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Ágrip 
 

Í japönsku samfélagi er óneitanlegur munur á félagslegri stöðu og möguleikum á milli 

kynjanna, m.a. fjárhagslega þar sem í flestum tilfellum eru karlmenn með töluvert hærri 

meðallaun en konur, og því upplifa flestir að þetta ójafnvægi sé karlmönnum í hag. Samt sem 

áður er þetta ekki eins einfalt og það virkar í upphafi því miklar takmarkanir fylgja því að 

vera karlmaður og hugmyndir samfélagsins um karlmennsku hafa áhrif á daglegt líf 

karlmanna. Strax frá unga aldri er þeim kennt að fela sínar innri tilfinningar, jafnvel fyrir 

sínum allra nánustu, ásamt því að fylgja föstu sniðmáti um það hvernig karlmenn ‘eiga að 

vera’ í japönsku samfélagi. Þrátt fyrir það hafa fjölbreyttari form karlmennsku komið á 

sjónarsviðið og yngri kynslóðir reyna að skilgreina sig og sína karlmennsku þannig hún falli 

bæði að samfélagsviðmiðum, ásamt þeirra eigin viðmiðum í hinu formfasta samfélagi Japans. 
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1.  Inngangur 
 

Í desember 2015 tilkynnti alþingismaðurinn Kensuke Miyazaki að hann ætlaði að taka sér 

fæðingarorlof eftir fæðingu fyrsta barns síns í febrúar á þessu ári, og var hann þar með fyrsti 

karlkyns þingmaðurinn í Japan sem gerir svo. Opnaði þessi ákvörðun hans umræðuna um 

karlmenn og barnauppeldi og hefur hann hlotið stuðning, þá aðallega frá yngri kynslóðum, en 

einnig mikla gagnrýni (Kyodo, 2015 og Reynolds og Takahashi, 2016), að mestu leyti frá 

eldri þingmönnum og hafa þeir m.a. sagt ,,hann ætti að hvíla sig ef hann hefur ekki áhuga til 

þess að vinna’’ (Kyodo, 2015). Þetta endurspeglar þetta ríkjandi viðhorf í japönsku samfélagi 

sem einkennist af einstaklega form föstu og hindrandi umhverfi af ráðandi karlmennsku.  

Nauðsynlegt er að skoða málefni karlmanna þar sem þau eru lítið rannsökuð og það verður 

gert í þessari ritgerð. 

         Þrátt fyrir mikla vitundarvakningu í lok seinustu aldar um hvað það er að vera kona og 

töluverðar rannsóknir á tilvist kvenna og í kvennafræði (e. women’s studies) þá hefur 

karlafræði (e. men’s studies) í samanburði verið tiltölulega lítið rannsökuð (Roberson og 

Suzuki 2003, bls. 2). Væru einstaklingar úti á götu spurðir hvað það sé að vera karlmaður þá 

fengjust eflaust mörg misjöfn svör. Sumir myndu eflaust svara því það að vera karlmaður sé 

einfaldlega að fæðast karlkyns, á meðan aðrir myndu segja að það að sýna af sér karlmennsku 

og vera þögull sé hið rétta eðli karlmanns. Erfitt er að skilgreina hvað það er að vera 

karlmaður, þó sérstaklega í nútímasamfélagi þar sem kynin skapa sér ný hlutverk og kyngervi 

eru orðin fjölbreyttari, frjálslegri og óskilgreindari.  

         Áhugi jókst til muna frá miðjum níunda áratugi seinustu aldar á málefnum karla, atferli 

þeirra og venjum, ásamt hvað það væri að vera karlmaður sem og hvað karlmennskuímyndir í 

væru hinum vestræna heimi. Hafði það í för með sér að fleiri rannsóknir voru gerðar á 

málefnum karlmanna, sem og fleiri akademískar rannsóknir á því sviði. Mannfræðingurinn 

Gutman hefur lagt fram kerfi sem skiptir hugtakinu karlmennsku niður í fjögur atriði og hafa 

aðrir fræðimenn einnig notað þetta kerfi til þess að skilgreina hugtakið karlmennska og tengsl 

hennar við kynjahlutverk karlmanna, manndóm og sjálfsvitund þeirra sem karlmenn. Þessi 

fjögur atriði Gutmans eru: 

1) Allt það sem karlmenn hugsa og gera, 

2) allt það sem karlmenn meðvitað hugsa og gera til að vera karlmenn, 
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3) að sumir karlmenn eru í eðli sínu, eða álitnir af öðrum, karlmannlegri en aðrir menn 

og 

4) samskipti karla og kvenna og mikilvægi þeirra, ásamt því að það að vera karlmaður er 

að vera allt það sem konur eru ekki (1997, bls. 386). 

