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Útdráttur	

Kyngervi	er	einn	veigamesti	þátturinn	í	sjálfsmynd	einstaklings,	en	það	er	hluti	af	veruhætti	

hans	og	mótast	því	út	frá	hugmyndum	samfélagsins	um	það	hvernig	einstaklingar	af	hvoru	kyni	

fyrir	 sig	 eiga	 að	 hegða	 sér.	 Karlmennska,	 og	 kvenleiki,	 eru	 því	 samfélagslega	 sakapaðar	

hugmyndir	sem	eru	breytilegar	eftir	tíma,	samfélögum,	menningarheimum	og	manneskjum	

innan	 þeirra.	 Jafnframt	 eru	 þau	 breytileg	 eftir	 aldri,	 samfélagsstöðu	 og	 félagsmótun	

einstaklings.		

	 Í	 þessari	 ritgerð	 verður	 fjallað	 um	 ofurkarlmennsku	 og	 birtingarmynd	 hennar	 í	

fjölmiðlum.	Ofurkarlmennska	 er	 safn	 persónuleikaeinkenna,	 og	 í	 stuttu	máli	 sagt	mjög	 ýkt	

útgáfa	 af	 því	 sem	 telst	 vera	 karlmannlegt.	 Stuðst	 er	 við	 fjögur	 megineinkenni	 þegar	

ofurkarlmennska	er	metin	og	skoðuð.	Það	er	ofbeldishneigð	og	ýgi,	harka	og	tilfinningastjórn,	

áhættusækni	og	óttaleysi,	og	kaldranalegt	hugarfar	gagnvart	konum	og	kynlífi.	Hegðun	sem	

einkennist	af	ofurkarlmennsku	fylgja	ýmsar	neikvæðar	hliðar	á	borð	við	vanvirðingu	gagnvart	

konum,	upphafningu	á	ofbeldi	og	erfiðleika	með	að	finna	til	samkenndar	með	öðrum.	Þá	gefa	

rannsóknir	til	kynna	að	menn	sem	sýna	ofurkarlmennskuhegðun	séu	líklegri	en	aðrir	til	að	beita	

kynferðisofbeldi	og	sýna	ýgi	í	samskiptum	við	fólk.		

	 Fjölmiðlar	 eiga	 sinn	 þátt	 í	 að	 móta	 og	 viðhalda	 ofurkarlmennsku	 hjá	 drengjum	 og	

mönnum.	Ljóst	er	að	birtingarmyndir	ofurkarlmennsku	eru	mjög	algengar	í	fjölmiðlum,	ekki	

síst	 í	 auglýsingum,	 en	 það	 normgerir	 og	 styrkir	 enn	 frekar	 ofurkarlmennskuhugmyndir	 og	

einkenni.	Rannsóknir	 sýna	að	birtingarmyndir	karlmennsku	 í	 fjölmiðlum	eru	þó	mjög	ólíkar	

eftir	því	hver	markhópur	efnisins	er.	Ungir	menn	og	menn	af	lægri	stéttum	samfélagsins	eru	

mun	líklegri	en	aðrir	til	að	sjá	ofurkarlmennsku	hampað	í	auglýsingum	og	sjónvarpsefni,	en	það	

eru	einmitt	hóparnir	tveir	sem	eru	í	mestri	áhættu	á	að	tileinka	sér	ofurkarlmennsku.	
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Abstract	

Gender	 is	 one	 of	 the	most	 important	 aspects	 of	 individual	 identity.	 It	 forms	 a	 part	 of	 the	

habitus,	and	is	thus	shaped	by	society’s	ideas	of	how	individuals	of	each	gender	should	behave.	

Masculinity	and	femininity	are	social	constructs	which	change	over	time,	social	groups	and	

cultures,	and	are	influenced	by	an	individual’s	age,	social	standing	and	socialisation.	

	 This	paper	will	discuss	hypermasculinity	and	its	portrayal	in	media.	Hypermasculinity	is	

a	 collection	 of	 personality	 traits,	which	 can	 in	 short	 be	 described	 as	 a	 highly	 exaggerated	

version	of	what	is	normally	considered	masculine.	The	study	of	hypermasculinity	is	guided	by	

four	 principal	 characteristics:	 violent	 behavior	 and	 aggression;	 toughness	 and	 emotional	

control;	risk	seeking	behavior	and	fearlessness;	and	calloused	attitudes	toward	women	and	

sex.	 Hypermasculine	 behavior	 can	manifest	 itself	 in	 a	 number	 of	 negative	ways,	 including	

disrespect	 towards	women,	glorification	of	violence,	and	difficulties	 in	 feeling	empathy	 for	

others.	Research	also	suggests	that	men	who	display	hypermasculine	behavior	are	more	likely	

to	commit	acts	of	sexual	violence	and	act	aggressively	in	interacting	with	people.	

	 The	media	plays	a	part	 in	shaping	and	maintaining	hypermasculinity	among	boys	and	

men.	Displays	of	hypermasculinity	are	very	frequent	in	media,	not	least	in	advertising,	which	

normalizes	and	 strengthens	hypermasculinity	 and	 its	 symptoms.	However,	 research	 shows	

that	the	portrayal	of	masculinity	in	media	varies	significantly	based	on	the	target	audience.	

Young	men	and	those	of	lower	socio-economic	status	are	far	more	likely	than	others	to	see	

hypermasculinity	celebrated	in	advertising	and	television,	and	are	also	those	most	at	risk	in	

adopting	hypermasculine	behaviors.	
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Inngangur 

Karlmennska	(e.	masculinity)	og	hugmyndir	þar	að	lútandi	hafa	í	gegnum	tíðina	ekki	verið	mjög	

algengt	umfjöllunarefni	í	mannfræði,	þrátt	fyrir	að	greinin	hafi	einkennst	af	því	að	„karlmenn	

tali	við	aðra	karlmenn	um	karlmenn“	(Gutman,	1997).	Karlmenn	og	karlmennska	hafa	þannig	

lengi	verið	miðlæg	eining	sem	allt	er	miðað	út	frá	og	borið	saman	við,	þó	svo	að	karlmennska	

hafi	ekki	verið	skoðuð	sérstaklega.		Á	undanförnum	árum	hefur	þó	áhuginn	á	því	að	rannsaka	

og	 skrifa	 um	 karlmenn	 og	 birtingarmyndir	 karlmennsku	 aukist	 gríðarlega,	 jafnt	 innan	

mannfræði	sem	og	í	öðrum	fögum	(Gutman,	1997;	Cornwall	og	Lindisfarne,	1994).		

Markmið	þessarar	ritgerðar	er	að	fjalla	um	karlmennsku	í	því	skyni	að	varpa	ljósi	á	hvað	

felst	í	hugtakinu	ofurkarlmennska	(e.	hypermasculinity)	og	skoða	hver	birtingarmynd	hennar	

er	í	fjölmiðlum,	þá	helst	auglýsingum.	Einnig	verður	skoðað	hvaða	þættir	hafi	áhrif	á	það	hvort	

menn	tileinki	sér	eiginleika	sem	falla	undir	ofurkarlmennsku,	og	hvaða	hlutverk	fjölmiðlar	spila	

í	því	samhengi.	Stuðst	verður	við	rannsóknir	og	greinar	eftir	fræðimenn	úr	ýmsum	greinum,	

svosem	sálfræði	og	karlafræðum,	auk	mannfræðinnar.		

Umfjöllunin	skiptist	í	fjóra	kafla,	og	sá	fyrsti	heitir	Hugtök	og	kenningar.	Þar	verður	rakin	

stuttlega	saga	femínisma	innan	mannfræði	og	áhrif	hans	á	greinina.	Þá	verður	einnig	fjallað	

um	kenningar	Marcell	Mauss	(1973)	og	Pierre	Bourdieu	(1977)	um	habitus	eða	veruhátt	en	

samkvæmt	þeim	er	öll	hegðun	okkar	og	hugmyndir,	allt	frá	göngulagi	að	fegurðarskyni,	mótuð	

af	umhverfi	okkar	og	því	samfélagi	sem	við	ölumst	upp	 í.	Út	frá	því	er	auðvelt	að	draga	þá	

ályktun	 að	 hugmyndir	 okkar	 um	 karlmennsku	 séu	 hluti	 af	 veruhætti	 okkar,	 og	 því	 sé	

birtingarmynd	 hennar	 ólík	 eftir	 samfélögum.	 Það	 samræmist	 því	 sem	 helstu	

karlmennskufræðingarnir	segja	um	karlmennsku	(sjá	til	dæmis	Kimmel,	2007;	Ingólfur	Ásgeir	

Jóhannesson,	2004),	en	þar	næst	verða	teknar	fyrir	skilgreiningar	á	kyngerfi	og	karlmennskum.	

Michael	Kimmel	(2007)	lítur	svo	á	að	karlmennska	sé	samansafn	hugmynda	og	merkininga	sem	

taka	sífelldum	breytingum.		Hann	segir	hugtakið	vera	fljótandi	og	breytilegt	eftir	tíma,	og	því	

þurfi	að	skoða	það	í	sögulegu	samhengi-	það	feli	ekki	í	sér	útskýringu	á	innra	eðli	karlmanna	

heldur	 sé	 það	 samfélagslega	 skapað.	 Þar	 af	 leiðandi	 er	 hafi	 karlmennska	 ólíka	merkingu	 í	

ólíkum	 menningarheimum	 auk	 þess	 sem	 skilgreiningar	 okkar	 á	 henni	 séu	 síbreytilegar	

(Kimmel,	2007).	Því	næst	verður	ríkjandi	karlmennska	(e.	hegemonic	masculinity)	tekin	fyrir,	

en	 það	 hugtak	 á	 við	 um	 hugmyndafræði	 sem	 meðal	 annars	 styrkir	 yfirgnæfandi	 stöðu	

ákveðinna	 karla	 í	 samfélaginu	 og	 jafnframt	 undirskipun	 kvenna	 og	 ákveðinna	
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karlmennskuímynda.	Karlmennskuímyndir	raðast	upp	í	ákveðið	valdakerfi,	þar	sem	sumar	eru	

ríkjandi	en	aðrar	eru	undirskipaðar	og	njóta	minni	virðingar	(Connell,	2005).	

	 Annar	kafli	heitir	Ofurkarlmennska,	en	þar	verður	samnefnt	hugtak	skoðað	og	skilgreint	

nánar.	Ofurkarlmennska	(e.	hyper-masculinity)	eru	ýktar	hugmyndir	um	það	hvað	felst	í	því	að	

vera	karlmaður.	Þessu	má	skipta	upp	í	fjórar	grunnhugmyndir;	karlmenn	eru	harðir	af	sér	og	

ekki	 tilfinningasamir,	 karlmenn	 eru	 ofbeldisfullir,	 þeir	 hræðast	 ekki	 hættur	 og	 þeir	 hafa	

tilfinningalaus	viðhorf	til	kvenna	og	kynlífs	(Vokey,	Tefft	og	Tysiaczny,	2013).		

Þá	verður	mælikvarði	Mosher	og	Sirkin	(1984)	á	ofurkarlmennsku	kynntur	til	sögunnar,	

eða	HMI	mælikvarðinn	(Hypermasculinity	Inventory).	HMI	mælikvarðinn	er	í	formi	krossaprófs	

þar	sem	spurningarnar	eiga	að	meta	skoðanir	og	viðhorf	próftaka	í	þeim	fjórum	flokkum	sem	

einkenna	ofurkarlmennsku	og	taldir	eru	upp	hér	að	ofan.	Fjallað	verður	um	gagnrýni	á	prófið	

sem	Jay	Peters,	Carey	Nason	og	Winston	M.	Turner	settu	 fram	árið	2007,	en	þeir	 töldu	að	

vegna	 þess	 að	 prófið	 léti	 þátttakendur	 velja	 milli	 tveggja	 öfgafullra	 staðhæfinga	 væru	

niðurstöðurnar	 ekki	 nógu	marktækar.	 Þeir	 lögðu	 til	 að	 prófinu	 yrði	 breytt	 á	 þann	 veg	 að	

staðhæfingunum	tveimur	væri	stillt	upp	sem	sitt	hvor	endinn	á	skala	frá	0-10	og	þátttakendur	

látnir	 merkja	 við	 hvar	 á	 skalanum	 þeirra	 viðhorf	 lægi.	 Með	 þessu	 töldu	 þeir	 að	 hægt	 fá	

nákvæmari	niðurstöður,	og	minnka	líkurnar	á	því	að	fólk	veldi	bara	þann	kost	sem	þeir	töldu	

mest	samfélagslega	viðeigandi.				

Síðan	verður	fjallað	um	hvað	er	talið	valda	ofurkarlmennskueinkennum,	en	Mosher	og	

Tomkins	 (1988)	 settu	 fram	 þá	 tilgátu	 að	 hegðun	 sem	 tengist	 ofurkarlmennsku	 lærist	 við	

félagsmótun	kynjanna	í	félags-	og	menningarlegu	nærumhverfi	sem	og	innan	fjölskyldunnar.	

Þeir	 telja	að	ef	 foreldrar	beita	óhóflegri	 fyrirlitningu	og	niðurlægingu	 í	uppeldinu	móti	það	

drengi	með	þeim	hætti	að	þeir	forðist	að	sýna	tilfinningar	á	borð	við	ótta	eða	vanlíðan	og	þar	

með	sé	ýtt	undir	ýkta	karlmennsku	(Mosher	og	Anderson,	1986).	Drengir	upplifa	síðan	skömm	

og	sjálfsfyrirlitningu	þegar	þeir	ná	ekki	að	uppfylla	karlmennskuhugmyndir	um	hugrekki	og	

stillingu	(Mosher	og	Sirkin,	1984;	Zaitchik	og	Mosher,	1993).	

Í	lok	annars	kafla	verður	fjallað	um	tengsl	ofurkarlmennsku	við	ákveðna	aldurshópa	og	

stéttarstöðu	karlmanna.	Nefnd	verða	dæmi	um	samfélagshópa	sem	eru	líklegri	en	aðrir	til	að	

aðhyllast	ofurkarlmennskuhugmyndir.	

Þriðji	 kafli	 heitir	 skaðleg	 karlmennska,	 en	 í	 honum	 er	 sagt	 frá	 skaðsemi	 ríkjandi	

karlmennsku.	Margir	líta	svo	á	að	ríkjandi	karlmennska	sé	eingöngu	skaðleg	fyrir	konur,	en	í	
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kaflanum	verður	það	útskýrt	hvernig	 ríkjandi	 karlmennska	hefur	áhrif	 á	 líf	 karlmanna.	Hún	

upphefur	 ákveðinn	 hóp	 karlmanna	 en	 jaðarsetur	 aðra,	 hún	 takmarkar	 frelsi	 og	möguleika	

karlmanna	á	margan	hátt	og	verður	þess	valdandi	að	margir	þeirra	upplifa	ótta	og	kvíða	við	að	

uppfylla	ekki	kröfur	karlmennskunnar.	Þá	verður	fjallað	um	krísu	karlmanna	í	föðurhlutverkinu,	

en	vegna	hraðra	samfélagsbreytinga	að	undanförnu	upplifa	margir	feður	að	þeir	viti	ekki	hvert	

hlutverk	þeirra	innan	fjölskyldunnar	sé.	Í	 lok	annars	kafla	verður	fjallað	um	karlmennsku	og	

ofbeldi,	 en	 eins	 og	 Michael	 Kimmel	 og	 Matthew	 Mahler	 benda	 á	 er	 enginn	 þáttur	 í	

tölfræðilegum	mælingum	á	kynjunum	jafn	ólíkur	og	viðhorf	þeirra	til	ofbeldis.	Karlmenn	eru	

mun	líklegri	til	að	hafa	jákvætt	viðhorf	til	ofbeldis,	til	að	beita	ofbeldi	og	til	að	verða	fyrir	ofbeldi	

heldur	en	konur.	Því	verður	þetta	karllæga	vandamál	skoðað	sérstaklega.	

Fjórði	 kafli	 heitir	 Karlmennskur	 í	 fjölmiðlum,	 en	 í	 honum	 verður	 farið	 yfir	

birtingarmyndir	karlmennsku,	sér	í	lagi	ofurkarlmennsku,	í	fjölmiðlum	og	hvaða	áhrif	þær	hafa	

á	karlmenn	og	hugmyndir	þeirra	um	ofurkarlmennsku.	Kynntar	verða	tvær	þekktar	kenningar	

úr	 félagsvísindum	 sem	 renna	 stoðum	 undir	 það	 að	 birtingarmyndir	 ofurkarlmennsku	 í	

fjölmiðlum	 hafi	 áhrif	 á	 viðhorf	 fólks	 til	 hennar.	 Önnur	 er	 ræktunarkenning	 (e.	 cultivation	

theory)	 George	 Gerbner	 (1966),	 en	 hún	 segir	 að	 fjölmiðlar	 spili	 stóran	 þátt	 í	 að	 móta	

hugmyndir	neytenda	um	umheiminn.	Þær	 ímyndir	 sem	birtist	okkur	 í	 fjölmiðlum	geti	verið	

mjög	 óáreiðanlegar,	 og	 oft	 hannaðar	 til	 þess	 að	 selja	 vörur	 en	 ekki	 til	 að	 endurspegla	

raunveruleikann.	Engu	að	síður	mótist	viðhorf	og	trú	neytenda	af	þeirri	mynd	sem	fjölmiðlar	

birta	 þeim	 endurtekið.	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 því	 oftar	 sem	 neytendur	 sjá	 ákveðnum	

fjölmiðlaímyndum	 bregða	 fyrir	 því	 líklegra	 er	 að	 þeir	 samþykki	 þær.	 Sú	 seinni	 er	

félagsnámskenning	(e.	social	learning	theory)	Albert	Bandura	(1977),	en	hún	færir	rök	fyrir	því	

að	 fólk	 læri	 viðeigandi	 menningarlega	 hegðun,	 þar	 með	 talið	 þá	 hegðun	 sem	 tengist	

kynjahlutverkum	í	gegnum	athuganir	á	öðrum,	félagsnám	og	mismunastyrkingu	(e.	differential	

reinforcement).	Fjölmiðlar	hafa	því	víðtæk	áhrif	á	félagsnám	og	styrkingu	hegðunar	á	meðal	

ungs	fólks.	

	 Næst	verður	sagt	 frá	yfirgripsmikilli	 rannsókn	sem	gerð	var	 í	Bandaríkjunum	á	 tíunda	

áratugnum	á	fjölmiðlanotkun	barna,	og	áhrifum	fjölmiðlanotkunar	á	hugmyndir	um	karlmenn	

og	karlmennsku.	Síðan	verður	fjallað	um	auglýsingar	og	birtingarmyndir	karlmennsku	í	þeim.	

Síðast	verða	kynntar	tvær	rannsóknir	á	birtingarmyndum	karlmennsku	í	auglýsingum.	Í	þeirri	

fyrri	 rannsaka	 Vokey,	 Tefft	 og	 Tysiaczny	 (2013)	 ofurkarlmennskueinkenni	 í	 auglýsingum	 í	
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bandarískum	tímaritum,	og	skoða	hvernig	notkun	ofurkarlmennskueinkenna	er	misjöfn	eftir	

aldri	 og	 samfélagsstöðu	markhópsins.	 Sú	 seinni	 er	 eftir	 Gentry	 og	Harrison	 (2010)	 en	 þeir	

skoða	hvernig	birtingarmyndir	karlmennsku	eru	misjafnar	eftir	því	hvort	markhópurinn	eru	

karlar,	konur	eða	börn.		

	

Áður	en	lengra	er	haldið	er	rétt	að	gera	grein	fyrir	minni	aðkomu	að	efninu:	Áhugi	minn	á	þessu	

umfjöllunarefni	vaknaði	í	kring	um	það	þegar	ég	sat	tvo	valáfanga	utan	Mannfræðideildarinnar	

í	 HÍ.	 Annar	 þeirra	 var	 inngangur	 að	 kynjafræði	 og	 hinn	 fjallaði	 um	 klám	 og	 ofbeldi	 í	

myndmiðlum.	Báðir	þessir	áfangar	vöktu	mig	til	umhugsunar	um	hluti	sem	ég	hafði	lítið	sem	

ekkert	velt	fyrir	mér	áður,	og	urðu	til	þess	að	mig	langaði	að	skoða	bæði	kyn	og	fjölmiðla	betur.	

