# staðar.#Viðmælandi#sem#að#þekkir# til# rannsakanda#gæti#

fundið#fyrir#meira#öryggi#í#viðtali.#Ókostir##þess#að#viðmælandi#þekki#til#rannsakanda#í#viðtali#

geta# til# dæmis# verið# þeir# að# viðmælandi# getur#meðvitað# eða# ómeðvitað# reynt# að# þóknast#

rannsakanda#og#hagað#svörum#sínum#þannig#að#þau# falli#að#því# sem#rannasakandinn#er#að#

leita#að#(Kvale,#1996)#annar#ókostur#getur#einnig#verið#að#þeir#viðmælendur#sem#rannsakandi#

þekkir#til#fá#ekki#sömu#upplýsingar#eða#sama#undirbúning#og#hinir,#fagmennskan#getur#jafnvel#

gleymst#ef# vinskapur#er# fyrir#hendi.# #Þá#er#mikilvægt#að#báðir#aðilar# séu#meðvitaðir#um#að#

þetta#getir#gerst.#

Ég# lagði# áherslu# á# að# gæta# nafnleyndar# og# fengu# allir# viðmælendur# dulnefni# við# afritun#

viðtalanna.##
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III.#Hluti.#Niðurstöður+

Í# þessum# hluta# mun# ég# gera# grein# fyrir# niðurstöðum# rannsóknarinnar.# Niðurstöðunum# er#

skipt# upp# í# 2# kafla# og# er# í# hverjum# kafla# gert# grein# fyrir# helstu# þemum# sem# fram# komu# í#

greiningu#viðtalanna.#Kaflarnir#eru#eftirfarandi:#Staðalímyndir-og-hugmyndir-um-kyngervi,#hér#

kemur# fram# hvað# viðmælendur# mínir# höfðu# að# segja# um# staðalmyndir# kvenleika# og#

karlmennsku#annars#vegar#og#staðalmyndir#hinsegin#fólks#hinsvegar.# #Einnig#er#rætt#hvernig#

þau# upplifa# sig# sjálf# í# samfélagi# þar# sem# hefðbundar# staðalmyndir# kynjanna# eru# ráðandi.# í#

einnig#koma#fram#hugmyndir#og#viðhorf#viðmælenda#minna#um#kyngervi,#á#afbyggingu#þeirra#

og# hvernig# þau# upplifa# kynlutverkin,# bæði# hefðbundin# og# óhefðbundin.# Eins- eða- öðruvísi,#

fordómar-og-fræðsla#hér#koma#fram#mismunandi#skoðanir#og#langanir#viðmælenda#minna#á#

því#að#vilja#passa#inn#í#normið#eða#falla#í#fjöldann#eða#halda#sér#á#jaðrinum#og#vera#öðruvísi.#

Þau#ræða#svo#sína#reynslu#af#fordómum,#bæði#hjá#þeim#sjálfum#og#í#umhverfi#þeirra.##Einnig#

verður#rætt#um#fyrirmyndir#og#fræðslu#og#hvað#mætti#bæta#í#þeim#efnum.#

6 Staðalímyndir+og+hugmyndir+um+kyngervi+

Í# þessum# fyrsta# niðurstöðukafla# ætla# ég# að# fjalla# um# hugmyndir# og# reynslu# viðmælenda#

minna#á#staðalímyndum#og#svo#um#þemun#kynhlutverk,#kyngervi#og#kynjajafnrétti.##

Allir#viðmælendur#mínir#fengu#sömu#spurninguna#snemma#í#viðtalinu#sem#var#svo#hljóðandi#

,,Telur# þú# að# staðalímyndir# kynjanna# fyrirfinnist# og/eða# séu# áberandi# í# samfélaginu?”# 6#

viðmælendur#sögðu#einfalt#og#beint#já#og#tveir#viðmælendur#sögðust#ekki#taka#eftir#þeim#og#

að# þær# væru# ekki# áberandi# í# samfélaginu.# Seinna# í# viðtölunum# breyttust# skoðanir# þeirra#

tveggja#að#vísu#og#þau#fóru#bæði#að#tala#meira#og#meira#um#staðalmyndir#og#tilvist#þeirra#í#

þeirra# eigin# umhverfi.# Einhvernveginn# tel# ég# möguleika# á# að# þau# hafi# jafnvel# ekki# skilið#

spurninguna#alveg#eða#sem#ég#tel#einna#líklegast#er#að#þetta#málefni#sé#eitthvað#sem#að#þau#

hafi#ekki#hugsað#mikið#útí#og#þegar#við# fórum#að#ræða#það#nánar#þá#höfðu#þau#bæði# fleiri#

skoðanir#og#hugmyndir#um#efnið#en#þau#sjálf#gerðu#sér#grein#fyrir#í#upphafi#viðtals.##

Þegar# ég# spurði# útí# staðalímyndir# samkynhneigðra# og# annars# hinsegin# fólks# voru# allir#

viðmælendur# mínir# sammála# um# að# þær# væru# áberandi# og# margir# töldu# að# þær# væri# að#

mögu#leyti#skaðlegar.##
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Karlmennskur og kvenleikar 

Karlmennskur#og#kvenleikar#eru#afskaplega#flókin#og#margslungin#hugtök#eins#og#rætt#er#hér#

að# framan#og#mikilvægt#þykir# í# kynjafræðinni# að# tala#um#þá# í# fleirtölu#því# að# fleiri# en#einn#

fyrirfinnst# og# einnig# eru# þeir# á# mismunandi# stað# í# valdakerfinu.# Mig# langaði# að# heyra# frá#

viðmælendum#mínum#hvernig#þau#upplifðu#sig#gagnvart#karlmennsku#og#kvenleika#ímyndum#

og# hvort# að# þau# fyndu# sjálf# fyrir# einhverri# skörun# vegna# kynhneigðar# sinnar# á# þær#

staðalímyndir#sem#fylgja#þessari#tvíhyggjuhugsun.##

#

Allir# viðmælendur# mínir# eiga# það# sameiginlegt# að# finnast# þau# vera# á# skjön# við# þessar#

staðalmyndir#og#öll#nema#ein#vegna#kynhneigðar#sinnar.#Einn#viðmælandi#minn#sagðist#bara#

aldrei#hafa#passað#inn#í#neinn#kassa#hver#sem#hann#væri#og#gerði#í#því#að#reyna#að#komast#hjá#

því.# Öll# hin# höfðu# semsagt# fundið# fyrir# því# á# einhvern# hátt# að# vera# ekki# eins# og# hinar#

stelpurnar# eða# hinir# strákarnir.# Tvær# konur# lýstu# því# að# hafa# alltaf# viljað# klæða# sig#

„strákalega“#eða#á#karllægan#hátt#sem#voru#orð#annarrar.#Álfrún#sagðist#sjálf#vera#gangandi#

dæmi#um#trukkalesbíu#og#hafa#alltaf#verið:#,,á#skjön#við#kynsystur#sínar”#og#hafa#alltaf#verið#

svona#án#þess#að#reyna#að#vera#neitt#öðruvísi:#

Nei ég meina ég hef bara alltaf verið rosalega karllæg og þú veist að ég á alveg 
minningar frá því ég var krakki að ég vildi einhvernveginn frekar að ég væri 
strákur... það fór mér einhvernveginn bara og hentaði mér bara betur, ekki það 
að mig langi að vera strákur og fara í einhverja aðgerð eða neitt þannig heldur 
bara mér finnst fötin fallegri, þægilegri og öll mín áhugamál, ekki öll en mörg eru 
frekar karlleg... og þú veist ég er alltaf í strákafötum, ekki það að ég sé að reyna 
að vera í strákafötum heldur bara þegar ég fer útí búð og horfi á fötin þá finnst 
mér þetta vera fallegri föt og mig langar að vera í þessum fötum en ekki hinum 
skiluru? 

Hún#talar#um#að#hafa#verið#kölluð#lessuleg#í#skóla#en#það#hafi#fljótt#hætt#að#fara#í#taugarnar#á#

henni.# Það# má# túlka# það# þannig# eins# og# hjá# fleiri# viðmælendum# mínum# að# hún# hafi#

einfaldlega#vanist#fordómunum#og#hætt#að#taka#þeim#nærri#sér#eftir#vissan#tíma.#Hrefna#lýsti#

svipuðum#upplifunum#um#að#hafa#fundist#óþægilegar#þær#kröfur#að#þurfa#að#vera# í#kjól#og#

vita#ekki#hvernig#hún#ætti#að#fara#með#það#þangað#til#að#hún#uppgötvaði#að#hún#væri#lesbía#

og#þá#hafði#hún#einskonar#ástæðu#fyrir#því#að#velja#það#að#vera#ekki#í#kjól.#Hún#lýsti#samt#fyrir#

mér#að#ennþá#fengi#hún#viðbrögð#frá#vinum#og#kunningjum#af#því#að#hún#væri#aldrei#í#kjól#og#

reglulega#bæðu#þau#hana#um#að#vera#nú#einu#sinni#í#kjól.##
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Þarna# er# það# hinn# gagnkynhneigði# hlutverkarammi# og# staðalímynd# hinnar# kvenlegu# konu#

sem# að# Álfrún# og# Hrefna# velja# að# uppfylla# ekki.# # Það# má# segja# að# þær# kjósi# mengandi#

kvenleika# framyfir# hinn# styðjandi# (Schippers,# 2007).# Þær# vilja# ekki# hlýða# normunum# # og#

kröfunni# um# það# að# kona# eigi# að# vera# í# kjól# eða# kvenlegum# fötum.# # Hrefna# upplifir# líka#

gagnkynhneigða# regluveldið# mjög# þvingandi# en# finnur# til# léttis# þegar# hún# kemur# út# úr#

skápnum#því#þá#er#henni# leyft#að#gera#annað#kyngervi#og#það#slaknar#á#kröfunum#um#það#

ofur# kvenlega.# Það# að# viljandi# kjósa# að# vera# ekki# inni# í# þeim# ramma# getur# látið# öðrum# í#

kringum#þær#líða#illa#og#jafnvel#fyllast#einskonar#óöryggi#því#að#þá#verður#erfiðara#að#flokka#

og#staðsetja#þær.#Þetta#er#einnig#erfitt#fyrir#gagnkynhneigðar#konur#sem#að#kjósa#að#uppfylla#

ekki#þessa#ímynd#og#eru#þær#líka#stundum#kallaðar#lessur#í#niðrandi#merkingu#(Pharr,#2007).##

#

Aðrir# tveir# viðmælendur# mínir,# Aron# og# Kári,# tala# um# að# þeir# passi# líklega# ekki# inn# í#

staðalmyndina# af# gagnkynhneigðum# manni# í# norminu.# Aron# sagðist# hafa# verið# kallaður#

hommi# í#niðrandi#merkingu,#það#má#túlka#það#sem#að#sú#merking#þýði#að#þá#sé#hann#ekki#

talinn# vera# karlmannlegur#heldur# frekar# talinn# kvenlegur.# Kári# vildi#meina#að#það#að#passa#

ekki# inn# í# karlmennskuímyndina# fari# jafnvel# eftir# því:# ,,hvernig# maður# aktar# líkamlega”# og#

tengdi#það#við#það#að#fólk#sjái#kannski#alveg#að#hann#sé#samkynhneigður#en#telur#engan#vera#

að#spá#í#því#neitt#sérstaklega.#Það#má#mögulega#skilja#hann#þannig#að#til#að#reyna#að#passa#

inn# í#hópinn#að#þá#sé#best#að#passa#upp#á#hreyfingarnar#og#ég#skildi#hann#þannig#að#hann#

væri# þá# að# tala# um# svokallaðar# “hommalegar”# hreyfingar# sem# að# þá# mættu# ekki# sjást# of#

mikið# því# að# það# gæti# verið# of# kvenlegt# og# allt# sem# er# kvenlegt# er# jú# ósjálfrátt# ekki#

karlmannlegt.##

#

Hörður# sem# er# transmaður# lýsti# fyrir# mér# hvernig# hann# upplifði# staðalímyndirnar# vera#

allstaðar,# líka# á# jaðri# jaðarhópanna.# Allstaðar# er# krafa# um# að# passa# inn# í# einhvern# ramma,#

konur# eiga# að#hegða# sér# og# líta# út# á# einn#hátt# og# karlmenn#eiga# að#hegða# sér# og# líta# út# á#

annan#hátt.# Innan#transsamfélagsins#eru#þessar# ímyndir#mjög#ríkjandi#og#mótandi# fyrir#það#

fólk#sem#kemur#út#sem#transmanneskja:#



47 

Ef þú ætlar að vera karlmaður þá verður þú að vera svona, ég hef alltaf reynt að 
segja þeim þetta, að karlmenn eru allskonar, afhverju þá ekki transmaður, 
afhverju getur hann ekki verið allskonar, því þetta getur gert það það verkum að 
ég til dæmis hef farið mikið lengra í því undanfarið að klæða mig og hegða mér 
svona samkvæmt þessum hugmyndum um karlmennsku meira en ég myndi 
annars gera af því að ég veit að annars yrði ég ekki tekin alvarlega...Og hérna 
það eru mikil átök einmitt innan...sérstaklega hjá transmönnum, þegar það koma 
einhverjir strákar út og kannski segja svo síðan, en hérna mig langar samt að 
mála mig og þá kannski upplifa hinir það sem sko hérna nú ert þú að eyðileggja 
fyrir okkur, af því að það fer þvert á þessar hugmyndir um hvað er rétt hegðun 
fyrir tiltekið kyn. 

Hann#sagði#að#margir#sem#að#komi#út#sem#trans#hugsi#líklega#eins#og#hann#í#þessum#málum,#

það#verði#að#gera#það#til#að#fúnkera#í#samfélaginu,#því#að#það#sé#alveg#rosalega#erfitt#fyrir#þau#

sem#virkilega#ögra#og#fari#alla#leið#í#að#vera#einungis#það#sjálft#og#ekkert#annað.#Frásögn#Fjólu#

sem# er# transkona# er# af# sama# meiði# því# hún# sagðist# mikið# hafa# reynt# að# vera# sem# allra#

kvenlegust#og#hugsaði#mikið#um#líkamsburði#og#talsmáta#og#hvernig#hún#klæddist#og#málaði#

sig.#Eftir#einhvern#tíma#sagðist#hún#þó#hafa#farið#að#slaka#á#og#vera#meira#hún#sjálf#sem#að#

eigin#sögn#er#svokölluð#strákastelpa.#Hún#minntist#einnig#á#það#að#transkonur#börðust#mikið#

fyrir#því#að#fá#að#vera#alvöru#konur,#því#að#þær#þættu#ekki#vera#það#í#samfélaginu.#Hún#talaði#

um#að# ,,þessi# inngróna#karlmennska”#gerði#það#að#verkum#að#mörgum#karlmönnum#þætti#

transkonur#jafnvel#ógeðslegar#og#að#hún#hefði#oft#heyrt#karlmenn#segja#að#þeir#gætu#aldrei#

verið#með#transkonu#því#að#hún#væri#ekki#alvöru:#

Þú veist þetta að ég verð nú að vera með alvöru kvenmanni til að teljast alvöru 
karlmaður...og þeir átta sig ekkert á því að maður er alveg alvöru kvenmaður, 
maður þurfti bara að láta leiðrétta það skiluru? 