 

Þessar skilgreiningar samsvara að hluta til hugmyndum um karlmennsku í Japan fram að 

nítjándu öld. Áður fyrr var karlmennska í Japan skilgreind sem þroski og var einfaldlega sú 

athöfn að eldast og takast á við ný verkefni í samræmi við þroska að hverju sinni.  Væri hinn 

almenni japanski karlmaður sautjándu til nítjándu aldar spurður hvað karlmennska væri þá 

myndi hann eflaust svara því fálega, vegna þess að slík spurning teldist óþörf. Karlmennska 

var einfaldlega það að vera karlmaður. Karlmenn tóku manndómi sínum og þeim 

forréttindum sem honum fylgdu sem sjálfsögðum hlut og því má segja að saga 

hugmyndarinnar um karlmennsku í Japan hafi ekki hafist fyrr en eftir aldamót nítjándu aldar 

þegar skilgreiningin á karlmennsku tók breytingum og varð flóknari í takt við hraðbreytilegt 

samfélag (Frühstück og Walthall, 2011 bls. 1).  

         Fyrri rannsóknir á málum karlmanna í Japan áttu það til að taka manndómi sem gefnum 

hlut og setja alla karlmenn undir sama hatt sem einsleitan hóp (Taga, 2005, bls. 153), enda 

voru flest akademísk rit frá miðjum níunda áratugi seinustu aldar um kyn og kynjafræði 

skrifuð í tengslum við femíniska kynjafræði og konur. Rannsóknir á málefnum kynjanna voru 

gerðar af femínískum rannsóknarmönnum með málefni kvenna í huga og skilgreindu 

kynjafræði undir kvennafræði (jp. josei gaku).  Sterkur undirtónn í ritum þeirra gaf í skyn ,,að 

kyn væri ekki einungis samblanda af staðalímyndum eða sjáanlegum mismun á milli kvenna 

og karla, heldur kerfi byggt á valdi’’ (Brod og Kaufman, 1994, bls.4)1. Lítið var tekið til 

umfjöllunar í Japan að kyn og kyngervi (jp. jendā) 2 gætu haft í för með sér vandamál fyrir 

karlmenn rétt eins og konur og málefni og vandamál karla voru ekki tekin fyrir af hinu 

akademíska samfélagi fyrr en eftir 1990, rúmum áratug eftir að málefni kvenna voru í 

brennidepli. Karlafræði (jp. dansei gaku) tók hægt og rólega að skipa sér sess í japönsku 

fræðasamfélagi (Taga, 2005, bls. 154-155) og nýrri rannsóknir hafa leitt í ljós að kyngervi 

karla eru mjög flókin og óstöðug og að karlmenn eru jafn fjölbreyttir og þeir eru margir, í 

stað þess að vera einsleitur hópur líkt og áður hafði verið tekið sem sjálfsögðum hlut (Taga, 

2005, bls. 153). Kynjarannsóknir síðari ára hafa stuðlað að aukinni þekkingu og dýpri 

                                                      
1 ,,gender is a system of power and not just a set of stereotypes or observable differences between women and 

men’’ (Brod og Kaufmann, 1993, bls. 4). 
2 Jendā er dregið af hinu enska orði gender. – Jendā. (2016). Í Jisho netorðabók. Sótt 10.febrúar, 2016, af 

http://jisho.org/search/ジェンダー 
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skilningi á mannkynssögunni, ásamt því að véfengja fyrirfram ákveðnar félags- og 

menningarlegar hugmyndir og staðla í Japan sem og annars staðar (Frühstück og Walthall, 

2011 bls. 1). Aukin umræða og nýjar rannsóknir um karlmenn og karlmennskuímyndir hafa 

fengið marga menn til að taka meira frumkvæði og taka virkari þátt í að skapa nýjar 

hugmyndir um karlmennskuímyndina og þær fyrirfram gefnu hugmyndir samfélagsins um 

karlmannlega hegðun sem enn eru til staðar (Taga, 2005, bls. 153).  

         Nýjar hugmyndir um karlmennsku eru nú sífellt að þróast og því reyna karlmenn að 

finna sína eigin sjálfsmynd en mismunandi samfélagslegir þættir og áhrif ýta undir 

mismunandi myndir og væntingar af því hvað karlmennska er og dynur þetta á karlmönnum í 

Japan á hverjum degi. Miklar kröfur eru settar á unga menn og eru þeir að reyna átta sig á því 

hvað þeir hafa mikið svigrúm til þess að að brjóta útaf hefðum og hvaða möguleika þeir hafa 

í sinni framtíð, sem dregur hugann að þessu: Hver er staða karlmanna í japönsku 

nútímasamfélagi og hvernig hafa hugmyndir um karlmennsku áhrif á daglegt líf þeirra? 
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2.  Uppeldi 
 

2.1  Mótunarárin 
 

Fyrstu árin í lífi barna eru mikilvæg til mótunar og undirbúnings fyrir samskipti og 

samfélagsskyldur seinna meir. Fyrstu árin í Japan eru áhugaverð þar sem uppalendur, bæði 

foreldrar og aðrir (kennarar o.s.frv.) eru mjög eljusamir í því að þjálfa börnin eftir þeim 

áherslum sem tíðkast í japönsku samfélagi. Hinsvegar eru mismunandi áherslur eftir svæðum, 

efnahag og stétt, en ákveðnir þættir uppeldisins hafa þó sömu áherslur um gjörvallt Japan og 

hafa dreifst um landið með hjálp samhæfingu námsefnis og námskrár, dagblaða, sjónvarpsins, 

internetsins og fleiri miðla (Hendry, 2013, bls. 41). Í þessum kafla verður 

grunnsamfélagsímynd Japana tekin fyrir og hvernig samfélags viðmiðum er miðlað til 

barnanna.  

