Druslustimplun
„Þetta er ekki manneskja fyrir þér, þetta er bara netið“

Karen Dögg Bryndísar- og Karlsdóttir

Lokaverkefni til MA-gráðu í menntun framhaldsskólakennara
Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands
Október 2015

Druslustimplun
„Þetta er ekki manneskja fyrir þér, þetta er bara netið“

Karen Dögg Bryndísar- og Karlsdóttir

Lokaverkefni til MA-gráðu í menntun framhaldsskólakennara
Leiðbeinandi: Þorgerður Einarsdóttir
Félags- og mannvísindadeild
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands
Október 2015

Ritgerð þessi er lokaverkefni til MA-gráðu í menntun
framhaldsskólakennara og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt
nema með leyfi rétthafa.
© Karen Dögg Bryndísar- og Karlsdóttir
170686-2689
Reykjavík, Ísland 2015

Útdráttur
Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er druslustimplun (e. slut-shaming) sem felur í sér viðhorf
og viðmót þar sem stúlkum er gert að skammast sín fyrir sig sem kynverur. Megintilgangur
þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á þá tvöfeldni (e. double standard) sem ungar stúlkur búa
við í dag og áhrif hennar á þær. Mikil pressa er á stúlkur að vera kynferðislega aðlaðandi en
þegar þær gangast undir það hlutverk eiga þær á mikilli hættu að verða fyrir druslustimplun.
Það er sterkt vopn gegn þeim og á þátt í að viðhalda kynjakerfinu þar sem konur eru almennt
undirskipaðar í samfélaginu.
Eigindlegum rannsóknaraðferðum var beitt í rannsókninni þar sem tekin voru tvö
rýnihópaviðtöl og þrjú einstaklingsviðtöl. Í ritgerðinni er fjallað um druslustimplun sem eina
tegund eineltis og niðurstöður benda til þess að druslustimplun hafi alvarlegar afleiðingar líkt
og annað einelti. Stúlkur flosna upp úr skóla og upplifa þunglyndi í kjölfar druslustimplunar
og þörf er á að veita þessum hópi faglegan stuðning svo hann geti unnið sig úr ofbeldinu.
Samkvæmt niðurstöðum getur í raun hver sem er lent í því að verða fyrir druslustimplun og
stúlkur læra snemma að fela sína kynlífsreynslu. Þótt druslustimplun snúist að litlu leyti um
kynlíf í sjálfu sér heldur um valdatengsl innan kynjakerfisins. Skömmin sem druslustimplun
felur í sér er samfélagsmein sem sprettur úr rótgrónu kynjamisrétti og mikil þörf er á
sameiningarkrafti líkt og hefur myndast með Druslugöngunni (e. SlutWalk).
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Abstract
The subject of this thesis is slut-shaming, which involves attitudes that suggest that girls are
supposed to feel ashamed of themselves for being sexual. The purpose of this thesis is to shine
a light on the double standard involved in slut-shaming and that young girls face today, as
well as the impact it has on the girls. Girls are under pressure to be sexually alluring but when
they behave that way, they are likely to be slut-shamed. Slut-shaming is therefore a powerful
tool against girls and helps maintain the patriarchal system where women are generally
subordinate in society.
The research method used for this thesis is qualitative with two focus group interviews and
three interviews with individuals conducted. The results suggest that slut-shaming can have
severe consequences, similar to other forms of bullying. Girls tend to drop out of school and
experience depression following the slut-shaming. It is necessary to provide professional
support for this group of girls in order for them to work through the violence. According to
the results anyone can be subject to slut-shaming and girls learn early on that they should hide
their sexual experiences, even though this revolves less about the sex in itself but more about
the power struggle within the patriarchal system. The shame that follows slut-shaming is a
social tumor which is directly derived from established gender inequality and there is a need
for collective power like the power that has emerged from the SlutWalk.
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Formáli
Rannsókn þessi er metin til 30 eininga af meistaraprófi í menntun framhaldsskólakennara við
Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands, með áherslu á kynjafræði. Leiðbeinandi við
vinnslu ritgerðarinnar var Þorgerður Einarsdóttir, prófessor í kynjafræði við Háskóla Íslands,
og færi ég henni kærar þakkir fyrir gott samstarf og leiðsögn. Ég þakka einnig þeim sem gáfu
sér tíma og traust sitt til að veita mér viðtal, því án þeirra væri engin rannsókn, sem og
Kvennaskólanum fyrir aðgang að húsnæði fyrir viðtölin.
Móður minni og systur þakka ég sérstaklega fyrir mjög þarfan stuðning þetta sumar, dóttur
minni Anítu Björt þakka ég svo einfaldlega fyrir að vera til enda er hún minn mesti innblástur.
Ég vonast til að skapa henni góða framtíð með menntun minni og áframhaldandi baráttu. Þá
vil ég þakka Jesú fyrir að vera mín trú en ekki trúarbrögð. Jesú sem kenndi umburðarlyndi og
kærleika; sá yðar sem syndlaus er kasti fyrsta steininum.
Þessi rannsókn getur ef til vill rifjað upp slæmar minningar einstaklinga sem hafa orðið fyrir
slíkri druslustimplun, sem ekki allir eru tilbúnir að upplifa. Því vil ég setja fram svokallaða
trigger warning-aðvörun fyrir þá aðila. En hvet þá eindregið, sem þurfa að vinna frekar úr
sínum málum, til að gera það. Til dæmis er hægt að hafa samband við Stígamót.
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1. Inngangur
Slut-shaming er frekar nýtt fyrirbæri í femínískum fræðum, það hefur ekki verið rannsakað
hér á landi og íslenskt orð hefur ekki verið fundið fyrir það enn – bein þýðing væri
„drusluskömm“. Orðið er því hvorki til í almennri íslenskri né enskri orðabók. Útskýringu á
orðinu má finna á Wikipedia, þar sem því er lýst sem fyrirbæri þar sem manneskju er gert að
skammast sín fyrir sig sem kynveru og hún talin of kynferðisleg. Oftast verða stúlkur fyrir
þessari skömm og þær stimplaðar druslur fyrir kynferðislegar athafnir sínar. Talið er að þær
sofi hjá of mörgum eða hegði sér ekki í samræmi við væntingar er varða kyn þeirra
(Wikipedia, e.d.). Ég kýs að tala um þessa skömm sem druslustimplun í þessari ritgerð. Það er
sambærilegt notkun Leora Tanenbaum (2000), sem talar um slut-bashing og lýsir eineltinu
sem þessi druslustimplun felur í sér.
Mín afstaða er femínísk og bendir á undirskipun kvenna í samfélaginu sem birtist meðal
annars í druslustimplun sem ungar stelpur verða fyrir. Ég tala út frá kynjafræðilegu
sjónarhorni um kyngervi barna, þar sem áhersla er á félagslega mótun kynjanna.
Fyrirframmótaðar hugmyndir um kynin styrkja þær hugmyndir að kynin séu í eðli sínu ólík en
gera ekki ráð fyrir að kynin mótist vegna ólíkra væntinga samfélagsins til þeirra. Líkami
kvenna hefur löngum verið markaðssettur sem söluvara og kynfrelsi kvenna jafnvel sett fram
á slíkan hátt og þannig notað gegn þeim. Konum er ætlað að vera kynþokkafullar og
ávinningur af því getur verið mikill ef þær fara rétt að. Stúlkum er markvisst hrósað fyrir útlit
sitt frá unga aldri, þeim er hrósað meira en drengjum og skilaboðin eru skýr: Að vera sætar og
kynþokkafullar er það mikilvægasta sem stelpur hafa upp á að bjóða. Þeim er stillt upp fyrir
karlmenn að horfa á og þeir eiga að vilja horfa (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2000). Hins vegar
eru línurnar oft óskýrar þegar kemur að því hvað þykir æskilegt og hvað ekki og stelpur eru
stimplaðar druslur ef þær þykja fara yfir strikið með óviðeigandi hegðun eða atferli.
Þessa undirskipun er hægt að sjá skýrt í dægurmenningunni og okkar daglega lífi. Þegar
orðinu slut er flett upp í leitarvélinni Google birtast myndir af fáklæddum konum sem eru
niðurlægðar vegna nektar sinnar, líkama og hegðunar. Læt ég myndir fylgja í viðauka. Vinsæl
lög endurspegla einnig þennan veruleika þar sem skilaboðin eru hávær, bæði í texta og
myndbandagerð. Þar eru karlmenn settir í valdastöðu sem meðal annars birtist í því að þeir eru
umkringdir fjölda fáklæddra kvenna. Þær eru þá ekki gerendur í því kynferðislega samhengi
heldur í þjónustu við þeirra nautnir. Niðrandi orð í garð kvenna eru áberandi, meðal annars í
hip-hop-heiminum, og konur eru óspart kallaðar hórur og tíkur. Má þar nefna lag eftir Akon,
vinsælan hip-hop-söngvara, Sexy Bitch (titlinum hefur verið breytt í Sexy Chick á opinberri
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síðu hans á YouTube-vefsvæðinu en hins vegar er orðið bitch óbreytt í texta lagsins), þar sem
hann segir „I’m trying to find the right words to describe this girl without being
disrespectful“. Þar syngur hann um að hann sé hrifinn af stelpu sem sé ekki eins og hver
önnur nágrannahóra, heldur sé hún öðruvísi og eigi skilda virðingu, en hann á erfitt með að
lýsa henni án þess að sýna vanvirðingu. Ekki skal undra að fegurð hennar skipar stóran sess í
ástæðu þess hún þykir ákjósanlegur kostur. Myndbandið er í takt við vanvirðinguna í
textanum (YouTube, 2009). Það getur hreinlega ekki verið að einstaklingur sem hefur
grundvallarþekkingu í móðurmáli sínu eigi erfitt með að finna jákvæð og innihaldsrík
lýsingarorð um manneskju sem honum þykir heillandi. En að þetta sé talinn eðlilegur texti í
vinsælu lagi er umhugsunarvert.
Það sem mótaði ákvörðun mína um þetta umfjöllunarefni er í raun allt mitt líf, ég ólst upp í
mjög strangri trú þar sem ekki var talið æskilegt fyrir konur að sýna nokkurt hold og
mikilvægt var að vera hógvær. Ég geri ekki lítið úr þeim konum sem velja sjálfar að klæða sig
á ákveðinn hátt, hvort sem það er slæða eða sítt pils, en það er engum til bóta að vera neyddur
til þess. Ég man að ég upplifði að ávallt væri gert ráð fyrir að ég klæddi mig fyrir aðra en
sjálfa mig, að ég þyrfti að passa að strákar horfðu ekki á mig á ákveðinn hátt – en mér fannst
það ekki vera mín ábyrgð. Hvernig gat ég mögulega borið þá ábyrgð? Þegar ég varð unglingur
fann ég þá eðlilegu þörf að gera uppreisn og finna sjálfa mig. Ég rakst þó fljótlega á veggi
sem sýndu mér greinilega í hvaða kassa mér var ætlað að vera sem kona. Konur eru ekki
kynverur líkt og karlar, voru skilaboðin sem ég fékk sífellt. Ekki selja þig ódýrt, hleypa
einhverjum upp á þig. Þeir elta og vilja, þú leyfir. Þetta pirraði mig. Ég man eftir sögum í
grunnskóla af stelpum sem voru taldar druslur. Ein var ný í skólanum, hún var með stór brjóst,
of stór brjóst að mati jafnaldra. Það þótti tilefni til þess að álíta hana druslu. Hún var ný í
skólanum og seinna heyrði ég að heimilislíf hennar hafi verið erfitt. Hún vildi auðvitað
eignast vini í nýja skólanum sínum. Sagan sagði að hún hefði tottað og fróað tveimur strákum
í einu í einhverju partýi. Ég trúði því án þess að blikna og velti mikið fyrir mér hvað fengi
stelpu til að gera slíkt. Aldrei var nokkuð talað um siðferði strákanna, sem voru í mun sterkari
stöðu en hún sem vinsælu strákarnir í skólanum þar sem hún var ný og óörugg. Ég get
auðvitað ekki vitað með vissu hvort þessi saga er sönn frekar en aðrar slíkar sögur. Eflaust er
hún það ekki, hún var aldrei spurð að því hvað hefði í raun gerst í þessu partýi. Það breytir því
ekki að enginn hafði rétt á að koma fram við hana á þennan hátt og leggja hana í einelti vegna
þessa. Sjálf hef ég lent í því að sögur voru sagðar um mig en það var aldrei alvarlegt.
Munurinn á mér og þessari stelpu var að ég var ekki með of stór brjóst og ég stóð traustum
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fótum félagslega. Ég átti góða vini sem stóðu með mér og blésu á sögusagnir. Mér var líka
sama um álit fólks. Þessi stelpa bjó ekki að sama baklandi, hún var óörugg og auðvelt
skotmark eineltis.
Ég gleymi því svo ekki þegar ég las í kynfræðslubókinni minni sem unglingur að nær allir
strákar stunduðu sjálfsfróun en nánast engin stúlka. Ég dauðskammaðist mín fyrir að hafa
mínar eðlilegu kynhvatir. Mér fannst eitthvað vera að mér, var ég ein af þessum einungis 5%
sem stunduðu sjálfsfróun? En hræðilegt – ég var hræðileg. Enda ræddu stelpur ekki opinskátt
um kynhvatir sínar eða sjálfsfróun, mikilvægt var að halda slíku leyndu. Strákar veigruðu sér
hins vegar ekki við það. Það sem ruglaði mig meira voru skilaboðin frá poppmenningunni, þar
sem konur eru lítið annað en kynverur; þær eru kynferðislega ögrandi, flottar og eftirsóttar.
Það virtist þó allt vera gert fyrir augnaráð þeirra sem horfa og kaupa en ekki þeirra eigin
kynferðislega löngun. Þetta er því afar þröngur kassi sem samfélagið setur konur í: Vertu
kynferðislega ögrandi en ekki um of, þá helst fyrir aðra en sjálfan þig. Aðeins þær allra
frægustu komast upp með það, hinar eru stimplaðar druslur. Þessum kassa er sífellt verið að
ögra, sem er afar ánægjulegt, konur stíga fram og vilja fá vald yfir eigin líkama og kynfrelsi.
Það að vera kynvera og hafa kynhvöt, á eigin forsendum, er nefnilega allt annað en að vera
gerð að kynferðislegu efni fyrir aðra að horfa á.
Sem betur fer kynntist ég kynjafræðinni og femínisma. Ég horfði á heiminn með öðrum
augun, ég lærði að elska sjálfa mig og gera mér grein fyrir óraunhæfum útlitskröfum. Ég lærði
að það var fullkomlega eðlilegt og dásamlegt að vera kynvera. Ég mátti það. Ég lærði
gagnrýna hugsun sem aldrei fyrr og ég skildi að ég mátti skipta um skoðun. Því einmitt þannig
lærum við, með því að ræða hlutina og skipta annað slagið um skoðun út frá þeirri þekkingu
sem við bætum við okkur. Í tengslum við kynjafræðina og áhuga á femínisma kynntist ég
Laci Green, sem birt hefur myndbönd á YouTube þar sem hún er með femíníska nálgun á
kynfræðslu til að stuðla að heilbrigðum og raunhæfum viðmiðum og viðhorfi til kynlífs. Þar
kynntist ég fyrst hugtakinu slut-shaming, það vakti áhuga minn og ekki var aftur snúið. Þetta
var einmitt það sem ég hafði tekið svo vel eftir í kringum mig. Þetta var eitt af helstu
valdatækjum gagnvart konum í okkar samfélagi í dag, samkvæmt minni upplifun. Ég vildi
rannsaka það nánar og skilja betur merkingu þess. Laci Green berst fyrir kynfrelsi og vill sjá
kynlíf í jákvæðu ljósi. Hún stendur fyrir herferð sem heitir einmitt Sex+ eða Sex Positive.
Upptökur hennar á YouTube hafa verið afar vinsælar og nær hún þannig til ungra krakka.
Sex+ er nú með yfir 1.000.000 fylgjenda í fleiri en 125 löndum og þar deilir hún upptökum,
heldur fyrirlestra í skólum og skrifar um málefnið á netinu. Hún hefur fjallað opinskátt um
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mýtuna um meydóminn, líkamsvirðingu og réttindi transfólks, svo eitthvað sé nefnt. Þá kom
hún fram í þætti dr. Phil, þar sem hún talaði gegn druslustimplun sem heftir kynfrelsi kvenna
og útskýrði mál sitt vel. Engin manneskja ætti að vera álitin minna virði fyrir kynlíf sem hún
velur að stunda, hverjum sem hún kýs að stunda það með, eða hvernig hún kýs að klæða sig.
Hegðun og klæðaburður segir svo ekkert til um hvernig kynlífi kona lifir (Sex+, e.d. og
Lacigreen, e.d.).
Markmið verksins er því að skoða reynsluheim viðmælenda þegar kemur að druslustimplun
og möguleg áhrif þess að verða fyrir því, viðmælendur eru framhaldskólanemar, kennari og
tvær stúlkur sem hafa upplifað druslustimplun gegn sér. Fyrst munu hugtökin vera skoðuð
sem unnið verður út frá í þessari ritgerð, fræðilegar kenningar og heimildir verða svo ræddar.
Eftir það verður farið í aðferðarfræði þessarar rannsóknar, síðan verður rannsóknin kynnt,
viðmælendur, helstu niðurstöður og umræður. Rannsóknarspurningar snúa að upplifun
viðmælenda af druslustimplun:


Verða viðmælendur varir við þessa druslustimplun og hvernig birtist hún þeim?



Hverjar verða helst fyrir þessari druslustimplun að mati þeirra?



Hvaða mögulegu áhrif getur þessi druslustimplun haft á þær sem lenda í henni, að
mati viðmælenda?

Fræðilegt sjónarhorn sem helst er stuðst við í þessari ritgerð er kenning Silviu Walby um
kynjakerfið, rannsókn Ringrose, Harvey, Gill og Livingstone: Teen girls, sexual double
standard and ‘sexting’. Gendered value in digital image exchange og rannsókn Leoru
Tanenbaum um druslustimplun.

2. Fræðilegur bakgrunnur
Áður en haldið er áfram er nauðsynlegt að skilgreina nokkur lykilhugtök sem unnið er út frá í
þessari ritgerð og setja þau í fræðilegt samhengi við rannsóknarefnið. Þá munu kenningar og
fyrri rannsóknir verða skoðaðar.

2.1. Drusla
Samkvæmt Íslenskri orðabók (2002) er drusla skilgreind sem „tuska, léleg flík, duglaus
ónýtur maður, skrudda eða skræða, veraldlegt kvæði eða ruslkvæði, lélegur bíll eða
sóðafenginn og lítilsgildur kvenmaður“. Úr því hér er notast við enska hugtakið slut-shaming,
er einnig vert að skoða hvernig orðið slut er skilgreint í enskri orðabók: „Siðlaus, spillt, lauslát
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kona eða vændiskona“ (Dictionary.com, e.d.). Þarna er einungis talað um konu en ekki er gert
ráð fyrir að karlmaður geti verið drusla. Þeir missa þannig ekki sitt verðgildi við það að eiga
marga rekkjunauta og eru þar í ákveðinni valdastöðu.
Á ensku var upprunalega merkingin sú að um rusl væri að ræða eða drullu og ryk, jafnvel
ruslatunnu. Þá voru karlmenn oft taldir druslur í merkingunni að vera sóðalegir og illa til fara.
Það var þá frekar tengt stétt og stöðu heldur en kynhegðan. Á 15. öld var orðið svo notað um
vinnukonur sem stóðu sig illa í því að halda húsinu hreinu. Það er hins vegar einungis notað
um lauslátar konur nú til dags á ensku og þróaðist sú notkun þess í takt við jafnréttisbaráttu
kvenna, sem gefur til kynna ákveðið bakslag þar sem reynt er að halda konum niðri á annan
hátt en hafði tekist áður (Conger, 2015). Leora Tanenbaum (2015) bendir einnig á hvernig
hugtakið hefur verið notað á mismunandi hátt um hvítar og svartar konur. Þar sem kvenleiki
og hreinleiki hafa frekar verið tengdir hvítum konum, hefur orðið frekar verið notað gegn
þeim. Orðið hefur því merkingu í andstæðu sinni. Svartar konur voru álitnar lítils virði og
kynferðislega villtar til að byrja með. Þær voru því óhjákvæmlilega taldar druslur og dýrslegar
í eðli sínu. Því miður inniheldur þessi rannsókn ekki þá vídd, vegna stöðu minnar sem hvít
kona í einsleitu hvítu samfélagi hef ég ekki nógu mikla innsýn í málefnið, auk þess sem allir
viðmælendur mínir voru hvítir.
Á íslensku hefur orðið enn báðar merkingar en ekki fer á milli mála eftir samhengi hvenær
hvor þeirra er notuð, til dæmis er oft talað um lélegan bíl sem druslu. Á þessu sést vel að
tungumálið er félagslega mótað. Orðinu hefur verið gefin neikvæð merking í tungumálinu og
það notað um konur sem eru lauslátar og þær þar með álitnar lítilsgildar og sóðafengnar. Orð
fá þannig merkingu í samhengi við notkun þess. Orð yfir kvendýr eru til dæmis jafnan notuð
sem niðrandi orð um konur, s.s. tík, belja o.s.frv., á sama tíma og karlkyns útgáfan ber oft
jákvæða merkingu, eins og naut til að mynda. Femínistar hafa margir leikið sér með þessa
tilhneiginu og tekið orðin og gert þau að sínum, kallað sig druslur og tíkur á jákvæðan hátt og
reyna þannig að afbaka merkingu þess og eyðileggja valdanotkun þess. Dæmi um það eru
Druslugangan, sem verður greint betur frá hér á eftir, og Bitch Media, femínisk
fjölmiðlasamtök sem gefa einnig út tímaritið Bitch. Það er femínískt andófssvar við hinni
karllægu poppmenningu (Bitch Media, e.d.).
Urban Dictionary er orðabók á netinu þar sem lesendur geta sett inn sínar eigin skilgreiningar
á orðum, sem öðrum notendum er frjálst að líka við og skrifa athugasemdir undir. Þær
skilgreiningar sem flestum líkar við eru efstar á lista. Þegar orðinu slut er flett þar upp segir
vinsælasta skilgreiningin að það sé kona sem hefur siðferði karlmanns. Svo snúa flestar hinar
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skilgreiningarnar að kynhegðan kvenna: Kona sem sefur hjá mörgum, kona sem sefur hjá
hverjum sem er, kona sem sefur hjá öllum, kona sem sefur hjá öðrum án tilfinninga og án þess
að vera í sambandi, þá er talað um sæðisbanka, „samfélagspíku“ og margt fleira. Margt er
mjög niðurlægandi, sumt er hlutlaust og nokkrar skilgreiningarnar lýsa vorkunn, þar sem sagt
er að kona hafi lélegt sjálfstraust og kunni af einhverjum ástæðum ekki að elska (Urban
Dictionary, 2003).

2.2. Skömm
Skömm er tengd við skammir samkvæmt Íslenskri orðabók (2002), sem eru þá ávítunarorð og
lastyrði. Skömm er einnig smán, hneisa, óvirðing og vansæmd. Það er talað um að það sé
skömm að einhverju eða hafa skömm af einhverju, sem felur þá í sér fyrirlitningu. Að fá
einhvern til að skammast sín (sökum ódugnaðar), þykja skömm til einhvers og hafa slæma
samvisku. Á ensku er orðið shame þýtt sem kvalafull tilfinning eða vanlíðan sem brýst út
vegna meðvitundar um það sem þykir óheiðarlegt eða virðingarsnautt. Þá geta einstaklingar
fundið til skammar vegna gjörða annarra sem tengjast þeim: Ég skammaðist mín fyrir foreldra
mína (Dictonary.com, e.d. A). Þannig er skömm tengd niðurlægingu og fyrirlitningu.
Monica Lewinsky (2015) talar í fyrirlestri sínum á netinu um skömm sem hún upplifði eftir
ástarsamband sitt við forseta Bandaríkjanna, þá 22 ára gömul. Þegar upp komst um það var
hörðum spjótum beint að henni á internetinu. Fólk lýsti skoðun sinni opinberlega á netinu á
þessari áður óþekktu konu. Hún varð fyrir opinberu einelti og druslustimplun og því fylgdi
mikil skömm. Það er skrýtið hvað fólk er fljótt að gleyma að þetta sé raunveruleg manneskja
sem verið er að tala um og að hún hafi tilfinningar. Þetta rímar meðal annars við niðurstöðu
þessarar rannsóknar, þar sem viðmælendur mínir í rýnihópaviðtölunum töluðu um að
fórnarlömb myndbirtinga á netinu væru ekki manneskjur fyrir þeim heldur mynd á netinu. Það
er átakanlegt að hlusta á sögu Monicu, hún íhugaði meðal annars sjálfsvíg en fjölskylda
hennar stóð vörð um hana. Monica segir oft í fyrirlestri sínum að hún hafi gert mistök en í
raun voru mistökin forsetans. Hann er í algerri valdastöðu yfir henni, bæði sem yfirmaður
hennar sem og hæst settur í landinu, sem forseti hennar. Hann er miklu eldri en hún og það er
hann sem er giftur og í ábyrgðarstöðu, ekki hún. Eins og Monica bendir á er þetta ekkert
annað en einelti. Það sem meira er þrífst fjölmiðlaiðnaðurinn á þessu einelti, hann þrífst á
skömminni, því meiri skömm, því fleiri smelli fá fréttirnar og því meira græða fréttamiðlarnir.
Þannig græðir fólk á ofbeldi og skömm annarra. Ef til vill verða sett lög um neteinelti síðar
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meir, en við lifum á öld þar sem tæknin er langt á undan lögunum. Þetta er bara eitt dæmi af
mörgum um konur sem hafa upplifað neteinelti og opinbera drusluskömm. Það getur haft
alvarlegar afleiðingar og dæmi eru þekkt af því að stúlkur hafi framið sjálfsmorð vegna þessa
(Beck, 2012).

2.3. Kynfrelsi
Kynfrelsi felst í því að ákveða sjálf(ur) hvaða kynferðisathöfnum þú tekur þátt í og með
hverjum. Þegar þú brýtur gegn kynfrelsi annarra fremurðu kynferðisbrot. Það er mismunandi
eftir samfélögum hvað er samþykkt, hvað þykir eðlilegt og hversu mikið rými er fyrir konur
til að tjá sína kynhegðan. Sums staðar telst til dæmis ennþá lögbrot að stunda kynlíf með
öðrum af sama kyni. Við erum komin ansi langt á veg hér á landi þótt enn skorti margt, eins
og kemur í ljós (Kynstur, 2008). Til að virða kynfrelsi annars fólks er mikilvægt að virða
mörk þess og gera ekki lítið úr því fyrir það hvernig kynlífi það lifir.
Löngum hefur verið reynt að hefta kynfrelsi kvenna, kirkjan og jafnvel ríkið hafa tekið virkan
þátt í því. Þekkt dæmi hér á landi er þegar íslenska ríkið lét markvisst fylgjast með stúlkum
sem áttu vingott við hermenn frá Bretlandi og Bandaríkjunum sem voru staddir hér á landi í
tugþúsundatali á árunum 1940–1944. Það var mikill fjöldi miðað við íbúafjölda þess tíma og
voru langflestir hermenn karlmenn. Þáverandi landlæknir, Vilmundur Jónsson, lýsti yfir
áhyggjum sínum, skrifaði harðorð embættisbréf um málið og krafðist aðgerða gegn
skækjulifnaði þessara stúlkna. Eða eins og hann sagði: „Reykjavík mætti heita ein
uppeldisstöð fyrir skækjur“. Hann vildi senda þessar vændiskonur á vinnuheimili út á landi,
eins og hann orðaði það. Þannig var vændi sett undir sama hatt og tilhugalíf með erlendum
hermönnum, þar sem það þótti siðlaust. Í kjölfarið skipaði dómsmálaráðuneytið nefnd til þess
að kanna umfang þessa máls, það er hversu margar stúlkur ættu samneyti við hermennina. Þá
var til að mynda ráðin sérstök lögreglukona í Reykjavík sem átti að rannsaka lauslæti kvenna.
Nefndin gaf svo út svokallaða ástandskýrslu þar sem fjöldi kvenna hafði verið skrásettur, eftir
að fylgst hafi verið með þeim, og þær voru skráðar sem ástandskonur vegna mjög náinna
kynna við setuliðið. Skýrslan náði til rúmlega 450 kvenna á aldrinum 12 til 61 árs. Flestar
voru á aldrinum 16–35 ára (74%). Nefndin vildi þó meina að talan væri mun hærri en þetta og
þetta væri gífurlegur fjöldi miðað við íbúafjölda. Margar þeirra giftust svo mönnunum og
eignuðust með þeim börn eins og gengur og gerist. Það þótti enn stærra vandamál og í raun
ógnandi fyrir Ísland (Eggert Þór Bernharðsson, 1996).
15

Samantekt Eggerts Þórs Bernharðssonar (1996) lýsir þessu afar vel, þar sem strax frá fyrsta
degi lýsti fólk áhyggjum sínum yfir framferði götudrósanna, eins og að orði var komið. Þær
voru sakaður um að veitast svo hart að hermönnunum að særði blygðunarkennd bæði þeirra
og bæjarbúa. Stúlkur sem voru bendlaðar við erlenda hermenn voru kallaðar ýmsum nöfnum
og sakaðar um lauslæti og því líkt við vændi. Slúðursagnir spruttu upp af minnsta tilefni.
Umræðan var harðorð, illgjörn og afleiðingarnar miklar. Þær voru jafnvel handteknar og
sendar út á land. En þær voru einungis blórabögglar almennra fordóma í landinu, samkvæmt
Eggerti, þar sem óttast var um pólitíska framtíð Íslands ef kynstofn þess blandaðist. Þannig
var auðveldara að beina fordómum að þessum konum en að breska hernum. Það sem
alvarlegra var er að ekki var gerður sérstakur greinarmunur á konum og börnum. Því var ekki
tekist á við félagsleg vandamál sem þessu fylgdi heldur voru konurnar einfaldlega stimplaðar
lauslátar vændiskonur. Ungar stúlkur leituðu til hermannanna, sem veittu þeim athygli og
skjól sem aðrir veittu ekki en hefðu átt að gera. Þær vissu jafnvel lítið um kynlíf og bjuggu við
bág kjör og ýmis félagsleg vandamál. Skömminni var komið á þær, þær sendar á
upptökuheimili fyrir lauslæti og afbrigðilega hegðun en voru annars afskiptar og utan garðs í
samfélaginu. Þær voru þannig félagslegt vandamál sem samfélagið hefði átt að takast á við en
það skorti þekkingu, úrræði og jafnvel áhuga hvað það varðar.
Bára Baldursdóttir (2002) sagnfræðingur hefur einmitt bent á að viðhorf Íslendinga til kvenna
á tímum stríðsins hafi einkennst af mikilli kynjaslagsíðu. Litið var á það sem aðalhlutverk
kvenna að viðhalda þjóðinni og eignast íslensk afkvæmi með íslenskum mönnum. Hegðun
þeirra, framkoma og klæðnaður átti að endurspegla það móðurlega hlutverk sem þeim var
ætlað. Þá voru ástandskonur á skjön við það hlutverk þar sem þær ógnuðu hreinleika
þjóðarinnar. Þær voru því álitnar órökrænar tilfinningaverur sem voru knúðar áfram af
eðlishvötinni og táknmynd þess ómenningarlega og frumstæða. Þær náðu ekki að hemja sig
og setja skynsemina ofar tilfinningum eins og góðum konum gegnir, þær sviku þjóðerni sitt
með því sýna erlendum hermönnum meiri áhuga en samlöndum sínum. Þær voru andstæðan
við þá æskilegu íslensku konu sem hélt tryggð við þjóð sína og menn. Því er líklegt að
ástandið hafi ekki bara snúist um þjóðernisbaráttu sem slíka heldur uppreisn kvenna gegn
ríkjandi karlaveldi. En eins og Guðný Gústafsdóttir (2009) færir rök fyrir í ritgerð sinni,
Vaðmál og netsokkar, var kyngervi kvenna að breytast mikið á þessum tímum hnattvæðingar.
Við komumst nær amerískri menningu og tískustraumum. Konur fóru að klæða sig meira
ögrandi og í efnisminni föt. Það og sú staðreynd að konur voru að sækja í sig veðrið í baráttu
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sinni hefur skipt miklu máli – því þegar framfarir eiga sér stað í jafnréttisbaráttunni er
mótvægið við þeim harkalegt.
Af þessu má sjá að kynhvöt kvenna hefur löngum verið talin ógn fyrir samfélagið og
umræðan einkennst af miklum fordómum til að halda konum niðri í samfélaginu. Það er ekki
ætlast til þess að konur sæki í kynlíf eða samneyti á eigin forsendum. Hér verður ekki eytt
mörgum orðum í mun kynjanna þegar kemur að kynhvöt; því hefur löngum verið haldið fram
að karlmenn hafi meiri löngun í kynlíf og að konur tengist frekar tilfinningalega gegnum
kynlíf. Rannsókn Baumeister (2000) á kynhvöt kvenna leiddi í ljós að kynhvöt þeirra er
breytilegri en karla og aðlagast frekar umhverfinu. Konur upplifa þannig meiri breytingar á
kynhvöt sinni gegnum lífið. Hins vegar þarf að taka það til greina að skilgreingar á kynhvöt
og kynlífi hafa verið karllægar. Þá er ljóst að það getur meira en verið að hið mismunandi
félagslega uppeldi og væntingar til kynjanna geti leitt til og ýtt undir þennan mismun og
jafnvel bælt kynhvöt kvenna, þar sem hún er ekki talin æskileg. Það er þó ekki vafamál að
konur hafa almennt kynhvöt, þær vilja kynlíf, stunda það og njóta þess oft, því annars myndi
þetta ekki ganga upp. Konur stunda almennt ekki kynlíf af einskærri góðmennsku sinni við
karlmenn þótt mýtan sé alla jafna sú að það séu þeir sem vilja það og eltist við konur í þeim
tilgangi. Það gefur einna helst til kynna að konur vilji í raun ekki sofa hjá þeim, þeir þurfi að
beita brögðum til þess en það kallast nauðgun ef þú færð ekki samþykki fyrir kynmökum.
Einnig er það svo að konur stunda ekki eingöngu kynlíf með karlmönnum, þær stunda einnig
kynlíf með öðrum konum.

