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Útdráttur 
 
Hugtakið karlmennska er félags- og menningarlega mótað og breytast því hugmyndir 
um karlmennsku með hverri nýrri kynslóð. Karlmannslíkaminn er í dag mjög 
sýnilegur í fjölmiðlum og hefur áhersla á vöðvamikinn líkama aukist á síðustu 
áratugum. Kúrekinn var lengi vel táknmynd karlmennskunnar en í upphafi níunda 
áratugarins tóku hasarhetjurnar við af honum sem áttu það allar sameiginlegt að vera 
mun vöðvameiri en áður hafði þekkst. Í ritgerðinni verður fjallað um kenningar sem 
tengjast karlmennskuhugmyndum, líkamsmyndum einstaklinga og hvernig 
karlmannslíkaminn birtist okkur í fjölmiðlum. Skoðað verður hvaða breytingar hafa 
orðið á líkama Ofmennisins og Leðurblökumannsins í kvikmyndum frá upphafi til 
dagsins í dag en þeir eiga það sameiginlegt að hafa birts reglulega á hvítatjaldinu 
síðan um 1950. Þá verður birtingarmynd James Bond skoðuð út frá 
karlmennskuhugmyndum og kortlagt hvernig hegðun hans og líkami breytist í takt við 
ríkjandi karlmennskuhugmyndir. 
 

Abstract 

The concept of masculinity is socially and culturally defined. Hence, the ideas of 
masculinity change with every new generation of men. The male body is quite 
explicitly displayed in today's media and the emphasis on muscular bodies has 
escalated over the past few decades. The cowboy used to be a symbol of masculinity 
but in the 1980s the action heroes that replaced him all had one thing in common; 
bigger muscles. This study looks into different masculinity theories, body image and 
how the male body is portrayed in the media. The body transformation of Superman 
and Batman in motion pictures is diagnosed as they have both appeared regularly on 
the big screen since 1950. James Bond is diagnosed from the perspective of different 
masculinity theories and how his body and attributes have changed with time.  
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   1. Inngangur 
	
Fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki í nútímasamfélagi og er oft litið á þá sem fjórða 

valdið. Fjölmiðlar nota margvíslegar boðleiðir til þess að koma skilaboðum sínum til 

almennings, efni fjölmiðla birtist okkur á prenti sem dagblað eða tímarit, í 

sjónvarpinu, útvarpinu og á internetinu (Nefnd á vegum menntamálaráðherra, 2005). 

Fjölmiðar eru taldir vera mótandi afl í myndun líkamsmynda og getur áreitið sem við 

sjáum t.d. í auglýsingum haft áhrif á líkamsmynd okkar (Dittmar, 2007). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á líkamsmynd kvenna og er staðallíkamsmynd 

kvenna sem við sjáum í fjölmiðlum verður sífellt grennri (Brown og Dittmar, 2005). 

Líkamsmynd karla sem við sjáum í fjölmiðlum er að verða vöðvastæltari hér í þessari 

ritgerð verður fjallað um birtingarmyndir karlmennsku í fjölmiðlum og gerð grein 

fyrir niðurstöðum úr rannsóknum sem gerðar hafa verið á líkamsmynd karla í 

fjölmiðlum á síðustu árum. 

 

Rannsókn Leit, Pope og Gary (2001) sýndi hvernig fyrirsætur í tímaritinu Playgirl 

höfðu bætt á sig vöðvamassa og minnkað fituhlutfall sitt á 24 ára tímabili.  

Það eru ekki aðeins fullorðnir einstaklingar sem taka eftir staðallíkamsmyndum sem 

fjölmiðlar birta heldur sjá börnin hana einnig. Fjallað verður um rannsóknir sem 

kortlagt hafa breytingar á líkamsmynd leikjabrúðna sem ætlaðar eru drengjum. En t.d. 

voru í rannsókn Pope, Olivarda, Gruber og Borowiecki (1999) til skoðunar 

leikfangabrúðurnar GI Joe og Stjörnustríðsdúkkurnar Logi Geimgengill og Hans Óli. 

Brúðurnar voru mældar og voru mál þeirra umreiknuð í þeim tilgangi að sjá hvernig 

þær myndu líta út í hæð meðalmannsins. Á þessum rúmu 30 árum höfðu brúðurnar 

bætt á sig miklum vöðvamassa og hreinlega hrunið í fituhlutfalli. Þetta er ein 

birtingarmynd breyttra hugmynda um karlmennsku í nútímasamfélagi. 

 

Í ritgerðinni er gerð grein fyrir niðurstöðum greiningar á breyttri líkamsmynd þekktra 

ofurhetja úr kvikmyndum, Ofurmennið og Leðurblökumaðurinn urðu fyrir valinu. Þeir 

eiga það báðir sameignlegt að hafa birst á hvítatjaldinu allt frá því um miðbik síðustu 

aldar og hafa þó nokkrir leikarar tekið sér hlutverk þeirra. Báðar hetjurnar hafa breyst 

mikið frá 1950 og sést það einna best á líkamsvexti þeirra, í dag líta ofurmenninn út eins 
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og vaxtaræktarkappar og segja má að Leðurblökumaðurinn sé jafnvel orðinn líkari 

vélmenni en manni. Einnig var James Bond skoðaður út frá karlmennskuhugmyndum og 

kenningum um ríkjandi karlmennsku en margir hafa tekið að sér hlutverk hans en hann 

birtist fyrst á hvítatjaldinu árið 1962 þá í túlkun Sean Connery. 

 

2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1. Karlmennska og kvenleiki 
 

Hugtakið karlmennska er mjög víðtækt og hafa margir reynt að skilgreina það. 

Ingólfur Á. Jóhannesson (2004) segir að karlmennska sé gildishlaðið hugtak hvort 

sem það er notað um jákvæða, neikvæða eða hlutlausa eiginleika og viðhorf. 

Einfaldasta útskýringin á karlmennsku er sennilega sú að hún greinir karla frá konum. 