 

2.1.1  Uchi og Soto 

 

Eitt af því fyrsta sem börn læra í japönsku samfélagi á uppvaxtarárum eru hugtökin uchi og 

soto, og það að geta skilgreint á milli þeirra tveggja. Hægt er að þýða uchi og soto á tvenna 

vegu: þýtt bókstaflega er það „inni“ (uchi) og „úti“ (soto), en einnig er hægt að þýða það sem 

sjálfið (uchi) og samfélagið (soto) (Bachnik, 1992, bls. 5). Uchi og soto er eitt af sérkennum 

japansks samfélags og að skilja þessi hugtök er eitt af lykilatriðunum til þess að skilja hvernig 

japanskt samfélag virkar (Sugimoto, 2014, bls. 34).  Grunnhugtökin uchi og soto snúast um 

það að skipta fólki í annað hvort „inni“ (uchi) hóp eða „úti“ (soto) hóp, í tilfelli barnsins 

myndi fjölskyldan skilgreinast sem uchi hópur þess og samfélagið utan heimilisins sem soto 

hópurinn.  

 Börn kynnast oftast þessu hugtaki fyrst þegar þeim er kennd rétt umgengni á heimilum 

sínum. Þá er þeim kennt að innviði heimilisins sé „hreint“ en að heimurinn utan heimilisins 

sé „óhreinn“. Þrátt fyrir að þetta sé kennt í bókstaflegri merkingu t.d. með því að kenna 

börnunum að fara úr skónum þegar þau koma inn á heimilið og þvo sér um hendurnar, þá 

vitnar soto ekki einungis í óhreinindi af náttúrunnar hendi, svo sem mold, gras og drullu 

o.s.frv., heldur á soto við heim mannfólksins: götur, bíla, búðir o.þ.h., þ.e. óhreindi sköpuð af 

öðru fólki. Þannig læra börnin að þvo sér um hendurnar og skilja eftir skóna við innganginn 

bæði sem almennt hreinlæti og til að skilja óhreinindi umhverfisins eftir við dyrnar, fara svo í 
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inniskó til að undirbúa sig fyrir hreina og ómengaða umhverfið sem bíður fyrir innan (Hendry, 

2013, bls. 41-44 og Ohnuki Tierney, 1984, bls. 21-24). Börn læra á skipulagðan máta að 

innviði heimilisins sé hreint og utanviði heimilisins sé óhreint með tilsögn foreldra og 

fjölskyldumeðlima. En börnin læra einnig smám saman ómeðvitað muninn á uchi og soto í 

félagslegu samhengi, hvernig sé viðeigandi að tala og haga sér við mismunandi aðstæður með 

því að fylgjast með foreldrum sínum og öðrum fullorðnum einstaklingum í sínu umhverfi og 

hvernig þau haga sér innan heimilsins (uchi)  og utan þess (soto). Japönsk tunga gerir skýran 

greinarmun á því hvort verið sé að tala við fjölskyldumeðlim, yfirmann, ókunnuga, vin o.fl. 

sem gerir það mögulegt að skapa ákveðna fjarlægð á milli talanda og hlustanda eftir 

hentugsemi (Hendry, 2013: 44 og Cook, 2008: 13 og 19-20).  Talsmáti breytist eftir 

virðingarröð hvers og eins í samræðum og hvar sá sem mælir er staðsettur í þeirri röð. Innan 

fjölskyldunnar t.d. þá fer virðingarröð eftir aldri og börn ávarpa foreldra og eldri systkini með 

meiri virðingu en yngri systkini sín. Eldri systir (jp. onee-san) og eldri bróðir (jp. onii-san) 

eru algeng heiti sem yngri systkini nota til að sýna eldri systkinum sínum virðingu. Með því 

að fylgjast með talsmáta fjölskyldunnar innan og utan heimilisins, við mismunandi aðstæður 

og ólíka aðila, læra þau jafnt og þétt á uchi/soto tengslanet fjölskyldunnar og þar af leiðandi 

læra þau að skipta skipta fólki í mismunandi uchi/soto hópa  (Hendry, 2013, bls. 44-46). Til 

að útskýra þetta ennfremur þá samsvarar þessi mismunandi uchi/soto hegðun muninum á 

milli tatemae, opinberar hegðunar, og honne, innri tilfinninga. 

 

2.1.2  Tatemae og honne 

 

Tatemae vísar í formlega stofnaða meginreglu sem er ekki endilega samþykkt eða 

stunduð af þeim aðilum sem eiga í hlut. Honne lýsir sönnum tilfinningum og þrám 

einstaklings sem ekki er hægt að tjá opinskátt vegna sterkra áhrifa tatemae. Hægt er að 

segja að tatemae samsvari pólítískri rétthugsun en honne lýsi földum, sönnum 

viðhorfum (Sugimoto, 2014, bls. 34)3. 

