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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um karlmennsku og þá sérstaklega karlmennsku samkynhneigðra 

karlmanna. Leitast er við að svara hvernig breytingin við að koma út úr skápnum lýsir sér og 

hvort karlmennska þessara karlmanna taki breytingum eða er henni einfaldlega ýtt í burtu 

fyrir eitthvað nýtt? Viðhorf og viðhorfsbreytingar fólks í kringum samkynhneigðamenn 

kröfur, fordómar eða fáfræði eru allt atriði sem hafa áhrif á einstaklinga hvort sem eða 

hvenær þeir leyfa sér að koma út úr skápnum. Kvenngerving og afkarlmennskuvæðing eru 

atriði sem samkynhneigðir þurfa oft að þola en hafa öll þessi atriði áhrif. Til að skilja 

karlmennsku samkynhneigðra manna þarf fyrst að skilja hvað karlmennska er og hvaða 

hugmyndir um karlmennsku eru ráðandi í samfélaginu. Þá fyrst er hægt að átta sig á því 

hvernig karlmennska samkynhneigðra manna er. Vissulega á sér stað breyting og er sú 

breyting frelsi einstaklingsins sem kemur út úr skápnum. Að vera hann sjálfur í samræmi við 

hans sjálfsmynd en ekki gjörningur hans til að reyna passa inn í eitthverja homma menningu. 
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Abstract 

This thesis is about masculinity, and especially about masculinity of homosexual men. And 

seeks to answer how the change of coming out of the closet is described and if their 

masculinity changes or is simply put aside for something completely different. Attitude from 

people around homosexual men, requirements, prejudice or ignorance is all things effecting 

individuals wheither or when they allow themselves to come out of the closet. Feminize and 

demasculinization are things that homosexuals often have to endure, but these factors have 

their effect. To understand masculinity of homosexual men we first must understand what 

masculinity is and to recognise the hegemonic masculinity of the society, then  can we 

realize what masculinity of homosexual men is for sure. Certain changes  take place and 

those are the changes of individual freedom of those who come out of the closet. To be 

themselves in accordance with their identity but not their act to try to fit in some gay 

culture. 
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Inngangur  

Í gegnum tíðina hefur karlmennska (e. masculiniy) sem umfjöllunarefni ekki verið mjög 

áberandi í mannfræði þó svo að fræðigreinin hafi einkennst af því að karlmenn tali við aðra 

karlmenn um karlmenn. Það er ekki fyrr en á síðustu áratugum að mannfræðin hefur beint 

sjónum sínum að karlmennsku og hugmyndum um hana en þó í mjög takmörkuðu magni 

(Gutmann, 1997). 

Í þessari ritgerð verða hugmyndir og ímyndir um karlmennsku skoðaðar og þá í tengslum 

við samkynhneigð og það að koma út úr skápnum. Reynt verður að varpa ljósi á hvort og þá 

hvernig karlmennska samkynhneigðra einstaklinga breytist með að koma út úr skápnum. 

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla fyrir utan inngang og lokaorð. Í fyrsta kaflanum verður gert 

grein fyrir mismunandi skilgreiningum á karlmennsku og birtingarmyndum hennar á borð við 

hetjukenndar hugmyndir um karlmennsku sem og karlmennsku samkynhneigðra karlmanna. 

Í kafla tvö verður farið í fræðilegan og kenningarlegan bakrunn þar sem helstu hugtök á borð 

við ráðandi karlmennsku (e. hegemonic masculinity) og umræður innan mannfræðinnar á 

karlmennsku og samkynneigð verður gerð góð skil. Kafli þrjú fjallar um hommafóbíu, upphaf 

hugtakisins, skilgreingu og breytingu á hugtakinu í gegnum tíðina. Í kafla fjögur verður farið 

yfir viðtöl sem tekin voru í tengslum við gerð þessarar ritgerðar. Viðtölin voru gerð í samráði 

við leiðbeinanda og eru aðeins hugsuð til hliðsjónar og til þess að veita innsýn inn í líf þessara 

einstaklinga og upplifun þeirra á því að koma út úr skápnum. Sóttist ég eftir að fá útskýringu 

viðmælenda minna á því hvað karlmennska sé í þeirra augum og hvernig þeir upplifðu 

breytinguna að koma út úr skápnum. Þá er átt við hvort það var eitthver viðhorfsbreyting frá 

konum eða körlum, samkynhneigðum eða gagnkynhneigðum, fjölskyldu og vinafólki sem þeir 

þekktu eða þekktu ekki. Einnig var spurt út í fordóma og fáfræði. Markmiðið með að hafa 

viðtöl með er að gefa ritgerðinni meiri dýpt og gera hana persónulegri. Mat ég það svo að 

ekki væri hægt að koma þessu efni nægilega vel fram nema með tengingu fræðanna við 

íslenska samkynhneigða menn og upplifun þeirra.  

Áhugi minn á karlmennsku vaknaði í desember 2013 þegar ég varð fyrir fólskulegri 

líkamsárás af hópi karlmanna á þrítugsaldri í miðbæ Reykjavíkur þegar ég var ásamt vini 

mínum að fagna próflokum. Ég hef lengi gagnrýnt slagsmálsmenningu sem að margir stunda í 

miðborg Reykjavíkur um helgar. Þegar ég tala um slagsmálamenningu á ég við þegar fólk á 
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öllum aldri sem vegna ölvunar eða annara vímugjafa leitast við að þefa uppi slagsmál. Þó eru 

eitthverjir sem þurfa ekki á vímugjöfum að halda til að vilja sækjast í slagsmál. Þetta tiltekna 

kvöld kemur hópur karlmanna upp að mér, vini og vinkonu og gera sig líklega til að spjalla en 

hefja þó strax mjög niðrandi framkomu í garð vinukonu minnar. Þessa hegðun má ekki tengja 

við persónu hennar heldur eingöngu við það að hún er kona. Upphefjast þá einhver 

orðaskipti og athugasemdir eins og „ég heilsa strákunum áður en ég ríð kellingunum“ létu 

strákarnir út úr sér. Ég trúði ekki þessari framkomu en tók þó eftir mjög áhugaverðri 

líkamstjáningu hjá strákunum því kvöldið áður hafi ég setið upp í sófa heima hjá mér og horft 

á náttúrulífsþátt með David Attenborough sem fjallaði um górillur. Í einu atriðinu var verið 

að sýna þegar karlmanns górilla var ógnanandi við aðra karlkyns górillu. Þá var algengt að sjá 

að þær börðu sér á brjóst, lyftu höndunum og öskruðu mikið. Það er skrítið að hugsa um 

náttúrulífsþátt þegar það er verið að ógna þér með ofbeldi en þarna sá ég nákvæmlega sömu 

hreyfingar við svipaðar aðstæður. Kvöldið mitt endaði því miður á bráðamótökunni, en 

górillurnar sem komu mér þangað héldu stoltar eftir sigur áfram út í frumskóg ofbeldis og 

slagsmálaævintýra.  

Eftir þetta fór ég að hugsa um þessa hegðun. Var þetta karlmennska þeirra sem gerði það 

að verkum að þeir höguðu sér eins og górillur eða var það einfaldleiki þeirra? Voru það 

vímuefnin sem þeir voru greinilega á eða móðgaði ég þá þannig að ekkert var eftir nema að 

lemja mig til þess að þeim liði betur. Í kjölfarið fór ég að lesa mikið um karlmennskur, skráði 

mig í kynjamannfræði og sat þar í tíma hjá Helgu Þórey Björnsdóttur aðjúnt í mannfræði þar 

sem hún fjallaði um karlmennskur og kenningarlegan og fræðilegan bakgrunn. Ástæðan fyrir 

því að ég vel að fjalla um karlmennsku samkynhneigðra karlmanna er sú að ég tók strax efti, 

eftir að ég hóf að kynna mér þetta efni, að kunningi minn sem er samkynhneigður virtist ekki 

hafa pæla neitt í þeim hlutum sem ég þekki og tengi við karlmennsku mína. Eftir langt spjall 

við hann kom í ljós að eftir að hann kom út úr skápnum fann hann fyrir frelsi frá 

karlmennskunni sem honum fannst íþyngjandi áður en hann kom út. Hafði hann öðlast frelsi 

til að vera sá sem hann er. Það sem hér fer á eftir er afraksturinn af þekkingarleit minni. 
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1.0 Hvað er karlmennska ?  

Judith Halberstam (1998, bls.1) spyr í upphafi bókar sinnar Female masculinity „Ef 

karlmennska er ekki félagsleg, menningarleg og pólitísk tjáning á karllægu (e. maleness), 

hvað er karlmennska þá?“ Halberstam heldur áfram og segist ekki hafa nákvæmt svar við 

þessari spurningu en þó að samfélög eigi erfitt með að skilgreina hvað karlmennska sé þá sé 

það ekkert mál fyrir samfélögin að þekkja karlmennsku. Meira að segja eyðir samfélagið 

miklum tíma og peningum í að viðhalda þeirri ímynd sem það þekkir og treystir sem 

karlmennsku. Hetjukennd karlmennska (e. heroic masculinity) reiðir sig alfarið á að vera yfir 

aðrar útgáfur af karlmennskunni hafin (e. alternative masculinity) eins og t.d. karlmennsku 

samkynhneigðra karlmanna sem er augljósasta dæmi um ójöfn valdatengsl milli mismunandi 

hópa karlmanna. Demetrakis Demetriou (2001) skrifar á svipuðum nótum í grein sinni og 

segir að ráðandi hugmyndir Vesturlanda um karlmennsku snúist allfarið um valdatengsl á 

milli kynjanna og valdatengsl milli mismunandi hópa karlmanna. Þetta sést í því hvernig 

karlmenn hafa oft komið fram við minnihlutahópa.  

 Margaret Wetherell og Nigel Edley (1990) eru gagnrýnin á skilgreininguna á karlmennsku 

og segja að ekki sé hægt að nota  hugtakið karlmennska sem greiningartæki á hóp karlmanna 

því hægt sé að skilgreina hugtakið á marga máta og að karlmenn geti flakkað á milli 

mismunandi skilgreininga á hugtakinu eftir hentugleika. Karlmenn geta aðlagað hugtakið að 

sínum aðstæðum þegar þess er þörf og skilgreint sig eftir því sem hentar best á þeim tíma og 

undir þeim aðstæðum sem eru hverju sinni. Wetherell og Edley (1990) halda því fram að 

karlmennska sé ekki lýsing á ákveðinni gerð af karlmanni heldur atbeini sem karlmenn nota 

til að réttlæta hegðun sína. Með öðrum orðum þá má í raun segja að karlmenn hafa ekki 

áunnið sér þá  yfirburðastöðu yfir kynjunum og öðrum hópum karlmanna sem þeir hafa, 

heldur hafa þeir þessa stöðu af því að þeir eru karlmenn. Sem karlmenn hafa þeir þann 

atbeina til að vera í þessari yfirburðastöðu.  

