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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um umskurð á drengjum í trúarlegri, samfélagslegri og 

menningarlegri umræðu. Það verður fjallað um umskurðinn útfrá kyngervi, karlmennsku og 

líkamsmótun. Það verður rakin saga hugtaksins um kyngervi og hvernig það hugtak hefur 

verið nýtt innan fræðaheimsins. Einnig verður greint frá hvernig hugtakið um karlmennsku 

hefur verið til umfjöllunar og hvernig má nýta það hugtak í uppbyggilegri umræðu um 

kynhlutverk. Líkamsmótun verður til umræðu með tilliti til menningar, samfélagsáhrifa, 

fjölmiðla og neysluhyggju. Að lokum er umskurður skoðaður í samhengi við þessi hugtök út 

frá samfélagslegum og menningarlegum sjónarmiðum. Kostir og gallar umskurðarins verða 

ræddir sem og siðferðisgildi á bak við umskurðinn.  
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Inngangur 

Hugmyndina að viðfangsefni þessarar ritgerðar fékk ég þegar mér var sögð saga af því þegar 

lítill drengur hér á landi var umskorinn. Í kjölfarið fór ég að velta fyrir mér hver væri 

bakgrunnur þessarar hefðar og hvernig hægt væri að setja umskurðinn í félagslegt og 

menningarlegt samhengi. Það sem vakti áhuga minn enn frekar á umskurði á drengjum er að 

drengirnir virðast alltaf vera í skugganum af stúlkum hvað varðar umfjöllun um umskurð. 

Benatar og Benatar (2003) segja frá því að viðhorfin á milli umskorna drengja annarsvegar og 

stúlkna hinsvegar séu gjörólík og benda þeir á að jafnvel í löndum þar sem umskurður er lítið 

framkvæmdur þyki tilhugsunin um umskurð á drengjum ekker tiltökumál á meðan umskurður 

á stúlkum hefur fengið á sig mikla gagnrýni og neikvæða umfjöllun (Benatar og Benatar, 

2003, bls. 35). Innan félagsvísindaheimsins hefur mikið verið skrifað um mótun líkamans og 

sjálfsmynd, og tel ég áhugavert að líta á umskurð útfrá slíkum kenningum. Ég mun skoða út 

frá hvaða fræðilegu hugtökum er hægt að skoða umskurðinn og frá hvaða áhrifum hann er 

komin. Ég tel að það sé mikilvægt að skoða umskurð út frá kyngervi, karlmennsku og 

líkamsmótun til þess að sjá hvernig þessir samfélagslegu og menningarlegu þættir hafa áhrif á 

orðræðuna á bak við umskurðinn. Hvernig þeir fléttast í sjálfsmynd fólks og búa til samfélag 

sem stundar hefðir eins og umskurð.  

Í kenningarlegri umfjöllun um kyngervi og líkamsmótun, og mun ég notast við 

kenningar West og Zimmerman, R.W. Connell, Judith Butler og Francine Deutsch þegar rætt 

er um mismunandi nálgun á hugtakið kyngervi. Kyngervi er nýtilegt tæki í umfjöllun um 

sjálfsmynd mannsins þar sem það sýnir fram á félagslega uppbygginu og er þar vísað til hinna 

mörgu félagslegu eiginleika sem ætlast er til að kynin hafi hvort fyrir sig (Andersen, 2009, 

bls. 20). Þeir fræðimenn sem nefndir eru hér að ofan hafa skrifað mikið um kyngervi, en þó 

frá mismunandi sjónarhornum. West og Zimmerman (1987) ásamt R.W. Connell (2009) telja 

að kyngervið sé framkvæmt af manneskjunni frekar heldur en að það sé manneskjan sjálf. Þau 

telja að kyngervið sé jákvætt fyrir manneskjuna og ekki til þess að flokka fólk niður í flokka 

og gamaldags kynhlutverk. Butler (2004) og Deutsch (2007) eru aftur á móti ekki jafn hrifin 

af hugtakinu og telja best að við reynum að breyta viðhorfum þannig að það sé ekki lögð 

mikil áhersla á kynhlutverk. Þannig megi stuðla að kynjajafnrétti í samfélaginu, auk þess að 

þannig fengi hver og einn að njóta sín á sínum eigin forsendum.    

Fræðimennirnir Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, R.W. Connell, James Masserschmidt, 

Stephen Witehead og Michael Moller hafa allir fjallað um kyngervi og karlmennsku á 

mismunandi hátt og verða nálganir þeirra skoðaðar og bornar saman. Ingólfur Ásgeir (2004) 
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lýsir fyrir okkur út á hvað hugtakið um viðteknar karlmennskuhugmyndir gengur. Komið 

verður inná þróun hugtaksins m.a. með því að skoða bók R.W. Connells, Masculinities, sem 

kom út árið 1995 þegar hann fjallaði fyrst um hugtakið. Whitehead (1999) og Moller (2007) 

gagnrýndu Connell í umfjöllun sinni á hugtakinu á þeim rökum að það væri of gamaldags, 

stæðist ekki tímans tönn og fjallaði að mestu leiti um karlmennsku sem kúgunartæki. Connell 

og Masserschmidt (2005) gáfu svo út aðra grein um sama hugtak en þá með breyttum 

áherslum um hvernig væri hægt að nota hugtakið um karlmennsku á áhrifaríkari hátt í 

félagsvísindunum.  

Í næsta kafla ritgerðarinnar verður fjallað um líkamsmótun og hvernig hún birtist 

okkur í vestrænu samfélagi. Hugmyndir Susan Bordo og Helgu Dittmar verða til umfjöllunar 

ásamt hugmyndum nokkurra annara fræðimanna sem einnig hafa fjallað um líkamsmótun. 

Bordo (1993) hefur fjallað um möguleg áhrif samfélagsins á líkamsmótun okkar, og kemur 

hún einnig inn á áhrif samfélagsins er kemur að átröskunarsjúkdómum. Dittmar (2008) er á 

svipuðum nótum þar sem hún fjallar um líkamsmótun útfrá samfélagslegum áhrifum, en hún 

tekur mið af neysluhyggju í sinni umfjöllun.   

Í síðasta kaflanum mun ég skoða umskurðinn, sögu hans og framkvæmd í fræðilegri 

umfjöllun. Það verður komið inn á kosti og galla umskurðarins og einnig verður komið inn á 

þá siðferðislegu gagnrýni sem hann hefur fengið á sig. Joseph Zoske (1998) og Benatar og 

Benatar (2003) hafa komið með ákveðna gagnrýni á umskurðinn út frá siðferðislegum 

sjónarmiðum um ákvarðanatökurétt, ofbeldi og sársauka í tengslum við umskurð.  
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Kyngervi 

Á níunda áratug síðustu aldar komu femínistar fram með femínískar kenningar varðandi 

kyngervi. Þær kenningar byggja í stuttu máli á því að líkaminn skipti ekki meginmáli þegar 

kemur að kyngervinu. Þ.e.a.s. kyn manneskjunnar hefur ekkert að gera með kyngervið sjálft 

því að það er að öllu leyti lært og félagslega mótað. Kyngervi er mótað og búið til í gegnum 

hegðun og þess vegna er sjálfsmynd manneskjunnar alltaf byggð á félagslegum grunni að mati 

Judith Butler (1988). Hegðunin er ákveðin frammistaða sem við reynum að ná fram til þess að 

gangast upp í okkar kyngervi. Sum kyngervisleg hegðun er orðin okkur svo eðlislæg að við 

framkvæmum hana óafvitandi. Þannig raunar verður hegðun smám saman að kyngervi, 

þ.e.a.s. með það mörgum endurtekningum að lokum er hún orðin að hefð og eitthvað sem fólk 

gerir ósjálfrátt (eða sjálfrátt) til þess að hæfa sínu kyngervi (Butler, 1988, bls. 519-520). 

Samkvæmt femínískum kenningum verðum við að gera okkur grein fyrir að kyngervið er 

ákveðið hlutverk búið til af mannavöldum og þess vegna talar Butler um að það sé ekki 

eitthvað sem er ófrávíkjanleg líffræðileg staðreynd heldur ákveðinn tilbúningur. Það er 

frammistaða á ákveðnu hlutverki sem við erum alltaf að leika (Butler, 1988, bls. 528).  

 Til að framkvæma kyngervi (e. doing gender) verðum við að tilheyra kyni. Við 

ákveðum sjálf hverskonar kynhegðun við sýnum og þannig reynum við að komast í ákveðinn 

kynflokk. Ef samfélagið tekur okkur opnum örmum í því hlutverki sem við leikum, náum við 

að gangast upp í því kyngervi sem við helst kjósum (West og Zimmerman, 1987, bls. 127). 