Hörður#og#Fjóla#eru#hér#bæði#að# tala#um#hina# ráðandi# tegund#karlmennsku# (Connell#1995)#

sem#er#talin#ákjósanleg#inna#transsamfélagsins,#það#má#túlka#frásögn#Harðar#á#þann#hátt#að#

ef# hann# og# aðrir# transmenn#ætla# að# vera# karlmenn# að# þá# sé# þetta# eini#möguleikinn# til# að#

reyna#að#fá#inngöngu#í#samfélagið#í#nýju#kyngervi,#að#falla#að#hinu#ríkjandi#normi#eins#mikið#

og#möguleiki# er# á.# # Fjóla# lýsir# einnig# sömu# tegund#karlmennsku# sem#„inngróinni“.# #Og#þeir#

sem# vilja# tilheyra# hinni# ráðandi# karlmennsku# geta# ekki# verið# með# konu# sem# hefur# ekki#

tileinkað#sér#styðjandi#kvenleika#(Connell,#1995)#heldur#er#það#mikið#fyrir#utan#normið#að#hún#

er#bæði#trans#og#„strákastelpa“.#

#
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Í#viðtalinu#við#Bjarndísi#um#staðalímyndir#taldi#hún#að#staðalmyndin#af#lesbíu#sem#karllegri#í#

útliti#og#hegðun#væri#mjög#lífseig#og#algjör#andstæða#við#hefðbundna#staðalímynd#konunnar.##

Hennar# upplifun# var# sú# að# hún# þyrfti# eiginlega# að# velja# # # á#milli# hvar# hún# vildi# passa# inn.##

Bjarndís#var#í#raun#að#segja#að#hennar#upplifun#væri#sú#að#hún#þyrfti#að#velja#á#milli#þess#að#

vera# kvenleg# eða# að# vera# # greinileg# lesbía,# hún# þyrfti# að# velja# á#milli# hlutverka.# # Kenning#

Butler# (1990)#um#hlutverkaleikinn# (performativity)#á#við#hérna#þar#sem#að#Bjarndís#þarf#að#

velja#hvort#að#hún#haldi#sínu#gefna#hlutverki#og#leiki#hefðbundið#kvenlegt#kyngervi#eða#hvort#

að#hún#stigi#út#fyrir#normið#og#leiki#hlutverk#lesbíunnar.##Hún#setur#þá#meiningu#í#það#að#það#

sé#annaðhvort#eða.##Hlutverkin#getur#hún#svo#leikið#til#skiptis#eftir#aðstæðum#og#samskiptum#

við# aðra# (Dunne,# 1999;# Connell,# 2005)# Bjarndís# sagðist# líka# halda# að# kröfur# hefðbundinnar#

staðalmyndar#konunnar#gæti#verið#erfiðar#fyrir#margar#lesbíur#að#uppfylla:##

Ég held að þetta geti skarast alveg rosalega mikið á og þá sérstaklega fyrir 
stelpur sem að eru...ég vil alls ekki segja karlmannlegar...en svona sem að 
kannski ganga ekki í kjólum og kannski þú veist, sitja ekki með krosslagðar fætur 
og eitthvað svona, ég held að þetta tvennt geti alveg ofta skarast á hjá þeim. 

Bjarndís#er#þarna#á#mjög#varfærnislegan#hátt#að#vísa#til#hinnar#„karllegu“#lesbíu#sem#gæti#átt#

erfiðara# með# að# uppfylla# staðalímyndina# sem# Bjarndís# talar# um.# # Þær# konur# sem# standa#

lengra#frá#útlits#og#hegðunarnormum#samfélagsins#eru#meira#áberandi.# #Þær#konur#sem#að#

halda# kvenlegu# kyngervi# falla# jafnvel# meira# í# fjöldann.# # Það# má# lesa# útúr# þessu# að#

samkynhneigðar#konur#eigi#á#hættu#að#verða#meira#fyrir#áreiti#og#fordómum#því#lengra#sem#

þær# standa# frá#hefðbundnum#normum#og# staðalmyndum#samfélagsins#um#kvenleika.# # Það#

sama#má#segja#um#samkynhneigða#karla.#

 

Hlutverk hinsegin 

Allir# viðmælendur# mínir# höfðu# einhverjar# hugmyndir# um# staðalmyndir# hinsegin# fólks.# Við#

greiningu# á# viðtölunum# sá# ég# aðallega# tvær# algengar# staðalmyndir# sem# að# komu# upp# í#

umræðunni#og#eru#það#„kvenlegi“#tískuhomminn#og#„karllega“#trukkalesbían.#Eins#og#kemur#

fram#í#fræðilega#hlutanum#þá#eru#þessar#tvær#ímyndir#af#samkynhneigðu#fólki#mjög#lífseigar#

enda#haldið#við#af#miklum#móð#í#kvikmyndum#og#sjónvarpsþáttum.#Aron#minntist#á#að#hafa#

verið#„settur”#í#homma#hlutverkið#í#vinahópnum:#
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Ég þarf oft líka að vera „homminn” í vinahópnum (gerir gæsalappir með 
höndunum) ég á að samþykkja allt svona tískutengt og útlitslegt...reyndar er ég 
mjög góður í því...ég á líka að vera rosa „on it” með kynlíf, svaka opinn og til í allt. 

Hann#minnist#líka#á#að#eftir#honum#hefði#verið#óskað#sem#hommavin,#þá#í#því#hlutverkinu#að#

stílisera#og#„vera#á#kantinum#eins#og#púðluhundur#eða#pradataska”.#

Þarna# lýsir#Aron#þessu#þannig#að#honum#hafi# í# rauninni#verið#gefið#þetta#hlutverk#en#hann#

virðist#taka#því#og#leika#það#vel.##Aron#gengur#upp#í#þeirri#staðalímynd#hommans#sem#hann#er#

að# lýsa.# # Hann# er# virðist# glaður# og# ánægður# með# það# en# samt# sem# áður# þá# er# hann#

meðvitaður# um# staðalímyndina# sjálfa.# # Það# er# hægt# að# túlka# það# þannig# að# þetta# sé# leið#

Arons#til#að#passa#inn,#hann#tilheyrir#jaðarhópi#og#það#getur#verið#eftirsóknarvert#að#eiga#sér#

hlutverk#í#fjöldanum.##Hann#leikur#hlutverk#stílista#tískuhommans#af#því#að#hann#er#góður#í#því#

og#hann#er#samþykktur#sem#slíkur.###Aron#heldur#sig##í#sínu#öryggi#innan#síns#flokks#með#sinn#

kynhneigðarstimpil.# # Hegðun# Arons# kallast# á# við# niðurstöður# úr# rannsókn# Jón# Ingvars# og#

Ingólfs#Ásgeirs#(2010)#um#að#það#getur#verið#flott#að#vera#hommi#ef#að#viðkomandi#karlmenn#

falla#að#þeim#hugmyndum#um#hvernig#hommi#á#að#vera.#

#

Aron# talar# mikið# um# staðalmyndir# hinsegin# fólks# í# viðtalinu# og# mikið# af# þessum# týpísku#

ímyndum#koma#fram#í#frásögn#hans,#til#dæmis#að#hinsegin#fólk#sé#svo#glatt#og#hresst,#smart#

og#skemmtilegt,#og#alltaf#að#hössla.#Hann#vill#líka#meina#að#“gayheimurinn”#þyki#heillandi#fyrir#

aðra# og# að# það# sé# einhvernveginn#meira# frelsi# og#minni# skuldbindingar# innan# hans# en# hjá#

gagnkynhneigðum,# sem# að# hann# kallar# „the# others“.# Þarna# er# hann# að# vísa# í# algenga#

staðalmynd#af#þá#sérstaklega#samkynhneigðum#karlmönnum,#sem#að#oft#eru#sagðir#ekki#geta#

haldist#í#samböndum#lengur#en#nokkrar#vikur,#en#segir#þetta#sem#staðreynd#og#eitt#af#því#sem#

að# fólki# utan# við# hinsegin# samfélagið# gæti# þótt# heillandi# við# það.# Í# frásögn# Arons# um#

staðalmyndirnar# koma# fram#þónokkrar# jákvæðar# staðalmyndir#um#hinsegin# fólk#en#eins#og#

kemur# fram# í# kafla# 2.1# hér# að# framan# þá# eru# jákvæðar# staðalmyndir# (Stangor,# 2009)# oft#

notaðar# til# að# ýkja# ákveðna# eiginleika# jaðarhóps# sem# eru# taldir# minna# virði# en# eiginleikar#

meirihlutans# en# eru# oft# honum# til# skemmtunar# (Brown,# 2010).# # Staðalímyndin# af#

tískuhommanum# sem# vinkonan# vill# að# hann# verði# er# nákvæm# eftirmynd#

birtingarmyndarinnar# sem# við# sjáum# í# sjónvarpi# og# kvikmyndum# sem# mögulega# kallar# á#

hversu#mikilvægt#það#er#að#sýna#fjölbreytilegri#myndir#af#samkynhneigðum#karlmönnum#og#

öllu#hinsegin#fólki.#



50 

#

Kári#sem#líka#er#hommi#vill#ekki#mikið#kannast#við#staðalímyndir#í#byrjun#viðtalsins#en#fer#svo#

aðeins#inn#á#þá#braut#og#talar#um#að#samkynhneigðir#séu#oft#taldir#vera#lauslátari#en#aðrir#en#

vill#meina#að#það#sé#ef#til#vill#upplifun#annarra#því#að#samfélag#hinsegin#fólks#sé#svo#lítið,#það#

kannski# kallast# aðeins# á# við# þá# ímynd# sem# að# viðmælandinn# á# undan# ræddi# um# minni#

skuldbindingar# og# hið# meinta# frelsi,# en# þeir# eru# á# öndverðri# skoðun# um# hvort# að# það# sé#

raunin.#Svo#ræðum#við#Kári#líka#um#þá#birtingarmynd#hinsegin#fólks#sem#að#er#mest#áberandi#

í#þá#sérstaklega#bandarískum#sjónvarpsþáttum#og#kvikmyndum:#

Þessi glamúrmynd sem að er dregin upp í sjónvarpi og bíómyndum og svona 
eins og af tveimur karlmönnum sem að búa saman þá er það þvílíkt glamúr, allt 
bara gucci og prada og allt þannig bara tiptop og þeir báðir í vellaunuðum vinnum 
og lifa bara lífi sem er bara alveg... og það er náttlega ekkert þannig í 
raunveruleikanum. Við gerum bara nákvæmlega sömu hlutina og aðrir...þetta eru 
bara steríótýpur sem að viðhalda einhverju sem er ekki raunveruleikinn. 

Kári#talar#um#að#honum#finnist#hinsegin#samfélagið#líka#viðhalda#þessum#steríótýpum#meðal#

annars#með#gleðigöngunni#á#hinsegin#dögum#og#að#það#þurfi#meira#að#einbeita#sér#að#því#að#

koma# þessum# steríótýpum# frá# til# að# fólk# sjái# raunveruleikann,# sem# er# bara# venjulegur#

samkynhneigður#maður#og#venjuleg#samkynhneigð#kona#og#„...að#fólk#geti#bara#stundað#sína#

vinnu#og#eignast#tvö#börn#og#búið#í#blokkaríbúð“.#Þetta#kallast#á#við#niðurstöður#rannsóknar#

Kristínar#Björnsdóttur#og#Jón#Ingvars#Kjaran#(2011)#um#gleðigönguna,#þar#sem#kom#fram#hjá#

sumum# viðmælendum# að# gleðigangan# viðhéldi# neikvæðum# staðalímyndum# hinsegin# fólks.##

Það#er#áberandi#í#viðtali#mínu#við#þennan#ákveðna#viðmælanda#og#er#gegnumgangandi#þema#

í# rannsókninni# að# hann# vill# mjög#mikið# tilheyra# norminu# og# vera# ekki# séður# sem# öðruvísi,#

hann#vill#verða#hluti#af#hópnum#og#falla#í#fjöldann.#Þessvegna#finnst#honum#gleðigangan#vera#

truflandi#á#einhvern#hátt#og#hann#vill#meina#að#það#sé#til#dæmis#þess#vegna#sem#að#hinsegin#

fólk#sé#ekki#alveg#samþykkt:#

Hvernig er hægt að ætlast til að kirkjan og aðrir samþykki okkur þegar við 
marserum niður Laugaveginn einu sinni á ári þar sem karlmenn eru íklæddir leður 
g-strengjum eða whatever skiluru og konur krúnurakaðar og svona massar 
skiluru, og hvernig er hægt að ætlast til...þeir sjá kannski bara þessa mynd af 
okkur skiluru og eru kannski ekkert að pæla í þessum almenna samkynhneigða 
manni skiluru. 

Upplifun#Kára#af#Gleðigöngunni#er#að#hún#ýti#undir#og#ýki#það#sem#hinsegin#fólk#er#að#reyna#

að#losna#undan.##Í#rannsókn#Kristínar#og#Jóns#Ingvars#(2011)#koma#sömu#viðhorf#fram#og#að#
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gleðigangan#hafi#glatað#sínu#upphaflega#markmiði#að#vera#réttindaganga#og#sé#núna#orðinn#

skrípaleikur.# Kári# sér# sig# sem#hinn# almenna# og# venjulega# samkynhneigða#mann# sem# er# að#

reyna#að#falla#í#hópinn#en#fær#það#ekki#alveg#því#að#með#viðburðum#eins#og#gleðigöngunni#er#

verið#að#minna#á#þessar#staðalmyndir#og#að#hinsegin#fólk#sé#öðruvísi#en#hinir.#Kári#virðist#gera#

greinamun# á# því# að# vera# venjulegur# samkynhneigður# og# svo# að# vera# áberandi#

samkynhneigður#eða#hinsegin.###

Það# er# hægt# að# túlka# frásögn# Kára# sem# svo# að# hann# sé# að# meðtaka# og# innbyrða# hina#

samfélagslegu#fordóma#gegn#hinsegin#fólki.##Hann#er#mjög#upptekinn#af#því#að#vera#ekki#hluti#

af#„þessum“#hópi.# #Hann#stendur# fyrir#utan#hann#og#er#því#venjulegur.#Það#virðist#sem#Kári#

upplifi#það#að#aðrir#hinsegin#einstaklingar#séu#með#því#að#viðhalda#þeim#staðalmyndum#sem#

ekki#eru#viðurkenndar#í#samfélaginu,#ógn#við#það#líf#sem#hann#er#að#reyna#að#byggja#upp,#fyrir#

honum# verða# þau# einskonar# þjóðarskelfar# (e.- folkdevils)# (Thompson,# 1998)# því# að# sem#

venjulegur# maður# sem# vinnur# átta# tíma# á# dag# og# borgar# skattana# sína# vill# hann# halda#

gildunum#eins#og#þau#eru.#Hann#vill#láta#farið#sem#minnst#fyrir#sér#og#vill#að#aðrir#geri#slíkt#hið#

sama.#Viðhorf#Kára#fylgja#í#rauninni#hinu#gagnkynhneigða#forræði#frekar#vel#og#hann#vill#vera#

hluti# af# norminu.# # Það# væri# hægt# að# tengja# viðhorf# Kára# við# kenningu# Connell# (1995)# um#

styðjandi# kvenleika# og# segja# sem# svo# að# hann# hafi# tileinkað# sér# einskonar# styðjandi#

samkynhneigð# og# hefur# tileinkað# sér# ríkjandi# gildi# samfélagsins# og# efast# um# leið# um# gildi#

hinsegin# samfélagsins.# Hann# hefur# þá# tekið# sér# þá# samfélagslegu# stöðu# sem# hinn# ríkjandi#

gagnkynhneigði#valdastrúktúr#er#búin#að#setja#hann#í.#

#

Signýju# fannst# oft# sterkar# staðalímyndir# felast# í# orðum# og# tók# hún# sérstaklega# fyrir# orðið#

lessa:##

Ég er mjög viðkvæm fyrir orðinu lessa, mér finnst það ljótt...að það sé verið að 
stimpla mann sem ákveðna steríótýpu sem mér finnst ekki vera til í mannseskju 
heldur bara einhver búningur sem einhver klæðir sig í. 