Því	meira	sem	ég	skoðaði	því	betur	sá	ég	að	birtingarmynd	kvenna	í	fjölmiðlum	hefur	verið	

mun	meira	skoðuð	heldur	en	karlmanna,	og	það	varð	til	þess	að	mig	langaði	að	hella	mér	út	í	

það	að	skoða	birtingarmyndir	karlmanna	í	fjölmiðlum.	Jafnframt	hefur	frasinn	„boys	will	be	

boys“	lengi	verið	mér	hugleikinn,	og	ég	hef	velt	fyrir	mér	hvaða	merking	er	á	bak	við	þessi	orð.	

Hefur	 samfélagið	 virkilega	 svo	 litla	 trú	á	drengjum	að	við	 gerum	 ráð	 fyrir	 að	þeir	 geti	 ekki	

hegðað	sér	vel	eða	haft	stjórn	á	sér?	Eða	er	þessi	frasi	notaður	sem	afsökun	fyrir	því	að	leyfa	

drengjum	að	hegða	sér	eins	og	þeir	vilja?	Hvort	sem	heldur	er	þá	er	enginn	sambærilegur	frasi	

til	að	afsaka	slæma	hegðun	stúlkna	(að	minnsta	kosti	er	enginn	jafn	algengur),	sem	segir	okkur	

að	samfélagið	geri	ráð	fyrir	að	hægt	sé	að	ætlast	til	þess	að	þær	hafi	alltaf	stjórn	á	sér.		
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1 Hugtök og kenningar 

Í	þessum	kafla	verður	farið	stuttlega	yfir	sögu	feminísma	innan	mannfræðinnar	og	áhrif	hans	

á	 greinina.	 Kenningar	 Marcel	 Mauss	 og	 Pierre	 Bourdieu	 um	 habitus,	 eða	 veruhátt,	 verða	

kynntar	og	mikilvæg	hugtök	á	borð	við	kyngerfi,	karlmennska	og	ríkjandi	karlmennska	verða	

skilgreind.		

1.1 Mannfræði og kyn 

Mannfræði	einkenndist	lengi	vel	af	karlaslagsíðu,	það	er	uppistaða	hennar	voru	verk	eftir	karla	

og	um	karla,	en	ekkert	var	þó	 rýnt	 í	 karlmennskuna	sjálfa.	Það	er	 tiltölulega	nýtilkomið	að	

fjallað	sé	um	karlmennsku	sérstaklega	í	mannfræðinni,	sem	og	öðrum	félags-	og	hugvísindum,	

en	upphaf	þess	má	rekja	til	femíniskrar	byltingar	(Gutman,	1997).			

Sjöundi	og	áttundi	áratugurinn	voru	miklir	umbrotatímar	í	vestrænum	samfélögum,	ekki	síst	

Bandaríkjunum.	Miklar	samfélagslegar	breytingar	áttu	sér	stað	og	umræður	um	kynjahlutverk	

og	 það	 óréttlæti	 sem	 vestrænar	 konur	 töldu	 sig	 lifa	 við,	 voru	 háværar.	 Áhrifa	 baráttu	

kvennahreyfinga	og	femínisma	fór	að	gæta	 í	mannfræðinni	og	augu	mannfræðinga	fóru	að	

beinast	 að	 kyni.	 Uppúr	 1970	 þróaðist	 því	 sjálfstæð	 undirgrein	 mannfræðinnar,	 femínisk	

mannfræði,	sem	lagði	áherslu	á	að	skoða	og	skilja	kerfisbundna	kynbundna	kúgun,	greina	áhrif	

kynbundinnar	útilokunar	og	berjast	fyrir	samfélagslegum	breytingum	(Mascia-Lees	og	Black,	

2000)	

Ted	 Lewellen	 (2003)	 skiptir	 femíniskri	 mannfræði	 í	 þrjú	 tímabil,	 eða	 bylgjur,	 og	

samkvæmt	 hans	 skiptingu	 hófst	 fyrsta	 femíniska	 bylgjan	 á	 sjöunda	 áratugnum.	 Þá	 fóru	

mannfræðingar	að	vilja	bæta	úr	þeirri	karlaslagsíðu	sem	hafði	einkennt	fræðigreinina	fram	að	

því.	Mannfræðin	hafði	verið	gagnrýnd	fyrir	það	að	hunsa	þátt	kvenna	í	mannfræðirannsóknum	

og	skrifum,	og	 jafnframt	fyrir	að	misskilja	konur	og	gefa	rangar	hugmyndir	um	þær.	Raddir	

kvenna	 komu	 sjaldan	 fram	 í	 etnógrafíum	 og	mjög	 lítið	 var	 um	 að	 þeirra	 sjónarhorn	 væru	

skoðuð	á	nokkurn	hátt.	Aðaláhersla	þessarar	fyrstu	bylgju	var	að	vinna	gegn	karlaslagsíðu	(e.	

male	bias)	í	mannfræðinni	og	að	koma	konum	inn	í	mannfræðina	(Lewellen,	2003).	

				 Í	annarri	bylgjunni	færðist	áherslan	af	konum	á	kyngervi	og	það	að	skoða	kyngervi	sem	

félagslega	mótað	fyrirbæri.	Kyngervi,	hið	félagslega,	var	aðgreint	frá	kyni,	hinu	líffræðilega	og	

bent	var	á	að	kyngervi	þyrfti	alltaf	að	skoða	í	sambandi	hvort	við	annað.	Ekki	væri	hægt	að	

skoða	kvenleika	án	þess	að	fjalla	líka	um	karlmennsku	og	öfugt.	Undirskipun	kvenna	og	karllæg	
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völd	voru	mikið	skoðuð	á	þessu	tímabili	(Lewellen,	2003).	

				 Þriðja	bylgjan	einkennist	af	póstmódernískum	sjónarhornum,	áhrifum	frá	hnattvæðingu	

og	 síðnýlendustefnu	 (e.	 postcolonial	 theory).	 Mannfræðingar	 urðu	 meðvitaðir	 um	 að	

fræðigreinin	hefði	tilhneigingu	til	að	skoða	allt	út	frá	eigin	vestrænu	heimssýn	og	það	dró	úr	

samanburði	og	alhæfingum	í	etnógrafíum	(Lewellen,	2003).	

Ýmsir	 mannfræðingar	 höfðu	 stundað	 það	 sem	 nú	 er	 talað	 um	 sem	 femíníska	

mannfræði	 fyrir	 1970,	 áður	 en	 það	 var	 skilgreint	 sérstaklega	 innan	 greinarinnar.	 Kvenkyns	

mannfræðingar	eins	og	Elsie	Clews	Parsons,	Alice	Fletcher	og	Phyllis	Kaberry	(sjá	Mascia-Lees	

og	Black,	2000)	gerðu	rannsóknir	snemma	á	tuttugustu	öldinni	þar	sem	þær	skoðuðu	konur	og	

settu	raddir	þeirra	í	forgrunn.	Ein	sú	þekktasta	af	þessum	brautryðjendum	er	Margaret	Mead,	

en	 framlag	 hennar	 til	 femíniskrar	mannnfræði	 þykir	 gríðarlega	 veigamikið.	 Hún	 var	meðal	

annars	einna	 fyrst	 til	 að	hrekja	hugmyndir	um	 líffræðilegar	ástæður	 fyrir	mun	á	 kynjunum	

(Mascia-Lees	og	Black,	2000).	

Þó	að	verkum	þessara	kvenna	hafi	almennt	verið	vel	tekið	þegar	þau	voru	gefin	út	var	

það	ekki	fyrr	en	í	kring	um	1970	sem	farið	var	að	líta	á	þau	sem	mikilvæg	og	brautryðjandi	verk	

(Mascia-Lees	og	Black,	 2000).	Höfundar	þessara	 verka	eru	nú	álitnir	 formæður	 femíniskrar	

mannfræði,	sem	þróaðist	í	sjálfstæða	undirgrein	í	kring	um	1970	með	það	helsta	hlutverk	að	

skoða	margbreytileika	kynhlutverka	og	mikilvægi	þeirra,	og	vinna	að	því	að	leiðrétta	karllæga	

sýn	og	yfirráð	í	samfélögum	(Mascia-Lees	og	Black,	2000).	

          

1.2 Skilgreiningar 

1.2.1 Habitus eða veruháttur 

Franski	félagsfræðingurinn	Marcel	Mauss	sem	var	uppi	1872-1950	setti	fram	þá	kenningu	að	

líkami	manna	byggi	yfir	ákveðinni	tækni,	eða	færni	til	að	hreyfast,	og	hún	væri	félagslega	lærð.	

Hreyfingar	og	 líkamleg	 tjáning	 væri	mótað	af	 hefðum	þess	 samfélags	 sem	einstaklingurinn	

tilheyrir	og	því	breytileg,	til	dæmis	eftir	samfélagi,	stéttarstöðu	eða	kyni.	Mauss	hélt	því	fram	

að	allt	sem	fólk	geri	með	líkamanum	sé	lært,	meira	að	segja	það	að	ganga.	Hann	segir	frá	því	í	

grein	sinni	Techniques	of	the	body	(1973)	að	hann	hafi	dvalið	um	tíma	í	New	York,	en	þegar	

hann	sneri	aftur	heim	til	Frakklands	hafi	hann	tekið	eftir	því	að	frönsku	konurnar	voru	farnar	
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að	 ganga	 eins	 og	 þær	 í	 Bandaríkjunum.	 Þetta	 taldi	 hann	 vera	 vegna	 áhrifa	 bandarískra	

kvikmynda	og	hann	áttaði	sig	á	því	að	tískustraumar	næðu	jafnvel	til	göngulags.	Út	frá	þessum	

athugunum	dró	hann	þá	ályktun	að	þó	að	maður	gæti	haldið	að	það	að	ganga	væri	eitthvað	

náttúrulegt	og	eðlislægt,	sé	það	hvernig	við	göngum	lærð	hegðun,	og	fari	meðal	annars	eftir	

samfélögum,	siðum	og	tískustraumum;	og	það	sama	megi	segja	um	aðrar	hreyfingar	líkamans.	

Þess	vegna	telur	Mauss	að	allt	sem	við	gerum	tengist	tækni	líkamans	og	að	tjáning	líkamans	

sé	 félagslegt	 eðli.	 Þetta	 nefndi	 hann	 habitus,	 en	 á	 íslensku	 kallast	 það	 veruháttur	 (Mauss,	

1973).	

Hugtakið	veruháttur	er	ef	til	vill	betur	þekkt	frá	félagsfræðingnum	Pierre	Bourdieu,	en	

hann	útfærði	það	 frekar	og	notaði	það	 til	 að	útskýra	 samspil	 einstaklings	og	umhverfisins.	

Veruháttur	er	 formgerð	sem	á	rætur	sínar	að	rekja	 til	 félagsgerðar	okkar	og	er	mótaður	af	

þeirri	menningu	sem	við	erum	alin	upp	við	eða	erum	hluti	af.	Hann	hefur	áhrif	á	skynjun	okkar,	

hugsanir,	 viðhorf,	 hegðun	 og	 lífsstíl	 og	 verður	 því	 að	 eins	 konar	 grunn-sannleika.	 Hann	 er	

leiðarvísir	 okkar	 í	 öllum	 félagslegum	 aðgerðum	 og	 gefur	 okkur	 færni	 til	 að	 haga	 okkur	 á	

viðeigandi	 hátt	 miðað	 við	 þær	 aðstæður	 sem	 við	 erum	 í	 hverju	 sinni,	 og	 innan	 þeirrar	

menningar	sem	við	tilheyrum.	Veruháttur	á	sér	stað	í	huga	hvers	einstaklings	og	kemur	fram	í	

skoðunum	okkar	og	gjörðum.	Hann	getur	líka	líkamnast,	fólk	ber	sig	á	ákveðinn	hátt	og	hefur	

líkamlegt	 fas	 í	 samræmi	 við	 stöðu	 sína	 (Bourdieu,	 1977;	 Barnard,	 2000;	 Berglind	 Rós	

Magnúsdóttir,	2003).	

Allir	hafa	veruhátt,	enginn	er	fullkomlega	óháður	öðrum	og	enginn	getur	myndað	sér	

skoðun	eða	tekið	ákvarðanir	í	tómarúmi.	Fegurðarskyn	okkar	byggir	á	þeim	veruhætti	sem	við	

tilheyrum,	og	út	frá	því	ákveðum	við	til	dæmis	hvernig	við	viljum	klæða	okkur	eða	hvernig	við	

innréttum	heimili	okkar.	Þó	að	ákvörðunin	sé	okkar	eigin	er	hún	mynduð	í	því	rými	sem	við	

tilheyrum	og	er	þannig	háð	okkar	veruhætti.	Að	sama	skapi	hefur	veruháttur	áhrif	á	val	okkar	

á	áhugamálum	og	 starfi	og	hugmyndir	okkar	um	karlmennsku	og	kvenleika.	Bourdieu	 taldi	

einmitt	að	kynhlutverkin	væru	áhrifamesti	hluti	veruháttar,	og	að	þau	væri	nær	óhagganleg	

(Guðbjörg	Vilhjálmsdóttir	og	Guðmundur	B.	Arnkelsson,	2005).	

Bourdieu	var	það	hugleikið	hvernig	veruháttur	hafði	áhrif	á	stöðu	karla	og	kvenna,	og	

árið	1998	skrifaði	hann	bókina	Yfirráð	karlmennskunnar	 (sem	hét	á	 frummálinu	 frönsku	La	

domination	 masculine)	 um	 það	 efni.	 Bókin	 kom	 út	 í	 enskri	 þýðingu	 árið	 2001	 og	 hét	 þá	

Masculinie	domination.	Þar	fjallaði	hann	meðal	annars	um	það	sem	hann	kallar	þversögn	hins	
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viðtekna	eða	þversagnakennda	auðsveipni,	þ.e.	að	fólk	skuli	undirgangast	valdboð	og	fylgja	

gildum	og	viðmiðum	samfélags	án	þess	að	velta	þeim	mikið	fyrir	sér	eða	mótmæla	því	óréttlæti	

sem	oft	viðgengst.	Kerfi	eða	formgerð	samfélags	viðhelst	sjálfkrafa	í	gegnum	veruhátt	og	hina	

þversagnakenndu	 auðsveipni	 þegna	 þess.	 Kerfum	 er	 viðhaldið	 af	 táknrænum	 gildum	 og	

hugmyndum	sem	bæði	þeir	sem	stjórna	og	þeir	sem	eru	undiskipaðir	þekkja	og	samþykkja	

ómeðvitað.	Augljósasta	dæmið	um	þetta	er	hugmyndin	um	stigveldi	byggt	á	húðlit	þar	sem	

hvítur	húðlitur	þótti	æðri	öðrum,	sem	var	viðtekið	lengi	vel	og	þótti	eðlilegt	þrátt	fyrir	að	vera	

fullkomlega	órökrétt	og	óréttlátt.	Styrkur	kerfisins	er	að	það	þarfnast	ekki	réttlætingar	heldur	

réttlætir	sig	sjálft.	Um	leið	og	ákveðinn	valdastrúktúr	verður	viðtekinn	og	verður	að	veruhætti	

er	hann	orðinn	réttmætur	og	eðlilegur,	jafnvel	náttúrulegur.	Það	sama	getur	til	dæmis	gilt	um	

hugmyndir	 um	 persónuleikaeinkenni,	 líkamsgerð,	 tungumálanotkun	 eða	 lífsstíl	 -	 ákveðnir	

eiginleikar	eru	taldir	mikilvægari	og	æðri	af	engri	ástæðu	annarri	en	að	það	er	hið	viðtekna.	

Þessar	viðteknu	hugmyndir	viðhalda	svo	því	valdaójafnvægi	sem	viðgengst	í	samfélögum.	Eitt	

besta	dæmið	um	það	eru	yfirráð	karla	og	undirskipun	kvenna.	Þetta	valdakerfi	er	svo	samofið	

samfélaginu	sem	við	ölumst	upp	 í,	og	þar	af	 leiðandi	hugmyndum	okkar	og	 skoðunum	um	

okkur	sjálf	og	heiminn,	að	við	teljum	það	náttúrulegt	og	tökum	þá	þátt	í	að	viðhalda	því.	Hinn	

karllægi	strúktúr	sem	við	búum	við	gerir	það	að	verkum	að	við	metum	persónuleikaeinkenni,	

áhugamál	og	störf	 sem	almennt	eru	 tengd	við	konur	og	kvenleika	 lægra	en	við	metum	hið	

karlmannlega	(Bourdieu,	2001;	Guðbjörg	Vilhjálmsdóttir	og	Guðmundur	B.	Arnkelsson,	2005).	

		

1.2.2 Kyngervi 

Eins	og	bent	var	á	hér	að	framan	kom	áherslan	á	að	skoða	kyngervi	inn	í	félagsvísindagreinar,	

þar	með	talið	mannfræði,	með	annari	bylgju	feminísmans.	Kyngervi	(e.	gender)	var	þá	aðgreint	

frá	kyni	 (e.	sex),	en	kyn	er	sá	 líffræðilegi	munur	sem	er	á	karlmönnum	og	konum	á	meðan	

kyngervi	 er	 félagslega	 áunnið	 fyrirbæri.	 Kyn	 skiptist	 í	 karlkyn	 og	 kvenkyn	 og	 ræðst	 af	

líffræðilegum	þáttum	en	 kyngervi	 er	mun	 fjölbreyttara	 og	 flóknara	 fyrirbæri	 sem	 ræðst	 af	

félagslegum	og	menningarlegum	þáttum.	Með	því	að	rýna	í	kyngervi	fáum	við	betri	innsýn	inn	

í	karlmennsku	og	kvenleika	heldur	en	líffræðin	getur	veitt	okkur.	Rannsóknir	mannfræðinga	á	

ólíkum	menningarsvæðum	sýna	að	kyngerfi	eru	mjög	fjölbreytt,	sem	sýnir	okkur	að	þau	er	ekki	

beintengd	hinu	líffræðilega	kyni	heldur	lærð	hegðun	sem	er	mótuð	í	hverju	samfélagi	fyrir	sig	

(Kimmel,	2004;	Lewellen,	2003).	
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Kyngervi	 er	 einn	 veigamesti	 þátturinn	 í	 sjálfsmynd	 einstaklings,	 en	 það	 er	 hluti	 af	

veruhætti	 einstaklings	 og	 mótast	 því	 út	 frá	 hugmyndum	 samfélagsins	 um	 það	 hvernig	

einstaklingar	af	hvoru	kyni	fyrir	sig	eiga	að	hegða	sér.	Karlmennska	og	kvenleiki	eru	því	mótuð	

af	staðalímyndum	sem	samfélagið	hefur	um	kynin	 (Kimmel,	2004;	Lewellen,	2003).	Eins	og	

Francis	Mascia-Lees	og	Nancy	Black	(2000)	benda	á	byrjar	flokkun	einstaklinga	eftir	kyni	jafnvel	

fyrir	fæðingu,	en	margir	foreldrar	vilja	komast	að	kyni	barns	eins	fljótt	og	auðið	er	til	að	geta	

undirbúið	barnaherbergið	í	réttum	litum,	og	til	að	vita	hvort	það	á	að	kaupa	blá	föt	eða	bleik,	

dúkkur	 eða	 bíla.	 Jafnframt	 sýna	 rannsóknir	 að	 foreldrar	 ungbarna	 lýsi	 sonum	 sýnum	 sem	

sterkum,	hraustum	og	virkum,	á	meðan	lýsingarorð	eins	og	fíngerð,	mjúk	og	róleg	eru	frekar	

notuð	til	að	lýsa	stúlkum.	Kyn	barns	hefur	því	strax	frá	fæðingu	áhrif	á	það	hvernig	foreldrar,	

og	aðrir,	líta	á	og	koma	fram	við	börn.	Þetta	er	bara	byrjunin	á	ævilöngu	ferli	sem	mótar	og	

festir	í	sessi	kyngervi	einstaklings.	