Nokkurnveginn svona eru útskrýringar West og Zimmerman á því hvernig kyngervið er 

framkvæmt samkvæmt þeirra kenningu. Þau skipta kenningunni upp í þrjú megin atriði. Það 

er kynið sjálft og hegðunin samkvæmt því. Þó svo að kynfæri okkar, sem vanalega segja til 

um hvers kyns við erum, séu oftast hulin af fötum í okkar daglega lífi þá ímyndum við okkur 

hvort manneskja sé með karlmanns- eða kvenmans kynfæri eftir því hvernig restin af líkama 

hennar er og atgervi. Maður í jakkafötum er álitinn vera karl þó að við augljóslega sjáum ekki 

kynfæri hans sem marka hann sem karl. Kynflokkurinn ákveður síðan hvort þú tilheyrir 

kyngervi karls eða konu. Til dæmis ef manneskja lítur út og hagar sér eins og dæmigerð kona 

þá er manneskjan flokkuð í hóp kvenna hvort sem hún raunverulega er kona eða ekki. Að 

lokum um ræðir kyngervið sjálft og þar kemur hið félagslega og menningarlega sterkt inn. 

Það snýst ekki aðeins um útlit og hegðun heldur einnig um skoðanir, viðhorf og þankagang í 

samfélaginu sem snýr að kynjunum. Til þess að tilheyra kyngervi þarf að kunna þær reglur 

sem því tilheyra. Þetta eru óskrifaðar reglur um hvaða hegðun er siðleg og hver ekki (West og 

Zimmerman, 1987, bls. 131-135). 
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  Í kjölfar hinnar femínísku umræðu um kyngervi kom út grein þeirra West og 

Zimmerman sem ber nafnið Doing Gender (1987). Þeirra nálgun á kyngervi er ólík Butler að 

því leiti að þau telja að manneskjan geti nýtt sér kyngervið til góða og að það sé ekki endilega 

til að festa kynin, og þá sérstaklega konur, í kynhlutverk sem myndu verða þess valdandi að 

erfiðara yrði um vik að vinna að jafnrétti kynjanna. Eins og nafn greinarinnar Doing Gender 

gefur til kynna fjallar þeirra kenning um það hvernig við framkvæmum kyngervið og hversu 

mikilvægt kyngervið er. West og Zimmerman játa að líklegast sé það samfélagið allt sem 

mótar kyngervið og að kyngervið sé hálfgerð arfleið til okkar sem erum að móta sjálfsmynd 

okkar. Þau líta á kyngervið sem hegðun sem við stundum til þess að falla að ákveðinni 

fyrirmynd sem búin hefur verið til og við ætlumst til að mæta svipaðri hegðun hjá 

samferðamönnum okkar (West og Zimmerman, 1987, bls. 126-127). 

Að framkvæma kyngervi er að búa til ákveðin mun á milli kvenna og karla. Mun sem 

er ónáttúrulegur og ólíffræðilegur. Þegar munurinn hefur svo verið uppbyggður er hann 

notaður til þess að skilgreina kyngervi út frá ákveðinni eðlishyggju sem þessi tilbúningur er. 

West og Zimmerman koma m.a. með þá útskýringu á tilvist kyngervisins að það sé í raun og 

veru ekkert óeðlilegt við að það fólk finni ákveðna samkennd með því kyni sem það telur sig 

tilheyra. Við höfum öll einhverja sjálfsmynd og miðað við hversu sterk hefð er fyrir 

kynhlutverkum í samfélaginu er ekki skrítið að sjálfsmyndin byggi á þeim, að minnsta kosti 

að einhverju leyti (West og Zimmerman, 1987, bls. 137-139). 

Eins og sjá má er ekki meginmunur á kyngervissjónarmiðum femínista níunda 

áratugarins og West og Zimmerman að því leiti að báðar kenningarnar byggjast á að 

samfélagið móti þetta hlutverk sem kyngervið er. Hinsvegar er munurinn sá að fræðimenn  

skiptast í tvær fylkingar sem hafa ekki sömu sýn á afleiðingar kyngervisins. Femínistar töldu 

að kyngervið stuðlaði að kynjamisrétti, valdi og kúgun en West, Zimmerman og þeirra 

fylgifiskar telja að kyngervið sé ekki slæmt fyrir jafnréttisbaráttuna og sé raunar til þess að 

hjálpa fólki að efla sína sjálfsmynd og verða hamingjusamara (Connell, 2009, bls. 104; 

Risman, 2009, bls. 82). R.W. Connell, sem er mikill frömuður á sviði kyngervis- og 

karlafræða, er sammála West og Zimmerman með þessa flokkun í kyn, kynflokk og kyngervi. 

Hann telur þessa nálgun ná til sem flestra, einnig þeirra sem hafa verið í hálfgerðum jaðarhóp 

hvað varðar kyngervið, t.d. transfólks. Doing gender nálgunin gerir transfólki auðveldar um 

vik að samsama sig í hóp ef það getur valið sér kynflokk og kyngervi eftir því sem það sjálft 

vill en ekki endilega eftir því hverskonar kynfæri þau hafa. Connell leggur þó áherslu á að 

kenningin verði að fylgja tíðarandanum og hafa gott sögulegt flæði til þess að úreldast ekki og 

verða barn síns tíma (Connell, 2009, bls. 105-108).  
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Sem ákveðið mótsvar við West og Zimmerman gaf Judith Butler út bók sína Undoing 

Gender árið 2004. Þar segist hún gera tilraun til þess að afhjúpa kyngervið og velta upp þeim 

möguleika að sjá fyrir sér samfélag án þeirra kynjuðu hlutverka sem við höfum nú þegar búið 

til. Samkvæmt Butler (2004) getur kyngervið verið heftandi fyrir fólk sem annars nær ekki að 

láta sinn rétta persónuleika skýna vegna þess að það er fast í viðjum sem hið samfélagslega 

kyngervi hefur búið því til. Við setjum upp ákveðið leikrit þegar við umgöngumst annað fólk 

og köllum það samfélagslega hegðun, mannleg samskipti, siðareglur eða eitthvað í þá áttina. 

Við erum ekki endilega að leika leikritið eftir eigin handriti því að fólkið sem við 

umgöngumst er í raun og veru að skapa handritið fyrir okkur og öfugt. Butler segir frá því að 

framkoma okkar við aðra veltur að miklu leyti á því hvert kyngervi viðkomandi sé og hvernig 

hann gengur upp í sínu kyngervi. Það er þó ekki aðeins kyngervið sem ákvarðar framkomu 

fólks í okkar garð heldur líka kynþáttur. Við getum vissulega ekki breytt kynþætti okkar en 

kyngervinu eigum við auðveldara með að stjórna. Hvað kyngervið varðar þá getum við leikið 

okkar hlutverk þannig að e.t.v. hafi það eitthvað um að segja hvernig okkar félagslega staða 

er. Líf okkar veltur að miklu leyti á að vera samþykkt af samferðafólki okkar og finna að við 

séum hluti af hóp. Þannig vill Butler meina að kyngervið snúist aðallega um hegðun og í raun 

og veru lýsir hún eltingarleiknum við kyngervið sem stöðgri baráttu. Baráttu um að falla vel 

að sínu kyngervi og falla þar með í hópinn í því samfélagi sem við lifum í, eða barátta við að 

flýja þessi norm ef við viljum ekki fylgja almennum hugmyndum um kyngervið (Butler, 

2004, bls. 1-3).   

Til að skýra mál sitt betur lýsir Butler því hvernig henni finnst kyngervið vera heftandi 

og jafnvel þröngvað upp á okkur. T.d. þegar börn fæðast með bæði kvenkyns- og karlmanns 

kynfæri, eða kynfæri sem passa ekki við okkar venjulegu hugmyndir um hvernig þessi líffæri 

eiga að líta út, þá eru lang oftst framkvæmdar skurðaðgerðir á börnunum og reynt að laga 

kynfærin í það horf sem kyngervið hefur kennt okkur að þau eigi að vera í. Butler er 

ósammála þessari miklu áherslu á kynjað samfélag og telur það farsælast að við reynum að 

lifa lífinu án þess að flokka okkur í hópa með öðrum sem spila svipað hlutverk og við. Hún 

bendir á að minnihlutahópar eins og samkynhneigðir og transfólk hafi átt undir högg að sækja 

og telur að fordómar, ofbeldi og önnur mismunun sem fólk í þessum jaðarhópum hefur lent í, 

sé vegna þess að þeir falli ekki að kyngervi og staðalmyndum samfélagsins og séu því 

einfaldlega ekki samþykktir af samfélaginu (Butler, 2004, bls. 4).  