2.4. Einelti
Upphaflega var ekki ætlunin að tengja druslustimplun við einelti sérstaklega, en við nánari
skoðun liggur það ljóst fyrir að druslustimplun á margt sameiginlegt með einelti og hægt er að
segja að druslustimplun sé í raun eitt form eineltis. Því tel ég nauðsynlegt að fjalla sérstaklega
um það. Mikið hefur verið skrifað um einelti og afleiðingar þess og í raun er hægt að tengja
það allt við druslustimplun, þar sem einelti er andlegt ofbeldi sem brýst fram í valdi og
niðurlægingu. Það hefur alvarlegar afleiðingar, allt frá lélegri sjálfsmynd til sjálfsmorðs
(Wilhelm Norðfjörð, 2004).
Einelti er um að ræða þegar endurtekin er hvers kyns niðurlægjandi áreitni eða útskúfun sem
er beint að ákveðnum einstaklingi eða hóp. Það er ofbeldi sem felst í valdbeitingu og
birtingarmyndir þess geta verið bæði líkamlegar og andlegar. Má þar nefna líkamlegt ofbeldi,
17

stríðni, látbragð, baktal, kúgun, hótanir, eignaþjófnað, þvingun til einhvers og einangrun
(Barnaheill, e.d.). Markmiðið er að gera lítið úr einstaklingi og særa. Ákveðið valdaójafnvægi
er til staðar þar sem þolandi á erfitt með að verja sig. Það er þó ekki endilega þannig að þeir
sem eru efstir í valdapíramída félagslífsins séu að leggja þá lægst settu í einelti, eins og
staðalmyndin er oft. Oft eru það þeir sem eru þarna á milli sem leggja aðra í einelti til að
reyna komast ofar í virðingarstigann (Tanenbaum, 2015).
Þeir sem vinna gegn einelti eru sammála um alvarleika þess og mikilvægi þess að fræða þá
sem vinna með börnum um það. Það er mikilvægt að halda því á lofti að eineltið er aldrei
þolanda að kenna og skömmin er ekki þeirra. Þolendur eru hvattir til að segja frá svo hægt sé
að vinna gegn eineltinu. Það sama á við hvað varðar druslustimplun – sem er einelti og getur
verið mjög gróft. Allt frá baktali til útskúfunar, rafræns eineltis og myndbirtinga. Sumt af því
varðar við lög. Einstaka stríðni, árekstrar og skoðanaskipti teljast ekki einelti. Þótt einelti geti
átt sér stað í eitt skipti er það mun alvarlega en einstaka árekstar, í einelti er ráðist á
einstakling sem á erfitt með að verja sig gegn því. Einstaka árekstrar geta þó skilið sár eftir sig
og að sjálfsögðu þarf að leysa þau mál sem upp koma hverju sinni. Rafrænt einelti sker sig úr
vegna þess að atvikið á sér kannski stað einu sinni en getur dúkkað upp aftur og aftur vegna
þess að internetið gleymir engu. Hver sem er getur lent í einelti og hvað sem er getur verið
notað til að fóðra það, eins og útlit, skoðanir, framkoma og svo framvegis. Unnið er með
eineltismál þannig að sá sem verður fyrir einelti á ekki að þurfa að breyta sér til að falla í
hópinn heldur þarf að fræða hópinn um virðingu fyrir margbreytileikanum. Þetta á einnig afar
vel við hvað varðar druslustimplun. Stúlka á ekki að þurfa að breyta sinni hegðan eða
klæðnaði til þess að þóknast þeim sem setja reglur um það hvað henni sé sæmandi heldur þarf
samfélagið að læra að konur taka ákvarðanir um það hver fyrir sig. Einelti þrífst best þar sem
er lítið umburðarlyndi, mikil einsleitni og lítil fræðsla. Einelti getur þó þrifist hvar sem er og
nú með tilkomu internetsins er jarðvegurinn fyrir það jafnvel enn frjórri en áður. Því er
nauðsynlegt sem aldrei fyrr að kenna börnum umburðarlyndi, virðingu, umhyggju og
hugrekki til að segja frá og standa með þolendum. Því lengur sem einelti fær að þrífast því
alvarlegri áhrif getur það haft á þolandann. Sjálfsmyndin brotnar, hegðun getur breyst og upp
sprottið vantraust og einangrun. Það veldur streitu, magaverkjum og getur jafnvel leitt til
sjálfsmorðs. Einelti er því dauðans alvara í orðsins fyllstu merkingu. Það getur valdið kvíða
og þunglyndi og því er mikilvægt að fá viðeigandi aðstoð. Hlutverk í eineltismálum eru ekki
alltaf skýr og börn gera sér ekki endilega grein fyrir ábyrgð sinni í málum. Þess vegna er
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einmitt mikilvægt að fræða hópinn í heild sinni sem og þá sem vinna með börnum til að
þekkja einkenni þess (Barnaheill, e.d.).

2.5. Druslustimplun
Druslustimplun er þýðing mín á enska hugtakinu slut-shaming. Líkt og áður segir er þetta
frekar nýtt hugtak, hefur ekki verið rannsakað mikið og vantar alveg íslenskt orð yfir það. Í
raun þykir mér orðið drusla ekki segja alla söguna, þar sem það er líka notað yfir þá sem eru
bara sóðalegir í umgengni, en hér erum við sérstaklega að fjalla um druslu frá sjónarhorni
kynhegðanar. Þá einskorðast drusluskömm ekki við orðið drusla, langt því frá. Kona getur
verið kölluð ýmsum niðurlægjandi nöfnum, s.s. hóra, mella, glyðra og hvaðeina sem felur í
sér að gert er lítið úr manneskju á grundvelli kynhegðanar hennar. Þetta beinist aðallega að
konum og er fjallað um það út frá því sjónarhorni í þessari ritgerð. Nafngiftir þurfa ekki einu
sinni að koma við sögu svo að druslustimplun eigi sér stað. Kona er einfaldlega litin hornauga
fyrir að þykja of kynferðisleg, að hafa sofið hjá of mörgum eða haga sér þannig. Myndum af
henni getur einnig verið lekið á netið eða þær gengið manna á milli og það haft í för með sér
mikla skömm. Þetta er þó ekki einungis skemmandi fyrir sjálfan einstaklinginn sem lendir í
því heldur einnig fyrir samfélagið í heild sinni (Tekanji, 2010).
Enska orðið slut-shaming vísar þannig til þess að gert er lítið úr manneskju fyrir kynlíf sem
hún hefur tekið þátt eða gengið er út frá að hún taki þátt í. Að haga sér og klæða sig á hátt sem
almennt þykir ekki viðeigandi í samfélaginu. Það er gengið út fyrir velsæmismörk
samfélagsins (Tekanji, 2010). Stofnaðar hafa verið femínískar baráttuhreyfingar sem hjálpa
konum að berjast gegn druslustimplun og takast á við afleiðingar hennar. Þar fá þær
lögfræðilega aðstoð og eru hvattar til að kæra þá sem standa fyrir slíku og/eða birta myndir af
þeim án þeirra samþykkis. Starfrækt er hópefli, netráðgjöf og símalínur sem takast meðal
annars á við sjálfsmorðshugleiðingar þeirra sem í hlut eiga. Hreyfingin berst fyrir því að þetta
verði álitið kynferðisglæpur en ekki einungis netglæpur (No bullying, 2015). StopSlut (2015)
er einnig dæmi um herferð sem berst gegn druslustimplun og afleiðingum hennar. StopSlut
hefur sett upp leikrit skrifað af Katie Cappiello sem byggt er á raunverulegum atburðum þar
sem hinni 16 ára Joanna Del Marco er nauðgað af þremur vinum. Unglingar fara með
hlutverkin í þessu leikriti og markmiðið er að vekja unglinga til umhugsunar um skaðleg áhrif
druslu- og nauðgunarmenningar. Að lokinni uppfærslu leikritsins, sem er sýnt í skólum í
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Bandaríkjunum, eru svo umræður og vinnustofur í tengslum við verkið. Áhugavert væri að sjá
það fært upp hér á landi.
Druslustimplun er notuð sem ákveðið tæki gegn konum, til að halda þeim niðri, og hún er
notuð af öðrum konum. Hún er partur af kynjakerfinu og hefur í raun lítið að gera með kynlíf,
eins og kemur fram í fimm ára langtímarannsókn Armstrong og Hamilton (2013). Þær töluðu
við 53 stúlkur í háskóla í Bandaríkjunum um skólann, vinina, partý og kynhegðan.
Niðurstöður þeirra benda til að druslustimplun sé ein afleiðing stéttaskiptingar þar sem stelpur
í efri stéttum í skólanum eiga á minni hættu að vera stimplaðar sem druslur þrátt fyrir að hafa
átt marga bólfélaga. Þær stimpla stúlkur í lægri stétt sem druslur fyrir minniháttar atvik, sama
hvort þær sjálfar hafa sofið hjá fleirum eða ekki. Þetta snýst um völd og stéttaskiptingu. Þetta
heldur svo áfram eftir skólagöngu, þar sem stúlkur í efri stétt komast frekar áfram í lífinu með
áframhaldandi námi, sjálfstrausti og góðri vinnu. Þá kom í ljós að stúlkur úr efri stéttum höfðu
mun meira rými til kynfrelsis og til að njóta kynlífs en stúlkur úr lægri stéttum. Þær
síðarnefndu voru frekar sakaðar um að vera druslulegar og ekki nógu fágaðar. Stúlkurnar á
toppnum sköpuðu rými fyrir sig til kynfrelsis á kostnað þeirra sem voru lægra settar.
Rannsakendur telja þetta vera form eineltis sem getur og hefur haft alvarlegar afleiðingar og
vonast til þess að vekja athygli á þeim málaflokki.
Leora Tanenbaum (2000) tók viðtöl við 50 konur sem hafa orðið fyrir druslustimplun og út frá
þeim skrifaði hún bókina Slut; Growing up female with a bad reputation. Þá talar hún um
svokallað „slut-bashing“ en ekki „slut-shaming“ og tengir það beint við einelti. Þetta er hins
vegar einelti sem hefur ekki verið rætt og fullorðnir vita oft ekki hvernig skal bregðast við.
Það brýst meðal annars út sem kynferðisleg áreitni gagnvart stúlkum. Margir telja það jafnvel
vera eðlilegan hluta af því að vera táningur og líta algerlega framhjá því eða, það sem verra er,
taka þátt í því. Ekki síst þess vegna er mikilvægt að halda úti fræðslu, ekki bara fyrir
nemendur heldur einnig foreldra og kennara. Leora skiptir konum sem eru líklegri en aðrar til
að fá á sig þessa stimplun í þrjá hópa: Kynferðislegu stelpuna sem þykir einfaldlega of lauslát
eða gert er ráð fyrir hún sé það vegna þess að hún er snemma kynþroska, er íturvaxnari en
hinar og klæðir sig í þrengri föt (e. the sexual girl), stelpuna sem var nauðgað og bað um það
(e. the raped girl) og loks þá sem er öðruvísi og passar ekki inn í hópinn (e. the outsider). Í
annarri bók sinni: I am not a slut bætir Leora Tanenbaum (2015) við flokknum „sæta stelpan“
(e. the pretty girl) sem einkennist af öfundsýki annarra. Þá eru aðrar stelpur afbrýðisamar
vegna athygli sem sæta stelpan fær frá öðrum strákum eða vegna þroskaðs líkama hennar,
samkvæmt Tanenbaum. Þannig eiga í raun allar stúlkur á hættu að verða fyrir þessu einelti og
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ógnin er enn meiri með tilkomu internetins. Áhugavert er að lesa bækur Leoru þar sem hún
skráir sögur kvenna, það sem er einna helst sláandi við þær er að aldrei skipta kennarar sér af
þessu einelti. Oft hafa þeir ekki hugmynd hvað er að gerast og ef þeir vita eitthvað ákveða
þeir að gera ekkert eða telja að þetta sé einfaldlega eðlilegur hluti af kynþroska unglinga.
Dæmi voru um að kennarar tóku þátt í eineltinu, létu stúlkur skammast sín og ræddu
sögusagnir um þær á þá vegu að þær ættu að passa sig. Hver sem er getur lent í því að vera
kölluð drusla svo þetta ógnar almennt velferð stúlkna. Þetta snýst líka um vinsældir, þar sem
vinsælar stelpur eða þær sem vilja verða vinsælli reyna að tryggja vinsældir sínar með því að
gera lítið úr öðrum. Stelpur eru því oft gjarnar á það að druslustimpla aðrar stúlkur. Þannig
viðhalda þær sinni stöðu og halda þeim niðri sem ógna þeim. Tanenbaum segir þetta vera
afleiðingar valdaskiptingar kynjakerfisins en ekki endilega stéttastöðu sem slíkrar.
Kynjakerfið hefur meiri áhrif þar sem kvenleikinn snýst um að halda stöðu sinni með
samþykki annarra á útliti og hegðun.

2.6. Nauðgunarmenning
Nauðgunarmenning hefur verið skilgreind sem menning sem ýtir undir og viðheldur
kynferðislegu ofbeldi gegn konum og samþykkir það ofbeldi. Hún normalíserar svo ótta
kvenna við ofbeldið (Buchwald o.fl., 2005). Hún er hluti af kynjakerfinu, eins og farið verður
í betur í kaflanum um kynjakerfið. Talað er um kynbundið ofbeldi þar sem í því birtist
kerfisbundið valdamynstur þar sem konur eru í meirihluta þolendur en karlar eru í meirihluta
gerendur. Ofbeldið getur verið líkamlegt, andlegt og kynferðislegt og birtist meðal annars í
nánum samböndum (Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Það að ætla að ofbeldi sem slíkt sé
einstaklingsvandamál en ekki samfélagslegt gerir leiðir til lausna ómerkar. Walby (1990)
bendir á að kynbundið ofbeldi sé ein birtingarmynd kynjakerfisins og styrkist það enn frekar
vegna yfirráða karla á öðrum sviðum, til dæmis í hinu opinbera (stjórnsýslu). Afleiðingar
aðgerðaleysis stjórnvalda verða til þess að konur leita ekki réttar síns því þær geta ekki treyst
því að réttarkerfið verndi þær.
Strákar eru hvattir til að vera ýtnir og ágengir á meðan stelpum er kennt að vera sætar og
prúðar. Þessi kynhlutverk endurspeglast í klámi, þar sem konur eru í þjónustuhlutverki en
karlmenn þiggjendur. Þessi tvíhyggja er hættuleg og það að neita konum um sínar eðlilegu
kynferðislegu langanir er skaðlegt. Rannsókn Finnborgar Salome Steinþórsdóttur (2014) á
birtingarmyndum og áhrifum nauðgunarmenningar hér á landi bendir til þess að
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nauðgunarmenning sé rótgróið fyrirbæri í íslensku samfélagi. Tíðni nauðgana telst
samfélagslegt vandamál og konur upplifa ótta við nauðganir sem hefur áhrif á daglegt líf
þeirra. Réttarkerfið bregst þolendum kynferðisofbeldis og sjaldan er dæmt í málum sem ná
áfram til dómstóla. Þannig er nauðgun normalíseruð og samþykkt og ábyrgð er færð frá
gerandanum yfir á brotaþola, þar sem nauðgunarmýtur njóta stuðnings stórs hluta almennings.
Nauðgunarmýtur á borð við þær að konur ljúgi almennt um að þeim hafi verið nauðgað, að
þær vilji það í raun, eigi ekki að vera svona ögrandi klæddar eða drekka svona mikið. Þær
skyldu passa sig betur eða berjast meira gegn nauðguninni. Þetta viðheldur ójafnrétti kynjanna
og heldur konum undirskipuðum í samfélaginu.
Það vakti mikla reiði fólks þegar hryllileg hópnauðgun átti sér stað í Indlandi. Ung stúlka var
tekin upp í rútu, henni var misþyrmt og nauðgað til dauða. Hún lést ekki samstundis heldur
barðist fyrir lífi sínu í tvær vikur. Læknar höfðu aldrei séð annað eins. Garnir hennar fóru úr
henni við misþyrminguna. Á Indlandi fór af stað bylting sem krafðist aðgerða stjórnvalda.
Ekki var hægt að líta í hina áttina lengur og réttlæta nauðgun með nokkru móti (Þórdís Elva
Þorvaldsdóttir, 2012). Hér á landi einkenndist umræðan einnig af reiði en flestir afgreiddu
þetta sem eitthvað sem gerist ekki hér á landi. Líkt og Þórdís Elva Þorvaldsdóttir (2012)
bendir á í grein sinni, Af hverju hópnauðgunin í Delhi er ekki sér-indverskt mál, hafa komið
upp slæm nauðgunarmál hér á landi og mörgum er nauðgað. Þórdís bendir á að hún hafi eitt
sinn tekið viðtal við stúlku sem var nauðgað með skrúfjárni hér á landi. Við getum því ekki
afgreitt þetta sem mál eitthvað sem gerist bara langt í burtu frá okkur. Lítum okkur nær. Þetta
gerist því miður hérna líka og það þarf að takast á við það. Þetta er þó stærra vandamál en
einstaka nauðgunarmál því á meðan samfélagið sendir þau skilaboð að konur séu minna
metnar sendum við þau boð til drengja að þeir séu yfir þær hafnir og megi níðast á þeim. Við
þurfum að fræða börnin okkar, hefja umræðuna um jafnrétti og virðingu snemma og halda
henni stanslaust áfram.
Normalísering kynferðislegs ofbeldis og áreitni í bland við vanþekkingu á kynjakerfinu er
hættuleg blanda sem gerir kennara og aðra sem vinna með börnum blinda fyrir þeim
afleiðingum sem ungar stúlkur upplifa hvað varðar druslustimplun og áreitni gagnvart þeim.

2.7. Sjálfshlutgerving
Hlutgerving er þegar mannleg samskipti bera svip af vöruskiptum (Íslensk orðabók, 2002).
Þegar talað er um hlutgervingu í hinum femínísku fræðum er vísað til þess að manneskjan sé
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smættuð niður í hlut og þannig svipt mennskum eiginleikum sínum. Kynferðisleg hlutgerving
er þegar manneskjunni er breytt í hlut fyrir aðra til að nota í kynferðislegum tilgangi án þess
að hún endilega njóti þess sjálf. Þá er hún ekki álitin manneskja með getu til sjálfstæðra
athafna og ákvarðana. Sjálfshlutgerving er afleiðing þess að stúlkur læra að hugsa um líkama
sinn sem viðfang fyrir langanir annarra og koma fram við sjálfar sig á þann hátt. Þannig læra
þær að líkami þeirra sé ekki þeirra, hann sé ekki fyrir þær sjálfar heldur fyrir aðra. Eins og
kom fram í inngangi er hér talað út frá konum, en það er líkami þeirra sem er hlutgerður að
mestu leyti. Þannig er félagslegur veruleiki drengja og stúlkna ólíkur. Þær læra að vera
viðfangsefni og þeir læra að krefjast viðfangsefnis (American Psychological Association,
2007). Þetta er meðal annars afleiðing klámvæðingar, þar sem klám er normalíserað í
samfélaginu og eftirspurn þess er mikil. Framboðið er mikið og klámið er aðgengilegt og
algeng sjón. Það á greiðan aðgang að fjölmiðlum sem sýna því áhuga og fjalla oft um það á
jákvæðan hátt. Hlutverkin úr kláminu færast yfir á hversdagsleikann og birtast víða án þess
um eiginlegt klám sé að ræða. Eins og í tónlistarmyndböndum, auglýsingum, sjónvarpi og svo
framvegis. Þar eru notuð táknmyndir og orðfæri kláms, eins og til dæmis fatnaður, stellingar
og hreyfingar (Sørensen, 2003). Með klámvæðingu dreifist þannig normalísering
kynferðislegrar hlutgervingar út í samfélagið og daglegt líf unglinga. Þá þykir þeim eðlilegt
að stúlkur séu kynferðislegt viðfang hvort sem þær vilja það eða ekki og að þær séu í
þjónustuhlutverki í kynlífi fyrir strákana. Það kemur einnig heim og saman við styðjandi
kvenleika sem mun verða skoðaður í kaflanum um kynjakerfið.
Gerum okkur grein fyrir því að í samfélagi sem metur kynþokka sem það mikilvægasta við
konur og minnir þær stanslaust á það frá blautu barnsbeini, þar sem stúlkum er mest hrósað
fyrir útlit sitt en ekki getu, er ekki skrýtið að þær gangist við því hlutverki. Það er eftirsótt að
vera kynþokkafull og falleg, samkeppnin er gríðarleg og verðlaunin eru há. Hluti af þessari
kynlífsvæðingu er að virði manneskju er einvörðungu metið út frá kynferðislegu aðdráttarafli
hennar eða kynhegðan. Kynþokki er einnig einungis skilgreindur út frá því að vera líkamlega
aðlaðandi á grunni þeirra staðla sem samfélagið setur hverju sinni. Kynverund getur svo
jafnvel verið þröngvað upp á einstakling á óviðeigandi hátt og má þar nefna bráðþroska
unglingsstúlku í bók Leoru Tanenbaum (2015). Stúlkan fær brjóst snemma og strákar í
bekknum veita henni athygli vegna þessa, áreita hana og gera ráð fyrir að hún sé kynvera eða
farin að lifa kynlífi. Aðrar stelpur í bekknum stimpla hana sem druslu fyrir þessa athygli.
Orðrómurinn dreifist fljótt og fleiri gera ráð fyrir að hún sé of kynferðisleg. Sögur spretta upp
um að hún hafi verið með hinum og þessum. Strákar gera orðið ráð fyrir að hún sé auðveld
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bráð og eru ágengir við hana, ætlast til þess að hún vilji það. Henni er nauðgað af strák sem
hún var skotin í, því hann hélt hún vildi það, fannst eðlilegt og réttlætanlegt að pressa hana til
að stunda kynlíf og hún þorði ekki að berjast á móti. Orðrómurinn heldur áfram að berast út
og hún er talin drusla fyrir að sofa hjá vinsæla stráknum í partýi. Enginn veit eða vill vita að
henni var í raun nauðgað og hún bíður þess ekki bætur, en líkt og Leora Tanenbaum (2015)
bendir á hefur almenningur oft mjög þrönga skilgreiningu á hugtakinu nauðgun. Hann tengir
það við líkamlega valdbeitingu og gagnkynhneigð kynmök þar sem limur fer inn í leggöng.
Þegar stúlkur stunda kynlíf vegna pressu og hræðslu, þar sem þær höfðu ekki raunverulegt
tækifæri til þess að segja nei, kallar almenningur það gjarnan kynmök gegn vilja en ekki
nauðgun.
Sumir myndu segja að valdefling kvenna til kynfrelsis hafi snúist gegn þeim í
klámvæðingunni allri, það er viðfangsefni sem tekist var á í byltingunni um frelsun
geirvartanna, það mun verða skoðað hér síðar. Það er hins vegar rangt að ætla að femínistar
sem hafa barist gegn klámi og klámvæðingu séu á móti nekt eða kynlífi, líkt og Þorgerður
Einarsdóttir (2007) bendir á í grein sinni, Kynfrelsi á eigin forsendum, þar sem femínistar hafa
verið í fararbroddi í baráttunni fyrir kynfrelsi kvenna á forsendum þeirra sjálfra. Þær hafa
krafist getnaðarvarna, fóstureyðinga og kynlífs á eigin forsendum. Þessi afstaða hefur verið
mikil ögrun við íhaldssemi kirkjunnar og fleiri stofnana samfélagsins. Kynlíf er hollt og gott
og ætti að stunda á eigin forsendum til þess að njóta en ekki með ofbeldi eða öðrum til
þjónustu og þóknunar, eins og klámiðnaðurinn hefur löngum ýtt undir með skýrum
valdahlutföllum og þjónustuhlutverki kvenna gagnvart körlum.
Eins og gefur að skilja er druslustimplun viðamikið hugtak sem erfitt er að fjalla um án þess
að taka til þessara þátta sem nú hafa verið ræddir. Hún tengist einelti og hún tengist
kynjakerfinu. Hún snýr ekki endilega að kynlífi sem slíku heldur að valdakerfi samfélagsins.
En valdakerfið býr við stöðugt og oft kröftugt mótstöðuafl. Samstaða kvenna og almennnings
í mörgum baráttumálum, eins og Druslugöngunni og frelsun geirvörtunnar, er heillandi,
hvetjandi og umfram allt nauðsynleg.