		

1.2.3 Karlmennska 

Hugtakið	karlmennska	(e.	masculinity)	er	alla	jafna	notað	um	þá	hegðun	sem	karlar	sýna	og	

þau	viðhorf	sem	eru	ríkjandi	meðal	karla,	eða	sem	fólk	heldur	að	ríki	meðal	karla.	Gutmann	

(1997)	segir	frá	því	að	mannfræðingar	nálgist	hugtakið	karlmennsku	á	fjóra	mismunandi	vegu.	

Í	fyrsta	lagi	sé	það	notað	yfir	allt	sem	karlmenn	hugsi	og	geri.	Í	öðru	lagi	yfir	allt	sem	menn	

hugsa	og	gera	til	þess	að	vera	karlmenn.	Þriðja	nálgunin	er	út	 frá	þeirri	hugmynd	að	sumir	

menn	séu	taldir	karlmannlegri	en	aðrir	menn.	Í	fjórða	og	síðasta	lagi	er	karlmennska	hugsuð	

út	frá	kynjatengslum,	og	því	að	karlmennska	sé	allt	sem	konur	eru	ekki	(Gutman,	1997).	

Þetta	 síðasta	 samræmist	 því	 sem	 Ingólfur	 Ásgeir	 Jóhannesson	 (2002)	 segir	 að	 sé	

einfaldasta	 skilgreiningin	 á	hugtakinu	 karlmennska	 -	 nefnilega	 að	 karlmennska	 sé	það	 sem	

greinir	karlmenn	frá	konum.	Hann	leggur	áherslu	á	að	tala	um	karlmennsku	sem	hugmyndir	

frekar	en	eitthvað	sem	er	áþreifanlegt.		Stephen	Whitehead	(2002)	telur	það	best	að	tala	um	

póstmódernískar	karlmennskur,	en	það	hugtak	tekur	tillit	til	þeirra	áhrifa	sem	hnattvæðingin	

hefur	 á	 hugmyndir	 um	 karlmennsku	 og	 þeirrar	 fjölbreytni	 sem	 felst	 í	 karlmennsku	 og	

karlmennskuhugmyndum	eftir	stétt,	kynþætti,	þjóðerni,	kynhneigð	og	svo	framvegis.	

Kenneth	Clatterbaugh	 (1998)	 vill	 þó	helst	 að	hætt	 sé	 að	 tala	um	karlmennsku,	og	 í	

staðinn	sé	einfaldlega	talað	um	karlmenn,	hegðun	þeirra,	viðhorf	og	hæfileika.	Hann	bendir	á	

að	 tilraunir	 til	 að	 skilgreina	 karlmennsku	 fari	 í	 hring,	 þær	 rugli	 saman	 orsök	 þess	 að	
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karlmennska	er	til	og	afleiðingum	hennar	sem	felst	í	hegðun	og	viðhorfum.	

				 Karlafræðingurinn	Michael	 Kimmel	 (2004)	 bendir	 á	 að	 þó	 við	 upplifum	 kyngervi	 sem	

innbyggðan	og	óhaggandi	hluta	af	manneskju,	þá	sé	mikilvægt	að	muna	að	karlmennska	(og	

kvenleiki)	eru	samfélagslega	skapaðar	hugmyndir,	hluti	af	veruhætti	okkar	en	ekki	meðfædd	

hjá	okkur.	Hann	 lítur	svo	á	að	karlmennska	sé	samansafn	hugmynda	og	merkinga	sem	taki	

sífelldum	breytingum.		Hugtakið	sé	fljótandi	og	breytilegt	eftir	tíma,	og	því	þurfi	að	skoða	það	

í	sögulegu	samhengi.	Það	er	einnig	breytilegt	eftir	samfélögum	og	menningarheimum,	og	eftir	

manneskjum	 innan	 þess	 -	 það	 upplifa	 ekki	 allir	 karlmenn	 á	 hverju	 menningarsvæði	

karlmennsku	 á	 sama	 hátt	 (Kimmel,	 2004).	 Síðast	 en	 ekki	 síst	 þá	 breytast	

karlmennskuhugmyndir	manns	í	gegnum	æviskeið	hans.	Miðaldra	maður	túlkar	karlmennsku	

ekki	á	sama	hátt	og	hann	gerði	sem	unglingur	eða	ungur	maður,	og	hugmyndir	hans	halda	

áfram	að	taka	breytingum	á	ýmsum	skeiðum	lífsins.	Hugtakið	felur	því	ekki	í	sér	útskýringu	á	

innra	eðli	 karlmanna	heldur	er	það	 samfélagslega	 skapað.	Vegna	þess	hversu	 fjölbreytt	og	

fjölþætt	 karlmennska	 er,	 er	 mikilvægt	 að	 nota	 fleirtölu,	 og	 tala	 um	 karlmennskur	 í	 stað	

karlmennsku.	 Þannig	 tökum	 við	 tillit	 til	 þess	 að	 það	 eru	 til	 gríðarlega	 margar	 og	 ólíkar	

karlmennskur	og	karlmennskuhugmyndir	sem	ekki	er	rétt	að	taka	út	fyrir	sviga	eða	útiloka.	Þó	

er	mikilvægt	að	muna	að	karlmennskur	eru	ekki	allar	jafn	mikils	metnar.	Þegar	skoða	á	tengsl	

karlmennsku	við	völd	og	virðingu	getur	verið	gagnlegt	að	skoða	stigveldi	karlmennskunnar	eða	

ríkjandi	karlmennsku	(e.	hegemonic	masculinity),	sem	fjallað	verður	um	hér	á	eftir	(Kimmel,	

2007;	2004).		

	

1.2.4 Ríkjandi karlmennska 

Viðteknar	 hugmyndir	 um	 karlmennsku	 eru	 kallaðar	 ríkjandi	 karlmennska	 (e.	 hegemonic	

masculinity).	 Ítalski	aðgerðarsinninn	Antonio	Gramsci	 (1971)	notaði	 fyrst	orðið	hegemony	 í	

umfjöllun	sinni	um	stéttatengsl	 (e.	class	relations),	og	notaði	það	þá	um	það	samfélagslegt	

samspil	sem	veldur	því	að	einn	hópur	nær	og	viðheldur	yfirburðum	yfir	aðra.	Hópurinn	getur	

sýnt	vald	sitt	á	tvo	vegu;	með	því	að	stýra	og	með	því	að	leiða.	Hann	sýnir	vald	sitt	yfir	óvininum	

með	því	að	stýra	honum	og	leiðir	fylgjendur	sína.	Ríkjandi	hópur	reynir	stöðugt	að	réttlæta	

vald	sitt	með	því	að	fá	samþykki	almennings,	meðal	annars	með	því	að	telja	fólki	trú	um	að	

ríkjandi	 fyrirkomulag	 sé	 eðlilegt	 og	 náttúrulegt	 (Ásta	 Jóhannesdóttir	 og	 Kristín	 Anna	

Hjálmarsdóttir,	2011;	Connell,	1995).	
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				 Reawyn	Connell	byggir	sína	vinnu	með	ríkjandi	karlmennsku	á	hugmyndum	Gramsci,	en	

hún	útskýrir	ríkjandi	karlmennsku	sem	eftirsóknarverðustu	karlmennskuna	á	hverjum	tíma	og	

stað.	Slík	karlmennska	er	ekki	alltaf	í	meirihluta,	það	er	ekki	endilega	stærstur	hluti	karlmanna	

sem	uppfyllir	kröfur	hennar,	heldur	er	um	ákveðið	viðmið	að	ræða	sem	flestir	karlmenn	máta	

sig	við.	Hún	byggir	á	ákveðnum	samfélagslega	viðteknum	hugmyndum	um	það	hvað	það	er	að	

vera	karlmaður,	og	er	mjög	breytileg	eftir	tíma	og	stað.	Ríkjandi	karlmennska	felur	oft	 í	sér	

ýktar	 birtingarmyndir	 af	 staðalímyndum	 karla	 og	 byggir	 á	 ákveðnum	 normum	 og	

hugmyndafræði	 þar	 sem	 ein	 tegund	 karlmennsku	 er	 við	 völd.	 Oft	 byggist	 ímynd	 ríkjandi	

karlmennsku	 í	 kring	 um	 mann	 eða	 menn	 í	 valdastöðu,	 til	 dæmis	 stjórnmálamenn,	

viðskiptajöfra	eða	yfirmenn	í	hernum,	en	getur	líka	myndast	út	frá	ímynd	manns	sem	hefur	lítil	

eða	engin	eiginleg	völd,	til	dæmis	frægs	leikara	eða	jafnvel	kvikmyndapersónu	(Connell,	1995).	

Ríkjandi	 karlmennska	 er	 ímynd	 karlmannsins	 sem	 hefur	 völd	 í	 samfélaginu,	 og	 er	

jafnframt	birtingarmynd	þess	sem	oft	er	kallað	„alvöru“	karlmennska.	Í	okkar	samfélagi	í	dag	

er	það	helst	gagnkynhneigður	hvítur	karlmaður	sem	nýtur	velgengni	og	hefur	völd,	og	það	er	

jafnframt	sú	birtingarmynd	sem	við	sjáum	helst	í	fjölmiðlum	og	bókmenntum	(Kimmel,	2007).	

Ríkjandi	karlmennska	er	dæmi	um	kerfi	sem	viðhelst	vegna	vegna	þess	sem	Bourdieu	

kallar	hina	þversagnakenndu	auðsveipni.	Ríkjandi	karlmennska	er	viðtekið	kerfi	í	samfélaginu	

okkar,	og	hluti	af	veruhætti	okkar,	og	hefur	þannig	áhrif	á	skoðanir	okkar	og	hugmyndir	um	

okkur	sjálf	og	himinn.	Það	veldur	því	að	við	metum	ákveðnar	gerðir	karlmennsku	ofar	öðrum,	

og	þannig	tökum	við	þátt	í	að	viðhalda	stigveldi	ríkjandi	karlmennsku	(Bourdieu,	2001).	

	 Félagssálfræðingarnir	Robert	Brannon	og	Deborah	S.	David	(1976)	drógu	saman	kröfur	

ríkjandi	karlmennsku	í	fjóra	þætti:	

• Karlmaður	 má	 aldrei	 gera	 neitt	 sem	 á	 nokkurn	 hátt	 gæti	 talist	 kvenlegt-	 undirstaða	

karlmennsku	er	algjör	afneitun	á	öllu	kvenlegu.	

• Karlmennska	er	mæld	með	velgengni,	völdum,	eignum	og	samfélagsstöðu.	

• Karlmaður	 á	 að	halda	 ró	 sinni	 undir	 álagi	 og	 vera	 kletturinn	 sem	aðrir	 halla	 sér	 að	 á	

erfiðleikatímum.	Karlmaður	á	aldrei	að	sýna	tilfinningar.	

• Karlmaður	á	alltaf	að	vera	tilbúinn	að	taka	áhættu	og	má	ekki	hræðast	neitt.	Það	á	að	

drjúpa	af	honum	dirfska	og	ýgi.			
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Flestallir	vestrænir	karlmenn	meta	sig	út	frá	þessum	viðmiðum	á	einhverjum	tímapunkti	ævi	

sinnar,	og	ef	þeim	tekst	ekki	að	uppfylla	einhver	þeirra	getur	það	valdið	þeim	miklu	hugarangri	

og	óöryggi.	Þeir	karlmenn	sem	þannig	er	ástatt	um	upplifa	sig	gjarnan	minnimáttar	og	gera	allt	

sem	þeir	geta	til	að	uppfylla	þessi	skilyrði,	á	yfiborðinu	að	minnsta	kosti.	Karlmennska	felur	í	

sér	sífellda	þolraun	þess	að	standa	undir	kröfum	sem	gerðar	eru	til	karla.	Karlmennsku	þarf	að	

sanna,	og	jafnóðum	og	það	er	gert	er	hún	dregin	í	efa	og	þá	þarf	að	sanna	hana	á	ný.	Karlmenn	

þurfa	 því	 stöðugt	 og	 linnulaust	 að	 vinna	 að	 því	 að	 viðhalda	 karlmennskuímynd	 sinni,	 en	

mikilvægasti	þátturinn	í	því	er	að	hafna	öllu	sem	gæti	talist	kvenlegt.	(Kimmel,	2007).	

Margir	karlmenn	óttast	stöðugt	að	glata	karlmennsku	sinni	með	því	að	vera	kvengerðir	

og	þess	vegna	hafna	þeir	öllu	sem	ekki	fellur	undir	skilgreiningu	á	„alvöru	karlmennsku“.	Það	

mikilvægasta	 sem	 menn	 gera	 til	 að	 sanna	 karlmennsku	 sína	 er	 að	 sýna	 að	 þeir	 séu	 ekki	

kvenlegir	(Kimmel,	2007).			

Samkvæmt	kenningum	Sigmund	Freuds	(sjá	Kimmel,	2007)	verða	allir	ungir	drengir	að	

fara	í	gegnum	ákveðið	ferli	þar	sem	þeir	afneita	öllu	kvenlegu	og	slíta	þannig	hin	djúpu	tengsl	

við	mæður	sínar.	Þeir	hætta	þá	að	samsama	sig	við	og	reiða	sig	á	móður	sína,	og	reyna	eftir	

fremsta	megni	að	sýna	fram	á	sjálfstæði	sitt.	Drengir	óttast	það	að	vera	álitnir	mömmustrákar	

eða	stelpustrákar	og	vilja	því	fjarlægjast	mæður	sínar	og	passa	sig	að	sýna	enga	eiginleika	sem	

þeir	 tengja	 við	 hana.	 Þeir	 upplifa	 jafnvel	 gremju	 í	 garð	 móður	 sinnar	 og	 líta	 á	 hana	 sem	

uppsprettu	 niðurlægingar,	 en	 hún	 er	 tenging	 þeirra	 við	 og	 áminning	 á	 það	 hjálparleysi	 og	

umkomuleysi	 sem	 einkennir	 frumbernskuna.	 Koss	 eða	 faðmlag	 frá	móður	 getur	 niðurlægt	

dreng	 fyrir	 framan	 jafningjana,	 og	 það	 að	 hún	 láti	 hann	 klæðast	 ákveðnum	 fötum,	 banni	

honum	að	gera	eitthvað	eða	segi	honum	að	koma	heim	á	ákveðnum	tíma	er	áminning	um	að	

hann	er	ekki	fyllilega	sjálfstæður	og	þar	af	leiðandi	ekki	fyllilega	karlmannlegur	(Kimmel,	2007).	

Þetta	verður	oft	til	þess	að	drengir	reyna	að	vega	á	móti	þeirri	niðurlægingu	sem	tenging	við	

móður	 er,	 með	 því	 að	 afneita	 öllum	 eiginleikum	 sem	 þeir	 tengja	 við	 hana;	 blíðu	 og	

ljúfmennsku,	 kurteisi,	 hógværð,	 hreinlæti	 og	 snyrtimennsku,	 varkárni	 og	 fleiru	 í	 þeim	 dúr	

(Kimmel,	2007).	

Margir	 karlmenn	 finna	 fyrir	 þrýstingi	 til	 að	 sanna	 eigin	 karlmennsku	 fyrir	 öðrum	

karlmönnum.	Sumir	notast	við	karlrembu	og	sögur	af	kynlífsafrekum	til	að	upphefja	sjálfan	sig.	

Það	þykir	merki	um	karlmennsku	að	eiga	samræði	við	sem	flestar	konur	og	jafnvel	sérstaklega	

ef	beitt	er	til	þess	klækjum	og	brögðum	frekar	en	rómantík	og	einlægni	(Ásta	Jóhannsdóttir	og	
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Kristín	Anna	Hjálmarsdóttir,	2011	og	Robinson,	2005).	Margir	karlar	tala	á	grófan	og	klúran	

hátt	um	og	jafnvel	við	konur.	Að	sama	skapi	þykir	mörgum	sjálfsagt	að	hengja	upp	vafasamar	

og	jafnvel	klámfengnar	myndir	af	konum	á	vinnustöðum.	Hvort	tveggja	er	óbeint	ofbeldi	og	

tilgangurinn	er	einhvers	konar	valdbeiting	-	að	lýsa	því	yfir	að	hér	séu	alvöru	karlmenn	á	ferð	

(Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson,	2004,	bls.	64).	

Connell	(2005)	bendir	á	að	ríkjandi	karlmennska	geti	búið	til	og	ýtt	undir	viðhorf	sem	skaða	

bæði	karlmennina	sjálfa	og	samfélagið	í	heild.	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannson	(2004)	tekur	í	sama	

streng	og	bendir	meðal	annars	á	andlegt	og	líkamlegt	ofbeldi	sem	dæmi	þess.	Það	að	karlmenn	

finni	sig	knúna	til	að	sanna	að	þeir	búi	yfir	þeim	eiginleikum	sem	taldir	eru	karlmannlegir	getur	

leitt	út	í	öfgar	sem	eru	skaðlegar	bæði	fyrir	einstaklinginn	sjálfan	og	samfélagið.	Í	næsta	kafla	

verður	 fjallað	 um	 það	 þegar	 karlmennskuhugmyndir	 taka	 á	 sig	 ýkta	 mynd	 og	 verða	 að	

ofurkarlmennsku,	og	í	þriðja	kafla	verður	fjallað	aðeins	um	skaðlega	karlmennsku.	
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2 Ofurkarlmennska 

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	hugtakið	ofurkarlmennsku,	það	skilgreint	og	skoðað	nánar.	

Skoðaðir	 verða	 tvenns	 konar	 mælikvarðar	 sem	 notaðir	 eru	 til	 að	 mæla	 og	 meta	

ofurkarlmennsku,	og	svo	verður	fjallað	um	tengsl	ofurkarlmennsku	við	ákveðna	aldurshópa	og	

stéttarstöðu	karlmanna.	

	 Andrea	 Cornwall	 og	 Nancy	 Lindisfarne	 (1994)	 fjalla	 um	 hugtakið	 macho”,	 sem	 er	

upprunið	úr	spænsku	og	merkir	karlmennska	eða	karlkyn.	Í	ensku	er	hugtakið	“macho	man”,	

eða	 karlmannlegur	 karlmaður,	 mikið	 notað	 í	 daglegu	 tali.	 Það	 getur	 verið	 misjafnt	 hvaða	

merking	felst	 í	því	en	oftar	en	ekki	er	það	vísun	 í	 líkamlegan	styrk	og	óheflað	háttarlag,	og	

gjarnan	karlrembu.	Cornwall	og	Lindisfarne	lýsa	því	að	karlmaður	sem	á	auðvelt	með	að	ná	sér	

í	konur	og	stundi	mikið	kynlíf	þyki	macho.	Stæltur	líkami	og	færni	í	íþróttum,	velgengni	og	völd	

eru	líka	meðal	þeirra	einkenna	sem	þykja	macho.	Þær	benda	jafnframt	á	það	felist	í	því	ákveðin	

völd	að	uppfylla	þessar	kröfur	og	þykja	macho.	Það	veitir	viðkomandi	karlmanni	virðingu,	og	

völd	til	þess	að	haga	sér	eins	og	honum	sýnist	(Cornwall	og	Lindisfarne,	1994).		

	 Algengt	er	að	fólk	tengi	orðið	macho	við	suður-ameríska	karlmennsku,	og	geri	ráð	fyrir	

að	bæði	orðið	og	einkenni	sem	kennd	eru	við	það	eigi	rætur	sínar	að	rekja	í	þeim	heimshluta.	