Viðteknar hugmyndir um karlmennsku eru einnig agi, rökvísi, hlutlægni, samkeppni 

og eiginleiki til þess að bregðast snögglega við aðsteðjandi vanda og hættu. Hugtakið 

er einnig tengt völdum karla og líkamlegum yfirburðum þeirra yfir konum (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004). Í gegnum tíðina hafa eiginleikar karlmennskunnar verið 

eftirsóknaverðir, þar sem áhættusækni og ævintýragirni eru taldir vera góðir 

eiginleikar. Stelpum sem haga sér eins og drengir (e. Tomboy) er hrósað á meðan 

drengir sem haga sér eins og stelpur (e. Sissy) eru litnir hornauga. Það endurspeglar 

ágætlega virðinguna sem annars vegar er borin fyrir eiginleikum tengdum 

karlmennsku og hins vegar kvenlegum eiginleikum. Hugtakið karlmennska er félags- 

og menningarlega mótað þar sem hugmyndir um karlmennsku breytast með árunum, 

sem dæmi um það má nefna hvernig líkamsmynd karla í fjölmiðlum hefur breyst á 

síðustu áratugum. Sú þróun lýsir sér í aukinni áherslu á vöðvastæltari líkamsbyggingu 

karla á síðustu árum. 

 

Kvenleiki er á sama hátt það sem aðskilur konur frá körlum. Kvenleiki felur í sér 

sérstaka hæfileika til að tjá sig, sköpunargleði, tilfinningasemi og samvinnu (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004). Ákveðið þrástef má finna í kvenleikahugmyndum sem eru 

veikir burðir og valdaleysi gagnvart karlmönnum. Kvenleiki er álitinn fínleika á 

meðan á meðan karlmennska er séð sem grófleiki (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2004). 
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2.2. Breytt kynjaskipan 
 

Allt fram að sjöunda áratugnum bjuggum við í mjög karllægu samfélagi þar sem 

samfélagsumræðan snérist um karla að mestu auk þess sem þeir voru líka megin 

þátttakendur í umræðunni. Karlmenn skipuðu lykilhlutverkin í samfélaginu og voru 

þeir mest áberandi í stjórnmálum, á vinnumarkaði og almennri umræðu. Það má því 

segja að konur hafi verið allt að því ósýnilegar þar sem lítið var fjallað um stöðu 

þeirra, litið var á hlutverk þeirra fyrst og fremst sem eiginkvenna sem áttu að sjá um 

barnauppeldi og húsverkin. Við upphaf nýju kvennahreyfingarinnar var lögð mikil 

áhersla á það sem konur áttu sameiginlegt til þess að finna sameiginleg baráttumál. 

Þær bentu á að konur væru líka menn sem ættu þess vegna að vera virkir þátttakendur 

í samfélaginu eins og karlarnir. Í kjölfarið fóru konur að streyma meira út á 

vinnumarkaðinn og taka að sér störf sem áður þóttu vera karllæg (Unnur Dís 

Skaptadóttir, 1998). 

 

Þær kynslóðir sem fæddar eru á þeim tíma sem kvenréttindabaráttan hófst af miklum 

krafti á sjöunda áratugnum eru þær fyrstu sem alast upp við breytta stöðu kynjanna. 

Eldri kynslóðir þurftu að aðlagast þessari breyttu heimsmynd. 

 Flestir ungir karlmenn í dag hafa tekið á móti auknu jafnrétti með opnum örmum og 

eru að finna leiðir til þess að þróa sambönd sín við konur sem vinir, makar, 

skólabræður og fleira í kjölfar breyttra aðstæðna. Á síðustu árum og áratugum hafa 

ungir karlmenn lent í samkeppni við konur um störf sem áður þóttu vera karllæg, 

forfeður þeirra kepptu ekki eins mikið við konur um menntun og atvinnu (Katz, 

1999). 

  

Það er þó eitt svæði sem karlar geta enn sýnt yfirburði og er það á líkamlega sviðinu. 

Karlmenn eru líkamlega stærri og sterkari heldur en konur og hefur vöðvamikill 

líkami orðið tákn um karlmennsku í síðustu misserum. Aukin áhersla karlmanna á 

stælta líkama hefur sést vel í fjölmiðlum á síðustu áratugum þar sem birtingarmynd 

karla er alltaf að verða vöðvameiri, þetta birtist okkur allt frá hasarhetjum til leikfanga 

(Pope, Olivardia, Gruber, Borowiecki, 1999). 
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2.3. Ríkjandi karlmennska 
 

Antonio Gramsci (1971) kom upphaflega fram með hugtakið hegemony, hann 

skilgreindi það sem yfirburði hóps yfir öðrum hópi sem getur sýnt vald sitt á tvo vegu; 

með því að stýra og með því að vera leiðandi. Hópurinn sýnir vald sitt yfir óvinum 

sínum og leiðir fylgjendur sína. Ríkjandi hópurinn reynir eftir fremsta megni að 

réttlæta vald sitt og kemur samþykkið fram í almenningsálitinu, þar birtist það bæði í 

fjölmiðlum og í menningunni (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 

2011). 

 Connell (1995) byggir hugtak sitt um ríkjandi karlmennsku á hugmyndum Gramsci 

og lítur þannig á ríkjandi karlmennsku sem eftirsóknarverðustu karlmennskuna á 

hverju tímabili. Meirihluti karlmanna þarf ekki að uppfylla kröfuna um ríkjandi 

karlmennsku heldur er hún það sem flestir karlar miða sig við. Karlar velja sér stað 

innan orðræðunnar sem hjálpar þeim að komast undan kvíða og upplifa sig 

valdalausa. Samkvæmt rannsóknum Connell (1995) réttlætir ríkjandi karlmennska þá 

hugmyndafræði að konur eru undirskipaðar körlum í kynjakerfinu. Það er víðtæk 

hugmynd að karlar eru líkamlega sterkari heldur en konur og er sú hugmynd því 

ríkjandi (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2004). 

 

2.4. Öfga – karlmennska 
 

Öfga-karlmennska (e. Hyper-masculinity) er kynbundin hugmyndafræði um ýkta 

staðalímynd karlmennsku sem samanstendur af af fjórum innbyrðis tengdum 

viðhorfum. Það fyrsta er tilfinningaleysi í garð kvenna í kynlífi. Þeir sem aðhyllast 

kenningunni líta á kynlíf sem leið til þess að sýna mátt sinn og drottna yfir konum. 