Halberstam (1998) fjallar einnig um í bók sinni að ekki sé hægt að tengja hugmyndina um 

karlmennsku eingöngu við hinn líffræðilega karlmannslíkama því það eru margar útgáfur af 

karlmennsku eins og t.d. karlmennska samkynhneigðra kvenna. Sú karlmennska sem talað er 

um að hafi yfirburðastöðu yfir öðrum  er birtingarmynd karlmennsku hvítra, 

gagnkynhneigðra, vel stæðra og líkamlega færra karlmanna frá Vesturlöndum. Halberstam 
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bendir einnig á að karlmennska samkynhneigðra kvenna hjálpi öðrum hópum til að skilgreina 

sig sem karlmenn. Umfjöllun Raeywin Connell (2005) í bók hennar Masculinities er á 

svipuðum nótum þar sem hún fjallar um skoðun fólks á því hvað karlmennska sé í raun og 

veru. Segir hún að hugmyndir Vesturlandanna séu án undantekningar alltaf tengdar líkama 

karlmanna. Karlmennskan sé eins og hún er í huga fólks á Vesturlöndum út af líffræðilegum 

eða eðlislegum einkennum sem tengjast líkama karlmanna. Connell segir að oft sé talað um 

að það hættulegasta í heimi sé í raun rauðglóandi blanda testósteróns og adrenalíns sem 

rennur um æðar ungra manna. Vísar Connell þessum fullyrðingum á bug og segir að gerðar 

hafa verið ótal rannsóknir sem sýna glögglega að ekki sé marktækur munur á líkamsstarfsemi 

milli kynjanna. Hún bendir á að karlmennska sé í grunninn félagslegt og menningarlegt 

fyrirbæri sem mótast ekki líffræðilega heldur af þeirri menningu sem það er í. Nefnir hún 

dæmi um menningar þar sem nauðganir eru ekki til staðar eða mjög sjaldgæfar, þar sem 

samkynhneigð er stunduð af meirihluta karlmanna, þar sem mæður eru ekki sjálfkrafa með 

vald yfir börnum sínum og menningu þar sem það er ekki eðlilegt að karlmenn séu 

ofbelisfullir. Connell segir einnig að karlmennska verði ekki til nema í  nánum tengslum við 

hitt kynið það er kvenkynið og því er nauðsynlegt að skoða þetta tvennt í samhengi. Að 

lokum vill Connell ekki skilgreina karlmennsku sem hálfgerðan hlut (e. object) heldur segir 

hún að þörf sé á að karlmennska sé skoðuð í samhengi við tengsl á kyngervi (e. gender). 

Af þessari umræðu að dæma má áætla að karlmennska sé félags og menningarlegt 

fyrirbæri sem ákvarðast af samfélaginu og menningu í tenglum við bæði kynin. Hugmyndir 

um áhrif líkamans á karlmennskuna eru eingöngu skáldskapur og eru notuð sem afsökun 

frekar en afleiðing. Rök á borð við að efnaskipting í líkama karlmanna hafi áhrif á 

karlmennskuna og hegðun karlmanna er því ekki á rökum reist. Karlmennska er tæki 

karlmanna búið til af karlmönnum til að réttlæta yfirburða stöðu þeirra í samfélaginu. 
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1.2 Hetjukennd karlmennska 

"1950, fifties var ímynd karlmennskunar maður á hestbaki, sagði aldrei neitt en var 

sterkur. 

Sixties, var ímynd karlmennskunar maður á móturhjóli, sagði aldrei neitt en var stoned. 

Seventies, þá gerðist svolítið merkilegt, þá var allt í einu Woody Allen orðinn kyntröll, ha?? 

Sama gerðist hérna á Íslandi, 1960 var hver, jú Raggi Bjarna aðal töffarinn,  

1970 kom svo Bjöggi Halldórs. þið vitið svona síðhærður og stelpulegur í laginu með 

brotna framtönn. 1980 var karlmaðurinn ekki bara með brotna framtönn heldur 

einhvernveginn búinn að missa allt hárið, Egill Ólafs, Bubbi Morthens. 1990 er ímynd 

karlmennskunar Páll Óskar.“ (Hellisbúinn, 1999). 

 

Textinn hér að ofan er brandari í uppstandinu Hellisbúinn sem var sýnt á sviði í Íslensku 

óperunni árið 1999. Hellisbúinn var einleikur Bjarna Hauks Þórssonar í leikstjórn Sigurðar 

Sigurjónssonar þar sem tekist var á um  karlmenn og hugmyndina um karlmennsku. Gert er 

grín að karlmönnum, hugmyndum um karlmennsku, samskiptum kynjana og hvernig 

femíniskar hugmyndir hafa haft áhrif á líf karlmanna svo eitthvað sé nefnt. Þar er hellisbúinn 

settur fram sem hinn eini sanni karlmaður og hugmyndin um hellisbúann er hin eina sanna 

karlmennska. Hugmynd um karlmann sem býr við erfiðar aðstæður með fjölskyldu sína. 

Hellisbúinn veiðir í matinn og verndar konu sína og börn, hann er hvergi hræddur og lætur 

ekkert buga sig því þá gæti það kostað hann eða fjölskyldu hans lífið. Þegar Bjarni heimfærir 

svo þessa hugmynd um hellisbúann yfir á nútíma samfélag er auðvelt að sjá kómísku hliðina 

á því hvað karlmenn nútímans eru ólíkir þessari hugmynd um hinn eina sanna karlmann.  

Hetjukenndar hugmyndir um karlmennsku eru oft greindar út frá því hvernig hið karllæga 

tekur á hlutum eins og ógn og meiðslum svo eitthvað sé nefnt.  Susan Hutchinson og Douglas 

Kleiber (2000) tala um þetta í grein sinni (sjá einnig Robinson, 1995) og segja að oftast er 

tekið á þessum hlutum með ógnvekjandi hegðun eða stóískri yfirvegun þegar staðið er 

frammi fyrir yfirvofandi hættu. Nefna þau eftirfarandi hluti sem tengjast nútimalegum 

hugmyndum um karlmennsku; að vera harður af sér, vera í flottu formi, íþróttamaður, 

valdamikill, með keppnisskap, árásargjarn, tilfinningalaus, að sýna ekki veikleika þrátt fyrir 

þreytu og að lokum að vera beittur. Auðvelt er að tengja þessa umræðu við Hellisbúann þar 

sem þetta er upptalning á einkennum sem hellisbúinn sem og aðrar rómantískar 

hetjuhugmyndir um karlmennsku þurfa að hafa.  
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Douglas Holt og Craig Tompsson (2004) benda á að þegar menn ná ekki að tengja við 

þessar hetjuhugmyndir og afleiðingar þess. Þau segja að breytingar á hagkerfi Vesturlanda 

hafi ógnað karlmennsku margra karlmanna. Störf í iðnaði hafa breyst yfir í vera meira 

tímabundin verkefni frekar en örugg vinna allt árið um kring. Einnig hefur innkoma kvenna á 

vinnumarkaðinn breytt stöðunni umtalsvert því þær hafa með því öðlast umtalsvert 

sjálfsstæði. Þeir menn sem hafa orðið fyrir þessari breytingu hafa þurft að endurskilgreina sig 

sem karlmenn út frá nýjum aðstæðum. Holt og Tompson segja að hugmyndir sem hafa verið 

ríkjandi í Bandaríkjunum hafa tekið miklum breytingum og meðal annars hefur mikil sjálfsrýni 

alla 19. öldina þar í landi leitt til mikillar vanlíðunar meðal margra karlmanna og efasemda 

um karlmennsku sína (sjá einnig Kimmel, 1996). Á þessi sjálfsrýni upptök sín í ólíkum 

hetjukenndum hugmyndum um karlmennsku, eins og hugmyndinni um hellisbúann. Frá því 

samfélög og menningar fóru að nota rómantískar og hetjukenndar hugmyndir um 

karlmennsku hefur vanlíðan millistéttar manna aukist jafnt og þétt því þeir ná ekki að tengja 

eins mikið við þær hugmyndir. Í þessu samhengi segir Michael Messner (2007) að mjög fáir 

menn nái að samsama sig við ráðandi karlmennsku1, öllu heldur er það ómögulegt fyrir 

einstaklinga að vera stöðugt að öðlast og láta í ljós ráðandi hugmyndir um karlmennsku. Er 

þetta mikilvægur partur af sálfræðilegum óstöðugleika hjá einstaka karlmönnum og 

hugmyndum þeirra á sinni eigin karlmennsku.  

Micheal Kimmel (2013, bls. 689-690) segir að hugmyndir kvenna og karla um hvað það sé 

að vera hvort kynið hafi breyst töluvert síðusta aldarfjórðung eða svo. Fyrir 25 árum þegar 

Kimmel spurði konur að því hvað það væri að vera kona var svarið oftar en ekki að vera góð, 

sæt og brosa. En þegar hann spurði karlmenn hvað það væri að vera karlmaður var svarið 

John Wayne. Í dag þegar hann spyr konur er svarið að þær geti verið það sem þær vilja t.d. 

geimfari, skurðlæknir eða forstjóri í stóru fyrirtæki. En þegar Kimmel spyr karlmenn í dag þá 

er svarið nánast það sama og fyrir 25 árum. Þó að John Wayne eða annarsskonar 

holdgerfingar ofurhetjnnar séu ekki lengur meðal vor þá er svarið samt sem áður 

karlmennlegar ofur ímyndir. Kimmel segir að með kvennréttindabáráttunni hafa konur öðlast 

það að vera frjálsar frá gömlum og útdauðum hugmyndum um kynin, en karlmenn séu ennþá 

hins vegar fastir í gömlum ímyndum og staðalmyndum um ofurhetur. Að hans mati þá á 

                                                 
1
  Ráðandi karlmennska (e. hegemonic masculinity) er kenning sem er notuð sem greiningartæki til að sýna 

fram á þær karlmennsku hugmyndir sem eru ráðadi í samfélaginu. Fyrir frekari upplýsingar sjá umræðuna 
um þessa kenningu í kafla tvö. 
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kvennfreslsisbaráttan sinn þátt í að hið svokallaða feðraveldi(e. patriarchy) er að líða undir 

lok.2  

Með auknum réttindum kvenna og breyttum viðhorfum samfélagsins á því hvað 

karlmennska er, hafa gamlar og úrsér gengnar karlmennsku hugmyndir, sem eru að 

einhverjum hluta ennþá við lýði, breyst. Sem dæmi má taka umfjöllun Donald Tuzin (1997) 

sem gerði langtíma rannsókn á Ilahita fólkinu á Papúa Nýju Gíneu. Segir hann frá áhugaverðu 

dæmi um hvað gerist ef karlmennskan er „drepin“. Keðjuverkandi atburðir höfðu þau áhrif 

að Ilahita fólkið „drap“ sjálfviljugt karlmennsku sína þegar það tók upp kristni og allar þær 

hefðir sem tengdust fyrri trú voru gerðar að illu og á táknrænan hátt drap það þær. Árið 

1975 fékk Nýja Gínea sjálfstæði frá Ástralíu sem leiddi til þess að það samfélagskerfi sem 

Ilahita fólkið þekkti hrundi. Konur risu upp og kröfðust þess að fá bætta stöðu í samfélaginu. 