Ég#túlkaði#hugmyndir#hennar#um#orðið#eins#og#hún#setti#það#í#samhengi#við#staðalmyndina#af#

hinni#karllegu#lesbíu,#trukkalesbíunni,#hún#sagði#aldrei#það#orð#og#mjög#líklega#vegna#þess#að#

hún#vildi#ekki#nota#orð#sem#að#innihalda#ákveðnar#ímyndir.#Hún#var#mjög#ákveðin#í#að#flokka#

ekki# neinn# í# kassa#né# sjálf# að# vera# flokkuð# í# neitt.# # Þessi# upplifun# Signýjar# á# orðinu# tengist#

jafnvel# því# sem# Kári# talar# um# hér# á# undan# með# staðalímyndirnar.# # Lessa# er# fyrir# Signýju#

neikvæð#staðalímynd#af#samkynhneigðri#konu,#gervi#sem#er#búið#að#búa#til#af#samfélaginu#til#

að#lýsa#vissu#útliti#og#vissri#hegðun.#
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Kynhlutverk, kyngervi og kynjajafnrétti 

Í#hefðbundum#kynhlutverkum#er#tvíhyggjan#allsráðandi#og#oftar#en#ekki#hefur#skiptingin#í#karl#

og# kvenhlutverk# orðið# til# úr# eðlishyggju# og# þá# líffræðilegra# ályktana# um# að# hitt# kynið# geti#

einfaldlega#ekki#gert#hlutina#eða#unnið# starfið#meðal#annars#vegna# skorts#á# líkamlegum#og#

andlegum#burðum.#,,Hver#er#karlinn#í#sambandinu?”#er#til#dæmis#spurning#sem#mjög#mörg#ef#

ekki# flest# lesbísk# pör# fá# að# heyra.# Bjarndís# er# í# sambúð# með# konu# og# hún# ræddi#

hlutverkaskipanina# á# þeirra# heimili# og# hvernig# # þær# hefðu# tækifæri# til# að# leika# sér# svolítið#

með#þessi#annars#hefðbundnu#hlutverk:#

Nú er ég til dæmis kona sem bý með annarri konu og þá er ekkert sjálfgefið að ég 
moka snjóinn og þú bakar á meðan...við erum náttlega ekki með þessi fyrirfram 
stöðluðu hlutverk og getum aðeins meira leikið okkur með það án þess að fólk sé 
eitthvað mikið að pæla í því...eins og fólk myndi gera ef að konan færi út að moka 
snjóinn og karlinn myndi vera inni að baka kanilsnúða, því að þá myndu allir vera 
eitthvað vá en þau sniðug og vá hvað hún er dugleg og hann æðislegur, þú 
veist...aldrei fæ ég sérstakt hrós fyrir að moka snjóinn. 

Viðmælandi#minn#segir#þetta#í#hálfgerðu#gríni#en#viss#alvara#virðist#búa#að#baki#og#hún#er#að#

segja#að#ef#að#hefðbundu#kynhlutverkin#eru#ekki#til#staðar#frá#byrjun#verður#það#einungis#val#

þeirra#sem#eiga#í#hlut#að#ákveða#hver#gerir#hvað.#Það#er#engin#refsing#við#brotinu#ef#engin#er#

reglan#til#að#brjóta.#En#ef#reglan#er#til#staðar#verður#það#meira#áberandi#þegar#hún#er#brotin#

og#ef#ég#set#þetta#í#ennþá#stærra#samhengi#að#þá#ef#að#gagnkynhneigða#tvíhyggju#reglan#er#

brotin#og#engar#eru#andstæður#eru# í# pari#heldur#bara# tvær#konur#að#þá#verða#hinar#minni#

reglurnar# auðveldari# að#brjóta.# # # # Þetta# kemur#heim#og# saman# við# rannsókn#Gillian#Dunne#

(1999)#á#hlutverkaskiptingu#lesbískra#para.##Þar#koma#sömu#niðurstöður#í#ljós,#einmitt#að#þær#

hafi#meira#frelsi#til#að#leika#sér#með#kynhlutverkin#og#krafan#um#hlutverkaskiptinguna#er#ekki#

til#staðar.##

Aðrir#viðmælendur#mínir# ræddu#ekki#mikið#um#kynhlutverkin#sem#slík#en#við#komum# inn#á#

kynjajafnrétti#og#kvenfyrirlitningu#í#fleiri#viðtölum.##

Í# viðtölum#mínum# kom# fram# að# það# er# viss# staðalímynd# ríkjandi# um# að# fólk# sem# tilheyrir#

jaðarhópum# séu# skilningsríkari# en# aðrir,# fordómalausari# og# þykja# jafnvel# á# einhvern# hátt#

fremri# og# duglegri# við# að# viðhalda# almennu# jafnrétti# til# dæmis# í# parasamböndum.# Hörður#

kom#inn#á#þetta#í#því#samhengi#að#öll#séum#við#jú#fædd#af#sama#samfélaginu#sem#er#uppfullt#

af#sömu#staðalímyndunum#og#því#sé#raunveruleikinn#annar#en#staðalímyndin#segir#til#um:#



53 

Ég hef til dæmis lent í alveg ofboðslega sexist hommum, sem að líta mikið niður 
á konur og geta jafnvel sett sig í einhverskonar hlutverk eins og ég er 
karlmaðurinn og svo er ég að deita einhvern annann sem er minni karlmaður en 
ég, eða minna karlmannlegur eða sætari eða eitthvað og þá er hann soldið 
stelpan og þeir vilja neita því sem er að gerast en ég er alls ekkert sannfærður 
um að þeir séu eitthvað saklausir af að setja sig í þessi hlutverk...ég hef alveg 
horft á þá gera þetta, bara þú ert að koma fram við þennan gaur eins og þú 
myndir koma fram við konu, af alveg ofboðslegum fordómum og bara þetta er 
mjög slæmt sko...þannig að það er alveg, þótt við viljum soldið setja okkur frá og 
segja að við erum svo opin og frábær og við erum búin að sjá að þetta þarf ekkert 
að vera svona, að þá erum við ekkert saklausari en hver annar held ég af því að 
vera alin upp í þessu samfélagi og fá þessi skilaboð að setja okkur í ákveðin 
hlutverk gagnvart konum eða öðrum karlmönnum eða eitthvað. Við erum öll 
prógrömmuð eins einhvernveginn. 

Aftur# getum# við# túlkað# þessa# frásögn# Harðar# með# hjálp# kenningana# um# jákvæðar# og#

neikvæðar#staðalmyndir#(Stangor,#2009).#Jákvæða#staðalmyndin#hér#er#sú#að#hinsegin#fólk#sé#

umburðarlyndara#og#jafnréttissinnaðri#en#aðrir#og#ástæðan#sú#að#sem#hópur#hefur#hinsegin#

fólk# upplifað# mikið# ójafnrétti# og# ofbeldi# fyrir# það# eitt# að# vera# hinsegin.# Margir# hinsegin#

einstaklingar# trúa# þessari# staðalmynd# líka# og# vissulega# á# hún# örugglega# rétt# á# sér# og# má#

tengja# það# við# kenningu#Merton# (1948)# um#virka# spá# (selfF- fulfilling- prophecy)# þar# sem#að#

skoðanir# eða# viðhorf# gagnvart# hópi# hefur# áhrif# á# hvernig# komið# er# fram# við# hópinn# eða#

einstaklinga# innan# hans# sem# svo# aftur# verður# til# þess# að# hópurinn# sjálfur# litast# af# þessum#

skoðunum#og#fer#að#haga#sér#samkvæmt#þeim.##Punktur#Harðar#um#að#allir#alist#upp#í#sama#

gagnkynheigða#forræðinu#sem#er#uppfullt#af#kynjamisrétti#er#einnig#mjög#sterkur.#

#

Kyngervi#er#eitt#af#þeim#hugtökum#sem#gæti#þótt#flókið#fyrir#þá#sem#ekki#þekkja#til.#Ég#notaði#

ekki#hugtakið#sem#slíkt#í#viðtölunum#og#þurfti#því#ekki#að#útskýra#merkingu#þess.#Ég#valdi#hins#

vegar#að#leyfa#viðmælendum#mínu#að#tala#á#sínum#forsendum#og#svo#notaði#ég#hugtökin#fyrir#

mig# við# greiningu.# Í# fræðihlutanum# hér# að# framan# var# merking# hugtaksins# um# kyngervi#

útskýrt#og#greint#frá#því#hvernig#það#bæði#er#félagsmótað#og#er#einnig#félagsmótandi#í#sjálfu#

sér.#Þegar#okkur#eru#gefin#þessi#kerfi#kynja#og#við#mótuð#í#annaðhvort#kynið#þá#útilokum#við#á#

sama#tíma#eiginleika#hins#kynsins,#tala#nú#ekki#um#að#það#séu#til# fleiri#kyn#en#þessi#tvö#eða#

bara#alls#ekkert#kyn#og#þessum#tveimur#kynjum,#karli#og#konu,#er#stillt#upp#sem#andstæðum#

og#með#því#er#auðveldara#að#afmarka#eigið#kyn.#Það#er#mjög#áhugavert#að#hugsa#um#allt#sem#

að# tilheyrir#þessu#gervi# sem#að#verður#að#vera# til# staðar# svo#að# tekið# sé#mark#á#þeim#sem#

leikur#hlutverkið.#Allir#eru#staðlaðir#og#samþykktir#af#meirihlutanum#eins#og#til#dæmis#fötin#og#
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förðunin#sem#tilheyra#hvoru#kyni#fyrir#sig.#Allt#þetta#er#mótað#innan#þröngs#ramma#sem#að#

mikilvægt# þykir# að# halda# sig# fyrir# innan# til# að# halda# aðgangi# að# norminu# og# öllum# þeim#

kostum#sem#því#fylgir.#

#

Kyngerva# þemað# var# sérstaklega# áberandi# í# viðtölum#mínum# við# þá# viðmælendur# sem#eru#

trans.# # Fyrir# þau# hefur# hugtakið# kyngervi# verið# þýðingarmeira# en# fyrir# marga# aðra.# Þau#

upplifðu# bæði# að# þurfa# að# tileinka# sér# tvennskonar# kyngervi# á# sinni# ævi# og# þurftu# því#

bókstaflega#að# lifa# í#gervi#kyns#sem#að#þau#voru#ekki,#áður#en#þau#fóru# í# leiðréttingarferlið.#

Fjóla#sem#er#transkona#hafði#aldrei#upplifað#sig#sem#karlmann#og#var#það#því#erfitt#að#reyna#

líta# út# fyrir# að# vera# eitthvað# sem# hún# var# alls# ekki# hún# sagðist# bara# hafa# verið# ,,sett- í-

karlmannshlutverkið-við-fæðingu...-því-að-það-var-auðvitað-ekkert-pælt- í-að-það-gæti-verið-

eitthvað-annað-í-boði”.#Hún#sagðist#vísu#hafa#verið#mjög#heppin#að#hafa#bara#fengið#að#vera#

hún# sjálf.#Hún# talar#um#sig# sem#strákastelpu#og#að#hún#hafi#bæði# leikið# sér#með#stelpu#og#

strákadót# þegar# hún# var# yngri.# En# hún# ákvað# að# taka# skrefið# og# leiðrétta# líkama# sinn,# hún#

talaði# sjálf# um#að#hafa# í# rauninni# skipt#um#hlutverk#og#hversu#undarleg#upplifun#það#hafði#

verið# að# finna# hvernig# viðhorf# fólks# breyttist# gagnvart# henni# þegar# hún# skipti# frá#

karlhlutverkinu#yfir#í#kvenhlutverkið:#

En svo þegar ég fékk að fara í rétt hlutverk þá fór fólk að koma öðruvísi fram við 
mig og ég var sett í annan kassa skiluru...og þá gat maður kannski ekki gert 
alveg sömu hlutina, sem var stundum soldið skrýtið og átti kannski frekar að gera 
þetta og þetta frekar en eitthvað annað sem var ætlast til af mér áður og þá var 
maður allt í einu komin inn í allt önnur hlutverk allstaðar þar sem maður 
var...vinum, fjölskyldu eða þú veist heima hjá sér og í vinnunni og það var komið 
öðruvísi fram við mann...æi svona meira að fólk bað oftar um að fá að hjálpa mér 
með eitthvað skiluru, má ég bera þetta fyrir þig og eitthvað þannig.  

Fjóla#sagði#að#þetta#hefði#virkilega#fengið#á#hana#og#að#hún#léti#þetta#ennþá#trufla#sig#mikið.##

Þarna#sést#mjög#greinilega#hvað#samfélagið#er#kynjað#og#hvað#það#skiptir#miklu#máli#hvaða#

kyngervi#við# leikum#(Butler,#1990).# #Fjóla#var# jú#ekki# líffræðilega#orðin#kona#heldur#var#hún#

bara#byrjuð#að#gera#kvenlegt#kyngervi#og#það#hafði#strax#áhrif#á#hvernig#fólk#brást#við#henni.##

Fjóla#afbyggir#sitt#gefna#kyngervi,#eða#í#rauninni#útrýmir#hún#því#og#tekur#upp#nýtt,#en#Fjóla#

fellur# samt#að# tvíhyggjukerfinu# sem#kona#og#þeir# sem#ekki# vita# að#hún#er# trans# samþykkja#

hana#á#forsendum#gagnkynhneigða#forræðisins.#Þetta#kemur#heim#og#saman#við#niðurstöður#

rannsóknar#Connell#(2010)#um#reynslu#transfólks#á#vinnustöðum,#en#þar#kemur#fram#að#eftir#
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kynleiðréttingu#upplifir#sumt#transfólk#sig#samþykkt#á#forsendum#normsins#sem#gerir#það#að#

verkum#að#þau#upplifa#sig#sem#hluta#af#fjöldanum#og#ekki#öðruvísi#eins#og#áður.#

#

Hörður#sem#er#transmaður#talaði#sjálfur#um#þessa#afbyggingu#kynja#og#að#hann#væri#þarna#

mitt#á#milli#einhversstaðar.##

Ég sé mig ekki beint sem karlmann, ekki beint sem konu, þannig að ég er mjög 
mikið að ögra þessum pælingum um kyn og kynhneigð virkilega alveg þvílíkt sko. 