Það	 virðist	 vera	 rótgróin	 staðalímynd	 um	 suður-ameríska	 karlmenn	 að	 þeir	 séu	 óheflaðir,	

blóðheitir	og	fullir	af	ýgi,	og	jafnvel	ofbeldisfullir	og	miklar	karlrembur.	En	eins	og	Matthew	

Gutman	 (2004)	bendir	 á	þá	hafa	mannfræðilegar	 rannsóknir	 sýnt	 fram	á	að	 sú	kenning	að	

macho	karlmennska	komi	frá	Suður	Ameríku	eigi	ekki	rétt	á	sér.	Hann	bendir	á	að	hinn	þekkti	

bandaríski	 rithöfundur	 Ernest	 Hemingway	 hafi	 með	 skrifum	 sínum	 um	 suður-ameríska	

karlmenn	ýtt	undir	og	upphafið	þessa	staðalímynd,	og	þannig	hafi	macho	menn	aðallega	verið	

til	í	bókmenntum	og	hugum	íbúa	Norður	Ameríku.	Þjóðsagnafræðingurinn	Américo	Peredes	

(sjá	 Gutman,	 2004)	 færir	 rök	 fyrir	 því	 að	 macho	 karlmennskuhugmyndir	 hafi	 verið	 til	 í	

Bandaríkjunum	 áður	 en	 þær	 hafi	 komið	 til	 Suður	 Ameríku,	 og	 bendir	 meðal	 annars	 á	 að	

bandarískir	kúrekar	uppfylli	staðalímyndina	um	macho	menn	betur	en	flestir.	Gutman	(2004)	

bendir	á	að	þó	að	orðið	macho	sé	komið	úr	spænsku	sé	það	hreint	ekki	þannig	að	einkennin	

sem	tengd	eru	við	það	séu	sérstaklega	suður-amerísk.		

	 Sálfræðingarnir	Donald	Mosher	og	Mark	Sirkin	voru	meðal	þeirra	fyrstu	sem	rannsökuðu	

macho	karlmennsku	á	klínískan	hátt,	og	þróuðu	 til	þess	 sérstakt	próf	eða	mælikvarða	 sem	

verður	 betur	 kynntur	 síðar	 í	 kaflanum.	 Þeir	 kölluðu	 fyrirbærið	 „macho	 personality	
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constellation“	 sem	 síðar	 breyttist	 í	 „hypermasculinity“	 eða	 ofurkarlmennsku	 (Mosher	 og	

Sirkin,	 1984).	 Almennt	 má	 segja	 að	 ofurkarlmennska	 sé	 safn	 persónuleikeinkenna	 (e.	

personality	construct)	sem	aðallega	kemur	fram	hjá	karlmönnum,	og	er	í	stuttu	máli	sagt	mjög	

ýkt	 útgáfa	 af	 því	 sem	 telst	 vera	 karlmannlegt.	 Í	 því	 felast	 öfgakenndar	 hugmyndir	 um	

karlmennsku,	líkamlegt	athæfi,	þrótt	og	kynferðislega	getu	þeirra.	Ofurkarlmennskuaðilar	(e.	

hypermasculine	males)	leitast	sérstaklega	eftir	örvun	af	hættulegum	og	öfgafullum	aðstæðum	

og	taka	áhættu	á	ýmsum	sviðum	(svo	sem	líkamlegs	öryggis,	sambanda,	fjárhags	og	jafnvel	

lögbrota)	til	þess	að	sýna	fram	á	óttaleysi.	Jafnframt	líta	þeir	svo	á	að	líkamlegt	ýgi	og	ofbeldi	

séu	eðlileg	og	óhjákvæmileg	viðbrögð	við	áreiti.	Ofurkarlmennska	felur	oft	í	sér	tilhneigingu	til	

að	sýna	virðingarleysi	og	skeytingarleysi	gagnvart	konum,	rómantík	og	nánum	tilfinningalegum	

samböndum	auk	fyrirlitningar	á	hvers	kyns	veikleika	og	tilfinningum	og	hegðun	sem	talin	er	

kvenleg,	eins	og	samhygð	og	dapurleiki	(Scharrer,	2005	og	Zaitchik	og	Mosher,	1993).		

	 Ofurkarlmennska	samanstendur	af	fjórum	samhangandi	grunnviðhorfum,	og	hegðun	í	

samræmi	 við	 það.	 Fyrsti	 þátturinn	 er	 trúin	 á	 að	 það	 sé	 karlmönnum	 eðlislægt	 að	 vera	

ofbeldisfullir,	og	þá	að	ofbeldishneigð	 sé	merki	um	mikla	 karlmennsku.	Það	 felur	 í	 sér	það	

viðhorf	 að	 það	 sé	 sjálfsagt	 og	 eðlilegt	 að	 karlmenn	 sýni	 ýgi	 (í	 orðum	 eða	 líkamlegri	

árásahneigð)	og	ofbeldi	til	að	ná	sínu	fram,	og	jafnframt	séu	það	eðlileg	viðbrögð	ef	einhver	

gerir	 eitthvað	 á	 hlut	 karlmanns.	 Með	 þessu	 sýna	 þeir	 yfirráð	 sín	 yfir	 öðrum	 karlmönnum	

(Vokey,	Tefft,	og	Tysiaczny,	2013).	

	 Annar	 þátturinn	 er	 það	 viðhorf	 að	 það	 sé	 karlmannlegt	 að	 hræðast	 ekki	 eða	 forðast	

hættur.	 Með	 því	 að	 ögra	 umhverfinu	 og	 taka	 áhættur	 sýnir	 karlmaðurinn	 yfirráð	 sín	 yfir	

umhverfinu	(Vokey,	Tefft,	og	Tysiaczny,	2013).	

	 Þriðji	þátturinn	felst	í	kaldranalegu	hugarfari	gagnvart	konum	og	kynlífi.	Sú	trú	að	það	sé	

karlmannlegt	að	stunda	kynlíf	en	merki	um	veikleika	að	bindast	konum	tilfinningaböndum	og	

vera	 næmir	 á	 þeirra	 tilfinningar	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	 kynlíf	 verður	 bara	 líkamleg	 og	

ópersónuleg	athöfn	sem	stunduð	er	án	tillits	til	þarfa	eða	langana	kvenna.	Kynlíf	verður	því	

merki	um	undirgefni	kvenna	og	yfirráð	karla	yfir	þeim	(Vokey,	Tefft,	og	Tysiaczny,	2013).	

	 Fjórði	þátturinn	snýst	um	þá	trú	að	reiði	sé	eina	karlmannlega	tilfinningin	og	það	að	sýna	

einhverjar	aðrar	tilfinningar	sé	merki	um	veikleika.	Þannig	er	mikilvægt	fyrir	karlmenn	að	hafa	

fullkomna	stjórn	á	tilfinningum	sínum	(Vokey,	Tefft,	og	Tysiaczny,	2013).	

	 Þessir	fjórir	þættir	eru	samtvinnaðir,	trú	á	einn	hefur	í	för	með	sér	trú	á	annan,	og	standa	

fyrir	 rótgróna	sannfæringu	og	persónuleikaeinkenni	einstaklinga.	Þessir	þættir	endurspegla	
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löngun	eða	þörf	karlmanns	til	að	virðast	voldugur	og	að	sanna	yfirráð	sín	yfir	öðrum	körlum,	

konum,	umhverfinu	og	jafnvel	eigin	líkama	og	tilfinningum	(Vokey,	Tefft,	og	Tysiaczny,	2013).	

	

2.1 Mælikvarðar 

Mosher	 og	 Sirkin	 (1984)	 bjuggu	 til	 ofurkarlmennsku	 mælikvarða,	 kallaðan	 HMI	

(Hypermasculinity	Inventory),	þar	sem	metið	var	eftir	eftirfarandi	flokkum:		

Ofbeldishegðun-	sú	trú	að	ofbeldi	sé	karlmannlegt	er	til	marks	um	þá	sannfæringu	að	ýgi	og	

árásahneigð	séu	nauðsynleg	til	að	sanna	yfirráð	yfir	öðrum	mönnum.		

Áhættuhegðun-	að	finnast	hætta	spennandi	er	til	marks	um	þá	sannfæringu	að	það	að	lifa	af	

hættulegar	aðstæður	sanni	yfirráð	mannsins	yfir	umhverfinu.	

Kaldranalegt	hugarfar	gagnvart	kynlífi	og	konum-	er	 til	marks	um	þá	sannfæringu	að	kynlíf	

sanni	 yfirráð	 karlmanns	 yfir	 konum,	 og	 sanni	 því	 bæði	 karlmennsku	 hans	 og	 undirgefni	

konunnar.	Það	gerir	það	að	verkum	að	kynlíf	verður	agressív	og	ópersónuleg	upplifun	 fyrir	

ofurkarlmanninn,	frekar	en	náin	og	persónuleg	(Zaitchik	og	Mosher,	1993).							

Síðar	 var	 bætt	 við	 fjórða	 flokknum,	 Harka	 og	 tilfinningaleg	 sjálfsstjórn,	 en	 í	 honum	 flest	

mikilvægi	þess	að	vera	harður	af	sér	og	sýna	ekki	tilfinningar	(Zaitchik	og	Mosher,	1993)	

HMI	prófið	er	 í	 formi	30	krossaspurninga,	en	 í	hverri	spurningu	eru	settar	 fram	tvær	ólíkar	

staðhæfingar	og	þátttakandi	er	beðinn	um	að	velja	þá	sem	á	betur	við	hann.	Staðhæfingarnar	

eru	oft	öfgafullar	og	 láta	viðkomandi	velja	milli	þess	að	svara	á	undirgefinn	eða	agressívan	

hátt.	Dæmi	um	spurningu	úr	flokknum	um	ofbeldishegðun;		

	 “Það	er	sigur	að	forðast	átök	/	Ég	sigra	í	átökum”		

	 “Það	er	karlmönnum	eðlilegt	að	slást	/	Ofbeldi	leysir	engan	vanda”	

Dæmi	um	spurningu	úr	flokknum	um	áhættuhegðun:		

“Ég	legg	áherslu	á	öryggi	í	akstri	og	forðast	hvers	konar	áhættu	/	Mér	finnst	gaman	að	

keyra	svo	hratt	að	það	er	nánast	hættulegt”.	 	 	

Niðurstöður	eru	reiknaðar	úr	hverjum	flokki	fyrir	sig	og	lagðar	saman	í	heildarútkomu.	Mosher	

og	Sirkin	(1984)	komust	að	því	að	samsvörun	milli	flokka	var	.60,	sem	sýnir	að	þeir	sem	skora	

hátt	í	einhverjum	flokki	eru	líklegir	til	að	skora	hátt	í	hinum	líka.		

	 Jay	Peters,	Carey	Nason	og	Winston	M.	Turner	(2007)	gagnrýndu	prófið,	en	þeir	töldu	að	

það	 að	 þátttakendur	 væru	 látnir	 velja	 milli	 tveggja	 öfga	 gerðu	 niðurstöðurnar	 minna	

marktækar.	 Það	 varð	 til	 þess	 að	 margir	 þátttakendur	 slepptu	 því	 að	 svara	 einhverjum	
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spurningum	eða	krossuðu	frekar	við	þá	staðhæfingu	sem	þeim	þótti	samfélagslega	viðeigandi	

frekar	en	eftir	eigin	sannfæringu.	Að	auki	kom	þetta	í	veg	fyrir	að	prófið	gæti	greint	það	hvort	

þátttakandi	væri	að	einhverju	leyti	sammála	staðhæfingunni.	Peters,	Nason	og	Turner	lögðu	

til	að	frekar	væru	gefnir	fleiri	möguleikar,	og	gerðu	þeir	endurbætta	útgáfu	af	HMI,	sem	þeir	

kölluðu	HMI-R.	Þar	er	hinum	ólíku	(og	öfgafullu)	staðhæfingum	stillt	upp	hvorri	á	sínum	enda	

skala	frá	0-10,	og	viðkomandi	beðinn	að	merkja	við	hvar	á	skalanum	hans	viðhorf	lægi.	Sem	

dæmi	væri	spurning	25;	 	

	

Peters,	Nason	og	Turner	töldu	að	ef	þátttakanda	stæði	aðeins	til	boða	að	velja	milli	þessara	

tveggja	staðhæfinga	væri	líklegt	að	hann	myndi	velja	þann	hægra	megin	vegna	þess	að	það	er	

samfélagslega	viðeigandi	svar.	Ef	hann	hins	vegar	gæti	sett	svarið	á	11	punkta	skala	gæfi	það	

honum	svigrúm	til	að	sýna	að	hann	væri	ef	til	vill	ekki	fyllilega	sammála	staðhæfingunni	þó	

hann	vissi	að	það	væri	meira	viðeigandi	svar.	Þannig	gæti	svona	próf	greint	smávægilega	en	

þó	 mikilvæga	 samsvörun	 með	 viðhorfunum	 sem	 liggja	 að	 baki	 staðhæfingunum	 	 (Peters,	

Nason	og	Turner,	2007).	Sýnt	hefur	verið	fram	á	það	með	rannsóknum	að	menn	sem	skora	

hátt	 á	 ofurkarlmennsku	 skalanum	 eru	 líklegri	 til	 að	 hafa	 persónuleikaeinkenni	 á	 borð	 við	

hvatvísi	og	að	eiga	erfitt	með	að	sýna	samhygð	en	aðrir.	Þeir	eru	einnig	líklegri	til	að	lenda	í	

áflogum	eða	slysum	og	verða	háðir	áfengi	eða	fíkniefnum	(Mosher	og	Anderson,	1986).	Þeir	

eru	líklegri	til	að	hafa	neikvæð	viðhorf	til	kvenna	og	að	vera	samþykkir	nauðgunarmýtum-	því	

að	konur	beri	á	einhvern	hátt	ábyrgð	á	því	ef	þeim	er	nauðgað	(Koralewski	og	Conger,	1992,	

Mosher	 og	 Sirkin,	 1984).	 Þeir	 sem	mælast	 hátt	 á	 ofurkarlmennskuskalanum	 eru	 jafnframt	

líklegri	 en	 aðrir	 til	 að	beita	 kynferðislegri	 áreitni	 eða	nauðga	 (Mahoney,	 Shiveley	og	 Traw,	

1986;	Mosher	og	Anderson,	 1986,	 Tyler,	Hoyt	og	Whitbeck,	 1998).	 Raunar	 sýndi	 rannsókn	

Murnen	og	Bryne	(1991)	að	ofurkarlmennskukvarði	væri	sterkasta	mælitækið	til	að	greina	líkur	

á	ofbeldishegðun	og	beitingu	þvingana	í	kynlífi.	Þess	vegna	geta	ofurkarlmennskumælikvarðar	

verið	mikilvægt	verkfæri	við	rannsóknir	á	og	fyrirbyggjandi	aðgerðir	gegn	kynferðisofbeldi,	og	

þá	er	mikilvægt	að	prófin	sem	mælikvarðarnir	eru	byggðir	á	séu	sem	nákvæmust	og	greini	



  

23 

jafnvel	smávægilegar	breytur		(Peters,	Nason	og	Turner,	2007).	

2.2 Áhrifaþættir 

Samkvæmt	Mosher	og	Tomkins	 (1988)	eru	ungir	menn	og	menn	með	 lága	 samfélagsstöðu	

líklegastir	til	að	sýna	einkenni	ofurkarlmensku.	Mosher	og	Sirkin	(1984)	telja	að	foreldrar	og	

aðrir	mikilvægir	aðilar	í	lífi	drengs	geti	strax	í	barnæsku	lagt	grunninn	að	ofurkarlmennsku	með	

því	 að	 gera	 lítið	 úr	 drengnum	 eða	 niðurlægja	 hann	 ef	 hann	 sýnir	 hræðslu,	 óöryggi	 eða	

tilfinningalegt	 uppnám.	 Ef	 drengir	 upplifa	 endurtekið	 niðurlægingu	 og	 hræðslu	 við	

niðurlægingu	 ýtir	 það	 undir	 líkur	 þess	 að	 þeir	 finni	 sig	 knúna	 til	 að	 brynja	 sig	 með	 ýktri	

karlmennskuhegðun.	Þegar	drengurinn	eldist	upplifir	hann	skömm	og	sjálfsfyrirlitningu	þegar	

hann	uppfyllir	ekki	hina	þröngu	karlmennskustaðla,	og	reynir	að	bæta	upp	fyrir	það	með	því	

að	 sýna	 öfgafulla	 karlmennskuhegðun.	 Þannig	 er	 líklegt	 að	 því	meira	 sem	 grafið	 er	 undan	

karlmennsku	drengs	og	hann	látinn	upplifa	niðurlægingu,	hræðslu	og	bjargarleysi,	því	lengra	

vilji	hann	ganga	til	að	endurheimta	karlmennsku	sína	(Mosher	og	Sirkin,	1984).			

	

2.2.1 Unglingar 

Líklegast	 er	 að	 drengir	 tileinki	 sér	 viðhorf	 og	 gildi	 ofurkarlmennsku	 á	 unglingsárunum	 og	

árunum	sem	fylgja	í	kjölfarið.	Á	unglingsárum	hafa	drengir	sérstaklega	mikla	þörf	fyrir	að	falla	

inn	 í	 félagahópinn,	 passa	 inn	 í	 félagsleg	 viðmið	 og	 sanna	 karlmennsku	 sína.	 Stöðluð	 gildi	

karlmennsku,	 sér	 í	 lagi	 það	 að	 vera	 harður	 af	 sér,	 óhræddur	 og	 fullur	 af	 ýgi,	 verða	 jafnan	

mikilvægustu	gildi	drengja	á	unglingsárunum.	Ofurkarlmennskuhegðun	og	hugsun	er	jafnan	í	

hávegum	höfð	í	hópum	unglingsdrengja	og	þeir	beita	hver	annan	þrýstingi	og	aðhaldi	til	að	

viðhalda	þeim.	Þeir	keppast	við	að	sanna	karlmennsku	sína	hver	fyrir	öðrum,	og	mana	hver	

annan	til	að	ganga	lengra	og	lengra	(Vokey,	Tefft,	og	Tysiaczny,	2013).	Drengir	sem	sýna	ýgi	og	

ofbeldishegðun	eða	áreitni	við	ákveðnar	aðstæður	(til	dæmis	þeir	sem	áreita	stelpur/konur)	

eru	 líklegir	 til	 að	 vera	 hátt	 settir	 í	 félagslegu	 stigveldi	 og	 njóta	 meiri	 virðingar	 innan	

félagahópsins.	Þeir	drengir	sem	eru	tilbúnir	að	taka	þátt	í	þessari	hegðun,	eða	í	það	minnsta	

samþykkja	hana,	komast	yfirleitt	hjá	því	að	vera	sjálfir	áreittir	eða	útskúfaðir.	Í	rannsókn	Kerry	

Robinson	(2005),	sem	verður	betur	kynnt	í	þriðja	kafla,	kom	skýrt	í	ljós	að	drengirnir	stunduðu	

kynferðislega	áreitni	og	karlrembulega	hegðun	vegna	þrýstings	frá	félagahópnum	og	af	ótta	

við	félagslega	útskúfun.	
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Gjaldið	fyrir	að	skorast	undan	eða	standast	ekki	kröfur	jafningjanna	er	mjög	hátt.	 	Það	sem	

drengir	á	þessum	aldri	óttast	hvar	mest	er	að	karlmennska	þeirra	sé	„tekin	af	þeim”,	en	algeng	

refsing	fyrir	að	standast	ekki	þolraunir	jafningjanna	er	að	vera	lítillækkaður	með	því	að	vera	

kvengerður	(Vokey,	Tefft,	og	Tysiaczny,	2013).	Í	ráðurnefndir	rannsókn	Robinson	(2005)	kom		

var	sagt	frá	nokkrum	drengjum	sem	stigu	út	fyrir	viðmið	ríkjandi	karlmennsku	eða	neituðu	að	

taka	þátt	í	niðrandi	umtali	og	framkomu	gagnvart	stelpunum.	Fyrir	þær	sakir	fengu	þeir	sjálfir	

að	upplifa	áreitni	frá	strákunum.	Kynhneigð	þeirra	og	kyngervi	var	jafnvel	dregið	í	efa,	og	þeir	

voru	meðal	annars	kallaðir	stelpur,	stelpustrákar	og	hommar.	Kimmel	(2007)	bendir	á	að	sem	

unglingar	læri	drengir	að	aðrir	unglingsstrákar	séu	í	hlutverki	eins	konar	kyngervislögreglu	(e.	

gender	police)	sem	hótar	stöðugt	að	afhjúpa	þá	sem	kvenlega	eða	„stelpustráka”.		