Kynlíf verður árásargjörn og tilfinningalaus athöfn í augum þeirra í stað þess að vera 

náin og persónuleg. Næsta viðhorf er árásargirni sem er skilgreind sem viðurkennd 

leið til þess að tjá mátt sinn og yfirráð yfir öðrum mönnum. Þar beita menn munnlegu 

eða líkamlegu ofbeldi í þeim tilgangi að sýna styrk og yfirráð sín yfir öðrum mönnum. 

Þriðja atriðið er áhætta sem er túlkuð sem eitthvað spennandi. Að lifa í hættulegum 

aðstæðum er talið vera karlmannlegt. Að lifa í hættulegu umhverfi sýnir að 

einstaklingurinn hefur ákveðið vald og yfirráð yfir umhverfi sínu. Fjórða atriðið er 
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harka sem túlkuð er sem algjör sjálfsstjórn á eigin tilfinningum. Reiði er skilgreind 

sem karlmannleg tilfinningin en að tjá aðrar tilfinningar sérstaklega þær sem eru 

kvenlegar eins og viðkvæmni og samúð er talið vera veikleikamerki. Fyrir einstakling 

sem skoðanir eða lífstíl sem fellur undir kenninguna um öfga – karlmennsku er 

mikilvægt að sýna ekki tilfinningar eins og hræðslu, eymd og skömm. Saman sýna 

þessir fjórir þættir óskir karlmanna að birtast sem kraftmiklir og ríkjandi í samskiptum 

sínum við aðra karlmenn, konur og umhverfi sitt. Ríkjandi karlmennskuhugmyndir á 

hverjum tíma birtast okkur víða og í nútímasamfélagi ekki í síst í gegnum margvíslega 

fjölmiðla (Vokey o.fl. 2013). 

 

2.5. Fjölmiðill 
 

Fjölmiðlar gegna mjög mikilvægu hlutverki í nútímasamfélagi og er oft litið á þá sem 

fjórða valdið. Þegar talað er um fjölmiðla sem fjórða valdið er átt við fjölmiðla sem 

viðbót við hefðbundna þrískiptingu ríkisvaldsins (Nefnd um konur og fjölmiðla, 

2001).  Fjölmiðlar hafa mörg mismunandi hlutverk í lýðræðisríkjum. Þeir fræða, 

upplýsa og móta skoðanir fólks, einnig skemmta þeir og eru mikilvægur vettvangur 

fyrir auglýsingar og tilkynningar. Enn fremur eru þeir mikilvæg boðleið fyrir skoðanir 

yfirvalda, hagsmunahópa og almennings. Fjölmiðlar hafa það hlutverk að veita þeim 

aðhald sem fara með pólitískt og efnahagslegt vald með því að halda á lofti 

lýðræðislegri umræðu og flytja áreiðanlegar og fjölbreyttar fréttir. 

Fjölmiðlar geta notað mismunandi boðleiðir til þess að koma skilaboðum sínum til 

almennings. Þær leiðir birtast t.d. á pappír sem dagblað eða tímarit, í sjónvarpinu eða 

útvarpinu og á internetinu (Nefnd á vegum menntamálaráðherra, 2005).  

 

Það má því segja að fjölmiðlar séu spegill samfélagsins á hverjum tíma en einnig eru 

þeir mótunarafl þar sem þeir veita vissum málum meiri athygli en öðrum, með því að 

tjá skoðun sína á tilteknum málum og halda úti umfjöllun um þau. Aðhaldshlutverk 

fjölmiðla nær ekki aðeins til þeirra sem fara með pólitískt og efnahagslegt vald, það 

nær einnig yfir hagsmunasamtök og félög t.d. fyrirtæki í atvinnulífinu. Fjölmiðlar hafa 

lýðræðislega skyldu um að birta sannar upplýsingar um störf þessara aðila, óháð því 

hvort þær komi vel eða illa út fyrir þá sem um er rætt. Það er í almannahag að 
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fjölmiðlar séu sem óháðastir í störfum sínum þannig að umfjöllun þeirra ráðist ekki að 

hagsmunum þeirra sem fjallað er um (Nefnd á vegum menntamálaráðherra, 2005). 

Fjölmiðlar geta haft mjög mótandi áhrif á hugmyndir okkar um ríkjandi strauma og 

stefnu í hverju samfélagi og menningarlega strauma, þá ekki síst þegar kemur að 

hugmyndum okkar um eftirsóknarverða eiginleika í fari og útliti karla og kvenna. 

Fjölmiðlar geta þannig ýtt undir staðalmyndir kynjanna. 

2.6. Líkamsmynd 
 

Það má segja að líkamsmynd sé nokkurs konar sjálfsmynd líkamans sem byggist á því 

hvernig fólk upplifir eigin líkama. Það nær til hugsana, tilfinninga og hugmynda með 

tilliti til líkamsvaxtar (Cash, 2004). Líkamsmynd nær ekki aðeins til lögunar líkamans 

og þyngdar hans, þar sem slys og sjúkdómar sem geta breytt útliti fólks og haft í för 

með sér breytingar sem hafa áhrif á líkamsmyndina (Cash, 2004).  

Hægt er að skipta líkamsmynd niður í tvo flokka, jákvæð og neikvæð. 

  

Jákvæð líkamsmynd lýsir sér þannig að einstaklingur er sáttur með eigin líkama og 

notar hann ekki sem viðmið á eigið ágæti. Neikvæð líkamsmynd er andstæðan þar 

sem einstaklingur sem eru óánægður með eigin líkama notar hann sem viðmið á eigið 

ágæti (Grogan, 2008). Samkvæmt Garner (1997) samanstendur líkamsmynd af 

tveimur þáttum, skynjunar þætti og hugrænum þætti. Skynjunar þátturinn felst í því 

hvernig fólk upplifir og skynjar stærð líkama síns og hugræniþátturinn snýst um þau 

viðhorf sem fólk hefur til eigin líkama. Líkamsmynd kvenna hefur verið meira 

rannsökuð heldur en karla. Staðalmynd kvenna í vestrænum samfélögum er að mjög 

grannur líkami sé eftirsóknarverður (Grogan, 2008), á meðan staðalmynd karla er hið 

eftirsóknarverða form sé vöðvastæltur líkami með lága fitprósentu, flatan maga og 

litlar mjaðmir (Leit, Pope og Gray, 2001).  