Francine Deutsch (2007) er sammála Butler með mikilvægi þess fella niður kyngervið. 

Hún er með ákveðna femíníska nálgun á kyngervið þegar hún segir það vera bælandi fyrir 

kynin, og þá sérstaklega konur, í nútímasamfélagi. Hún talar um að jafnrétti verði aldrei náð 
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ef við ætlum að halda áfram að flokka fólk eftir kynjum og viðhalda gömlum viðhorfum um 

kynhlutverk. Konur sem vinna störf sem áður fyrr þóttu karlastörf geta ekki unnið eða komist 

áfram á sínum eigin forsendum vegna þess að þær verði alltaf að passa sig að vera í sínu 

kyngervi. Deutsch segir það hingað til hafa verið í eðli kyngervis kvenna að vera lítillátar og 

dömulegar. Hún álítur kyngervi því vera mjög heftandi valdatæki og segir umræðuna í 

samfélaginu þannig að konur eigi bara að þakka fyrir að fá að vera með en passa sig að halda 

sig á mottunni þegar kemur að yfirráðasvæðum karla sem konur eru nú að seilast í (Deutsch, 

2007, bls. 113-114). 

Deutsch leggur mikla áherslu á að fræðimenn hætti að tala fyrir framkvæmd kyngervis 

og reyni þess í stað að minnka mikilvægi hugtaksins um kyngervi í fræðaheiminum og 

samfélaginu öllu. Þó hún gagnrýni West og Zimmerman fyrir kenninguna um framkvæmd 

kyngervis þá segir hún að tilvera kenningarinnar hafi e.t.v. verið eðlilega tilkomin á sínum 

tíma og ekki endilega meint til þess að hvetja kúgunartækið sem Deutsch telur kyngervið 

vera. Að framkvæma eitthvað, í þessu tilfelli að framkvæma kyngervi (doing gender), hafi átt 

að hafa jákvæða skírskotun eins og að klára eitthvað, sigra eitthvað, gera eitthvað og vera 

eitthvað. Hún telur einfaldlega að þessi kenning sé barn síns tíma, eldist ekki vel og nú sé 

komið tími til að snúa sér að öðru, fella niður gervið og vinna að jafnrétti (Deutsch, 2007, bls. 

122).  

 Nú á undanförnum árum hefur orðið ákveðin breyting í hinum félagslegu fræðum að 

því leiti að karlafræði hefur verið að færast í vöxt í fræðaheiminum. Aukinn áhugi á 

karlafræðum hefur gjarnan sprottið útfrá kynjafræðum og ýmsum kvennahreyfingum sem 

hafa barist fyrir jafnrétti kynjanna. Karlar í fræðaheiminum hafa í mun meira mæli látið sig 

varða hvaða áhrif kyngervi hefur á líf þeirra og hefur karlafræðin vissulega hreyft við hinum 

gamalgrónu normum sem kyngervið byggir á. Karlafræðin er þannig ekki aðeins nýtileg til 

þess að gera rannsóknir og fræðast um karlmenn heldur stuðlar hún að kynjajafnrétti og 

réttlátara samfélagi. Eins og í kynjafræði fjallar karlafræðin um kyngervið sem hið félagslega 

atgervi og fjallar ekki aðeins um karla sem karlkyns verur, heldur um karla sem hafa sitt eigið 

kyngervi. Fræðin hafa einblínt svolítið á konur þegar fjallað er um kyngervi vegna þess hver 

áberandi þær hafa e.t.v. verið þegar verið er að ræða kyngervi, ójafnrétti og fleira. Karlafræðin 

er einnig nýtilegt tæki til þess að skoða karla innan hóps. Þó svo að kynhlutverk og kyngervi 

séu oftar en ekki í föstum skorðum samfélagsins verðum við að passa að setja ekki alla undir 

sama hatt og taka aðra félagslega þætti með í reikinginn s.s. kynþátt, stétt og kynhneigð svo 

eitthvað sé nefnt (Andersen, 2009, bls 15) 
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Karlmennska  

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) heldur því fram að þekktasta skilgreiningin á hugtakinu 

um karlmennsku sé sú að það sé karlmennskan sem greini karla frá konum. Í hinni almennu 

umræðu er hugtakið oft notað til að lýsa yfirburðum karla á líkamlega sviðinu framyfir konur 

en einnig er hægt að nota það þegar á að fjalla um stöðu kynjanna í samfélaginu hvort sem 

ætlunin sé að vinna að jafnréttissjónarmiðum eða verja þau viðteknu viðhorf sem tengjast 

karlmennskunni (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 58)  

 Hugtakið um viðteknar karlmennskuhugmyndir sem Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

(2004) fjallar um, lýsa karlmenskunni og viðveru hennar í orðræðunni nokkuð vel. 

Karlmennskuhugtakið er notað til að lýsa yfirburðum karla yfir konum, eða yfirburðum þeirra 

yfir veikari og valdaminni körlum. Ingólfur lýsir inntaki hugtaksins um viðteknar hugmyndir 

karlmennskunnar (e. hegemonic masculinity) nokkuð vel og þá á hann við að þær hugmyndir 

sem eru ríkjandi í samfélaginu verði að viðteknum hugmyndum. Í karlmennskunni þrífast 

margar þessara viðteknu hugmynda vel þar sem við lifum að mörgu leiti í mjög kynjuðu 

samfélagi. Það er t.d. viðtekin hugmynd karlmennskunnar að karlar séu líkamlega sterkari en 

konur. Flestir eru sammála um þetta og því er þessi hugmynd ríkjandi, eða viðtekin, eins og 

Ingólfur orðar það. Líkamlegir yfirburðir karla eru þó síst af öllu eina viðtekna hugmyndin um 

karlmennskuna. Karlar og karllægar hugmyndir eru mjög vinsælar í stofnunum og innviðum 

samfélagsins og þó svo að konur komist til valda í auknum mæli þá er þessi karllæga 

hugmyndafræði ennþá ríkjandi. Karlmennskan er þannig valdur af því að orðræðan í 

samfélaginu er að mestu leyti byggð á karlmennsku og karllægum gildum sem karlar hafa 

skapað í gegnum árin. Ætli konur sér að halda þeim völdum sem þær þó hafa náð hingað til 

verða þær að fylgja þessum hugmyndum í meginatriðum, að minnsta kosti á meðan 

áþreifanlegt misræmi er á stöðu kynjanna eins og enn má finna í dag (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004, bls. 59).  

 Eins og áður sagði eru líkamlegir yfirburðir karla ekki eina viðtekna hugmyndin í 

samfélaginu. Sú ríkjandi staða karla sem veitir þeim yfirburði á mörgum sviðum heldur áfram 

að vera viðtekin. Oft eru karlar álitnir hæfari til ákveðinna starfa og það má segja að þeir sæki 

í ákveðina störf og verkefni sem styrkja stöðu þeirra sem karla. Á meðan konur eða aðrir 

jafnréttissinnar gera ekki athugasemdir við stöðu karla t.d. á vinnumarkaði og á heimili eru 

körlum allir vegir færir til að viðhalda og jafnvel styrkja stöðu sína í karlmennskunni. Þeir 

eiga auðvelt með að hyggla hver öðrum í störf og stöður og halda þannig þeim viðteknu 
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hugmyndum um „að svona hafi þetta alltaf verið“ ríkjandi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2004, bls. 62-63).  

 Hugmyndir um viðteknar karlmennskuhugmyndir (e. hegemonic masculinity) komu 

fyrst fram á sjónarsviðið í femínskri orðræðu þegar fræðimennirnir Tim Carrigan, Bob 

Connell og John Lee skrifuðu greinina Toward a new sociology of masculinity í tímaritið 

Theory and Society árið 1985. Félagsfræðingurinn Stephen Whitehead (1999) segir frá því í 

einni af greinum sínum hvernig hugtakið þróaðist fram að lokum 20. aldarinnar, en hann vill 

meina að hugtakið hafi ekki fengið réttláta meðferð og hafi í raun og veru verið notað á of 

einfaldan hátt á hinum pólitíska vettvangi fræðaheimsins. Hann telur aðalgallan á notkun 

hugtaksins vera sá að það alhæfi of mikið og setur suma karlmenn, þá karlmenn sem hugtakið 

er gjarnan notað yfir, í sérflokk og í þann flokk komist ekki aðrir. Að hans mati er það vitað 

mál að konur og samkynhneigðir karlar geti að einhverju leyti gengist upp í kyngervi hins 

típýska karlmanns en hugtakið um viðtekna karlmennsku leyfi það yfirleitt ekki. Whitehead 

leggur túlkun sína í hugtakið um viðteknar karlmennskuhugmyndir í að það sé fyrst og fremst 

lýsandi fyrir þau forréttindi sem karlar hafa vegna kyns síns og sé þannig jafnvel örlítið að 

renna stoðum undir eðlishyggjuna. Að karlar séu bara svona af náttúrunnar hendi og þess 

vegna sé það hluti af karlmennsku að vera valdasöm og yfirgnæfandi. Reyndar er Whitehead 

nokkuð gagnrýninn á hugtakið í heild sinni og talar um að það sé eiginlega ekki meira en 

hálfkarað verk sem ekki getur þjónað félagslegri fræðimennsku að nokkru viti. Það hafi 

möguleika á að ná lengra og verða til margs nýtilegt en þá verði að færa það uppá næsta stig. 