2.8. Druslugangan og fleiri byltingar
Beinast liggur við að tengja druslustimplun við Druslugönguna sem hefur verið farin hér á
landi síðan árið 2011, en hún gengur einmitt út á það að færa skömm þolanda til geranda.
Yfirlýst markmið göngunnar er að uppræta fordóma gagnvart brotaþolum kynferðisofbeldis.
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Áhersla er oft lögð á klæðaburð og ástand brotaþola í umræðunni og með göngunni er
markmiðið að vekja athygli á því að ábyrgð á kynferðisofbeldi er ávallt gerendans en ekki
þolandans. Konum af öllum gerðum, í mismunandi klæðnaði og mismunandi ástandi, er
nauðgað. Ekkert getur komið í veg fyrir það nema gerandinn sjálfur. Fyrirmynd
Druslugöngunnar má rekja til Kanada, þar sem ummæli lögreglustjóra vöktu mikla reiði, en
hann sagði á háskólafyrirlestri að konur ættu að forðast að klæða sig eins og druslur til að
verða ekki fórnarlömb nauðgana (Kvennablaðið, 2014). Ekki voru ummæli yfirmanns
kynferðisbrotadeildar hér á landi ýkja ólík, þar sem hann hvatti til þess að fólk liti oftar í eigin
barm og bæri ábyrgð á sjálfu sér. Þar er hann að vísa til þess konur verði ofurölvi og í ástandi
þar sem þær geti ekki varist nauðgun. Líkt og það ætti að vera í þeirra verkahring að þurfa
verjast því. Það er einmitt dæmi þess að samfélagið normalíserar kynferðisbrot, því þau þykja
eðlileg og þú ættir að búast við því að lenda í þeim og hafa því varann á. Ummælin vöktu
skiljanlega reiði margra en yfirmaðurinn færði sig til í starfi innan lögreglunnar áður en hann
tók svo við sama starfinu aftur eftir þrjá mánuði (Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, 2010).
Druslugangan hefur einnig gagnrýnt stefnu stjórnvalda þegar kemur að kynferðisbrotamálum,
þar sem flestum málum er vísað frá og fæstir þolendur kæra – sem sýnir vantraust þeirra á
dómskerfinu. Saksóknarar og hæstaréttardómarar hafa látið hafa þau ummæli eftir sér að erfitt
sé að sanna slík mál og algengt sé að konur ljúgi til um naugðanir, sem styrkir
nauðgunarmýtuna í samfélaginu. Nauðgunardómar eru einnig vægir og fullur refsirammi
laganna ekki nýttur, sem hljóðar upp á 16 ára fangelsisvist (Finnborg Salome Steinþórsdóttir,
2014).
Í þessari ritgerð fjalla ég um druslustimplun og skömm á víðtækari hátt en í tengslum við
kynferðislegt ofbeldi. Stimplun sem er ætlað að veita skömm er hins vegar ein tegund eineltis,
eins og hefur komið fram, og hún er ofbeldi.
Fyrr á þessu ári (2015) hófst áhugaverð bylting í anda Druslugöngunnar sem bar heitið
FreeTheNipple, frelsun geirvartanna. Hundruð íslenskra kvenna birtu mynd af brjóstum sínum
á netinu og tóku þannig valdið yfir eigin líkama. Þær mættu berbrjósta í sund og skóla til þess
að vekja athygli á því að brjóst eru ekki kynfæri. Þær eiga jafnan rétt á að vera berar að ofan
og strákar. Klámvæðing nútímans hefur gert brjóst að kynferðislegu viðfangsefni og einungis
kynferðislegu viðfangsefni (Hulda Hólmkelsdóttir, 2015), en klámvæðing er þegar eitthvað
sem sprottið er upp úr klámi er orðið hluti af menningu okkar og daglegu lífi, sem samþykkt
og jafnvel dáð menningarlegt fyrirbæri (Sørensen, 2003). Það virðist erfitt fyrir marga að sjá
brjóst í öðru hlutverki en því kynferðislega. Konum er kennt að skammast sín fyrir brjóst sín
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og líkamann allan, og að halda honum duldum og leyndum vegna þess að aðrir gætu fróað sér
yfir honum. Það gerir að verkum að brjóstagjöf er litin hornauga af mörgun, eins eðlileg og
náttúruleg og hún er. Það gerir enn fremur að verkum að auðvelt er að selja brjóst sem
kynferðislegt viðfangsefni. Þetta snýst um völd og þetta snýst um markað og kerfi sem vill
græða á brjóstum og halda konum niðri. Konur tóku völdin í sínar hendur og hófu stríð gegn
svokölluðu hrelliklámi (e. revenge porn). Það er þegar myndir af líkömum kvenna, oft
berbrjósta, eru settar á netið og þeim dreift, konurnar niðurlægðar og þær kallaðar druslur.
Sumar tóku sjálfar mynd og sendu þeim sem þær treystu, af öðrum er tekin mynd í leyfisleysi
og án þeirra vitundar. Sumar voru bara börn þegar þetta var og eru enn að eiga við
afleiðingarnar. Það sem þessi bylting gerði var að vekja athygli á því að þolandi ber enga
skömm, hvort sem hún tók myndina eða ekki, og að líkami hennar er ekkert sem hún ætti að
skammast sín fyrir. Við erum manneskjur og kynverur og auðvitað þykur okkur ýmislegt
kynæsandi, líkt og mörgum þykja brjóst vera. Yfirlýsing frelsunar geirvartanna var einmitt sú
að brjóst eru ekki kynfæri þótt þau séu áberandi kyneinkenni kvenna og jafnvel nátengd
kynlífi. Kynfæri er samheiti yfir æxlunarfæri eða getnaðarfæri samkvæmt Íslenskri orðabók
(2002) og teljast því brjóst ekki kynfæri þótt þau geti verið kynferðislega aðlaðandi að mati
fólks. Markaður klámvæðingar hefur grætt á að hafa brjóst dulin og láta þau einungis sjást
sem kynferðislegt viðfang. Þannig er auðveldara að selja þau sem vöru. Mörgum konum
finnast brjóst kynæsandi en komast vel af án þess að sjá brjóst í sínu daglega lífi. Öðrum
finnast til dæmis hendur vera kynæsandi eða axlir, en það er samt sem áður engin ástæða til
að krefjast þess að þeir sem sýni hendur sínar á almannafæri ættu skammast sín og vel er hægt
að komast í gegnum daginn þrátt fyrir að sjá fullt af höndum í öðru samhengi en bara sem
kynæsandi líkamshluta. Hann verður nefnilega kynæsandi í því samhengi þar sem það á við.
En þannig smækkar markaðurinn einmitt brjóst í það að vera einungis kynferðisleg í hvaða
samhengi sem er. Þetta er róttæk leið til að taka völdin í sínar hendur og það mun ekki gerast
á einni nóttu að sigra slíka strauma. En það eitt er víst að þetta hefur sannarlega hrist upp í
kynjakerfinu. Raddir heyrast sem krefjast þess að stúlkurnar sem beruðu brjóst sín fyrir
almenningi skammist sín og um að þær séu að bjóða hættunni heim þar sem það munu alltaf
vera til menn sem fróa sér yfir þeim. Enn aðrir kölluðu þetta athyglissýki. En það er einmitt
ástæða þess að þörf er á að berjast gegn þessu. Það er valdeflandi að ná yfirráðum yfir eigin
líkama og berjast gegn ríkjandi staðalímyndum eigin kyns. Eins og stúlka sem hefur orðið
fyrir hrelliklámi lýsir því þegar hún birti mynd af eigin brjóstum á eigin forsendum: Henni
fannst hún eiga líkama sinn aftur. Við höfum öll líkama, þeir eru fjölbreyttir og frábær
kraftaverk sem enginn ætti að skammast sín fyrir eða láta gera að viðfangsefni fyrir nautn
26

annarra án þess að hafa eitthvað um það að segja. Líkama á ekki að misnota. Efni sem fólk
fróar sér yfir ætti það að halda út af fyrir sig en ekki fróa sér með hægri en benda og dæma
með vinstri (Hulda Hólmkelsdóttir, 2015; Hildur Guðbjörnsdóttir, 2015).
Byltingunni var þó ekki lokið, við tóku appelsínugular notendamyndir á síðum
samfélagsmiðilsins Facebook í maí 2015, þar sem konur (en einnig einhverjir karlar) lýstu
með þeim yfir að hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. Þær sögðu sínar sögur og samfélagið gat
ekki annað en heyrt og hlustað á þessar háværu raddir. Líkt og Andrés Ingi Jónsson (2015)
bendir á í eldhúsdagsumræðum Alþingis var áfall að sjá hversu margar myndirnar voru,
hversu algengt kynferðisofbeldi er hér á landi. Við þekkjum öll einhvern sem hefur orðið fyrir
kynferðislegu ofbeldi og þar eru konur í miklum meirihluta. Það er samfélagslegt vandamál.
Hann hvatti þingið í ræðu sinni til að bregðast við því og mæta kröfum byltingarinnar. Ef um
náttúruhamfarir væri að ræða þar sem jafnmargir hefðu skaddast væri allt gert til að mæta
þörfum fórnarlamba, til dæmis með fjöldahjálparstöðvum, og ekki yrði spurt um kostnað við
það. Það vantar hins vegar algerlega úrlausnir fyrir þennan málaflokk, það vantar aðstoð fyrir
þolendur. Viðbrögð stjórnvalda voru lítil þegar þessi mikli þagnarmúr brast og í alls engu
samræmi við umfang vandans. Í lokin spyr hann:
Hvaða upphæðum hefur verið varið til að fræða lögregluþjóna og dómara um eðli og
meðferð kynferðisbrotamála? Hvers vegna gengur ekki hraðar að fjölga kvenkyns
dómurum? Hvar eru forvarnarsjóðirnir og forvarnarátökin sem ættu að vera stöðugt í
gangi? Hvar eru rannsóknirnar á umfangi og þjóðhagslegum áhrifum ofbeldis,
rannsóknirnar á því hvers vegna svo mikill fjöldi kvenna í okkar góða samfélagi hefur
orðið fyrir nauðgun, kynferðisofbeldi eða áreitni? (Andrés Ingi Jónsson, 2015).
Þessar byltingar eru dæmi um valdeflingu kvenna. Þegar talað er um valdeflingu kvenna er átt
við að þær taki málin í sínar hendur og sýni þannig gerandahæfni. Afbaki það sem áður hefur
verið notað gegn þeim og finni mátt sinn í því. Afbaki til að mynda merkingu orðsins drusla
með Druslugöngunni og taki myndir af brjóstum sínum og birti sem uppreisn gegn
klámvæðingu. Því ef þú hefur þegar gert það sjálf getur enginn notað það gegn þér. Valdefling
er þá að styrkjast og finna kraft sinn og yfirráð yfir sjálfum sér. Samkvæmt Hugarafli (e.d.)
felst valdefling meðal annars í því að hafa vald til þess að taka ákvarðanir (og í þessu tilviki
varðandi líkama sinn) og að hafa næga valkosti og upplýsingar til að geta tekið ákvörðun sem
kemur sér vel. Það getur því ekki verið valdeflandi þegar kynþokki kvenna er seldur sem
markaðsvara og þær hafa ekki vald yfir því. Margar í þeirri stöðu réttlæta þó aðstæður sínar til
þess að komast af.
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2.9. Fyrri rannsóknir
Eins og áður segir er þetta umræðuefni nýtt af nálinni í hinum femínísku fræðum og því þarf
að rannsaka það betur. Rannsókn Gill, Ringrose, Harvey og Livingstone (2013), Teen girls,
sexual double standards and ‘sexting’: Gendered value in digital image exchange, varpar ljósi
á stafrænan heim unglinga. Þær rannsökuðu heim unglinga hvað varðar snjallsímanotkun og
svokallað sexting, sem er afbökun á enska orðinu texting yfir smáskilaboð – sexting vísar þá
til kynferðislegra mynda eða skilaboða.
Þær tóku hóp- og einstaklingsviðtöl við 35 krakka á aldrinum 12–15 ára í tveimur
fjölmenningarlegum skólum í London árið 2011 ásamt því að skoða og greina hvað þeir birta
opinberlega á netinu, s.s. á Facebook. Í rannsókninni kemur fram kynjaójöfnuður og tvöfeldni
(e. double standard) hvað varðar stafrænan heim unglinga á netinu, myndbirtingar og
myndskilaboð. Ungar stúlkur finna fyrir pressu um að birta og senda kynferðislegar myndir af
sér frá mjög ungum aldri en afleiðingar þess geta orðið mjög alvarlegar fyrir þær. Allt frá
siðferðislegri fordæmingu, einelti og drusluskömm til sjálfsmorða. Fyrir stráka verða
myndirnar eins konar gjaldmiðill í þeirra gagnkynhneigða karlmennskunormi, þar sem þeir
öðlast meiri virðingu innan hópsins ef þeir geta fengið slíkar nektarmyndir (oftast
brjóstamyndir) upp í hendurnar. Stúlkan þarf þó að standast nútímakröfur um líkama og
fegurð til að vera einhvers virði. Þeir safna svo myndunum í möppur, deila jafnvel sín á milli
og gefa þeim einkunn. Þarna virðast þó koma upp ákveðnar siðferðislegar reglur þar sem
sumir deila ekki myndum þar sem sést hver stelpan er. Stelpur tala þá einnig um mikilvægi
þess að taka ekki mynd af andliti sínu þótt pressan sé mikil að gera einmitt það, því slík mynd
er meira virði sem gjaldmiðill. Stelpurnar tala hins vegar um ábyrgð og áhættu fólgna í að
senda slíkar myndir, að kunna að komast hjá því að senda slíkar myndir án þess að virka
fráhrindandi og skömmina sem fylgir því. Þetta endurspeglar það viðhorf að skella skuldinni á
fórnarlambið – sem hart er barist gegn í hinum femíníska heimi. Þær tala um að strákar geti
orðið mjög reiðir ef þeir fá ekki það sem þeir vilja og sýni mjög ofbeldisfulla hegðun. Þær
kalla svo þær stúlkur, sem senda myndir með sýnilegu andliti, heimskar og að þær ættu að
vita betur. Þetta er ákveðin leið til að reyna að sigrast á kerfinu og þekkjast ekki ef myndunum
skyldi verða dreift víðar, því þær vita að það eiga þær ávallt á hættu. Hins vegar er talinn
heiður að vera beðin um slíkar myndir þar sem stúlkurnar eru þá taldar eftirsóttar og flottar.
Þannig er viðvarandi viðhorfum til kynjanna haldið við, þar sem strákar eru við völd en
stelpurnar viðfangið, og þær verða að samþykkja það til að vera samþykktar í þennan karllæga
heim. Stelpur sem senda slíkar myndir eru svo af báðum kynjum kallaðar druslur sem skortir
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sjálfsvirðingu. Jafnvel þegar um er að ræða kynlífsmynd þar sem strákurinn sést líka og þótt
einungis hans kynfæri sjáist (til dæmis stelpa að veita strák munnmök) er skömminni skellt á
hana og hún álitin drusla, en hann nýtur virðingar fyrir afrekið (Gill og fleiri, 2013).
Á Íslandi er ólöglegt að dreifa klámfengnu efni og fyrir Alþingi liggur frumvarp þess efnis að
gera hrelliklám ólöglegt. Kvenréttindafélag Íslands (2015) leggur áherslu á að þetta sé
kynferðisbrot og kynferðisleg áreitni. Það þurfi að skerpa á skilgreiningu þess svo það verði
til dæmis ekki ólöglegt að sýna myndir af „venjulegri nekt“. Þannig vill félagið sjá að
refsingar verði í samræmi við brotið og skilgreina brotið sem kynferðisbrot. Það er hins vegar
oft erfitt að framfylgja þessari löggjöf, því myndirnar eru fljótar að komast í dreifingu og
lögin ná ekki yfir fjarlæginu efnisins af erlendum vefsíðum. Hins vegar er hægt að refsa þeim
aðila sem dreifði myndinni upphaflega og ætti það að vera gert. Samfélagið er smátt og smátt
að vakna við háværar raddir sem krefjast þess að eitthvað verði gert. Google hefur til að
mynda gert fólki mögulegt að að óska eftir að myndir af því birtist ekki í leitarvél Google. Það
er skref í rétta átt. En til þess að þetta takist þarf heimurinn að taka saman höndum því
internetið er án landamæra (Singhal, 2015).
Rannsóknir sýna að tvöfeldni (e. double standard) er útbreitt og viðurkennt viðhorf í okkar
vestræna nútímaþjóðfélagi. Þá eru konum og körlum settir mismunandi staðlar hvað varðar
kynferðislega hegðun. Strákar og karlmenn eru lofaðir fyrir gagnkynhneigða kynferðislega
tilburði sína á meðan stúlkur og konur eru stimplaðar og niðurlægðar fyrir svipaða hegðun.
Því fleiri rekkjunauta sem karlmaður á, því vinsælli er hann (e. peer acceptance), en því fleiri
rekkjunauta sem kona á, því óvinsælli er hún. Það fer þó einnig eftir menningarlegum
bakgrunni og stétt, þar sem strákar úr lægri stéttum fá meira lof fyrir kynferðislega sigra en
strákar úr efri stéttum (Kaeager og Staff, 2009). Þannig er stúlkum markvisst kennt að
skammast sín fyrir kynhvöt á meðan strákum er hrósað fyrir það. Það gleymist að stelpur eru
kynverur með langanir og þrár, rétt eins og strákar. Þær hafa rétt á að tjá sig á þann hátt sem
þær vilja án opinberrar birtingar og skammar. Hins vegar er ekki skýr lína á milli þess sem
virðist vera þeirra vilji og ánægjuefni og þess sem er pressa og þvingun sem síðan er notuð
gegn þeim. Þetta er barátta sem erfitt eða nánast ómögulegt er að sigra (Gill og fleiri, 2013).
Terry Conley, sálfræðiprófessor við University of Michigan, hefur rannsakað tvöfeldni (e.
double standard) ásamt samstarfsfélögum sínum, Ziegler og Moors (2013), þar sem kemur í
ljós að konur eru dæmdar harkalegar en karlmenn fyrir að samþykkja hversdagslegt (e.
casual) kynlíf, þ.e. kynlíf utan sambands eða einnar nætur gaman. Af þeim sökum eru þær
ólíklegri en karlmenn til að samþykkja boð um slíkt kynlíf, því þær eiga á hættu að vera
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dæmdar fyrir það. Þegar þær hafa ástæðu til að trúa því að öryggi þeirra og ánægja verði
tryggð með samþykki eru þær jafnviljugar til þess og karlmenn. Rannsakendurnir spurðu um
þrjú þúsund þátttakendur á aldrinum 18–74 ára um viðhorf til þeirra sem samþykkja
hversdagslegt kynlíf. Þátttakendur lásu dæmisögu um nemanda sem gengur að öðrum
samnemanda sínum, sem hann þó þekkir ekki, og spyr hvort hann vilji stunda kynlíf með sér
þá nótt og samþykkir hinn aðilinn boðið í sögunni. Helmingur þátttakenda las söguna í útgáfu
þar sem námsmaðurinn sem þekkist boðið er stúlka að nafni Lisa en hinn helmingurinn las um
strák að nafni Mark í því hlutverki. Þátttakendur, jafnt konur og karlar, mátu viðhorf sitt til
Lisu á mun neikvæðari hátt en viðhorf sitt til Mark, sem endurspeglar mismunandi viðhorf til
kynja hvað varðar kynhegðan. Þátttakendur mátu Lisu sem greindarminni, við lélegri andlega
heilsu, lauslátari, ekki eins hæfa og áhættusæknari en Mark, þrátt fyrir að þau samþykktu bæði
sama boð um kynlíf.

2.10.

Kynjakerfið

Í þessari rannsókn er stuðst við kenningu breska félagfræðingins Silviu Walby (1990) um
kynjakerfið sem félagslegt yfirráðakerfi karla. Oft er talað um það sem feðraveldi (e.
patriarchy) en hér verður fjallað um það sem kynjakerfi (e. gender system) í anda kenningar
Walby, þar sem karlar njóta góðs af kerfisbundinni undirskipun, útilokun og aðgreiningu
kvenna. Raunin er þó ekki sú að allir karlar hafi yfirráð vegna kyns síns og að allar konur séu
undirskipaðar, þess vegna er þetta félagslegt kerfi og ber að líta á samfélagið í heild sinni.
Þess má líka geta að konur taka einnig þátt í að viðhalda þessu kynjakerfi, oft án þess að gera
sér grein fyrir því. Walby skiptir kynjakerfinu í sex meginþætti eða flokka: Launavinnu,
heimili, menningu, ofbeldi, ríki og kynverund. Þessir þættir koma fram á hinu opinbera sviði
sem og á einkasviðinu. Þeir eru samþættir og ber að huga að þeim öllum þótt þeir séu
sjálfstæðir; þannig getur til dæmis kynverund tengst launavinnu þegar konur eru áreittar
kynferðislega á vinnustað (Þorgerður Einarsdóttir, 2006).
Hvað varðar launavinnu eru konur almennt með lægri laun en karlar og svokölluð kvennastörf
oft metin að minni verðleikum, en þau eru gjarnan tengd umönnun og því framlenging á
heimilisstörfum. Karlar komast frekar í valdastöður en konur, sem samræma frekar vinnu og
einkalíf þar sem þær bera enn höfuðábyrgð á heimilisstörfum. Þær eru þó vissulega ekki eins
háðar hjónabandinu og áður, sem sést á því að færri gifta sig, fleiri skilja og fæðingartíðni fer
lækkandi. Í menningu okkar er karlmennsku gert hærra undir höfði en kvenleika, þar sem
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meðal annars er talið töff að vera strákastelpa en ekki flott að vera stelpustrákur. Ofbeldi er
ógn fyrir konur í samfélaginu og það birtist í kynbundnu ofbeldi eins og nauðgunum,
heimilisofbeldi og kynferðislegu ofbeldi. Það er samfélagslegt vandamál en ekki
einstaklingsvandamál sem aðeins einstaka konur þurfa takast á við. Walby segir ofbeldi karla
gegn konum bera öll einkenni félagslegs kerfis. Ríkið er einnig hluti af kynjakerfinu, þar sem
konur krefjast úrbóta, stuðnings og réttlætis og þess að hið opinbera verndi hagsmuni kvenna
með bættri löggjöf. Breytingar hafa orðið til batnaðar, á borð við að opna menntakerfið fyrir
konum og víkka út löggjöf sem varðar nauðganir. Ríkið hefur hins vegar brugðist þegar
kemur að því að framfylgja löggjöfinni og tryggja með henni bætta stöðu kvenna, sem sést á
því að afar fáum nauðgunarkærum lýkur með dómsúrskurði. Walby er því ekki sammála
róttækum femínistum sem segja að ríkið sé tæki í höndum feðraveldisins og þjóni
hagsmunum kynjakerfisins, þótt það sé vissulega partur af kynjakerfinu. Það eru kynjuð
pólitísk öfl sem eru breytileg eftir tíma, menningu og málefnum (Þorgerður Einarsdóttir,
2006; Walby, 1990).
Þegar kemur að þættinum kynverund, sem er aðallefni þessarar ritgerðar, hefur löngum verið
reynt að hamla kynverund og kynlífi kvenna, líkt og áður hefur komið fram. Þetta hefur þó
breyst til batnaðar með betri getnaðarvörnum, aukinni fræðslu og frjálsari fóstureyðingum.
Möguleikar kvenna til kynlífs hafa því orðið betri þótt það hafi að einhverju leyti skilað sér
með verri hætti, t.d. í klámiðnaðinum sem elur á hlutgervingu og kvenfyrirlitningu (Þorgerður
Einarsdóttir, 2006). Walby (1990) veltir því fyrir sér í umfjöllun sinni um kynverund hvort
hún sé nú grunnur valds karla yfir konum. Þegar ákveðinn sigur er unninn gagnvart
kynjakerfinu kemur alla jafna bakslag þar sem reynt er að viðhalda valdi á annan hátt.
Klámvæðing er gott dæmi um það, þar sem konur hafa unnið tiltekinn sigur hvað varðar
kynfrelsi en valdinu er viðhaldið með kláminu.
Þannig helst kynverund einkalífs (druslustimplun) í hendur við hina opinberu kynverund, sem
þarf að skilgreina, taka á í lögum og fylgja síðan eftir. Þannig verndum við konur til dæmis
gegn hrelliklámi, nauðgunum og hvers kyns kynferðislegu ofbeldi. Ef kynverund hins
opinbera myndi fylgja þessu eftir myndi kynverund einkalífsins án efa batna.
Til að skilja samfélagsgerð kynjakerfisins er einnig gagnlegt að skoða hvernig staðalmyndir
kynjanna hamla okkur. Þegar talað er um kyn sem slíkt er átt við hið líffræðilega kyn en
kyngervi er hið félagslega mótaða kyn sem við sýnum með okkar daglegu gjörðum og
samskiptum (West og Zimmerman, 1987). Þannig skipta til að mynda þeir sem eru í „dragi“
um kyngervi en ekki um kyn. Kyngervi heldur velli sökum hugmynda okkar um karlmennsku
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og kvenleika (Kvande, 2007). Klámið á stóran þátt í að viðhalda rótgrónum hugmyndum um
tvíhyggju kynjanna, karlmennsku og kvenleika. Kvenleikinn er þar undirgefinn og í þjónustu
en karlmennskan tengd völdum og árásargirni. Konur hafa ekki haft sama rétt til kynlífs og
eru minntar á það af samfélaginu ef þær þykja fara út fyrir þau mörk sem þeim hafa verið sett.
Þær eru litnar hornauga fyrir að tjá kynverund sína á sínum forsendum og njóta þess og
stimplaðar druslur ef þær sofa hjá „of mörgum“ – en því eiga karlmenn litla hættu á að lenda í
(Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2000; Tanenbaum, 2000).
Raewyn Connell (1987), félagsfræðingur og háskólaprófessor við University of Sydney, talar
um ráðandi karlmennsku og styðjandi kvenleika, þar sem ráðandi karlmennska sé sú
karlmennska sem er ráðandi í stigveldi karlmennskunnar á hverjum tíma í hverju samfélagi
fyrir sig. Valdakerfi karlmennskunnar sé þó ekki beint framhald af kynjakerfinu heldur
sjálfstætt valdakerfi sem samtvinnast kynjakerfinu. Neðar í stigveldinu eru þá konur og
undirskipaðir karlar (til dæmis samkynhneigðir karlmenn). Samkvæmt Connell er engin gerð
kvenleikans ráðandi á sama hátt og ráðandi karlmennska, þar sem konur hafa almennt minni
völd í samfélaginu. Styðjandi kvenleiki snýst þá frekar um að styðja við karla og ráðandi
karlmennskuhugmyndir en ekki um að öðlast vald í sjálfu sér. Styðjandi kvenleiki og ráðandi
karlmennska eiga þannig í gagnvirku sambandi. Hlýðni er mikilvægur þáttur í styðjandi
kvenleika, konur hlýða og það mótar persónuleg tengsl karla og kvenna. Henni er meðal
annars viðhaldið með fjölmiðlum. Þá kappkostar einnig styðjandi kvenleiki að koma í veg
fyrir að aðrar tegundir kvenleika hljóti viðurkenningu í samfélaginu (Gyða Margrét
Pétursdóttir, 2012). Þótt aðrir hafi bent á að konur geti verið ráðandi, þar sem hvítar
efristéttarkonur hafa mikil forrréttindi (Pyke og Johnson, 2003), eru þær þrátt fyrir það ávallt
undirskipaðar körlum í samfélaginu almennt samkvæmt Connell og Messerschmidt (2005).
Mimi Schippers (2007) telur að styðjandi kvenleiki sé ríkjandi í samfélaginu og talar um
mengandi kvenleika sem andstæðu hans. Það eru þá aðrar gerðir kvenleika sem eru
undirskipaðar hinum styðjandi kvenleika í samfélaginu og lýsa annars konar kvenleika sem
býður hinum styðjandi birginn. Mengandi kvenleiki mengar þannig samband kvenleika og
karlmennsku sem byggir á undirskipun hins kvenlæga. Mengandi kvenleiki er því óhlýðinn,
tekur málin í sínar hendur með gerandahæfni sinni og valdeflingu. Mengandi kvenleiki bendir
á óréttlæti í samfélaginu og lætur til sín taka hvað það varðar. Gott dæmi um það er einmitt
Druslugangan og krafan um rými til að tjá sig um kynferðislegt ofbeldi. Mengandi kvenleiki
skapar þannig átök um æskilegan kvenleika í samfélaginu, en andstæður eru einmitt
nauðsynlegar til að geta skilgreint sig frá öðrum. Þannig skilgreina margar konur sig út frá
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æskilegum kvenleika eins og kemur fram í þessari rannsókn, þar sem stelpurnar telja sig
dömur sem haga sér ekki eins og druslur. Styðjandi kvenleiki er þá líklegur til þess að stimpla
aðrar konur druslur til að halda sig ofar í stigveldi kynjanna. Mengandi kvenleiki talar
opinskátt um nauðganir og bendir á óréttlæti í kynverund einkalífsins og hins opinbera, þar
sem konur lifa við tvöfalt siðgæði og druslustimplun. Styðjandi kvenleiki fer í hlutverk
sjálfshlutgervingar, þar sem konur eru kynþokkafullar fyrir aðra – en ekki um of. Þær eru
hógværar og trana sér ekki fram. Þær fá athygli frá karlmönnum án þess að reyna um of og
virðast örvæntingarfullar. Þær fela sína kynlífsreynslu og ljúga ef nauðsyn krefur til um
„töluna“ sína – hversu mörgum þær hafa sofið hjá.

2.11.