Fólk flutti í þéttbýli þar sem voru meiri atvinnutækifæri en þó ekki betri viðskipta- og 

fjárfestingar tækifæri, sem leiddi til aukinnar neyslu á bjór, skyndibita, sígarettum og 

fjárhættuspil o.fl. Varð þetta til þess að sumir þurftu að aðstoða aðra. Vanlíðan jókst og fólki 

fannst að allt væri á haus heima fyrir en blómstrandi hjá öðrum. Einstaklingshyggjan tók 

völdin og fólk missti sameiginlegan málstað og sundurlyndisandi sveif yfir nágrönnum og 

ættmennum.  Börn fóru í nám og komu ekki aftur að námi loknu. Leiddi þetta til bresta í 

karlmennsku Ilahita karlmanna. Eins og áður sagði var forfeðratrúin lögð niður og kristni 

tekin upp. Með því var allt sem tengdist forfeðratrúnni álitið vera illt og „drepið“. Þar sem 

forfeðratrúin gaf karlmennsku Ilahita karlmönnum gildi þá misstu hegðun og gjörðir 

karlmanna þýðingu með eyðingu hennar. Leiddi þetta til dæmis til aukningar á ofbeldi á 

konum. Áður fyrr var fastmótuð hefð í karlahúsunum þar sem strákum var kennt hvernig ætti 

að koma fram við konur sínar. Aukin vanlíðan karlmanna og aukið áhorf á ofbeldiskennt 

sjónvarpsefni voru meðal þess sem gerðist eftir að Ilahita karlmenn misstu karlmennskuna 

sína. Tuzin (1997) segir að karlmönnum hefði mistekist að endurskapa karlmennsku sína í 

breyttum aðstæðum og það hafi því haft þessar neikvæðu afleiðingar. 

Að einhverjum hluta er þetta að gerast í Vesturheimi með tilkomu femínisma og baráttu 

þeirra gegn áhrifum feðraveldisins. Samkvæmt Kimmel (2013) er feðraveldið það sem gefur 

karlmennsku vesturheims gildi og með því að eyða feðraveldinu er mikilvægt að karlmenn 

endurskilgreini sig í breyttum aðstæðum.  

                                                 
2
  Feðraveldi (e. patriarchy) er félagslegt kerfi þar sem hlutverk karlmannsins er miðlægt í uppbyggingu 

samfélagsins. Þar sem feður hafa vald yfir konum sínum og börnum sem og eignum. Kerfið réttlætir 
hlutverk karlmanna, vald, forréttindi og yfirburðastöðu yfir konum. Feminískar hugmyndir gagnrýna 
harðlega feðraveldið og segja að kerfið sé óréttlátt félagslegt kerfi sem byggir á kúgun kvenna.   
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1.3 Karlmennska samkynhneigðra manna 

Bianca Wilson, Gary Harper, Marco Hidalgo, Omar Jamil, Rodrigo Torres og Isabel Fernandez 

(2010) fjalla um skilgreiningu ungra samkyn- eða tvíkynhneigðra manna á karlmennsku sinni. 

Þau benda á að ekki sé mikið af rannsóknum um þetta efni en segja þó að þær sem hafa 

verið gerðar, gefi til kynna að sumir samkyn- eða tvíkynhneigðir karlmenn ýki ákveðin 

einkenni karlmennskunnar og einkum þau sem eru almennt samþykkt sem karlmennska. 

Gerist það vegna hugmynda sem eru ráðandi um karlmennsku meirihlutahópa. Þetta eru 

hlutir eins og að hafa marga bólfélaga, vinna að því að auka karlmennsku sína í gegnum 

líkamsrækt og svo að tileinka sér ráðandi hugmyndir karlmanna eins og til dæmis í sambandi 

við íþróttir. Þau segja að margir fræðimenn séu sammála um það að unglingsárin séu 

mikilvægasti tíminn fyrir einstakling til að skilgreina sjálfan sig og finna sinn stað í 

samfélaginu. Þegar að margir samkynhneigðir fara að fikra sig áfram í að skilgreina sig verða 

þeir fyrir margskonar hindrunum , félagslegum og mennngarlegum og þó sérstaklega þegar 

þeir fara að fikra sig áfram í sambandi kynlíf. Þar sem samkynhneigð er ekki allsstaðar 

samþykkt þá er kynlíf með einstaklingi af sama kyni talið vera tabú og býr þetta þá til 

ákveðna togstreitu á milli þess sem þessir einstaklingar eru að upplifa og þeirra hugmynda 

sem eru samþykktar í samfélaginu. Þar af leiðandi þurfa þessir hópar að standa frammi fyrir 

öllum þeim erfiðleikum sem fylgja því að fara í gegnum unglingsárin og þurfa að gera það 

innan ramma félagslegra hugmynda sem einkennast af hommafóbíu og fordómum.3 Wilson 

o.fl. (2010) segja einnig að ungir samkynhneigðir strákar séu hluti af tveimur öðrum 

félagskerfum sem hafa mikil áhrif á unglingsárin og skilgreiningu einstaklinganna á 

karlmennsku sinni. Þessi kerfi eru fjölskyldan og skólinn. Samkynhneigðir strákar upplifa oft 

að foreldrar, jafnaldrar og kennarar samþykkja ekki eða styðja ekki ákvörðun þeirra. Hafa því 

þessi tvö félagskerfi mikil áhrif á þetta tímabil þessara stráka  sem flestir gagnkynhneigðir 

strákar upplifa ekki.4  

Í umræðum um samkynhneigða menn er sú staðalímynd ekki langt undan að þeir hagi sér 

eins og konur. Við það að koma út úr skápnum hætti þeir að vera menn en verði að 

félagslegum konum. Thomas Linneman (2007) fjallar mjög ítarlega um þetta og segir að 

                                                 
3
  Þótt að samkynhneigð sé tiltölulega samþykkt hérna á Íslandi með til dæmis viðurkenningu í lögum sem og 

það að  samkynhneigðir meiga gifta sig og ættleiða þýðir það ekki að þessar hommafóbíur og fordómar séu 

ekki hérna á Íslandi, þvert á móti. 
4
  Þótt að í þessum kafla er alfarið talað um karlmenn þá eru konur ekkert undanskildar hvað þetta varðar. 

Alveg eins og strákarnir þá þurfa samkynhneigðar stelpur að ganga í gegnum sömu hindranir þegar þær 

skilgreina sig eins og umfjöllun Wilson o.fl (2010) greinir frá.  
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Vesturlönd séu dugleg að kvengera samkynhneigða menn. Kvenlegur samkynhneigður 

maður er maður sem er kvenlegur í hegðun. Þrátt fyrir kvenlega hegðun er hún þó ekki það 

eina sem flokkar hann svona heldur ýtir samfélagið allt undir þetta. Samkynhneigðir 

karlmenn sem eru ekki kvenlegir í hegðun eru samt sem áður kvengerðir af öðrum í 

samfélaginu burt séð frá því hvernig sá einstaklingur skilgreinir sjálfan sig. En af því að hann 

er ekki gagnkynhneigður og þar af leiðandi ekki í ráðandi stöðu sem hefur skilgreiningarval 

fær hann ekkert um það ráðið hvernig hann er flokkaður. Er það líka þannig að oftar en ekki 

er sú flokkun þannig að hann er kvengerður, en þessi kvengerun þarf samt sem áður ekki að 

vera eingöngu utan frá heldur þekkist það líka að samkynhneigðir flokki hvorn annan á 

þennan hátt.  

Linneman (2007) talar einnig um að á bakvið þetta kvengerfi geti verið mismunandi 

ástæður. Til dæmis að þetta geti verið leið samkynhneigðra manna til að verða kvenlegri og 

þar af leiðandi að segja skilið við ákveðin atriði sem tengjast karlmennskunni. Einnig getur 

þetta verið niðurlæging þar sem karlmennska þeirra er í raun tekin frá þeim og sagt að þeir 

séu „ekkert betri en konur“ sem er alveg jafn niðurlægjandi fyrir konur. Þá bendir Linnemann 

(2007) á að tenging sé á milli hommafóbíu og kynjamisréttis þar sem hvort tveggja er beitt og 

þá aðallega, af gagnkynhneigðum karlmönnum.  

 Hægt er að tengja þessa umræðu við lokalínur brandarans sem skýrt er frá í kaflanum hér 

að framan.  „1990 er ímynd karlmennskunar Páll Óskar“ (Hellisbúinn, 1999). Þar er grín gert 

af því að Páll Óskar sé ímynd karlmennskunar á tíunda áratug síðusta aldar. Með þessari 

setningu er dregið úr getu Pálls að vera fyrirmynd annara karlmanna og hann er kvengerður 

og gefið í skyn að hann geti ekki verið ímynd karlmennskunar af því að hann er 

samkynhneigður. Birtingmynd hinnar ráðandi hugmyndar um karlmennsku og í hverju 

karlmannleiki felst, er ungur og gagnkynhneigður maður og þannig er Páll Óskar og 

karlmennskan hans í raun útilokuð. Svona viðhorf er algengt (Linneman og Slevin, 2010) en 

þegar karlmaður kemur út úr skápnum eru margir sem setja spurningamerki við karlmennsku 

viðkomandi vegna kynhneigðar hans. Því er afkarlmennskuvæðingin (e. demasculinization) 

sem á sér stað þegar einstaklingur kemur út úr skápnum oft kvengerð, en það nokkuð sem er 

mjög algengur viðburður í menningu samkynhneigðra manna. Linneman og Slevin (2010) 

benda á að mikilvægt sé að aðskilja afkarlmennskuvæðingu og kvengeringu þar sem það er 

ekki í grunninn sami hluturinn. Þó að samkynhneigður karlmaður sé ekki kvengerður þá getur 

hann oft ekki uppfyllt þau skilyrði  sem fylgja því sem skilgreint er sem sönn karlmennska.  
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Í þessum kafla var farið í mismunandi skilgreiningar á karlmennsku. Sem var útskýrt sem 

félagslegs- og menningarlegt fyrirbæri sem hver menning fyrir sig býr til. Hetjukenndar 

hugmyndir um karlmennsku og karlmennska samkynhneigða manna voru gerð góð skil og 

útskýrð. Einnig var mýtan um tengingu karlmennsku og líkamslegs eðlis útskýrð og vísað á 

bug. Í næsta kafla verður farið í umfjöllun karlmennskunar og samkynhneigðar í mannfræði 

sem og farið í kenningar sem tengjast karlmennsku.   
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2.0 Fræðileg nálgun.  

Í þessum kafla verður farið í hvernig mannfræðin hefur fjallað um karlmennskuna í gegnum 

tíðina og einnig stiklað á stóru í þeim umræðum sem hafa verið hæstar í mannfræðinni sem 

snerta karlmennsku. Einnig verður skoðað hvernig mannfræðin hefur tekið á samkynhneigð 

og sýnt hvernig umræðan hefur þróast og breyst í allt frá byrjun 20. aldar til dagsins í dag. Að 

lokum verður rætt um helsta greiningartæki til greina karlmennskur sem er kenningin 

ráðandi karlmennska.  