Á	 unglingsárunum	 byrja	 drengir	 í	 auknum	 mæli	 að	 samsama	 sig	

karlmennskuímyndinni.	Þeir	reyna	að	uppfylla	væntingar	samfélagsins	á	unglingsárunum,	að	

hluta	til	af	ótta	við	að	vera	refsað	af	kennurum,	foreldrum,	jafningjum	og	fjölmiðlum	ef	þeir	

sýna	af	sér	hegðun	sem	samræmist	ekki	kyngervi	þeirra.	Þá	er	auglýsingum	í	fjölmiðlum	sem	

ýta	 undir	 ofurkarlmennsku	 kerfisbundið	 beint	 að	 ákveðnum	 aldurshópum	 og	 ákveðnum	

stéttum,	sér	í	lagi	ungum	karlmönnum	með	litla	menntun	sem	búa	ekki	við	mikil	efnahagsleg	

gæði	(Vokey,	Tefft	og	Tysiaczny,	2013).	

	

2.2.2 Stéttarstaða 

Ýmsir	fræðimenn	benda	á	að	menn	sem	tilheyra	lægri	stéttum	samfélagsins	eigi	frekar	á	hættu	

að	þróa	með	sér	eiginleika	sem	flokkast	undir	ofurkarlmennsku	en	menn	sem	hafa	sterkari	

félags-	 og	 fjárhagslegan	 bakgrunn	 (Zaitchik	 og	Mosher,	 1993;	 Pyke,	 1996).	Menn	 úr	 lægri	

stéttum	 eru	 líklegri	 til	 að	 upplifa	 sig	 valdalausa	 og	 þeir	 hafa	 takmarkaðan	 aðgang	 að	

verðmætum	á	borð	við	peninga,	tækifæri	og	virðingu	(Vokey,	Tefft	og	Tysiaczny,	2013;	Pyke,	

1996).	Aftur	á	móti	hafa	menn	sem	búa	við	betri	félags-	og	efnahagsleg	skilyrði	frekar	aðgang	

að	fjárhagslegum,	félagslegum	og	pólitískum	völdum.	Þetta	gerir	það	að	verkum	að	menn	úr	

lægri	stéttum	samfélagsins	reyna	frekar	að	byggja	upp	karlmennskuímynd	sína	með	annars	

konar	valdi,	 svo	sem	 líkamlegum	styrk	og	ýgi	 (Vokey,	Tefft	og	Tysiaczny,	2013,	2005;	Pyke,	

1996).	Klein	(2006)	bendir	á	að	karlmenn	úr	lægri	stéttum	samfélagsins	sem	hafa	ekki	aðgang	

að	menntun	og	vel	 launaðri	 vinnu	 (líkt	og	menn	 sem	koma	úr	millistétt	eða	efri	 stétt)	 séu	

líklegri	 til	 að	 tileinka	 sér	 ofbeldisfulla	 hegðun	 og	 aðra	 eiginleika	 sem	 einkenna	
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ofurkarlmennsku,	 svo	 sem	 stjórnsemi	 og	 yfirgangssemi	 gagnvart	 konum,	 og	 öðlast	 þannig	

aukið	 vald.	 Fjölmiðlar	 spila	 líka	 þátt	 í	 því	 að	 ýta	 undir	 og	 viðhalda	

ofurkarlmennskuhugmyndum,	en	um	það	verður	fjallað	meira	í	fjórða	kafla.		
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3 Skaðleg karlmennska 

Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 stutlega	 um	 þau	 vandamál	 og	 áhættuþætti	 sem	 fylgja	

karlmennsku.	Sagt	verður	frá	því	hvernig	hraðar	samfélagsbreytinagar,	staðalímyndir	og	kröfur	

úr	ýmsum	áttum	valda	mörgum	karlmönnum	togstreytu	og	óöryggi-	meðal	annars	varðandi	

hlutverk	sitt	innan	fjölskyldunnar.	Síðast	verður	fjallað	stuttlega	um	ofbeldi	og	þá	staðreynd	

að	karlmenn	eru	í	mun	líklegri	til	að	verða	fyrir	og	beita	ofbeldi	en	konur.	

 Margir	líta	svo	á	að	karlmenn	og	karlmennska	geti	ekki	verið	jaðarsett,	því	karlmennska	

er	 í	 miðju	 valdakerfisins,	 og	 að	 ríkjandi	 karlmennska	 jaðarsetji	 bara	 konur.	 En	 Gentry	 og	

Harrison	(2010)	benda	á	að	skaðsemi	ríkjandi	karlmennsku	hefur	ekki	síður	áhrif	á	karla.	Hún	

útilokar	og	jaðarsetur	þá	karlmenn	sem	ekki	passa	inn	í	þrönga	ramma	hennar,	og	takmarkar	

frelsi	og	möguleika	karlmanna	á	margan	hátt.	Hún	neyðir	þá	í	þröngt	skilgreind	hlutverk,	deyfir	

tilfinningar	 þeirra,	 hindrar	 tengslamyndun	 þeirra,	 dregur	 úr	 nánd	 þeirra	 við	 börn,	 raskar	

sjálfsskilningi	þeirra	og	dæmir	þá	til	að	lifa	í	ótta	við	að	uppfylla	ekki	kröfur	karlmennskunnar	

(Gentry	og	Harrisson,	2010).		

Harry	Brod	(1987)	lýsti	því	að	sjálfsmynd	karlmanns	hefði	lengi	vel	snúist	aðallega	um	

þrjá	þætti:	það	að	vinna	fyrir	launum	og	sjá	fjölskyldu	sinni	farborða,	það	að	fara	með	völdin	í	

fjölskyldunni	 (að	 vera	 höfuð	 fjölskyldunnar)	 og	 það	 að	 vera	 gagnkynhneigður.	 Ýmsar	

breytingar	hafa	átt	sér	stað	í	samfélaginu	á	undanförnum	áratugum,	pólitískar,	samfélagslegar	

og	hagfræðilegar	breytingar,	sem	hafa	snúið	þessum	hugmyndum	á	hliðina.	Það	er	ekki	jafn	

algengt	í	dag	að	karlmenn	séu	eina	fyrirvinna	fjölskyldu	sinnar,	og	það	að	karlmaður	sé	höfuð	

fjölskyldunnar	er	sömuleiðis	að	mestu	úrelt.	Það	þykir	 líka	að	mestu	 leyti	sjálfsagt	 í	dag	að	

karlmenn	geti	verið	af	alls	konar	kynhneigðum,	og	því	er	gagnkynhneigð	ekki	lengur	hornsteinn	

karlmennsku	(Brod,	1987;	Lemon,	1995).			

Þrátt	 fyrir	 allar	 þær	 breytingar	 sem	 orðið	 hafa	 í	 samfélaginu	 eru	 staðalímyndir	

karlmennsku	 enn	mjög	 þröngar.	 Ýmsir	 áhrifamiklir	 félagsmótunaraðilar	 eins	 og	 fjölmiðlar,	

skólar,	 trúfélög,	 íþróttafélög	 og	 fleiri,	 halda	 enn	 þessari	 úreltu	 og	 þröngu	 staðalímynd	

karlmennsku	á	lofti	og	upphefja	hana	yfir	aðrar.	Birtingarmyndir	karlmennsku	í	auglýsingum,	

og	fjölmiðlum	almennt,	eru	að	lang	stærstum	hluta	þær	gömlu,	íhaldssömu	staðalímyndir	sem	

eru	þungamiðja	ríkjandi	karlmennsku	(Lemon,	1995;	Gentry	og	Harrisson,	2010).	

Karlmenn	upplifa	því	að	þeir	 fái	misvísandi	skilaboð	um	það	hvað	felst	 í	því	að	vera	

karlmaður	en	þrýstingurinn	og	kröfurnar	um	að	uppfylla	karlmennskuskilyrðin	er	samt	mjög	
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mikil.	Þetta	ósamræmi	veldur	því	að	karlmenn	eru	óvissir	um	eigið	kynhlutverk,	óvissir	um	

hvernig	 þeir	 uppfylli	 það	 rétt.	 Þetta	 veldur	 mörgum	 karlmönnum	 hugarangri,	 og	 jafnvel	

alvarlegri	tilvistarkreppu.	Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	líkamlegri	og	andlegri	heilsu	drengja	

og	manna	hefur	hrakað	talsvert	á	undanförnum	áratugum.	Sem	dæmi	má	nefna	að	árið	1980	

voru	 karlmenn	 aðeins	 um	 einn	 af	 hverjum	 tíu	 greindum	 átröskunarsjúklingum,	 en	 uppúr	

aldamótum	 hafði	 hlutfallið	 hækkað	 í	 einn	 af	 hverjum	 fimm.	 Sjálfsmorðstíðni	 karlmanna	 á	

aldrinum	25	til	34ra	ára	hefur	tvöfaldaðist	á	árunum	1980	til	2001,	en	um	75%	allra	sjálfsmorða	

eru	framin	af	karlmönnum	(Lemon,	1995;	Gentry	og	Harrisson,	2010).	Karlmenn	eru	líka	líklegri	

en	konur	til	að	þjást	af	hjartasjúkdómum,	krabbameini	og	áfengis-	og	vímuefnavanda	svo	fátt	

eitt	 sé	 nefnt.	 Líkt	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 eru	 karlmenn	 einnig	 líklegri	 til	 að	 vera	 bæði	

gerendur	og	þolendur	í	ofbeldi,	og	lífslíkur	þeirra	eru	almennt	styttri	(Lemon,	1995).		

	

3.1 Föðurhlutverkið 

Föðurhlutverkið	er	eitt	af	því	sem	gjarnan	veldur	karlmönnum	hugarangri	í	dag.	Eins	og	áður	

hefur	komið	fram	þótti	hlutverk	föður	aðallega	vera	það	að	sjá	fjölskyldunni	farborða	á	meðan	

móðir	sá	um	umönnun	og	uppeldi.	Á	undanförnum	áratugum	hefur	þetta	breyst	mikið,	en	nú	

þykir	sjálfsagt	að	faðir	taki	jafnan	þátt	í	uppeldi.	Pleck	(1987)	lýsti	því	að	ný	ímynd	af	föður	væri	

að	taka	við	af	hinni	úreltu	mynd	föður	sem	eingöngu	var	fyrirvinna.	Hinn	„nýi	faðir”	var	ólíkur	

feðrum	 fyrri	 kynslóða	 að	 mörgu	 leyti;	 hann	 var	 viðstaddur	 fæðinguna,	 hann	 tengdist	

börnunum	sínum	og	eyddi	tíma	með	þeim	strax	þegar	þau	voru	ungbörn	en	ekki	bara	eftir	að	

þau	urðu	að	krökkum,	hann	tók	þátt	í	daglegu	lífi	barnanna	og	unönnun	þeirra,	og	hann	var	

jafn	tengdur	dætrum	sínum	og	sonum.		

	 Við	nánari	skoðun	á	birtingarmyndum	föðurímyndarinnar	í	fjölmiðlum	kom	í	ljós	að	hún	

var	mjög	ólík	eftir	því	hver	markhópurinn	var.	 Í	efni	 sem	beindist	að	konum	voru	 feður	að	

mestu	sýndir	eins	og	hinn	nýi	faðir	sem	lýst	er	hér	að	ofan,	en	ef	karlmenn	voru	markhópurinn	

var	allt	annað	uppi	á	teningnum.	Í	efni	sem	beindist	að	karlmönnum	var	hinum	úreltu,	þröngu	

staðalímyndum	karlmanna	haldið	hátt	á	lofti,	og	myndir	af	karlmönnum	sem	umhyggjusömum	

og	ástríkum	fjölskyldufeðrum	á	algjöru	undanhaldi.	Það	eru	því	nánast	eingöngu	konur	sem	

sjá	hinn	nýja	föður	í	fjölmiðlum	(Gentry	og	Harrison,	2010).		

	 Þessi	ólíku	skilaboð	sem	send	eru	út	í	samfélagið	auka	á	krísu	karlmennskunnar	og	ljóst	

er	að	margir	feður	upplifa	óöryggi	og	togstreitu	í	föðurhlutverkinu.	Þeir	hafa	ekki	lengur	hið	



  

28 

örugga	og	vel	skilgreinda	hlutverk	að	vera	fyrirvinnan	í	fjölskyldunni,	og	eiga	stundum	erfitt	

með	 að	 finna	 sér	 nýtt	 hlutverk	 innan	hennar.	 Þeir	 upplifa	 togstreitu	milli	 þess	 að	 uppfylla	

skilyrði	 ríkjandi	 karlmennsku,	og	þess	að	vera	góðir	og	umhyggjusamir	 feður.	Milli	 þess	að	

uppfylla	karlmennskuímyndina	sem	fjölmiðlar	birta	þeim	sjálfum,	eða	ímyndina	sem	konum	

eru	birtar	og	þær	ætlast	til	af	þeim.	Þeir	sem	halda	sig	við	það	gamaldags	föðurhlutverk	að	

vera	 fyrirvinna	 sem	ekki	 er	mjög	 innvinkluð	 í	 líf	 barnanna	 sinna	 eiga	 það	 á	 hættu	 að	 vera	

stimplaðir	sem	slæmir	feður	og	tilfinningalausir	(Gentry	og	Harrison,	2010).	

	

3.2 Ofbeldi  

Í	tölfræðilegum	mælingum	og	samanburði	á	kynjunum	er	enginn	þáttur	jafn	áberandi	ólíkur	

eins	og	 viðhorf	 kynjanna	 til	 ofbeldis.	Bæði	 eru	drengir	og	 karlar	 líklegri	 til	 að	hafa	 jákvætt	

viðhorf	til	ofbeldis,	það	er	að	finnast	ofbeldi	ásættanleg	leið	til	að	leysa	vandamál,	og	líklegri	

til	að	beita	ofbeldi	heldur	en	stelpur	eða	konur.	Unglingsstrákar	eru	fjórfalt	líklegri	en	stúlkur	

til	að	finnast	viðeigandi	að	beita	ofbeldi	ef	einhver	treðst	framfyrir	í	röð.	Um	helmingur	allra	

tánings	stráka	tekur	þátt	í	líkamlegum	slagsmálum	á	hverju	ári	(Kimmel	og	Mahler,	2003).	

Í	Bandaríkjunum	er	yfirgnæfandi	meirihluti	bæði	gerenda	og	þolenda	ofbeldisglæpa	

karlmenn,	og	þá	allra	helst	ungir	 karlmenn	 (Scharrer,	2005).	Karlmenn	eru	gerendur	 í	 99%	

nauðgunarmála	fyrir	dómstólum,	88%	morðmála,	87%	líkamsárása,	86%	íkveikjumála	og	83%	

heimilis-	 og	 fjölskylduofbeldismála.	 Níutíu	 prósent	 þeirra	 sem	 keyra	 undir	 áhrifum	 eru	

karlmenn,	 og	 84%	 þeirra	 sem	 voru	 fangelsaðir	 fyrir	 að	 valda	 banaslysi	 í	 umferðinni	 voru	

karlmenn	 (Kimmel,	 2004).	 Það	 að	 vera	 karlkyns,	 ásamt	 áhorf	 á	 ofbeldi	 í	 sjónvarpi,	 eru	

áhættuþættir	 fyrir	 ofbeldishegðun	 barna	 og	 unglinga	 á	 aldrinum	6	 til	 18	 ára.	 Rannsóknir	 í	

félagsvísindum	renna	einnig	 stoðum	undir	 tengslin	á	milli	áhorfs	ofbeldis	 í	 sjónvarpi	og	ýgi	

áhrifagjarnra	barna	og	unglinga	(Scharrer,	2005).	

Ein	möguleg	skýring	á	því	hvers	vegna	strákar	og	karlmenn	eru	líklegri	til	að	sýna	ýgi	og	

ofbeldishegðun	en	konur	er	ólíkur	veruháttur	kynjanna.	Eins	og	Bourdieu	útskýrði	þá	mótast	

hegðun	fólks,	gildi	og	viðhorf	í	því	rými	sem	það	elst	upp	í	og	er	þannig	háð	veruhætti	þess.	

Jafnframt	benti	hann	á	að	kynhlutverk	væru	stærsti	og	veigamesti	hluti	veruháttar	fólks,	og	að	

fólk	af	ólíkum	kynjum	getur	öðlast	mjög	ólíkan	veruhátt	þrátt	fyrir	að	hafa	alist	upp	í	svipuðu	

umhverfi.	Félagsmótun	manna	og	drengja	kennir	þeim	að	það	sé	sjálfsagt	og	eðlilegt,	jafnvel	

óhjákvæmilegt,	 að	 þeir	 séu	 ofbeldishneigðir	 og	 sýni	 ýgi.	 Jafnframt	 læra	 þeir	 að	 ofbeldi	 og	
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árásahneigð	séu	eðlileg	viðbrögð	ef	þeir	reiðast	eða	þegar	einhver	gerir	eitthvað	á	hlut	þeirra	

(Scharrer,	2005).	Rannsóknir	sýna	að	viðhorf	samfélagsins	er	á	þá	leið	að	ofbeldishneigð	og	ýgi	

sé	 beintengt	 karlmennsku,	 þ.e.	 það	 þykir	 karlmannlegt	 að	 beita	 ofbeldi	 og	 að	 vera	 ávallt	

reiðubúinn	að	beita	ofbeldi.	Samfélagið	virðist	gera	ráð	fyrir	að	drengir	og	karlmenn	séu	í	eðli	

sínu	ofbeldisfullir	og	hafi	 ekki	 stjórn	á	 sér	 (Kimmel	og	Mahler,	2003).	 Setningar	á	borð	við	

„strákar	 eru	 og	 verða	 strákar”	 (e.	 boys	 will	 be	 boys)	 eru	 mjög	 oft	 notaðar	 til	 að	 skýra	

ofbeldisfulla	hegðun	drengja,	en	í	henni	felst	að	það	sé	óhjákvæmilegt	að	drengir	sýni	slæma	

hegðun	svosem	ofbeldishneigð	(Scharrer,	2005).	Þannig	mótast	veruháttur	drengja	í	rými	sem	

gerir	ráð	fyrir	að	þeir	sýni	ýgi	og	ofbeldishegðun,	en	að	stúlkur	geri	það	ekki.	Því	er	eðlilegt	að	

veruháttur	stúlkna	og	drengja,	og	þar	af	leiðandi	gildi	þeirra	og	viðhorf	til	ofbeldis,	séu	ólík.		

Ofbeldi	karlmanna	er	þó	ekki	jafn	algengt	í	öllum	samfélögum.	Tölfræðilegar	heimildir	

benda	til	þess	að	bandarískir	karlmenn	séu	þeir	ofbeldisfyllstu	í	iðnvæddum	löndum	(Kimmel,	

2003).	Morðtíðni	í	Bandaríkjunum	er	á	bilinu	fimm	til	20	sinnum	hærri	en	í	öðrum	iðnvæddum	

lýðræðisríkjum,	og	hlutfall	samfélagsþegna	sem	eru	fangelsaðir	eru	sömuleiðis	5-20	sinnum	

hærra.	Árið	1992	var	morðtíðni	drengja	á	aldrinum	15-24	ára	í	Bandaríkjunum	37,2	af	hverjum	

100.000,	en	það	er	tíu	sinnum	hærra	en	á	Ítalíu,	og	sextíu	sinnum	hærra	en	í	Englandi	(Kimmel,	

2003).	 Jafnframt	 er	 nauðgunartíðni	 í	 Bandaríkjunum	 sú	 hæsta	 meðal	 iðnvæddra	 landa.	

Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fylgni	 milli	 ofbeldistíðni	 samfélaga	 og	 samþykkis	 og	 upphafningu	

ofurkarlmennsku	(Murnen,	Write	og	Kaluzny,	2002).			

	

3.2.1 Kynferðisleg áreitni meðal unglinga 
Félagsfræðingurinn	 Kerry	 Robinson	 birti	 árið	 2005	 niðurstöður	 úr	 viðamikilli	 rannsókn	 á	

kynferðilegri	 áreitni	 meðal	 unglinga.	 Rannsóknin	 var	 unnin	 í	 fjórtán	 áströlskum	

framhaldsskólum	og	tók	um	tíu	ár.	Á	þeim	tíma	voru	viðtöl	tekin	við	bæði	kven-	og	karlkyns	

nemendur,	 kennara	 og	 skólastjórnendur,	 auk	 rýnihópa	 og	 vettvangsathugana.	 Tilgangur	

rannsóknarinnar	var	að	skoða	viðhorf	drengja	til	kynferðislegrar	áreitni,	með	sérstöku	tilliti	til	

áhrifa	jafningjahópa	á	hegðun	þeirra	og	hvert	hlutverk	kynferðislegrar	áreitni	er	í	uppbyggingu	

og	viðhaldi	á	stigskipuðum	valdatengslum	(Robinson,	2005).	