Fölsk valdefling

Þegar allt kemur til alls snýst þetta að mörgu leyti um vald, hver hefur valdið yfir þinni
kynverund? Nú í dag er konum gjarnan talin trú um að það að vera kynæsandi sé valdeflandi
en oft er það einungis fölsk tilfinning um valdeflingu til þess að selja þeim vörur og til að
halda aftur af konum til raunverulegrar valdeflingar í kynverund sinni. Til að skilja þetta betur
er gagnlegt að skoða grein Gill (2008), Empowerment/Sexism: Figuring female sexual agency
in contemporary advertising, sem fjallar um hvernig konur birtast í nútímaauglýsingum. Þær
eru ekki lengur hafðar til hliðar sem aðgerðarlaus hlutur fyrir karlkynsáhorf heldur eru þær
sjálfstæðari og meiri gerendur. Þær eru oft sýndar sem kynferðislega öflugar og allt á að vera
þeim valdeflandi, allt frá snyrtivörum upp í matvöru. Gill skiptir þessum týpum í þrennt: ung
aðlaðandi gagnkynhneigð kona með þrá en hún kallar það midriff, svo er það konan í
hefndarhug sem hefnir sín á karlkyns maka sínum, loks er það kynferðislega aðlaðandi lesbían
sem hefur nánast alltaf tvífara sinn eða andstæðu sína við hlið sér sem hún kyssir eða leiðir (til
dæmis dökk og ljós á hörund), hin lesbíska kona er ekki samkynhneigð í raun og veru og
ávallt er mikilvægt að hún standist kröfur um aðlaðandi útlit (grönn, stælt og svo framvegis).
Gill (2008) efast um að raunveruleg valdefling felist í þessum nýju týpum af konum þótt
hugmyndin sé seld þannig; þú ert þess virði, gerðu það fyrir þig og svo framvegis. Heimur
auglýsinga er iðnaður sem græðir mikið á því að halda konum og sjálfstrausti þeirra niðri; þær
kaupa vörur til að standast kröfurnar sem einmitt er gert út á í þessum auglýsingum. Það er
einungis pláss fyrir gagnkynhneigða konu sem uppfyllir útlitskröfur nútímans; hún er grönn
og falleg og fellur bara „óvart“ í kramið hjá karlmönnum líka. Önnur tegund af líkama og
útliti er álitin hlægileg og aumkunarverð. Konan í hefndarhug ýtir undir mýtur um baráttu
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kynjanna og tekur ofbeldi sem konur hafa verið beittar og beitir því gegn körlum. Það hefur í
raun ekkert að gera með hinn svokallaða stelpukraft (girl power) heldur er það hið gagnstæða:
skortur á valdi og pirringur vegna þessa. Hin lesbíska kona er sett fram sem augnayndi fyrir
karla og þarf í raun ekki að vera samkynhneigð, heldur er hún gerð að viðfangi fyrir
gagnkynhneigða karlmenn. Þannig snýst þetta ennþá um völd og að selja kynþokka. Konur
eiga ekki bara að vera ungar og fallegar heldur einnig kynþokkafullar og líta út fyrir að vera
kynferðislega til í það fyrir aðra.
Gill (2008) telur að hin nýja tegund af auglýsingum notfæri sér valdeflingu kvenna sér til
framdráttar og til þess að viðhalda gömlum kynjahugmyndum. Konur læra snemma mikilvægi
þess að vera kynferðislega aðlaðandi en tjá þó ekki kynferðislegar langanir sínar. Það rímar
vel við þá tvöfeldni sem druslustimplun er; þá upplifa stúlkur mikla pressu að vera
kynferðislega aðlaðandi en þegar þær gangast upp í því eiga þær á mikilli hættu að verða fyrir
druslustimplun. Gill bendir einnig á að þótt bæði karlar og konur hafi kynferðislegar langanir
þá geti það ekki verið tilviljun að kynþokki kvenna sé seldur sem valdefling fyrir þær en sé
einnig svo aðlaðandi fyrir karlmenn. Sérstaklega í ljósi sögu um mikið ójafnrétti hvað það
varðar, þar sem konum hefur verið haldið niðri kynferðislega á meðan langanir karlmanna eru
gerðar að mikilvægu efni sem selur. Konur skortir þannig raunverulega valdeflandi
kynferðislega rödd út frá öðru sjónarhorni en hinu gagnkynhneigða sjónarhorni karla og
markaðarins.
Þetta er einmitt það sem mér hefur fundist hvað flóknast við gerð þessara ritgerðar, það er, að
gera greinarmun á því hvenær kynþokki er valdeflandi og hvenær hann er hlutgerving. Það er
mikilvægt að muna það að á sama tíma og við gagnrýnum iðnað sem græðir á líkömum og
kynþokka kvenna þá erum við ekki að gagnrýna konurnar sjálfar. Við megum aldrei skella
druslustimplun á þær. Það er ekki í sjálfu sér alltaf slæmt að sjá konu í kynþokkafullu
hlutverki, það getur vel verið henni valdeflandi. Í grein sinni, How Can You Tell if You’re
Being Sexually Empowered or Objectified? Ask Yourself This Simple Question, gerði Ronnie
Ritchie (2015) heiðarlega og góða tilraun til þess að sýna fram á muninn. Samkvæmt henni
felst hann aðallega í völdum, það er, hver það er sem hefur valdið. Er það konan sjálf sem er
við völd eða einhver annar, eins og iðnaður sem veltir milljörðum og græðir á sýningu á
líkama kvenna? Hefur konan einhvað um málið að segja, ákvað hún það sjálf og hvaða
valkosti hafði hún í raun og veru? Þegar kona klæðir sig ögrandi, fer út og deilir mynd af sér
þannig þá er hún við völd. Þó þarf að taka til greina staðalmyndir um hvernig líkamar kvenna
ættu að vera og pressu um útlitskröfur til kvenna. Einnig þarf að taka til þátta eins og hvernig
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konur eru sýndar og hvaða líkamar fá hylli (oftast hvítar grannar konur) og í hvaða
stellingum. Þótt kona deili sjálf mynd af sér sem sýnir kynþokka hennar þarf einnig að taka til
greina hið svokallaða karlkynsáhorf (e. male gaze) þar sem við lifum í samfélagi sem gerir
kröfur um kynþokka og verðlaun þess að standast nútímakröfur um kynþokka eru miklar fyrir
stúlkur líkt og áður segir. Konur læra oft að líta á sjálfar sig út frá sjónarhorni og kröfum
samfélagsins um hvernig þær eigi að líta út og þóknast öðrum. Munurinn snýr þannig að því
hvort sá sem horfir hefur völdin eða sá sem horft er á. Það er afar flókið valdaspil og erfitt í
raun að halda í völdin fyrir þann sem horft er á. En þegar sú sem er horft á er með völdin þá er
það kynferðislega valdeflandi og bara þá. Til þess að vera við völd þegar horft er á þig þarftu
að hafa val og vera samþykk því að horft sé á þig. Þú verður líka að geta farið úr þeim
aðstæðum og því ástandi að á þig sé horft án nokkurra afleiðinga.
Þannig er konum afar þröngur rammi settur til að tjá sig kynferðislega eins og fram hefur
komið. Þær þurfa að vera aðlaðandi fyrir gagnkynhneigt augnaráð karlmanna en ekki á eigin
forsendum. Ef þær fara út fyrir þennan ramma eru viðurlögin jafnframt þau að lenda í
druslustimplun.

2.12.

Orðræðuvald í tengslum við kynjakerfið

Svo við höldum áfram með umræðuna um vald, sem er afar mikilvæg í þessu samhengi, þá er
gagnlegt að rýna í kenningu Foucault um orðræðuvald. Samkvæmt Foucault einkennast öll
form hugsunar af samspili valds og þekkingar sem saman skapa ákveðna orðræðu. Orðræða er
hin ráðandi umræða í samfélaginu. Hún er menningarlega mótuð af ríkjandi öflum sem hafa
valdið í samfélaginu og skapa sinn eigin sannleika. Orðræðan blæs síðan út og skapar þann
ramma sem leyfir ákveðna tegund hugsunar og sýnar en útilokar annað. Þannig ráða þessi öfl
hvað er eðlilegt og rétt hverju sinni. Orðræðusannleikur er því menningarlega ákvarðaður af
þeim sem hafa völdin. Þetta vald hefur mikil áhrif á það hvernig við upplifum og tölum um
ýmsa hluti í samfélaginu og mótar skoðanir okkar (Bjarki Valtýsson, 2011). Í því samhengi
má nefna að það hvað telst að vera drusla fer eftir tíma og stað, það sem taldist vera drusla
áður, þegar reglur um kynlíf kvenna voru mun strangari, telst það ekki núna. Við höfum hins
vegar ákveðna staðalmynd í huga þegar við hugsum um druslu: það er kona sem klæðir sig á
ákveðinn hátt og hegðar sér ósæmilega. Okkur hefur verið kennt að bera ekki virðingu fyrir
slíkum konum, það eru ekki dömur.
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Samkvæmt Foucault hefur vald breyst mikið frá því að vera beint og einsleitt yfir í það að
vera gagnvirkt. Vald í nútímaþjóðfélagi felst því meira í neti valdatengsla sem liggja um
samfélagið allt. Við fæðumst inn í þessi valdatengsl og erum því ekki frjáls. Það er ekki
endilega einhver sérstakur valdhafi heldur liggur valdið í athöfnum sem hafa markvisst áhrif á
athafnir annarra. Foucault tengir þannig vald við þekkingu. Refsingar eru ekki eins líkamlegar
og áður heldur félagslegar. Refsingar eru duldar og eftirlitið er ekki eins augljóst. Við vitum
aldrei hvenær er verið að fylgjast með okkur og hvenær okkur yrði mögulega refsað. Það er
tæki til að hafa stjórn á einstaklingum og fólk fer á endanum að hafa eftirlit með sjálfu sér þar
sem það veit aldrei hvenær er verið að fylgjast með því og hræðslan við refsingu er mikil.
Vald kallar þó alltaf á mótspyrnu, þar sem minnihlutahópar munu ávallt berjast gegn valdinu.
Þannig er hægt að breyta sögunni með kröftugri andspyrnu (Foucault, 1977; Bjarki Valtýsson,
2011). Það er einmitt mín von að slíkt sé að gerast með byltingum eins og Druslugöngunni og
frelsun geirvartanna. Í sögulegu samhengi hafa femínistar barist fyrir auknu frelsi kvenna og
það hefur leitt af sér gríðarlegar breytingar eins og kosningarétt, rétt til fóstureyðinga, aðgengi
að menntun og svo mætti lengi telja, en baráttan er sannarlega ekki á enda.
Þetta óformlega og ósýnilega vald má yfirfæra á áhrif óskrifaðra kynjareglna þar sem konum
er ekki ætlað að njóta sín sem kynverur heldur að vera nautn karlmanna og í þjónustuhlutverki
fyrir þá. Refsingar kvenna eru harðar þar sem þær eru útskúfaðar sem druslur ef þær fara út
fyrir þau mörk sem þeim hafa verið sett og brjóta þær reglur. Sandra Lee Bartky (1997) talar
um þetta vald í samhengi við að við fæðumst sem konur en ekki kvenlegar. Það er hegðun
sem er lærð. Til þess að mæta kröfum kvenleikans með ákveðinni frammistöðu og hlýðni þá
þarf kona að aga líkama sinn og stjórna honum þannig að hann verði æskilegur fyrir aðra.
Hann þarf að vera í ákveðinni stærð og lögun. Nú er til dæmis vinsælt að vera með stóran rass
og mjótt mitti en það breytist eftir tíma. Þannig læra konur að líkami þeirra er fyrir aðra að
horfa á og njóta. Þá þarf að raka sig, mála sig og klæðast viðeigandi fatnaði til að uppfylla
þessar kröfur. Ef konur fylgja þessu ekki eftir setja þær sig í mikla hættu á útskúfun, frá
vinum og rómantík. Þannig er kvenleiki fangelsi samkvæmt Bartky og vegna þess að konum
er verðlaunað ríkulega fyrir góða frammistöðu þá fara þær að fylgjast með sjálfum sér (og
öðrum konum) og refsa sér í samræmi við það. Konur refsa þannig til dæmis hver annarri fyrir
að mistakast í kvenleikanum með því að druslustimpla hver aðra.
Það sem er einnig mikilvægt að gera sér grein fyrir er ekki bara þessar refsingar sem vissulega
virka sem ógn í lífi kvenna; það er ógn að geta orðið fyrir druslustimplun. Það þarf einnig að
huga að þeirri staðreynd að umbunin er mikil ef þú heldur þig á réttum stað innan
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kynjakerfisins, mótmælir því ekki og framfylgir reglum þess sem styðjandi kvenleiki. Umbun
er meðal annars viðurkennd aðferð í uppeldi og hún virkar. Andspyrna er dýrkeypt, það kostar
að hrista upp í kynjakerfinu. Væntingar um það kyn sem þú tilheyrir eru þó breytilegar frá
einu samfélagi til annars og það fer einnig eftir sögulegum tíma (Þorgerður Þorvaldsdóttir,
2000).

2.13.

Afleiðingar stimplunar

Þegar hegðun er stimpluð sem frávik eins og druslustimplun þá getur það haft mjög slæmar
afleiðingar. Frávik er félagslega skapað af þeim valdameiri í samfélaginu samkvæmt
stimplunarkenningunni sem er félagsfræðileg kenning sem aðallega er notuð í afbrotafræði, en
þeir valdaminni viðhalda þeim reglum einnig. Það kemur heim og saman við umræðuna um
styðjandi kvenleika, þar sem konur eru í valdaminni stöðu en karlar og fylgja reglum um sinn
kvenleika og styðja þannig völd karla. Þannig eru þeir sem sýna frávikshegðun að brjóta gegn
samþykktum reglum samfélagsins, sem kemur heim og saman við mengandi kvenleika og
stúlkur sem eru stimplaðar druslur fyrir að hegða sér ósæmilega og ekki í takt við reglur
kynjakerfisins (Conrad og Schneider, 1985).
Hafa skal í huga að ekki öll frávikshegðun er stimpluð. Það eru hinir félagslegu áhorfendur
sem taka lokaákvörðun um hvort ákveðin hegðun er talin vera sýnilegt frávik en til þess þurfa
áhorfendur auðvitað að vita að hegðun hafi átt sér stað. Þess vegna telja stúlkur oft mikilvægt
að fela kynhvöt sína. Þeir sem eru í valdastöðu eru í sterkari stöðu til að fela sína
frávikshegðun. Eins og fram hefur komið er það mismunandi eftir stað og tíma hvað telst
frávik. Það er einnig mismunandi eftir hópi. Þannig getur það verið mismunandi eftir
menningu hvers skóla fyrir sig og vinahópi hvað það er að vera drusla þótt samfélagið hafi
almenn viðmið um það. Þannig fer frávikið ekki eftir hegðuninni sjálfri heldur fer það eftir
afleiðingum þess, hvort hegðunin sé stimpluð (Conrad og Schneider, 1985).
Afleiðing stimplunar á frávikshegðun hefur afar slæm áhrif á einstaklinga sem fyrir henni
verða, samanber druslustimplun. Goffman telur að þegar einstaklingur verður fyrir slíkri smán
verði hann minna virði í augum annarra og þar af leiðandi minna virði í sínum eigin augum.
Það getur leitt af sér aukna frávikshegðun þar sem hann rekst á neikvæða mynd af sjálfum sér
í gegnum aðra. Einstaklingur getur þá átt erfitt með að halda í félagsleg tengsl og fjarlægist
hefðbundin gildi samfélagsins. Viðurlög við fráviki geta svo verið formleg og óformleg.
Formleg viðurlög eru lagalegar refsingar. Óformleg viðurlög eru útskúfun samfélagsins eins
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og einelti, því getur meðal annars verið haldið uppi af foreldrum, vinum og kennurum. Það er
mjög ríkt og áberandi í druslustimplun. Þá getur fráviksstaða einstaklingsins orðið æðri
annarri stöðu hans. Hann fer að líta á sig út frá frávikinu, s.s. stúlkan sem er þekkt fyrir að
vera drusla skólans. Þannig er einstaklingurinn settur í hóp með öðrum sem samfélagið hefur
fyrirfram mótaðar hugmyndir um. Staðalmyndir sem slíkar gera þá ráð fyrir áframhaldandi
frávikshegðun. En líkt og áður segir eru jaðarhópar líklegri til að verða stimplaðir. Þessi
viðbrögð gera það að verkum að stimplaður einstaklingur hefur skert tækifæri til að taka þátt í
daglegu lífi. Þá fara þeir oft frekar í hlutverk fráviksins sem þeir eru stimplaðir í (Jón Gunnar
Bernburg, 2009, 2005). Til að mynda geta þá þær sem eru stimplaðar druslur leitað frekar í
það að vera kynferðislega ögrandi og lauslátar, sem þær hefðu annars ekki gert. Þannig
gangast þær undir þá stimplun sem þær hafa orðið fyrir. Þá eru þær ekki kynferðislegar á
sínum forsendum eða stunda kynlíf sem þær langar, þær gera það fyrir aðra. Þær eru orðnar
viðfang fyrir nautn annarra. Aðrar fara alveg öfugt að því og afneita sér sem kynveru og
aftengja sig öllu sem tengist því. Sumar leita í sjálfskaðandi hegðun eins og eiturlyf eða
átröskun. Alvarlegasta afleiðingin er svo þunglyndi og sjálfsmorð. Einnig getur afleiðingin
orðið sú að þær sem eru stimplaðar druslur verða frekar fyrir kynferðislegri áreitni og jafnvel
nauðgun þar sem aðrir gera ráð fyrir að þær séu „auðveldar“ og vilji kynlíf með þeim og
ætlast til þess. Einnig geta þær orðið fyrir druslustimplun eftir nauðgun þar sem aðrir ákveða
að trúa þeim ekki (Tanenbaum, 2015).

2.14.

Samantekt

Hér hefur verið farið í kenningar og fyrri rannsóknir er tengjast druslustimplun. Þessi
málaflokkur teygir anga sína víða og það sem mér þótti erfiðast við þessi ritgerðarskrif og
rannsóknarvinnu var að afmarka mig. Það er erfitt að fjalla um druslustimplun án þess að
ræða kynhvöt og nauðgunarmenninguna sem við búum við. Það hafa flestallir kynhvöt og það
er eðlilegt, það er hins vegar óeðlilegt að bæla og stjórna kynhvöt kvenna þannig að karlmenn
hafi frelsi til að kanna sína kynhvöt en ekki konur. Það er svo ekki hægt að tala um
druslustimplun án þess að gera grein fyrir margvíslegu kynjamisrétti hér á landi. Á endanum
snýst þetta að miklu leyti um vald og það er mikilvægt að hafa það í huga. Við höfum náð
langt í jafnréttisbaráttunni en það er enn langt í land hvað varðar að ná fullkomnu jafnrétti. Í
okkar flókna nútíma eru alls konar femínistar sem berjast fyrir ólíkum málefnum. Ungar
konur í dag hafa aðra sýn á kynferðismál en formæður þeirra og mikilvægt er að hlusta á
raddir þeirra. Það sýndi til dæmis byltingin #freethenipple vel. Með tilkomu internetsins
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höfðu þessar ungu stelpur alla tíð verið aldar upp við klámvæðingu sem gert hafði brjóst
þeirra að kynferðislegu viðfangi. Hræðsla um að myndum af þeim yrði dreift á netið er
raunveruleg og þetta eru sannarlega málefni sem þarf að takast á við.
Kynfrelsi kvenna er oft viðkvæmt mál sem hefur verið notað gegn þeim og því er opin
umræða sem nær til unglinga nauðsynleg. Við verðum að gera okkur grein fyrir muninum á
því að gagnrýna iðnað sem gerir kynlíf og konur að markaðsvöru og því að gagnrýna
konurnar sjálfar. Þetta getur verið tvíeggjað sverð. Við lifum í samfélagi sem hrósar konum
fyrir útlit sitt frá unga aldri og gerir það að mikilsverðu viðfangsefni fyrir sjálfstraust þeirra.
Til að öðlast þessa viðurkenningu þarf að vera í mikilli samkeppni. Það er ekkert óeðlilegt við
að gangast undir það, það er ekkert óeðlilegt við það að vilja vera sæt og eftirsótt og það er
svo sannarlega ekkert óeðlilegt við það að ungar stelpur uppgötvi sína kynhvöt. Það sem
skiptir máli er að fræða stráka jafnt sem stelpur um mörk, virðingu og samþykki, án nokkurrar
hræðslu við málefnið.

3. Aðferð
Í þessum kafla verður fjallað um framkvæmd og aðferð rannsóknarinnar. Aðferðafræði sem
slík er afar mikilvæg svo hægt sé að gera sér grein fyrir réttmæti niðurstaðna. Greint er frá
undirbúningi rannsakanda, framkvæmd, gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Loks eru siðferðisleg
álitamál skoðuð þar sem fræðilegt sjónarhorn rannsakanda er kynnt, sem er
sjónarmiðsfemínismi. Rannsakandi staðsetur sig þá gagnvart málefni ritgerðarinnar og svo eru
þátttakendur kynntir. Rannsóknin er eigindleg og byggist á rannsóknaraðferðum
fyrirbærafræða og grundaðri kenningu. Tekin voru hálfstöðluð einstaklingsviðtöl og
rýnihópaviðtöl. Vert er að taka fram að í niðurstöðum mun ég lagfæra augljósar málfarslegar
missagnir í beinum tilvitnum viðmælenda með hornklofa. Þegar ég hins vegar tala í
viðtölunum er það sett í sviga.

3.1. Undirbúningur og framkvæmd
Undirbúningur rannsóknar hófst í janúar 2014, þar sem samþykki leiðbeinanda lá fyrir, og
rannsóknaráætlun og viðtalsrammi voru gerð. Í mars og apríl sama ár tók ég viðtölin. Þau
voru að mestu unnin sumarið 2014 en ritgerðin var áfram unnin út sumarið 2015, þar sem
heimildarleit og úrvinnsla gagna hélt áfram. Einnig ákvað ég að taka viðtal við kennara
sumarið 2015 þar sem mér fannst það vanta til að fá mettun í rannsóknina.
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Líkt og áður segir er rannsóknin byggð á sjónarhorni femínismans þar sem áhersla er lögð á
meðvitund fólks um hið karlmiðaða samfélag sem við lifum í og hvernig það hefur áhrif á
okkar daglega líf. Femínískum rannsóknum er ætlað að skapa þekkingu sem breytir þessu
fyrirkomulagi kynjaðrar undirskipunar og óréttlætis. Markmiðið er einna helst að stuðla að
félagslegum breytingum og gefa innsýn í þennan félagslega heim (Esteberg, 2002). Mín von
er sú að þessi rannsókn hafi jákvæð áhrif og stuðli að breytingum. Þekkingin gæti meðal
annars verið gagnleg fyrir kennara í sínu starfi.

3.2. Eigindleg aðferð
Í þessari rannsókn var notast við aðferðir eigindlegra rannsókna (e. qualitative research
methods). Eigindlegar rannsóknir rannsaka reynsluheim fólks og reyna að skilja reynslu
þátttakenda frá þeirra sjónarhóli og laða þannig fram reynslu þeirra og upplifun. Í þessari
rannsókn eru tekin rýnihópaviðtöl og einstaklingsviðtöl. Í rýnihópaviðtölunum er fjallað
almennt um druslustimplun og sameiginlega sýn þátttakenda á það mál en í
einstaklingsviðtölum er leitað eftir persónulegri reynslu þátttakenda af fyrirbærinu. Í
eigindlegum rannsóknum reynir rannsakandi þannig að skilja þá merkingu sem fólk leggur í
líf sitt, en sú merking skapast ávallt í tengslum við aðra. Frá því sjónarhorni er þekking
sameiginlegur skilningur sem þróast með samskiptum fólks. Fyrirbæri hafa þannig ekki
merkingu í sjálfum sér heldur gefum við þeim merkingu í félagslegum samskiptum okkar þar
sem veruleikinn er félagslega skapaður. Orðið drusla hefur þannig enga merkingu nema þá
sem samfélagið leggur í hana hverju sinni. Með innsýn í reynsluheim og aðstæður ákveðins
hóps er reynt að skilja félagsleg fyrirbæri, setja þau í rétt samhengi og túlka þau þannig. Þá er
nauðsynlegt að nálgast viðfangsefnið á heildrænan hátt með því að skoða aðstæður og fólk
sem eina heild (Creswell, 2007; Esteberg, 2002). Í eigindlegum rannsóknum reynir
rannsakandi þannig að fara með opnum hug á vettvang til þess að safna gögnum. Það er því
ekki fyrirfram ákveðið hvert rannsóknin fer þótt ákveðin stefna sé tekin, þar sem til dæmis er
búið að ákveða rannsóknarefni (hér druslustimplun) og rannsóknarspurningarnar mótast
samhliða rannsókninni. Þannig reynir meira á rannsakanda og sveigjanleika hans en ella þar
sem rannsóknarvinna er ekki staðlað vinnuferli og allt getur breyst í miðri rannsókn, sem
leggur áherslu á reynslu fólks og samspil þess við umhverfið (Berg, 2009). Eigindlegar
aðferðir geta verið tímafrekar, dýrar og mikið álag er á rannsakanda, erfitt getur verið að
rannsaka stóran hóp og niðurstöður hafa ekki alhæfingargildi. Hins vegar öðlast skilningur
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með slíkum aðferðum sem fæst ekki með megindlegum aðferðum og þær eru nytsamlegar,
sérstaklega til að ljá minnihlutahópum rödd (Creswell, 2007; Esteberg, 2002).
Ein af aðferðum eigindlegra rannsókna kallast fyrirbærafræði (e. phenomology) þar sem
áhersla er á að skilja merkingu ákveðins viðfangsefnis og flokka það í þemu. Fyrirbærafræði
byggir á því að einstaklingur sé menningarlega skapaður, það er að við upplifum
raunveruleikann í samskiptum við aðra. Talað hefur verið um túlkandi fyrirbærafræði þar sem
ekki sé hægt að lýsa fyrirbærum án túlkunar rannsakanda, hann er mælitækið. Fyrirbærafræði
er lýsandi rannsóknaraðferð og er í sífellri þróun. Mikilvægt er að rannsakandi staðsetji sig
gagnvart viðfangsefninu og geri sér grein fyrir sínu viðhorfi en reyni jafnframt að halda
skoðunum sínum utan rannsóknar og lita ekki viðmælendur af þeim. Fyrirbærafræði reynir að
endurspegla lífsreynslu viðmælenda og þeirra skilning á líf sitt og reynslu. Rannsakandi reynir
að sjá heiminn með þeirra augum og öðlast þannig djúpstæðan skilning á ákveðnu
viðfangsefni. Fyrirbærafræði leitast við að auka réttmæti sitt og trúverðugleika með því að
athuga allar ógnanir og annmarka rannsóknar. Það verður þá rannsóknarferlið í sjálfu sér þar
sem rannsakandi spyr sig sífellt hvort þetta sé rétt skilið hjá honum og hann greinir gögnin
meðan á öflun stendur, eftir á og fer svo yfir gögnin mörgum sinnum til að athuga nánar hvort
hann hafi misst af einhverju. Fyrirbærafræði snýst um að lýsa og túlka fyrirbæri með því að fá
heildarsýn, greina í sundur þemu sem einkenna viðtölin, ígrunda og setja fram niðurstöður á
skiljanlegan hátt. Mikilvægt er fyrir rannsakanda að vera vel undirbúinn fyrir viðtölin og hafa
þekkingu á fyrirbærinu sem rannsakað er (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).
Við greiningu gagna er hér notuð grunduð kenning sem felst í kerfisbundinni greiningu á
gögnum. Oft eru notaðar teiknaðar skýringarmyndir við greiningu gagna til að dýpka skilning
á fyrirbærinu, móta hugtök og gera lýsingu óhlutbundna. Þannig er ekki lagt af stað með
kenningu fyrirfram heldur er hún mótuð með rannsókninni sjálfri. Með því er betur hægt að
sjá samhengi mismunandi flokka, fyrirbæra og hugtaka. Grunduð kenning færir gögnin frá
lýsingu að kenningu. Á öllum stigum rannsóknar er samspil á milli gagnasöfnunar og
greiningar. Greiningin fer fram með spurningum, samanburði, flokkun og hugtakamyndun. Í
grundaðri kenningu eru rannsóknarspurningar mótaðar og ýmiskonar eigindlegum gögnum er
safnað í leit að svari við þeim. Það er skapandi og kerfisbundin rannsóknaraðferð en flókin
gögn kalla á kerfisbundið skipulag til að henda reiður á fræðilegu gildi þess. Það er jafnframt
skýrt afmarkað greiningartæki en gefur samt sem áður svigrúm til sköpunar nýrrar þekkingar.
Þessi nálgun fer fram í ákveðnum þrepum sem ég nýtti mér, þá er gögnin fyrst kóðuð með
opinni kóðun. Þá las ég vandlega gögnin í leit að lýsandi þemum sem koma fram. Því næst fór
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ég í markvissa kóðun þar sem ég einbeitti mér að einu þema í einu og undirstrikaði með
sérstökum túss (einn litur fyrir hvert þema) það sem passaði fyrir hvert þema og ég vildi
skoða sérstaklega. Gögnin voru lesin margoft yfir til þess að ná heildarmynd af þemunum. Í
lokin dró ég fram rauða þráðinn í hverju þema og tengdi þemun saman með öxulkóðun en þá
er reynt að skilja hvernig öll gögnin hanga saman. Niðurstöður eru þá ekki altækar heldur í
formi tilgátna út frá þeim þemum sem skapast í samræðum við viðmælendur (Unnur Guðrún
Óttarsdóttir, 2013; Creswell, 2007).
Aðferðafræði eigindlegra rannsókna byggð á fyrirbærafræði sem lýst hefur verið hér framar
með nálgun grundaðrar kenningar á vel við í þessari rannsókn þar sem markmiðið var að fá
innsýn inn í upplifun og reynslu viðmælenda af svokallaðri druslustimplun sem og reynslu
þeirra sem hafa orðið fyrir slíkri stimplun. Unnið var úr viðtölunum sem tekin voru og gögnin
túlkuð og greind í ljósi fræðilegra sjónarmiða og kenninga sem liggja til grundvallar. Þó skal
tekið fram að grunduð kenning fellur ekki sérstaklega undir fyrirbærafræði sem slíka heldur er
sjálfstæður flokkur eigindlegra rannsóknaraðferða en sannarlega gagnleg sem stuðningur við
hana.
Í þessari rannsókn er notast við rýnihópaviðtöl og einstaklingsviðtöl með opnum spurningum.
Rannsakandi tekur þá viðtal við ákveðið úrtak og fer með opnum huga í viðtalið. Hann reynir
að ná fram upplifun viðmælanda og notar virka hlustun með því að hlusta á það sem er
viðmælanda ofarlega í huga. Hér er notast við opin viðtöl með hálfstöðluðum spurningum þar
sem ákveðinn rammi spurningalista er fyrirfram mótaður en rannsakandi hlustar einnig á
viðkomandi og spyr nánar út í svör viðmælenda, sem hafa tækifæri til að tjá sig um það sem
liggur þeim á hjarta. Spurningarnar eru því fyrirfram ákveðnar en veita visst svigrúm svo hægt
er að spyrja nánar út í tiltekin atriði. Ekki var ætlunin að skoða persónulega reynslu í
rýnihópaviðtölum heldur að fá almenna sýn viðmælenda á málið. Það gæti endurspeglað
orðræðu sem er ríkjandi hjá framhaldsskólakrökkum. Ég auglýsti eftir viðmælendum á
Facebook-síðu minni og fékk að mæta í tíma í Borgarholtsskóla og Kvennaskólanum í
Reykjavík til að auglýsa eftir viðmælendum, þar sem ég hafði samband við kennara sem ég
kannaðist við. Þeir sem höfðu áhuga skrifuðu nafn og símanúmer á blað og ég hafði svo
samband við þá í kjölfarið. Úrtök sem þessi eru ekki það stór að mögulegt sé að alhæfa
nokkuð með þeim en hins vegar gefa þau góða mynd af því sem er að gerast í samfélaginu í
dag og hvað þyrfti að rannsaka betur (Neuman, 2003).
Ég byrjaði ávallt á því að kynna mig og rannsókn mína og þakka fyrir að fá að taka viðtalið.
Viðmælendur voru minntir á að alger trúnaður ríkti um málið sem og að þeir væru ekki
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skyldugir til að svara neinu. Viðmælendur verða kynntir betur hér á eftir en það voru tvær
konur í einstaklingsviðtölum sem hafa orðið fyrir druslustimplun, framhaldsskólakennari sem
hefur áralanga reynslu af kennslu og svo tvö rýnihópaviðtöl þar sem voru fimm stelpur í fyrra
viðtali og fimm stelpur og einn strákur í seinna viðtali. Því miður afboðaði einn strákur sig í
seinna viðtali svo það gæti skekkt niðurstöðu að einungis fékkst einn strákur til viðtals en
einnig náðist ekki að safna strákum í sérhóp. Upphaflega var ætlunin að hafa einn stelpuhóp,
einn blandaðan og einn strákahóp, en þetta varð að nægja. Viðtölin voru tekin upp á stafrænt
upptökutæki með leyfi viðmælenda og þau svo rituð niður og unnið úr þeim þannig.
Rannsakandi eyddi viðtölunum úr tækinu um leið og búið var að afrita þau, afrituninni var
einnig eytt þegar búið var að vinna með gögnin. Hvert viðtal tók um rúmlega klukkustund,
eða frá 55 mínútum upp í 85 mínútur. Niðurstöðum var skipt í þemu sem verða kynnt á eftir.
Í rýnihópunum var byrjað á að spyrja um bakgrunn viðmælenda, skóla, aldur og hvort þeir
hefðu fengið einhvers konar jafnréttisfræðslu. Þeir voru svo spurðir út í sína upplifun á
samfélagsmiðlum og myndbirtingum, hvað þeim fyndist vera viðmiðið um að mætti sofa hjá
mörgum, hversu margir teldust of margir eða hvort hægt væri að sofa hjá of mörgum. Spurt
var út í hvaða merkingu þeir legðu í orðið drusla, hverjar væru líklegar til að vera kallaðar
druslur og fyrir hvað þá, og hvaða mögulega afleiðingar það hefði. Einnig var kannað hvort
þau þekktu einhvern sem hefði orðið fyrir því og hvaða afleiðingar það hefði haft fyrir
viðkomandi að þeirra vitneskju. Að lokum voru viðmælendurnir spurðir út í það hvort þeir
væru varir við það að stelpur kölluðu sjálfar sig druslur og hvað þeim þætti um það. Í
einstaklingsviðtölunum fer ég mun nánar í bakgrunn viðmælenda, fjölskylduaðstæður,
menntun og lífsreynslu. Ég spyr þær fyrst almennt út í druslustimplun og hvaða merkingu þær
leggi í það hugtak. Hvort þær hafa orðið mikið varar við það og hvernig. Að lokum spyr ég
þær út í sína druslustimplun, hvernig hún kom til, hvernig þær upplifðu hana og hvaða
mögulegu afleiðingar það hefur haft fyrir þær. Kennarann spurði ég meira út í hennar
kennslureynslu, hvort hún væri mikið vör við druslustimplun og hvernig, hvort það hefði
breyst eitthvað, hvernig þá og hvernig hún og aðrir kennarar tækju á því. Ég tengdi það
sérstaklega við kynferðislega áreitni og spurði hana út í það til þess að nálgast efnið á þann
hátt sem hún kannast betur við sem kennari.
Allir viðmælendur í rýnihóp voru orðnir 18 ára fyrir utan eina stúlku sem var 17 ára, rétt að
verða 18. Hún kom með undirskrift frá móður sinni, einnig hafði ég samband við hana þegar
hún var orðið 18 og þá veitti hún mér aftur sitt eigið samþykki. Allir í rýnihópaviðtölunum
voru í framhaldsskóla. Þær sem fékkst einkaviðtal við voru aðeins eldri. Samtals voru
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viðmælendur 13 talsins. Eins og komið hefur fram hefði rannsakandi vilja hafa einn rýnihóp
til viðbótar sem og fleiri einstaklingsviðtöl en þetta er viðkvæmt málefni sem alls ekki allir
eru tilbúnir að ræða. Það setur sína annmarka á þessa rannsókn en það er von rannsakanda að
þetta sé einungis byrjunin og fleiri muni rannsaka þetta málefni nánar frá fleiri hliðum, til
dæmis þá frá sjónarhóli samkynhneigðra, en þessi rannsókn einblínir á gagnkynhneigð og
takmarkast af því.