 

2.1 Karlmennskan og mannfræðin. 

Í greininni Trafficking in men: The anthropology of masculinity eftir Mathew Gutmann (1997) 

talar höfundur um hvernig mannfræðin hefur fjallað um karlmenn og karlmennsku. Hann 

segir að það séu að minnsta kosti fjórar nálganir sem mannfræðingar nota aðallega þegar 

þeir fjalla um karlmennsku. Fyrsta er sú skýring að karlmennska sé allt sem karlmenn hugsa 

og gera. Önnur er að karlmennska sé allt sem karlmenn hugsa og gera til að vera „karlmenn“. 

Þriðja er að sumir karlmenn eru vegna erfða eða eigna taldir vera „meira karlmannlegir“ en 

aðrir karlmenn. Fjórða og loka nálgunin er almenn áhersla á tengsl kynjanna. Að karlmennska 

er talin vera allt sem konur búa ekki yfir. Gutmann segir einnig að mannfræðin hafi alltaf 

einkennst af því að karlmenn hafi talað við karlmenn um karlmenn. En það var ekki nema 

fyrir rúmum tuttugu árum að mannfræðingar fóru að skoða karlmenn sem kynjaða 

einstaklinga, skoða hvernig það er að vera karlmaður og hafa vald yfir öðrum karlmönnum og 

konum. Gutmann segir að mannfræðingar hafi gagnrýnt það að „karlmenn“ séu ekki breyta í 

rannsóknum líkt og „kona“ er orðin fastmótuð breyta í rannsóknum. Að hans mati þá má 

annað hvort rekja þetta til þess að krafan um „karlmenn“ sem ákveðin breyta í rannsóknum 

sé hunsuð eða það að vera karlmaður er svo eðlilegur hlutur að það er óþarfi að skilgreina 

það eða rannsaka frekar.  

Þótt að karlafræðin (e. critical studies of men) fjalli aðallega um karlmenn þá er ekki hægt 

að komast hjá því að ræða einnig um konur (sjá Gutmann, 1997, 1996; Brandes 1980). 

Stanley Brandes heldur því fram að þó að konur séu ekki líkamlega líkar karlmönnum til 

dæmis hvað varðar líkamlegan styrk o.fl. þá gegnir viðvera kvenna óneitanlegu miklu 

hlutverki í því hvernig karlmenn skilgreina hvað er að vera karlmaður. Flestir karlmenn horfa 

alla tíð á sjálfsímynd sína sem karlmenn í samanburði við sjálfsmynd kvenna. Er vald einnig 
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mjög tengt þessari umfjöllun eins og Demetrakis Demetriou (2001) segir að ráðandi 

hugmyndir Vesturlanda um karlmennsku snúist alfarið um valdatengsl á milli kynjanna og 

valdatengsl milli mismunandi hópa karlmanna. Þetta sést í því hvernig karlmenn hafa oft 

komið fram við minnihlutahópa. Eins og Gutmann (1997) sem notar orðið virility sem þýða 

má sem gelding þegar hann fjallar um hvernig karlmenn nýlenduríkja hafa komið fram við 

karlmenn í nýlendunum. Paul Stoler (1991, bls. 56) fjallar einnig um þetta og segir 

„Afkarlmennskuvæðing karlmanna frá nýlendum og ofurkarlmennska evrópskra karlmanna 

er aðal áhersla og markmið hreyfingarinnar hvítt vald (e. white supremacy)“.  

Eins og umræðan hér að ofan sýnir er vald og kyngervi mjög tengt umræðunni um 

karlmennsku. Þó er ekki er alltaf talað um karlmennsku í tengslum við völd því einnig er 

fjallað um vinskap karlmanna og er miðpuntur í þeirri umræðu um hugtakið „tengsl 

karlmanna“ (e. male bonding) (sjá Gutmann, 1997; Tiger, 1984) og er útskýrt svo að 

karlmenn þurfi stað eða/og tilefni þar sem konur eru útlokaðar. Lionel Tiger býr til þetta 

hugtak til þess að reyna að tengja saman hugsanlegan eðlislægan vilja karlmanna (eins og 

konur eru sagðar hafa) til að sýna einhug til annara manna. Connell (2005) gagnrýnir 

hugtakið og þá þessa lífræðilegu skýringu að það sé eðlislegt að karlmenn vilji vera í 

samskiptum við aðra karlmenn (sjá einnig Gutmann, 1997). Connell (2005) segir að eftir að 

hætt var að nota trú sem réttlætingu fyrir yfirburða stöðu karlmanna yfir konum þá hafi 

áherslan færst yfir á líffræðina til þess að fylla upp í það bil sem trúin skildi eftir sig. Þar af 

leiðandi er sagt að karlmenn með sínum karlagenum erfi fjölskyldulíf, keppnisskap, pólitískt 

vald, stigveldi og tilhneigingu til að vera ofbeldisfullir.  

Connell (2005) varar við því að skoða karlmennsku þvert á menningar (e. transcultural), 

sögu (e. transhistorical), út frá sjónarhorni líffræðilegra kenninga um gen og hormóna sem 

og gagnrýnislausum sálgreiningarkenningum. Connell vill að karlmennskunni sé skipt upp í 

eftirfarandi flokka: hugsandi stétt (e. reflective class), hóp manna sem deila sömu skoðun, 

eins og til dæmis sértrúarsöfnuð (e. sect), kynþátt og svo að lokum kynhneigð. Vill hún að 

fylgst sé með því hvernig þessir flokkar hafa áhrif á hugmyndir um karlmennsku sem eru 

ríkjandi í samfélaginu (Nye, 2005). Með öðrum orðum er Connell að vara við því að 

karlmannska sé skoðuð í samhengi við karlmennsku í öðrum menningum eða á öðrum tímum 

í sögunni. Einnig varar hún við því að útskýra eða greina karlmennsku í tengslum við 

líffræðilega þætti sem mótast af genum og hormónum eins og til dæmis hegðun. Þá varar 

Connell einnig við því að nota aðferðir sálgreininga og bendir á að allar karlmennskur þurfi að 

skoða út frá fyrrnefndum flokkum og hvernig þeir saman mynda ríkjandi hugmyndir um 

karlmennsku í samfélaginu. 
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2.2 Kenningar 

Ráðandi karlmennska (e. hegemonic masculinity) hefur verið leiðandi hugtak og 

rannsóknartæki á karlmönnum og karlmennsku síðustu þrjátíu ár. Höfundur þess voru 

Connell, Lee og Carrigan (Connel og Messerschmidt, 2005). Hugtakið kom fyrst fram í byrjun 

níunda áratugs síðustu aldar og hefur breytt því hvernig hugsað er um karlmenn og 

karlmennsku. Hefur hugtakið verið notað víða þar á meðal í hagnýtum rannsóknum, í 

menntun, notað í verkefnum til að koma í veg fyrir ofbeldi, í heilbrigðisvísindum og einnig í 

ráðgjöf. Uppruna hugtaksins er að finna í vettvangsrannsókn þar sem rannsakaður var 

félagslegur ójöfnuður í framhaldsskóla í Ástralíu. Í þeirri rannsókn komu fram sönnunargögn 

um margskonar stigsskiptingu í tengslum við kyn og stéttaskiptingu. Þrátt fyrir að hugtakið 

hafi fyrst komið fram 1982 og oft notað af Connell í greinum var það ekki fyrr en Connell 

fjallaði um það í bók sinni Gender and Power sem kom út árið 1987 sem tekið var eftir því 

fyrir alvöru og er sú bók mest vitnaða heimild þegar fjallað er um þetta hugtak (Connell, 

2005).  

Upp úr sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar þegar kyn varð miðpunktur samfélaga og 

fræða á Vesturlöndum varð til hliðstæð rannsóknarefni í tengslum við kyn og valdatengsl í 

félagsvísindum sem einblíndi eingöngu á ráðandi hópa. Hugtakið ráðandi karlmennska var 

skilið sem fyrirmynd sem leyfði og studdi yfirráð yfir konum. Ráðandi karlmennska var 

skilgreint sem öðruvísi karlmennska en þeirra sem voru í undirokuðum hópum. Hugtakið 

endurspeglaði ekki raunveruleikann heldur ýtti aðeins undir ákveðna hugmyndir sem voru og 

eru enn áberandi í samfélaginu um hvað er að vera karlmaður. Það gerir ráð fyrir að allir 

karlmenn staðsetji sig í tengslum við það. Hugmyndafræðin á bakvið hugtakið felur einnig í 

sér að konan er allstaðar undirskipuð karlmönnum, en slíkt hefur nú verið afsannað og á því 

ekki lengur samleið með hugtakinu5 (Connell, 2005).  

Connell (2005) segir að hugtakið forysta (e. hegemonic) þýði ekki ofbeldi þrátt fyrir að það 

geti verið stutt með valdi. Heldur þýðir það yfirráð sem náðst hafa í gegnum menningu, í 

gegnum stofnanir og með góðum samfæringakrafti. Hugtakið er óhlutbundið (e. abstract) 

frekar en lýsandi og skilgreint í tengslum við feðraveldið. Connell segir að í upphafi var gert 

ráð fyrir að hugtakið yrði tengt við söguna svo skilgreiningar á karlmennskunni hafi 

                                                 
5
  Connell (2005) segir að þetta hafi verið mikilvægt á þeim tíma til að koma í veg fyrir að hugmyndin um að 

það séu til margar útgáfur af karlmennskum myndi ekki falla í þá grifju að þetta sé samkeppni karlmanna 

um lífstíl. Í dag er þessi skilgreining ekki fullnægandi því þekking okkar á tengslum hópa karlmanna og 

myndun þeirra á karlmennsku og tenging kvenna við forystu karlmennsku.  
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möguleika á að breytast. Connell (2005) segir að þetta hafi veitt kenningunni bjartsýni. Sem 

kom á daginn að rannsóknir hafa staðfest tenginguna við söguna og sýnt fram á það að 

aðstæður sem karlmennska verður til í, breytist í tíma og rúmi. Þessar breytingar kalla á nýja 

taktík í samskiptum kynjana sem leiðir af sér endurgerð á ráðandi hugmyndum um 

karlmennsku.  

Rosemary Ricciardelli, Kimerley Clow og Philip White (2010) tala um að ráðandi 

karlmennska feli í sér menningarlegar, staðlaðar og áhrifamiklar hugmyndir um karlmennsku. 

Sem slíkt getur karlmannleg forysta verið skilgreind sem fyrirmynd, staðall, sjónarmið, 

hegðun eða persónuleg einkenni. Þó hafa ekki allir karlmenn sem staðsettir eru innan 

ríkjandi karlmennsku, alla þessa eiginleika í einu, þeir hafa ákveðna eiginleika. Sem dæmi má 

taka af atvinnumanni í íþróttum og forstjóra í stóru fyrirtæki. Báðir þessir menn hafa 

mismunandi eiginleika, íþróttamaðurinn hefur líkamlegan styrk en á móti hefur forstjórinn 

táknrænt yfirvald og orðstýr. Þannig birtist karlmennska sem viðhorf til útlits, áhrifa, 

kynhneigðar, hegðunar, atvinnu og yfirráða. Þegar þessi einkenni breytast þá breytast líka 

þau norm sem fylgja ráðandi karlmennsku.  