Upplifanir# Harðar# eru# flóknar.# # Hann# skilgreinir# sig# sem# samkynhneigðan# transmann# en#

hann#fellur#einnig#mjög#vel#að#skilgreiningunni#genderqueer,#en#eins#og#kom#fram#í#kafla#3.4#

þá# eru# þeir# sem# tilheyra# þeim# hópi# einstaklingar# sem# ekki# finna# sig# í# kynjatvíhyggjunni# og##

skilgreina# sig# oft# annaðhvort# ekki# eftir# neinu# kyni,# eða# fleiri# en# einu.# #Margir# genderqueer#

einstkaklingar#telja#einnig#kyn,#kyngervi#og#kynhneigð#vera#algjörlega#óskylt.#

Hörður# deilir# sömu# reynslu# og# Connell# (2010)# lýsir# í# rannsókn# sinni# á# reynslu# transfólks# á#

vinnustöðum.##Hjá#Herði#passa#kyn,#kyngervi#og#kynhneigð#ekki#alveg#saman#og#það#er#erfitt#

fyrir#hann#að#staðsetja#sig#þannig#að#hann#sé#sáttur# í#sjálfum#sér.# #Það#er#erfitt#að#afbyggja#

kyngervi# (Risman,#2009)#ef#að#þú#veist#ekki#hvaða#nýja#gervi#þú#átt#að#setja#upp#því#ekkert#

virðist# passa# almennilega.# #Hörður# fer# á# skjön# við# allt# sem#að# tvíhyggjukynjakerfið# stendur#

fyrir#og#eins#og#kemur#fram#í#9.kafla#hér#á#eftir#kann#hann#vel#við#það.#

 

Umræða 
Viðmælendur#mínir#hafa#flestir#upplifað#að#vera#skilgreind#í#staðalmyndum,#sumir#skilgreindu#

sjálfa#sig# í#staðalímyndum#og#reynsla#flestra#þeirra#er#að#þau#uppfylli#ekki#þær#hefðbundnu#

staðalímyndir# karlmennsku# og# kvenleika# sem# að# samfélagið# er# uppfullt# af.# Hið#

gagnkynhneigða# forræði# er# áberandi# í# frásögnum# þeirra# sem# agandi# rammi# uppfullt# af#

kröfum#og# reglum.# # Staðalímyndarnar# fylgja#þeim#þó#svo#að#breytt# sé#um#kyngervi#eins#og#

kemur# fram# hjá# viðmælendum#mínum# sem# eru# transfólk.# # Krafan# að# uppfylla# allar# þessa#

staðalímyndir#er#mjög#sterk#og#það#má#túlka#það#svo#að#því#lengar#sem#þú#stendur#frá#þeirri#

staðalmynd#sem#við#á#í#því#samféalgi#og#þeim#aðstæðum#sem#þú#lifir#í,#því#meira#ertu#öðruvísi#

og# því# meiri# # er# refsingin,# birtingarmynd# refsingarinnar# er# svo# útskúfun,# jaðarsetning,#

fórdómar#og#áreiti.##Viðmælendur#mínir#voru#öll#meðvituð#um#staðalmyndir#hinsegin#fólks#og#
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hvernig#þær#birtast.##Sumir#tóku#þeim,#léku#gefin#hlutverk#á#meðan#önnur#vildu#ekki#tilheyra#

þeim#kassa#að#vera#hinsegin#og#þurfa#að#hegða#sér#á#sérstakan#hátt.##Upp#kom#umræða#um#

að#gleðigangan#viðhéldi#neikvæðum#staðalmyndum#hinsegin#fólks,#staðalmyndum#sem#væri#

annars#verið#að#reyna#að#útrýma.##Skiptar#skoðanir#eru#á#því.##Sumir#viðmælendur#mínir#vildu#

halda# í# það#að# vera#ekki# eins#og#allir# hinir# á#meðan# fyrir# aðra# var#eftirsóknarvert# að# falla# í#

fjöldann.#

Sambönd# samkynhneigðra# og# annars# hinsegin# fóks# eru# oft# álitin# jafnréttismiðaðri# og#

einstaklingarnir#í#samböndunum#oft#taldir#vera#meðvitaðri#og#fordómalausari#en#aðrir.##Þetta#

er# ákveðin# staðalmynd# sem# oft# fylgir# jaðarhópum.# # Rætt# var# að# þetta# sé# þó# ekki# alltaf#

raunveruleikinn# því# öll# séum# við# fædd# og# uppalin# í# sama# gagnkynhneigða# kynjakerfinu,#

minnihlutahópar# sem#meirihlutinn#og#því# líklegt# að#það# risti# það#djúpt# að# ekki# er# endilega#

hægt#að#ætlast#til#jaðarinn#sé#jafnréttissinnaðri#en#miðjan.##Við#ræddum#einnig#um#kyngervi#

og# breytingu# á# kyngervum# hjá# þeim# viðmælendum# sem# eru# trans,# einnig# kom# fram#

viðhorfabreyting# hjá# öðru# fólki# eftir# kynleiðréttingu# frá# karli# til# konu# og# fann# viðmælandi#

minn#fyrir#því#að#hún#var#álitin#meira#ósjálfbjarga#og#hjálparþurfi#en#eftir#að#hún#lék#kvenlet#

kyngervi#í#stað#karllegs.##Kyn,#kyngervi,#kynhneigð#og#kynvitund#er#mjög#flókin#samsetning#og#

þegar#þetta#skarast#á#getur#það#valdið#einstaklingi#miklum#erfiðleikum#með#að#staðsetja#sig#í#

sínum#eigin# líkama#og# einnig# finna# sér# stöðu# í# samfélagi# sem#er# byggt# upp# af#mismunandi#

flokkum.#
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7 Eins+eða+öðruvísi+og+fordómar+og+fræðsla+

Reglulega#kemur#upp#sú#umræða#um#það#hvort#hinsegin#fólk#þurfi#og#eigi#að#reyna#að#falla#

inn# í# hópinn# til# að# geta# verið# samþykkt# af# fjöldanum.#Oft# vaknar# þessi# umræða# í# kringum#

Hinsegin#daga#og#þá# sérstaklega# í# sambandi# við#Gleðigönguna.#Áberandi# í# þessari# umræðu#

eru#oft#þeir# innan#hinsegin#samfélagsins# sem#að#einhverju# leyti#eru#mótfallnir#göngunni#og#

finnst# hún# vera# að#hygla# þeim# staðalmyndum# sem#að#hinsegin# fólk# annars# er# að# reyna# að#

losna#undan# alla# aðra#daga# ársins# sem#og#þeir# sem#vilja# ekki# að#hinsegin# fólk# sé# að# flagga#

kynhneigð# sinni# of# mikið# á# opinberum# vettvangi# eins# og# fram# kemur# í# rannsókn# Kristínar#

Björnsdóttur# og# Jóns# Ingvars# Kjaran# (2011)# um# viðhorf# tveggja# hópa# ungmenna# til#

gleðigöngunnar.#Hörður#minntist#á#í#viðtalinu#að#þegar#Samtökunum#78'#var#breytt#úr#því#að#

vera#félag#homma#og#lesbía#á#Íslandi#yfir#í#að#vera#félag#hinsegin#fólks#var#fjöldi#fólks#em#að#

sagði# sig#úr# félaginu# til# að#mótmæla,#það#vildi# ekki#nota#orðið#hinsegin#því# að#það# felur# jú#

hreint#og#beint#í#sér#þá#hugmynd#um#að#þeir#sem#eru#hinsegin#séu#ekki#eins#heldur#eru#þeir#

öðruvísi#en#hinir.#

Þetta# viðfangsefni,# að# vilja# annaðhvort# vera# eins# eða# öðruvísi# var# áberandi# þema# í#

viðtölunum#mínum# og# mjög# skiptar# skoðanir# voru# á# málefninu.Það# var# mjög# mismunandi#

hversu#mikla#merkingu#og#hversu#stórt#hlutverk#það#spilaði# fyrir#viðmælendur#mína#að#þau#

væru# hinsegin.# Það# komu# einnig# upp#mismunandi# skoðanir# á# því# hvort# að# það# að# tilheyra#

einhverju# sér# samfélagi# eins# og# hinsegin# samfélaginu# væri# mikilvægt,# að# hafa# fleiri# til# að#

samsama#sig#við#sem#hafa#að#einhverju#leyti#sömu#reynslu.#Flestir#viðmælendur#mínir#höfðu#á#

yngri#árum#sótt#í#að#vera#hluti#af#hinsegin#samfélaginu,#bæði#til#að#finna#sér#fyrirmyndir#og#til#

að#kynnast# fólki#með#svipaða# lífsreynslu#og#þau#þessar#niðurstöður#kallast#á#við#niðurstöðu#

Jóns# Ingvars# og# Ingólfs# (2010)# um#hversu#mikilvægt# það# er,# sérstaklega# fyrir# ungmenni# að#

hafa#fyrimyndir#til#að#horfa#til.##

#

Signý#sagðist#aldrei#hafa#fundið#sig# í#þessu#samfélagi#og#hún# leit# í# rauninni#á#það#sem#vissa#

staðalmynd#líka,#að#þurfa#að#umgangast#annað#hinsegin#fólk#til#að#vita#hver#þú#ert:#
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Það er bara þannig að það er fullt af fólki sem hefur engan áhuga á því að 
tengjast þessu eða hinu og hefur enga sérstaka þörf á að labba með 
regnbogafánann sem skikkju á herðunum eða eitthvað svoleiðis, en finnst samt 
mikilvægt að viðhalda mannréttindabaráttu eða þú veist...og mér fannst ég aldrei 
almennilega passa inn í þennan hóp. 

Hörður#og#Bjarndís#minntust#bæði#á#að#þau#gætu#ekki#hugsað#sér#að#þurfa#einungis#að#lifa#og#

hrærast#í#gagnkynhneigðum#heimi#þar#sem#þau#væru#þau#einu#sem#væru#hinsegin#og#Hörður#

sagðist# einfaldlega# bara# ekki# getað# umgengist# gagnkynhneigt# fólk# í# of# langan# tíma# í# einu:#

,,mér-finnst-bara-mín-sýn-á-heiminn-vera-önnur-en-þeirra”.#

#

Þessar#frásagnir#viðmælenda#minna#hafa#mismunandi#áherslur.##Signý#er#ekki#hrifin#af#því#að#

láta#flokka#sig# í#kassa,#ekki#heldur#kassa#sem#að#lýsa#því#yfir#að#hún#sé#hinsegin#eða#að#hún#

eigi#að#tilheyra#þeim#hópi#vegna#kynhneigðar#sinnar.# #Þær#staðalmyndir#sem#hún# lýsir,#þeir#

sem#að#ganga#um#með#regnbogafánann#á#herðunum,#er#staðalmynd#sem#hún#kann#ekki#vel#

við.##Ég#túlka#það#þannig#að#hún#setji#samhengi#á#milli#þeirra#sem#vilja#vera#áberandi#hinsegin,#

þá#„með#regnbogafánann#sem#skikkju#á#herðunum“#og#að#regnbogafáninn#sé#líka#flokkur#og#

gervi#sem#búið#er#að#skapa#sem#umgjörð#fyrir#vissann#hóp#hinsegin#fólks.##Hörður#og#Bjarndís#

sjá#hlutina#í#aðeins#öðru#ljósi#en#þau#vilja#tilheyra#og#finna#samsemd#í#hinsegin#samfélaginu.##

Það#er#vissulega#hægt#að#tengja#það#við#aldur#viðmælenda#minna#en#Signý#er#nokkrum#árum#

eldri#en#bæði#Hörður#og#Bjarndís#og#hefur#meiri# lífsreynslu,#einnig# innan#hinsegin#heimsins.##

Hörður# lítur# líka# á# sig# sem# mjög# mikið# úti# á# jaðrinum# og# # því# eins# langt# frá# hinu#

gagnkynhneigða# normi# og# hægt# er# að# vera.# Hann# gæti# því# mögulega# verið# að# leita# að#

samþykki# og# finnur# það# innan# hóps# þar# sem# fleiri# eru# sem# deila# hans# reynslu# og# sýn# á#

heiminn.#

#

Hörður#upplifði# sig#alveg#yst# á# jaðrinum# innan# jaðarhópsins# sem#hinsegin# samfélagið#er#og#

fannst#hann#þar#af# leiðandi#mjög#mikið#öðruvísi#en#hinir.#En#hann#fagnaði#því#og#velur#það.#

Hann# tók# fram#að#hann#skilgreindi# sig# frekar# sem#transmanneskju#en#sem#karlmann#því#að#

hann#myndi#aldrei#verða#„tilbúinn“#og#aldrei#nægilega#ánægður#með#sig#og#þessvegna#mun#

hann# alltaf# standa# fyrir# utan# það# sem# talið# er# „venjulegt“.# Frásögn# hans# var# einstaklega#

áhugaverð# og# hann# fagnaði# því# að# vera# öðruvísi# og# eiginlega# fannst# vera# komið# nægilega#

mikið#af#því#að#hinsegin#fólk#vildi#falla#í#normið#og#reyna#að#vera#eins#og#allir#hinir:#
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Ég er soldið á móti því að Samtökin og önnur svona félög sem að vinna fyrir hönd 
hinsegin fólks séu of mikið að segja, en við erum alveg eins og þið, vegna þess 
að við erum það ekki. Það eru ákveðnir þættir sem eru ekki nákvæmlega eins og 
mér finnst að það sé ekkert vitlaust að nýta það í svona umræðu um að það eru 
fleiri leiðir til þess að vera til, við þurfum ekki öll að gifta okkur og eignast börn og 
vinna 8-16 vinnu og allt það, þú veist við erum soldið í fararbroddi í þeirri pælingu 
um að það eru fleiri valmöguleikar...að mörgu leyti erum við ekki nákvæmlega 
eins, það er munur á upplifunum og svona kannski með tímanum, eftir því sem 
að þetta er meira meðtekið og fólk er minna að pæla í þessu, þá verður munurinn 
minni og minni, því það er ekki þessi...við upplifum okkur ekki svona úti skiluru 
mig?! 