3.3. Rýnihópaviðtöl
Í þessari rannsókn voru tekin rýnihópaviðtöl, þar sem mér fannst mikilvægt að heyra almennt
skoðanir framhaldsskólanema um druslustimplun. Í eigindlegum rannsóknum er ávallt
mikilvægt að mæta viðmælendum á jafnréttisgrundvelli og hlusta af gaumgæfni á þeirra svör.
Umræðan er ákveðin af rannsakanda en ekki áherslur hennar, og rannsakandi þarf að passa að
umræðurnar séu innan marka rannsóknarinnar. Rýnihópaviðtöl eru ein tegund eigindlegrar
rannsóknar þar sem tekið er viðtal við heilan hóp í einu, oft 4-6 einstaklinga. Ekki er gott að
hafa of marga því allir þurfa að fá tækifæri til þess að taka þátt í umræðunni, heldur er ekki
gott að hafa of fáa þar sem þá geta einsleit viðhorf stjórnað umræðunni, og einnig má tíminn
ekki vera of naumur. Þátttakendur eru hvattir til skoðanaskipta sín á milli í stað þess að svara
aðeins spurningum rannsakanda. Formið er þannig frjálsara en í hefbundnum
einstaklingsviðtölum og hentar vel þegar verið er að rannsaka mismunandi viðhorf og reynslu.
Samræður milli þátttakenda eru mikilvægur þáttur rannsóknar og slíkar samræður eiga sér
ekki stað milli einungis rannsakanda og viðmælanda. Ekki er þó verið að sækjast eftir
sameiginlegu áliti eða niðurstöðu heldur er reynt að taka eftir því hvers eðlis umræðurnar eru
og hversu oft tiltekið fyrirbæri kemur fyrir. Þá eru valdir einstaklingar sem hafa einhver
sameiginleg grundvallareinkenni, sem í þessu tilfelli er að þeir eru allir í framhaldsskóla.
Mikilvægt er að rannsakandi skapi gott andrúmsloft, sé vel undirbúinn, örvi samræður en
leyfa umræðunum að tæmast áður en skipt er um umræðuefni, og til þess þarf stundum að
vinna með þögnina en hræðast hana ekki (Sóley S. Bender, 2003). Það tókst ágætlega og
þátttakendunum leist afar vel á súkkulaðið sem var í boði.
Kostir rýnihópaviðtala eru margir, þannig safnast fjölbreytt gögn frá mörgum á stuttum tíma,
viðtölin gefa innsýn inn í viðhorf, skoðanir og gildi hópsins og reynsluheim hans og
menningu. Þau byggja á samskiptum þátttakenda, raunverulegum frásögnum og frjálsri
tjáningu þeirra; það skapar öryggi að tilheyra hóp, getur skapað samkennd og verið gefandi
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fyrir hópinn, og einnig er það oft hentugt til að nálgast minnihlutahópa. Gallarnir eru þeir að
það getur verið erfitt að fá þátttakendur, ólíkir þátttakendur geta skapað erfiðar umræður,
umræður geta verið ruglingslegar og erfitt getur því reynst að rita þær og greina. Það rak ég
mig á þegar ég ritaði upp eftir upptökutækinu, stundum þurfti ég einfaldlega að skrifa muldur
en í eitt skipti mundi ég hvað viðmælandinn hafði sagt nákvæmlega. Annars voru þetta aldrei
heilu setningarnar sem hefðu skipt höfuðmáli fyrir rannsóknina, frekar innskot og skvaldur
viðmælenda á milli.
Einnig skal hafa í huga að málglaðir einstaklingar geta yfirgnæft umræðuna og umræðan getur
orðið einsleit þar sem sumum finnst erfitt að mótmæla ríkjandi viðhorfi innan hópsins en þá
reynir á rannsakanda sem þarf að vera næmur á það og stjórna umræðunni, ég greip inn í og
spurði sérstaklega þá sem höfðu lítið talað til að gefa þeim tækifæri til að koma sínu á
framfæri. En þá þarf þó að varast tjáskipti sem einkennast af spurningum og svörum, þetta
þurfa að vera samræður sem flæða. Það hentar ekki að ræða mjög persónuleg og viðkvæm
mál en það er hentugt að ræða um almenn mál og skoðanir á umræðu í samfélaginu og í
skólanum, í þessu tilfelli. Það gefur augaleið að rannsakandi hefur minni stjórn á
rýnihópaviðtali en einstaklingsviðtali og það er verra ef umræðan fer fram á stað sem
þátttakendur þekkja ekki (Sóley S. Bender, 2003). Sumir voru þá einmitt á heimavelli þar sem
viðtölin fóru fram í Kvennaskólanum en viðmælendur komu frá mismunandi skólum landsins.

3.4. Þátttakendur
Til að gæta fyllsta trúnaðar hefur nöfnum verið breytt og einungis veittar þær upplýsingar er
skipta máli varðandi rannsóknina. Ég hitti þátttakendur í báðum rýnihópum í húsnæði
Kvennaskólans þar sem okkur var veittur aðgangur að stofu þar og ég bauð þar upp á drykki
og súkkulaðibita. Ég hitti svo konurnar í einstaklingsviðtölum á kaffihúsi í miðbænum að
þeirra eigin vali. Kennarann hitti ég í Háskóla Íslands á rólegum stað.
Einstaklingsviðtöl voru tekin við eftirfarandi aðila:
Sólrún, 31 árs. Vinnur fjölbreytt störf og hefur orðið fyrir druslustimplun.
Andrea, 21 árs. Stundar nám í framhaldsskóla og hefur orðið fyrir druslustimplun.
Bjartey, 47 ára. Framhaldsskólakennari á höfuðborgarsvæðinu. Fimmtán ára reynsla í
kennslu.
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Rýnihópaviðtal 1 samanstóð af eftirtöldum aðilum:
Vigdís, 18 ára.
Stefanía, 18 ára.
Ósk, 18 ára.
Aldís, 23 ára.
Emma, 17 ára.
Rýnihópaviðtal 2 samanstóð af eftirtöldum aðilum:
Stefán, 18 ára.
Natalía, 18 ára.
Silja, 18 ára.
Magnea, 20 ára.
Anna, 20 ára.
Lovísa, 20 ára.
Skólar sem þátttakendur komu frá voru eftirtaldir:
Kvennaskólinn í Reykjavík, Menntaskólinn á Egilstöðum (fjarnám), Fjölbrautaskólinn í
Garðabæ, Borgarholtsskóli, Flensborgarskólinn og Fjölbrautaskólinn í Breiðholti.

3.5. Siðferðisleg álitamál og réttmæti
Að ýmsu þarf að huga hvað varðar réttmæti, áreiðanleika og siðferðisleg álitamál ritgerðar.
Réttmæti vísar í það að rannsóknin sé að mæla það sem hún á að mæla. Áreiðanleiki snýst
hins vegar um það að sömu niðurstöður fáist sé rannsókn endurtekin á sama hátt en á öðrum
tíma og jafnvel af öðrum rannsakanda. Í megindlegum rannsóknum er áhersla á áreiðanleika
en í eigindlegum rannsóknum sem þessari er áhersla á réttmæti, þar sem tilgangurinn er ekki
að alhæfa niðurstöður heldur að auka skilning á því sem er rannsakað, hér er þá reynt að skýra
fyrirbærið druslustimplun og hvernig það kemur fyrir sjónir viðmælenda (Hennink o.fl.,
2011).
Til að tryggja réttmæti niðurstaðna eigindlegra rannsókna, þar sem þekkingu er ekki hægt að
mæla sem slíka heldur þarf að reyna að skilja hana, þarf niðurstaðan að vera sem réttust og
nákvæmust og til þess er hægt að nota ýmsar leiðir. Það krefst meðal annars nákvæms
samræmis á milli rannsóknargagna og frásagna viðmælenda. Þar sem ekki er hægt að krefjast
algert hlutleysis í eigindlegum aðferðum er mikilvægt að rannsakandi staðsetji sig gagnvart
viðfangsefninu og hafi sífellt í huga að hann er hluti af rannsókninni og mælitækið sjálft. Þá
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skoðaði ég vel viðfangsefnið frá ólíkum sjónarhornum til að öðlast skilning á viðfangsefninu.
Heimildarvinna var þannig mikilvægur undirbúningur fyrir viðtölin sjálf (Creswell, 2007).
Líkt og áður segir er mikilvægt að staðsetja sig gagnvart viðfangsefninu í eigindlegum
aðferðum, sem rímar vel við sjónarmiðsfemínisma sem leggur einmitt áherslu á það og að
gera sér grein fyrir valdastöðu sinni sem rannsakanda og leggja sig fram um að skapa
umhverfi jafnréttis í viðtölum sínum. Ég vildi ekki hafa áhrif á svör viðmælenda minna og
hafði því mínar skoðanir út af fyrir mig. Áhrif rannsakanda eru staðreynd í eigindlegum
rannsóknum þar sem meðal annars skiptir máli hvernig hann kemur fram og hvort hann þekkir
viðmælendur. Kyn og aldur geta til að mynda einnig haft áhrif. Ég tel það hafa verið mér til
framdráttar að vera ung kona og standa þannig nær menningu viðmælendanna. Einnig hef ég
reynslu af því vera kona sem sætir kynjamisrétti á ýmsan hátt. En líkt og Þorgerður
Einarsdóttir (2004) bendir á gerir sjónarmiðsfemínismi ráð fyrir því að forréttindi séu minnst
sýnileg þeim sem njóta þeirra. Ríkjandi kerfi í samfélaginu styður því frekar sýn karlmanna á
heiminn. Þeir eru því ekki jafnnæmir í að skynja þöggun kvenna. Það er þó vel hægt að skilja
mismunun og kúgun með því að kynna sér málið og tileinka sér þekkingu og reynsluheim
annarra. Markmið sjónarmiðfemínisma er einnig að veita minnihlutahópum rödd sem hefur
skort á í hinum vísindalega heimi. Til þess að mæta þessum kröfum passaði ég sérstaklega
upp á það að hafa jákvætt viðmót með virkri hlustun og sýna viðmælendunum þakklæti fyrir
að taka þátt í rannsókn minni.
Femínískar rannsóknir hafna aðgreiningu rannsakenda og þátttakenda þar sem ekki er hægt að
framkalla algera hlutlausa þekkingu; því er betra eins og gert er hér að staðsetja sig og koma
hreint fram gagnvart rannsókninni. Rannsakendur eru mannlegir eins og aðrir, þeir eru ekki
staðlað mælitæki sem er yfir aðra hafið. Þekking getur aldrei verið hlutlaus en þekking hefur
mikið til verið sköpuð án þess að fræðimenn hafi greint frá stöðu sinni eða velt henni
sérstaklega fyrir sér. Til þess að tryggja sterka hlutlægni þarf rannsakandi að nota sjálfsíhygli
á öllum stigum rannsóknar (Harding, 1996). Það gerði ég með því að skrá niður athugasemdir
þegar á viðtölum stóð og þegar ég ritaði niður viðtölin. Ég skráði niður mínar persónulegu
tengingar og hugsanir og þannig hélt rannsóknin lífi.
Í eigindlegum rannsóknum er afar mikilvægt að vernda trúnaðarupplýsingar og varðveita nöfn
og aðrar persónugreinanlegar upplýsingar um viðmælendur (Hennink, Hutter og Bailey,
2011). Helsta siðferðilega álitamálið sem ég stóð frammi fyrir var því að gæta trúnaðar og þá
hafði ég einnig í huga trúnað þeirra á milli í rýnihópaviðtölunum. Það get ég auðvitað ekki
tryggt, ég get ekki tryggt að viðmælendurnir fari ekki og tali um það sem fór okkar á milli og
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það sem einhver í hópnum sagði. Ísland er afar lítið land og því eru þessi mál oft sérstaklega
viðkvæm. Ég reyndi að gera mitt besta með því að upplýsa þá vel um tilgang rannsóknarinnar.
Þá lét ég þá vita að fyllsta trúnaðar væri gætt af minni hálfu og bað þá um að virða það einnig
sín á milli. Þeim var að sjálfsögðu frjálst að hætta hvenær sem er og svara því sem þeir vildu.
Þá var ljóst að ég var ekki að óska eftir persónulegri reynslu þeirra nema þeir vildu
sérstaklega tala um hana og treystu sér til þess. Oft þarf ekki mikið til að fólk geri sér grein
fyrir því hvern er verið að tala um og hér er því alger nafnleynd (þeim voru gefin gervinöfn
við afritun viðtalanna) og ekki veittar miklar upplýsingar um stöðu viðmælenda, heldur
einungis þær upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að varpa ljósi á niðurstöður.
Hafa ber í huga að í rannsóknarvinnunni var ég meðvituð um stöðu mína og forréttindi sem
hvít gagnkynhneigð millistéttarkona. Ég hef sjálf aldrei orðið fyrir slíku einelti sem
druslustimplun er þótt ég hafi upplifað frá einstaka manneskjum að vera kölluð drusla –
munurinn er sá að það var ekki eitthvað sem gerðist ítrekað og markvisst. Það stakk mig og ég
hef fundið vel fyrir því hvaða kassa mér ber að vera í. Því tel ég mig geta samsamað mig
rannsóknarefninu að vissu leyti. Einnig vegna þess að ég er kona, ég bý við mismunun er
varðar kynfrelsi kvenna og tvöfeldni (e. double standard) í kynferðismálum, ég hef upplifað
óttann við mögulega druslustimplun og séð afleiðingar hennar hjá mörgum stúlkum. Mínar
hugmyndir um druslustimplun hafa þó breyst töluvert við framkvæmd þessarar rannsóknar.
Hér er druslustimplun einnig að mestu skoðuð út frá okkar vestræna samfélagi og
gagnkynhneigð. Ég geri mér grein fyrir annmörkun þess en einhvers staðar þarf að byrja og ég
vona að þetta verði rannsakað áfram og skoðað á fjölbreyttari hátt. Hins vegar er ljóst að
druslustimplun sem slík þrífst í normi gagnkynhneigðar, þar sem gert er ráð fyrir að allir séu
gagnkynhneigðir, og hún þrífst í umhverfi kynjamismunar og því fannst mér nauðsynlegt að
ávarpa það og byrja þar. Þó er ljóst að svartar konur, samkynhneigðar konur og jafnvel karlar
upplifa druslustimplun eflaust á allt annan hátt en hér er lýst.
Líkt og segir í formála kann þessi rannsókn að vekja upp slæmar minningar einstaklinga sem
hafa orðið fyrir slíkri druslustimplun og því er hér aðvörun fyrir þá aðila.

4. Niðurstöður
Hér verða niðurstöður kynntar, þar sem rannsakandi hefur skipt niðurstöðum niður í nokkur
þemu. Fyrsta þema snýr að tvöfeldni, sem er án vafa enn ríkjandi og áberandi í okkar
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samfélagi. Strákum leyfist að tjá sig kynferðislega en stúlkur eru niðurlægðar fyrir það. Annað
þemað snýr að myndum sem eru birtar á netinu og sendar manna á milli, margar mjög grófar
og oft gleymist að um sé að ræða mynd af manneskju – því þetta er „bara netið“ fyrir fólki. Ef
nektarmynd af stelpu kemst í hendur þeirra sem hana þekkja hefur það alvarlegar afleiðingar
fyrir hana. Hún lendir í mikilli skömm og er að miklu leyti kennt um það sjálfri. Slíkt hefur
ekki viðlíka afleiðingar fyrir stráka heldur felst jafnvel ákveðin upphafning fyrir þá í að eiga
slíkar myndir. Þriðja þemað snýr að kynlífi, sem kom einna helst á óvart við þessa rannsókn
þar sem druslustimplun snýst að litlu leyti um kynlíf í sjálfu sér, viðmælendum finnst hún
frekar snúast um hegðun, klæðaburð og vald. Þegar stúlka hefur verið stimpluð drusla eykur
það einnig hættu á kynferðislegri áreitni. Fjórða þemað er beint framhald af því þriðja og
snýst um mikilvægi þess að fela sína kynlífsreynslu. Þær sem stunda mikið kynlíf reyna að
fara leynt með það, sofa hjá þeim sem tala ekki um það og halda í kvenleikann, þar sem það
dregur úr líkum á að verða fyrir druslustimplun að þeirra mati. Það er þá afar mikilvægt að
hafa sjálfstraust og stuðning frá sínu nærumhverfi til að komast hjá því að verða fyrir
stimplun. Síðasta þemað snýr svo að einstaklingsviðtölum við þær stúlkur sem höfðu orðið
fyrir druslustimplun; leiðir til að komast af. Stelpurnar sem ég talaði við fundu vald sitt í því
að taka orð sem notuð hafa verið á neikvæðan hátt gegn þeim, t.d. „hóra“ eða „drusla“, og
gera að sínum. Nota orðið á jákvæðan hátt, eins og þær segja. Þemun tengjast innbyrðist en
eru þó rædd afmörkuð.