Messner (2007) sækist eftir leið til þess að skoða kenninguna um ráðandi karlmennsku á 

táknrænan hátt sem er sett fram sem fyrirmynd á karlmennsku. Vill hann skoða þessa 

táknarænu fyrirmynd og hvernig hún rennur saman við vald. Notast hann við pólitískan feril 

Arnorld Schwarzenegger6 þegar hann sóttist eftir að vera kjörin fylkisstjóri í Kaliforníu árið 

2003, til að útskýra hvernig hægt er að nota forystu karlmennsku á táknrænan hátt.  

Í upphafi kosningarbaráttu sinnar staðsetti Schwarzenegger sig sem miðju sinnaðan 

sameiningarkraft og sú karlmennska sem hann hafi öðlast úr kvikmyndum sínum studdi í 

raun þá ímynd af honum. Þættir eins og harka og ofbeldi blandað saman við samúð og 

áhyggjum er kröftug blanda fyrir ráðandi karlmennsku þegar kemur að opinberri táknmynd. 

Það sem bindur þessa þætti saman, sem við fyrstu sýn eru í mótsögn, er vernd. Vernd fyrir 

börn og konur gegn vondum mönnum, vélmönnum úr framtíðinni eða óskynsömum 

hryðjuverkamönnum utan okkar landamæra. Eftir 11. september 2001 hafa Vesturlönd ýtt 

                                                 
6
  Arnold Schwarzenegger er  heims frægur leikari sem hóf ferillinn sinn á líkamsrækt. Hann var yngstur til 

að vinna titillinn hr. alheimur. Hann þótti fljótleg mikil íþrótta fyrirmynd þar sem hann vann fimm hr. 

alheimur titla og sex hr. Olympia áður en hann hætti og einbeitti sér að leiklist.  Í Hollywood varð hann 

fljótt heimsfrægur með hlutverki sínu í myndum á borð við Hercules in New York, Conan: The Barbarian, 

Red Sonja, Commando og síðast en ekki síst Terminator. Árið 2003 tók hann sér pásu frá leiklistinni og var 

kjörin 38 fylkisstjóri Kaliforníu þar sem hann sat tvö kjörtímabil eða til ársins 2010. Síðan þá hefur hann 

aftur einbeitt sér á leiklist og gerir það enn. 
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undir hugmyndina um samúðarfulla, karlmannlega verndarann7. Messner (2007) vitnar í Iris 

Young (2003) og Stephen Decat (2004) sem segja að öryggismál Bandaríkjanna sem byggist á 

hugmyndum um karlmannlega vendara. Þeir benda jafnfram á að hægri sinnaðar hreyfingar 

innan Bandaríkjana reyni markvist að skapa hræðslu meðal manna sem aðhyllast, að þeirra 

sögn, svokallað „the mommy state“ eða mömmu ríkið. Því er lýst sem stjórnsýslu kerfi sem 

leggur áherslu á veikleika, mjúkleika og femíniskar hugmyndir. Að koma á „daddy state“ eða 

pabba ríki er þannig gert í gegnum menningu sem byggir á hræðslu. Aðeins þeir menn sem í 

alvörunni er ekki sama um okkur og eru nógu harðir af sér til að standa upp gegn illsku er 

treystandi fyrir því að leiða okkur í gegnum þessa hættulegu tíma (Messner, 2007).  

Ef við horfum aftur til Arnold Schwarzenegger þá segir Messner (2007) að hann hafi, sem 

pólitískur leiðtogi verið þessi samúðarfulli, karlmannlegi verndari og í kosningarbaráttu sinni 

hafi hann óspart not fært sér það. Messner bendir einnig á að upp úr 1990 hafi þessar 

persónur sem Schwarzenegger lék á áratuginum þar á undan, þessar einsleitu 

birtingarmyndir hetju, verið orðnar hlægilegar. Ímynd hinnar ráðandi karlmennsku voru enn 

vöðvastæltir karlmenn en á sama tíma með vott af samúð og umhyggju fyrir börnum. 

Nokkuð sem átti að láta okkur finnast við vera örugg. Messner segir að Schwarzenegger hafi 

uppfyllt þá ímynd þegar hann sótti um embætti og gat því notað það í kosningarbáráttunni. 

Ekki bara árið 2003 heldur einnig þegar hann sóttst eftir endurkjöri árið 2006.   

 

2.3 Rannsóknir á samkynhneigð í mannfræði 

Michelle Walks (2014) segir að hægt sé að finna umfjallarnir í mannfræði um samkynhneigð 

allt frá byrjun 20. aldar og hafi umræðan náð ákveðnu hámarki á þriðja áratug síðustu aldar. 

Þessar umfjallanir hafi einkennst af því að alltaf var verið að ræða um aðrar menningar og því 

einkennst af annarsvegar óljósri margræðni sem stjórnaðist af neikvæðum hugmyndum um 

samkynhneigð og/eða hinsvegar að haldið hafi verið fram að samkynhneigð sé ekkert annað 

en skáldskapur lauslátra frumbyggja. Umræðan um samkynhneigð innan mannfræðinnar féll 

svo í nokkurs konar dvala allt fram til sjötta áratugar tuttugusta aldar, sem er afleiðing af 

þessari einsleitu og neikvæðu umfjöllun. Umræðan hófst að nýju með baráttu 

                                                 
7
  Áhugavert í þessu samhengi er að nefna kvikmyndir og persónur sem hjálpa við að ýta undir þessar 

hugmynd. Iron man, Thor, Captain America, The Avengers. The expendables, Spider man, Batman svona 

mætti lengja telja en það sem þessar myndir og persónur hafa sameiginlegt er að þetta eru allt karlmenn 

með mikla karlmennsku og samúð sem eru vendarar okkar hinna. 
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samkynhneigðra um bætta stöðu og viðurkenningu í samfélaginu. Walks (2014) segir að 

síðan þá megi greina þrjár bylgjur af umræðum um samkynhneigð innan mannfræðinnar sem 

byggja mun frekar á rannsóknum gerðum hér á Vesturlöndum heldur en í afskekktum 

samfélögum í fjarlægum löndum. Fyrsta bylgjan stóð frá seinni hluta sjöunda áratugarins til 

upphafs tíunda áratugarins og beindist aðallega að málefnum samkynhneigðra og trans fólks. 

Einnig var fjallað um samkynhneigð ritúöl sem finna mátti í Sambíu í austur Papúa Nýju 

Gíneu, Hirjas í suður Asíu, Kathoeys í Taílandi og á fleiri stöðum. Walks (2014) segir 

ennfremur að líkt og aðrar rannsóknir sem gerðar voru í mannfræði fyrir tíma 

póstmódernismanns hafi aðallega verið sóst eftir framandi (e. exotic) viðfangsefnum.  Önnur 

bylgjan stóð frá síðari hluta níunda áratugarins og náði rétt fram yfir aldamótinn tvöþúsund. 

Sú bylgja einkenndist af póstmódernískum hugmyndum, annari og þriðju bylgju femínisma 

og tilkomu HIV smits og alnæmis. Á níunda áratugnum þegar alnæmi og HIV herjaði einna 

verst á samkynhneigða menn, trans fólki og seljendur og kaupendur vændis tók mannfræðin 

upp þráðinn á ný og einbeitti sér að þessum hópum sem urðu verst úti í  útbreiðslu alnæmis 

og HIV. Í byrjun tíunda áratugarins fóru etnógrafískum rannsóknum á öðrum hópum 

samkynhneigðra fjölgandi og þá sérstaklega rannsóknum á samkynhneigðum konum. Þriðja 

og seinasta bylgjan hófst um aldamótin og stendur enn. Mannfræðin hefur alfarið fallið frá 

leit sinni að hinu framandlega og einblínir nú á stærri hóp samkynhneigðra hópa hinsegin 

fólks svo sem fjölskyldum, aðgerðasinnum (e. activism) sem og hommafælni svo eitthvað sé 

nefnt. Walks (2014) segir að það sem skilji að þriðju bylgjuna og hinar tvær er að kastljós 

mannfræðinnar hefur ekki eingöngu færst frá sýnileika samkynhneigðs fólks heldur hefur 

fræðigreinin einfaldlega viðurkennt tilvist þess.  

Í þessum kafla var farið í helstu kenningu þegar fjallað er um karlmennsku. Kenning sem 

hefur í gengum tíðina verið notað sem greiningartæki til að skilgreina mismunandi 

karlmennskur. Einnig var farið í umræðu um karlmennsku í mannfræði og hvernig þar nefndir 

helstu fræðimenn mannfræðinar sem og einnig var rætt þróun og umræða samkynhneigðar 

innan mannfræðinar í gegnum tíðina. Í næsta kafla verður fjallað um hommafóbíu og hún 

útskýrð sem og upphaf hennar og hvernig hún hefur þróast í gengnum í takt við tímann. 
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4.0 Hommafóbía 

Hugtakið hommafóbía (e. homophobia) má rekja til George Weinberg sem var 

gagnkynhneigður sálfræðingur (Herek, 2004). Hann lærði sálgreingu við Columbia háskólann 

þar sem kennt var að nálgast samkynhneigð sem sjúklegt ástand eða veiki. En í ljósi þess að 

Weinberg sjálfur þekkti til nokkra samkynhneigðra einstaklinga áleit hann það vera rangt. 

Honum varð ljóst að margir gagnkynhneigðir sálgreinar sýndu mjög neikvæða hegðun er þeir 

umgengust samkynhneigða í óklínísku umhverfi. Að hans mati mátti lýsa þessum viðbrögðum 

sem fóbíu og kom fram með hugtakið hommafóbía á miðjum sjöunda áratug síðustu aldar. 