 

Börn læra tatemae og honne snemma á lífsleiðinni þar sem þessi viðhorf eru einstaklega 

mikilvæg í japönsku samfélagi í daglegu lífi, þó sérstaklega á fullorðinsárunum. Gott dæmi 

um birtingamynd þessa er starfsmaður í fyrirtæki sem á tatemae hlið mála, er duglegur 

                                                      
3 Tatemae refers to a formally established principle which is not necessarily accepted or practiced by the persons 

involved. Honne designates true feelings and desires which cannot be openly expressed because of the strength 

of tatemae. If tatemae corresponds to ‘political correctness’, honne points to hidden, camoflouged, and authentic 

sentiment. 
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starfsmaður sem sýnir fyrirtækinu mikla hollustu og virðist fylgja tatemae (hugsjónum) 

fyrirtækisins alveg niður í tær: að samlyndi, traust og sátt sé ríkjandi og að starfið geri hann 

og aðra betri. Raunin er þó önnur þar sem þessi starfsmaður er einungis að sýna fyrirtækinu 

og yfirmanni sitt tatemae en hans innra honne leitast eftir persónulegum ávinningum svo sem 

stöðuhækkun (Sugimoto, 2014, bls. 34). Tatemae og honne eru ekki meðfæddir eiginleikar og 

börn læra muninn með þáttöku í samfélaginu utan heimilisins. 

 

2.1.3  Leikskólinn 

 

Þrátt fyrir að leikskólinn sé ekki skyldubundinn þá er hann talinn mjög mikilvægur hluti af 

snemmbúinni menntun barna og nánast öll börn eru send í leikskóla eða á dagheimili í 

rúmlega ár áður en þau hefja opinbera skólagöngu. Leikskólinn er talin mikilvægur vegna 

þess að þar læra börnin á nýtt umhverfi utan heimilsins og á þær reglur sem þeim fylgja 

ásamt því að bekkurinn sem tiltekið barn er bætist við verður nýr uchi hópur barnsins. Með 

því er ekki átt við að hann taki við af uchi hóp fjölskyldunar, heldur að hann sé einungis 

annar hópur sem barnið tilheyrir nú einnig (Hendry, 2013, bls. 46-47). 

Eitt af því sem lögð er megin áhersla á í japönskum leikskólum er að öll börnin séu 

jöfn. Þau læra að vinna saman sem hópur og að taka ábyrgð sem hópur. Þessu er m.a. 

framfylgt þannig að forréttindum og skyldum er dreift jafnt á börnin, t.d. með því að skiptast 

á að vera í ábyrgðarhlutverki eftir dögum.  Kennarar leitast við að ýta undir þá tilfinningu 

barnanna að þau séu ein heild með því að ávarpa þau með orðinu mina-san (allir) og börnin 

kynnast því hvernig þau eiga að haga sér innan þessa nýja hóps ásamt því að gæta að 

hagsmunum mina-san, bekkjarins. Þetta læra þau í gegnum hópþrýsting frá öðrum börnum, 

t.d. ef slagsmál eiga sér stað er hópurinn spurður hvað gerðist og hvernig ætti að leysa þetta 

tiltekna atvik, eða ef einhver er seinn að ganga frá fyrir hádegsimat þá reka hinir nemendurnir 

á eftir þeim aðila o.s.frv. Þeir sem valda hópnum skaða læra fljótt að það brýtur gegn 

hagsmunum mina-san (hópsins),  þau fá samviskubit, eru jafnvel útskúfuð og hræðslan að 

vera útskúfað úr uchi hóp bekkjarins fær börnin til forðast það að gera eitthvað sem gæti 

skaðað mina-san í framtíðinni (Hendry, 2013, bls. 47). Þrátt fyrir mikla áherslu á hópinn þá 

gleymist einstaklingurinn samt sem áður ekki og fær hvert og eitt barn tækifæri til þess að 

þroskast sem einstaklingur og læra á eigin tilfinningar. Nefna má að í sumum leikskólum fá 

allir í bekknum einn eins hlut (t.d. plöntu eða leikfang) sem þau eiga að sjá um persónulega, 

þar af leiðandi eru allir í bekknum jöfn (með eins hlut) en þó einstaklingar (með sinn eigin 

hlut).  
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 Lögð er áhersla á að börn þurfi að læra að hugsa sjálfstætt og læra á eigin tilfinningar 

og þarfir til þess að geta skilið tilfinningar og þarfir annara, og með því lært hvaða hegðun er 

viðeigandi við hvaða aðstæður. Á þann máta læra börn enn betur inn á tatemae og honne: að 

læra velja viðeigandi andlit eftir aðstæðum. Það að geta sýnt hófsemi og sjálfsstjórn og sett 

takmörk á eigin hagsmuni fyrir velferð annarra og sameiginlegar þarfir hópsins er mikilvægur 

þáttur í japönsku samfélagi sem beinist fyrst og fremst að þörfum hópsins (Hendry, 2013, bls. 