4.1. Tvöfeldni
Líkt og hefur komið fram er tvöfeldni sem slík enn áberandi í samfélaginu, þrátt fyrir mikla
baráttu fyrir kynfrelsi kvenna, sér í lagi hjá unglingum. Strákum leyfist að þreifa fyrir sér sem
kynverur og jafnvel er ætlast til þess af þeim. Strákum er hrósað fyrir sína „kynferðislegu
sigra“ og þeir hafa mikið að segja um þeirra vinsældir. Þeir læra að líta á stelpur sem
kynferðislegt viðfang. Stúlkur missa hins vegar verðgildi sitt við að sofa hjá mörgum eða haga
sér á skjön við væntingar sem gerðar eru til þeirra um kvenleika. Þær eiga ekki að reyna við
stráka til þess að sofa hjá þeim (Kaeager og Staff, 2009). Þegar strákar læra að líta á stúlkur
sem einungis kynferðislegt viðfang eykur það hættu á að þeim finnist þeir eiga tilkall til
líkama þeirra og finnist rétt að þrýsta á stúlkur til kynmaka. Skortur er á fræðslu fyrir unga
krakka um að virða mörk hver annars og fá meðvitað samþykki – því annað er nauðgun
(Tanenbaum, 2015).
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Í öllum viðtölunum er áberandi umræða um tvöfeldni sem samkvæmt viðmælendum er enn
við lýði. Fátt virðist ógna stöðu hennar og tvöfeldnin er síst á undanhaldi. Stelpur lækka í
virðingastiganum fyrir að hafa sofið hjá mörgum strákum eða vera með marga í takinu en
strákar fá viðurkenningu og virðingu frá öðrum strákum fyrir það sama. Viðmiðið um hvað
telst að sofa hjá mörgum er þá mun hærra fyrir strákana. Stelpur eru hins vegar álitnar
„verðmætari“ og eftirsóttari ef þær hafa sofið hjá fáum, en hegðun þeirra og klæðaburður
skiptir þar einnig miklu máli. Sem er í takt við rannsókn Terry Conley (2013), þar sem fólk
bar minni virðingu fyrir konum sem samþykktu kynlíf án skuldbindinga en karlmönnum í
sömu stöðu. Þegar umræðan barst að því hvað teljast margir bólfélagar kom þetta viðhorf
strax upp í viðtölum mínum og töldu viðmælendurnir fráleitt að stúlkur gengu um og segðu
frá fjölda rekkjunauta sinna – það kæmi í bakið á þeim:
Emma: Eins og ég hef alveg tekið eftir því að ef að strákar sofa hjá mörgum þá er það
bara: Hei, vel gert maður, high five [fimma] – en svo ef stelpur … þá bara: Ókei, já …
ehh … bíddu, ertu að reyna að fá sjúkdóm og skilurðu, eitthvað svona…
Vígdís: …og alveg bara, þeir spurðir hverjar eru þær. Það er eins og stelpur geti ekki
farið að veiða en strákar geti það. Strákar fela það frekar ef þeir geta það ekki.
Stefanía: Já, þeir þurfa einhvern veginn að ná (já, ókei) … þannig [að] ef þei[m]
mist[ekst] þá kemur stimpill á þá.
Þetta voru þær allar sammála um í fyrra hópviðtalinu og ræddu mikið. Það er því ákveðin
pressa á stráka að uppfylla þær kröfur að verða ekki hafnað og ná því að sofa hjá stelpum. Þeir
læra af allri klámvæðingunni að stelpur eru sigrar fyrir þá, kynferðislegir sigrar, en þá skortir
að líta á hlutina jafningjaaugum þar sem bæði fá að njóta sín og vilja hvort annað. Ef
nauðsynlegt er að tæla einhvern sem í raun vill það ekki skortir samþykki og gagnvirka
ánægju. Þá er stúlka í þjónustuhlutverki fyrir strák og ekki ætlast til að hún njóti þess eða vilji
það sérstaklega.
Þegar Sólrún var spurð í einkaviðtali hvernig möguleg druslustimplun birtist henni í daglegu
lífi, eftir að hafa rætt hvað hún merkir í hennar augum, svaraði hún:
Já, já, já … uhh … bara til dæmis … bara mjög gott dæmi, ég sat hjá vinkonu minni um
daginn og dóttir hennar kemur og segir að það er einhver sleikkeppni alltaf í einhverju
svona uhh… dæmi sem er alltaf haldið einu sinni á ári hjá grunnskóla … eitthvað ball
… (já… Samfés?), já, og strákarnir sem fara alveg bara í vangefið marga sleika
(uhumm), þeir eru geðveikt töff, skilurðu, en stelpan sem tekur þátt í því, hún er bara
ridiculed [gert grín að] næst þegar hún kemur í skólann (já, einmitt) … skilurðu mig?
(Já) … þannig það er ekkert jafnrétti þarna…
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Hún hefur sjálf upplifað druslustimplun og var mjög reið yfir þessu. Hún kallaði það ofbeldi:
„Þú veist, þannig að, hérna, þó svo allt sé að fara fram [af fúsum og] frjálsum vilja beggja
aðila og það er enginn að meiða neinn þannig, (nei), þá lendir stelpan í ofbeldi eftir á … (já)
… fyrir að hafa tekið þátt í þessu.“
Krakkar í unglingadeild í grunnskóla eru margir að uppgötva sjálfa sig sem kynverur og feta
sig áfram í því hlutverki. Að fara í sleik á balli er í raun bara eðlilegur hluti af því. Stelpur
rekast svo fljótt á veggi og verða fyrir niðurlægingu vegna þessa daginn eftir, en strákarnir eru
taldir töffarar. En afleiðingarnar eru ekki ljósar fyrir fram og það tekur tíma fyrir
unglingsstelpur að læra á þessi mörk. Auðvitað spilar margt inn í þetta, svo sem félagsmótun
krakkanna frá dægurmenningunni, þar sem allt gengur út á ofurkynþokka en passar síðan ekki
í þeirra heim. Samfés hefur svo brugðið á það ráð að setja reglur um klæðaburð og hegðun
(Samfés, e.d.). Ég set stórt spurningarmerki við það, þar sem æskilegast væri að
jafnréttisfræðsla færi fram, líkt og lög og aðalnámskrá kveða á um (Aðalnámskrá grunnskóla,
2013). Þessu er því miður ekki fylgt nægilega vel eftir, enda er kynjafræði ekki hluti af
skyldumenntun kennara. Kynjafræðimenntun kennara fer því algerlega eftir áhuga og metnaði
hvers kennara. Það rímar einnig við viðtalið við kennarann Bjarteyju, þar sem hún segist
sérstaklega meðvituð um þessa hluti því hún er femínisti og oft vera mjög hissa yfir umræðum
sem fylgja krökkunum úr öðrum tímum og segir þær endurspegla fáfræði margra kennara á
þessu sviði. Hún segir kennaranámið á mörgum sviðum vera eftir á og kennarar þurfi sjálfir
að hafa puttann á púlsinum. Þó líta mjög margir kennarar ekki á það sem hluta af sínu starfi,
þeir bara kenna og fara: „Maður fær alveg bara í magann þegar þau koma stundum með
umræður úr öðrum tímum. (Já.) Það sem kennarar eru að segja … maður alveg bara, nei …
bara sumir, sko, þetta er ekkert alltaf og það er vandmeðfarið, þetta eru náttúrulega kollegar
mínir líka en, hérna, samt alveg ræði það bara.“ Hún nefnir dæmi þess að kennari hafi rætt
vændi sem ein tegund atvinnu og hafi í kjölfarið eytt heilum tíma í að ræða það frekar en að
fara í námsefnið.
Í einstaklingsviðtali við Andreu talar hún um að strákum leyfist meira þótt ákveðin mörk séu
að hennar mati sett strákunum:
Uhh, já, eins og ég á vin sem hefur sofið hjá alveg rosalega mörgum stelpum en hann
velur þær alveg mjög vandlega … hann er ekkert eitthvað að sofa bara hjá hverjum sem
er og svo veit ég um annan strák sem að sefur bara hjá einhverjum … hann reynir alveg
við margar stelpur allt kvöldið þangað til hann finnur einhverja sem er til í að sofa hjá
honum. (Já, ókei.) Þannig hann er kallaður drusla en ekki hinn. En hafa kannski sömu
töluna, skilurðu, þetta er meira en það… (ég skil) …já, það er semsagt líka kannski
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drusla eftir því hversu desperat [örvæntingarfullur] þú ert … það er líka rosalega nýtt
fyrirbæri að stelpur megi bara sofa hjá af því stelpur [á] ekki að langa að sofa hjá, þú
veist. (Já.) Þess vegna fá þær druslustimpilinn miklu auðveldar, af því þær eiga ekki að
vilja sofa hjá, eða þú veist.
Kynferðisleg löngun er viðurkenndari hjá strákum en stelpum þar sem sú mýta er sterk að
strákar hafi meiri kynhvöt en stelpur og þær láti bara undan þeim. Samkvæmt viðmælanda er
þó nauðsynlegt að velja vel rekkjunauta en ekki bara taka hvern sem er. Til þess þarf auðvitað
að vera eftirsóttur sem slíkur. Bjartey talar einnig um það að hún hafi tekið eftir breytingu á
síðustu árum þar sem krakkarnir eru meira meðvitaðir um þetta og vilja jafnrétti. Þau eru
mjög orðljót og passa sig að nota sömu ljótu orðin hvert um annað. Þannig eru strákar
stundum sagðir vera hórur en merkingin er allt önnur: „Því þó að þú segir að einhver strákur
sé hóra þá (aha) … sem ég heyri … en samt er hann ótrúlega spennandi og samt er upphefð í
því að vera með honum (ókei). Skiluru … sem er ekki með stelpurnar … það er ekki eftirsótt
að vera með hórunni, þú veist. Þó að orðin séu notuð og þá halda þau að jafnrétti sé náð því
maður getur kallað alla druslur … (já) þá er það ekki svo.“
Aldís talar um merkilegan leik sem viðgekkst á vinnustað hennar þegar hún vann erlendis. Þar
var fólk mikið að sofa hjá öllum sem var viðurkennt fyrir bæði kynin. En það var svo að fyrir
hvern sem þú svafst hjá kostaði það meira fyrir næsta sem þú svafst hjá, það bættust um
þúsund krónur við fyrir hvern sem sofið var hjá og á starfsmannafundum var farið yfir það
hvað hver og einn kostaði núna. Þeir sem sváfu hjá þér þurftu semsagt að borga þá upphæð
sem þú varst komin upp í vegna fjölda fyrrum rekkjunauta. Flestir voru komnir í háa tölu, hún
var hins vegar frekar ódýr miðað við hina. Hún var þá ekki búin að sofa hjá jafnmörgum og
þau. Hún sagðist ekki hafa fengið frið vegna þessa. Hún var álitin eftirsóttarverðari hjá
strákunum vegna þess hve hún hafði sofið hjá fáum, sem endurspeglar einmitt það viðhorf að
stelpur lækka í virðingu þeim fleiri sem þær sofa hjá: „Já og þá, þú veist, og þá sá ég eftir því
að hafa ekki bara sagt svipaða tölu og allir aðrir skilurðu mig … (já ég skil) … af því þetta
var alveg orðið virkilega svona … þreytt bara“. Þessi athygli og það að vera eftirsótt er þá
ekki endilega þægileg tilfinning. Það kallar oft á áreitni eins og hún lýsir.
Í rýnihópaviðtali 2 þar sem strákur var með í umræðunum var talað um hvaða tala rekkjunauta
þótti há og einnig ræddu viðmælendur um aldur og tímabil, að það ætti ekki að sofa hjá
mörgum á stuttu tímabili. Stefáni fannst að talan ætti ekki að skipta máli og það sama ætti að
gilda um stelpur og stráka þótt hann gerði sér grein fyrir að sú væri raunin ekki. Þeim fannst
tveggja stafa tala fyrir þeirra aldur vera of há þar sem þau eru ung og ættu ekki að vera búin
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að sofa hjá svo mörgum. Þau eru einnig samhljóma um að stelpur séu meira dæmdar fyrir
slíkt. Lovísa talar svo um að henni finnist afleiðingarnar skipta máli:
Mér finnst talan ekkert vera það mikilvæg, það sem ég … það sem mér finnst vera
margir er ef stelpan verður ólétt og þarf að tala við fleiri en tvo (já ókei) og segja bara
ég veit ekki hver pabbinn er og þá er þetta bara … finnst mér það bara vera. Þá finnst
mér það vera komið út í … en ef að stelpan veit alveg … og er passasöm … þá er þetta
ekki vandamál.
Hér talar hún einungis um þær aðstæður sem stelpur geta lent í eftir einnar nætur gaman, það
er að vita ekki hver faðirinn er. Það finnst mér áhugavert þar sem strákar lenda ekki í þeirri
stöðu að verða óléttir og þurfa því ekki velta því fyrir sér. Þeir geta auðvitað orðið feður eftir
einnar nætur gaman en það er stúlkan sem þarf að finna út hver er faðirinn. Hún verður
auðveldlega dæmd ef hún getur það ekki. Bæði kynin geta svo lent í því að smitast af
kynsjúkdómum og allir ættu að nota verjur. Það er því auðvitað á ábyrgð þeirra beggja að nota
verjur. Kynmökum fylgir sú áhætta að verða ólétt, hver sem er getur lent í því, og sú sem
lendir í því er ekkert verri en sú sem lendir ekki í því. Hún er einfaldlega óheppnari. Því það
eru margir sem nota ekki verjur sem verða ekki óléttir og einhverjir lenda í því að verða óléttir
þrátt fyrir að nota verjur. Verjur minnka þó auðvitað líkur á þungun um nær 98% og skal ekki
vanmeta mikilvægi þeirra. Þessi stimplun kemur sem sé upp ef upp kemst um hegðan
stúlkunnar, sem rímar við þemað að mikilvægt sé að fela sína kynlífshegðan, sem fjallað
verður um hér á eftir. Það þykir alls ekki við hæfi fyrir stúlkur að láta eins og strákar þegar
þær tala um sína kynlífsreynslu og monta sig af reynslu sinni. Stelpurnar vilja ekki eiga slíkar
vinkonur og aftengja sig sérstaklega við slíka hópa:
Lovísa: Já, þú veist, monta sig af því eins og vinkona sem ég er ekki lengur að tala við,
þær eru ekki alveg að mínu skapi … þær bara, æ, ég hef sofið hjá svo mörgum að þetta
gæti verið símanúmerið mitt eða kennitala (já) þær eru með strákaattitjúdið [viðhorf] í
þessu.
Það er nefnilega einmitt málið að þær eiga ekki að láta eins og strákar. Þær eiga að láta eins
og stelpur, vera kvenlegar og ekki sýna löngun sína opinberlega. Til þess að sanna að þær séu
ekki druslur passa þær sig á að vera ekki í samskiptum við þær sem teljast druslur. Þannig
nota þær styðjandi kvenleika með því að styðja ríkjandi viðhorf um að halda stúlkum niðri
fyrir kynhegðan sína (Connell, 1987). Þrátt fyrir að gera sér grein fyrir tvöfeldninni í
samfélaginu og finnast hún óréttlát þá taka þær þátt í henni með því að dæma aðrar og
aftengja sig slíkum hópum. Þetta samræmist kynjakerfinu þar sem konum er markvisst haldið
niðri og hér varðar það kynverund þeirra (Walby, 1990; Þorgerður Einarsdóttir, 2006).
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4.2. Myndir
Á tímum internetsins eru hætturnar og áreitið mun meira en nokkru sinni fyrr. Unglingar
senda nektarmyndir sín á milli. Það er mikil pressa á stelpur að senda af sér brjóstamyndir og
nektarmyndir en ef þær gera það geta afleiðingarnar verið mjög slæmar fyrir þær (Ringrose og
fleiri, 2013). Þannig lifa þær við mikla tvöfeldni og nánast ómögulegt er að sigrast á þeim
aðstæðum; þær fá skömm fyrir að gera það og skömm fyrir að gera það ekki. Ef myndirnar
komast í umferð er nánast ómögulegt að eyða þeim af netinu, þær eru alltaf til og eru sífellt
áframsendar. Bjartey talar um að það sé afar erfitt að fylgjast með öllu sem kennari, maður
veit ekki helminginn sem gengur á en ef maður sýnir nemendunum áhuga og reynir að nálgast
þá, þá koma þeir til manns og segja þegar eitthvað gerist. Þeir vilja geta talað við kennara en
auðvitað treysta þeir ekki hverjum sem er, sérstaklega ekki þeim sem hefur ekki áhuga á að
skipta sér af slíkum hlutum.
Í hópviðtölum mínum sýndi ég mynd (í viðauka) af stúlku sem er í stuttu pilsi og magabol.
Stúlkan er grönn og í góðu formi. Upp frá því spruttu miklar umræður og ljóst er að heimur
internetsins er fljótur að breytast. Þeirra kynslóð elst upp með samfélagsmiðlum þar sem þetta
þykir ekkert annað en eðlilegt. Þau sjá svona myndir á hverjum degi, þau sjá grófar myndir á
hverjum degi og mikið af þeim. Þetta er mikið í ljósmyndaforritinu Instagram að þeirra sögn.
Þar eru grófar myndir, margar fáklæddar stelpur og mikið af fitness-síðum sem eiga að vera
hvetjandi. Einnig eru heilu síðurnar á vegum klámframleiðslu og nánast allt sýnt. Þeim fannst
þessi mynd ekki vera neitt merkileg, bara mjög eðlileg og algeng. Enda var þetta ekkert gróf
mynd og tilgangurinn var ekki sá að sjokkera þau heldur að vekja umræður og geta þá rætt
annars konar myndir sem eru algengar.
Aldís: Já, það er alveg rosalega mikið af svona berum stelpum … (já) og þá sér maður
hana og er bara já, ókei, ég er farin í ræktina … og eitthvað og ég ætla hætta að borða í
allan dag og skilurðu.
Svo virðist sem þessi hvatning sé ekki eins heilbrigð og hún er sögð vera. Viðmælendunum
finnst vera munur á því að birta af sér líkamsmynd og að birta mynd með tilgang eins og þeir
orða það. Mynd sem sýnir árangur, þá helst fyrir og eftir einhvers konar átak eða megrun.
Silja: Mér finnst líka allt í lagi eins og svona before and after [fyrir og eftir](já) … sýna
þannig myndir … þú veist af árangrinum … (ókei, er það öðruvísi) já, þú veist, mér
finnst það bara flott hjá manneskjunni (já) … þá meira bara svona, vera sátt með sig.
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Lovísa: … en mér finnst sumar stelpur gera þetta líka eiginlega til þess að sýna bara að
þær eru stoltar með sjálfar sig (já). Allavega, þær sem ég þekki sem gera þetta …
(ókei), þá er það meira bara svona … ég tók á í ræktinni og ég stóð mig ógeðslega vel
og sagan á bak við þeirra er bara átak (já, ókei). Þá meira svona poster [skilaboð] sem
manneskjan er að fá við svona mynd er bara, vá hvað þú ert heit, en með þannig
árangursmynd þá er bara, vá hvað þú ert að standa þig vel, skilurðu. (já skil). Að það
sé bara eitthvað point [tilgangur] með myndinni, fattarðu …
Klámmyndaleikkonur og klámframleiðendur eru til að mynda með síður á Instagram þar sem
næstu myndir eru auglýstar, rassar eru mikið í tísku og heilu síðurnar eru helgaðar þeim. Síður
sem notandanum líkar við birtast hjá honum en einnig myndir sem vinum hans hefur líkað
við, og þar er mikið um þetta. En krakkarnir aftengjast myndunum verulega, þetta er svo
mikið að þeir eru orðnir ónæmir fyrir þeim. Eins og Stefanía segir: „Þetta er ekki manneskja
fyrir þér, þetta er bara netið!“ Þó virðist viðmiðið annað og strangara fyrir þá sem
viðkomandi þekkir. Þá er þetta orðin manneskja og þá er hægt að hneykslast.
Tengslin við uppruna myndanna eru rofin, en á bak við hverja mynd er manneskja með
draumir og þrár. Þannig virkar klámiðnaðurinn, hann afmennskar konur og hlutgerir þær.
Þessar konur eru ekki andlit, þær eru ekki manneskjur, þær eru líkami, þær eru netið.
Viðmælendur tengja síður við myndir sem eru erlendar, en ef um er að ræða íslenska stelpu
sem þeir þekkja er þessu öðruvísi farið. Þá er talað um athyglissýki og mont, hún myndi
eflaust fá mörg „like“ en margir myndu baktala hana og finnast hún drusla. Skiljanlega er
mjög ruglandi að alast upp í þessu samfélagi sem stelpa í dag. Allar þessar myndir sem fá alla
þessa eftirsóttu athygli,en viðmiðið er allt annað fyrir stelpurnar. Samfélagið gerir út á konur
sem kynverur (e. over-sexualized) en sá veruleiki passar ekki í raunverulegan heim ungra
stúlkna í dag, þær verða fyrir druslustimplun fyrir minnstu hliðarspor. Fjarlægðin skiptir
þannig máli í þessu samhengi, þessi mynd er ekki manneskja fyrir þér en hún er það einhvers
staðar. Þessi mynd er manneskja fyrir þeim sem standa henni næst og þar upplifir hún mjög
líklega druslustimplun. Hún getur þannig á sama tíma upplifað upphefð frá fjarlægu fólki en
druslustimplun frá nærsamfélagi sínu. Það er því ekki að undra að margar stúlkur flytja frá
aðstæðum og reyna að skipta yfir í umhverfi þar sem orðspor þeirra hefur ekki verið flekkað.
Vigdís: Já, ég held það sé líka fólk að segja að ef þetta er svona opinber síða eða … og
þú þekkir ekki manneskjuna, þá er kommentað frekar eitthvað ljótt á hana.
Stefanía: Já, algerlega
Vigdís: Og þá er þetta bara líkami á mynd og þetta er ekki manneskja.
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Viðmælendur töluðu mikið um hversu algengt væri að krakkar sendu grófar myndir
(nektarmyndir) af sér á Snapchat og öðrum slíkum miðlum og það kom mér mikið á óvart.
Snapchat er forrit til að senda myndir og myndbönd og aðeins er hægt að skoða efnið í stuttan
tíma. Algengt er að myndirnar innihaldi ekki andlit stúlknanna, þar sem mikilvægt er að
vernda friðhelgi sína og ekki láta alla vita hver þetta er ef myndin fer óvænt í umferð á
internetinu. Hættan er þeim þannig raunveruleg og alveg ljós. Þeim fannst í raun heimskulegt
að senda mynd af andliti sínu með grófri mynd þar sem hún gæti vel lent hvar sem er. Hins
vegar telst það oft ekki nógu gott og strákar vilja helst fá mynd með andliti, því þá er myndin
meira virði. Strákar geyma þessar myndir, sýna hver öðrum sem verðlaunagrip og stöðutákn
og þeir taka jafnvel Snapchat í miðjum samförum og senda hver öðrum án þess að stelpurnar
viti. Þetta endurspeglar einnig það viðhorf að myndirnar eru aftengdar því að þetta séu
manneskjur, þær eru orðnar verðmiði en ekki andlit. Það er alveg ljóst að við erum ekki að
halda í við tæknina sem krakkarnir eru að nota og það þarf að efla kynfræðslu og
kynjafræðikennslu svo um munar á öllum skólastigum.
Emma: Já ég varð bara vitni að því sko … hérna, besti vinur fyrrverandi kærasta míns
fékk allt í einu Snapchat og hérna … ég svona sá rétt svo í það og þá var hann bara að
taka mynd af … bara … í miðju … skilurðu … (já er það) … og ég var bara, vá, í alvöru
… er í alvöru vinur þinn … er hann í alvöru að gera þ … bara what … og hann var
bara, já, hann er doldið steiktur, sko … honum fannst þetta alveg skrýtið sjálfum …
skilurðu.
Stefanía: Já, það er samt alveg, sko … vinur okkur … í bekknum okkar … aaaa, já,
hann sko … það var tímabil þar sem hann fékk kannski 50 snap á dag, bara stelpur að
senda honum speglapós í bikini eða brjóstahaldaranum … eða …
Vigdís:… jafnvel berar að ofan.
Í rýnihópaviðtali 2 kemur þetta einnig fram. Strákum finnst myndirnar töff og eru sumir með
myndaalbúm í símanum sínum með slíkum myndum. Þetta er einhvers konar afrek fyrir þá.
Lovísa talar um að strákur sem hún er að hitta hafi fengið svona 15 snap-myndir eitt kvöldið
og henni stóð ekki á sama. Stefán játar að þetta þykir afrek hjá strákum: „Já, sko, af því að
hann náði þessu, sko … (já, ókei) … af því að hann gat það.“
Að vissu leyti er hægt að furða sig á því að svona margar stelpur sendi þessar myndir af sér en
staðreyndin er sú að mikið er þrýst á þær að vera kynferðislega aðlaðandi og eftirsóttar. Eins
og ég hef sagt þá er í raun eðlilegt að gangast við hlutverkinu sem samfélagið felur manni,
samfélag sem metur stelpur út frá kynþokka. Það er ekki óeðlilegt að þær hlutgeri sjálfar sig
þannig með því að senda myndir af sér og reyna að vera kynferðislega aðlaðandi fyrir hitt
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kynið til að njóta, því að þær læra að það er eitt það mikilvægasta sem þær hafa fram að færa.
Að vera beðin um mynd er ákveðin upphafning fyrir þær, þær reyna að tryggja friðhelgi sína
með því að senda ekki mynd af andliti sínu en það er ekki alltaf nóg. Þegar það eru svo margir
að senda myndir og fá myndir þá er eðlilegt að unglingum finnist þeir þurfa að taka þátt í því.
Það er þeim mikilvægt að falla inn í hópinn. Svo má ekki gleyma því að stelpur senda þessar
myndir til þeirra sem þær halda að þær geti treyst, til kærasta og vina. Svo brjóta þeir traust
þeirra með því að senda myndirnar áfram. Stundum er það gert í hefndarskyni ef stúlka hefur
hætt með strák eða verið með öðrum. Með baráttu eins og „frelsun geirvartanna“ er von í því
að brjóst verði ekki gjaldmiðill ungra drengja heldur einfaldlega eins og hver annar
líkamspartur sem er vissulega fallegur á sinn hátt.
Þetta rímar vel við rannsókn Ringrose, Harvey, Gill og Livingstone (2013) líkt og kom fram í
fræðilega hlutanum um sexting (kynlífstengd skilaboð) þar sem krakkar senda mörg slík sín á
milli. Strákum þykir það heiður að eiga slíkar myndir, stelpur fá á sig druslustimplun ef upp
kemst að þær hafi sent slíka mynd en pressan er þó mikil að gera það. Þær þurfa að beita
ákveðinni tækni til þess að segja nei, því annars eru þær taldar tíkur (e. bitch) eða teprur (e.
prude). Erfitt virðist vera að komast hjá því að vera einmitt stimpluð tík, tepra eða drusla og
þá virðast stúlkur stundum velja sér það hlutverk sem þeim hentar best og finnst minnsta
skömmin af. Margar reyna að uppfylla það að vera svokölluð góð drusla, sem er ekki
skammarlegt heldur eru þær þá kynferðislega aðlaðandi og taka þátt í kynferðislegum leik
samfélagsins sem viðfang en ekki gerendur. Það er erfiður leikur sem nánast ómögulegt er að
vinna, það er auðvelt að mistakast og fá þannig á sig druslustimpil. Góðar druslur reyna að
taka málin í sínar hendur og vera kynferðislega aðlaðandi eins og til er ætlast og reyna að
aftengja sig því að vera slæm drusla sem fer yfir strikið og tekur meðvitað þátt í
kynferðislegum athöfnum, allsgáð og sýnir frumkvæði. Góð drusla fer í sleik drukkin og
klæðir sig kynferðislega og að því er virðist áreynslulaust (effortless) en það krefst í raun
mikillar úthugsunar. Hún er bara óvart kynþokkafull en reynir það ekki. Hún þarf að fá athygli
án þess að virðast biðja um hana og virka þannig örvæntingarfull. Eins og Beyoncé segir í lagi
sínu: I woke up like this (ég vaknaði svona) en sannleikurinn er vitanlega sá að stúlkur vakna
einfaldlega ekki svona aðlaðandi (eins og samfélagið skilgreinir það nú); það tekur langan
tíma að snyrta sig og klæða sig á réttan hátt. Raka sig, bera á sig krem, blása á sér hárið, mála
sig (alls ekki of mikið, helst þannig að það líti út fyrir að þær séu ekki málaðar), plokka sig,
naglalakka og svo framvegis. Ef upp kemst að þær þurfi að hafa fyrir því að líta vel út og
leitast eftir athygli þá verða þær fyrir druslustimplun. Eins og þegar gert er grín að stúlkum
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sem þykja fara yfir strikið með svokallað „duck face“ þar sem þær setja stút á munninn fyrir
framan myndavélina til þess að vera kynþokkafullar og leggja áherslu á kinnbeinin. Aldrei
mega þær láta sjást að þær hafi fyrir því að vera eftirsóttar, það verður að virðast vera án
nokkurrar fyrirhafnar. Línan er hins vegar afar mjó hvað varðar það að komast á stig slæmu
druslunnar og það gerist því miður oft hjá stúlkum sem dansa á þessari línu, til þess að reyna
öðlast stjórn á því hvernig aðrir líta á kynhegðan þeirra (Tanenbaum, 2015). Að senda
nektarmyndir er hluti af þessu kerfi og er orðinn stór hluti af heimi þeirra.
Stefanía: Já, og þú veist, að senda nektarmynd af sér er alveg svakalega stórt í Ameríku
… (já) þú veist, ef þú ert að hitta eitthvern gaur þá bara eftir viku, tvær þá er bara
eitthvað … hvar er nakta myndin af þér“...?
Það er þannig ákveðinn hópur sem sendir af sér nektarmyndir og finnst sjálfsagt að biðja um
slíkar myndir. Viðmælendur voru sammála að það væri ekki eins algengt að strákar sendu
nektarmyndir af sér. Stelpur biðja ekki eins um það. Það þykir frekar hlægilegt og jafnvel
ógeðslegt. Það hefur ekki slíkar afleiðingar fyrir þá: „Það er öllum sama um typpamynd“.
Talið berst svo einnig að síðum sem hafa verið opnaðar hér á landi með myndum af stúlkum
án þeirra samþykkis. Leitað er eftir myndum af ákveðnum stúlkum og strákar dreifa þeim sín
á milli. Stúlkurnar eru margar mjög ungar, allt niður í 13 ára. Þetta er ólöglegt og síðunum
hefur verið lokað en sífellt eru opnaðar nýjar. Þetta er einnig tengt svokölluð hefndarklámi.
Sumum myndunum hafði jafnvel verið breytt í myndvinnsluforriti og stúlka fékk á sig stimpil
þrátt fyrir það. Ein stúlka í rýnihóp 2 lenti í því að verið var að leita að mynd af henni. Önnur í
rýnihóp 1 segir að ein stúlka úr hennar grunnskóla hafi lent í því að mynd af henni dreifðist, á
meðan þær voru enn í grunnskóla. Hún glímir enn við afleiðingar þess. Talið berst þá að því
hverjar afleiðingarnar séu ef myndin dreifist og á hvers ábyrgð það sé.
Magnea: Það er bara ekki gott … en það er öðruvísi að senda til kærasta síns, skilurðu,
því maður á að geta treyst þeirri manneskju, skilurðu … (já, ókei). Ég meina, þú getur
ekki treyst einhverjum sem að … bara einhverjum strák … eða stelpu (já). Já, myndin
byrjar að dreifast og allir byrja að horfa illa á þig af því … ef þú ert að taka
nektarmyndir af þér að þá ertu bara drusla.
Stefán: Já, þú færð líka engan stimpil á þig fyrir að senda gróf sms, skilurðu … það er
ekkert rosa (nei, ókei) … það er ekkert eitthvað, hei hún er drusla, skilurðu, hún sendir
gróf sms, en ef þú sendir grófa mynd af þér þá er það allt öðruvísi, sko.
Þeim finnst það vera öðruvísi að senda mynd til þeirra sem þau eiga að geta treyst en virðast
ekki gera sér grein fyrir því að þannig er myndum yfirleitt dreift áfram. Stúlkur senda þeim
sem þær treysta, sem svo brjóta traust þeirra. Hins vegar finnst þeim ekkert vera slæmt að
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senda gróf textaskilaboð og tengja enga druslustimplun við það. Ábyrgðin er samt mjög
skýrlega sett á þann sem sendir myndina, sem getur lent í miklu einelti vegna þessa, eins og
þau lýsa. Þau gera sér grein fyrir því að afleiðingarnar eru slæmar og vorkenna jafnvel
stelpunum, hins vegar setja þau skýra ábyrgð á þann sem sendir myndirnar með því að segja
meðal annars að þetta eigi þau að vita. Þau ættu að búast við því: „Stelpan eða strákurinn
sem að senda þetta, þau eiga alveg að vita … að þetta verður sýnt út um allt“. Það er þessi
skömm sem þau mega búast við.
Í báðum rýnihópaviðtölunum koma fram sögur af stelpum sem viðmælendur þekkja til sem
hafa lent í því að myndum af þeim sé dreift. Ein setti sjálf mynd inn á netið mjög ung og
mynd af annarri var tekin í leyfisleysi. Enginn stigsmunur virtist þó á sögunum. Báðar
stelpurnar skiptu um skóla og þurftu að þola slæmt einelti vegna þessa.
Silja: Já, ég þekki eina stelpu sem setti sjálf inn á eitthvað … svona myndir af sér inni á
netinu … hún, sko, á bara eitthvað mjög erfitt… (já, ókei) …en hún bara hætti í
skólanum út af því, skipti um skóla og svona. Þú veist, það var ekkert að hjálpa að
all[ir] vissu af þessu og þetta fréttist alls staðar og … ég held þetta sé líka svo lengi á
þér.
Þá talaði hún einnig um að enn væri fólk að búa til Facebook-síður og þykjast vera hún, bara
til þess að stríða henni.
Þá kemur fram að mikilvægt sé að vera með sterk bein og vera með góða að sem styðja við
bakið á þér. Þetta kemur upp aftur og aftur og gleymist ekki. Sífellt er minnt á þetta, sumt á að
vera í góðu gríni en það er grín sem særir og er vopn gegn þeim. Erfitt og nánast ómögulegt er
að losna við þennan stimpil, þær gera það með tímanum að nokkru leyti en þetta fylgir þeim
ávallt. Ein stúlka í hópviðtali 1 segir frá því þegar hún fór á árshátið úti á landi og kyssti einn
strák þar en fór svo heim með öðrum. Hún segir að ekki sé talað um annað þarna og hún sé
enn að fá Snapchat-skilaboð sem gera grín að málinu. Hún myndi ekki þora þangað næstu árin
nema með poka yfir hausnum. Þau tala um að slíkt grín sé mjög öflugt vopn í þessum málum,
ítrekað sé minnt á þetta í formi gríns sem særir.
Silja: Já, líka, bara fólk hættir ekki … það bara lætur ekki manneskjuna vera og er
ekkert að hugsa hvernig manneskjunni líður.
Lovísa: Já, það bara finnur veikan punkt og heldur áfram…
Silja: Já, líka bara, þú veist, sá sem fær stimpil, það er bara hugsað endalaust um það
sem er í kringum fólk af því þau vita það … vita eitthvað … ég held það sé bara mjög
erfitt fyrir bara einstaklinginn að geta gleymt því sjálfur og kannski fyrirgefið sér þegar
aðrir eru alltaf að minna á það.
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Þarna er sköpuð hræðsla við að fólk viti af þessu, hafi séð myndina, og þær skammast sín fyrir
það, eins og Silja segir: „Já, hún gæti líka bara verið úti í búð, eitthvað, er þessi búin að sjá
mig? Er þessi kannski búin að sjá mig? Þú veist, ég held hún væri kannski alltaf að hugsa
þannig … hvort að þessi væri kannski búin að sjá myndina eða allir í kring, eitthvað“
Þannig er hún einmitt öflugt vopn gegn konum, þessi skömm. Það verður þó að árétta að
stúlkur sem lenda í því að myndum af þeim er dreift eru þolendur kynferðisbrots og þeir sem
fremja slík brot ættu að skammast sín en ekki þær. Þetta eru oft ungar stúlkur og
kynferðislegar myndir af börnum undir 18 ára falla undir lög um barnaníð og er ólöglegt að
eiga, taka eða dreifa þeim. Þá er einnig ólöglegt að dreifa og birta klám hér á landi samkvæmt
210. grein almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Klámiðnaðurinn þrífst svo á myndum sem
stúlkur senda af „fúsum vilja“ og oft gegn greiðslu. Afleiðingarnar sem þær standa frammi
fyrir, s.s. druslustimplun, eru alvarlegri en svo að peningar bæti þær upp. Hafa verður í huga
hvaða valkostum stúlka sem velur að birta slíkar myndir af sér stendur frammi fyrir og það
félagslega umhverfi sem hún kemur úr. Þeir sem skoða slíkar myndir skapa iðnað og eru ekki
í stöðu til að dæma stúlkurnar sem þeir skoða.
Það sem er þá mikilvægast í tengslum við myndir sem hér er fjallað um er fjarlægð þeirra og
afmennskun. Krakkar líta ekki á myndefnið sem manneskju, þeir sjá grófar myndir á hverjum
degi og finnst það ekki tiltökumál. Strákar læra af þessu að finnast eðlilegt að krefjast mynda
frá stúlkum – en þegar þær verða við því verða þær fyrir mikilli druslustimplun því fjarlægðin
er ekki lengur til staðar.