Það eru vissir líkamshlutir hjá konum sem valda meiri óánægju en aðrir t.d. mjaðmir, 

mitti, magi, læri og rass (Furnham og Greaves, 1994; Rosenblum og Lewis, 1999).  

Karlmenn leggja minni áherslu á að grennast en í stað þess vilja þeir vera vöðvameiri 

(McCreary og Sasse, 2000).  
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Líkamsmynd er að stórum hluta mótuð af félagslegum þáttum og spila fjölmiðlar stórt 

hlutverk í mótun hennar (Gorgan, 2008). Staðallíkamsmynd kvenna er sífellt að verða 

grennri á meðan staðallíkamsmynd karla er að verða vöðvameiri. 

 

2.7. Vöðvafíkn 
	

Vöðvafíkn (e. Muscle dysmorphia) er sjúkdómur sem leggst aðallega á karlmenn og 

er hann tiltölulega nýuppgötvaður en margt bendir til þess að hann verði mikið 

heilsufarslegt vandamál (Leone, o.fl., 2005).  

 Þar sem vöðvafíkn er nokkuð nýtt fyrirbæri þá býður hugtakið upp á ranghugmyndir 

um sjúkdóminn og einkenni hans, almennt hefur því verið haldið fram að röskunin 

tengist aðeins þeim karlmönnum sem stunda kraftlyftingar og líkamsrækt en það er 

margt sem aðskilur kraftlyftingarmenn frá einstaklingum sem eru með vöðvafíkn 

(Olivardia, 2001). Niðurstöður rannsóknar frá árinu 1994 leiddi í ljós að aðeins 10 

kraftlyftingamenn af 154 manna úrtaki sýndu hegðun sem líktist vöðvafíkn m.ö.o. þeir 

upplifðu líkama sinn minni en hann var í raun og veru og voru hræddir við að sýna 

líkama sinn á almannfæri. 

 

Einstaklingar sem þjást af vöðvafíkn eru mjög uppteknir af vöðvaþyngd sinni, stærð 

og útliti vöðva sinna, einnig hafa þeir áhyggjur að fituhlutfalli líkamans og reyna eftir 

bestu getu að lækka fituhlutfallið (Choi, Pope, Oliviarda og Cash, 2002).  Þeir sem 

þjást af vöðvafíkn finnst þeir aldrei vera með nægt vöðvamagn þó svo þeir séu í 

flestum tilfellum stæltir og með vöðvaþyngd yfir meðaltali  (Átröskun, 2004). Þessu 

má líkja við þá sem eru með lystarstol. Einstaklingar með lystarstol skynja sig sem of 

feita þegar þeir eru það ekki, á sama hátt lítur einstaklingur með vöðvafíkn á sjálfan 

sig sem of lítinn. Þeir sem eru með vöðvafíkn skynja líkama annarra karlmanna á 

réttan hátt og geta metið þá sem skorna og vöðvastælta þó þeir sjái ekki þá eiginleika í 

sjálfum sér (Olivardia, 2001). Einstaklingur með vöðvafíkn hefur þá tilhneigingu að 

sleppa mikilvægum félagslegum viðburðum svo sem atvinnu og áhugamálum vegna 

áráttu sinnar að missa ekki af æfingum eða raska matarræði sínu (Olivardia, 2001).  

Einnig hafa þeir tilhnegingu að forðast aðstæður þar sem sýna þarf líkamann sinn t.d. í 

sundi eða á baðströnd, ólíkt öðrum stæltum karlmönnum sem hafa ánægju á því að 

sýna líkama sinn á almannafæri. 
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 Olivardia (2001) segir frá einstaklingi sem gat ekki stundað kynlíf með eiginkonu 

sinni vegna þess að hann var hræddur við að sýna henni líkama sinn.  Sjúkdómnum 

fylgir líka ótti við það að missa vöðvamassa og líta þeir sem eru með sjúkdóminn oft á 

dag í spegilinn í þeim tilagangi að athuga hvort þeir séu að missa vöðvamassa. 

Röskunin getur líka látið einstaklinga æfa lyftingar á meðan þeir eru meiddir til þess 

að missa ekki úr æfingu því það getur haft slæm áhrif á líkama þeirra. Steranotkun er 

tengd vöðvafíkn þar sem einstaklingar nota stera í þeim tilgangi að fá meiri 

vöðvamassa. Rannsókn Olivardia, Pope og Hudson (2000) benti á að einstaklingar 

með vöðvafíkn eru mun líklegri til þess að neyta stera og annara ólöglegra efna heldur 

en einstaklingar sem þjást ekki að vöðvafíkn. 

 

2.8. Félagslegur samanburður 
 

Aukning hefur orðið á líkamskvíða hjá körlum og skýrist það að hluta til af auknum 

sýnileika staðallíkamsmynda karla í fjölmiðlum á síðustu áratugum (Morrison og 

Morrison, 2003). Þessa þróun má útskýra með kenningu Festinger (1954) um 

félagslegan samanburð (e. Social comparison). Fólk notar félagslegan samanburð 

þegar engin önnur hlutlæg viðmið eru til staðar. Félagslegur samanburður getur átt sér 

stað meðvitað og ómeðvitað (Dunning og Hays, 1996). Félagslegur samanburður 

getur bæði farið upp á við og niður á við. Félagslegur samanburður upp á við lýsir sér 

þannig að einstaklingur ber sig saman við einhvern annan sem býr yfir meiri 

eiginleikum á vissu sviði en hann sjálfur. Niður á við samanburður er svo andstæðan 

en þar ber einstaklingur sig saman við einhvern annan sem býr yfir minni eiginleikum 

en hann sjálfur á vissu sviði (Björgvin Helgi Jóhannsson, 2011). 

 

Upp á við samanburður við einstakling sem er nálægt staðallíkamsmyndinni eins og 

kvikmyndastjörnur eða íþróttahetjur getur leitt til líkamskvíða (Collins, 1996), en 

aftur á móti getur upp á við samanburður haft jákvæð áhrif á líkamsmyndina (van den 

Berg og Thomson, 2007).   