Rannsóknin	sýndi	 fram	á	að	kynferðisleg	áreitni	er	mjög	algeng	meðal	unglinga,	þar	

sem	unglingsdrengir	 beittu	 stúlkur	 áreitni	 á	borð	 við	niðrandi	 og/eða	 kynferðislegt	 tal	 eða	

bendingar,	klip	eða	strokur	svo	fátt	eitt	sé	nefnt.	Fæstir	gerðu	sér	grein	fyrir	að	hegðun	þeirra	
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flokkaðist	 sem	 kynferðisleg	 áreitni	 og	 nánast	 engir	 litu	 þessa	 hegðun	 alvarlegum	 augum,	

heldur	fannst	hún	sjálfsögð	og	eðlileg.	Sumir	töldu	jafnvel	að	þetta	væri	ófrávíkjanlegur	hluti	

af	hegðun	drengja-	að	það	væri	í	eðli	þeirra	að	sýna	stelpum	kynferðislega	áreitni	(Robinson,	

2005).	

Drengirnir	töldu	sjálfir	að	áreitnin	sem	þeir	beittu	stelpur	væri	léttvæg	og	meinlaus	og	

lýstu	því	þannig	sjálfir	að	þetta	væri	bara	grín.	Stelpurnar	sögðust	hins	vegar	finna	fyrir	ótta	og	

niðurlægingu	þegar	þær	urðu	fyrir	þessu,	en	sumar	létu	aldrei	í	það	skína	þar	sem	þær	óttuðust	

að	áreitnin	ágerðist	ef	þær	brygðust	illa	við.	Drengirnir	virtust	ekki	gera	sér	grein	fyrir	eða	velta	

fyrir	sér	hvernig	stelpunum	liði,	og	sumir	sögðu	að	 jafnvel	þó	að	stelpurnar	mótmæltu	eða	

reiddust	tækju	þeir	því	ekki	alvarlega	(Robinson,	2005).	

Rannsóknin	 leiddi	 í	 ljós	 að	 kennarar	 og	 starfsfólks	 skólans	 styrkti	 enn	 frekar	 trú	

drengjanna	á	að	þessi	hegðun	væri	ekki	alvarleg,	en	viðbrögð	þeirra	við	henni	voru	oftar	en	

ekki	mjög	léttvæg.	Algengt	var	að	starfsfólk	segðu	strákunum	að	„hætta	þessum	fíflalátum”,	

eða	 jafnvel	 segðu	 stelpunum	 að	 láta	 ekki	 strákana	 espa	 sig	 upp.	 Höfundur	 taldi	 það	 vera	

útbreitt	viðhorf	í	samfélaginu	að	áreitni	af	þessu	tagi	væri	léttvægt	og	ekkert	til	að	gera	mál	

úr,	 sérstaklega	 þegar	 um	 er	 að	 ræða	 unglinga.	 Hún	 vísaði	 í	 frasann	 “strákar	 eru	 og	 verða	

strákar”	(e.	boys	will	be	boys)	sem	hún	taldi	mjög	lýsandi	fyrir	viðhorf	starfsfólks	skólanna	og	

samfélagsins	almennt.	Frasinn	gefur	í	skyn	að	drengir	hafi	ekki	stjórn	á	hegðun	sinni	og	geti	

þar	af	leiðandi	ekki	verið	gerðir	ábyrgir	fyrir	henni.	Í	sumum	tilfellum	var	ábyrgðin	raunar	sett	

á	herðar	stelpnanna-	þeim	sagt	að	taka	hegðun	strákanna	ekki	svona	alvarlega	og	vera	ekki	

svona	viðkvæmar,	eða	þær	beðnar	að	breyta	hegðun	sinni	til	að	strákarnir	freistuðust	ekki	til	

að	áreita	þær.	Sumir	drengir	í	rannsókninni,	og	reyndar	líka	sumir	kennarar,	litu	svo	á	að	sumar	

stelpur	ættu	 skilið	 að	 vera	 kynferðislega	 áreittar.	 Þær	 bæðu	um	það	með	því	 að	 haga	 sér	

óviðeigandi	sjálfar,	klæða	sig	eða	mála	sig	á	óviðeigandi	hátt,	eða	vegna	þess	að	þær	höfðu	

það	orð	á	sér	að	vera	kynferðislega	lauslátar.	Sumir	töldu	jafnframt	að	kynferðisleg	áreitni	væri	

eðlileg	viðbrögð	við	því	ef	stelpa	reitti	strák	til	reið	(Robinson,	2005).			

	 Jafnvel	 þeir	 drengir	 sem	 áttuðu	 sig	 á	 því	 að	 þessi	 hegðun	 og	 framkoma	 væri	

karlrembuleg	 og	 óréttlát	 viðurkenndu	 að	 þeir	 tækju	 samt	 þátt	 í	 henni	 vegna	 þrýstings	 frá	

félagahópnum	 og	 af	 ótta	 við	 félagslega	 útskúfun.	 Jafnframt	 sögðu	 stelpurnar	 í	 rannsókn	

Robinson	frá	því	að	hegðun	og	framkoma	strákanna	gagnvart	þeim	væri	mjög	breytileg	eftir	

því	hvort	þeir	væru	einir	eða	í	hópi	með	öðrum	strákum.	Sumar	lýstu	því	að	meira	að	segja	

strákar	 sem	 þær	 teldu	 vera	 vini	 sína	 væru	 andstyggilegir	 þegar	 þeir	 voru	 í	 kring	 um	 hina	
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strákana.	Þetta	rennir	stoðum	undir	það	að	kynferðisleg	áreitni	og	karlrembuleg	hegðun	er	

drengjum	ekki	eðlislæg	heldur	stunda	vegna	þess	að	þeir	telja	að	þannig	sanni	þeir	sig	sem	

alvöru	karlmenni		(Robinson,	2005).		
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4 Karlmennskur í fjölmiðlum 

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	birtingarmyndir	karlmennsku	í	fjölmiðlum,	og	hvað	áhrif	þær	

hafa	á	hugmyndir	 fólks	um	karlmennsku.	Kynntar	 verða	 stuttlega	 tvær	kenningar	um	áhrif	

fjölmiðla	 á	 fólk,	 annars	 vegar	 ræktunarkenning	 Georgs	 Gerbner	 og	 hins	 vegar	

félagsnámskenning	Alberts	Bandura.	Fjallað	verður	um	rannsókn	á	fjölmiðlanotkun	barna	og	

hugmyndir	þeirra	um	karlmenn	og	karlmennsku.	Síðan	verður	sjónum	beint	að	auglýsingum	

og	birtingarmyndum	karlmennsku	í	þeim,	og	skoðaðar	verða	tvær	rannsóknir	sem	fjalla	um	

einmitt	það.		

	 Fjölmiðlar	 og	 menning	 eiga	 sinn	 þátt	 í	 að	 móta	 og	 viðhalda	 ofurkarlmennsku	 hjá	

drengjum	og	mönnum.	Hegðun	og	einkennum	ofurkarlmennsku	er	hampað	í	fjölmiðlum	sem	

viðheldur	 og	 styrkir	 enn	 frekar	 þessar	 hugmyndir	 hjá	 ungum	 mönnum.	 Sú	 upphafning	 á	

ofurkarlmennsku	sem	á	sér	stað	í	menningu	okkar	og	er	miðlað	í	gegnum	fjölmiðla	normgerir	

ofurkarlmennsku	(Mosher	og	Tomkins,	1988;	Vokey,	Tefft	og	Tysiaczny,	2013).		

Eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 byggist	 ofurkarlmennska	 á	 ýktum	 kynjabundnum	

hugmyndum	 um	 hvað	 felst	 í	 því	 að	 vera	 karlmaður.	 Rannsóknir	 sýna	 að	 birtingarmyndir	

ofurkarlmennsku	eru	mjög	algengar	í	fjölmiðlum,	ekki	síst	auglýsingum.	

	

4.1 Kenningar um fjölmiðla 

Birtingarmyndir	karlmanna	í	fjölmiðlum	sem	einkennast	af	ofurkarlmennsku	hafa	mikil	áhrif	á	

menn	 sem	 hafa	 nú	 þegar	 gildi	 og	 viðhorf	 sem	 samræmast	 ofurkarlmennsku.	Með	 aðstoð	

tveggja	kenninga	úr	 félagsvísindum,	 ræktunarkenningarinnar	og	 félagsnámskenningarinnar,	

hefur	verið	reynt	að	útskýra	hvernig	birtingarmyndir	ofurkarlmennsku	í	fjölmiðlum	hafa	áhrif	

á	trú	og	viðhorf	karla.	

	

4.1.1 Ræktunarkenningin 

Ræktunarkenningin	(e.	cultivation	theory)	sem	upphaflega	var	sett	fram	af	George	Gerbner	

(1966)	útskýrir	að	fjölmiðlar	hafi	mikil	áhrif	á	skynjun	okkar	á	raunveruleikanum.	Fjölmiðlar	

sýna	ekki	sanna	mynd	af	raunveruleikanum	heldur	ávallt	eitthvað	skekkta,	og	því	meira	sem	

fólk	notar	fjölmiðla,	því	meira	trúir	það	þessari	skekktu	heimssýn	frekar	en	hinni	raunverulegu.	
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Fjölmiðlar	skipta	þannig	út	raunverulegum	upplifunum	okkar	og	þekkingu	á	heiminum	fyrir	þá	

skekktu	mynd	sem	birtist	á	skjánum/blaðsíðunni.	 	Því	meira	sem	fólk	horfir	á	sjónvarp	eða	

notar	aðla	fjölmiðla,	því	líklegra	er	það	til	að	vera	sammála	því	sem	þar	sér	þar	og	samræma	

heimssýn	 sína	 því.	 Með	 öðrum	 orðum	 getur	 fjölmiðlanotkun	 ræktað	 ákveðna	 heimssýn,	

skoðanir	og	gildi	hjá	einstaklingum	(Vokey,	Tefft	og	Tysiaczny,	2013).	

	 Þessi	áhrif	koma	fram	á	mörgum	sviðum	 lífsins,	en	 rannsóknir	 sýna	að	 fjölmiðlaáhorf	

getur	mótað	viðhorf	fólks	og	hugmyndir	um	mjög	fjölbreytta	þætti.	Þar	ber	helst	að	nefna	það	

sem	Gerbner	 kallaði	 vonda	 heims	 heilkennið	 (Mean	World	 Syndrome).	 Eins	 og	 áður	 hefur	

komið	 fram	 er	 ofbeldi	 gríðarlega	 algengt	 í	 fjölmiðlum,	 bæði	 umfjallanir	 um	 raunverulega	

ofbeldisglæpi	og	svo	er	það	eitt	algengasta	þemað	í	skemmtiefni,	en	rannsóknir	sýna	að	þetta	

veldur	því	að	áhorfendur	ofáætla	glæpatíðni	og	hættuna	á	ofbeldi.	Þeir	 sem	horfa	mikið	á	

sjónvarp	eru	því	líklegri	til	að	trúa	því	að	þeir	búi	í	vondum	og	hættulegum	heimi	(Gerbner,	

Morgan,	og	Signorielli,	1999).	Að	sama	skapi	hafa	þeir	sem	nota	fjölmiðla	neikvæðari	sýn	á	

eigið	útlit.	Fólk	 í	 fjölmiðlum	er	alls	ekki	þverskurður	af	hinu	raunverulega	samfélagi,	hvorki	

varðandi	 útlit	 né	 aðra	 eiginleika.	 Í	 flestum	 tilfellum	 er	 fólk	 sem	 uppfyllir	 hina	 þröngu	

fegurðarstaðla	samfélagsins	valið	til	að	birtast	í	fjölmiðlum,	og	í	mörgum	tilfellum	er	útlit	þeirra	

„bætt”	enn	frekar	með	ýmsum	ráðum.	Því	er	ekki	raunhæf	eða	raunveruleg	mynd	af	útliti	sem	

fólk	sér	þegar	það	horfir	á	fjölmiðla,	en	engu	að	síður	hefur	það	mikil	áhrif	á	viðhorf	fólks	til	

fegurðar.	Þessi	skekkta	sýn	fjölmiðla	hefur	ekki	bara	áhrif	á	sjálfsálitið,	heldur	líka	á	það	hvernig	

við	lítum	á	aðra.	Í	bandarískri	rannsókn	sem	gerð	var	á	ungum	strákum	(Martins,	Williams	og	

Harrison,	2009)	kom	í	ljós	að	þeir	drengir	sem	horfðu	mikið	á	sjónvarp	voru	líklegri	til	að	hafa	

mjög	 neikvæða	 sýn	 á	 stelpum	 yfir	 kjörþyngd	 heldur	 en	 þeir	 drengir	 sem	minna	 horfðu	 á	

sjónvarp.	

Sú	mynd	sem	birtist	 í	 fjölmiðlum	endurspeglar	ekki	raunveruleikann,	en	hún	er	ekki	

heldur	 handahófskennd	 heldur	 stjórnast	 hún	 af	 hagsmunum	 þeirra	 sem	 fara	 með	 völdin.	

Markaðshagsmunir	stýra	að	miklu	leyti	því	sem	fyrir	augu	okkar	ber	í	fjölmiðlum,	en	hagsmunir	

markaðarins	eru	oft	á	skjön	við	hagsmuni	einstaklinganna.	Hagsmunum	markaðarins	er	oft	

best	borgið	með	því	að	reyna	að	skekkja	heimsmynd	fólks-	til	dæmis	til	að	auka	líkurnar	á	því	

að	það	kaupi	ákveðnar	vörur.	Sem	dæmi	má	nefna	að	fólk	sem	er	óánægt	með	útlit	sitt	er	

líklegra	til	að	fjárfesta	í	fegrunarvörum,	og	fólk	sem	er	hrætt	við	ofbeldi	og	glæpi	er	líklegra	til	

að	kaupa	alls	kyns	öryggisbúnað	(Vokey,	Tefft	og	Tysiaczny,	2013).			

Gerbner	taldi	einnig	að	hagsmunir	valdastétta	hefðu	mikil	áhrif	á	það	sem	fjölmiðlar	
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sýndu	 okkur.	 Hann	 taldi	 valdamikla	 hópa	 nota	 fjölmiðla	 til	 að	 skapa,	 styrkja	 og	 viðhalda	

ákveðnum	félagslegum	normum	sem	eru	þeim	í	hag.	Með	því	að	hagræða	þeirri	heimssýn	sem	

fjölmiðlar	sýna,	styrkja	þeir	og	réttlæta	völd	sín	og	festa	 í	sessi	viðhorf	sem	eru	þeim	í	hag	

(Shanahan	og	Morgan,	1999).		

	 Á	undanförnum	áratugum	hafa	verið	gerð	hundruð	rannsókna	sem	renna	stoðum	

undir	ræktunarkenninguna,	og	hún	er	orðin	mjög	virt.	Kenningin	hefur	verið	nýtt	sem	grunnur	

að	mjög	fjölbreyttum	rannsóknum,	þar	sem	skoðuð	hafa	verið	áhrif	fjölmiðlaáhorfs	og	hinna	

ýmsu	hugmynda	og	viðhorfa	(Vokey,	Tefft	og	Tysiaczny,	2013).		

	

4.1.2 Félagsnámskenningin 

Félagsnámskenningin,	(e.	social	learning	theory)	sem	Albert	Bandura	(1977)	þróaði,	færir	rök	

fyrir	því	að	fólk	læri	viðeigandi	menningarlega	hegðun	með	því	að	fylgjast	með	og	herma	eftir	

öðrum.	Það	ferli	er	kallað	herminám	eða	félagsnám	(e.	observational	learning)	og	með	því	læra	

börn	til	hvers	er	ætlast	af	þeim	og	hvaða	hegðun	er	æskileg,	til	dæmis	varðandi	kynhlutverk.	

 	 Í	tveimur	þekktum	rannsóknum	sem	Bandura	framkvæmdi	árin	1961	og	1963	skoðaði	

hann	herminám	barna	varðandi	ofbeldi.	Í	þeirri	fyrri	voru	börn	látin	fylgjast	með	fullorðnum	

einstaklingi	ganga	í	skrokk	á	uppblásinni	dúkku,	svokallaðri	Bóbó	dúkku,	og	voru	svo	skilin	eftir	

ein	 með	 dúkkunni	 og	 ýmsum	 öðrum	 áhugaverðum	 leikföngum.	 Þau	 börn	 sem	 höfðu	 séð	

einhvern	ganga	í	skrokk	á	dúkkunni	voru	mun	líklegri	til	að	gera	það	líka	heldur	en	börn	úr	

samanburðarhópum.	Börnin	úr	samanburðarhópnum,	sem	ekki	höfðu	séð	einhvern	ganga	 í	

skrokk	á	dúkkunni,	léku	sér	frekar	að	hinum	leikföngunum	í	herberginu	og	sýndu	litla	sem	enga	

ofbeldistilburði	gagnvart	dúkkunni	(Bandura,	1977;	Vokey,	Tefft	og	Tysiaczny,	2013).		

Í	seinni	rannsókninni	voru	börn	látin	horfa	á	myndband	þar	sem	fullorðinn	einstaklingur	

sýndi	ofbeldisfulla	hegðun	í	garð	uppblásinnar	dúkku,	en	myndbandið	hafði	þrjár	mismunandi	

endingar.	Þriðjungur	barnahópsins	sá	myndband	þar	sem	fyrirmyndinni	var	gefið	sælgæti	og	

gos	eftir	að	hafa	gengið	í	skrokk	á	dúkkunni,	þriðjungur	sá	myndband	þar	sem	fyrirmyndinni	

var	refsað	fyrir	athæfið,	og	þriðjungur	sá	engar	afleiðingar,	en	þá	endaði	myndbandið	strax	

eftir	að	fyrirmyndin	var	búin	að	ganga	í	skrokk	á	dúkkunni.	Eftir	að	hafa	horft	á	myndbandið	

var	 barnið	 skilið	 eftir	 í	 herbergi	 með	 sams	 konar	 dúkku	 og	 hafði	 verið	 í	 myndbandinu.	

Niðurstöðurnar	voru	á	þann	veg	að	börnin	sem	sáu	fyrirmyndina	fá	verðlaun	og	þau	sem	sáu	

engar	afleiðingar	voru	mun	 líklegri	 til	að	herma	eftir	ofbeldisfullri	hegðun	fyrirmyndarinnar	
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heldur	en	þau	börn	sem	sáu	fyrirmyndinni	refsað	(Bandura,	1977;	Vokey,	Tefft	og	Tysiaczny,	

2013).		

Svipað	og	ræktunarkenningin	hefur	félagsnámskenningin	komið	við	sögu	í	gríðarlegum	

fjölda	rannsókna	í	gegnum	árin	og	er	orðin	vel	þekkt	og	virt	(Vokey,	Tefft	og	Tysiaczny,	2013)	

	

4.2 Börn og fjölmiðlar 

Í	yfirgripsmikilli	rannsókn	sem	gerð	var		í	Bandaríkjunum	á	tíunda	áratugnum	meðal	barna	á	

aldrinum	10-17	ára,	var	fjölmiðlanotkun	barna	skoðuð	og	áhrif	hennar	á	hugmyndir	þeirra	um	

karlmennsku	(Heintz-Knowles	o.fl.	1999).		

Börn	 eru	mjög	 virkir	 notendur	 fjölmiðla,	 sérstaklega	 drengir.	 Þeir	 eyða	 fjölmörgum	

klukkutímum	 í	 viku	 í	 að	 horfa	 á	 sjónvarp,	 hlusta	 á	 tónlist,	 spila	 tölvuleiki	 og	 	 flakka	 um	

internetið,	svo	fátt	eitt	sé	nefnt.	Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	áhrif	þessara	miðla	sé	leiðandi	

afl	í	félagsmótun	barna,	sérstaklega	á	unglingsárunum.Rannsóknir	sýna	jafnframt	að	fjölmiðlar	

sýna	mjög	skekkta	mynd	af	kynjahlutverkum	og	viðhalda	gömlum	og	úreltum	kynjaímyndum.	