Whitehead bendir einnig á að hugtakið hafi fengið að lifa í fræðaheiminum svo til óáreitt í 

þessa áratugi sem það hefur verið notað og ekki verið gagnrýnt nægilega vel. Hann talar um 

að það geti verið skilvirkt á ákveðinn hátt en þá þarf það líka að uppfærast miðað við 

nútímann og vera ekki hafið yfir gagnrýni (Whitehead, 1999, bls. 58-59). 

Fræðimaðurinn R.W. Connell hefur mikið fjallað um karlmennsku og er sá 

fræðimaður sem hefur hvað mest fjallað um hugtakið um viðteknar karlmennskuhugmyndir. Í 

bókinni Masculinities eftir Connell sem kom út árið 1995 er fjallað ítarlega um 

karlmennskuna eins og hún kom fyrir þá og það má segja að það hafi kannski verið upphaf  

blómatíma karlmennskuhugmynda. Connell nefnir nokkrar meginskilgreiningar þegar kemur 

að karlmennsku, s.s. eðlishyggju, raunhyggju, normi og táknfræði. Einnig má finna 

skilgreiningar og umfjöllun um vald, kúgun, samsekt og fleiri skilgreiningar sem hafa einnig 

fengið á sig gagnrýnisraddir. Connell (1995) talar t.d. um að staðalmyndir karlmennskunnar 

séu Hollywood stjörnur á borð við John Wayne, Clint Eastwood og fleiri þeim líkir sem afar 

fáir í hinni hversdagslegu veröld nái að uppfylla. Í sömu andrá talar hann um að þessir 
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Hollywood leikarar séu norm þegar kemur að karlmennskuímynd. Það má spurja sig hvort 

það geti á sama tíma verið norm og útópísk staðalmynd sem aðeins fáir karlmenn nái að 

uppfylla að einhverju leiti. Moller (2007) gagnrýnir þetta og talar um að þetta sé gamaldags 

nálgun og í raun og veru ekki uppbyggileg nálgun á hugtakinu um karlmennsku. Moller 

bendir á nokkra galla á því að nota þessar skilgreingar þegar verið er að skoða karlmennsku 

og kyngervi og nefnir þar t.d. normið. Gagnrýni Whitehead (1999) og Moller (2007) er á þá 

leið að karlmennskuhugmyndir frá þessu tímabili hafi alls ekki staðist tímans tönn og séu í 

raun og veru barn síns tíma. Í bókinni Masculinities (1995) talar Connell í þá veru að það sem 

sé karlmannlegt sé andstæðan við kvenleika og einnig  talar hann um vald og kúgun þegar 

kemur að karlmennskunni (Connell, 1995, bls. 67-75). Hann er einnig gagnrýndur fyrir að 

leyfa ekki kyngervishugtakinu að njóta sín þegar kemur að ákveðnu flæði. Whitehead 

gagnrýnir þetta á þeim forsendum að margt geti verið karlmannlegt í fari kvenna og kvenlegt í 

fari karla. Þessa nálgun virðist skorta hjá Connell og því virðist við fyrstu sýn að hugtakið um 

viðteknar karlmennskuhugmyndir nái ekki að lifa tímans tönn eins og hugtakið um kyngervi 

hefur gert (Whitehead, 1999, bls. 58-59).   

 Michael Moller hefur einnig skrifað sjálfur um hugtakið um viðteknar  

karlmennskuhugmyndir. Hann er að mörgu leiti sammála Connell og hefur hans 

fræðimennsku til vegs og virðingar í grein sinni Exploiting Patterns: A critique of Hegemonic 

Masculinity. Það eru þó nokkrir hlutir sem Moller er ósammála og er hans túlkun á hugtakinu 

á þann veg að það verði að taka aðrar breytur karlmannsins með í dæmið þegar verið er að 

rannsaka karlmennsku. Hann gagnrýnir notkun hugtaksins þegar það er notað til að greina og 

rannsaka karla aðeins á þeim forsendum að vera karlar. Honum finnst notkun hugtaksins 

jafnvel of niðurnjörvuð og því ekki gefa rétta mynd af því sem verið er að rannsaka. Honum 

finnst Connell eiga það til að setja alla karla undir sama hattinn útfrá einni og sömu 

forsendunni og ætla að fá agaða, pólítískt rétthugsandi en jafnframt rétta niðurstöðu þegar 

verið er að skoða karlmenn útfrá viðteknum hugmyndum um karlmennsku. Til þess að fá 

nákvæmari niðurstöður þyrfti að taka tillit til fleiri þátta í fari manna og tilfinninga. Moller 

bendir á að aðrir þættir sem móta manninn séu samkvæmt viðteknum 

karlmennskuhugmyndum flokkað sem eitthvað „annað“ (e. other) og ekki gefinn neinn frekari 

gaumur. Þetta finnst Moller miður og ekki til að styrkja notkun hugtaksins. Hann nefnir t.a.m. 

samkynhneigð sem dæmi. Fyrir Moller er samkynhneigð partur af kyngervi mannsins og því 

óhjákvæmilegt að taka það með í reikninginn þegar horft er til karlmennsku hans (Moller, 

2007, bls. 265). Connell bendir hinsvegar á það í sínum málflutningi að þrátt fyrir að 

viðteknar karlmennskuhugmyndir falli ef til vill undir normið þá er afar erfitt fyrir hinn 
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venjulega karl að gangast uppí hlutverki viðtekinna karlmennskuhugmynda því þar er í raun 

og veru um að ræða hinn fullkomna karlmann holdi klæddan. T.a.m. nefnir Connell 

Hollywood leikara á borð við John Wayne, Humprey Bogart og Clint Eastwood sem týpíska 

holdgervinga karlmennskunnar í hinum útópíska heimi hennar (Connell, 1995, bls. 70). Þarna 

má sjá augljósan ágreining hjá fræðimönnunum tveimur því þar sem Moller vill taka tillit til 

fjölbreytileika mannsins þegar verið er að skoða karlmennsku þá vill Connell einmitt ekki 

víkka út hugtakið í takt við fjölbreytileikann. Það má ef til vill draga þá ályktun af því að það 

sé vegna þess að eðli hugtaksins hefur hingað til verið að líta á karlmennsku sem þær 

hugmyndir sem samfélagið sjálft heldur á lofti og samþykkir. Á meðan ákveðin staðalmynd er 

til af karlmanni er það viðtekin karlmennskuhugmynd hans.  

Moller finnst Connell einfalda hugtakið um viðteknar karlmennskuhugmyndir á 

köflum og er sammála gagnrýni Whitehead (1999) þegar hann nefnir að hugtakið hafi ekki 

náð að fylgja hinni femínísku orðræðu þegar kemur að kynja- og karlafræðum, hlutgervingu 

og pælingum um vald (Moller, 2007, bls. 263 -265). Hann gagnrýnir Connell sérstaklega 

þegar hann ræðir um karlmennsku og vald því að túlkun Mollers er sú að vald og kúgun þurfi 

ekki endilega að fara saman. Honum finnst mikilvægt að ræða um vald á öðrum nótum heldur 

en að það sé endilega kúgun og það sé einmitt til þess að efla hugtakið í notkun þess. Einnig 

setur hann spurningamerki við það að karlar í fræðaheiminum séu að rannsaka 

karlmennskuhugtök og það megi stundum merkja á rannsóknum og vinnu fræðimanna. 

Honum finnst mikilvægt að hægt sé að ræða karlmennsku án þess að dæma, hrökkva í vörn og 

láta tilfinningasemi hlaupa með sig í gönur (Moller, 2007, bls. 263-268).  