4.3. Kynlíf
Það sem kom eflaust mest á óvart við þessa rannsókn var sú uppgötvun að druslustimplun
snýst einungis að litlu leyti um kynlíf. Það rímar einnig við rannsóknir sem hafa verið gerðar á
druslustimplun (Ringrose og fleiri, 2013; Kaeager og Staff, 2009; Tanenbaum, 2015).
Druslustimplun snýst um vald, stéttaskiptingu og sér í lagi kynjakerfið. Viðmælendur tala
meira um klæðaburð, hegðun og framkomu sem áhrifavalda þess að vera kölluð drusla en
kynlíf í sjálfu sér eða fjölda rekkjunauta. Samkvæmt þeim virðast sumar konur komast upp
með að sofa hjá fjölda fólks en aðrar ekki og eru það þá frekar þær sem hafa sjálfstraust sem
komast upp með það. Aðrar fá druslustimpilinn þrátt fyrir að hafa ekki sofið hjá mörgum.
Emma nefnir einnig að það skiptir máli hvernig fólk þú umgengst því ef þú ert með hópi sem
hefur slíkt orð á sér er það ekki gott fyrir þig. Það bendir sterklega til stéttaskiptingar, litið er
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niður á suma hópa og þetta notað gegn þeim. Þau álíta þannig hópa og stelpur „rusl“ (e. trash)
og bera enga virðingu fyrir þeim. Þau segjast sjá þessa hegðun helst í skemmtanalífinu og lýsa
því þannig að stelpan sé þá eins og „félagslegt fiðrildi“ (e. social butterfly). Aldís segir:
Já, ég meina, þú veist … jújú, ég viðurkenni alveg, maður er niðri í bæ og hérna … og
þú veist, ég vinn á skemmtistað og ég sé alltaf sömu stelpuna … þú veist, það er mikið af
útlendingum sem koma þangað … mjög mikið, eiginlega bara … og það er alltaf sama
stelpan, og hún er, þú veist, fer upp að þessum gæja, og næsta og næsta
Hún talar um að þessi stúlka komi alltaf með nýja stráka á barinn:
Þú veist, maður veit ekki hvort hún sé að reyna … þú veist, hvað er hún að reyna, sníkja
drykki … er hún að sofa hjá þeim eða hvað … eftir hverju er hún að fiska, skilurðu mig.
En hvernig hún hegðar sér finnst mér bara fyrir neðan allar hellur, og mér finnst, eða
þú veist, ég ber bara enga virðingu fyrir þessari stelpu af því að hún er bara … alls ekki
dönnuð. Eða, þú veist … ég myndi aldrei hegða mér svona. Og þú veist, eins og ég … ef
að ég tek eftir þessu þá … taka aðrir eftir [því], skilurðu.
Henni finnst hún ekki eins dönnuð og sæmir þeirri ímynd sem stelpur ættu að fylgja. Hún
segist sjálf ekki myndu hegða sér svona og er þannig búin að setja stelpuna í annan hóp en
sjálfa sig, hóp sem hún lítur niður á og samræmist styðjandi kvenleika (Connell, 1987).
Vigdís þaggar aðeins niður í rýnihópnum með því að viðurkenna að hún geti sjálf verið svona
úti á lífinu, það fær þau greinilega til að hugsa aðeins og Ósk segir: „Mér finnst það líka, sko,
eins og stelpur eigi að vera svona og haga sér vel á djamminu og svona og það er alveg
ákveðið og þess vegna erum við að stimpla fólk, af því að þær eru ekki að haga sér eftir því
skilurðu… (Ákveðnar reglur) …já, það eru engar reglur fyrir stráka þannig séð, skilurðu.“
Þau virðast gera sér fulla grein fyrir því að þessar óskrifuðu reglur séu til staðar, vilja spyrna
gegn þeim og finnast þær hvorki í lagi né sanngjarnar. Samt sem áður finnst þeim viss hegðun
ekki sæmandi stúlkum og telja hana rústa orðspor stúlkunnar. Orðsporið samanstendur af því
hvernig fólk talar um stúlkuna og hennar hegðun. Þannig taka þau samt sem áður þátt í því að
viðhalda þessum reglum með því að líta niður á slíka hegðun og stelpur sem haga sér skjön
við það sem þykir í lagi. Stelpurnar staðsetja sig fyrir ofan slíka hegðun og segjast ekki munu
hegða sér svona sjálfar. Það er líka ljóst samkvæmt þeim að það er auðvelt að öðlast þennan
stimpil sem drusla en erfitt að losna við hann: „Líka [eftir eitt] kvöld … þá getur hún strax
fengið stimpil á sig sem drusla … bara fyrir eitt kvöld, skilurðu … (já) og það getur líka verið
alveg geðveikt langur tími“. Þau tala ítrekað um það í viðtölunum. Þá getur stelpa fengið
þennan stimpil bara eftir eitt kvöld, vegna þess hvernig hún hegðaði sér eða klæddi sig. Það
skiptir í raun ekki hvort hún sefur hjá, hverjum eða hvað mörgum heldur hvernig hún fer að
því. Lovísa segir: „Það er svona hvernig þú ert að þessu … hvað er m-ó ið þitt [mottó]“.
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Þetta er stimpill sem fer ekki auðveldlega af þeim og gerir það ekki nema þær hafi sterk bein
til að berjast gegn honum. Þær eru sífellt minntar á það og oftast er það sett upp sem grín,
jafnvel af vinum: „… ekki … kannski að meina illa með því en bara: ahhh þú munt sofa hjá
þessum í kvöld, er það ekki?“ Samkvæmt þeim skiptir máli hvernig hegðun stúlkunnar er um
kvöldið, eins og Natalía segir: „Ef hún er búin að vera geðveikt utan í mörgum … og svo
sefur hún hjá einum, að þá er hún doldið svona (já), en ef ein gella væri bara alltaf með sama
stráknum … sefur hjá honum, og þá er hún ekki mikið í druslustimplinum, skilurðu.“
Þau tala einnig sérstaklega um klæðaburð stúlkna og hvað þeim finnst viðeigandi. Stelpa má
ekki vera of kynæsandi og sýna of mikið. Þá virkar hún bæði athyglissjúk og örvæntingarfull
en eins og komið hefur fram má alls ekki komast upp að stúlka reyni að draga að sér athygli
þrátt fyrir að mikil pressa sé á stúlkur að fá athygli. Hún á að vera kynþokkafull, bara á réttan
hátt. Þessu gera þau sér fulla grein fyrir eins og segir áður en samt sem áður taka þau þátt í að
viðhalda þessum reglum. Andrea talaði um í einkaviðtalinu að strákar dæmdu stelpur sem
vildu ekki sofa hjá þeim og væri það eins konar hefnd en stúlkur dæma svo hver aðra mikið,
vegna afbrýðisemi og annars. Hún segir stelpur mikið dæmdar fyrir klæðaburð:
Ég man ein vinkona mín sagði einu sinni einmitt um stelpu að henni fyndist hún svo
mikil mella (ókei) af því hún klæddi sig … var í flegnum bolum og magabolum og
eitthvað svona í útskrifarferðinni (já, ókei) … hún var soldið svoleiðis … ég var bara,
uuu, ókei, en ég meina hún er ekki að sofa hjá fólki fyrir pening svo hún er ekki mella,
skilurðu.
Hún bendir fólki hiklaust á hvað felst í orðum þeirra, hún hefur sjálf orðið fyrir
druslustimplun og hún skilur hvað orðin geta sært mikið. Hún gerir sér grein fyrir óréttlætinu í
þessum viðhorfum og hún samþykkir þau heldur ekki eða tekur þátt í þeim. Hún tekur Miley
Cyrus sem dæmi: „Svo eru líka alveg stelpur sem að ókei, eins og Miley Cyrus, það er verið
að kalla hana druslu og öllum ljótum nöfnum en hvað hún hefur verið í einu sambandi og hún
er trúlofuð núna. Og svo aðrar stjörnur … aðrar stjörnur eins og Taylor Swift sem hefur átt
fleiri, fleiri, fleiri kærasta og það er ekkert verið að segja svona um hana.“ Báðar eru þær
frægar söngkonur sem koma fram á mjög mismunandi hátt. Miley er gróf og of grönn
samkvæmt viðteknum stöðlum og eins og Andrea orðað það ekki kynæsandi á réttan hátt.
Hins vegar þýðir það ekki að hún stundi kynlíf með fleirum en Taylor, sem kemur fram sem
ljúf stúlka og ögrar ekki eins með framkomu sinni og klæðaburði. Það snýr einnig að þessari
ósættanlegu hegðun sem telst ekki eftirsótt fyrir konur. Það er ákveðinn mengandi kvenleiki
falinn í því að ögra kvenleika sem þykir ásættanlegur og æskilegur í okkar samfélagi. Það er
ekki ásættanlegt fyrir stelpur að sýna að þær vilji athygli og það er ekki ásættanlegt að sýna að
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þær leggi sig fram við að fá athygli eða sofa hjá, það á að gerast án allrar fyrirhafnar með bros
á vör.
Leora Tanenbaum (2000) segir frá sögum tuga kvenna í bók sinni Slut og þar kemur þetta
einnig skýrt fram. Þær sem hafa orðið fyrir druslustimplun hafa almennt ekki stundað kynlíf
með fleirum en jafnaldrar þeirra. Eins og þær segja: I did nothing wrong, it just happened eða
ég gerði ekkert rangt, þetta bara gerðist. Það reynist þó oft verða afleiðing þess að hafa orðið
fyrir druslustimplun. Þær fara í það hlutverk druslunnar sem þröngvað var upp á þær og finnst
þær þurfa að sofa hjá mörgum til að gangast upp í því. Sem kemur heim og saman við
einstaklingviðtölin mín þar sem þær segja: „ókei, ég ætla þá bara að vera fokking besta
drusla sem til er og vera hóran sem þau segja að ég sé.“ Ein stúlka í bók Leoru Tanenbaum
(2000) sem hún gefur nafnið Linda var hálfírsk og hálfítölsk og komst inn í skóla í New York
á skólastyrk þar sem aðallega voru krakkar úr efri stétt. Hún ólst upp við fátækt og var álitin
lægra sett en hinar stelpurnar í bekknum, henni var aldrei tekið sem einni af hópnum. Þá var
hún einnig þybbnari með meiri línur (e. curvy) en hinar stelpurnar þar sem hún var snemma
kynþroska og með stærri bjóst en þær. Stelpurnar byrjuðu að baktala hana og kalla hana
druslu þegar vinsæll strákur sýndi henni áhuga, þær voru afbrýðisamar samkvæmt henni. Þær
kölluðu að henni í tíma að hún væri ekki hrein mey og sögðu kennaranum að hún væri ólétt.
Kennslukonan tók ekki hennar málstað og sagði jafnvel einu sinni yfir hópinn að í dag ætti
hún eitt sameiginlegt með Lindu, þar sem rödd hennar var rám, og vísaði þannig í það að
rámar raddir þættu kynæsandi. Þetta sat lengi í Lindu og særði hana mjög. Eftir þetta treysti
hún ekki strákum þar sem hún var viss um að hver sem reyndi við hana gerði það einungis
vegna þess að hann hefði heyrt að hann gæti fengið að sofa hjá henni því hún væri drusla. Hún
lenti í því að strákur sýndi henni áhuga og þau kysstust en þegar hann fékk ekki að komast
lengra þá heyrði hún aldrei í honum meir. Hún stundaði ekki kynlíf eins og sögurnar af henni
hermdu. Seinna þegar hún byrjaði á því fór hún í hlutverkið sem henni var sett fyrir og var
með mjög mörgum strákum. Hún náði ekki að þroska kynverund sína eðlilega vegna þess
eineltis sem druslustimplun hennar var. Einnig leitaði hún í áfengi og eiturlyf og skaðaði
líkama sinn með því að skera sig því henni hafði verið kennt að hata líkama sinn. Þessi saga er
dæmigerði fyrir sögurnar sem sagðar eru í þessari bók. Þarna skiptir kynlíf ekki máli heldur
það hlutverk sem stelpurnar eru settar í og þær gangast upp í. Það snýr að völdum og
stéttaskiptingu þar sem stúlkur úr lægri stétt eins og Linda eiga meira á hættu á að vera
stimplaðar druslur því þær skera sig úr og þykja ekki eiga virðingu skilda.
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4.4. Að fela kynlífsreynslu
Það er rauður þráður í viðtölunum að mikilvægt er fyrir stúlkur að geta falið kynlífsreynslu
sína og það er beintengt við það hvernig hegðun er ekki talin í lagi fyrir stúlkur. Þær ljúga til
um tölu bólfélaga og segjast þá hafa sofið hjá færri en þær hafa í raun gert, því þær vita að það
er litið á þær sem minna virði eftir því sem þær hafa sofið hjá fleirum. Það nefnir Leora
Tanenbaum (2015) einnig og heggur eftir í viðtölum sínum.
Ósk: … því það þarf enginn að vita ef þú hefur sofið kannski hjá fullt af fólki … Getur
sofið hjá einum en hagað þér eins og ég veit ekki hvað … Magnea segir einnig: Það eru
sumir sem hafa alveg sofið hjá geðveikt mörgum, skilurðu, en fólk veit það samt ekkert.
Maður er náttúrulega ekkert að líta þannig á þá manneskju því maður veit það
náttúrulega ekki.
Þær eru þannig einungis dæmdar ef fólk veit af kynlífsreynslu þeirra og þær eru dæmdar fyrir
að daðra við marga, fara á milli stráka og gefa sig út fyrir að vilja kynlíf með ókunnugum og
taka því létt. Þannig koma þær auðveldar upp um sig sem kynverur. Stelpur á ekki að langa í
kynlíf nema þegar þær eru í sambandi. Sólrún talar um það í einstaklingsviðtali sínu hvernig
við erum félagslega mótuð í ákveðið box og okkur er ætlað að hegða okkur samkvæmt því:
Það hefur alltaf verið reynt að brjóta niður frelsi kvenna hvað varðar kynlíf. Þú veist,
ég meina, það er alltaf verið að tala um gildi konunnar. Við erum mótaðar bara frá
barnæsku um hvernig við eigum að líta út … hvernig við eigum að vera … hvað við
eigum að gera … þú veist (já), við eigum að vera mæður, þú veist, og við eigum að
vera, og við eigum að vera. Og, skilurðu mig (já), og við erum settar inn í box frá
fæðingu.
Krakkarnir í viðtalinu tengja líka við þetta þegar þeir tala um tvöfeldnina, stelpum er ætlað að
láta ganga eftir á sér, þær eru bráðin. Ósk segir: „stelpur eiga að vera geðveikt hard to get
[láta ganga á eftir sér] og eitthvað.“ Þrátt fyrir að gera sér vissa grein fyrir þessu framfylgja
þau þessum reglum sjálf að vissu leyti, þau fela sína kynlífshegðun og eru ekki vinir þeirra
sem gera það ekki. Þau dæma stelpur sem brjóta reglurnar um að halda sinni kynlífsreynslu
leyndri. Sólrún talaði um ákveðinn kvenlegan kraft í sínu einstaklingsviðtali sem henni fannst
margar konur búnar að afsala sér. Hún vill meina að þær konur verði afbrýðisamar út í þær
sem hafa enn þennan kvenlega kraft. Með hinum kvenlega krafti er hún að tala um sjálfstraust
og kynþokka. Konur sem verða fyrir druslustimplun upplifa einmitt oft að aðrar stelpur hafi
verið afbrýðisamar út í þær vegna athygli sem þær fá eða fegurðar sem þær þykja búa yfir
(Tanenbaum, 2015).
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Það lærist betur með aldrinum hvernig leyna má fjölda rekkjunauta og þannig er stimplunin
meira áberandi á yngri árum þegar fólk hefur ekki eins rekið sig á. Það lærist þannig hverjum
á að treysta og að ræða kynlífsreynslu sína einungis við þá sem standa manni næst en fela
hana fyrir öðrum. Hún má ekki fréttast út á við, þannig verður maður líka að geta treyst því að
strákarnir sem maður sefur hjá muni ekki kjafta frá og monta sig eins og enska orðatiltækið
segir: „gentlemen don’t kiss and tell“ eða „herramenn kjafta ekki frá“.
Aldís (23) talar um að henni finnst þetta hafa breyst eftir því sem hún eldist en hún hefur lært
að greina milli hverjum sé treystandi fyrir slíkum upplýsingum:
Ég myndi ekki geta sagt við hvern sem er bara, þú veist, já, ég fór með einum heim á
föstudeginum og svo tók ég annan á laugardeginum, skilurðu (já). Það myndi allt fara á
hliðina … (já, ókei) Þú veist, í kringum kannski svona kunningja. En vinkonum mínum
þeim er alveg sama … eða þær dæma mann ekki því þær eru náttúrulega vinkonur
manns.
Vinkonurnar hafa ákveðið vopn hver gegn annarri því þær vita það sem aðrir mega ekki vita.
Einnig virðist það fara eftir vinahóp og viðmiðum innan hvers hóps. Vigdís segir: „líka ef
bara maður er í vinahóp og allir eru með lága tölu og svo kemur einhver einn með eitthvað
rosalega háa tölu, þá er strax kominn stimpill á þá manneskju. Þannig, já, og það fer líka
mikið eftir vinahópi.“ Hver hópur hefur sína reglur og viðmið. Sá sem fer út fyrir það, sá sem
er öðruvísi, hann er frávik og hann er stimplaður (Jón Gunnar Bernburg, 2009).
Talið berst að samböndum og hvað það getur valdið mikilli afbrýðisemi að vita töluna hjá
hinum aðilanum. Aldís segist einfaldlega hætt að segja frá sinni tölu, hún segist ekki muna
hana, sem jafnframt setur hana þó í hættu á að vera spurð hvort þeir séu svo margir að hún viti
ekki töluna, þá sé oft betra að ljúga. Hún hefur lent í því að strákar verði afbrýðisamir og
þegar þau hitta einhvern sem hún þekkir þá er spurt: „Er hann einn af þessum 15“? Stefán
segir að talan skiptir ekki máli enda komi það upp seinna í sambandinu:
Nei, nei, sko, allavega ekki hjá mér, sko … breytir mig ekki shit … og plús það að það
er mjög erfitt að … þú veist það kemur aldrei í ljós fyrr en seinna í sambandinu,
skilurðu … það er oft ekkert þannig … bara eitthvað, hey, ég heiti þetta og er búinn að
sofa hjá svona mörgum, svona strax í byrjun … það kemur oft seinna skilurðu (já
nákvæmlega). Og ef þú fílar … ert búinn að kynnast manneskjunni ef hún er bara næs
og allt það þá ætti þetta ekki að breyta neinu … allavega ekki fyrir mig, sko.
Þetta ætti ekki að skipta máli en ljóst er að það gerir það og afbrýðisemin gerir vart um sig ef
talan þykir of há. Einungis er þó talað um tölu stelpunnar, hvað hún hefur sofið hjá mörgum.
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Emma segist þó ekki vilja vera með strákum sem hafa verið með rosalega mörgum öðrum, þá
finnst henni eins og hún sé ekkert merkileg og þá sé líka meiri hætta á kynsjúkdómum.

4.5. Sjálfstraust og afleiðingar
Í viðtölunum kom það vel fram að viðmælendurnir töldu að stúlkur sem eru með minna
sjálfstraust yrðu frekar fyrir þessari druslustimplun. Það hefur komið fram að druslustimplun
snýst um eitthvað miklu stærra en að einstaka stúlka stundi kynlíf með mörgum (hvað sem
teljast vera margir samkvæmt þeim hópi sem þú tilheyrir hverju sinni), hún snýst um völd í
kynjakerfinu þar sem kynhegðan er notuð gegn þeim stúlkum sem reyna að sýna mótspyrnu
við óréttlætinu sem felst í tvöfeldni í kynfrelsi eða reyna að uppfylla þær kröfur sem þeim eru
settar innan kynjakerfisins á rangan hátt. Þær verða þá of kynferðislegar og virðast
örvæntingarfullar. Það telst örvæntingarfullt þegar sést að stúlka reynir að öðlast þá athygli
sem er ætlast til að hún fái án fyrirhafnar – fyrirhöfnin má ekki vera augljós (Walby, 1990;
Tanenbaum, 2015). Það getur þá talist lélegt sjálftraust að vilja svo heitt fá þessa athygli. Þá er
hægt að velta fyrir sér hvort kemur á undan, hvort er orsök og hvort afleiðing. Það er, kemur
lélegt sjálfstraust til vegna þessa stimpils eða er stimplunin afleiðing lélegs sjálfstrausts? Skýrt
kemur í ljós að þær sem lenda í druslustimplun verða fyrir svipuðum afleiðingum og þær sem
lenda í einelti, stúlkurnar geta orðið þunglyndar og í versta falli framið sjálfsmorð. Þannig er
þetta ekki einstaklingsvandamál þótt einstaklingar verði fyrir því heldur vandamál sem er
rótgróið í okkar samfélagi fyrir tilstilli ójafnréttis kynjanna á vettvangi kynferðis,
samfélagslegt vandamál. Gengið er út frá því að þær sem sofa hjá mörgum eða hegða sér
þannig hljóti vera með lélegt sjálfstraust og í leit að viðurkenningu eða athygli frá
karlmönnum. Það endurspeglast til dæmis í skilgreiningum orðsins „drusla“ á vefsvæðinu
Urban Dictionary (2003). Fólk gerir ráð fyrir að stúlka sem sefur hjá án þess að vera að leita
að sambandi sé með lítið sjálfstraust og sumir vorkenna þeim frekar en að stimpla þær. Og líkt
og Leora Tanenbaum (2015) bendir á eiga allar stúlkur í raun á hættu að lenda í
druslustimplun vegna þess að alls konar stelpur verða fyrir henni. Hún er valdatæki sem er
notað gegn þeim.
Stuðningur er talinn afar mikilvægur og hann helst eflaust í hendur við sjálfstraust. Stefanía
segir að þær stúlkur sem eru óöruggar með sig fái „extrastimpil“ á sig vegna þess. Andrea
segist í einstaklingsviðtali sínu telja furðulegt að fólk ákveði að kona sem sefur hjá mörgum
sé með lítið sjálfstraust, að ómögulegt sé að hún sofi hjá af löngun einni saman. Talið er
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ótrúlegt að einhver vilji slíkt og fólk gefur sér að einhver sé að notfæra sér ástand stúlkunnar
ef hún drekkur mikið. En ef sú er raunin er ekki um meðvitað samþykki að ræða og umræðan
þá komin á annað svið. Stefanía talar í því samhengi um mjög ungar stelpur í neyslu sem
greiða fyrir neysluna með kynlífi og fá í kjölfarið þennan slæma stimpil. Slíkar stelpur eru
líka óöruggar og með lélegt bakland. Stefanía: „Og hún á líklegast bara mjög erfitt með að
finna nýja vini eftir þetta.“ Að vera í neyslu, sofa hjá mörgum og vera með lélegt sjálfstraust
þarf þó ekki að fara saman. Viðmælendur tala um að þær sem sofa hjá mörgum og eru með
gott sjálfstraust fái ekki þennan stimpil á sig, því þær eru að gera góða hluti í lífinu og geta
falið betur hverjum þær sofa hjá. Stefanía segist þekkja nokkrar sem sofa hjá mörgum, en:
Maður er bara byrjaður að horfa minna á hvað þær hafa sofið hjá mörgum heldur
meira bara, ertu sjálfsörugg? Ertu að gera það sem þig langar til að gera? Já, ertu með
sjálfsvirðingu? Þú veist, það eru svona aðrir þættir sem að yfirstíga þennan stimpil ef
þær bara svona virkilega bara sýna það.
Samkvæmt þessu þurfa stelpur þá sérstaklega að vinna fyrir því að halda virðingu sinni ef þær
sofa hjá mörgum. Þær þurfa að veita stimplinum mikla mótspyrnu. Aldís bætir þá við: „Já, ég
þekki alveg svona, eins og þegar ég var yngri þá var kannski stelpa með stimpil en þá í dag,
þá náttúrulega þroskast maður og er að gera góða hluti og, þú veist, þá einhvern veginn bara
gleymist það“. Þannig getur stimpillinn horfið með tímanum, en það tekur tíma og þarf að
vinna fyrir því.
Þetta virðast vera mjög keðjuverkandi áhrif sem er erfitt að sporna við en hjálplegt er að hafa
góða að og stuðning sér við hlið. Einnig gæti verið að þær sem eru með gott sjálfstraust séu
einmitt þær sem búi að góðum stuðningi og betri stöðu í samfélaginu, félagslega og/eða í
hærri samfélagslegri stöðu út frá menntun og tekjum foreldra sinna (Armstrong og Hamilton,
2013). Líkt og Stefán segir er erfiðara að vera einmana og hafa ekki mikið af fólki í kringum
sig til stuðnings. Í því samhengi er stuðningur femínista og kvenna sín á milli ómetanlegur.
Þannig getur internetið verið okkar besti vinur sem hægt er að nýta í hópefli. Leora
Tanenbaum (2015) nefnir dæmi um stúlkur sem hafa vakið athygli á sínum málum á
internetinu og fengið þannig mikinn stuðning. Þannig hafa mál fengið brautargengi sem
annars hefðu verið felld niður. Ein kona varð fyrir áreiti í lest, þar sem maður fróaði sér beint
fyrir framan hana. Hún tók mynd af honum. Þegar lögreglan sagðist ekkert geta gert tók
konan málið í eigin hendur og birti mynd af manninum á netinu, þar sem upp komst um hver
hann var. Þrýstingur var mikill á að hann fengi refsingu, sem hann svo fékk. Auðvitað getur
verið hættulegt fyrir konur að taka myndir af ofbeldismönnum sínum og ólíklegt að þeir
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berjist ekki gegn því, en með nútímatækni er hægt að reyna að gera það án þess að upp um
það komist, sem er jákvætt í þessu tilfelli en ekki til dæmis þegar teknar eru nektarmyndir af
stúlkum án þeirra samþykkis. Önnur stúlka var rekin úr skóla sínum fyrir að reyna að kæra
nauðgara sinn sem var í sama skóla. Hún stofnaði opinbera stuðningssíðu til að vekja athygli á
nauðgunum á heimavist. Síðan hefur vakið mikla athygli og hlotið stuðning í Bandaríkjunum
og hefur Obama Bandaríkjaforseti meðal annars beitt sér fyrir því að herða reglur í þessum
málaflokki og þrýst á háskóla landsins að taka kynferðisbrotamál innan skóla alvarlega
(Tanenbaum, 2015). Að finna stuðning í byltingu eins og Druslugöngunni getur einmitt gefið
stúlkum það sjálfstraust og stuðning sem þær þurfa á að halda. Bjartey kennari talaði um að
henni finnist nemendur sínir skiptast í tvær fylkingar:
Femínistar sem eru aktívistar og svo jafnréttissinnar sem trúa því sama en eru ekki
aktívistar og kalla sig því ekki femínista. Þessir femínistar, aktívistar, eru mjög öflugur
hópur, það eru svona vörður í hverjum hóp sem passa vel upp á hvort annað og grípa
inn í og … það er dásamlegt. En það hefur breyst mikið síðustu 10 ár, en þá var svo
lítið um þessa meðvitund og aktívisma. Ég var alveg að gefast upp að ræða þetta við
þau...
Þegar rætt var um möguleg áhrif þess að verða fyrir druslustimplun leyndi sér ekki að
afleiðingar eru oft og tíðum alvarlegar. Viðmælendur tengdu þær við kynferðislegt ofbeldi,
einelti og mikla eymd. Þeir þekkja dæmi þess að stúlkur hafi flosnað upp úr og skipt um
skóla. Þetta er alvarlegt mál sem menntakerfið þarf að bregðast við og stúlkurnar þurfa
faglegan stuðning til að komast í gegnum ofbeldið og eineltið sem druslustimplun er. Sólrún
talar í einstaklingsviðtali um sína reynslu af því að hafa orðið fyrir druslustimplun eftir
kynferðislegt ofbeldi:
„Eftir að ég lenti í þessu þá fæ ég snertifælni. (Já.) Það mátti ekki koma við mig, ég
meiddi mig, ég fékk líkamlegan sársauka ef einhver kom við mig … þú veist, og já,
þannig að þetta hafði gríðarlega mikil áhrif á mig. Alveg bara gríðarlega … ég var
bara venjuleg stelpa sem spilaði fótbolta og prófaði að reykja hass eitthvað tuttugu
sinnum … eða skilurðu?“
Afleiðingarnar eru svipaðar og af kynferðislegu ofbeldi. Hún vísar til þess að hún fór í
kynlífsiðnaðinn og var á tímabili í neyslu. Andrea og Sólrún, sem ég tók einstaklingsviðtöl
við, hafa báðar sterkar skoðanir á því að engum komi við hverjum fólk kýs að stunda kynlíf
með eða hversu mörgum. Líkt og Andrea segir:
Það er verið að dæma fólk fyrir það hvað … hvernig kynlíf það stundar. (Ókei.) Og mér
finnst það dálítið… (Já.) …sem er, sem kemur í raun engum við. Það kemur engum við
hvað þú sefur hjá mörgum eða af hverju. Ég gæti hafa sofið hjá mörgum af því að ég er
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óörugg með sjálfa mig og ég gæti líka bara hafið sofið hjá mörgum af því bara mig
langaði það. Það kemur bara engum við og það er ekki í lagi að skella einhverri skömm
á mig… (Já.) …þó svo að ég gerði það sem ég gerði af því mig langaði til þess eða af
því að mér fannst ég knúin til þess.
Auðvitað er mikill munur á því að sofa hjá fólki af fúsum og frjálsum vilja og að gera það
vegna vanlíðanar, fíkniefnaneyslu eða í kjölfar reynslu sem ekki er búið að vinna úr (s.s.
kynferðislegs ofbeldis eða druslustimplunar), en burtséð frá því hefur enginn rétt á að skella
skömm á manneskju og gera lítið úr henni. Það er alls ekki gagnlegt, og eins og hefur komið
fram kemur okkur einfaldlega ekki við hverjum fólk sefur hjá, svo lengi sem það er gert af
fúsum og frjálsum vilja beggja aðila.
Viðmælendur töluðu einnig ítrekað um hversu erfitt væri að losna við þennan stimpil. Fólk er
sífellt að minna stúlkurnar á „mistök“ sín. Yfirleitt er það gert í formi gríns, en grínið getur
verið mjög særandi og ýft upp sár sem verið er að reyna að láta gróa. Stefanía talar um að fólk
komi fram með athugasemdir í gríni, eins og „já, þú munt sofa hjá þessum í kvöld“ o.s.frv.
Þannig er stúlkan minnt á að hún hefur sofið hjá mörgum og gert er ráð fyrir að hún muni
endurtaka leikinn um kvöldið. Fólk bara hættir ekki og er sífellt að grínast með atvik sem
koma upp. Viðmælendur tala um atvik þar sem stúlka hætti í skólanum vegna þess að hún
varð fyrir því að nektarmynd af henni var sett á netið. Mörgum árum seinna var hún enn að
lenda í því að fólk sendi henni skilaboð og gerði grín að þessu. Lovísa:
Það var líka ein stelpa í gamla skólanum mínum í grunnskóla sem að lenti í því að hinar
stelpurnar bara tóku hana fyrir og tóku mynd af henni í búningsklefanum … það var í
níunda bekk… (Hvað segirðu?) …settu myndina inn á ákveðna svona síðu sem að þá
var svona … heitar gellur, hérna, eitthvað 14 ára og plús … já, og það var sett sú mynd,
nema þetta var grófasta myndin, með aldur og símanúmer, og hún, sko, hætti í
skólanum. Svo tveim árum seinna þá hélt hún að þetta væri búið… (Já.) …en þá var hún
ennþá að fá send skilaboð og eitthvað, skilurðu…
Þetta helst því algerlega í hendur við hrelliklám, eins og rætt hefur verið. Önnur stúlka setti
sjálf mynd af sér á netið og það hafði jafnslæmar afleiðingar. Þær er aldrei hægt að flýja. Hún
skipti einnig um skóla vegna þess að fólk lét hana ekki í friði. Í raun eru afleiðingarnar ekki
bara slæmar fyrir stelpurnar persónulega heldur eru þær hreint og beint hættulegar þeim og
samfélaginu. Þær lenda í sífelldri áreitni og einelti.
Leora Tanenbaum (2015) talar um afleiðingar þess að lenda í druslustimplun sem alvarlegar
og svipaðar þeim sem fylgja slæmu einelti og kynferðislegu ofbeldi. Þá getur stúlka hafnað
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sjálfri sér sem kynveru eða orðið mjög kynferðisleg og lauslát. Það getur orsakað
kynferðislega áreitni, nauðgun, þunglyndi og í versta falli sjálfsmorð.