46-50). Þetta sést greinilega í fyrirtækjamenningu Japans þar sem tatemae fyrirtækja er séð 

sem ein heild, og ætlast er til að allir starfsmenn hugi að hagsmunum heildarinnar. Ástæðan 

fyrir því að þetta skiptir máli í orðaræðu um karlmennsku er vegna þess að þessi 

hegðunarsérkenni eru ákaflega mikilvægur hluti japansks samfélags vegna þess að þetta 

einskorðast ekki aðeins við fyrirtækjamenningu Japans (Hendry, 2013, bls. 45). ,,Japanska 

sjálfið er skilgreint félagslega með þátttöku í fastheldnum félagslegum samböndum og á 

hæfninni að geta skipt á milli mismunandi félagslegra aðstæðna á viðeigandi hátt’’ (Bachnik, 

1992, bls. 4)4. Það að velja sér viðeigandi andlit hefur mikil áhrif á þróun hegðunar og 

karlmennskuímynda í samskiptum á fullorðinsárum, t.d. í fyrirtækjamenningunni. 

 

2.1.4  Fögnuðir uppvaxtarára 

 

Æskuárin einkennast af ýmsum lífshátíðum sem merkja hápunkta á þroskaferli barnanna, en 

tvær hátíðir skera sig samt úr, þar sem um er að ræða að miklu leyti kynjabundnar hátíðir sem 

haldið er upp á árlega. Hátíðardagar sem ætlaðir eru einungis öðru kyninu eru þó til og þá má 

taka sem dæmi Hina-matsuri (dúkkuhátíð), einnig nefndur Momo no sekku (dagur stúlkna), 

eins og nafnið gefur til er ætlaður stúlkum. Dagurinn felur í sér að sérstakar dúkkur af keisara 

og keisaraynju frá Heian tímabilinu (794-1185) ásamt hirð þeirra er raðað á ákveðinn hátt á 

hillur sem eru sérstaklega gerðar fyrir umræddar dúkkur. Það sem gerir það sérstakt er að þau 

eru í brúðarklæðum og leggur þetta áherslu á að hjónaband skuli vera eitt af helstu 

markmiðum stúlkna í lífinu (Hendry, 2013, bls. 136). Svipaður dagur er fyrir bæði kyn og 

heitir Kodomo no hi (dagur barna) en hét áður Tango no sekku (dagur drengja) og var 

einungis ætlaður drengjum. Tango no sekku samsvarar stúlknafögnuðinum að því leyti að 

sérstakar dúkkur eru settar upp til skreytingar en í þessu tilfelli eru það stríðsmanna dúkkur, 

oft frægir kappar úr sögu Japan. Einnig hengja foreldrar upp vatnakarpa úr efni, koi-nobori, 

fyrir utan húsin og eiga þeir að tákna hugrekki gegn mótlæti, styrk og aðra kosti sem talið er 

                                                      
4 Summarizing briefly, the Japanese self is defined socially, by engagement in concrete social relationships and 

by the ability to shift appropriately between different social situations.  
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að drengir eigi að tileinka sér sem karlmenn (Sofue, 1965, bls. 154).  Með því að bera saman 

þessa tvo daga sést hvernig hefðir hafa áhrif á hvað ætlast er til af börnum og strax á unga 

aldri virðast gera mismunandi kröfur til drengja og stúlkna í lífinu, þar sem stúlkum er ætlað 

hjónaband á meðan drengjum er kennt að þeir eiga að vera „karlmannlegir“, líkt og hermenn 

fortíðarinnar, vera sterkir og berjast gegn mótlæti (Nakamura, 2003, bls. 167-168), einkenni 

sem þeir reyna að tileinka sér hratt þegar tekur að skólagöngu. 

 

2.2  Menntunarárin 

 

Skólagangan hefur mikil áhrif á mótun ungra einstaklinga og er Japan þar engin 

undantekning. Þessi kafli mun hinsvegar ekki fjalla um hvernig skólakerfið virkar sem eining, 

heldur verður fremur rýnt í þær kröfur sem kerfið gerir til drengja, ásamt reynslu þeirra og 

væntingum, einnig hvernig menntunarárin, þá sérstaklega á unglingsárum, móta og hafa áhrif 

á vitund þeirra um eigin karlmennsku. 

 

2.2.1  Námsárangur 

 

Í samfélagi þar sem eitt kyn er ríkjandi (í þessu tilfelli karlmenn) eru samfélagsnormin svo 

sterk að ríkjandi hugmyndafræði kynjanna, þ.e. að kynin séu gjörsamlega ólík og að 

karlmennska og kvenleiki geti ekki neinn hátt verið sami hluturinn, skapar vandamál fyrir 

upprennandi ungmenni. Þau vinna hörðum höndum við að skapa og skilgreina sjálfsmynd 

sína, en samfélagsnormin geta verið þeim fjötur um fót. Ungmenni eiga nógu erfitt með að 

skilgreina sjálfsmynd sína á unglingsárunum þó að samfélagsnormin geri þeim ekki enn 

erfiðara fyrir (Connell, 2005, bls. 13).  

Í rannsókn sinni á félagslegu umhverfi japnskra menntaskóla kemst Yoneyama að því 

að upplifanir unglingsstúlkna og drengja í menntaskólum (e. High school) frá degi til dags 

eru ekki það ólíkar (2012, bls. 42) og að kynjalínur séu langt frá því að vera jafn skýrt 

niðurnjörfaðar og samfélagið í heild sinni gefi til kynna.  Þrátt fyrir að karlmennska sé 

skilgreind eftir hegðun og félagslegum háttum karlmanna þá er ,,hinsvegar mögulegt fyrir 

stúlkur að taka þátt í þessum háttum og þróa með sér persónueinkenni sem eru félagslega 

skilgreind sem karlmannleg. Einnig geta drengir iðkað siði þar sem þeir þróa með sér 
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einkenni sem eru almennt talin kvenleg’’ (Connell, 2005, bls. 13)5. Þar af leiðandi er alls ekki 

útilokað að líf og tilfinningar unglingsstúlkna og unglingsdrengja séu ekki það frábrugðin og 

kemur þetta á óvart þar sem það gefur til kynna að drengir og stúlkur virðist tiltölulega jöfn 

þar til að menntaskólagöngu líkur.   