 R.W. Connell og James Masserschmidt fjalla einnig um hugtakið um viðteknar 

karlmennskuhugmyndir í grein sinni Hegemonic masculinity: Rethinking the Concept frá 

árinu 2005. Undanfari hugtaksins um viðteknar hugmyndir um karlmennsku koma úr ýmsum 

áttum og má t.d. nefna að hugtakið um karlmannshlutverk (e. male role) fór mikinn í 

fræðaheiminum á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar. Fleiri áhrifavaldar stuðluðu að 

tilkomu hugtaksins, m.a. femínískar rannsóknir á feðraveldinu, rannsóknir á svokölluðum 

karlmannshlutverkum (e. male role), réttindabarátta samkynhneigðra, kvenfrelsishreyfingin 

(e. women´s liberation movement) og fleiri.  (Connell og Masserschmidt, 2005, bls 830-831).   

 Í grein þeirra Connells og Masserschmidt má segja að Connell hafi tekið gagnrýni 

kollega sinna til greina því nú kveður svolítið við annan tón þegar kemur að umræðu um 

karlmennsku og viðteknar venjur karlmennskunnar. Í þessari grein er túlkun Connells og 

Masserschmidt á hugtakinu um viðteknar karlmennskuhugmyndir á þá leið að mikilvægasti 

og skilvirkasti þáttur þess er að það lítur ekki á karlmennsku sem eina ákveðna hugmynd sem 
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allir karlmenn ættu að sækjast í að líkjast, heldur er í raun og veru um margskonar 

karlmennskur að ræða. Þeir telja þetta mikilvægan þátt vegna þess að þar sem hugmyndir um 

karlmennsku sé huglægt mat á persónuleika allra karlmanna þá geti eitt ákveðið form á 

karlmennsku einfaldlega aldrei gengið upp. Fyrir utan það að karlmenn innan þess hóps eru 

auðvitað ákaflega ólíkir þá má ekki gleyma því að þeir falla heldur ekki allir að sama 

kyngervinu. T.d. falla samkynhneigðir karlmenn ekki endilega í sama flokk þegar lítur að 

kyngervi og karlmennsku og gagnkynhneigðir karlar, og upplifa sína karlmennsku þ.a.l. á 

annan hátt. Þetta sýnir að karlmennska er ekki aðeins það sem skilur karla að frá konum á 

hinu félagslega sviði heldur má segja að karlmennskan geti birst okkur í mörgum ólíkum 

myndum. (Connell og Masserschmidt, 2005, bls. 846). Aðrir kostir hugtaksins að þeirra mati 

eru þeir að það getur tekið mið af nútímanum og verður þannig ekki barn síns tíma (Connell 

og Masserschmidt, 2005, bls 846). 

 Það er álit Connell og Masserschmidt að það sé mikilvægt að líta á viðteknar 

karlmennskuhugmyndir sem ákveðið hegðunarmunstur í samfélaginu án þess að líta á þær 

sem tæki til að beita valdi. Þó að það megi færa rök fyrir því að karlmennska sé jafnvel 

valdasamt kúgunartæki þá gangi ekki upp að nota það þannig í málefnalegri umræðu ef það á 

að vera til einhvers gagns (Connell og Masserschmidt, 2005, bls. 846). Aðrir varhugaverðir 

vinklar þegar kemur að notkun hugtaksins er m.a. að nota það þannig að það nýtist í 

rannsóknum á sem flestum hópum en útiloki ekki karla á forsendum stéttar, þjóðernis og fleiri 

þátta sem ekki endilega eru algengir á vesturlöndunum. Með þessu er átt við að þegar 

hugtakið er notað í fræðilegri umræðu er mikilvægt að það fylgi þróun kyngervisins sem 

auðvelt að móta utan um mismunandi hópa. Það er einnig mikilvægt að flétta saman þessi tvö 

hugtök til þess að sjá stöðu kvenna þegar kemur að karlmennskunni. Konur koma líka að 

mótun karlmennskunnar á einhvern hátt og það er mikilvægt að skoða karlmennskuna með 

ákveðnum kyngervisgleraugum til þess að sjá þau áhrif. Með því að skoða einnig þá hópa sem 

hafa lélegri félagslega stöðu í samfélaginu miðað við hinn dæmigerða karlmann, er verið að 

stuðla að enn betri og frekari rannsóknum í karlafræðum og er það gott að mati þeirra Connell 

og Masserschmidt (2005, bls. 848).  
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Líkamsmenning; mótun líkamans í samfélagslegu samhengi 

 Ég held að það megi fullyrða að umskurður sé stór þáttur þegar kemur að breytingu á  

líkamanum. Umskurð þarf að framkvæma með skurðaðgerð og hluti líffæris er fjarlægður. En 

umskurður er þó síður en svo það eina sem maðurinn notar til að móta líkama sinn og nú á 

dögum má segja að það sé býsna margt sem við gerum til þess að móta líkamann að þeim 

kröfum sem samfélagið og menning okkar fer fram á. T.d. má nefna holdafar, skreytingar á 

borð við húðflúr og pinna sem stungnir eru í gegnum húð, málningu, hárgreiðslur sem og 

ýmsar breytingar sem gerðar eru í nafni trúar, hvort sem um er að ræða kristni eða eitthvað 

annað. Mér finnst fróðlegt að skoða það hvernig við breytum líkama okkar yfirleitt og 

afhverju. Hvort það séu tískubólur sem ráða för eða hvort um er að ræða fyrirbæri sem eru 

orðin merkingabær í menningu okkar. Hvort breytingar á líkama tengist velmegun eða fátækt, 

stétt, stöðu eða trúarlegri afstöðu þeirra sem breyta líkama sínum á einhvern hátt.  

 Í grein þeirra Jennifer L. Durenne og Eugene V. Beresin (2004) fjalla þau m.a. um það 

hvernig menningarlegir þættir eins og sjónvarp, kvikmyndir, útvarp, internet og aðrir 

fjölmiðlar eiga þátt í að skapa þá pressu á fólk sem gjarnan vill líta út eins og kvikmynda- og 

tónlistarstjörnur. Þau telja að með auknu aðgengi að fjölmiðlum sem og allri þeirri tækni sem 

bæst hefur í safnið á síðustu áratugum þá hafi útlitsdýrkun aukist sem síðan hefur jafnvel leitt 

til átröskunarsjúkdóma. Útlitsdýrkunin og áherslan á að vera grannur er nú gengin það langt 

að með tilkomu internetsins er hægt að finna síður sem líta á sjúklegt ástand 

átröskunarsjúklinga sem lífstíl og þar má finna allskyns fróðleik um það hvernig skal halda 

sér í því ástandi. Þetta er kallað „pro ana“ fyrir anorexíu eða „pro mia“ fyrir búlemíu. Á hinn 

bóginn benda þau einnig á að tíðni of feitra hefur aukist mikið á síðustu árum og áratugum. 

Þau telja að jafnvel megi rekja aukna offitu til menningarlegra þátta að einhverju leyti eins og 

t.d. sjónvarpsáhorfs, kyrrsetuvinnu o.fl. Það getur vissulega haft neikvæðar afleiðingar þegar 

kemur að líkamsímynd og andlegri heilsu fólks þegar það er of feitt í heimi þar sem allt kapp 

er lagt á að vera í sem besta formi (Durenne og Beresin, 2004, bls.257-259). 

 Þó svo að aukið aðgengi að fjölmiðlum í nútímanum hafi áhrif á hvernig við byggjum 

upp sjálfsmynd okkar benda Durenne og Beresin þó á að það sé ekki aðeins vegna 

fjölmiðlanna sem við leggjum hart að okkur að breyta okkur í átt að fyrirmyndunum. Sagan 

segir okkur að áhersla á líkamlegt atgervi hafi alltaf verið til og t.d. þegar velmegun var mikil 

á vesturlöndunum hafi það verið vinsælt meðal kvenna að vera grannar og veiklulegar, 

heimavinnandi og jafnvel með húshjálp. Í síðari heimsstyrjöldinni og í öðrum hallærum þegar 

konur þurftu út á vinnumarkaðinn var þeim talið til tekna að vera sterklega byggðar til þess að 
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geta unnið erfiðisvinnu. Þetta sýnir fram á að stétt og staða getur skipt máli hvað varðar 

líkamsmótun (Durenne og Beresin, 2004, bls. 257-258). 