Honum#fannst#fleiri#og#fleiri#innan#hinsegin#samfélagsins#vera#að#velja#það#að#gifta#sig#ekki#og#

að#lifa#öðruvísi#lífi#en#það#sem#að#hið#samfélagslega#gagnkynhneigða#norm#segir#til#um.##

Pharr# (1997)# talar#um# í#bók# sinni#Homophobia- the-Weapon-of- Sexism# að#það# sé#mikilvægt#

fyrir# hinsegin# fólk# að# taka# ekki# þátt# í# viðhaldi# á# valdakerfinu.# # Hún# vill# að# hinsegin# fólk#

viðurkenni# að# það# tilheyri# ekki# gagnkynhneigða# forræðinu,# sé# öðruvísi# og# leggur# til# að#

hinsegin# fólk#eigi#að#nota#orðin# lesbía,#hommi#og# trans#meira#og#vera#meira#áberandi#með#

kynhneigð#sína.##Hörður#deilir#þessum#skoðunum#Pharr#(1997)#en#virðist#upplifa#að#þrátt#fyrir#

góða#réttindabaráttu#að#þá#sé#leið#þeir#sem#eru#í#forystunni#að#reyna#að#falla#að#norminu#og#

reyna#að#vera#eins#og#allir#hinir#sem#hann#var#ekki#nógu#sáttur#við.#

Hörður#segir#einnig#í#þessu#samhengi#að#viðhorf#annarra#skipti#svo#miklu#máli#og#ef#hinsegin#

manneskja#væri#alltaf#álitin#öðruvísi#þá#byrjaði#hún#sjálf#að#horfa#þannig#á#á#sig#líka.##Það#er#

hægt#að#túlka#þetta#með#kenningunni#um#staðalímyndaógn#(Steele#og#Aronson,#1995)#sem#

byggist#á#því#að#ef#einstaklingur#sér#sig#með#augum#þess#sem#skilgreina#hann#í#staðalmyndum#

þá#fer#hann#að#lifa#upp#til#staðalmyndarinnar#og#hegða#sér#eftir#henni.##

#

Kári#var#á#annarri# skoðun#og#upplifði#hlutina#vera#að#breytast#á#hinn#veginn#og#að# fleiri#og#

fleiri#væru#farnir#að#lifa#í#norminu#og#lifa#sínu#lífi#og#vera#ekkert#að#pæla#í#hvað#aðrir#eru#að#

gera#“#einhvernveginn#falla#í#fjöldann#en#samt#ekki#falla#í#fjöldann”.#Kári#kunni#vel#við#þessa#

breytingu#sem#hann#var#að#upplifa#því#hún#passar#meira#hans#lífsskoðunum#um#að#láta#lítið#

fyrir#sér#fara#og#falla#í#fjöldann.#

Hörður# og# Kári# voru# áberandi# mest# á# öndverðu# meiði# þegar# við# ræddum# þetta# efni.# # # # Í#

rauninni#fannst#öllum#nema#Kára##það#vera#bara#nokkuð#gott#að#skera#sig#úr#á#einhvern#hátt.#

Samt# sem# áður# þá# fannst#mér# hugsunin# um# það# ,,# að# vera# bara# að# lifa# sínu# lífi# í# friði”# og#
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,,engin#er#að#pæla#í#hvað#aðrir#gera”#vera#frekar#áberandi#hjá#mörgum#viðmælendum#mínum.#

Ég#upplifði#að# í# frásögnum#þeirra#að#það#að#vera#áberandi# í#sinni#kynhneigð#og#skera#sig#úr#

vegna#hennar#væri#tabú.###

Álfrún,##sem#að#snemma#í#viðtalinu#talaði#um#sig#sem#trukkalesbíu#og#að#hún#væri#löngu#hætt#

að#spá#í#hvað#öðrum#finndist#um#hana,#vísaði#samt#sem#áður#í#hið#gagnkynhneigða#norm#og#

notaði# orðið# straight# þegar# hún# lýsti# fjölskyldulífi# sínu# sem# að# hún# lýsti# svo# sem# mjög#

hefðbundnu.# Í# því# samhengi# er# hægt# að# túlka# í# frásögn# hennar# sem# að# það# sé# hið#

gagnkynhneigða#norm#sem#oft#þykir#eftirsóknarvert#og#að#það#sé#normið.#Hún#talaði#einnig#

um#það#að#hafa#átt#í#erfiðleikum#með#samskipti#við#fjölskyldu#sína#fyrst#þegar#hún#kom#útúr#

skápnum,#þau#vildu#ekki#samþykkja#hana#eins#og#sem#hún#var,#en#þegar#þau#sáu#hvernig#líf#

hennar#var#„straight“#þá#breyttist#hugsunin#hjá#þeim:#

Við erum líka að gera allskonar hluti sem að þeim finnst líka jákvæðir...þú veist, 
við erum að mennta okkur og eigum þessi börn og við erum bara heilbrigt fólk 
skiluru. 

Ég#túlka#það#sem#svo#að#það#sem#Álfrún#meini#með#orðinu#„heilbrigt“#sé#það#að#eiga#börn#og#

vera#að#mennta#sig#og# lifa# „venjulegu“# lífi.#Það#sem#að#mér# finnst#einkar#áhugavert#hér# sú#

hugmynd#um#að#hvað#ef#að#þær#lifðu#ekki#í#þessum#aðstæðum,#ættu#engin#börn#eða#jafnvel#

ef#hún#væri#einhleyp#og#ómenntuð.#Væri#hún#þá#ekki# samþykkt#af# fjölskyldu#sinni?#Það#að#

mennta#sig#og#eignast#fjölskyldu#er#hérna#eitthvað#sem#að#viðmælandi#minn#virðist#líta#á#sem#

ástæðuna#fyrir#því#að#hún#loks#öðlaðist#samþykki,#það#að#hún#sé#lesbía#er#þá#orðið#aukaatriði#

og#jafnvel#litið#framhjá#því#og#það#„heilbrigða“#látið#spilar#stærra#hlutverk.#Það#má#líkja#þessu#

við# þá# kenningu# að# konur# þurfi# að# skara# framúr# í# karlastörfum# til# að! öðlast' samþykki,'

miðlungs)er)aldrei)nógu)gott.)Þetta)kemur)heim)og)saman)við)það)sem)Gillian)Dunne)hefur)

að# segja# í# greininni# „Lesbians- as- Authentic-Workers?- Institutional- Heterosexuality- and- the-

Reproduction-of-Gender-Inequalities“"þar"sem"hún"segir"frá"því"hvernig"fólk"leikur"kyngervi"til"

þess$að$þóknast$áhorfendum.$Í$þessu$tilviki$eru$viðmælandi$minn$sem$lesbía$að$tileinka$sér$

þann#hluta#af#norminu#og#reyna#að#skara#framúr#í#því#sem#hún#hefur#tækifæri#til#að#tileinka#

sér# til#þess#að#þóknast#áhorfendum#sem# í#þessu# tilviki#er#hennar#eigin# fjölskylda#og#þannig#

reyna#að#öðlast#samþykki#meirihlutans.###

#
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Sá# samfélagslegi# rammi# sem# að# við# flest# öll# reynum# að# halda# okkur# innan# virðist# vera#

alltumlykjandi.#Hann#er#stútfullur#af#bæði#skrifuðum#og#óskrifuðum#viðmiðum#og#gildum#sem#

að# við# lærum# að# fara# eftir# frá# blautu# barnsbeini.# Eftir# greiningu# á# viðtölunum# við#

viðmælendur# mína# sem# að# öll# eru# staðsett# einhversstaðar# á# jaðri# þess# sem# álitið# er#

“venjulegt”#er#þessi#rammi#þeim#oft#mjög#nálægur#og#áþreifanlegur.#Allir#viðmælendur#mínir#

töluðu#um#að#þau#væru#álitin#öðruvísi#á#einhvern#hátt.#Þau#virtust#öll#upplifa#sig#og#skilgreina#

sig#sem#minnihlutahóp#en#mismikið#samt.#Sum#kusu#að#standa#lengra#fyrir#utan#rammann#en#

önnur,#en#samt#sem#áður#virðist#það#vera#óumflýjanlegt#að#tileinka#sér#einhverskonar#ramma#

og#reyna#að#vera#innan#hans#til#að#vera#hluti#af#samfélagi,#þó#svo#að#það#sé#minna#samfélag#

innan#hins#stór#samfélags.#Viðmælandi#minn#Signý,#sem#að#reyndi#eins#og#hún#gat#að#flokka#

sig# ekki# í# kassa,# upplifði# það# að# skammast# sín# fyrir# kynhneigð# sína# því# að# hún# var# ekki#

viðurkennd#þar# sem#hún#bjó#á#þeim#tíma#og#hún#uppgötvaði# sjálf#að# finna# fyrir# fordómum#

gagnvart#sjálfri#sér#og#reyndi#að#fela#það#sem#hún#var.#Hrefna#kom#snemma#útúr#skápnum,#

hún#upplifði#það#skref#sem#slíkt#ekki#tiltölulega#erfitt#en#hún#átti#samt#sem#áður#lengi#erfitt#

með# að#nota#orðið# lesbía# um# sjálfa# sig# og# fannst# það#mjög#óþægilegt.# Fyrir# henni# var# það#

mikið#skref#útfyrir#rammann#að#loksins#viðurkenna#það#og#segja#orðið#upphátt#til#að#gera#það#

raunverulegt.##

#

Hörður#og#Fjóla#sem#eru#transfólk#tóku#bæði#mörg#risastór#skref#útfyrir#normið#og#þá#ramma#

sem# að# tilheyra# því# þegar# þau# komu# út# úr# skápnum# sem# trans,# þau# fundu# sig# þó# strax#

umlukin#öðrum#römmum#sem#að#þau#voru#krafin#um#að#halda#sig#innan#og#ímyndum#sem#að#

þau#urðu#að#uppfylla#til#að#vera#viðurkennd#í#þeim#nýju#kyngervum#sem#þau#voru#að#byrja#að#

tileinka#sér.##Hörður#upplifði#það#sterkar#en#Fjóla#að#þurfa#að#ýkja#kyngervið#og#í#hans#tilviki##

karlmennskuna,# til# að# tekið# væri# mark# á# honum# eins# og# fram# kom# í# kaflanum# um#

karlmennskur# og# kvenleika# um# hina#æskilegu# ráðandi# karlmennsku# og# styðjandi# kvenleika#

(Connell,#2005).#

 

Fordómar og fræðsla 

Fordómar# voru# stórt# þema# í# viðtölunum# mínum# og# eitt# af# markmiðum# mínum# með#

rannsókninni# var# að# heyra# frá# viðmælendum#mínum#hvort# þau# yrðu# eða# hefðu# orðið# fyrir#

fordómum# og# hvernig# þeir# fordómar# lýstu# sér.#Mig# langaði# að# skoða# hvernig# samband# ef#
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eitthvað#sé#á#milli#þess#sem#við#höfum#rætt#hér#í#köflunum#á#undan,#afbyggingu#kyngerva#og#

kynhlutverka#og#löngun#til#að#falla#í#fjöldann#eða#ekki##og#fordóma#gegn#hinsegin#fólki.##Hvort#

að#þetta#samband#sé#það#sterk#að#hægt#sé#að#segja#að#ögrun#við#hið#gagnkynhneigða#norm#

og# forræði,# brot# á# kynjareglum,# kynjahlutverkum# og# ógn# við# þær# staðalmyndir# sem#

samfélagið# hefur# búið# til# í# tvíhyggjunni# af# einni# ráðandi# karlmennsku# og# einum# styðjandi#

kvenleika#sé#það#sem#geti#orsakað#fordóma#gegn#hinsegin#fólki.##

#

Allir#viðmælendur#mínir#höfðu#lent#í#fordómum#einhverntímann#á#ævinni#og#sum#þeirra#lentu#

ennþá#í#þeim#í#stöku#skipti.#Það#var#samt#greinilega#misjafnt#hvaða#túlkun#viðmælendur#mínir#

lögðu#í#hugtakið#fordómar#eða#hversu#alvarlega#og#persónulega#þau#tóku#því.#Kári#sagði#mér#

frá#að#hafa#verið#kallaður#stelpustrákur#og#hommatittur#í#grunnskóla,#en#hann#vildi#í#raun#ekki#

kalla# það# fordóma,# gerði# frekar# lítið# úr# því# og# sagði# að# það# hafði# bara# verið# þessi# týpíska#

hommastríðni#sem#að#flestir#lenda#í,#en#kannski#ekki#beinir#fordómar.#

Það# eru# algeng# varnarviðbrögð# að# láta# líta# út# fyrir# að# vera# alveg# sama# þegar# að#manni# er#

vegið# og# jafnvel# taka# þátt# í# gríninu.# Þetta# var# upplifun# mín# á# viðbrögðum# nokkurra#

viðmælenda#þegar#við#ræddum#um#fordóma:#

En ég sko ég lít bara á það þannig að ég geri bara óspart grín skiluru þegar fólk 
er eitthvað...ég tala bara um helvítis kynvillingana og allt svoleiðis skiluru...og að 
hafa þetta bara svona easy og þá sér fólk bara að maður er eins og allir, ég er 
ekkert viðkvæmur fyrir því þó svo að ég sé kallaður helvítis homminn þinn eða 
eitthvað slíkt skiluru, mér er bara slétt sama. 