Hann skilgreindi það sem svo að það væri fóbía gegn samkynhneigðum, ótti við 

samkynhneigða, við smit og hræðsla sem svo leiddi til hrottaskaps (Herek, 2004). Mikilvægt 

er þó að hafa í huga að síðan hugtakið kom fram hefur merking þess þróast og tekið 

mikilvægum breytingum í takt við stefnur og strauma í kenningum og viðhorfum. Innan 

akademíunnar hefur eðli og áhrif fordóma og mismunum gagnvart kynjuðum minnihluta (e. 

sexual minorities) verið rannsökuð og algengustu skilgreiningar innan fræðigreina eru í dag 

svipaðar og lýsa fordómum gegn samkynhneigðum (Plummer, 2014). Hugtakið hommafóbía 

vísar bæði til viðhorfs og hegðunnar, en hommafóbía ræðst einnig af félagslegum þáttum 

eins og þjóðerni, kyngervi og trúarbrögðum (McCormack og Andersen, 2014). Rannsóknir á 

hommafóbíu sem beinast sérstaklega að gagnkynhneigðum mönnum sýna hvernig hegðun 

karlmanna er yfirleitt samtengd karlmennsku (Whitley, 2001). Þessar tegundir rannsókna 

sýna að menn sem vilja vera álitnir gagnkynhneigðir neyðast til að forðast ákveðna hegðun, 

tákn og tengsl við félög sem gætu stimplað þá sem samkynhneigða (McCormack og 

Andersen, 2014).  Hommafóbía tengist í mörgum tilfellum mun minna órökstudum ótta við 

samkynhneigt fólk, eða hræðsla við að einhver gæti verið samkynhneigður heldur meira 

hræðsla gagnkynhneigðs fólks við að vera talinn vera samkynhneigt. Hommafóbía myndast 

af ógninni eða hræðslunni sem stafar af því að geta verið álitinn samkynhneigður, að hafa 

misheppnast sem karlmaður. Margt bendir til þess að hommafóbía sé einn af þeim þáttum 

sem skapar ákveðna umgjörð utan um karlmennsku gagnkynhneigðra karlmanna. Þá er 

hommafóbía oft grundvallarástæða fyrir hegðun karlmanna, meðal annars í samskiptum 

þeirra við aðra karlmenn, við konur og beitingu ofbeldis (Kimmel og Mahler, 2003).  
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 Eric Anderson þróaði hugtakið homohysteria til að lýsa þeim áhrifum sem hommafóbía 

hefur á karlmennsku gagnkynhneigðra karlmanna (McCormack og Anderson, 2014). 

Rannsóknir Mark McCormack og Eric Anderson (2014) sýna að hommafóbía fer minnkandi í 

Norður Ameríku og í Bretlandi. En þrátt fyrir að hún fari minnkandi í einum hluta heimsins 

getur hún þó stigmagnast annarsstaðar (Plummer, 2014).   

Mannfræðingurinn David Murray (2009) segir að sú áreitni, þá aðallega á samkynhneigða 

karlmenn sem fylgir hommafóbíu, gæti í raun verið vegna mismunandi orsaka. Þessar orsakir 

geta verið vegna flókinna tengsla við stéttaskiptingu, kyn og kynþátt. Murray ritstýrði bókinni 

Homophobias: Lust and loathing across time and space (2009) en í henni skrifar annars 

mannfræðingur, Don Kulick kaflann „Can there be an Anthropology of homophobias“. Kulick 

(2011) fer í gegnum hommafóbíu frá því að vera geðsjúkdómur um 1900 og allt að fram að 

því hvernig hún birstist í stefnuskrám stjórnmálanna undir nýyrðinu homonationalism? Kulick 

segir að mannfræði hommafóbíu gæti og ætti að skrásetja, setja í samhengi, greina sem og 

að berjast gegn henni, jafnvel þótt sú umfjöllun komi til með að skýra hvað hommafóbía er í 

raun og veru.  

Hér hefur verið rætt um hommafóbíu, skilgreingu á henni, upphaf, orsakir og fleira. Í 

næsta kafla verður fjallað um þau viðtöl sem tekin voru í tengslum við gerð þessara ritgerðar. 
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5.0 Viðtöl 

Í þeim tilgangi að gefa þessari ritgerð meiri dýpt voru tekin viðtöl við nokkra samkynhneigða 

karlmenn til að hafa til hliðsjónar og til þess að sýna skoðun fáeinna einstaklinga. Hér er að 

sjálfsögðu ekki um neina marktæka athugun að ræða sem hægt er að alhæfa út frá heldur 

sýni einungis skoðanir og upplifun þeirra einstaklinga sem tóku þátt í þessari athugun. 

Markmiðið er að sýna skoðun þeirra og tengja umræðu þeirra við þá umræðu sem reifuð 

hefur verið hér að framan. Sú aðferð sem notuð var fólst í því að auglýst var á 

samfélagsmiðlinum facebook eftir viðmælendum. Voru fjórir strákar sem svöruðu, tekin voru 

viðtöl við þrjá en fannst ekki tími sem hentaði hjá þeim fjórða. Viðmælendurnir eru allir á 

þrítugsaldri sem allir hafa það sameiginlegt að vera opinberlega samkynhneigðir og stunda 

jafnfram nám á háskólastigi. Vegna mjög persónulegra upplýsinga sem gætu komið fram í 

viðtölum að þessu tagi var lögð mikil áhersla á því að þeir þyrftu ekki að svara nema því sem 

þeir vildu og gátu dregið þátttöku sína til baka á hvaða stigi ferlisins sem er. Einnig var gætt 

sérstaklega að því að þeir væru óþekkjanlegir í þessari umfjöllun. Einn bað um að heyra 

viðtalið við sig, og í kjölfarið óskaði hann eftir að draga þátttöku sína til baka og varð 

auðvitað orðið við þeirri ósk. Þeir sem eftir voru verða hér eftir kallaðir Stefán og Hallgrímur.  

Í viðtölunum var stuðst við ákveðin spurningaramma um nokkur þemu eða umræðuefni.   

Umræðan gaf nokkuð heildstæða mynd af upplifun þessara karlmanna. Viðtölin voru öll tekin 

upp á tölvu, afrituð og greind með síendurteknum lestri þar sem reynt var að finna mynstur 

og samræmi við þá umræðu sem er hér að framan greinir. Það skal tekið fram og 

undirstrikað að hér er fyrst og fremst verið að kom á framfæri viðhorfum þessara tveggja 

karlmanna til þessa umræðuefnis á eins sanngjarnan hátt og unnt er.  

 

3.1 Skilgreining á karlmennsku. 

Í fyrsta kaflanum hér að framan er komið inn á umræðu Halberstam (1998) sem segir að 

samfélög eigi erfitt með að skilgreina karlmennsku en virðist samt svo að ekkert mál sé fyrir 

þau að þekkja karlmennsku. Sama gildir um viðmælendur mína þegar þeir voru beðnir um að 

skilgreina karlmennsku.  
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Sp.: Hvað er karlmennska að þínu mati? 

Sv.: Vá! Hehe. Maður hefur ekki einhvern veginn ekki mikið pælt í því. Þetta er svolítið stór 

spurning. Það er bara að vera góður maður bara og ég held að þetta sé orðið úrelt 

þetta machó bullshit þar sem það þarf alltaf að vera eitthver harður og eitthvað og 

maður megi ekki gráta og allt þetta dæmi. Ég hugsa að sannir karlmenn geti grátið og 

við erum að ég held orðið að fólk sé orðið mýkra í dag og maður þarf ekki að vera í 

eitthverjum brjáluðum leik til að ná í flottustu píuna eða flottasta gaurinn. Með því að 

vera eitthver risa bölkí karlmaður.  

Sp.: En hvað með ímynd þína um sannan karlmann?  

Sv.: Að mínu mati eru þetta maður sem er góður og hefur... ég veit ekki hvernig ég á að orða 

þetta. Maður hefur ekki hugsað nógu vel út í þetta. Góður maður sem er góður við 

fólkið í kringum sig og hérna góður við sína fjölskyldu og hérna og er trúr fólkinu í 

kringum sig og er traustur aðili.  

 

Hinn viðmælandi minn, tekur í svipaða strengi þegar hann er spurður. 

 

Sv.: Hvað er karlmennska ? það er virkilega virkilega góð spurning. Ef ég á að segja eins og er, 

ég allavega upplifi, ég myndi segja að karlmennska er ekki. Fyrir mér er karlmennska 

ekki eitthvað þú veist, að vera massaður þú veist og vera með þetta, og hrikalegur 

eða eitthvað svoleiðis dóterý. Ég upplifi karlmennska vera það að vera almennilegur 

einstaklingur, svipað og ég myndi segja sem myndi líka ganga út fyrir það að vera 

kona þú veist. Það sem ég upplifi núna að ég ber virðingu fyrir þú veist þegar ég fæ 

bara „vá þessi gæji er geðveikur, snillingur“ Ég nota það bara við einstaklinga sem eru 

þú veist hreinir, góðir og almennilegt fólk skilurðu. Ég tengi ekki lengur við eitthvað 

svona massa og vera sterkari  og vera með meira vald. Ég upplifi, fyrir mér er 

karlmennksa, alvöru karlmaður er sá sem reynir að vera góð manneskja og lætur gott 

af sér leiða. Sama myndi ég segja með hvað er kvennmenska bara vera góð 

manneskja og láta gott af sérleiða. Þá ertu að standa þig í þínu.  

Þótt að erfitt sé að koma orðum að því hvað karlmennska er, virðist hún samt sem áður vera 

auðþekkjanleg. Í báðum viðtölum tala þeir um einkenni sem tengjast karlmennskunni þannig 
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svo virðist sem þér þekki vel hvað karlmennska er. Macho karlmennsku hugmyndir eru að 

þeirra mati á undanhaldi. 

Sv.: ...Til þess að staðalímyndir breytist og minnki. Staðalímyndir er eitthvað sem verður 

alltaf og það er erfitt. Við erum bara þannig gerð að við erum stöðugt að leita af 

flokkum. En maður á berjast á móti því og þessar ímyndir um grófa karlmenn og 

móturhjóla gaurar og rosa stæltir og miklir er slæm staðalímynd yfir alla karlmenn að 

allir karlmenn eigi að vera svoleiðis. Staðalímyndir eiga að vera takmarkaðar á því að 

þær eiga ekki að sýna allan fjöldan heldur bara ákveðin hóp. Þetta er bara pínulítill 

hluti af karlmönnum þannig að karlmennska leynist ekki í þessu 1% sem eigi að sýna 

þessa virkilegu karlmanntakta. Þessa ekta skorið út úr bíómynd takta.  

Sv.: ...Þetta á algjörlega við, ég þekki fullt af töppum hérna á íslandi, sem eru að missa sig. En 

eins og það sem ég er að sjá þá finnst mér ekki vera eins mikið og þegar ég var að 

lenda á fólki fyrir 2 árum t.d. En þetta er alveg rétt hjá þér að þessi rikjandi hugmyndir 

sem... 

Sp.: John Wayne hugmyndir? 

Sv.: What að man! 

Sv.: Maður upplifir þetta pínu, ég man eftir þessu í menningu í kringum fitness. Ég man að ég 

fór einu sinni á fitness mót og þá var svo fyndið þá var eins og mann fann þegar 

maður mætti þarna bara venjulega klæddur og ég mæti í ræktina en ég er ekki 

böffaður. Ég man að ég fann lyktina af testosterone. Svo heyrðist „næstur á svið er 

Hrannar Sverrisson“ kemur eittvað svaka rokklag og hann nátturulega í svona speedo 

sundskýlu svo er kallað „hrikalegur Hrannar!“. Maður verður alveg svona „shit!“. 

Prótein út um allt. En málið er samt, ég spyr mig. Er þetta karlmennska? Er það 

karlmennska að vera pumpaður og þú veist?  

 

3.2 Breytingin að koma út úr skápnum. 

Að koma út úr skápnum getur haft víðtæk áhrif á líf einstaklinga einnig fjölskyldur og vini. 