 Susan Bordo er á svipuðum nótum í bók sinni Unbearble Weight (1993) þar sem hún 

fjallar um mótun líkamans í hinu vestræna samfélagi og þær kröfur sem samfélagið setur á 

okkur hvað varðar líkamlegt atgervi. Hún fjallar um auglýsingar og fjölmiðla sem miðla 

þessum skilaboðum til okkar og að mínu mati fer hún jafnvel ögn lengra með þetta heldur en 

Durenne og Beresin, sérstaklega þegar hún talar um hungur sem hugmyndafræði í 

nútímanum. Hungri sem hugmyndafræði lýsir Bordo þannig að þegar við vesturlandabúar, 

sem í samanburði við aðra jarðarbúa höfum næga fæðu, erum stöðugt að halda í við okkur í 

mat til þess að gangast við kröfum samfélagsins um líkamsvöxt. Bordo talar um hungur sem 

hugmyndafræði vegna þess að auglýsingar í fjölmiðlum sem innihalda kröfur um nettan 

líkamsvöxt eru farnar að gefa það í skin að það sé partur af hinum eftirsóknarverða 

líkamsvexti að eiga hálf töffaralegum samskiptum við mat. Að borða aðeins eins lítið og 

maður kemst af með er að hafa stjórn. Hafa stjórn á eigin líkama og hvernig hann lítur út. Ef 

manneskja hefur það vald er hún talin standast freistingar og hafa stjórn á sjálfri sér (Bordo, 

1993, bls. 99-103). 

 Bordo telur einnig að það sé ákveðið samhengi á milli þeirra samfélagslegu krafna og 

átröskunarsjúkdóma. Ástæða átröskunarsjúkdóma er vissulega mikil ráðgáta og er ekki hægt 

að skella allri skuldinni á menningu eða kröfur samfélagsins, en Bordo bendir þó á nokkra 

þætti sem gætu mögulega bent á þetta samhengi. Hún nefnir Marilyn Monroe sem dæmi. 

Þegar Monroe var upp á sitt besta þótti hún holdgervingur kvenleikans og var sú fyrirmynd 

sem margar konur litu upp til og vildu líkjast. Nú eru kvikmynda- og poppstjörnur hinsvegar 

allt öðruvísi og miklu grennri en Marilyn Monroe var á árum áður og það gefur okkur 

vísbendingu um hversu mikið viðmiðin í þessum málum hafa breyst (Bordo, 1993, bls 140-

141). Annað dæmi um þetta er að frægustu og vinsælustu fyrirsæturnar í dag eru allt að því 

20% fyrir neðan sín kjörþyngd miðað við hæð. Þess má geta að þegar manneskja er 15% fyrir 

neðan sína kjörþyngd er hún í hættu á að vera með anorexíu (Dittmar, 2007, bls. 13).  

Bordo kemur einnig með annan mjög áhugaverðan vinkil inn í umræðu sína um hið 

eftirsóknarverða hungur, og það er kyngervi þegar kemur að mat og auglýsingum um mat. 

Hún bendir t.d. á þá staðreynd að karlar sem þjást af lotugræðgi borða ekki endilega í einrúmi 

þegar þeir eru að kljást við sinn sjúkdóm heldur borða þeir á meðal annarra. Konur með 

lotugræðgi hinsvegar vilja oftar vera einar þegar þær borða til þess að utanaðkomandi sjái 

ekki hversu mikið þær borði, því eins talað var um hér að ofan varðandi hungur sem 

hugmyndafræði, þá er ekki eftirsóknarvert að borða mikið (eða borða yfirleitt), og beinast þau 
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skilaðboð sérstaklega að konum að mati Bordo. Í karlmannlegu kyngervi þykir það 

karlmannlegt að karlmenn taki hraustlega til matar síns og því er það engan veginn 

skömmstulegt fyrir karla að borða mikið. Bordo sannar mál sitt enn frekar með því að benda á 

að í auglýsingum í fjölmiðlum þar sem konur auglýsa eitthvað matarkyns eru þær nær alltaf 

að auglýsa eitthvað sem er í litlum bitum þannig að auðvelt sé að henda reiður á hversu mikið 

er borðað. T.d. litla súkkulaðimola í stað snakkpoka því að konur mega aðeins leyfa sér 

eitthvað lítið til þess að viðhalda hugmyndunum um hungrið og líkamsvöxtinn sem 

fjölmiðlarnir halda að okkur. Auglýsingar sem eru leiknar af körlum og eiga að einblína á 

karla sem markhóp eru hinsvegar öðruvísi. Þar er ekki verið að leggja sömu áherslu á það hóf 

sem konur eru hvattar til að sýna, og karlar eru hvattir til að borða hraustlega (Bordo, 1993, 

bls. 129).  

Helga Dittmar er breskur fræðimaður sem mikið hefur skrifað um áherslur á líkamann 

út frá menningarlegu og samfélagslegu sjónarmiði og hefur hún mikið skrifað um þennan 

málaflokk út frá neysluhyggju (e. consumer culture). Það er áhugavert að skoða 

neysluhyggjuna þegar kemur að líkamsmótun því að eins og Dittmar bendir á, þá er 

líkamsmótun í mörgum tilfellum einmitt einhverskonar neysla (Dittmar, 2007, bls. 34). 

Dittmar talar um hversu mikilvægt það þyki nú til dags að eiga allskonar hluti. Hún segir það 

áberandi hjá börnum og unglingum, sem og fullorðnum, hversu mikilvægt að eiga réttu 

hlutina þó svo að notagildi eða nauðsyn þeirra sé ekki endilega svo mikið. Gildi þess að eiga 

vinsæla hluti er m.a. það að eigendur þeirra telja þá færa sér vinsældir, viðurkenningu og 

hamingju. Dittmar bendir á hversu auðvelt er að færa þessa neysluhyggju yfir á líkamlega 

menningu og hvernig eigendur fyrirtækja og aðrir auglýsendur nýta sér hversu eftirsóknarvert 

er að vinna að hinum rétta líkamsvexti. Hlutir og allskonar nýjungar sem settar eru á markað 

nánast daglega eru tengdar við hvernig hægt sé að gera líkamann að hinum fullkomna líkama 

sem við sækjumst öll eftir. Þegar kemur að því að auglýsa vörur sem eiga að hjálpa okkur að 

öðlast vinsælan líkamsvöxt er ekki síður lögð áhersla á að með réttum líkamsvexti öðlumst 

við gott líf, góða sjálfsmynd og ekki síst að við verðum einhvernveginn aðeins líkari þeim 

sem við lítum upp til, t.d. kvikmyndastjarna, tónlistarmanna og annars frægs framáfólks 

(Dittmar, 2007, bls. 1-2). Þrátt fyrir allar þær vörur og hluti sem til eru á markaðnum til þess 

að fegra líkamann á einhvern hátt er það samt svo að allar auglýsingarnar og líkamsmenningin 

eins og hún birtist okkur í fjölmiðlum hefur ekki góð áhrif á neytendur. Rannsóknir sýna að 

neytendur bera sig saman við fyrirsætur, poppstjörnur og kvikmyndastjörnur og er sá 

samanburður oftast neytandanum í óhag. Fólki finnst það ekki nægilega fallegt eða flott 
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miðað við fyrirmyndirnar og líta á sjálfa sig sem óæðri og með ófullkomnari líkama. Þetta 

leiðir til minna sjálftrausts og lélegri sjálfsmyndar.  

 Það er hægt að sjá ýmsar hliðar neysluhyggjunnar og m.a. bendir Dittmar á þá 

félagslegu hlið að verslunarmiðstöðvar eru orðnar að vinsælum stöðum sem þykir sjálfsagt að 

nota til að hitta annað fólk og eyða tíma sínum þó ætlunin sé kannski ekki endilega að versla. 

Á hinn bóginn bendir hún líka á að neysluhyggjan hefur í raun og veru meiri áhrif á okkur en 

við gerum okkur grein fyrir. Við kaupum gjarnan hluti með það í huga að bæta tilfinningalíf 

okkar eða vinna okkur inn virðingu annarra. Þannig búum við til ákveðna ímynd af okkur út á 

við í gegnum veraldlega hluti. Markaðsfræðin leggur mikla áherslu á að telja okkur trú um 

það að það sé mikil tenging á milli hluta, heilbrigðis og þess að eiga gott líf. Markaðsfræðin 

leggur einnig áherslu á að þær vörur sem verið er að auglýsa, í þessu tilfelli til að breyta og 

bæta líkama okkar, geti í raun og veru breytt okkur í átt að þeim fyrirmyndum sem við lítum 

upp til. Dittmar telur það fullvíst að þessar kröfur sem samfélagið leggur á okkur í nafni 

viðskipta, markaðs og líkamsdýrkunar séu mjög óheilbrigðar og ekki góðar fyrir sjálfsmynd 

fólks (Dittmar, 2007, bls. 2).  