Fjölmiðlar	halda	uppi	frekar	ýkri	ímynd	af	karlmönnum	og	viðhalda	þannig	staðaímyndum	sem	

eru	hreint	ekki	hollar	(Heintz-Knowles	o.fl.	1999).	

	 Þetta	ósamræmi	milli	kynjaímynda	sem	börn	og	unglingar	sjá	í	sjónvarpi	og	þess	sem	þau	

upplifa	 að	 sé	 ætlast	 til	 af	 þeim	 í	 raunheimi,	 getur	 valdið	 ruglingi	 og	 óöryggi	 hjá	 þeim.	

Unglingsárin	eru	sérstaklega	mótandi	tími,	en	þá	er	persónuleiki	og	siðferðiskennd	að	festast	

í	sessi.	Á	þessum	tíma	þurfa	unglingar	að	læra	að	takast	á	við	kynverund	sína	og	finna	sig	 í	

kynhlutverkum.	Löngum	hefur	verið	hefð	fyrir	því	að	fjölskylda	og	fólk	í	umhverfi	unglingsins	

leiðbeini	honum	á	þessu	þroskaferli,	en	áhrif	fjölmiðla	í	þessu	samhengi	er	í	sífellt	að	aukast.	

Fyrirmyndirnar	eru	ekki	lengur	raunverulegt	fólk	(foreldrar,	kennarar,	þjálfarar	osfrv)	heldur	

persónur	 í	 fjölmiðlum,	 sem	 eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 eru	 oft	 mjög	 óraunhæfar	 og	

óraunverulegar	ímyndir	(Heintz-Knowles	o.fl.	1999).		

Fjölmiðlar	 sýna	 mjög	 einsleita	 mynd	 af	 karlmönnum,	 í	 það	 minnsta	 af	 þeim	

karlmönnum	 sem	 sýndir	 eru	 í	 jákvæðu	 ljósi	 og	 gefið	 tilefni	 til	 að	 líta	 upp	 til.	 Samkvæmt	

rannsókn	Heinz-Knowles	ofl	(1999)	telja	börn	að	karlmenn	í	fjölmiðlum	hafi	leiðtogahæfileika	

og	 séu	 leiðtogar,	 séu	 fullir	 sjálfstrausts,	og	almennt	nái	 árangri	 í	 því	 sem	þeir	 taki	 sér	 fyrir	

hendur.	Flest	telja	karlmenn	vera	íþróttamannslega	vaxna	og	góða	í	 íþróttum,	og	nánast	öll	

börn	 í	 rannsókninni	 (98%)	 töldu	 karla	 vera	 fyndna.	 Karlmenn	 eru	 hins	 vegar	 nánast	 aldrei	
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sýndir	 sem	 viðkvæmir	 eða	 tilfinninganæmir.	 Þeir	 sýna	 tilfinningar	 eins	 og	 ótta,	 reiði	 og	

sársauka,	en	gráta	nánast	aldrei.	Stór	hluti	barna,	eða	um	70%,	telur	að	aðal	hvati	karlmanns	

sé	að	komast	yfir	konur	og	stunda	kynlíf	(Heintz-Knowles	o.fl.	1999).		

Ofbeldi	spilar	stórt	hlutverk	í	þeim	kvikmyndum	og	tölvuleikjum	sem	drengir	horfa	á	

og	leika,	en	stúlkur	verða	minna	varar	við	ofbeldi	í	efni	sem	beinist	að	þeim.	Samt	er	lítill	munur	

á	skoðunum	kynjanna	á	karlmennsku	í	sjónvarpi,	en	um	72%	barna	telja	karlmenn	í	fjölmiðlum	

vera	ofbeldisfulla	og	69%	lýsa	þeim	sem	reiðum	(Heintz-Knowles	o.fl.	1999).				

Hlutverk	 karlmanna	 í	 sjónvarpsefni	 eru	 líka	 mjög	 stöðluð.	 Þeir	 eru	 oftast	 sýndir	 í	

vinnuumhverfi	á	meðan	konur	eru	frekar	á	heimilum.	Atvinna	er	yfirleitt	mikilvægt	stöðutákn	

fyrir	karlpersónur	og	persónan	er	skilgreind	að	miklu	leyti	út	frá	atvinnu	sinni.		Kvenpersónur	

eru	 hins	 vegar	 frekar	 skilgreindar	 eftir	 hjúskaparstöðu	 og	 fjölskylduhag	 og	 aðeins	 í	

um	 	 helmingi	 tilfella	 er	 það	 einu	 sinni	 tekið	 fram	 við	 hvað	 þær	 starfa.	 Þegar	 atvinna	

kvenpersóna	er	tekin	fram	er	hún	yfirleitt	 í	þjónustustörfum	eða	kennslu,	en	karlmenn	eru	

yfirleitt	 sýndir	 í	 háum	 stöðum	 í	 viðskiptalífinu,	 sem	 fyrirtækjaeigendur,	 í	 stjórnmálum	 eða	

löggæslu.	Heimilisstörf	og	umönnun	barna	er	líka	í	höndum	kvenna,	en	karlar	eru	mjög	sjaldan	

sýndir	við	slíka	iðju	(Heintz-Knowles	o.fl.	1999).	

	

4.3 Auglýsingar 

Auglýsingar	sem	gefa	í	skyn	að	menn	eigi	að	vera	harðgerðir	og	ofbeldisfullir,	sérstaklega	í	garð	

kvenna,	eru	mjög	varasamar	vegna	þess	að	slíkar	birtingarmyndir	kynja	í	auglýsingum	geta	haft	

mun	 víðtækari	 áhrif	 en	 að	 koma	 ákveðinni	 vöru	 á	 framfæri.	 	 Þær	 viðhalda	 einnig	

staðalímyndum	og	í	þeim	birtast	ákveðin	hegðunarviðmið	fyrir	menn	og	konur	(Vokey,	Tefft	

og	Tysiaczny,	2013).	

Auglýsingar	nota	ekki	raunverulegar	eða	raunhæfar	ímyndir	af	karlmennsku	til	að	selja	

vörur,	 heldur	 notfæra	 þær	 sér	 þá	 útgáfu	 af	 karlmennsku	 sem	 þykir	 eftirsóknarverð	 í	

samfélaginu	til	að	tryggja	að	hún	selji	vöruna.	Vegna	þeirra	áhrifa	sem	ræktunarkenningin	lýsir	

verður	sú	 ímynd	sem	birtist	mest	 í	auglýsingum	meira	eftirsóknarverð,	og	þannig	verður	til	

ákveðinn	vítahringur	óraunhæfra	væntinga.	Auglýsingar	eru	að	hluta	til	unnar	með	það	í	huga	

að	nýta	sér	 samfélagsþekkingu	á	 trú	og	gildum	karlmennsku.	Auglýsendur	vita	að	ákveðnir	

hópar	 karlmanna	 eru	 móttækilegir	 fyrir	 ofurkarlmennsku	 og	 nota	 því	 gjarnan	

ofurkarlmennskuímyndir	til	að	selja	þessum	hópum	vörur.	Auglýsingar	senda	þau	skilaboð	að	
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ef	þú	kaupir	og	notar	vöruna	sem	um	ræðir	aukir	þú	karlmennsku	þína.	Karlmenn	sem	hafa	

minnimáttarkennd	eða	 sem	eru	óöryggir	 varðandi	eigin	 karlmennsku	eru	 líklegri	 til	 að	 láta	

glepjast	 af	 þeim	 skilaboðum.	 Þannig	 er	 það	 auglýsendum	 í	 hag	 að	 nota	 óraunhæfar	

karlmennskuímyndir,	bæði	til	að	viðhalda	óraunhæfum	væntingum	til	karlmennsku	og	þar	af	

leiðandi	ýta	undir	óöryggi	neytenda,	og	til	að	senda	óöruggum	neytendum	þau	skilaboð	að	

með	því	að	kaupa	þeirra	vöru	verði	þeir	líkari	fyrirmyndunum	í	auglýsingunum	(Vokey,	Tefft	

og	Tysiaczny,	2013).	

Unglingar	og	ungir	menn	sem	eru	í	leit	að	karlmennskufyrirmyndum	til	að	læra	hvernig	

þeir	geti	best	valdið	því	hlutverki	að	vera	karlmaður,	vilja	helst	líkja	eftir	þeim	fyrirmyndum	

sem	 þeir	 telja	 að	 sýni	 mesta	 karlmennsku.	 Hinar	 ýktu	 karlmennskuímyndir	 sem	 birtast	 í	

fjölmiðlum	verða	því	oft	fyrirmyndir	ungra	manna	frekar	en	raunverulegir	karlmenn	sem	eru	

minna	ýktir	og	augljósir	í	sínum	kynjahlutverkum.	Eldri	karlmenn	sem	eru	orðnir	öruggir	með	

stöðu	 sína	 í	 lífinu,	 öruggir	 í	 sínum	 starfsframa	 og	 félagslegri	 stöðu,	 komnir	með	maka	 og	

fjárhagslegt	öryggi	hafa	minni	þörf	fyrir	að	sanna	karlmennsku	sína	eða	sýna	á	augljósan	hátt	

og	því	höfðar	ofurkarlmennskan	minna	til	þeirra.	Þeir	karlmenn	sem	ekki	eru	jafn	öryggir	með	

sig,	hvort	sem	það	er	vegna	ungs	aldurs	eða	vegna	félagslegrar	eða	efnahagslegrar	stöðu,	eru	

því	mun	líklegri	til	að	laðast	að	ofurkarlmennsku	á	einn	eða	annan	hátt.	Þeir	eru	einnig	liklegri	

til	að	kaupa	vörur	sem	auglýstar	eru	sem	karlmannlegar	í	þeirri	von	að	auka	karlmennsku	sína	

(Vokey,	Tefft	og	Tysiaczny,	2013).		

	

4.3.1 Rannsóknir á karlmennsku í auglýsingum 

Birtingarmyndir	 kynjanna	 í	 auglýsingum	 og	 sjónvarpsefni	 eru	 mjög	 ólíkar	 eftir	 því	 hvort	

markhópurinn	eru	konur	eða	karlar.	Í	efni	fyrir	karla	eru	konurnar	sýndar	í	mjög	takmörkuðum	

og	 veigalitlum	 hlutverkum,	 sem	 mæður,	 eiginkonur,	 þjónustustúlkur	 eða	 heimavinnandi	

húsmæður,	á	meðan	karlar	eru	sýndir	sjálfstæðir	og	að	njóta	velgengni.	Í	efni	fyrir	karla	eru	

karlmenn	sýndir	harðgerir,	ofbeldisfullir	og	tilfinningalausir	en	í	efni	fyrir	konur	er	mun	meira	

jafnrétti	á	milli	kynjanna,	og	þar	eru	karlar	sýndir	sem	umhyggjusamir.	

	 Auglýsingar	 gefa	 karlmönnum	meðal	 annars	mjög	misvísandi	 skilaboð	 um	 það	 hvert	

hlutverk	þeirra	er	 innan	 fjölskyldu	sinnar.	Auglýsingar	hafa	 lengi	endurspeglað	það	 ríkjandi	

viðhorf	 að	 það	 sé	 hlutverk	 karla	 innan	 fjölskyldu	 að	 vera	 fyrirvinna	 og	 verndari,	 á	meðan	

umönnun	 og	 uppeldi	 barna	 sé	 á	 herðum	 kvenna.	 En	 nútíma	 feður	 eru	 almennt	 meiri	
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þátttakendur	í	uppeldi	og	lífi	barnanna	sinna.	Pleck	(1987,	sjá	Gentry	og	Harrison,	2010)	telur	

að	ímynd	feðra	sé	að	breytast,	og	nú	sýni	fjölmiðlar	oftar	feður	sem	eru	viðstaddir	fæðingu,	

eru	nánir	börnunum	sínum	frá	upphafi,	taka	þátt	í	daglegu	amstri	barnauppeldis	og	eru	jafn	

áhugasamir	um	dætur	sína	og	syni.	Þessi	mynd	af	umhyggjusömum	feðrum	birtist	þó	helst	í	

sjónvarpsþáttum	 og	 auglýsingum	 sem	 beinast	 að	 konum	 (Gentry	 og	 Harrison,	 2010).	  

	 Gentry	og	Harrison	gerðu	þrjár	rannsóknir	á	árunum	2007	og	2008,	þar	sem	þeir	skoðuðu	

ímynd	 karlmanna	 í	 auglýsingum.	Rannsóknin	 var	 þríþætt,	 en	 þeir	 skoðuðu	birtingarmyndir	

karlmennsku	í	auglýsingum	í	samhengi	við	hver	markhópur	þeirra	var-	karlmenn,	konur	eða	

börn.		

Í	þeirri	fyrstu	skoðuðu	þeir	auglýsingar	sem	beindust	að	karlmönnunum	sjálfum,	en	í	

þeim	komu	fram	tvær	ólíkar	staðalímyndir.	Annars	vegar	var	það	harði	karlmaðurinn,	sá	sem	

leggur	hart	að	sér	í	vinnu	og	sér	fjölskyldu	sinni	fyrir	líkamlegu	og	fjárhagslegu	öryggi.	Ef	hann	

hjálpar	til	á	heimilinu	þá	er	það	með	því	að	vinna	í	bílnum,	smíða	eða	vinna	í	garðinum.	Hin	

staðalímyndin	sýndi	karlmenn	sem	óábyrga	bjána	sem	er	ekki	treystandi	fyrir	neinu.	Flestar	

auglýsingarnar	sýndu	karlmenn	utan	heimilisins,	og	í	þeim	fáu	tilfellum	sem	karlmenn	sáust	

versla	 voru	 þeir	 að	 kaupa	 bjór	 eða	 bílavarahluti.	 Þeir	 voru	 aldrei	 sýndir	 elda	 mat	 fyrir	

fjölskyldurnar	sínar	heldur	fóru	þeir	alltaf	út	að	borða	eða	keyptu	skyndibita.	Í	um	10%	tilfella	

voru	karlmennirnir	ógnandi	eða	ofbeldisfullir	(Gentry	og	Harrison,	2010).	

	 Næst	skoðuðu	höfundarnir	auglýsingar	sem	beindust	að	konum,	en	þar	voru	karlmenn	

sýndir	í	allt	öðru	ljósi.	Karlmennirnir	sem	komu	fram	í	þeim	auglýsingum	voru	duglegri	að	taka	

þátt	 í	 heimilisstörfum,	 þeir	 keyptu	 í	 matinn	 og	 borðuðu	 heima.	 Fáar	 auglýsingar	 sýndu	

karlmenn	 í	 umönnunarhlutverki,	 en	 þó	 oftar	 heldur	 en	 auglýsingarnar	 sem	 voru	 	 ætlaðar	

karlmönnum.	 Þeir	 voru	 líka	 sjaldnar	 sýndir	 ógnandi	 eða	 ofbeldisfullir	 (Gentry	 og	 Harrison,	

2010).		

Í	þriðju	rannsókninni	voru	auglýsingar	ætlaðar	börnum	skoðaðar.	Þar	komu	feður	mjög	

lítið	 við	 sögu,	 og	 þeir	 voru	 aldrei	 sýndir	 í	 umönnunarhlutverki.	 Nokkrar	 auglýsingar	 sýndu	

konur	í	umönnunarhlutverki,	en	þá	voru	þær	sýndar	annast	dætur	sínar.	Engir	drengir	voru	í	

þeim	auglýsingum	sem	sýndu	umönnun.	Í	auglýsingum	sem	innihéldu	hasar	og	ofbeldi	voru	

strákar	 í	 miklu	 aðalhlutverki.	 Stelpur	 voru	 sýndar	 taka	 þátt	 í	 íþróttum	 og	 útiveru	 með	

strákunum	en	hasarinn	–	hraðskreiðu	bílarnir,	byssurnar	og	ofurhetjurnar	–	var	nær	eingöngu	

strákanna.	Stelpur	voru	svo	líka	sýndar	leika	sér	inni,	í	dúkkuleikjum	og	mömmó,	en	það	voru	

strákar	aldrei.	Höfundar	álíta	að	dregið	hafi	úr	þeirri	hefðbundnu	staðalímynd	að	stelpur	vilji	
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bara	leika	sér	í	ummönnunarleikjum,	en	sú	staðalímynd	að	strákar	vilji	bara	leika	sér	í	hasar	og	

ofbeldisleikjum	lifi	enn	góðu	lífi	(Gentry	og	Harrison,	2010).	

Vokey,	 Tefft	 og	 Tysiaczny	 (2013)	 gerðu	 einnig	 rannsókn	 á	 birtingarmyndum	

karlmennsku	í	auglýsingum.	Þeir	rannsökuðu	bandarísk	tímarit,	og	notuðu	HMI	mælikvarðann	

(Mosher	 og	 Sirkin	 1984)	 til	 að	 meta	 ofurkarlmennsku	 í	 auglýsingum	 sem	 birtust	 í	 þeim.	

Rannsóknin	sýndi	að	stór	hluti	auglýsinga	sýndu	eitt	eða	fleiri	ofurkarlmennskueinkenni.	Tvær	

birtingarmyndir	 ofurkarlmennsku	 voru	 algengastar,	 annars	 vegar	 ímyndin	 af	 harðgerða,	

tilfinningalausa	karlmanninum	og	hins	vegar	af	óttalausa	manninum	sem	sækir	í	hættur.	Hin	

tvö	einkennin,	ofbeldishneigð	og	skeytingarleysi	gagnvart	konum	og	kynlífi	voru	minna	notuð	

í	auglýsingum.	Ástæðuna	fyrir	þessu	töldu	höfundar	vera	að	staðalímyndin	um	harðgerða	og	

óttalausa	 karlmanninn	 eru	 útbreiddastar	 og	 mest	 samþykktar	 af	

ofurkarlmennskueinkennunum	 fjórum,	 á	 meðan	 ofbeldistilburðir	 og	 vanvirðing	 gagnvart	

konum	eru	ekki	eins	samfélagslega	samþykkt	og	líklegra	til	að	mæta	gagnrýni.	Höfundar	taka	

fram	 að	 þó	 að	 ofurkarlmennskueinkennin	 tvö	 sem	 eru	 umdeildari	 séu	 minna	 notuð	 í	

auglýsingum,	er	alls	ekki	svo	að	þau	séu	ekkert	notuð.	Nefnd	eru	tvö	dæmi	um	auglýsingar	þar	

sem	 karlmennirnir	 eru	 sýndir	 ofbeldisfullir	 og	með	 kaldranalegt	 hugarfar	 gagnvart	 konum.	

Önnur	 þeirra	 er	 sólgleraugnaauglýsing,	 en	 í	 henni	 er	 harðgerður	 sviplaus	 karlmaður	 með	

hendurnar	krepptar	utan	um	hálsinn	á	konu	og	virðist	vera	að	kyrkja	hana.	Hin	auglýsingin	sem	

höfundar	benda	er	gallabuxnaauglýsing,	en	í	henni	eru	þrír	ógnandi	karlmenn	að	króa	konu	af	

í	dökku	húsasundi	og	bendir	allt	til	þess	að	þær	ætli	að	ráðast	á	hana.	Auglýsingar	sem	þessar,	

þar	sem	ofbeldi	og	virðingarleysi	gegn	konum	er	notað	til	að	selja	vörur,	finnast	mun	frekar	í	

efni	ætlað	yngri	karlmönnum	og	karlmönnum	í	lægri	stéttum	(Vokey,	Tefft	og	Tysiaczny,	2013).		

Rannsóknin	 leiddi	 í	 ljós	 að	 misjafnt	 var	 eftir	 markhópum	 hversu	 mikið	

ofurkarlmennskueinkenni	voru	notuð	í	auglýsingum.	Eftir	því	sem	aldur	markhópsins	hækkaði,	

minnkaði	 ofurkarlmennskueinkenni	 í	 auglýsingum.	 Að	 sama	 skapi	 fækkaði	

ofurkarlmennskuauglýsingum	 eftir	 því	 sem	 menntun	 og	 tekjur	 markhópsins	 hækkuðu.	