4.6. Leiðir til að komast af
Þegar ég spurði Bjarteyju kennara hvort hún yrði vör við að stelpur kölluðu sjálfar sig druslur
og hvað henni fyndist um það sagði hún jafnframt að það að vera kölluð drusla væru erfiðustu
fordómarnir sem stúlkur verða fyrir:
... oftar finnst mér það vera í kjölfar þess að þær hafa orðið fyrir einhverju og hafa
verið að gera eitthvað sem þær eru ekki sáttar við. Sko, inni í sér, og svo sér maður þær
byrja að mála sig meira, eins og þær séu að fela sig (já) … svo bara annaðhvort … ef
þær fá stuðning ná þær sér … en maður sér þær svolítið fjara út bara. Það er óskaplega
dapurt.
Þetta er þema sem á einungis við einkaviðtölin við stúlkurnar tvær sem hafa orðið fyrir
druslustimplun sjálfar. Þrátt fyrir að hafa lent í þessu einelti þá hefur það styrkt þær og gert
þær sterkar að þeirra sögn. Þær eru mjög sterkar persónur og nýta sína reynslu sem
valdeflandi og það var merkilegt að hlusta á lýsingu þeirra á sinni reynslu. Það er ekki þar
með sagt að allar stúlkur hljóta þennan styrk eftir slíka reynslu þar sem sumar ná ekki að
vinna úr henni og hafa ekki nægan stuðning í kringum sig. Eins og hefur komið fram enda
sumar stúlkur líf sitt vegna þess eineltis sem þær verða fyrir. Þetta rímar við athuganir Leoru
Tanenbaum (2000) þar sem margar stelpurnar koma mjög sterkar úr slíkri reynslu og reyna að
nýta hana sér til framdráttar. Sumum fannst jákvætt og frelsandi eftir á að hafa verið
stimplaðar sem frávik, þá voru þær ekki inni í neinum kassa og gátu ekki annað en bara farið
sínar eigin leiðir og sett sínar eigin reglur. Þær kalla sjálfan sig druslur sem leið til að komast
yfir þetta og reyna þannig að afbaka merkingu orðsins.
Það kemur fram í báðum einkaviðtölum mínum við stúlkurnar sem höfðu orðið fyrir
druslustimplun að þessi reynsla hafði mjög neikvæð og slæm áhrif á þær fyrst um sinn. En
með sjálfstrausti og stuðningi unnu þær úr henni. Það sem þær gera einnig sem er mjög
merkilegt og ég tel að sé einmitt ein leið til að minnka þessi slæmu áhrif er að taka þessi
neikvæðu orð sem þær hafa verið kallaðar og nota þau á sinn hátt. Þær taka þau og nota á
jákvæðan hátt og kalla sig druslu og hóru og segja að fyrst að aðrir nota þau um þær á
neikvæðan hátt ætli þær að nota þau jákvætt. Í fyrstu fannst mér þetta mjög sjokkerandi og
hafði ekki gert mér þetta í hugarlund, en þetta tengist því að nota reynslu sína á eigin
forsendum en leyfa ekki öðrum að taka hana frá sér og nota hana til að gera lítið úr þeim. Eins
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og Sólrún segir þá er þetta hennar reynsla: „Ég á hana“. Það fór mjög í taugarnar á henni
þegar fólki fannst það eiga rétt á að vita allt um hennar reynslu og spyrja um tiltekna hluti til
þess að athuga hvort hún væri að ljúga. Þetta tengist einnig sjálfstrausti, sem mikið var fjallað
um í viðtalinu og það krefst klárlega mikils sjálfstrausts að fara þessa leið til valdeflingar og
það er ekki auðvelt. Það er í raun sorglegt að þurfa þess og það væri óskandi að enginn myndi
nota þessi orð til að reyna gera lítið úr öðrum. Að auki er auðvitað verið að vísa í mikla eymd
sem í orðunum liggur (s.s. hóra, mella), þau tengjast mansali, ofbeldi og fátækt, svo það að
reyna að smána aðra manneskju með því að líkja henni við aðra manneskju sem lifir á ofbeldi
er bara hræðilega sorglegt. En á meðan þessi orð eru notuð á niðrandi hátt þá getur það verið
árangursrík lausn að berjast gegn því svona og gera orðin verðlaus í stað þess að berjast fyrir
því að enginn sé kallaður þeim.
Leora Tanenbaum (2015) er þó ekki sammála þessari aðferð og vill afmá orðið drusla (slut)
algerlega úr orðaforðanum svo að enginn sé kallaður því. Hún telur það alls ekki jákvætt að
stúlkur noti það orð um sig og er efins um tilgang druslugöngunnar þar sem þeir sem eru ekki
innan hins femíníska heims sjái ekki tilganginn og leggi enn neikvæða merkingu í orðið
drusla. Það er hins vegar erfiður bardagi og eflaust vænlegra að ég tel að afbaka merkingu
þess eins og hefur til að mynda verið gert með druslugöngunni, sem er frábær barátta að mínu
mati. Það er mikill munur á því að koma saman og kalla okkur druslur í sameiningu (ef ein
okkar er drusla erum við það allar), því saman erum við sterkar, og þá er hægt að kalla sjálfa
sig druslu í því samhengi að finnast það töff. Það er svo eitt að gera það sem hluti af bataferli
eftir að hafa orðið fyrir druslustimplun sjálf, það er ekki þar með sagt að stúlka sem gerir það
muni ávallt kalla sig slíka heldur er það tilraun til þess að gera reynsluna ekki eins
sársaukafulla. Einhvers staðar þurfa mikilvægar baráttur að byrja og mikið er ég þakklát hvað
það eru margar sterkar konur í okkar samfélagi sem treysta sér til að taka slaginn saman.
Sólrún (31) varð fyrir kynferðislegri misnotkun og upplifir mikla druslustimplun í kjölfar
þess. Margir lýstu yfir vantrú sinni á sögu hennar. Kona mannsins sem beitti hana ofbeldi
hefur haft samskipti við hana og kallað hana hóru. Í kjölfar ofbeldisins fór hún að starfa í
kynlífsiðnaðinum. Hún segist hafa nýtt þá reynslu sem valdeflandi fyrir sig. Hún segist hafa
fundið sig vera við stjórn þar: „Þarna náði ég aftur stjórninni á líkama mínum.“ Aðspurð um
það hvort hún hafi upplifað druslustimplun í tengslum við að starfa í þeim iðnaði þá sagðist
hún einfaldlega „ekki leyfa fólki að shame-a það“ (setja skömm á það). Hins vegar segir hún
svo seinna í viðtalinu að hún hafi farið úr einum veikum aðstæðum yfir í aðrar, sem sýnir það
að hún notar réttlætingu til þess að komast yfir erfiða reynslu. Það er aðdáunarvert hversu
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sterk hún kemur fram og hvað hún reynir að nýta sína reynslu á uppbyggjandi hátt. Sólrún
endar viðtalið á kröftugum orðum:
Það er eitt sem mér finnst sko, með öll þessi orð eins og hóra, mella, tík, tussa og allt
það. Við þurfum að taka þessi orð og eiga þau, við þurfum að gera þau að okkar og
gera þau jákvæð. Ef einhver kallar mig hóru er það bara frábært, ég er þá bara flott
hóra og ég finn mér þá bara mann sem ég get verið hóra fyrir og leik mér. Ég vil nota
þetta allt til minnar eigin valdeflingar … ég á mína reynslu sjálf og enginn tekur
hana frá mér.
Áhugavert er hvað hún tengir það við að eiga mann og geta verið hóra hans en ekki á sínum
forsendum. Þannig fer hún í viðurkennda kynferðislega hegðun (að sofa hjá maka sínum) og
leyfir sér að nota sína reynslu þar. Sólrún segir að konur séu verstar í því að druslustimpla
hver aðra og hún tengir það við afbrýðisemi:
,,Ég er falleg kona fyrir það fyrsta … ég er empowered (öflug) kona … Þú veist ég þekki
mig (já) og það fer ofsalega í taugarnar á konum sem þekkja sig ekki og hafa gefið sinn
kvenlega kraft í burtu til einhvers karlmanns til að láta hann ráða sér (ókei), þú veist,
og sem eru hættar að reyna að hirða um sig því kvenlegi krafturinn þeirra er farinn,
(ókei) … auðvitað fer þetta í taugarnar á þeim … auðvitað er ég ógnin í þeirra lífi en
ekki þær sjálfar. (Já … bara ógnun?) Algerlega … algerlega, það er það sem ég upplifi.
Hún talar gegnumgangandi um þennan kvenlega kraft sem virðist fara saman við það að vera
falleg og eftirsótt. Það gefur ekki mikið rými fyrir ólíkar konur að standa saman. Hún tengir
það einnig við ofbeldi og segir þetta hamlandi í því að geta unnið úr því og notað þá reynslu
til góðs en ekki niðurrifs:
…og fyrir vikið erum við að fá veikari einstaklinga, til dæmis einstaklingur sem lendir í
kynferðisofbeldi og hún fær ekki tækifæri til að finna sig aftur … finna kraftinn sinn
aftur, þá færðu ofboðslega veikan og brotinn einstakling út í þjóðfélagið, sem er
skaðlegur bæði sjálfum sér og öðrum. Hann er skaðlegur börnunum sínum sem hann
síðan eignast og ég er ekki að tala um að sá sem er misnotaður verði misnotaður og þar
over … heldur hann verði overprotective [ofverndandi] eða careless [kærulaus]. Þú
veist, þú ert að búa til stelpur sem, þú veist, finnst líkaminn á sér [einskis] virði... (já)
þú veist … þær missa sjálfsmatið (uhumm)og hérna og þær … bara hérna „for the lack
of a better word“ … þær verða bara brunddollur fyrir menn skilurðu (uhu), þær eru
bara einhverjar plastdúkkur sem er bara riðið og svo er bara farið.
Þarna fer hún aftur út í afleiðingar af kynferðisofbeldi og druslustimplun sem leiddi hana til
dæmis út í að starfa í kynlífsiðnaðinum. Sjálftraustið er í molum og þegar sjálfsvirðinguna
skortir þá er stúlkunni alveg sama hvort aðrir nota hana kynferðislega, eins og Sólrún segir:
þú verður brunddolla fyrir menn. Það talar einmitt Leora Tanenbaum (2015) um, eins og ég
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hef komið inn á, að afleiðingar druslustimplunar eru svipaðar því að hafa orðið fyrir
kynferðislegu ofbeldi þar sem stúlkur verða annaðhvort kynferðislega dofnar og neita sér um
alla upplifun á kynlífi eða verða mjög kynferðislegar og sofa hjá mörgum, en ekki á eigin
forsendum.
Andrea (21) varð fyrir druslustimplun þegar hún svaf hjá nokkrum strákum á stuttu millibili
og allir í skólanum vissu af því. Hún var í menntaskóla þá. Hún er yngri en Sólrún og lendir í
allt öðruvísi druslustimplun, þar koma samfélagsmiðlar við sögu og orðrómurinn er fljótur að
dreifast og er afar óvæginn í hennar garð. Hún segir að þetta hafi verið sér erfitt og vont og
finnst skrýtið að fólk gefi sér leyfi til að skipta sér af kynferðislegum málum annarra. Fólk
gekk upp að henni og sagðist hafa áhyggjur af henni.
Mér fannst þetta frekar ömurlegt en ég hætti samt ekkert að gera það sem ég var að
gera, ég hélt áfram að sofa hjá þeim sem mig langaði að sofa hjá og ég lét þetta ekkert
stoppa mig. Bara hélt mínu striki.
Hún segir að það hafi skipt sig miklu máli að hafa góðan stuðning í kringum sig. Fjölskylda
hennar stóð með henni og vinir. Það rímar við hópviðtölin þar sem viðmælendurnir tala um
mikilvægi þess að stelpa sé með sjálfstraust og geti hrist gagnrýnina af sér með stuðningi
annarra. Hún benti fólki hiklaust á að það myndi ekki tala svona um hana eða spyrja hana ef
hún væri strákur: „af því að það var eins og það hlyti að vera eitthvað að mér út af því að ég
var búin að sofa hjá svona mörgum (já) … þú veist að þetta gæti ekki bara verið eitthvað sem
mig langaði að gera.“ Hún tekur fram mikilvægi þess að hafa sjálfstraust og telur líklegra að
stelpa með lítið sjálfstraust sé kölluð drusla og það hafi meiri áhrif á hana. Henni finnst þó
áberandi að litið er þannig á stelpu sem sefur hjá „mörgum“ að hana skorti viðurkenningu eða
sjálfstraust. Hún geti auðvitað verið að sofa hjá mörgum því hana einfaldlega langar til þess
og það kemur engum við. Þegar hún er spurð að því hvaða augum hún líti orðið drusla og
hvort hún verði vör við að stúlkur kalli sig það sjálfar segir hún:
Já, ég hef alveg kallað sjálfan mig druslu, en á jákvæðan hátt. (Hvernig þá?) Þú veist,
ég nota þetta bara … ég hef verið kölluð drusla og þannig ég nota þetta bara, þú veist
… ekki leyfa fólki að nota þetta sem móðgun heldur bara, já, ég er bara drusla og ég er
ánægð með það (ókei, já), ég sef hjá fólki og ég hef gaman af því og er bara stolt af því,
ég er bara sú sem ég er sko.
Það er auðvitað mjög öflugt að nota svona sterk orð sem hafa verið notuð gegn manni á sinn
eigin hátt. Ef það hjálpar við bataferlið, þá auðvitað ættu konur að gera það. Hins vegar munu
þær líkast til ekki alltaf kalla sig druslur, þetta er tímabil í bataferlinu sem felst í því að leyfa
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öðrum ekki að brjóta sig niður með orðum sem samfélagið hefur ákveðið að séu niðrandi fyrir
konur. Það er eðlilegt að finna sér leið til að komast yfir þann sársauka sem fylgir
druslustimplun og einelti og þetta er leið viðmælenda minna til þess.

4.7. Heildarniðurstöður
Það leikur enginn vafi á að druslustimplun er beint gegn stúlkum og notuð sem vopn gegn
þeim. Enn ríkir mikil tvöfeldni hvað varðar siðferðislegar reglur gagnvart stúlkum og
drengjum í kynlífi. Strákunum leyfist að sofa hjá mörgum en ekki stelpum. Þeir mega sýna
hegðun þar sem þeir vilja kynlíf og leitast eftir því, en stelpurnar þurfa að leyna slíkri hegðun.
Það bendir margt til þess að stúlkur noti druslustimplun frekar sín á milli. Strákar nota hana
minna en stæra sig af sigrum sínum og þá þykir flott að eiga mynd af fáklæddum stúlkum sem
þeim hefur verið sent persónulega. Það er ef til vill skiljanlegt að druslustimplun sé vopn milli
kvenna, þar sem samkeppnin er mikil og óöryggið sprettur meðal annars út frá því. Þær
endurspegla viðhorf samfélagsins með því að gangast undir það hlutverk sem þeim hefur
verið sett. Stúlkum er kennt frá unga aldri að fegurð og athygli karlmanna sé það allra
mikilvægasta sem þær hafa upp á að bjóða. Það er hins vegar erfitt að öðlast þessa athygli og
til þess þarf að hlutgera sjálfa sig og hafa eftirlit með sjálfri sér og öðrum í sömu stöðu. Aldrei
má sýna það að maður leitist eftir athygli, hún verður að virðast áreynslulaus.
Það sem kemur svo einna helst á óvart er að þetta snýst ekki um kynlíf í sjálfu sér. Þetta snýst
ekki um hversu mörgum stúlka hefur raunverulega sofið hjá, heldur hvernig hún ber sig að við
það, er hún með sjálfstraust og nær hún að fela það nógu vel? Þetta snýst um vald og konur
leika hið þjónandi, styðjandi hlutverk kvenleikans. Til þess að ná ofar í stigveldi styðjandi
kvenleikans er mikilvægt að vera sem mest aðlaðandi og þannig halda þær hver annarri niðri
með þessari aðferð druslustimplunar. Það er auðvelt að taka upp þetta vopn og það er sterkt.
Það er hins vegar erfitt að ná slíkum stimpli af sér. Þannig getur í raun hver sem er lent í því
að verða fyrir druslustimplun, sú sem er öðruvísi, sú sem er talin of kynþokkafull og of
daðrandi, of hitt og of þetta. Það er kona sem fer út fyrir norm kvenleikans.
Afleiðingar druslustimplunar geta verið alvarlegar, rétt eins og af öðru einelti, og geta verið
allt frá þunglyndi upp í sjálfsmorð. Stúlkur skipta um og flosna upp úr skóla vegna eineltis á
kostnað kynfrelsis þeirra, svo það er ljóst þetta getur einnig haft mikil áhrif á nám þeirra.
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Það er mikilvægt að halda stöðugri fræðslu og baráttu áfram. Femínistar og margar af þeim
sem hafa orðið fyrir druslustimplun hafa tekið málin í sínar hendur, notað orðin sem hafa
verið notuð gegn þeim á sinn hátt. Gengið í Druslugöngum, berað brjóst sín og krafist þess að
endurheima kynfrelsi sitt og skila skömminni þangað sem hún á heima. Það er bylting sem er
vonandi komin til að vera.

5. Umræður/lokaorð
Þessi rannsókn og ritgerðarskrif hafa reynst mér flóknari en ég gerði mér í hugarlund.
Niðurstöður komu mér oft á óvart og ég þurfti að hugsa um hlutina frá mörgum
sjónarhornum. Þá var erfiðasta verkefni mitt að afmarka efnið, sem teygir anga sína víða í
kynjakerfinu og sumum þessara tenginga var ekki hægt að líta fram hjá, til dæmis þeim við
einelti og Druslugönguna. Einna helst kom mér á óvart hversu mikið af nektarmyndum er í
umferð meðal ungra krakka í dag og hversu alvarlegar afleiðingarnar geta verið fyrir stúlkur
ef myndum af þeim er dreift. Mér þótti einnig mjög áhugavert að uppgötva að druslustimplun
snýst ekki um kynlíf í sjálfu sér heldur um vald. Hún tengist kynjakerfinu, þar sem konum er
markvisst haldið niðri með vopni druslustimplunar. Þá kemur ef til vill mörgum í opna
skjöldu að stelpur dæma hver aðra hart, finnst mikilvægt að tengja sig ekki við aðrar druslur
og dæma aðrar stelpur harkalega fyrir hegðun sem þeim þykir ósæmileg og ósmekkleg.
Þannig er nú það að konur taka einnig þátt í kynjakerfinu og þær fara í sitt hlutverk, hlutverk
styðjandi kvenleika. Það gera þær með því að vera kynferðislega aðlaðandi á réttan hátt, en
hvorki of áberandi né athyglissjúkar. Einnig læra þær að fela sína kynlífsreynslu og þær
stúlkur sem tekst það ekki lenda mjög líklega í druslustimplun.
Í niðurstöðum hefur rannsóknarspurningum þessarar ritgerðar verið svarað. Hér verða þeim
gerð skýr skil:


Verða nemendur varir við þessa druslustimplun og hvernig birtist hún þeim?

Nemendur verða mikið varir við druslustimplun og þá helst í formi tvöfeldni og sem
afleiðinga myndbirtinga af stúlkum. Nektarmyndir eru algengar og pressað er á að senda þær
en afleiðingar eru afar slæmar ef þær berast út víðar. Stúlkur verða þá fyrir druslustimplun
sem er alvarlegt einelti.


Hverjar verða helst fyrir þessari druslustimplun að þeirra mati?
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Hver sem er getur lent í því að verða fyrir druslustimplun en helst þær stúlkur sem samræmast
ekki viðtekinni ímynd kvenna og þykja of áberandi við að leitast eftir athygli með útliti sínu
eða sækjast eftir kynlífi án þess að fela það og finnst það ekki tiltökumál. Þetta eru óskrifuðu
reglurnar um hvernig á að haga sér sem kona. Stúlkurnar þurfa að fela sína kynlífshegðun og
mega ekki sækjast eftir athygli.


Hvaða mögulegu áhrif getur þessi druslustimplun haft á stúlkur sem lenda í henni að
mati viðmælenda?

Hún hefur slæmar afleiðingar, allt frá skömm upp í þunglyndi og jafnvel sjálfsmorð.
Stúlkurnar flosna upp úr skóla og einangrast. Sumar leiðast út í frekari kynlífshegðan (sofa hjá
mjög mörgum eða leiðast jafnvel út í kynlífsiðnaðinn). Þetta brýtur þær niður sem frjálsar
kynverur.
Mikinn styrk og stuðning þarf til að komast yfir þessa stimplun og stúlkurnar sem gera það
eru mjög sterkar. Þær gera það til dæmis með því að eigna sér hugtökin sem hafa verið notuð
gegn þeim og afbaka merkingu þeirra, gera merkinguna jákvæða í eigin huga. Kalla sjálfar sig
druslur og hórur og neita að skammast sín fyrir það.
Hins vegar þarf að rannsaka þetta efni nánar, til dæmis hvað varðar algengi þess að stúlkur
verði fyrir því einelti sem druslustimplun er og hvernig kynferðisleg áreitni birtist meðal
nemenda á unglingastigi og framhaldsskólastigi landsins. Það sem er helst til ráða er að nota á
réttan hátt öflugasta vopnið sem við eigum; menntun og fræðslu. Efla þarf kynfræðslu fyrir
unglinga og gera kynjafræði að skylduáfanga fyrir alla. Ekki nægir að ræða um kynlíf sem
líkamlega athöfn, ræða þarf við unglingana um að virða mörk annarra og bera virðingu hvert
fyrir öðru. Ræða þarf við þá um nauðsyn samþykkis í kynlífi og hvernig samþykki er veitt.
Það er veitt af fúsum og frjálsum vilja til að taka þátt í kynlífi en ekki fengið með þrýstingi
eða þögn, þar sem manneskja neitar ekki hreint út en er ef til vill ófær um það vegna hræðslu
eða ölvunar. Fullkomlega eðlilegt er uppgötva sig sem kynveru á unglingsárum, hvort sem um
samkynhneigð, gagnkynhneigð eða annað er að ræða. Þessu fylgir að fara í sleik á böllum,
prófa sig áfram í klæðaburði og svo margt fleira. Mikilvægt er að þetta sé gert á þeirra eigin
forsendum. Hins vegar er ekkert eðlilegt við að stelpur þurfi að upplifa skömm vegna þessara
eðlilegu kynhvata en ekki strákar. Það er ekki eðlilegt að okkur sé kennt að bera minni
virðingu fyrir stúlkum sem hafa sofið hjá eða orðið fyrir að nektarmyndum af þeim sé lekið á
netið. Fyrir stráka eru afleiðingar af slíku ekki hinar sömu. Þessi hræðsla við kynhvöt kvenna

76

liggur djúpt í kynjakerfinu og þannig er þeim markvisst haldið niðri. Druslustimplun er eitt
öflugasta vopn gegn konum í dag.
Menntakerfið verður einnig að vera í stakk búið að takast á við afleiðingar druslustimplunar.
Kennara skortir fræðslu um kynjafræði og hún ætti að vera hluti af skyldunámi þeirra.
Kennarar geta nýtt sér nútímatækni og til dæmis horft með nemendum á myndbönd Laci
Green eða annarra kynfræðinga, sérstaklega ef þeim finnst erfitt að ræða málin á eigin spýtur.
Kennarar þurfa að vita að kynferðisleg áreitni gagnvart jafnaldra stúlkum er ekki eðlilegur
hluti af þroskaferli stráka. Og það er ekki eðlilegur hluti af þroskaferli stúlkna að stimpla hver
aðra sem druslu og álasa hver annarri fyrir hegðun sem samræmist ekki því sem þeim hefur
verið kennt að sæmir góðum stúlkum. Slíkt er ekki bara heftandi, það er skemmandi.
Gagnvart því að fá að dafna í samfélagi sem manneskja með sjálfstraust og þor til að takast á
við áskoranir lífsins og leggja sitt af mörkum til þjóðfélagsins.
Ég horfi björtum augum til framtíðarinnar, femínistadruslur landsins sameinast og gefa ekkert
eftir. Þær standa vörð hver um aðra og krefjast hlustunar og breytinga. Þær ganga í
Druslugöngum, frelsa geirvörtur sínar og tjá sig opinberlega um reynslu sína af kynferðislegu
ofbeldi. Það verður ekki aftur snúið. Merkingarlaust verður að kalla konur druslur þegar þær
hafa afbakað merkingu orðsins og kallað fram kynfrelsi á svo víðtækan hátt. Stríðið er ekki
unnið en einhvers staðar þarf að hefjast handa og ég er vongóð um að við séum á réttri leið
með því að nýta samtakamátt okkar allra.
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Viðauki
Hér er myndin sem ég sýndi krökkunum í rýnihópaviðtölum mínum:
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Hér er lag með einum af mínum uppáhaldshljómsveitum þegar ég var unglingur (Destiny´s
Child). Þarna er um að ræða mjög mikla drusluskömm og endurspeglar myndbandið við lagið
það viðhorf einnig mjög:
Nasty Girl
You's a nasty (nasty) Trashy (nasty)
Sleazy (nasty) Classless (nasty)

Nasty put some clothes on, I told ya
Don't walk out your house without no clothes on, I told ya
Girl what ya thinkin' bout lookin' that to' down, I told ya
These men don't want no hot female that's been around the block female, you nasty girl (2x)

Shakin' that thang on that man, lookin' all stank and nasty
Swore you look cute girl in them dukes, booty all out lookin' trashy
Sleazy put some clothes on, I told ya
Don't walk out ya heezy without clothes on, I told ya
You nasty girl, you nasty you trashy
You classless girl, you sleazy you freaky
I ain't never met a girl that does the things that you do
Change don't come your way it will come back to you
Put some clothes on girl
Nasty put some clothes on, I told ya.... (2x)
Booty all out, tongue out her mouth, cleavage from here to Mexico
She walks wit a twist, one hand on her hip, when she gets wit'cha she lets it go
Nasty put some clothes on, you look to' down
Nasty don't know why you, will not sit down
Heels on her feet, swear she's in heat, flirtin' wit every man she sees
Her pants hangin' low, she never says no, everyone knows she's easy
Nasty put some clothes on, you lookin' stank
Nasty what's your problem, you should be ashamed

Hard... for women like me who try to have some intergrity
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You make it hard... for girls like myself who respect themselves
And have dignity
You nasty girl, you nasty, you trashy
You classless girl, you sleazy, you freaky
N-A-S-T-Y ya nasty, F-R-E-A-K ya freaky
Girl where's your P-R-I-D-E, put some clothes on

Nasty put some clothes on, I told ya... (2x)

Oh oh oh oh oh oh oh ohh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh ohh oh oh oh [Repeat]
You so nasty girl, you so... you so nasty girl
You so nasty girl, you so... you so nasty girl
Put some clothes on girl!

Nasty put some clothes on, I told ya
Don't walk out your house without no clothes on, I told ya
Girl what ya thinkin' bout lookin' that to' down, I told ya
These men don't want no hot female that's been around the block female, you nasty girl

Þarna sé ég að það sem mér fannst frábært sem unglingur hefur breyst til muna með þekkingu
minni sem ég hef í dag. Þetta lag lýsir gríðarlegri druslustimplun þar sem stúlku er gert að
skammast sín fyrir klæðnað sinn og hegðun. Kynjagleraugun hafa opnað augun svo það er
ótrúlegt að líta til baka og hugsa til þess að mér fannst ekkert athugavert við þetta á sínum
tíma. Undirstrikun í texta er eigin viðbót.
Gert er ráð fyrir að kona sem klæðir sig á ákveðinn hátt hafi ekki sjálfsvirðingu og gert er ráð
fyrir samkeppni kvenna á þessum vettvangi. Ekki að það skipti máli, en stúlkurnar í þessari
hljómsveit eru ekki þekktar fyrir að vera fullklæddar – það virðist vera í lagi fyrir sumar en
ekki aðrar. Þetta snýst því um vald og stéttaskiptingu en ekki kynhegðun. Seinna meir hefur
þó söngkonan Beyoncé, aðalsöngkona þessarar sveitar, komið fram og stutt opinberlega
málstað femínisma, talað fyrir kynfrelsi og mátt kvenna.
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Einnig er gert ráð fyrir að konur séu í hlutverki fyrir karlmann, þ.e. þeirra verund og val á
klæðnaði ætti að snúast um hvað karlmenn vilja: „These men don't want no hot female that's
been around the block female, you nasty girl.“ Þeir vilja sem sagt ekki konu sem hefur sofið
hjá mörgum eða öllu hverfinu.
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Myndir sem koma meðal annars upp í leitarvélinni Google þegar flett er upp á orðinu slut:

Hér eru myndirnar tengdar við það að konur sem teljast druslur mættu búast við því að vera
naugðað og ættu því ekki að kenna neinum nema sjálfum sér um. Á mynd 2 stendur til að
mynda „Rape; expect a bit of it“ eða „við því skal búast“. Þarna er nauðgun, háalvarlegur
glæpur, gerð að aðhlátursefni og stúlkur niðurlægðar.

Hérna er niðurlæging kvenna aftur gerð að aðhlátursefni og það á kostnað kynfrelsis þeirra.
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Þetta voru myndirnar sem mér þóttu hvað jákvæðastar fyrir utan myndir frá Druslugöngum,
en þær hafa líka oft verið afbakaðar á kostnað þeirra baráttukvenna sem fyrir þeim standa. Hér
eru ákveðin skilaboð með myndunum sem mér finnast vera sterk. Á mynd 1 stendur að
fjölmiðlar séu notaðir til að segja stúlkum að vera kynþokkafullar en þegar þær gera það eru
þær kallaðar druslur. Það er engin leið að vinna þennan leik tvöfeldnis þar sem karlmenn eru
alltaf í valdastöðu yfir kynfrelsi kvenna.
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