Þrátt fyrir að almennur munur sé töluverður á milli skóla, þá virðist enginn marktækur 

munur vera á milli kynjanna þegar kemur að þeirri streitu og álagi sem þau finna fyrir, hvort 

sem um er að ræða verklegan eða akademískan skóla á menntaskólastigi. Jafnar kröfur eru 

gerðar til beggja kynja en þrátt fyrir það búa drengir að mun fleiri starfsmöguleikum að námi 

loknu en stúlkur í sama námi. Aðeins í hærra settum skólum fannst marktækur munur á milli 

kynjanna þar sem drengir upplifðu meiri pressu í námi en stúlkur (Yoneyama, 2012). Í 

tengslum við félagslega hæfni var lítill munur á milli kynjanna í rannsókn Yoneyama fyrir 

utan það að í hærra settum og verklegum skólum fannst drengjum þeir vera meira utangátta 

við bekkjarfélaga sína en stúlkum, og að drengjum í „venjulegum“ menntaskólum fannst 

samband þeirra við kennara sína vera verra en stúlkum í sömu skólum. Aftur á móti fjallar 

Nakamura um mismunandi upplifanir drengja og stúlkna og hvernig ungir menn eru undir 

stanslausu áreiti í japönsku samfélagi frá ímynduðu samfélagi karlmennsku sem kennir þeim 

strax á skólaárunum hvernig menn „eiga“ að haga sér, strax á skólaárunum (2003, bls. 165).  

 

2.2.2  Samkeppni og væntingar 

 

Bæði í skóla og á vinnustaðnum eru drengir og menn undir stöðugri pressu að þurfa að gera 

allt fullkomlega innan síns ramma í samfélagi þar sem góður árangur samsvarar velgengni. 

Væntingar og þrýstingur er settur á drengi um að til þess að þeir verði góðir ríkisborgarar 

þurfi þeir að falla undir alla samfélagsstaðla: Þeir þurfa að greiða skatta og vera góðir 

starfsmenn, þeir þurfa að vera fyrirvinnur heimilisins þegar þeir eru komnir á fullorðnisárin 

og búnir að stofna fjölskyldu. Því þurfa einkunnir þeirra að haldast háar og drengir læra fljótt 

að gera ráð fyrir að þurfa skara fram úr í menntakerfinu sem er gífurlega lagskipt, þar sem 

árangur í námi leiðir nánast undantekningarlaust til betri og traustari starfsmöguleika að námi 

loknu (Nakamura, 2003, bls. 165) og veldur það miklu álagi á drengi sem reyna að rísa yfir 

fjöldann á sama tíma og þeir vilja vera samþykktir af jafnöldrum sínum. 

                                                      

5 However it is also possible for girls to engage in practices, and acquire characteristics, socially defined as 

masculine. And it is certainly possible for boys to engage in practices, and acquire characteristics, socially 

defined as feminine. 
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Til þess að reyna að fá karlmennsku þeirra viðurkennda af jafnöldrum sínum þróa 

drengir með sér sameiginlega vitund og jafnvel ímyndað samfélag þar sem þeir fylgjast með 

hegðun hvers annars. Þeir taka jafnvel þátt í óformlegum keppnum ótengdum skólanum til að 

fá karlmennskuímynd sína samþykkta, t.d. með því að sýna hversu ágengir og þroskaðir þeir 

eru kynferðislega. Þar af leiðandi myndast karlmennsku hópþrýstingur sem í eðli sínu heldur 

ungum mönnum föstum í hinu ímyndaða karlmennskusamfélagi sem kennir þeim hvað 

menn ,,eiga að vera’’ og hið ,,augljósa’’ karlkyns ,,stolt’’ (Nakamura, 2003, bls. 165). Þetta 

leiðir þetta til mikillar samkeppni milli drengja og einn helsti vettvangur nútímakarlmanna til 

þess að sanna karlmennsku sína ásamt því að stunda sjálfsrækt eru íþróttir. Drengir og 

fullorðnir menn, keppa við jafningja sína til þess að sanna getu og færni í þeirrri von að 

öðlast hina stöðluðu ímynd karlmennsku og hækka þar með í áliti hjá jafningjum sínum 

(Frühstück og Walthall, 2011 bls. 7).  