Jákvæð  sem og neikvæð viðbrögð geta beðið þeirra sem koma út. Hefur þessi óvissa oft það 

í för með sér að fólk ákveður að sleppa að koma út eins og Stefán talaði um. 
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Sv.: ...sko þegar ég hugsa út í þetta. Þá er ég rosalega þakklátur fyrir það á hvaða tíma ég 

fæðist, í hvaða fjölskyldu ég fæðist og hvaða vini ég á. Út af þetta er bara hlutir sem 

er stór hluti afhverju ég leyfði mér eða þú veist að koma út úr skápnum. Ég veit um 

menn, ég veit um alveg eldri samkynhneigða menn sem hafa ekki komið út úr 

skápnum og eru giftir með börn og myndi aldrei aldrei aldrei viðurkenna að þeir væru 

samkynhneigðir aldrei. Og lifa með þetta inní sér. Þetta er á Íslandi í dag.  

Við það að koma út úr skápnum hefur breytingar í för með sér og eru strákarnir því sammála 

að ekki sé um breytingu sem er að ásettu ráðu heldur fellst þessi breyting í því með því að 

koma úr skápnum fá þeir frelsi að tjá sig og lifa eins og þeir vilja lifa og vilja tjá sig.  

Sp.: En þegar þú komst út úr skápnum ? 

Sv.: Þá var bara ofboðslegur léttir fyrir það fyrsta. Það var rosalegur léttir og maður 

eitthvernveginn gat slakað aðeins meira á varðandi fólkið í kringum sig. Og leyft mér því 

maður var alltaf eitthvernveginn að fela meira þessa takta eða að reyna að fela ákeðna takta 

hjá manni til þess að sýna að maður er ekki hommi en maður var eitthvernveginn frjáls eftir 

það og gat sér svona aðeins leyft sér að ef að hendin sveiflaðist of mikið þá væri það í lagi og 

maður þyrfti ekki eins mikið að hafa áhyggjur af því hvað fólk fyndist um mann skilurðu. [...] 

Ég mátti bara vera ég sama hvað það þýddi skilurðu. Ég gat bara verið ég og fundið hver ég 

var án þess að vera í þesusm kassa sem karlmennskan á að búa yfir samkvæmt þessu týpíska.  

 

Sv.: Já eða málið er það er alltaf talað um þessa breytingu eins og „óli var svo eðlilegur áður 

en hann kom út úr skápnum, afhverju er hann að breyta sér og haga sér þú veist“ það 

er alltaf  verið tala um að þú sért eitthvað að breyta þér til að fá eitthverja athygli og 

svona. Eins og t.d. þegar áður en ég kom út úr skápnum klæddi ég mig í risastóra 

hettupeysu og var að passa að enginn myndi... Það er alltaf verð að tengja föt við 

kynhneigð þú tengir alltaf þegar þú sérð eitthvern í svona svakalegu outfiti „vá hvað 

hann er flaming!“ það er ennþá þetta viðhorf sem er hérna á Íslandi. Þannig að þegar 

þú kemur út úr skápnum, þá ertu að fara viðurkenna og tjá þig um persónuleikan þinn 

sem þú hefur ekki tjáð áður. Sem þú ert búinn að vera geyma inn í þér. Þú veist þú 

verður að vera harður og „ertu að spekka þessar júllur maður“ sem þú myndir aldrei 

gera vanalega. Auðvitað þegar þú færð loksins að viðurkenna hver þú ert þá þýðir 

ekki að þú sért að breytast þá ertu bara meira að fá að vera þú sjálfur. Ég hef alveg 
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fengið comment „rólegur Stefán að vera flaming“ þá hafði ég alveg verið áður 

eitthvað. En þetta var ekki ég að vera með eitthverja ýkjur heldur var þetta ég loksins 

að fá að láta vaða og tjá mig eins og ég myndi vilja tjá mig. Þannig það eru þessar 

kröfur um „já  það er fínt að þú sért svona venjulegur hommi“ Það er pínu þessar 

kröfur um að samkynhneigðir eiga að vera bara eins og menn og sofa hjá 

karlmönnum síðan kaupa þér sér hús í Grafarholti með þrjú börn og leiðinlega vinnu, 

eða þú veist eitthvað svona.  En málið er að það passa ekkert allir í þennan kassa það 

er dálítið þessa óraunhæfa krafa sem fólk er að fá að passa í þennan kassa.  

Strákarnir voru sammála um að viðhorf til þeirra hafi breyst til muna þegar þeir koma út úr 

skápnum. Þeir urðu varir við aukna fordóma sem voru bæði meintir á jákvæðan og 

neikvæðan hátt. Báðir hafa þeir orðið fyrir neikvæðum fordómum en segjast þó ekki hafa 

ekki lent oft í því.  

Sv.: Ég hef aldrei orðið var við.. jú ég hef orðið var við fordóma og hérna það grófasta sem ég 

hef lent í. Maður lendir örugglega oft í fordómum án þess að gera mér grein fyrir því. 

Oft er fólk með fordóma án þess að ætla að vera með fordóma. Þá er það bara að 

þeim vanti meiri upplýsingar, það er ekki að þeim líkar illa við mann sko. En ég hef 

verið í partýi þar sem maður eða strákur sem kom upp að mér og ég er eins og ég er 

við alla þegar ég er kominn í pínu glas þá er bara ofboðslega opinn og hress og tala 

við alla. Síðan var búið að fréttast eitthvað, þetta var í partýi hjá vinkonu minni nei 

þetta var í partýi hjá gaur sem vinkona mín var að hitta á þeim tíma og ég fór í partý 

með henni til  fólks sem ég þekkti ekki neitt. Þar voru eitthverjir gaurar sem komu 

frekar seint í partýið þannig að maður var orðinn svolítið vel í því, þá kemur einn og 

ég fer að heilsa þeim og þeir segja „Við tölum ekki við homma“ og labba í burtu. Ég 

var alveg „já okay, fuck off“ skilurðu. Gott hjá ykkur. Síðan koma þessir sömu strákar 

og annar þeirra grípur um klofið á mér, bara þéttingsfast um typpið á mér og labbar 

svo að vini sínum og hlær „hann er hommi, hann er hommi“, en þetta er 

eitthvernveginn grófasta sem ég hef lent í. Eins og ég segi þá held ég að ég hafi ekki 

lent í mikið eða orðið var mikið við frá öðru fólki.  Flestir taka þessu vel og hérna eins 

og ég segi þá eru þetta einu fordómarnir sem ég hef lent í.  

 



  

27 

Báðir  strákarnir segjast verða varir við neikvæðum fordómmum í sinn garð. Þeir tala um að 

ástæða slíkra fordóma sé að fólk viti ekki betur. Tala þeir báðir um ákveðin hóp kvenna sem 

er kallaður hommahækjur innan homma samfélagsins.   

 

Sp.: Þegar þú komst út úr skápnum, fannstu fyrir viðhorfsbreytingu ? Fyrir og eftir. 

Sv.: Já! Klárlega, ég var einn af stelpunum sko.  

Sp.: Varstu einn af stelpunum?  

Sv.: Aveg sko, ég er að segja stelpurnar misstu sig. „OH MY GOD! Ég trúi þessu ekki!“ [...] 

Síðan það sem ég fann fyrir það sem mér fannst pínu leiðinlegt það var maður fyrst 

um sinn stimplaður sem hominn.  Ekkert á neikvæðan hátt skilurðu „Þetta er 

hominnn“ með tveimur n-um eins og páfinn. Ég fíla líka þú veist að djamma og 

hasarmyndir en já ég fíla líka stráka þú veist. Það er eitthvað sem gerir minn karakter. 

Ég veit ekki hversu margar klósett ferðir ég hef verið dreginn inn á með stelpunum. 

Sérstaklega stelpur sem maður þekkir ekki neitt, þetta er bara fyndið þegar vinkonur 

mínar eru eitthvað svona. Ég hef lent í því ogt að stelpur koma og draga mig „komdu 

ég þarf að tala við þig“ draga mig inn á klósett og ég bara já ok. Svo byrja þær 

eitthvað bara að pissa eins og það sé eitthvað geðveikt normal samskipti. „Sko ég er 

búinn að vera pæla í honum Ólafi ´piss´ hann er ekki að gefa mér neina athygli ´piss´ 

hvað á ég að gera?“ og maður er bara „þrífðu þig að neðan og spjallaðu við hann ég 

veit það ekki“  Líka sem ég lendi í með stelpurnar við köllum þetta innan gay 

menningarnar hommahækjurnar. Þetta er oftast stelpur sem eru að hanga utan á 

manni en eru eiginlega bara að þú ert homminn þeirra. [...] Ég hef verið kyntur „þetta 

er stefán og hann er homminn minn“ Ég er ekki að grínast og maður er alveg vó! Ég 

hef verið að hugsa að ef ég hafi verið arabi og hún hafi sagt „já þetta er Stefán og 

hann er músliminn minn“ hvernig hefði verið tekið í það. En hérna þá hef ég oft verið 

dregin út í sígó og einmit bara eitthvað „ég er svo stolt af þér að hafa komið út úr 

skápnum“ þetta eru stelpur sem ég þekki ekki neitt. „já takk fyrir það“, „ en veistu 

það að núna erum við bara bestu vinir og á morgun ætlum við að fara versla“ maður 

er alveg bara „ég var að hitta þig fyrir korteri og ég veit varla hvað fornafnið þitt er“ 

Þetta er kannski fordómar eitthvað en þetta er nátturulega ekki neikvætt. En 

hinsvegar er þetta ekki eitthvað sem ég myndi vilja því ég er bara Stefán  ég er ekki 
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bara, ég upplifi mig ekki sem hominn þótt að það sé meint jákvætt og allt með það en 

samt sem áður fynst mér ógeðslega óþægilegt að þurfa eitt sem aðgreinir þig og síðan 

kemur persónuleikinn þinn.  

 

Sv.:  Það er tvímælalaust frá konum. Rosa mikið eftir að maður kom út úr skápnum. Bara 

hiklaust. Maður hittir fólk út í bæ  sem maður hefur aldrei hitt áður og svo kemur upp 

að maður sé samkynhneigður þá hengja þær sig á mann. Ekkert allar, alls ekki allar en 

það eru þessar svo kallaðar hommahækjur. Maður hefur alveg fengið þetta „omg þú 

ert hommi, ohh mig hefur alltaf langað að eignast homma vin til þess að fara út að 

versla með og farið í búðir með“. [...] En með vinkonur mínar, þegar ég kom út úr 

skápnum þá tóku vinkonur mínar þetta ekkert öðruvísi. Þær voru alveg allt í lagi, það 

var gagnvart öðrum eða fólki sem kynnist mér eftir að ég kem út úr skápnum. Sumar 

þeirra eins og segi þetta er ekki allar. En það eru þessar ákveðnar týpur sem laðast að 

hommum. Gagnkynhneigðar konur sem laðast að hommum út af því þeir eru svo 

skemmtilegir og það er svo æðislegt að tala við þig nú getum við farið að tala um 

stráka og farið að versla og allt þetta. [...] Gagnkynhneigðir karlmenn sem eru ekki 

með fordóma, sem eru ekki í þeim pakka. Þeir eru einhvernveginn voða eðlilegir og 

það er ekki.. maður tekur best eftir þessu hjá stelpunum þessar hommahækur. 