Fólk getur ekki alltaf valið hvern það miðar sig við, það fer eftir þeim viðmiðum sem 

eru til staðar. Ung börn bera sig oft saman við eldri og þroskaðri systkini vegna þess 

að þau hafa engin önnur viðmið (Hogg og Vaughan, 2011). 
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Sjálfmisræmis kenning (e. self discrepancy theory) Higgins (1987) segir til um 

misræmi sem fólk upplifir milli þess sem þau eru, raunsjálfs (e. actual self) og þess 

sjálfs sem það vill vera (e. ideal self) og þess sem því finnst það eiga að vera (e. ought 

self). Þessa kenningu má tengja við félagslegan samanburð (Björgvin Helgi 

Jóhannsson, 2011). Þegar einstaklingur ber líkama sinn saman við 

staðallíkamsmyndina sem hann sér í fjölmiðlum skapast sjálfsmisræmi sem veldur 

líkamskvíða og neikvæðum hugsunum (Dittmar o.fl., 2009). 

Rannsókn Pope (2001) leiddi í ljós að karlar finna fyrir meira misræmi á milli eigin 

líkama og staðallíkamsmyndinni eftir að hafa skoðað karlkyns fyrirsætur sem líktust 

staðallíkamsmyndinni heldur en samanburðahópurinn sem sá ekki 

staðallíkamsmyndina. 

3. Karlmennska í fjölmiðlum 
 

Vendipunktur kvikmyndarinnar Galdrakarlsins í Oz er þegar hundurinn Toto dregur 

frá tjaldinu og þar blasir við okkur hinn mikli og voldugi galdramaður frá Oz.  

Áhorfandinn fær að sjá hinn raunverulega galdrakarl sem er í raun og veru 

taugaveiklaður, sorglegur maður sem þykist vera hinn voldugi galdramaður. 

 Þetta er frægt atriði úr kvikmyndasögunni en einnig má líta á atriðið sem kraftmikla 

leið til þess að skoða karlmennsku í nútímasamfélagi og fjölmiðlum (Katz, 1999). 

 

Birtingarmynd karlmennsku í fjölmiðlum er ekki alltaf sú sama þar sem hún er tengd 

menningarlegum hugmyndum samfélaga á hverjum tíma. Ein þekktasta birtingarmynd 

karlmennskunnar er kúrekinn. Hann er maður fárra orða sem hefur fullkoma 

sjálfsstjórn, það skiptir ekki máli hvort hann er í lífshættu eða ríðandi á hesti sínum, 

lundarfar hans breytist ekki. Hann er hönd réttvísinnar þar sem hann kemur heilu 

bæjarsamfélögum til bjargar, hann notast mest við ofbeldi til þess að þagga niður í 

óvinum sínum. Útlit hans er auðþekkjanlegt, hann er með hatt, í leðurvesti með klút 

um hálsinn og sígarettu í munnvikinu og ekki má gleyma byssubeltinu (Garðar Þór 

Þorkelsson, 2014). 
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Síðan í byrjun 9. áratugarins hefur áhersla verið lögð á notkun líkama karlmanna í 

fjölmiðum og auglýsingum (Pope o.fl 2001). Sem dæmi um breytta staðalmynd 

karlmanna úr kvikmyndum má nefna þá breytingu sem varð frá kúrekanum til 

hasarhetjunnar, kúrekinn Clint Eastwood hvarf af sjónarsviðinu og við honum tók 

hasarhetjan Arnold Schwarznegger. 

 

Einstaklingar eru ekki aðeins neytendur á fjölmiðlaefni, allt þetta efni sem við sjáum 

daglega í fjölmiðlum hefur áhrif á smekk fólks, viðhorf og ákvörðunartöku (Katz, 

1999). Staðallíkamsmynd karla hefur tekið miklum breytingum á síðustu áratugum, 

það kom greinilega fram í rannsókn Leit, Pope og Gary (2001) þegar þeir rannsökuðu 

Playgirl tímarit frá árinu 1973 til ársins 1997 í þeim tilgangi að sjá hvernig 

birtingarmynd karlmannslíkamans hefur breyst með tímanum. Til skoðunar voru 115 

fyrirsætur sem blaðið birti myndir af og þeim fylgdu bæði upplýsingar þyngd og hæð 

fyrirsætanna. Út frá þessum upplýsingum var reiknuð út fituprósenta og fitulaus 

vöðvamassi þeirra.  Niðurstöðurnar sýndu að fyrirsæturnar bættu á sig vöðvamassa og 

minnkuðu fituprósentu sína með árunum. Átta fyrirsætur voru með mjög háan 

vöðvaþyngdarstuðul, þess má geta að sex þeirra birtust í blaðinu eftir 1994, 

rannsakendur bentu á að það gæti tengst aukinni steraneyslu (Leit, Pope og Gary, 

2001). 

	

Fólk sér ekki bara staðalmyndir þegar það er komið á unglings- og fullorðinsaldur 

heldur birtast þær líka börnum. Staðalmyndir sem börn sjá geta verið mismunandi og 

haft mismunandi birtingarmyndir, allt frá íþróttahetjum til leikfanga. Áreiti frá 

auglýsingum stendur oftast stutt yfir en samt verður fólk fyrir vissum áhrifum af þeim. 

Áhrif sem áreitið hefur á konur hefur verið rannsakað og kom í ljós að konur sem 

horfa á auglýsingar sem fyrirsætur undir meðalþyngd birtust í, leið almennt verr með 

líkama sinn heldur en konur sem horfðu á hlutlausar auglýsingar (Cash, Cash, og 

Butters, 1983). Þegar birting staðallíkamsmynda karla eru skoðuð út frá fjölmiðlum 

koma út svipaðar niðurstöður hjá þeim og konum. Karlmenn sem horfðu á 

auglýsingar með vöðvamiklum körlum voru ósáttari með líkama sinn heldur en þeir 

sem horfðu á hlutlausar auglýsingar (Lorenzen, Grieve og Thomas, 2004). 
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4. Þróun leikjabrúða  
 

Pope, Olivardia, Gruber og Borowiecki (1999) skoðuðu í rannsókn sinni þá þróun sem 

hafði orðið á líkamsvexti bandarískra leikfangabrúða sem ætlaðar eru drengjum á 30 

ára tímabili. Leikfangabrúðurnar GI Joe og Stjörnustríðsdúkkurnar Logi Geimgengill 

og Hans Óli voru til skoðunar. Ástæða þess að rannsakendur völdu GI Joe og 

Stjörnustríðsdúkkurnar var sú að þær höfðu selst í miklu magni í gegnum tíðina og 

einnig höfðu þeir sett sér það skilyrði að dúkkurnar yrðu að vera í mannsmynd. 