Þarna#kemur#varnarhátturinn#andhverfing#(Crandall#og#Eshleman,#2003)#mjög#sterkt#í#ljós#hjá#

Kára,#þar#sem#hann#sýnir#hegðun#sem#í#raun#er#andstæða#við#það#sem#hann#vill#gera#til#að#

skera#sig#ekki#úr#og#til#að#halda#viðurkenningunni#innan#hópsins,#hann#grípur#til#þess#bragðs#

að#taka#þátt#eða#jafnvel#hafa#frumkvæðið#af#gríninu,#en#hvort#sem#það#er#meðvitað#eður#ei#

þá#er#hann#með#þessu#sjálfur#að#styrkja#stigveldi#gagnkynhneigðarinnar#með#því#að#tala#um#

að#sig#og#þá#í# leiðinni#alla#aðra#sem#víkja#frá#ríkjandi#ímyndum#um#kyn#sem#„kynvillinga“#og#

þannig# setja#þann#hóp# skörinni#neðar#en#hina.#Grín#á# kostnað# jaðarhópa#er# valdakefli# sem#

yfirleitt#er#í#höndum#meirihlutans#og#eins#og#Nayak#og#Kehily#(1997)#tala#um#að#þá#festir#það#

rækilega#hið#gagnkynhneigða#forræði# í# sessi#og#dregur#skýr#mörk#á#milli#andstæðuhópanna#

„við#og#hinir“.#Nayal#og#Kehily#(1997)#tala#um#að#þegar#hómófóbía#er#gerð#í#gríni#og#þannig#er#

lítillækkunin# og# fordómarnir# sem# felst# í# orðunum# falin,# í# tilfelli# Kára# eru# það# „helvítis#
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homminn#þinn“#og# „kynvillingar“,# Kári# er# sá# sem#notar# seinna#orðið#en#þannig# er#hann#að#

eins#og#hinir#að#reyna#að#hafa#stjórn#á#umhverfinu#á#þann#hátt#sem#hann#getur#gripið#til#og#

ekki#verið#útskúfaður#úr#hópnum#(Nayal#og#Kehily,#1997).#

#

Hrefna#sagðist#ekki#muna#eftir#því#að#hafa#nokkurntímann#lent#í#fordómum#en#aðeins#seinna#í#

viðtalinu# fóru# nokkur# atvik# að# rifjast# upp# fyrir# henni# sem# að# hún# svo# kaus# að# túlka# sem#

fordóma.#Að#hafa# verið# kölluð# trukkalessa# af# ókunnugum# strák# á# bar# og# að# vera# að# ganga#

heim#með# kærustunni# sinni# og# fullum# karli# hafi# ekki# fundist# neitt# sjálfsagðara# en# að# fá# að#

koma#með#þeim#heim.#Fordómarnir#sem#Hrefna#og#kærastan#verða#fyrir#myndi#flokkast#undir#

kvenhatur#eða#heterósexisma,# jafnvel#bland#af#báðum.##Heterósexismi#gerir#ráð#fyrir#að#allt#

sé# gagnkynhneigt# (Pharr,# 1997).# Fulla# kallinum# fannst# ekkert# eðlilegra# en# að# hann# mætti#

koma# með# því# að# þær# hlytu# í# rauninni# bara# að# vera# gagnkynhneigðar# og# vilja# hann.##

Heterósexismi# reynir# líka# að# að# gera# allt# sem# er# hinsegin# ósýnilegt# og# ef# að# það# sést# á#

yfirborðinu# þá# er# það# strax# rakkað# niður# og# gert# lítið# úr# því# (Herek,# 2004).# Heterósexismi#

heldur# uppi# gagnkynhneigða# forræðinu# og# þeim# gildum# og# viðmiðum# sem# því# fylgja.#

Þessvegna#er#það#viðurkennt#að#gagnkynhneigðir#einstaklingar#sýni#hvort#öðru#ástúð#á#meðal#

fólks,#tali#um#einkalíf#sitt#og#umhverfi#en#þegar#að#hinsegin#fólk#gerir#það#þá#er#það#ögrun#og#

óþarfi#að#flagga#kynhneigð#sinni#(Pharr,#1997).#

#

Bjarndís#kom#að#bílnum#sínum#rispuðum#á#hliðinni#með#orðinu#hommi#vegna#þess#að#hún#var#

með# regnbogalímmiða# í# glugganum.# Í# frásögn# Bjarndísar# um# skemmdarverkið# þá# er# líka#

áhugavert#að#skoða#þar#hvernig#táknið#regnbogalímmiðinn#vekur#viðbrögð#út#í#samfélagið#og#

að#það#sé#strax#sett#í#samband#við#homma:##

Það rispaði einhver “hommi” í bílinn...sem mér fannst soldið fyndið þú veist...af 
því að ég er ekki hommi. 

Bjarndís#er# jú#alls# ekki#hommi,#en# regnbogalímmiði# táknar#meðal# annars# samkynhneigð#og#

fyrir#mörgum#er#samkynhneigð#og#hommi#eitt#og#hið#sama.#####

Fordómar# gegn# kyni# viðmælanda# var# einnig# þema,# en# það# kom# sérstaklega# upp# hjá#

viðmælendum# mínum# sem# eru# lesbíur.# Signý# var# við# listnám# erlendis# þar# sem# mikið# af#

hommum#voru#út#úr#skápnum#en#engin#lesbía,#að#hennar#sögn#voru#miklir#fordómar#þar#gegn#

konum:#
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Þar voru miklir fordómar gagnvart konum almennt og svo að sjálfsögðu 
útlitsfordómar og svo fordómar gagnvart samkynhneigðum konum...já það var 
alveg nóg af þeim [hommum]...enda þeir líka karlmenn. Ég held að 
lesbíufordómarnir hafi algjörlega haldist í hendur við kvenhatrið sem var þarna 
útum allt. 

Hún# lýsti#því# fyrir#mér#hvernig#hún#byrjaði#að#skammast# sín# fyrir#að#vera# lesbía.#Hún#þorði#

einfaldlega#ekki#að#koma#út#úr#skápnum#fyrir# skólafélögum#sínum#og#það#tilfinning#sem#að#

hún#sagðist#ekki#hafa#fundið#á#sínum#fullorðins#árum.#Hún#fór#að#hafa#áhyggjur#af#því#að#hún#

á#einhvern#hátt#bæri#það#með#sér#og#að#það#sæist#á#henni#að#hún#væri# samkynhneigð,#að#

hún#væri#“lessuleg”.#„bara#fordómar#sem#að#koma#upp#hjá#sjálfri#mér”#vildi#hún#meina.#

Hér#er# Signý#að# lýsa# tengslunum#á#milli# hómófóbíu#og#kvenhaturs# sem#einnig# koma# fram# í#

fræðunum# (Herek# 1986;# Pharr,# 1997;# Nayal# og# Kehily,# 1997;#Whitley,# 2001).# # Pharr# segir#

kvenhatur# (e.misogyny)# vera# allsráðandi# í# fordómum.# #Allar# konur#eru#alltaf# óæðri# körlum,#

sama# í# hvaða# aðstæðum# og# samkynhneigðar# konur# eru# ennþá# neðar# því# þær# kjósa# líf# án#

karlmanna.##Þó#svo#að#kvenhatur#beinist#einnig#að#samkynhneigðum#körlum#þá#eru#þeir#alltaf#

karlmenn#og#það#telur#allavega#eitt#þrep#í#valdastiganum.#

Hörður# kom#einnig# inn# á# sama#efni# þegar# ég# spurði# hann#hvaðan#hann#héldi# að# fordómar#

gegn#samkynhneigðum#spryttu:#

Ég held að undirliggjandi orsök sé hérna...sé í rauninni kvenhatur eða misogyny, 
ég held að það sé það sem liggur undir.  Það er soldið þessi pæling að karlmaður 
sem kýs að vera með öðrum karlmanni eða kýs að vera á einhvern annann hátt, 
mjög kvenlegur eða eitthvað, þá er það móðgun við karlmennskuna eða eitthvað 
þannig, ég held að það sé bara soldið rótin. 

Það#sem#Hörður#segir#þarna#er# í#beinu#samhengi#við#það#sem#Pharr# (1997)#segir#um#tengsl#

hómófóbíu#og#kynjafordóma#en#hún#segir#segir#hið#fyrra#vera#dulbúið#vopn#hins#seinna.##Hún#

lýsir#ögruninni#sem#samkynhneigðir#vekja#með#skjönun#sinni#á#kynjareglur#og#kynjahlutverk#

þannig#að#lesbíur#eru#álitnar#vera#ógn#við#kjarnafjölskylduna#og#yfirráð#feðraveldisins#því#þær#

velja#og#geta#lifað#án#karlmanns#og#standa#þannig#utan#við#normið#og#samkynhneigðir#karlar#

eru#einnig#álitnir#ógn#við#karlleg#völd#og#yfirráð#og#eiga#fordómarnir#gegn#þeim#rætur#að#rekja#

til#kynjafordóma#og#eins#fordómar#gegn#lesbíum.##Samkynhneigðir#karlar#eru#álitnir#svikarar#

við#feðraveldið#og#og#þeim#þarf#því#að#refsa#fyrir#það.#Hörður#heldur#svo#áfram#á#sömu#braut:#
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Transkonur er bara það versta af öllu, því það er karlmaður sem vill vera kona, 
enda er það...sko femínismi fer pínulítið í taugarnar á mér því hann tekur ekki til 
greina þennan hóp kvenna sem er meiddur hvað mest og allt kvenhatrið sem 
liggur þar á bakvið.  Þetta eru karlmenn sem vilja vera konur og þær eru svo 
hræðilega mikið að svíkja kynið sitt að hatrið er svo yfirdrifið.  Transmenn hafa 
það miklu auðveldara því það er í hina áttina og þá er það frekar skilið þú veist, já 
ok, skiljanlega! 

Enke# (2012)# minnist# einmitt# á# þennan# punkt# að# femínistar# hafi# ekki# tekið# sjónarhorn#

transkvenna# nógu# vel# til# greina# og# að# þær# séu# staðsettar# á# jaðrinum# þar# eins# og#

annarsstaðar.##Enke#segir#jafnframt#sem#styður#frásögn#Harðar#að#transkonur#búi#yfir#mikilli#

reynslu#misréttis#og#ofbeldis#og#séu#oft#að# leita#sér#samsemdar# í# femíniskum#hópum#(Enke#

2012).#

Hörður#talar#um#að#hann#hafi#einnig#heyrt#að#laun#transmanna#hækki#á#vinnustað#eftir#eða#í#

kynleiðréttingu# sem#kallast# á# við# niðurstöður#Connell# (2010)# um#að#það# gerist# í# raun.# # Þar#

sýnir#kynjakerfið#og# forræði#karlmennskunnar#sitt# rétta#andlit#því#það#sem#transmenn#hafa#

gert#er#að#gera#nýtt#kyngervi#sem#nýtur#meiri#virðingar#og#það#hefur#þessi#áhrif.#

 

Fordómar innan hinsegin samfélagsins, jaðarsetning á jaðrinum 
Ein#af# spurningunum#sem#að#allir# viðmælendur#mínir# fengu# í# viðtölunum#var#hvort# að#þau#

hefðu#fundið#fyrir#sjálf#eða#orðið#vör#við#fordóma#innan#hinsegin#samfélagsins.#Þau#voru#öll#

sammála#um#að#það#væru#örugglega#ekkert#minni#fordómar#innan#hinsegin#hópsins#en#utan#

hans.# Staðalímyndin# um# að# hinsegin# fólk# sé# jafnréttissinnaðra# og# skilningsríkari# en# aðrir# á#

samkvæmt#viðmælendum#mínum#ekki#við#rök#að#styðjast.##Orðræðan#virðist#vera#að#það#að#

tilheyra# minnihlutahópi# hljóti# að# verða# til# þess# að# meiri# skilningur# sé# á# stöðu# og# reynslu#

annarra# jaðarhópa# og# þeirra# sem# ekki# falla# í# fjöldann.# # En# að# sjálfsögðu# eru# einstaklingar#

innan#jaðarsamfélaga#jafn#mismunandi#og#þeir#eru#margir#og#þrátt#fyrir#að#tilheyra#sama#hópi#

utanfrá# séð# kemur# fólk# inn# með# mismunandi# reynslu# að# baki# sér.# # Viðmælendur# mínir#

viðurkenndu# öll# að# hafa# orðið# vör# við# fordóma# innan# hinsegin# samfélagsins# en# það# var#

misjafnt# hvort# að# þau# höfðu# fundið# fyrir# þeim# á# eigin# skinni.# # Öll# minntust# þau# á# að#

algengustu#fordómarnir#innan#samfélagsins#væru#gegn#tvíkynhneigðum#og#transfólki.##Þessir#

tveir#hópar#eru#fámennari#og#nýrri#en#hópar#samkynhneigðra#í#íslensku#hinsegin#samfélagi#og#

eru#því#jafnvel#ennþá#á#jaðrinum#þar#eins#og#í#hinu#stærra#samhengi.##Áhugavert#var#að#bera#

saman#þá#orðræðu# innan# samfélagsins#um# tvíkynhneigða#og#að#þau#væru#bara# í# einhverju#
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millibilsástandi#eða#tímabili#og#ættu#eftir#að#koma#almennilega#út#úr#skápnum#og#jafnvel#að#

tvíkynhneigðum#væri#ekki#treystandi#því#þau#væru#bara#með#öllum#og#væru#kynlífsóð,#við#þá##

orðræðu#sem#að#samkynhneigðir#eru#búnir#að#reyna#að#losna#undan#í#sinni#baráttu.# #Einnig#

var# samræmi#við#umræðuna#um# fordóma# í# stærra# samhenginu#sem#ég# ræddi# í# kaflanum#á#

undan#sem#að#einna#helst#fólst#í#því#að#það#fyrirfannst#rígur#á#milli#homma#og#lesbía#sem#fólst#

meðal# annars# í# því# að# hommum# þættu# lesbíur# ekki# nógu# kvenlegar# eða# rígur# milli# hópa#

homma#sem#mér#aðallega#fannst#einkennast#af#mismunandi#tískustíl#sem#að#oft#var#hægt#að#

setja# í# samhengi#við#aldur#einstaklinga#eða# #að# sumir#hommar#kusu#að#vera#“kvenlegir”#og#

aðrir#ekki.###

#

Í# umræðunni# um# stigveldi# valds# og# samfélagsstöðu# hópa# talar# Herek# # (2004)# um# að#

samkynhneigð# sé# því# samhengi# álitin# óæðri# gagnkynhneigð# og# að# samkynhneigðir#

einstaklingar#og#sambönd#þeirra#séu#siðlaus,#ógeðfelld#og#jafnvel#dýrsleg.#Það#var#mjög#erfitt#

að#finna#rannsóknir#um#fordóma#innan#hinsegin#samfélagsins#en#það#var#engu#að#síður#þema#

sem#að#mínu#mati#var#mikilvægt#að#gera#skil#í#niðurstöðum.###Innan#jaðarhóps#hinsegin#fólks#

virðist#nefninlega#einnig#vera#svipað#stigveldi#samkvæmt#viðmælanda#mínum#Herði#en#hann#

lýsti#því#viðtali#sínu#svoleiðis:#

Þá eru hommarnir efst, svo koma lesbíurnar, svo koma tvíkynhneigðir og svo 
kemur transfólk.  Það er eiginlega hægt að raða þessu svona og við (transfólk) 
erum alveg alveg neðst. 

Eins#og#áður#hefur# komið# fram#sér#Hörður# sig#mjög# langt#úti# á# jaðrinum,# jafnvel# lengra#en#

annað# transfólk.# # Þetta# sýnir# samt# hversu# mikið# vald# og# samfélagsstaða# er# mikilvæg# fyrir#

okkur#og#gerist#næstum#ómeðvitað.#

Hörður# talaði# líka# um# að# orðræðan# væri# yfirleitt# sú# að# réttindi# hinsegin# fólks# og# réttindi#

samkynhneigðra#og#þá#einna#helst#homma#væri#eitt#og#hið#sama,#en#honum#fannst#mikilvægt#

að#muna#að#fleiri#hópar#tilheyra#hinsegin#samfélaginu#og#að#það#þeir#væru#ekki#allir#búnir#að#

öðlast#réttindi#á#við#samkynhneigða:#

Hommarnir eiga bara þessa baráttu og fólk er alveg gjarnt á að detta í það að 
segja bara „hey þetta er bara búið!“ því að þeir hafa það svo fínt og maður er 
alveg nei neinei nei...nei!! 