 Richard Ryan lýsir óheilbrigðum hugmyndum þannig að siðferðisgildi mannfólksins 

hafi hreinlega breyst í aldanna rás og það sem áður þótti sjálfselska og græðgi þyki nú á 

dögum einfaldlega merki um að vera duglegur að koma sér áfram og sækjast eftir því sem 

maður vill. Hann talar um það hvernig við höfum tileinkað okkur neysluhyggjuna og að 

skoðanir okkar um mikinn auð og veraldlega hluti sér ofarlega á borði. Hann gengur svo langt 

að segja að við séum í minna mæli farin að meta okkur sjálf eftir innviðum okkar og 

heiðarleika, heldur séum við farin að leggja ofuráherslu á eiga mikið og láta aðra sjá hvað við 

eigum mikið. Einnig er auðveldara að dæma annað fólk í kringum okkur eftir því hvernig það 

lítur út, hversu mikið það á og hvort það á réttu hlutina (Ryan í Kasser, 2002, bls. ix-x). 

Catalano og Sonnenberg benda einnig á það hversu mikið auðveldara það sé að dæma 

manneskju fyrir það hvað hún á frekar heldur en hvað hún í raun og veru er. Hættan við það er 

einnig sú að með tímanum er líklegt að við förum sjálf að dæma okkur fyrir hvað við eigum 

frekar en hvað við erum. Það er hætta á að við ruglum þeirri ímynd sem við sköpum okkur út 

á við, við hina raunverulegu sjálfsímynd. Hinn raunverulegi galli við neysluhyggjuna má 

segja að sé þegar manneskja er farin að meta sjálfa sig ekki meira virði en bíllin sem hún á 

eða eitthvað slíkt (Catalano og Sonnenberg, 1993, bls. 37-38). 

Mary Douglas og Baron Isherwood koma líka með ágætis skilgreiningu á 

neysluhyggju og er áhugavert að setja það í samhengi við líkamsmótun. Þau vilja meina að 

neysluhyggja sé aðallega drifin áfram af áróðri sem við erum sífellt að hlusta á. Að það sé 
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stöðugt verið að segja okkur hversu mikilvægt það sé fyrir okkur að eiga allskonar hluti. Þeir 

sem reka þennan áróður séu þá helst þeir sem trúa því að eftir því sem fólk kaupi meira því 

betri verði efnahagur samfélagsins sem aftur skilar sér í betra lífi fyrir neytandann. Þessi 

áróður felst einna helst í því að láta neytandann trúa að hann sé að leggja mat á hvaða hluti 

hann vantar, en í raun og veru er hann sannfærður af markaðsöflum um að hluturinn sé 

nauðsyn í lífi hans (Douglas og Isherwood, 1996, bls. 3-4). Þetta eru svipuð rök og sjá má hjá 

Bordo og Dittmar þó útfærslan sé e.t.v. aðeins öðruvísi. Þar sem Douglas og Isherwood tala 

um áróður og markaðsöfl tala Bordo og Dittmar um auglýsingar og óheilbrigðar kröfur 

samfélagsins þegar kemur að líkamsmótun okkar, allt í sama tilgangi, þ.e.a.s. sannfæra okkur 

að við þurfum eitthvað utanaðkomandi inní líf okkar til að veita okkur meiri hamingju.  
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Umskurður  

 Nú þegar farið hefur verið í þá kenningarlegu nálgun líkt og gert hefur verið hér að 

ofan er fróðlegt að skoða þessi hugtök í samræmi við umskurðinn sjálfann og skoða það 

hvaða merkingu þessi hugtök hafa í tengslum við umskurðinn.   

Umskurður hefur verið til frá örófi alda. Þetta er ein elsta skurðaðgerð sem vitað er um 

og hafa fundist u.þ.b. 3500 ára líkamsleifar af mönnum sem taldir eru hafa verið umskornir.   

Umskurður er siður sem hefur tekið sér bólfestu í mörgum trúarbrögðum, einna helst í 

gyðingdómi og íslam. Enn þann dag í dag er umskurður framkvæmdur á drengjum í þessum 

trúarbrögðum og er hann mjög algengur. Í gyðingdómi er það í lögum að það skuli umskera 

alla heilbrigða drengi átta daga gamla. Enn þann dag í dag er umskurður mjög mikilvægur á 

meðal gyðinga og það heyrir til undantekninga ef honum er sleppt (Glass, 1999, bls. 17). 

Umskurður er líka mjög mikilvægur í íslam og það er mjög sterk hefð að umskera drengi á 

meðal múslima. Múslimar umskera sína drengi helst sjö daga gamla ef kostur er á því, en 

einnig eru til mörg dæmi þess að þeir séu umskornir síðar, jafnvel fram á unglingsaldur 

(Gatrad, Sheikh og Jacks, 2002, bls. 76). Í Ameríku hefur það líka verið til siðs að umskera 

nýfædda drengi og er það nú nánast eina landið sem talist getur til vesturlanda sem hefur 

viðhaldið hefðinni vegna menningarlegra áhrifa. Þar varð mikil sprenging í umskurði um 

miðja 19. öldina og sýnir það að umskurður er ekki alltaf bundinn við trúarbrögð eða 

skilgreindur sem hluti af þeim. Joseph Zoske (1998) talar m.a. um að vörn gegn sjálfsfróun, 

krabbameini og kynsjúkdómum hafi þá verið talin gagn umskurðarins. Hinsvegar var 

umskurður þó mikið vinsælli á meðal millistéttarinnar heldur en verkamannastéttarinnar og 

var algengt að talað væri um umskurðinn sem staðal bandaríkjamannsins. Þó svo að meirihluti 

bandarískra drengja sé enn umskorin fer umskurði þó hnignandi þar í landi og hefur tíðni hans 

minnkað mikið (Zoske, 1998, bls. 4-6).  

 Umskurðurinn er framkvæmdur þannig að forhúð limsins er skorin af. Aðferðin sem er 

notuð við aðgerðina hefur verið mjög svipuð í áraraðir og er hún frekar einföld í framkvæmd. 

Forhúðin er toguð frá kóngnum og klippt af með þar til gerðum skurðáhöldum. Umskurður 

hefur í gegnum tíðina oftast verið framkvæmdur án þess að deyfa barnið og því hefur stundum 

verið haldið fram að það sé ástæðulaust að nota deyfingar vegna þess að ungabörn finni ekki 

sársauka. Í dag eru flestir sammála um að drengirnir séu ekki ónæmir fyrir sársauka en engu 

að síður eru þeir yfirleitt ekki deyfðir. (Zoske, 1998, bls. 4).  

 Í gyðingdómi fer umskurðurinn fram á trúarlegum nótum en þar er það alltaf maður 

sem ber starfsheitið mohel sem framkvæmir aðgerðina. Hann er ekki menntaður læknir en 
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hefur fengið þjálfun í umskurði. Hann framkvæmir aðgerðina í heimahúsi með fjölskyldu og 

vinum barnsins (Glass, 1999, bls. 18-19). Það virðist ekki vera jafn sterkar hefðir hvað varðar 

umskurðinn hjá múslimum en hann er oft framkvæmdur af mönnum sem hafa ekki menntun 

eða þekkingu á læknisfræði. Á sumum svæðum er umskurðurinn þó framkvæmdur á 

sjúkrahúsi þar sem barnið fæðist og er það þá umskorið áður en móðir og barn fara heim af 

sængurlegunni (Gartrat, Sheikh og Jacks, 2002, bls. 76).    

 J.M. Glass segir frá því í sinni grein (1999) að í lögum gyðinga sé það alveg skýrt að 

gyðingum beri að umskera drengi sína þegar þeir eru átta daga gamlir svo fremi sem ekkert 

ami að þeim. Það virðist sem þessi lög séu gyðingum afar heilög því að í gegnum tíðina hafa 

langflestir gyðingadrengir verið umskornir. Jafnvel þeir sem ekki telja sig sérstaklega trúaða 

finnst það samt mikilvægt að láta syni sína gangast undir umskurð. Samkvæmt Glass, sem 

bæði talar sem fræðimaður og gyðingur, skýrir frá því að það sé algjör nauðsyn á meðal 

gyðinga að drengir séu umskornir enda sé það bundið í lög þeirra. Á tímum þar sem reynt 

hefur verið að ráða niðurlögum við umskurði hafa gyðingar samt sem áður haldið siðnum 

áfram og einnig þeir sem ekki telja sig trúaða en tilheyra samt gyðingum vilja í langflestum 

tilfellum láta umskera drengi sína líkt og þeir eru sjálfir (Glass, 1999, bls 17). Það má því 

velta því fyrir sér hvort ástæðan fyrir umskurðinum sé að öllu leiti trú og lög eða hvort 

kyngervi og að tilheyra hóp spili líka hlutverk hér. Að stinga ekki í stúf og vera öðruvísi. 