 

Í rannsókninni voru skoðaðar þrjár GI Joe brúður sem framleiddar voru út á árunum 

1964, 1975 og 1994. Ummál brjóstkassa, mittis og upphandleggs var mælt og voru 

þau mál síðan umreiknuð í þeim tilgangi að sjá hvernig leikbrúðurnar myndu líta út í 

hæð meðalmanns sem eru 1,78 metrar.  

	

Þegar útlit þeirra er skoðað sést greinilega hvernig þær hafa breyst á þessum 30 árum. 

GI Joe útgáfan frá árinu 1964 er með sléttan maga og hvorki sýnilega 

upphandleggsvöðva né kviðvöðva. Útgáfan frá árinu 1976 er vöðvameiri heldur en sú 

fyrri og sést það vel á sýnilegum kviðvöðvum hennar. Útgáfan frá árinu 1994 lítur út 

eins og vaxtaræktarmaður, hún er með mjög sýnilega kviðvöðva og stóra brjóstvöðva 

einnig er hún með sverari upphandleggi heldur en hinar tvær. 
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Mynd	1.	GI	Joe	Land	Adventurer,	1964	(vinstri);	GI	Joe	Land	Adventurer,	1975	(miðja);	og	GI	Joe	Hall	
of	Fame	Solder,	1994	(hægri). 

 

Þegar Stjörnustríðs leikbrúðurnar voru bornar saman kom út svipuð niðurstaða. Mikill 

munur er á upphaflegu útgáfunni frá árinu 1978 og þeirri sem var framleidd 20 árum 

seinna. Útgáfan frá árinu 1998 er komin með vöðvastælta líkamsbyggingu sem líkist 

vaxtarræktarmanni, það sést helst á breiðari öxlum og stórum brjóstkassa auk þess 

sem lærvöðvar eru mun meira áberandi á nýrri brúðunum. 
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Mynd	2.	Logi	Geimgengill	og	Hans	Óli,	1978	(vinstri);	Logi	Geimgengill	og	Hans	Óli,	1998	(hægri). 

 

5. Líkamsbreytingar á ofurhetjum 
 

Fjölmiðlar eru taldir vera mótandi afl í myndun líkamsmynda karla og getur áreitið 

haft í för með sér slæm áhrif á líkamsmynd þeirra (Dittmar, 2007; Levine og Harrison, 

2004; Thomson, Heinberg, Aglita, og Tanleff-Dunn, 2004) og hefur þessi aukning á 

sýnilegum staðallíkamsmyndum aukið óánægju karla með eigin líkama (Morrison og 

Morrison, 2003). Gott dæmi um birtingarmynd fjölmiðla á karlmannslíkamanum eru 

ofurhetjur sem sjást nær daglega í sjónvarpinu, ýmist í formi teiknimynda eða 

kvikmynda. Ofurhetjur hafa orðið vöðvameiri á síðustu áratugum og má líkja 

birtingamynd þeirra við þá þróun sem hefur orðið á leikjabrúðum á síðustu áratugum 

en rannsókn Pope, Olivardia, Gruber og Borowiecki (1999) sýndi hvernig 

leikjabrúður eru sífellt að verða vöðvastæltari og skornari.  

Kvikmyndir um Leðurblökumanninn og Ofurmennið hafa verið gefnar út síðan um 

1950 og hafa margir tekið að sér hlutverk þeirra.  
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5.1. Ofurmennið 
George Reeves (efst til vinstri) lék 

Ofurmennið um 1950, á þeim tíma var 

ekki lögð mikil áhersla vöðvastælta 

líkamsbyggingu, hann lítur út eins og 

hinn venjulegi maður, hann er ekki 

með mikið af sjáanlegum vöðvum.  

Christopher Reeves (efst til hægri) tók 

við hlutverki Ofurmannsins um 1980 

og er sýnilegur munur á 

líkamsbyggingu þeirra sem birtist m.a. 

í grennri og vöðvastæltari 

líkamasbyggingu og einnig er hann 

með sýnilegri brjóstkassa.  

Árið 2006 tók Brandon Ruth (neðst til 

vinstri) að sér hlutverk Ofurmannsins, 

hann er vöðvameiri heldur en forverar 

hans og sést breytingin vel í stæltari 

líkamsbyggingu hans þar sem áhersla 

er lögð á stóra bakvöðva sem sýna 

betur brjóstkassa hans. 

 Henry Cavill (neðst til hægri) lék 

Ofurmennið árið 2013 og er hann 

nýjasta viðbótin í hóp þeirra sem hafa 

leikið Ofurmennið. Líkamsvöxtur hans 

minnir mest á vaxtarræktarmann þar sem hann er með stóra upphandleggsvöðva sem 

eru mjög æðaberir, stóran og vel mótaðan brjóstkassa, mjög sýnilega kviðvöðva og 

breiðar axlir. Þá hefur hönnun á búningi Ofurmennisins breyst í þá veru að undirstika 

frekar vöðvastæltan líkamann sem nú er áhersla á. 

 

 

 

Mynd	3.	Breytingar	á	Ofurmenninu
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5.2. Leðurblökumaðurinn 
Svipaðar breytingar hafa orðið á líkamsmynd 

Leðurblökumannsins. Hér fyrir neðan eru ljósmyndir af þremur 

mismunandi leikurum sem hafa leikið Leðurblökumanninn á 

ólíkum tímum. Adam West lék Leðurblökumanninn um 1950, 

búningur hans er úr bómullarefni og ekki er mikið um sjáanlega 

vöðva á líkama hans. Val Kilmer lék Leðurblökumanninn um 

1990 og hafði búningurinn breyst töluvert. Búningur hans er 

gerður úr brynju sem að mótar stóra brjóstvöðva og mjög 

tilkomumikla kviðvöðva. Christan Bale er nýjasti 

Leðurblökumaðurinn og einkennist búningur hans af stórum og 

velmótuðum brjóstkassa og áberandi breiðum öxlum. Búningur 

hans líkist einna helst vélmenni eða hasarhetju úr teiknimynd eða tölvuleik. 