Í Japan eru íþróttir mikilvægur hluti af menntun einstaklinga og í flestum skólum er 

skylda að vera hluti af klúbbi á vegum skólans, hvort sem það er íþróttaklúbbur eða 

menningarlegur klúbbur (Hendry, 2013, bls. 84-85). Íþróttir á unglingsárum eru ekki óalgengt 

fyrirbæri enda stunda unglingar og fullorðið fólk út um allan heim íþróttir, en í Japan er 

munurinn sá að árangur í keppnisíþróttum á skólaárum hefur áhrif á framtíðarstörf drengja, 

vegna þess að heimur starfsmanna í fyrirtækjum hefur lengi verið áþekkur heimi íþróttanna 

þar sem hið svokallaða jyakunikukyoshoku (弱肉強食) lögmál ríkir: Beinþýtt þýðir það að 

hinir veiku eru kjöt en hinir sterku borða og gefur í skyn að hinir sterkari sigri og hinir veiku 

hellist úr lestinni. Líkt íþróttum er vinnustaðurinn stöðugur keppnisvettvangur um 

karlmennsku og hefur þetta oft í för með sér ágenga samkeppni um stöður meðal starfsmanna,  

sem birtast í mikilli yfirvinnu í þeim tilgangi að reyna að sanna karlmennsku sína. Kúgun 

karlmanna af karlmönnum í japanskri fyrirtækjamenningu er tekið sem sjálfsögðum hlut í 

heimi starfsmanna og veldur þessi stöðuga samkeppni oft á tíðum hugarangri og kvíða 

(Frühstück og Walthall, 2011 bls. 8).  Segja má að íþróttir undirbúi drengi að vissu leyti fyrir 

heiminn handan menntaskólans þegar náminu líkur og heimur karlmennskunnar tekur við. 

Loksins þegar menntaskólanum líkur þá tekur alvaran við fyrir japönsk ungmenni þar 

sem framtíð þeirra er ákveðin við skólalok, hvort sem þau fara í áframhaldandi nám við 

háskóla eða beint á vinnumarkaðinn, en ekki eftir nokkur ár í leit að „rétta náminu“. Ólíkt 

löndum eins og Íslandi þar sem fólk fer í háskóla eftir hentugleikum frekar en aldri og 

símenntun er algeng (Jón T. og Jóhanna R., 2001) þá tíðkast þessir hættir ekki í Japan og 

ungmenni þurfa að ákveða snemma hvað þau vilja gera hvort sem það er að halda áfram námi 
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eða ekki. Ungmenni sem ákveða að fara í frekara nám læra stíft til að komast inn í þann skóla 

sem þau óska eftir og þar sem inntökuprófin geta verið gífurlega erfið þá eyða sumir 

nokkrum árum í að undirbúa sig undir þau (Sugimoto, 2014, bls. 127-130). Þetta leiðir oft til 

þess að fólk þurfi að finna ástríðu sína í lífinu, sinn tilgang, eftir að háskólagöngu líkur eða 

jafnvel eftir að vinna hefst. Margir finna sinn tilgang í vinnu, aðrir í fjölskyldu eða áhugamáli, 

og hvað sem það kann nú að vera þá er tilgangur hvers og eins einstaklings beintengdur 

þeirra lífsháttum og það finnst meðal annars í ikigai. Eins og Gutman orðaði það þá gefur 

þetta góða innsýn á karlmennsku vegna þess að karlmennska er ,,allt sem karlmenn hugsa og 

gera’’(Gutman, 1997, bls. 386). 
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3.  Ikigai; að finna lífinu tilgang 
 
 

Vellíðan er flókið fyrirbæri: Einstaklingur getur verið fullkomlega heilbrigður líkamlega, vel 

settur í vinnu með góð laun, góða vini og ekki þurft að hafa neinar áhyggjur af fátækt eða 

sjúkdómum en samt sem áður ekki liðið vel.  Fólki þarf að líða eins og líf þess sé þess virði 

að lifa, að það hafi einhvern tilgang, annars veslast það upp með tímanum. Á flestum 

tungumálum er erfitt að finna hugtak sem lýsir þessari tilfinningu en Japanar eiga fullkomið 

hugtak og það er ikigai  (Matthews og Izquierdo, 2009, bls. 167).  

Ikigai segir til um andlega líðan einstaklings og er gróflega þýtt á íslensku: það sem 

gefur lífinu ástæðu til þess að lifa því (Mitani og Wallhagen, 2002, bls. 399)6 eða það sem 

gerir lífið þess virði að lifa (Matthews, 1996, bls. 718).  Hægt væri að segja að hugtakið 

samsvari íslenska orðinu lífsfylling að ákveðnu leyti þar sem orðið lífsfylling felur í 

sér ,,fullnægju eða fullnægjukennd tengda t.d. lífsstarfi og lífsreynslu’’ (,,Lífsfylling’’, Snara, 

2016). Það sem knýr einstaklingin áfram segir mikið til um hver sá einstaklingur er, og út frá 

þeirri hugsun ,,er skýrt að ikigai getur virkað sem gluggi inn í japanska skilningin af 

karlmennsku’’(Matthews, 2003, bls. 109) 7  þar sem ikigai hugmyndafræðin er auðséð í 

japönsku samfélagi. 

Þessi kafli er að miklu leyti byggður á viðtölum Gordon Matthews við japanska 

karlmenn á ýmsum aldri og frá mismunandi þjóðafélags– og starfsstéttum í Sapporo, Japan, á 

árunum 1989-90 og svo á endurkomu viðtölum áratugi seinna (Matthews, 2003), ásamt 

könnun var gerð var fyrir þessa ritgerð. 