67 

Samkynhneigðir#og#gagnkynhneigðir#búa#nú#við#lagalegt#jafnrétti#á#Íslandi.##Transfólk#á#lengra#

í#land#með#að#fá#sama#lagalega#rétt#og#samkynhneigðir#og#einnig#félagslega#standa#þau#verr#

sem#hópur#þó#svo#að#með#auknum#sýnileika#og#fræðslu,#stofnun#hagsmunafélags#transfólks#á#

Íslandi#TransÍsland#þá#er#þróunin#á#leið#í#rétta#átt#.#

#

Signý# talaði# um# að# þegar# minnihlutahópar# fara# að# ráðast# gegn# sjálfum# sér# að# þá# verður#

hópaskipting# og# valdastrúktúrarnir# breytast,# hún# sagðist# sjálf# hafa# orðið# fyrir# aðkasti# í#

hinsegin#samfélaginu#og#fordómum#frá#öðrum#samkynhneigðum#„jafnvel#meira#en#frá#öllum#

hinum“.##Í#hennar#samhengi#vildi#hún#meina#að#aðkastið#og#fordómarnir#sem#að#hún#yrði#fyrir#

væri# vegna#þess#að#hún#passaði#ekki# inn# í# staðalmyndina#af#hinni# samkynhneigðu#konu#og#

vildi#ekki#alltaf#vera#í#regnbogalitunum#og#vera#hress.##Það#má#túlka#hennar#upplifun#á#þann#

hátt#að#þarna#rekst#hún#á#þá#ramma#sem#að#alltaf#umlykja#okkur,#í#öllum#aðstæðum#og##eins#

og#áður#kom#fram#með#Hörð#og#Fjólu#sem#voru#nýbúin#að#segja#skilið#við#sína#þvingun#með#

því#að#koma#út# #úr#skápnum#en#stigu#beint# inn# í#annarskonar#staðalmyndir#og# inn#á#annað#

leiksvið# (Butler,# 1990),# upplifði# Signý# það# að# þurfa# að# vera# í# einhversskonar# hlutverki# á#

leiksviði# hinsegin# samfélagsins# til# að# passa# inn# í.# # Hin# dæmigerða# staðalmynd# hinsegin#

einstaklingsins#á#ekki#við#Signýju#og#hún#segist#hafa#upplifað#aðkast#frá#hinsegin#fólki#fyrir#að#

standast# ekki# kröfurnar# og# passa# ekki# inn# í# rammann.# # Mér# finnst# Signý# upplifa# þennan#

„regnboga# hóp“# (mitt# orð)# sem# ráðandi# innan# samfélagsins# og# hún# vera# sett# á# jaðarinn,#

upplifun#mín#var#samt#að#henni#þætti#gott#að#vera#þar#og#eins# langt# í#burtu# frá# flokkunum#

eins#og#hún#getur.#

#

Ég# spurði# alla# viðmælendur# mína# hvort# að# þeim# þættu# vera# miklir# fordómar# í# íslensku#

samfélagi# og# hvernig# þeir# þá# birtust# og# þau# voru# öll# frekar# sammála# um# að# það# væri# ekki#

mjög# áberandi# fordómar# hér# á# landi# en# líklega# væru# þeir# undirliggjandi# því# að# það#

fyrirfinndist#ekkert#forómalaust#samfélag.##Mér#fannst#þau#öll#frekar#ánægð#með#það#að#búa#

og# lifa# í# íslensku# samfélagi,#ekkert#þeirra# talaði#um#annað.# #Hörður# sagðist# vera#afskaplega#

glaður#með# að# fá# að# ganga# í# gegnum# kynleiðréttingarferlið# sitt# hér# og# að# hann# hefði# bara#

góða#reynslu#af#kerfinu#sem#slíku.##Hann#sagði#að#í#sínu#starfi#með#unglingum#þá#væri#litið#á#

það# sem# kost# að# hann# væri# trans# eða# hinsegin# því# að# það# væri# svo# góð# fyrirmynd# fyrir#

krakkana.# # Hörður# sagðist# ekki# geta# ímyndað# sér# að# það#myndi# vera# viðhorfið# neinsstaðar#
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annarsstaðar#en#á#Íslandi.#Hann#nefnir#líka#að#Íslendingar#séu#alltaf#svo#töff#og#nýjungagjarnir#

og# nú# sé# ekki# smart# að# vera#með# fordóma# að# þá#muni# engin# vera#með# þá,# allavega# ekki#

opinberlega.# #Hrefna#var#á#sama#máli#með#að#allt#væri# frekar#opið#á# Íslandi#og# flestir#væru#

viðurkenndir#fyrir#að#vera#þeir#sem#þeir#eru.##Hún#talaði#einnig#um#hversu#gott#það#væri#að#

vinna#með#börnum#og# unglingum#því# að# þar# þyrti# allt# að# vera# svo# opið# og# börn# væru# svo#

fordómalaus,# það# væri# svo# hollt# fyrir# hana#og# örugglega# fleiri,# engin# gæti# verið# inni# skáp# í#

kringum#þau.#Álfrún#og#Kári#eru#á#sama#máli#um#að#það#séu#til#staðar#undirliggjandi#fordómar#

í#íslensku#samfélagi,#undirliggjandi#í#þeirri#merkingu#að#þeir#komi#ekki#upp#á#yfirborðið#fyrr#en#

fólki# væri# nóg#boðið#og# finndist# það#þurfa# grípa# inní.# # Í# því# samhengi# hugsaði# ég# strax#um#

hinsegin#fjölskyldur,#en#það#hefur#verið#mín#reynsla#af#viðhorfum#að#allt#sé#í#lagi#og#allir#mega#

vera#samkynhneigðir#þangað#til#að#þau#fara#að#ala#upp#börn,#að#þá#þurfi#samfélagið#að#skipta#

sér#af#og#rifja#upp#siðferðislegu#gildin.##

Kári#og#Álfrún#tala#líka#bæði#um#að#það#sé#ekki#viðurkennt#að#vera#með#fordóma#og#því#haldi#

fólk#þeim#bara#fyrir#sig,#því#ekki#vill#fólk#láta#setja#sig#sjálft#á#jaðarinn.##

 

Fræðsla og fyrirmyndir 

Allir# viðmælendur#mínir# höfðu# skoðanir# á#hvernig# fræðslu#ætti# að# vera#háttað# til# að# reyna#

sem#mest# að# sporna# gegn# staðalímyndum#og# fordómum#gegn#hinsegin# fólki# og# til# þess# að#

reyna# að# hjálpa# hinsegin# ungmennum#að# fóta# sig# í# samfélaginu.# #Nokkur# þeirra# hafa# tekið#

þátt#í#fræðslunni#fyrir#Samtökin’78#og#þá#helst#jafningjafræðslu#eða#í#grunnskóla#hópum.##Það#

voru#tvö#þemu#sem#stóðu#uppúr#hjá#öllum#viðmælendum#mínum#í#þessari#umræðu#og#voru#

það# meiri# fræðsla# og# fleiri# fyrirmyndir.# # Þau# lögðu# öll# mikla# áherslu# á# mikilvægi# hinsegin#

fyrirmynda#en#mikinn#skort#á#þeim#og#eru#það#sömu#niðurstöður#og#hjá#Jóni#Ingvari#Kjaran#og#

Ingólfi# Ásgeiri# Jóhannessyni# (2010).# # Fjölbreytileika# í# fyrirmyndum# er# ábótavant# og# afar#

einhæfar#birtingamyndir#eru#sýndar#sem#einungis#byggjast#á#ýktum#staðalímyndum.##Nokkur#

töluðu#líka#um#að#sýna#meira#hinsegin#fólk#á#öllum#aldri,#líka#ömmur#og#afa#og#foreldra.##Það#

mun#vonandi#breytast#með#nýjum#kynslóðum#en#mér#finnst#líklegt#að#eldri#kynslóðir#hinsegin#

fólks#séu#ennþá#undir#áhrifum#fordómafyllra#samfélags#og#því#að#þurfa#að#vera#í#felum#með#

kynhneigð#sína.##Mér#fannst#líka#áhugavert#að#hugsa#um#hvað#fjölbreytileikinn#en#mikilvægur#

þegar#ég#skoðai#hversu#ólík#viðmælendur#mínir#eru#og#það#væri#alveg#ómöguleg#fyrir#þau#að#

sjá#sig#í#sömu#fyrirmyndum.#
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#

Þau# tóku# öll# í# sama# streng# varðandi# fræðsluna# og# vilja# fá# meiri# fræðslu# sem# byrjar# fyrr.##

Fyrirmyndar#staða#væri#sú#að#fræðsla#færi#fram#í#öllum#grunnskólum#frá#miðstigi#og#uppúr#en#

hingað#eru#það#einungis#Samtökin#’78#og#systra#og#bræðrafélög#þeirra#á#landsbyggðinni#sem#

hafa#séð#um#fræðslu#um#hinsegin#málefni#á#Íslandi#(samtokin78.is)#En#Jón#Ingvar#og#Ingólfur#

Ásgeir#benda#á#að#ekki#var#minnst#á#kynhneigð#í#aðalnámskrá#grunn#eða#framhaldsskóla#fyrr#

en# tíu# árum# eftir# að# lög# um# staðfesta# samvist# tóku# gildi.# # Þeir# velta# einnig# upp# þeirri#

spurningu# afhverju# kynhneigð# eða# málefni( þeirra( hópa( sem( hafa! orðið% fyrir% barðinu% á%

fordómum( vegna( kynhneigðar( væru! síður& á& dagskrá& en& málefni& ýmissa& annarra&

minnihlutahópa.# (Jón# Ingvar#Kjaran#og# Ingólfur#Ásgeir# Jóhannesson,#2010)#Þeir#minnast#svo#

einnig# á# stigveldi#mismununar& sem& í& þessu& samhengi& vísar& til& þess& þegar& sum& úrræði& sem&

snerta' félagslegt' réttlæti' innan' menntakerfisins,' t.d.' málefni' hinsegin' nemenda,' lenda'

neðarlega( í( forgangsröð(og(eru( jafnvel(ósýnileg.(Ástæða(þess(að(þau(málefni( fá(ekki( sömu(

athygli#og#önnur#er#meðal#annars#sú#að#skólinn#og#skólakerfið#virðist#oft#gera#ráð#fyrir#því#að#

allir%séu%gagnkynhneigðir%og%þar%af%leiðandi%sé%óþarfi%að%grípa%til%sérstakra%úræða%eða%marka%

stefnuna( gagnvart( þessum( hópi( nemenda.( ( Þessi( staða( er( að( mati# viðmælenda# minna#

algjörlega#óásættanleg#og#þau# tala#öll# um#að# í# framtíðarsýninni# þá#er#þetta#það# sem#helst#

þyrfi#að#bæta.##Það#hefur#jú#sannað#sig#að#fræðsla#spornar#gegn#staðalmyndum#og#fordómum#

(Kristín#Elva#Viðarsdóttir,#Sif#Einarsdóttir,#2006)#

 

Umræða. 
Að# vera# hluti# af# hóp,# að# tilheyra# samfélagi# og# vera# samþykkt# er# okkur# mörgum# mjög#

mikilvægt.##Hinsegið#samfélagið#höfðaði#til#flestra#viðmælenda#minna#en#þó#ekki#allra.##Sumir#

vidu# ekki# lifa# í# heimi# sem# bara# var# gagnkynhneigður,# meðan# aðrir# vildu# ekki# þurfa# að#

skilgreina#sig#sem#neitt#til#að#passa#inn#í#hóp.##Umræða#um#að#hinsegin#fólk#væri#ekki#alveg#

eins#og#gagnkynhneigðir#og#að#það#væri#vert#að#halda#í#það#og#nýta#það#til#að#berjast#á#móti#

gagnkynhneigða#forræðinu.##Skiptar#skoðanir#voru#á#því#hvort#að#áherslur#í#baráttu#hinsegin#

fólks#væru#réttar.##Er#verið#að#berjast#fyrir#því#að#fá#að#vera#öðruvísi#og#samt#vera#viðurkennd#

lagalega#og#félagslega#eða#er#verið#að#berjast#fyrir#því#að#sýna#fram#á#að#við#séum#öll#eins#og#

því#að#falla#í#fjöldann#og#vera#eins#og#allir#aðrir.##Aftur#hafði#gagnkynhneigða#forræðið#sterka#

rödd#í#frásögnum#viðmælenda#minna#og#að#mér#fannst#oft#ómeðvitað#hvað#það#virðist#vera#
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eftirsóknarvert# að# uppfylla# kröfur# staðalmyndanna.# # Ef# það# eru# ekki# útlitskröfur# þá# er# það#

staðalmyndin#um#fjölskylduna,#hjónabandð#og#börnin#og#þetta#hversdagslega#heimilislíf#sem#

er# talið# vera# ein# af# undirstöðum# gagnkynhneigða# regluveldisins# þó# svo# að# hjónabandið#

samanstandi#af#einstaklingum#af#sama#kyni#að#þá#verður#það#í#raun#eina#breytan#sem#skekkir#

jöfnuna,# annað# er# eftir# bókinni.# Það# eru#miklar# kröfur# um#það# hvað#má# og# hvað#má# ekki,#

hvort#sem#þú#tilheyrir# jaðarhópi#samfélags#eða#kjarnanum.#Ef#þú#afbyggir#eitt#kyngervi#eða#

skiptir# um#hlutverk# er# stax# krafa# um# að# gera# nýtt# og# leika# nýtt# og# samþykkt# hlutverk# sem#

fylgir#öðrum#stöðlum#og#kröfum#en#það#gamla.#

Að# lenda# í# fordómum#eða# hómófóbíu# er# er# reynsla# sem# að# allir# viðmælendur#mínir# höfðu#

upplifað.#Það#er# samt# flókið#hugtak#og#greinilega#misjafnt#hvað#það# felur# í# sér.#Hómófóbía#

getur#birst#á#mismunandi#hátt#og#eru#stundum#sett#upp#í#grín,#stundum#er#það#ómeðvitað#hjá#

gerendanum#en#það#er#alltaf#lítillækkandi#fyrir#þolandann.#Hómófóbía#er#tæki#til#að#viðhalda#

valdi#og#stöðu#og#með#því#að#gera#lítið#úr#hinsegin#einstaklingi#þá#er#gagnkynhneigðin#sett#á#

æðra#plan#sem#hið#rétta#og#betra.##Grínið#hefur#meðal#annars##þann#ókost#að#það#getur#litið#

út#fyrir#að#þolandinn#sé#með#í#hópnum#og#oft#eru#það#ómeðvituð#varnarviðbrögð#þolanda#að#

hlæja# með# af# hómófóbísku# gríni# eða# grína# sjálfir# með# því# að# niðurlægja# hinsegin# fólk.#

Hómófóbía# er# samfélagsmein# sem# tengist# kynjafordómum# og# kvenhatri# sterkum# böndum.##

Hinsegin#fólk#vekur#ótta#með#skjönun#sinni#á#kynjareglur#og#kynjahlutverk#þannig#að#lesbíur#

eru#álitnar#vera#ógn#við#kjarnafjölskylduna#og#yfirráð#feðraveldisins#því#þær#velja#og#geta#lifað#

án#karlmanns#og#standa#þannig#utan#við#normið#og#samkynhneigðir#karlar#eru#einnig#álitnir#