Þegar ég velti fram þeirri spurningu hvort umskurður sé hluti af kyngervi þá er ég að velta því 

fyrir mér hvort að möguleg ástæða gæti verið að manneskjan vill tilheyra öðrum, finnast hún 

ekki vera utanveltu og vill uppfylla kröfur sinnar fjölskyldu sem og nærumhverfisins alls til 

þess að tilheyra því.  

  Eric Silverman er mannfræðingur sem fjallað hefur um umskurð í menningarlegu 

samhengi. Hann talar m.a. um að umskurður geti verið hluti af kyngervi hjá þeim hópum sem 

umskera sína drengi. Silverman nefnir t.d. að Merina trúflokkurinn á Madagascar trúi að 

umskurðinum fylgi aukin frjósemi, slíti strenginn á milli móður og sonar og geri hann að 

karlmanni. Það er talið að með umskurðinum sé hægt að sýna fram á að karlar þoli meiri 

sársauka heldur en konur því umskurðurinn er álitinn vera sársaukafyllri og meira mál en t.d. 

fæðingar og þeir hlutir sem konur þurfa vanalega að ganga í gegnum (Silverman, 2004, bls. 

421-422).  

Það má líka skoða framkvæmdina sjálfa á meðal gyðinga til að sjá ákveðin 

kyngvervishlutverk. Yoram Bilu (2003) fjallar um að það sé fyrst og fremst hlutverk föðursins 

að sjá til þess að drengurinn sé umskorinn og í raun og veru segja lögin að faðirinn eigi sjálfur 

að umskera son sinn. Faðirinn á þannig að sjá til þess að drengurinn öðlist sömu karlmennsku 
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og hann gerði sjálfur þegar hann var umskorinn. Einnig er það skylda að aðeins karlmenn sjái 

um umskurðinn að öllu leiti, þ.e. það er alltaf karlmaður sem framkvæmir umskurðinn og auk 

þess má engin kona vera viðstödd þegar hann er framkvæmdur (Bilu, 2003, bls. 179-180). 

Einnig má sjá annan kyngervisstrúktúr tengdan umskurðinum þar sem fjallað er um 

hreinleikann við umskurðinn. Tíðablæðingar konu er jafnan taldar frekar ógeðfelldar á meðal 

gyðinga og er umskurðurinn talinn hreinsa sveinbarnið af þeim óhreinleika sem fylgir 

móðurinni og fæðingunni. Þegar forhúðin er skorin af er það ákveðið merki um að nú sé búið 

að hreinsa drenginn af þessum kvenmannsleifum því að forhúðin er sett í flokk með tíðablóði 

móður hans. Þegar hann er laus við forhúðina er hann þar með strax komin í hóp þeirra 

karlmanna sem tilheyra hans samfélagi með tilliti til kyngervis og karlmennsku (Bilu, 2003, 

bls. 181-182).  

 Það er fróðlegt að skoða hversu viðtekin venja umskurðurinn er orðin, sérstaklega í 

Bandaríkjunum þar sem hann er mikið stundaður vegna hefðar. Joseph Zoske bendir á að 

umræðan sé á þá leið að umskurður á drengjum sé orðin venjuleg hegðun sem enginn kippir 

sér upp við. Hann gagnrýnir umskurðinn á þeirri forsendu að það sé hér verið að skera af 

heilbrigðan vef af lim drengsins sem er þarna af augljósum ástæðum, m.a. til þess að verna 

liminn fyrir núningi, sýkingum og óhreinindum frá þvagi og saur. Hann gagnrýnir að það sé 

framkvæmd svona stór og óafturkræf aðgerð á barni sem fær ekki tækifæri til að veita 

samþykki fyrir umskurðinn, einungis útfrá menningarlegum sjónarmiðum. Hann gagnrýnir 

heilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum fyrir að hafa tekið stóran þátt í því að gera umskurðinn að 

þeirri hefð sem hann er nú. Það þykir ekkert tiltökumál á meðal lækna og heilbrigðisstarfsfólk 

í Bandaríkjunum að umskera drengi og það telur hann vera ákveðna normalíseringu á 

umskurðinum. Auðvitað eru margir læknar þar sem sjálfir eru umskornir og finnst þetta því  

sjálfsagt og eðlilegt (Zoske, 1998, bls. 8). Það er einnig áhugavert að velta því fyrir sér hvort 

að umskurður sér á ákveðinn hátt á pari við þá líkamsmótun sem rætt var hér að ofan. Miðað 

við mat Zoske um að umskurður sé orðin að viðtekinni venju í þeim samfélögum sem hann er 

stundaður þá má ætla að hann sé mikilvægur partur af líkamsmótum í hugum þeirra foreldra 

sem ákveða að láta umskera drengina sína. Það er öruggt mál að umskurður er mjög mikilvæg 

líkamsmótun á meðal gyðinga þar sem það er álitið algjör nauðsyn að umskera drengi í 

samfélagi þeirra (Glass, 1999, bls. 17). Glass talar um að þeim gyðingum sem ekki eru 

umskornir sé jafnvel útskúfað úr sínu samfélagi og má áætla að umskurðurinn sér jafn 

mikilvægur, eða mikilvægari, heldur en aðrir þætti líkamsmótunar sem snúa að útliti (Glass, 

1999, bls. 17-18).  
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 Þó umskurður sé jafn algengur og hann er þá er hann samt umdeildur. Það eru fleiri en 

Zoske sem gagnrýna umskurðinn og t.d. má nefna að Benatar og Benatar (2003) setja 

spurningarmerki á bak við siðferðið við að umskera nýbura, sérstaklega með tilliti til þess að 

umskurðurinn er framkvæmdur án samþykkis þess sem er umskorinn. Þeir sem eru á móti 

umskurði í menningarlegu samhengi benda jafnan á það að skurðaðgerð sem framkvæmd er á 

fullorðinni manneskju án fulls samþykkis eða gegn vilja hennar er talin vera árás og því sé 

eins hægt að túlka umskurðinn sem slíka árás þó að um ungabarn sé að ræða (Benatar og 

Benatar, 2003, bls. 36-37). Jafnframt benda Benatar og Benatar á að nýburar finni gríðarlega 

mikinn sársauka á meðan verið er að umskera þá og á meðan sárið er að gróa. Umskurðurinn 

er oftast framkvæmdur deyfingarlaust og eina deyfingin sem virkar vel fyrir umskurðinn er 

líka sársaukafull í framkvæmd þannig að nýburi getur aldrei gengið í gegnum þessa aðgerð 

sársaukalaust (Benatar og Benatar, 2003, bls. 37). 

 Á hinn bóginn er jafnan bent á ákveðin kost sem fylgir umskurði. Daniel Halperin og 

Robert Bailey (1999) segja frá rannsóknum sem sýnt hafa fram á að karlmenn sem eru 

umskornir eru í minni hættu á að fá HIV veiruna eða aðra kynsjúkdóma. Þeir raunar hvetja 

menn í þeim löndum þar sem umskurður er vanalega ekki framkvæmdur, til þess að láta 

umskera sig til þess að forðast HIV og kynsjúkdóma (Halperin og Bailey, 1999, bls. 1814). 

Benatar og Benatar (2003) benda líka á þessar rannsóknir og einnig á rannsóknir sem benda til 

örlítið lægri tíðni hjá umskornum karlmönnum þegar kemur að krabbameini og 

þvagfærasýkingum (Benatar og Benatar, 2003, bls. 43). 

 Benatar og Benatar benda líklega réttilega á að það verða líklega aldrei allir sammála 

um umskurð, tilvist hans og réttmæti. Þeir leggja ekki mat á það hvort ávinningur umskurðar 

sé meiri en gallar hans en það sem þeir gagnrýna er að manneskja fái ekki sjálf að ákveða 

hvort hún kjósi að láta umskera sig eða ekki. Þeir gagnrýna að foreldrar ákveði fyrir börnin 

sín að láta fjarlægja af þeim heilbrigt líffæri með óafturkræfri aðgerð. Þeir leggja áherslu á að 

fólk fái sjálft að ákveða hvort það velji umskurð eða ekki því annað veki alltaf upp 

siðferðislegar spurningar hvort sem umskurðurinn er framkvæmdur í nafni trúar eða 

menningar (Benatar og Benatar, 2003, bls. 43-45)   
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