 

	

Mynd	6.	Christian	Bale	sem	Leðurblökumaðurinn	

 

 

 

 

 

Mynd	4.	Adam	West	sem	
Leðurblökumaðurinn 

Mynd	5.	Val	Kilmer	sem	
Leðurblökumaðurinn 
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6. James Bond og karlmennskuhugmyndir 
	

James Bond hefur verið táknmynd karlmennsku 

fyrir margar kynslóðir karlmanna þar sem hann 

hefur birts reglulega á hvíta tjaldinu frá árinu 1962. 

Hann er einnig góð leið til þess að skoða hugmyndir 

um karlmennsku á mismunandi tímabilum og þær 

breytingar sem hafa orðið á ríkjandi hugmyndum. 

Connell (1995) segir að karlmennska sé félagslega 

mótað fyrirbæri og hugmyndir um hana breytist með 

tímanum og menningarstraumum. Það á við um 

ímynd og útlit Bond, sem hefur tekið miklum 

breytingum frá því Sean Connery lék hann fyrst árið 

1962. Í dag er lögð mikil áhersla á líkama hans 

heldur en í fyrri myndum og er hann nú mun 

vöðvastæltari heldur en hann var árið 1962 og í myndunum eftir það. Hann hefur auk 

þess losað sig við bringuhárin, bætt á sig miklum vöðvamassa og minnkað fituhlutfall 

sitt.  

 

Þessi þróun á líkama Bond er í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Leit, Pope og Gary (2001) 

sem sýndi að karlmannsfyrirsætur í tímaritinu 

Playgirl höfðu bætt á sig vöðvamassa og minnkað 

fituprósentu sína með árunum. Útlit og ímynd Bond 

ýtir undir þá staðalmynd hvernig karlar eiga að líta út 

og haga sér. Hann er sterkur, þrautseigur, tryggur 

drottningunni og landi sínu og býr yfir miklum 

sjarma. Hann er alltaf vel til hafður, gengur í 

jakkafötum, keyrir um á sportbílum og er í engum 

vandræðum að heilla konur upp úr skónum.  

 

Í starfi sínu sem njósnari hennar hátignar lifir hann í hættulegu umhverfi þar sem 

dauðinn er aldrei langt undan en þar sem hann er “sannur karlmaður” þá óttast hann 

ekki þessar aðstæður heldur brosir hann framan í hætturnar. Birtingamynd Bond 

Mynd	7.	Sean	Connery	í	hlutverki	
James	Bond	

Mynd	8	.	Pierce	Brosnan í	hlutverki	
James	Bond	
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tengist því hugmyndum um öfga – 

karlmennsku, sem lýsir sér þannig að það sé 

karlmannlegt að lifa í hættulegu umhverfi þar 

sem það sýnir yfirráð og vald manna yfir 

umhverfi sínu. Einnig notast hann við ofbeldi 

til þess að sýna mátt sinn og yfirráð bæði yfir 

körlum og konum. Bond stundar mikið kynlíf 

með mörgum konum, oftast sefur hann hjá 

þeim til þess að fá frá þeim mikilvægar 

upplýsingar. Kynlíf er árásargjörn athöfn hjá 

honum og sýnir hann mátt sinn yfir konum 

bæði með líkamlegum styrk sínum og sjarma. 

Bond tjáir ekki oft tilfinningar sínar þar sem 

tilfinninganæmi er merki um veikleika, hann sýnir þó oft reiði sem er samkvæmt 

kenningunni um öfga – karlmennsku karlmannleg tilfinning. Áhorfendur fá aldrei að 

sjá fylgikvilla lífernis hans, hann fær t.d. aldrei timburmenn, lendir aldrei í 

stinningarvandamálum og fær ekki kynsjúkdóma, hann getur sofið hjá hvaða konu 

sem er án þess að mynda tilfinningarleg tengsl við hana og hann sýnir ekki hræðslu.  

 

Þar sem Bond fylgir ríkjandi karlmennsku hugmyndum þá hefur hann breyst mikið í 

gegnum árin. Sá Bond sem Sean Connery lék á sínum tíma þykir í dag vera karlremba 

sem drakk og reykti of mikið en sá Bond sem Daniel Craig túlkar að orðinn mýkri 

maður sem getur sýnt tilfinningar sínar en er á sama tíma ofbeldisfyllri en forverar 

hans hafa verið.  

	

	

7. Umræður 
 

Það er ekki hægt að útskýra hugtakið karlmennska í einni setningu þar sem 

karlmennska er gildishlaðið hugtak sem nær til margra þátta (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). Karlmennskuhugmyndir breytast með hverri nýrri kynslóð, það 
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sem þótti vera æskileg hegðun karlmanna fyrir 50 árum þarf ekki endilega að 

endurspegla þær hugmyndir sem eru ríkjandi í dag. 

 

Kynjaskipan hefur tekið stakkaskiptum á síðustu árum og áratugum og má segja að 

kvenréttindabaráttan sem hélt áfram af endurnýjuðum krafti á sjöunda áratugnum hafi 

gerbreytt stöðu kynjanna. Fyrir tíma kvenréttindabaráttunar skipuðu karlmenn 

lykilhlutverki í samfélaginu þar sem þeir voru mest áberandi í stjórnmálum, á 

vinnumarkaðnum og almennri umræðu. Vissulega er staðan enn ójöfn en á síðustu 

árum hafa ungir karlmenn átt í aukinni samkeppni við konur um störf og menntun en 

það er áskorun sem forfeður þeirra þekktu ekki. Það er víðtekin hugmynd að karlmenn 

eru líkamlega sterkari heldur en konur og hefur vöðvamikill líkami orðið ein af 

táknmyndum karlmennsku í nútímasamfélagi sem er kannski ekki síst svar við því að 

nú ríkir meiri jöfnuður á vinnumarkaði og stjórnmálum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2004). 