Straight karlmenn eru engar hommahækjur.   

Linneman (2007) talað um þá algengu hefð í Vesturheimi að kvengera samkynhneigða menn. 

Strákarnir fjölluðu um þetta og töluðu mikið um hvernig þeir eru kvengerðir . Töluðu báðir 

um að hommahækjunar sýni ákveðna fordóma og einkenndist það sem fáfræði því eins og 

þeir segja er þetta ekki meint á neikvæðan hátt. Hallgrímur talaði um upplifun sína á 

breyttum kröfum sem gerðar eru til hans eftir að hann kom út úr skápnum. Þær snúast 

meðal annars um það að hann á að vera fínn til fara og brosa og svoleiðis og má ekki vera 

ruddalegur til fara. Eftir þessa umræðu sér hann sig knúna til að skilgreina karlmennsku sína 

fyrir mér. 

Sv.: ...það er kvennlegt að vera kona og það er karlmannlegt að vera karlmaður og hvernig 

sem það er ef þú ert með konu sem er ofboðslega „karlmanleg“ þá er hún samt 

kvenleg af því að hún er kona. Þú getur ekki tekið það af henni. Jafnt með karlmenn 
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þeir eru karlmannlegir af því að þeir eru karlmenn. Þessar ímyndir sem maður er 

búinn að setja upp um sannan karlmann og sannan kvennmann og allt þetta. Þá er 

það ekki tekið af manni að maður er karlmaður. Ég er ekki kvennmaður.  

Eins og kom fram í þessum kafla er greinileg breyting sem á sér stað þegar einstaklingur 

kemur út úr skápnum. Þótt sú mýta að karlmenn geri sig kvenlega þegar þeir koma út úr 

skápnum til að passa betur inn í samfélag samkynhneigðra manna sé enn við líði á íslandi. Er 

þessi mýta eins og kemur fram að ofan misskilningur og fáfræði á hvað í raun og veru er að 

eiga sér stað. Báðir viðmælendur mínir tala um að áður en þeir koma út úr skápnum voru 

þeir fastir í þeirri ráðandi karlmennsku sem var í samfélaginu á þeim tíma og neyddust þeir 

að taka þátt í því gegn þeirra betri vitund og vilja. Þegar þeir taka svo þá ákvörðun að koma 

út úr skápnum finna þeir fyrir frelsi, frelsi til að vera þeir sjálfir í fyrsta skipti á þeirra ævi. 

Þurftu því ekki lengur að uppfylla eitthverjar hugmyndir sem á ekki við þá.  
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Lokaorð  

Í þessari ritgerð hefur verið farið um víðan völl í umfjöllun um karlmennsku. Rætt hefur verið 

um hvað sé karlmennska, sem má lýsa í stuttu máli sem karllægu félagskerfi sem réttlætir 

gjörðir karlmanna og sem sækir réttlætingu sína í ferðaveldið. Með minnkandi áhrifum 

feðraveldisins  í bland við úreltar hetjukenndar hugmyndir um karlmennsku hafa karlmenn 

átt í erfiðleikum með að skilgreina karlmennsku sína. Afleiðingar þess má sjá víða eins og í 

aukinni vanlíðan milli- og lástétta karlmanna sem ná ekki að tengja við ráðandi hugmyndir 

um karlmennsku. Ofbeldisfullt sjónvarpsefni með karlmannsímyndum sem uppfylla þessar 

hetjukenndu karlmennskuhugmyndir hefur í gegnum tíðna verið vinsælt og má áætla að það 

sé vegna minnkandi tengingu manna í ráðandi karlmennskuímyndir. Kimmel (2013) bendir á 

að karlmönnum hafi algjörlega mistekist að endurskapa karlmennsku sína eftir að áhrifa 

kvennréttindabáráttunnar tók að gæta og orðið því eftir í þeim málum. Segir hann að konur 

hafa öðlast frelsi til að vera það sem þær vilja og haga sér í samræmi við það, á meðan að 

frelsi karlmanna hafi lítið þróast eða breyst.  

Spurt var í byrjun þessara ritgerðar hvort einhver breyting ætti sér stað á karlmennsku 

samkynhneigðra manna við það að koma út úr skápnum. Eins og kom fram í viðtölunum lýstu 

báðir viðmælendur mínir því að karlmennska í þeirra augum væri að vera góður maður og 

sanngjarn við allt og alla í kringum sig en samtímist segja þeir að eftir að þeir komu út úr 

skápnum hafi þeir öðlast frelsi frá íþyngjandi kröfum karlmennskunar sem sagði þeim að vera 

á eitthvern ákveðin hátt. Þeir töluðu báðir um frelsið sem þeir fengu við það að koma út úr 

skápnum og gátu í fyrsta skipti i þeirra lífi hagað sér eins og þeir vilja. Breytingin við að koma 

út úr skápnum var það sem lagt var upp með að skoða í þessari ritgerð og eins og kemur hér 

fram í viðtölum að ekki er breyting gerð á ásettu ráði heldur er þetta frelsi einstaklinga að 

haga sér í samræmi við sína eigin sjálfsmynd og það sem þeir skilgreina sig.  Má því ætla að 

margir samkynhneigðir, eins og konur í umfjöllun Kimmell (2013) hafi öðlast þetta frelsi frá 

úreltum og á köflum neikvæðum ímyndum karlmennskunar. Eins og Tuzin (1997) bendir á 

hvað varðar Ilahita fólkið á Papúa Nýju Gineu  og aðgerð þess að „drepa“ karlmennsku 

einstaklingsins hafi ofbeldi á konum og börnum aukist. Í þessu samhengi er áhugavert að 

hugsa um það að ofbeldisfull framkoma við femínista á Vesturlöndum sé afleiðing þess að 

þeir vilja leggja af feðraveldi og eru því að ósjálfrátt að ráðast gegn karlmennsku margra 

karlmanna sem hafa ekki skapað sér nýjar karlmennskuímydnir í samræmi við nýja og breytta 

tíma heldur rembast við að halda í gamlar hugmyndir, sama hvað það kostar.   



  

31 

 
Heimildaskrá 

Bjarni Haukur Þórsson. (1999). Hellisbúinn. [Leikrit]. Sigurður Sigurjónsson (leikstjóri). 

Reykjavík: Íslenska óperan. 

Brandes, S. (1980). Metaphors of masculinity: Sex and status Andalusian folklore. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press.  

Connell, R. W. (2005). Masculinity. Barkeley: University of California Press. 

Connell, R. W. og Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic masculinity: Rethinking the 

concept. Gender and Society,19(6), bls. 829-859.  DOI: 10.1177/0891243205278639 

Demetriou, D. (2001). Connell´s concept of hegemonic masculinity: A critique. Theory and 

Society, 30, bls. 337-361. 

Ducat, S. (2014). The wimp factor: Gender gaps, holy wars, and the poli tics of anxious 

masculinity. Boston: Beacon. 

Frohlick, S. (2011). Homophobias: Lust and loathing across time and space. Anthropologica, 

53(2), bls. 349-352. 

Gutmann, M.C. (1996). The meaning of macho: Being a man in Mecico city. Berkeley: 

University of California Press.   

Gutmann, M.C. (1997). Trafficking in men: The anthropology of masculinity. Annual review of 

anthropology, 26, bls. 385-409. 

Halberstam, J. (1998). Female masculinity. Durham: Duke University Press.  

Herek, G. (2004). Beyond „homophobia“: Thinking about sexual prejudice and stigma in the 

twenty-first century. Sexuality Research & Social Policy, 1(2), bls. 6-24. 

Holt, D. B. og Tompsson, C. J. (2004). Man-of-action heroes:The pursuit of heroic masculinity 

in everyday consumption. Journal Of Consumer Research, 31(2), bls. 425-440. 

Hutchinson, S. og Kleiber, D. (2000). Heroic masculinity following spinal cord injury: 

Implications for therapeutic recreation practice and research. Therapeutic Recreation 

Journal, 34(1), bls, 42-54. 

Kimmel, M. (2013). Is it the end of men, or are men still in power? YES! Boston university law 

review, 93(3), bls. 689-697. 

Kimmel, M. (1996). Manhood in America. New York: Free Press. 



  

32 

Kimmel, M. og Mahler, M. (2003). Adolescent masculinity, homophobia and violence: 

Random school shootings, 1982-2001. American behavioral scientist, 46(10), bls. 1439-

1458. 

Linneman, T. (2007) How do you solve a problem like Will Truman?: The feminization of gay 

masculinities on Will & Grace. Man and Masculinity, 10(5), bls. 583-603. DOI: 

10.1177/1097184X06291918 

Linneman, T. og Slevin, K. (2010). Old gay men´s bodies and masculinity. Men and 

Masclinities, 12(4), bls. 483-507. 

Messner, M. (2007). The masculinity of the governator: Muscle and compassion in American 

politics. Gender & Society, 21(4), bls. 461-480. DOI: 10.1177/0891243207303166 

Murrey, D. (2009). Homophobias: Lust and loathing across time and space. London: Duke 

Unversity Press. 

Nye, R. A. (2005). Locating masculinity: Some recent work on men. Jornal of Women in 

Culture and Society, 30(3), bls. 1937-1962. 

Plummer, D. (2014). The ebb and flow of homophobia: A gender taboo theory. Sex roles, 71, 

bls. 126-136. 

Robinson, J. C. (1995). Death of a hero, birth of the soul: Answering the call of midlife. 

Sacramento: Tzedakah Publications. 

Stoler, A.L. (1990). Carnal knowledge and imperial power: Gender, race and morality in 

colonial asia. Í Micaela Di Leonardo (rittsjóri) Gender at the crossroads of knowledge: 

Feminist anthropology in the postmodern era (bls. 51-101). Berkeley: University of 

California Press. 

Tiger, L. (1984). Men in groups. New York: Boyars. 

Tuzin, D. (1997). The cassowary´s revenge: The life and death of masculinity in New Guinea 

society. Chicago: The University of Chicago Press. 

Walks, M. (2014). „We´re here and we´re queer!“: An introduction to studies in queer 

anthropology. Anthropologica, 56(1), bls. 13-18. 

Wetherell, M. og Edley, N. (1999). Negotiating hegemonic masculinity: Imaginary positions 

and psycho-discursive practices. Feminism & Psychology, 9(3), bls. 335-356. 

Whitley, B. (2001). Gender-role variables and attitudes toward homosexuality. Sex roles, 

45(11), bls. 691-721. 



  

33 

Wilson, B., Harper, G., Hidalgo, M., Jamil, O., Torres, R. og Fernandez, M. (2010). Negotiating 

dominant masculinity ideology: strategies used by gay, bisexual and questioning male 

adolescents. American Journal of Community Psychology, 45(1), bls. 169-185. 

Young, I. (2003). The logic of masculinist protection: Reflections on the current security 

state. Journal of Women and Society, 29, bls. 1-25. 

 

 