Stærstur	 hluti	 þeirra	 auglýsinga	 sem	 beindust	 að	 yngri,	 minna	 menntuðum	 og	 tekjulægri	

karlmönnum	 sýndu	 eitt	 eða	 fleiri	 ofurkarlmennskueinkenni.	 Í	 89%	 þeirra	 auglýsinga	 sem	

beindust	að	20-29	ára	mönnum	var	að	finna	ofurkarlmennskueinkenni	en	þau	var	aðeins	að	

finna	í	um	40%	auglýsinga	sem	beindust	að	40-50	ára	karlmönnum	(Vokey,	Tefft	og	Tysiaczny,	

2013).		

	 Báðar	þessar	rannsóknir	sýna	það	að	hinni	gömlu,	íhaldssömu	ímynd	af	karlmönnum	er	
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enn	 haldið	 á	 lofti	 í	 auglýsingum,	 sér	 í	 lagi	 í	 efni	 sem	 beinist	 að	 ungum	 og	 áhrifagjörnum	

karlmönnum.	Þó	að	staðalímynin	um	harðgera,	tilfinningalausa	karlmanninn	hafi	að	hluta	til	

vikið	fyrir	umhyggjusamari	og	tilfinninganæmari	ímynd	í	fjölmiðlum	er	það	aðallega	tilfellið	í	

efni	 sem	karlmenn	eru	harla	ólíklegir	 til	 að	 sjá.	 Þvert	 á	móti	 eru	karlmenn	 liklegir	 til	 að	 fá	

staðfestingu	á	gömlum	staðalímyndum	um	kynhnlutverk	þegar	þeir	horfa	á	efni	ætlað	þeim,	

en	 efni	 sem	 konur	 sjá	 ýtir	 undir	 hugmyndir	 um	 jafnrétti	 kynjanna	 og	 umhyggjusama	 og	

jafnréttissinnaða	karlmennsku.		

Ungir	 drengir	 og	 menn	 af	 lægri	 samfélagsstigum	 eru	 líklegri	 til	 að	 sjá	 ýktar	 og	

óraunhæfar	 karlmennskuímyndir,	 og	 jafnframt	 líklegri	 til	 að	 sjá	 upphafningu	 á	 ofbeldi	 og	

kaldranalegu	hugarfari	gagnvart	konum.	Þessir	hópar	eru	einmitt	þeir	sem	eru	í	mestri	hættu	

á	að	tileinka	sér	ofurkarlmennsku	(Vokey,	Tefft	og	Tysiaczny,	2013;	Gentry	og	Harrison,	2010).			
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Lokaorð 

Tilgangur	 þessa	 verkefnis	 var	 tvíþættur.	 Annars	 vegar	 að	 skoða	 hvað	 felst	 í	 hugtakinu	

ofurkarlmennska	og	hvernig	aldur	og	stéttarstaða	geta	haft	áhrif	á	það	hvort	menn	tileinki	sér	

hegðun	 sem	 samræmist	 hugmyndum	 um	 ofurkarlmennsku,	 og	 hins	 vegar	 að	 varpa	 ljósi	 á	

birtingarmyndir	ofurkarlmennsku	í	fjölmiðlum,	þá	helst	auglýsingum.		

	 Í	samfélagi	okkar	er	löng	hefð	fyrir	því	að	flokka	fólk	eftir	líffræðilegu	kyni,	og	ætlast	til	

ákveðinnar,	og	ólíkrar,	hegðunar	af	hvoru	kyni	fyrir	sig.	Yfirráð	karla	og	undirskipun	kvenna	

eru	svo	rótgróin	í	samfélagsgerðina	að	allt	okkar	gildismat	tekur	mið	af	því.	Þrátt	fyrir	að	karlar	

hafi	í	gegnum	tíðina	verið	ríkjandi	hópur	á	kostnað	kvenna	er	ekki	þar	með	sagt	að	allir	karlar	

standi	jöfnum	fæti.	Stigveldi	karlmennskunnar	gerir	ákveðnum	karlmennskueinkennum	hærra	

undir	 höfði	 en	 öðrum,	 og	 þannig	 lenda	 þeir	 karlmenn	 sem	 ekki	 uppfylla	 kröfur	 ríkjandi	

karlmennsku	neðar	í	virðingarröðinni.	Kerfi	ríkjandi	karlmennsku	byggist	upp	í	kring	um	hinn	

hvíta,	 gagnkynhneigða	millistéttarkarlmann	 og	 því	 gengur	 gildismat	 þess	 út	 á	 að	 upphefja	

eiginleika	þessa	hóps	og	viðhalda	völdum	hans.	Hvítir,	gagnkynhneigðir	millistéttarkarlmenn	

hafa	því	alltaf	ákveðið	forskot	á	aðra	þjóðfélagsþegna	þegar	kemur	að	virðingu	og	völdum.	

	 Kerfi	 ríkjandi	 karlmennsku	 og	 upphafning	 ofurkarlmennsku	 viðhelst	 vegna	 þess	 sem	

Pierre	 Bourdieu	 kallaði	 hina	 þversagnakenndu	 auðsveipni	 (Bourdieu,	 2001).	 Með	

þversagnakenndri	 auðsveipni	 átti	 hann	 við	 þá	 staðreynd	 að	 fólk	 undirgengst	 valdboð	 og	

viðheldur	 viðteknum	 kerfum	 samfélagsins	 síns	 ómeðvitað,	 og	 án	 þess	 að	 mótmæla	 því	

óréttlæti	 sem	 oft	 viðgengst	 innan	 viðtekinna	 kerfa.	 Ríkjandi	 karlmennska	 er	 svo	 samofin	

samfélagi	okkar	að	hún	er	orðin	hluti	af	veruhætti	okkar.	Það	hefur	þau	áhrif	á	gildi	okkar	og	

viðhorf	að	við	teljum	persónuleikaeinkenni	ríkjandi	karlmennsku,	og	ofurkarlmennsku,	meira	

virði	en	til	dæmis	þau	sem	almennt	eru	tengd	við	konur.	Við	erum	svo	vön	yfirráðum	ákveðinna	

gerða	karlmennsku	og	undirskipun	kvenna	og	annara	karlmennskugerða	að	okkur	þykir	það	í	

raun	sjálfsagt	og	eðlilegt.	Stigveldi	karlmennskunnar	viðhelst	einfaldlega	vegna	þess	að	það	er	

hið	viðtekna	kerfi,	sem	flestir	samfélagsþegnar	taka	ómeðvitað	þátt	í	að	viðhalda	burt	séð	frá	

því	hvort	þeir	hagnast	af	því	kerfi	eða	ekki.	 	

	 Þrátt	 fyrir	 að	 ríkjandi	 karlmennska	 geri	 ákveðnum	 karlmönnum	 hátt	 undir	 höfði	 og	

auðveldi	þeim	aðgengi	að	virðingu	og	völdum,	hefur	það	í	för	með	sér	ýmsa	neikvæða	þæti.	

Ríkjandi	karlmennska	skerðir	frelsi	karlmanna	á	margan	hátt	og	neyðir	þá	í	þröngt	skilgreind	

hlutverk.	Hún	deyfir	tilfinningar	þeirra,	hindrar	tengslamyndun	þeirra	og	dæmir	þá	til	að	lifa	í	
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ótta	 við	 að	 uppfylla	 ekki	 kröfur	 ríkjandi	 karlmennsku.	 Kerfi	 ríkjandi	 karlmennsku	 ýtir	 undir	

viðhorf	og	hegðun	sem	skaða	bæði	karlmennina	sjálfa	og	samfélagið	allt,	en	þar	ber	helst	að	

nefna	 ofbeldishegðun.	 Það	 að	 karlmenn	 finni	 sig	 knúna	 til	 að	 vera	 stöðugt	 að	 sanna	

karlmennsku	sína	getur	leitt	út	í	öfgar	sem	geta	verið	skaðlegar	á	margan	hátt,	og	getur	meðal	

annars	þróast	út	í	ofurkarlmennsku.	

	 Ofurkarlmennska	 er	 í	 stuttu	 máli	 sagt	 mjög	 ýkt	 útgáfa	 af	 því	 sem	 talið	 er	 vera	

karlmannlegt.	 Hegðun	 sem	einkennist	 af	 ofurkarlmennsku	 fylgja	 ýmsar	 neikvæðar	 hliðar	 á	

borð	við	vanvirðingu	gagnvart	konum,	upphafningu	á	ofbeldi	og	erfiðleika	með	að	 finna	 til	

samkenndar	 með	 öðrum.	 Þá	 gefa	 rannsóknir	 til	 kynna	 að	 menn	 sem	 sýna	

ofurkarlmennskuhegðun	 séu	 líklegri	 en	 aðrir	 til	 að	 beita	 kynferðisofbeldi	 og	 sýna	 ýgi	 í	

samskiptum	við	 fólk.	Af	þessum	ástæðum	er	mjög	gagnlegt	að	 rannsaka	og	 reyna	að	auka	

skilning	á	því	fyrirbæri	sem	ofurkarlmennska	er-	hverjir	tileinka	sér	hana	og	hvers	vegna,	hvaða	

þátt	foreldrar	og	aðrir	félagsmótunaraðilar	eiga	í	mótun	hennar,	og	hvaða	áhrif	fjölmiðlar	hafa	

í	þessu	samhengi.	

	 Niðurstöður	 rannsókna	 á	 ofurkarlmennsku	 benda	 til	 þess	 að	menn	 úr	 lægri	 stéttum	

þjóðfélagsins	sýni	frekar	hegðun	sem	samræmist	ofurkarlmennskuhugmyndum	því	þeir	hafa	

ekki	 sama	 aðgang	 að	 efnislegum	 lífsgæðum	 og	 stöðugildum	 og	 menn	 úr	 efri	 stéttum	

þjóðfélagsins.	 Líklegt	 þykir	 að	 þeir	 læri	 þessa	 hegðun	 sem	 táningar	 og	 við	 félagsmótun	 í	

bernsku.	 Unglingar	 og	 ungir	 menn	 eru	 einnig	 líklegri	 en	 þeir	 sem	 eldri	 eru	 til	 að	 sýna	

ofurkarlmennskueinkenni,	en	slík	hegðun	magnast	gjarnan	upp	innan	unglingahópa	þar	sem	

allir	 keppast	 við	 að	 sanna	 hver	 fyrir	 öðrum	 að	 þeir	 séu	 alvöru	 karlmenni.	 Rannsókn	 Kerry	

Robinson	 frá	 2005	 sýndi	 að	 unglingsdrengir	 stunda	 oft	 hegðun	 sem	 einkennist	 af	

ofurkarlmennsku,	 til	 dæmis	 kynferðislega	 áreitni	 og	 karlrembu,	 vegna	 þrýstings	 frá	

félagahópnum	og	af	ótta	við	félagslega	útskúfun.	Sumir	áttuðu	sig	ekki	á	því	að	gjörðir	þeirra	

(niðurlægjandi	og/eða	kynferðislegt	tal	um	og	við	stelpur,	bendingar/leikbragð	og	jafnvel	

	snertingar)	gætu	flokkast	undir	kynferðislega	áreitni	eða	gætu	verið	skaðlegar	á	nokkurn	hátt.	

Jafnvel	þeir	sem	áttuðu	sig	á	því	að	þetta	væri	karlrembulegt	og	ljótt	tóku	þátt	til	að	vera	eins	

og	 hinir	 strákarnir.	 Sumir	 drengir	 töldu	 að	 karlrembulegt	 og	 niðrandi	 tal	 og	 framkoma	 við	

konur	væri	karlmönnum	eðlislægt,	og	það	væri	þannig	ófrávíkjanlegur	hluti	af	hegðun	drengja.	

Drengirnir	sjálfir	 litu	þessa	hegðun	ekki	alvarlegum	augum,	en	þeir	 töldu	hana	 léttvæga	og	

meinlausa.	 Rannsókn	 Robinson	 sýndi	 einnig	 að	 starfsfólk	 skóla,	 og	 samfélagið	 almennt,	

undirstrikar	 þá	 trú	 drengjanna	 að	 hegðun	 af	 þessu	 tagi	 sé	 hvorki	 alvarleg	 né	 skaðleg,	 og	
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jafnframt	að	þeir	geti	ekkert	gert	að	því	að	láta	svona	því	strákar	eru	jú	og	verða	strákar.		

	 Tölfræðilegar	upplýsingar	sýna	okkur	að	drengir	og	karlmenn	eru	gríðarlega	miku	líklegri	

til	að	sýna	ofbeldisfulla	hegðun	heldur	en	stúlkur.	Raunar	er	ólíkt	viðhorf	kynjanna	til	ofbeldis	

stærsti	tölfræðilegi	munurinn	milli	kynjanna.	Karlmenn	eru	gerendur	í	yfirgnæfandi	meirihluta	

morðmála,	nauðgana,	líkamsárása	og	glæfraaksturs,	svo	fátt	eitt	sé	nefnt.	Karlmenn	eru	einnig	

líklegri	 til	 að	vera	þolendur	ofbeldisglæpa,	 að	undanskildum	kynferðisglæpum,	og	um	75%	

sjálfsmorða	eru	framin	af	karlmönnum.		

	 Líklegasta	 skýringin	 á	 því	 hvers	 vegna	 svo	 mikill	 munur	 er	 á	 viðhorfum	 kynjanna	 til	

ofbeldis,	og	líkum	þess	að	þau	taki	þátt	í	því,	er	ólíkur	veruháttur	þeirra.	Allar	ákvarðanir	sem	

fólk	 tekur	 byggja	 á	 þeim	 veruhætti	 sem	það	 tilheyrir,	 en	 hann	hefur	meðal	 annars	 áhrif	 á	

skynjun	þess,	hugsanir,	viðhorf	og	hegðun.	Veruháttur	fólks	er	mótaður	af	félagsmótun	þess	

og	menningu	sem	það	elst	upp	við	og	er	hluti	af,	en	ljóst	er	að	félagsmótun	kynjanna	er	mjög	

ólík	þó	hún	fari	 fram	 innan	sama	samfélags.	Drengjum	og	karlmönnum	er	kennt	að	það	sé	

þeim	eðlislægt	að	sýna	ýgi	og	ofbeldishegðun	og	að	þeir	geti	ekki	haft	stjórn	á	sér,	en	viðhorf	

samfélagsins	er	á	þá	leið	að	ofbeldishneigð	og	ýgi	séu	beintengd	karlmennsku.	Þetta	viðhorf	

hefur	áhrif	á	veruhátt	karlmanna	og	verður	að	eins	konar	grunn-sannleika	fyrir	þá.		

	 Eins	 og	 komið	hefur	 fram	geta	 fjölmiðlar	 spilað	 ákveðið	 hlutverk	 í	mótun	 veruháttar	

fólks.	Þeir	hafa	áhrif	á	viðhorf,	skoðanir	og	hegðun	fólks	og	því	geta	birtingarmyndir	kynjanna	

haft	mikið	að	segja	um	hvað	fólk	upplifir	sem	eðlilega	hegðun	karla	og	kvenna.	Mikið	er	um	

birtingu	ofurkarlmennsku	í	hinum	ýmsu	fjölmiðlum	og	bendir	ýmislegt	til	þess	að	sú	mynd	sem	

dregin	er	upp	af	ofurkarlmenninu	í	auglýsingum,	sjónvarpi	og	bíómyndum	hafi	áhrif	á	unga	

menn	 sem	 eru	 enn	 að	 þroskast	 og	 byggja	 upp	 sjálfsmynd	 sína.	 Í	 fjölmiðlum	 birtast	 þeim	

daglega	 staðalímyndir	 kynjanna	 og	 þeir	 læra	 ákveðna	 hegðun	 sem	 getur	 ýtt	 undir	

kynjamisrétti,	kynbundið	ofbeldi	og	undirokun	kvenna.		

	 Staðalímyndir	varðandi	karlmenn	eru	mjög	áberandi	 í	auglýsingum,	en	þær	eru	ólíkar	

eftir	því	 til	 hvers	er	 verið	að	höfða.	Karlmennska	 sem	birtist	 konum	er	öðruvísi	 en	 sú	 sem	

karlmönnum	er	sýnd.	Þessar	mismunandi	birtingarmyndir	karlmennskunnar	valda	togstreitu	

hjá	karlmönnum	varðandi	hvað	það	er	að	vera	karlmaður.	Í	auglýsingum	birtast	hugmyndir	um	

ríkjandi	karlmennsku;	þeir	eru	ýmist	sterkir,	duglegir,	 tilfinningalega	fjarlægir	og	harðir	eða	

óhæfir	vitleysingar.	En	karlmennska	í	raunveruleikanum	er	auðvitað	flóknara	og	fjölbreyttara	

fyrirbæri,	og	í	hinum	vestræna	heimi	er	nútímamaðurinn	farinn	að	taka	mun	meiri	þátt	í	hinu	

daglega	fjölskyldulífi.		
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	 Ljóst	er	að	fjölmiðlar	geta	spilað	stóran	þátt	í	mótun	veruháttar	okkar	og	haft	áhrif	á	

skoðanir	 okkar	 um	 heimin,	 viðhorf	 og	 gildi.	 Því	 er	 alvarlegt	 mál	 að	 birtingarmyndir	

karlmennsku	 í	 fjölmiðlum	 skuli	 vera	 lituð	 af	 ofurkarlmennskueinkennum	 og	 gömlum	 og	

úreltum	 stöðlum	 ríkjandi	 karlmennsku.	 Í	 ljósi	 þeirra	 neikvæðu	 afleiðinga	 sem	 upphafning	

ofurkarlmennsku	getur	haft	í	för	með	sér	er	rétt	að	velta	fyrir	sér	hver	ábyrgð	fjölmiðlafólk	er-	

ber	 þeim	 skylda	 til	 að	 vinna	 gegn	 þessari	 skaðlegu	 karlmennskuímynd	 og	 stuðla	 að	meira	

jafnrétti	 og	 heilbrigðari	 kynjaímyndum	 í	 efni	 sínu?	 Segja	 má	 að	 fjölmiðlar	 séu	 dragbítur	

samfélasbreytinga,	en	með	því	að	halda	á	lofti	þessum	staðalímyndum	eru	þeir	að	viðhalda	

ríkjandi	kerfi	og	gera	samfélagsbreytingum	erfiðara	að	skapa	sér	sess	í	veruhætti	okkar.		

	 Jafnframt	má	velta	fyrir	sér	hvaða	ábyrgð	uppalendur	og	starfsfólk	skóla	hafa	gagnvart	

því	að	vinna	gegn	ofurkarlmennsku	og	skaðlegum	karlmennskueinkennum.		Eins	og	hér	hefur	

komið	fram	hættir	fólki	til	að	gera	lítið	úr	og	afsaka	slæma	hegðun	drengja	og	sumir	virðast	

enn	trúa	því	slíkt	sé	strákum	hreinlega	eðlislægt.	Foreldrar	geta	spilað	lykilhlutverk	í	að	vinna	

gegn	því	að	ungir	drengir	tileinki	sér	þessa	skaðlega	karlmennskuímynd,	en	þó	eru	margir	aðrir	

þættir	sem	spila	inn	í	félagsmótun	drengja	og	geta	unnið	gegn	jákvæðum	áhrifum	foreldra.	

Eins	og	komið	hefur	fram	er	jafningjahópurinn	einn	sterkasti	félagsmótunaraðilinn	hvað	þetta	

varðar	hjá	unglingum,	en	þar	viðhaldast	og	magnast	upp	einkenni	og	viðhorf	ofurkarlmennsku.	

Því	er	mikilvægt	að	vinna	heildrænt	með	þetta	vandamál	og	reyna	að	vinda	ofan	af	rótgrónu	

kerfi	ríkjandi	karlmennskunnar	og	ná	niðurlögum	hinna	þröngu	staðalímynda	kynjanna.	Einn	

liður	í	þeirri	baráttu	er	að	leggja	frasann	„strákar	eru	og	verða	strákar“	og	þeim	viðhorfum	sem	

honum	fylgja	á	hilluna,	og	horfast	í	augu	við	það	að	drengir	eru	jafn	færir	um	að	að	hafa	stjórn	

á	hegðun	sinni	og	taka	ábyrgð	á	gjörðum	sínum	og	stelpur,	en	til	þess	þurfum	við	að	kenna	

þeim	það.	
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