 

Fjölmiðlar eru taldir vera áhrifamikill þáttur í mótun hugmynda um líkamsmyndir 

(Gorgan, 2008). Mikið hefur verið fjallað um líkamsmynd kvenna og hafa rannsóknir 

bent á að staðallíkamsmynd kvenna sem birtist í fjölmiðlum sé sífellt að verða 

grennri. Grannur líkami kvenna birtist okkur daglega í tímaritum, sjónvarpi og fleiri 

miðlum. Minna hefur verið fjallað um líkamsmynd karla en þó hafa verið gerðar 

margar rannsóknir á henni. Gott dæmi um breytta staðallíkamsmynd karla sem birtist 

okkur í fjölmiðlum er rannsókn Leit, Pope og Gary (2001) þar sem þeir skoðuðu 

hvernig karlmannslíkaminn hefur breyst í tímaritinu Playgirl á 24 ára tímabili. Á 

þessum 24 árum höfðu fyrirsæturnar bætt á sig töluverðum vöðvamassa og voru 

sumar þeirra það vöðvamiklar að rannsakendur tengdu líkamsvöxt þeirra við 

steraneyslu. Það eru ekki aðeins fullorðnir einstaklingar sem taka eftir 

staðallíkamsmyndum í fjölmiðlum, börnin gera það líka, og hún hefur áhrif á 

hugmyndir fólks um hvernig “rétt” sé að líta út. 

 

Rannsókn Pope, Olivardia, Gruber og Borowiecki (1999) sýndi hvernig líkamsvöxtur 

leikjabrúðna hefur breyst á síðustu áratugum, brúðurnar voru nokkuð venjulegar í 

vexti um 1970 en hafa tekið miklum breytingum á stuttum tíma þar sem þær brúður 

sem framleiddar voru árið 1994 eru farnar að líkjast vaxtaræktamönnum í vexti, mikil 

áhersla er lögð á stóra og vel mótaða upphandleggi, brjóstkassa og sýnilega 
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kviðvöðva. Höfundur telur líklegt að leikföng sem ætluð eru stúlkum fylgi 

staðallíkamsmynd kvenna þ.e.a.s leikföng sýna sífellt grennri líkamsvöxt kvenna í 

samræmi við staðalmyndir í sjónvarpi. Barbie er ein frægasta leikjabrúða heims, 

líkami hennar einkennist af stórum barmi og mjög grönnu mitti og er það nær ógerlegt 

fyrir konur að öðlast líkama í sömu hlutföllum og líkama Barbie. 

 

Í greiningu minni skoðaði ég þær breytingar sem hafa orðið á líkamsmynd frægra 

ofurhetja úr kvikmyndaheiminum yfir tíma. Ofurmennið (e. Superman) og 

Leðurblökumaðurinn (e. Batman) eiga það báðir sameiginlegt að hafa birtst á hvíta 

tjaldinu allt frá miðbiki síðustu aldar. Búningur Leðurblökumannsins hefur tekið 

töluverðum breytingum frá 1950, sem dæmi um það má nefna að búningur Adam 

West frá 1950 var gerður úr bómullarefni og var lítið um sjáanlega vöðva á honum. 

Búningurinn sem Christan Bale klæddist í nýjustu kvikmyndinni um 

Leðurblökumanninn frá árinu 2012 hefur breyst í brynju og er mikið um sýnilega 

vöðva, hann líkist í raun meira vélmenni en manni. Sömu breytingar hafa orðið á 

Ofurmenninu: George Reeves sem lék hann um 1950 var með mjög lítið af 

sjáanlegum vöðvum miðað við Henry Cavill sem er nýjasta Ofurmennið. Útlit Cavills 

í búningnum líkist helst vaxtaræktarmanni þar sem hann er með mjög stæltan líkama. 

 

Birtingarmyndir James Bond voru skoðaðar út frá ríkjandi karlmennskuhugmyndum 

en einnig var skoðuð líkamsbygging þriggja leikara sem hafa tekið að sér hlutverk 

njósnara hennar hátignar. Í ljós kom að útlit hans og hegðun breytist með 

tíðarandanum, Sá Bond sem Sean Connery lék árið 1962 er mjög frábrugðinn þeim 

Bond sem Daniel Craig túlkar í dag. Túlkun Connery á Bond myndi í dag þykja vera 

drykkfelld keðjureykjandi karlremba sem fer hreinlega illa með konur. Bond í túlkun 

Craig er aftur á móti hættur að reykja, þó hann fái sér einn vindil stökum sinnum, 

hann orðinn mjög tæknivæddur en aftur á móti notast hann við mun grófara ofbeldi og 

er hann t.d. orðinn mun betri í blönduðum bardagalistum heldur en forverar hans og er 

það dæmi um það hvernig Bond fylgir hugmyndum um karlmennsku á hverju 

tímabili. Líkamsmynd Bond virðist fylgja ríkjandi karlmennskuhugmyndum, það sést 

vel á því hvernig áhersla á líkama hans er stöðugt að verða meiri. Frá árinu 1962 hefur 

Bond bætt á sig miklum vöðvamassa og hreinlega hrunið í fituhlutfalli ásamt því að 

hafa rakað af sér bringuhárin. Birtingarmynd hans er síbreytileg vegna þess að hann 

fylgir hugmyndum um ríkjandi karlmennsku á hverjum tíma. 
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Staðallíkamsmynd karla sem við sjáum í fjölmiðlum hefur tekið miklum breytingum á 

síðustu áratugum. Kúrekinn sem var táknmynd karlmennskunar er horfinn af 

sjónarsviðinu og við hafa tekið hasarhetjur níunda áratugarins sem áttu það allar 

sameiginlegt að vera mun vöðvameiri en kúrekinn. Vöðvamikill líkami er í dag hluti 

af ríkjandi karlmennskuhugmyndum og verður fróðlegt að sjá hver þróunin verður á 

næstu árum. Höfundur telur að notkun fjölmiðla á vöðvamiklum fyrirmyndum muni 

aukast á næstu árum.  
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