ógn#við#karlleg#völd#og#yfirráð#og#eiga#fordómarnir#gegn#þeim#rætur#að#rekja#til#kynjafordóma#

og#eins#fordómar#gegn#lesbíum.##Samkynhneigðir#karlar#eru#álitnir#svikarar#við#feðraveldið#og#

og#þeim#þarf#því#að#refsa#fyrir#það.##Það#fyrirfinnst#einnig#hómófóbía#og#aðrir#fordómar#innan#

hinsegin#samfélagsins,#þá#eru#það#aðallega#fordómar#milli#hópa,#sem#oft#er#spurning#um#vald#

og#stöðu#hvers#hóps#fyrir#sig.##Valdaskipan#er#mikilvægur#þáttur#í#fumræðunni#um#fordóma.##

Hver#hópur#þarf#að#sanna#sig#á#einhvern#hátt#til#að#færast#upp#í#valdastiganum.#

Allir#viðmælendur#mínir#töldu#fjölbreyttat#fyrirmyndir#vera#mikilvægar#fyrir#hinsegin#fólk#að#

geta# litið#upp#til.#En#mikill# skortur#væri#á#þeim# í# samfélaginu.# #Fræðsla#er#eitt#mikilvægasta#

verkfærið# gegn# fordómum# en# henni# er# mjög# ábótavant# hér# á# landi.# # Engin# fræðsla# um#

hinsegin#málefni#er#í#skólum#nema#í#einstaka#tilfellum.#

#



71 

IV#Hluti.#Umræða#og#lokaorð+

Í#upphafi#þessarar#ritgerðar#var#gert#grein#fyrir#markmiði#rannsóknarinnar#sem#var#að#skoða#

hvernig#hinsegin#fólk#upplifir#staðalímyndir#tvíhyggjunnar,#karlmennsku#og#kvenleika#og#hvort#

að# það# skipti#máli# að# uppfylla# kröfur# þessara# ímynda# til# að# fylgja#meirihlutanum#og# falla# í#

fjöldann,# einnig# vildi# ég# reyna# að# komast# að#því# hvort# að#það#þyki# eftirsóknarvert# að# vera#

hluti# af# fjöldanum.# # Til# að# komast# að# niðurstöðu# voru# eftirfarandi# rannsóknarspurningar#

settar#fram:##

BHvernig# er# upplifun# hinsegin# fólks# á# staðalímyndum# kynjanna# og# er# upplifunin# sú# að# það#

passi#sjálft#inn#í#þessar#ímyndir#eða#ekki#?#

BSkiptir#það#máli#að#falla#í#fjöldann#að#mati#viðmælenda#minna?#

BHvernig# birtast# fordómar# gegn# hinsegin# fólki# og# hverjir# eru# helstu# fordómarnir# sem# þau#

verða#fyrir#varðandi#kynímyndir?#

#

Gagnkynhneigða#regluveldið#er#umlykur#okkur#öll#hvernig#sem#við#kjósum#að#lifa#lífinu.##Það#

sem#einkennir#þetta#kerfi#reglna#og#ramma#eru#meðal#annars#staðalímyndir#sem#birtast#okkur#

bæði#jákvæðri#og#neikvæðri#mynd,#hefðbundin#kyngervi#og#kynjahlutverk##og#í#refsingum#sem#

ekki# er# hikað# við# að# beita# gegn# þeim# sem# brjóta# á# þessum# reglum# og# og# stíga# útfyrir#

rammann.##Refsingarnar#birtast#í#fordómum,#áreiti,#ofbeldi#og#jaðarsetningu#eða#útskúfun#frá#

meirihlutanum.# #Það#eru#ekki#allir#sem#eru#tilbúnir#til#þess#að#gefa#samþykki#fjöldans#upp#á#

bátinn#og#vilja# frekar# láta# lítið# fyrir# sér# fara#og# falla# í# fjöldann,#hinsegin#eður#ei.# #Aðrir#vilja#

berjast# á#móti#þessu#gagnkyhneigða# forræði#með#því# að# sýna# fram#á#aðrar# leiðir# til# að# lifa#

lífinu#en#eftir#hefbundnum#normum.###

#

Viðmælendur#mínir#virtust#öll#vera#meðvituð#um#gagnkynhneigða#forræðið#þó#bar#á#í#einhver#

skipti# viss# afneitun# um# að# það# væri# til# staðar.# # Þrátt# fyrir# meðvitund# um# tilvist#

gagnkynhneigða# forræðisins#og#mikla#meðvitund#um#staðalímyndir,#bæði#kynja#og#hinsegin#

fólks,#að#þá#reyndu#sum#þeirra,#að#ég#held#ómeðvitað,#að#lifa#eftir#því#á#meðan#önnur#sigldu#

bara#í#gegnum#lífið#umlukin#téðu#forræði.###Sum#skilgreindu#sig#sjálf#í#staðalímyndum#og#léku#

sín#hlutverk#með#ánægju#og#er#það# í# samræmi# við# að#hafa#þörf# fyrir# að# fá# samþykki.# # Þau#

tilheyra#jaðarhópi#og#það#getur#verið#eftirsóknarvert#að#eiga#sér#hlutverk#í#fjöldanum.#Þannig#
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leika# þau# sín# hlutverk# með# glöðu# geði# því# þannig# eru# þau# samþykkt# í# hópinn.# # Þessar#

niðurstöður#eru#í#samræmi#við#niðurstöður#úr#rannsókn#Jón#Ingvars#og#Ingólfs#Ásgeirs#(2010)#

um# að# það# getur# verið# flott# að# vera# hommi# ef# að# viðkomandi# karlmenn# falla# að# þeim#

hugmyndum#um#hvernig#hommi#á#að#vera.##Krafan#að#uppfylla#allar#þessa#staðalímyndir#sem#

tilheyra#kerfinu#er#mjög#sterk#og#það#má#túlka#það#svo#að#því#lengra#sem#þú#stendur#frá#þeirri#

staðalmynd#sem#við#á#í#því#samfélagi#og#þeim#aðstæðum#sem#þú#lifir#í#því#meira#ertu#öðruvísi#

og#því#meiri##er#refsingin,#Sumir#viðmælendur#mínir#vildu#halda#í#það#að#vera#ekki#eins#og#allir#

hinir#á#meðan#fyrir#aðra#var#eftirsóknarvert#að#falla#í#fjöldann.#

#

Hinsegin# samfélagið# er# samansett# af# mörgun# mismunandi# hópum# sem# bæði# býr# að#

mismunandi#reynslu#og#hafa#ólíkar#hugmyndir#um#lífið,#það#er#því#mjög#eðlilegt#að#sumir##vilji#

lifa# í# heimi# sem# er# gagnkynhneigður# og# reyna# að# láta# sem# minnst# fyrir# því# fara# að# vera#

hinsegin# á#meðan# öðrum# finnst# það# að# vera# hinsegin# vera# það# sem# skilgreinir# þá# og# vilja#

berjast# til# að# fá# að# halda# því# þannig.# Hvort# að# hinsegin# fólk# sé# ekki# alveg# eins# og#

gagnkynhneigðir# og# að# það# væri# vert# að# halda# í# það# og# nýta# það# til# að# berjast# á# móti#

gagnkynhneigða#forræðinu#er#til#dæmis#málefni#sem#er#umdeilt.# #Skiptar#skoðanir#eru#á#því#

hvort#að#áherslur#í#baráttu#hinsegin#fólks#séu#réttar.##Er#verið#að#berjast#fyrir#því#að#fá#að#vera#

öðruvísi#og#samt#vera#viðurkennd#lagalega#og#félagslega#eða#er#verið#að#berjast#fyrir#því#að#

sýna#fram#á#að#við#séum#öll#eins#og#fyrir#því#að#fá#falla#í#fjöldann#og#vera#eins#og#allir#aðrir.##

Bæði# meðvitað# og# ómeðvitað# virðist# það# vera# eftirsóknarvert# að# uppfylla# kröfur#

staðalmyndanna.# # Ef# það# eru# ekki# útlitskröfur# þá# er# það# staðalmyndin# um# fjölskylduna,#

hjónabandð#og#börnin#og#þetta#hversdagslega#heimilislíf#sem#er#talið#vera#ein#af#undirstöðum#

gagnkynhneigða#regluveldisins,#þó#svo#að#hjónabandið#samanstandi#af#einstaklingum#af#sama#

kyni#að#þá#verður#það# í# raun#eina#breytan#sem#skekkir# jöfnuna,#annað#er#eftir#bókinni.#Það#

eru# miklar# kröfur# um# það# hvað# má# og# hvað# má# ekki,# hvort# sem# þú# tilheyrir# jaðarhópi#

samfélags#eða#kjarnanum.#Ef#þú#afbyggir#eitt#kyngervi#eða#skiptir#um#hlutverk#er#stax#krafa#

um#að#gera#nýtt#og# leika#nýtt#og#samþykkt#hlutverk#sem#fylgir#öðrum#stölum#og#kröfum#en#

það#gamla.#

#

Hómófóbía#er#tæki#til#að#viðhalda#valdi#og#stöðu#hins#gagnkynhneigða#forræðis,#með#því#að#

gera# lítið#úr#hinsegin#einstaklingi#þá#er#gagnkynhneigðin#sett#á#æðra#plan#sem#hið# rétta#og#
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betra.# Viðmælendur# mínir# höfðu# öll# þurft# að# þola# hómófóbíu# á# einhverjum# tímapunkti# á#

lífsleiðinni# hvort# sem# það# hafði# áhrif# á# þau# eða# ekki.# Hómófóbía# er# samfélagsmein# sem#

tengist# kynjafordómum# og# kvenhatri# sterkum# böndum.# # Hinsegin# fólk# vekur# ótta# með#

skjönun# sinni# á# kynjareglur# og# kynjahlutverk# þannig# að# lesbíur# eru# álitnar# vera# ógn# við#

kjarnafjölskylduna# og# yfirráð# feðraveldisins# því# þær# velja# og# geta# lifað# án# karlmanns# og#

standa# þannig# utan# við# normið# og# samkynhneigðir# karlar# eru# einnig# álitnir# ógn# við# karlleg#

völd# og# yfirráð# og# eiga# fordómarnir# gegn# þeim# rætur# að# rekja# til# kynjafordóma# og# eins#

fordómar# gegn# lesbíum.# # Samkynhneigðir# karlar# eru# álitnir# svikarar# við# feðraveldið# og# og#

þeim#þarf#því#að#refsa# fyrir#það.# #Það# fyrirfinnst#einnig#hómófóbía#og#aðrir# fordómar# innan#

hinsegin#samfélagsins,#þá#eru#það#aðallega#fordómar#milli#hópa,#sem#oft#er#spurning#um#vald#

og#stöðu#hvers#hóps#fyrir#sig.# #Valdaskipan#er#mikilvægur#þáttur# í#umræðunni#um#fordóma.##

Hver#hópur#þarf#að#sanna#sig#á#einhvern#hátt#til#að#færast#upp#í#valdastiganum.#

###

Hugmyndin# mín# var# í# upphafi# að# sambandi# milli# afbyggingar# kyngerva,# kynjahlutverka# og#

fordóma#gegn#hinsegin#fóki#séu#sterk#og#að#þetta#sé#óaðskiljanlegt#í#raun.##Hómófóbía#verður#

til#þegar#brotið#er#á#kynjareglum,#hefðbundum#kynjahlutverkum,# tvíhyggjuhugmyndum#um#

að#parasambönd#samanstandi#einungis#af#karli#og#konu#og#þau#séu#þau#einu#sem#hæf#séu#til#

að#ala#upp#börn.##Því#lengra#sem#einstaklingar#eða#hópar#fara#frá#hefðbundnum#hugmyndum#

og#norminu#því#meiri#fordóma#þurfa#þau#að#þola.#

Þegar#ég#tek#saman#upplýsingar#bæði#frá#fræðunum#og#viðmælendunum#þá#tel#ég#mig#hafa#

fengið#svar#við#rannsóknarspurningum#mínum#og#að#mínar#hugmyndir#hafi#verið#staðfestar#

að#einhverju#leyti.##Staðalímyndir#skipta#máli,#þær#eru#mikilvægar#til#að#flokka#fólk#í#hópa#til#

að#koma#skipulagningu#á#lífið.##Jákvæðar#og#neikvæðar#staðalmyndir#eru#slæmar#á#hvorn#sinn#

hátt.# # Staðalímyndir# hinsegin# fólks# virðast# flestar# vera# jákvæðar# en# hafa# þann# tilgang# að#

skemmta# fjöldanum# með# því# að# sýna# fram# á# ýkta# eiginleika.# # Staðalmyndir# kynja# eru#

afskaplega#sterkar# í#hugsunum#okkar#allra.# #Það#skiptir#máli#að# reyna#að#uppfylla#kröfurnar#

sem#þær##biðja#um.##Samkvæmt#viðmælendum#mínum#þá#er#það#mikilvægt#að#reyna#að#falla#í#

fjöldann#því#ef#ekki#þá#færðu#ekki#samþykki.##Því#óhefbundara#sem#kyngervið#sem#er#gert#því#

lengra# stendurðu# frá# norminu# og# því# stærri# er# hættan# um# að# siðferðislegum# gildum#

samfélagsins# sé# ógnað.# # Fordómar# eru# ennþá# miklir# og# hinsegin# fólk# verður# ennþá# fyrir#

líkamlegu# og# andlegu# ofbeldi# á# Íslandi.# # Fræðsla# er# lítil# sem# engin# og# eru# það# # einungis#



74 

Samtökin#’78#í#Reykjavík#og#systkinafélög#þeirra#á##landsbyggðinni#sem#halda#utan#um#fræðslu#

og# yfirleitt# þurfa# skólar,# vinnustaðir# og# aðrar# stofnanir# að# hafa# frumkvæðið# af# fræðslunni.##

Viðmælendur#mínir#kölluðu#allir#eftir#aukinni#fræðslu#í#skólum,#fjölbreyttari#fyrirmyndum#og#

umræðu# og# sýnileika# hinsegin# fólks# til# að# hægt# sé# að# byrja# að# reyna# að#minnka# fordóma#

gagnvart# hinsegin# fólki.# # Íslenskt# samfélag# er# að# mati# viðmælenda# minna# ekki# algjörlega#

fordómalaust#en#fordómarnir#eru#ekki#sýnilegir#heldur#liggja#þeir#undir#yfirborðinu#og#koma#í#

ljós# þegar# fólki# finnst# það# þurfa# að# grípa# inn# í# og# siðferðislegum# gildum# samfélagsins# er#

ógnað,# sem# dæmi# þegar# fjölskylduformið# breytist# eða# þegar# hjónabandslöggjöfinni# var#

breytt.##Það#er#algengt#viðhorf#að#finnast#allt#í#lagi#hvað#hver#er#að#gera#heima#hjá#sér#en#að#

þeir#þurfi#ekkert#að#vera#að#flagga#því#opinberlega.# #Pharr#talar#einmitt#einnig#um#þetta,#að#

gagnkynhneigðir#geti#sýnt#ástúð#á#meðal#folks#en#ef#hinsegin#fólk#gerir#það#þá#er#það#að#ögra#

gildum#samfélagsins.##Að#mínu#mati#er#slíkt#yfirborðssamþykki#eru#hreinir#og#beinir#fordómar,#

og#eru#ekkert#skárri#þó#svo#að#þeir#sé#undirliggjandi.###
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