  

3.1 Aðferðafræði 
 

Til þess að öðlast nýrri innsýn en viðtöl Matthews gefa var ákveðið var að gera könnun á 

ikigai og karlmennsku sem miðuð var að japönskum karlmönnum með japanskan 

ríkisborgararétt í þeirri von að fá skoðanir þeirra sjálfra og skilgreiningar milliliðalaust. Til 

hliðsjónar við sköpun spurningalista könnunarinnar var notast við rannsóknir Gordon 

Matthews (2009; 2003 og 1996) ásamt fyrrnefndum viðtölum hans (2003) um ikigai, en hann 

er einn leiðandi rannsakenda á þessu sviði. 

Könnunin var samin fyrst í Word skjali og svo samþykkt af Gunnellu Þorgeirsdóttur, 

lektor japansks máls og menningar við Háskóla Íslands. Því næst var hún sett upp í forritinu 

                                                      
6 Ikigai denotes well-being and is literally translated in English as ‘‘the worth of living’’. 
7 […] it seems clear that ikigai may serve as a window into Japanese senses of masculinity. 
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Google Forms á ensku. Rannsóknin var eingöngu aðgengileg í gegnum internetið og ætluð 

einvörðungu karlmönnum með japanskan ríkisborgararétt. Google Forms þótti henta 

sérstaklega vel þar sem að auðvelt var að gæta nafnleyndar og fyllsta trúnaðar og einnig til 

þess að könnuninn kæmist auðveldlega til skila. Könnunin var aðgengileg í rúman mánuð og 

var auglýst á samfélagsmiðlinum Facebook í hópum tengdum japönsku samfélagi á Íslandi 

og deilt í gegnum vini höfundar, ásamt tungumálasíðunni Lang-8 með skilaboðum beint til 

notenda síðunnar. Þrettán ungir karlmenn á aldrinum 18-35 ára svöruðu könnuninni, og gáfu 

svörin hluta af innsýninni sem óskað var eftir á viðhorfum til ikigai og karlmennskuímynda, 

en þátttakan var minni en búist var við vegna tungumálahamla, en hún var einungis sett fram 

á ensku. Samt sem áður veitti hún þó ákveðna innsýn sem annars hefði ekki fengist, m.a. þá 

niðurstöðu að engin af þessum þrettán karlmönnum skilgreindi karlmennsku það að tjá sínar 

tilfinningar (sjá viðauka). 

 

3.2 Ikigai sem vinna, fjölskyldan eða sjálfið 
 

Síðustu áratugi í japönsku samfélagi hefur verið skýr kynjaskipting á ikigai. Ætlast var til 

þess af konum að finna sitt ikigai í fjölskyldulífinu, með því að sjá um fjölskylduna og 

heimilið, og áttu þær að halda sig að mestu leyti frá vinnumarkaðinum nema í hlutastörfum 

hér og þar, enda eru tekjur kvenna enn í dag aðeins fimmtíu til sjötíu prósent af því sem 

karlmenn fá í laun í Japan (McDonald og Jeanes, 2012, bls. 18; Ishii-Kuntz, 2003, bls. 211 og 

Matthews, 2003, bls.109). 

Þrátt fyrir það að ikigai sem konum er áætlað sé oft fast í skorðum samfélagsstaðla 

þýðir það ekki að kynjaskiptingin í garð karlmanna á ikigai sé einungis karlmönnum í 

hag.Það segir sig sjálft að ef samfélagið ætlast til þess að konur haldi sig heima og helst fjarri 

vinnumarkaði, að karlmennirnir þurfa þá að vinna til þess að halda uppi allri fjölskyldunni, 

sem veldur því að líf þeirra einskorðast við og getur algjörlega stjórnast af vinnu út í öfgar 

(Matthews, 2003, bls. 109).  Þó er nauðsynlegt að taka fram að þrátt fyrir að samfélagið og 

stofnanir geti haft mikil áhrif á ikigai hvers og eins í þeim tilgangi sem best hentar ríkinu, 

hvort sem það er með því að þrýsta á konur á friðartímum til þess að sinna heimilinu eða 

hvetja einstaklinginn til að lifa fyrir vinnuna eða deyja fyrir þjóð sína, þá er ikigai ekki 

eitthvað sem aðrir geta fullkomlega stjórnað (Matthews, og Izquierdo, 2009, bls. 175). Líkt 

og einn viðmælandinn lýsti, ,,Þetta er mjög persónuleg tilfinning. Ég meina þetta er mjög 



 16 

persónulegur hlutur. Enginn getur stjórnað ikigai annarra’’(sjá viðauka)8 Þannig að þrátt fyrir 

þrýsting frá ríki og samfélagi þá finnur hver sitt eigið ikigai, hvort sem það er í starfi, 

fjölskyldulífi eða innra með sér. Framkvæmdastjóri á fimmtusgaldri (kringum árið 2000) lýsti 

því sem svo: 

 

Seinustu þrjátíu ár hefur mitt ikigai verið þau fyrirtæki sem ég hef unnið fyrir: Þau 

hafa verið mér mikilvægari en mín eigin fjölskylda. Ég er ekki með miklar væntingar 

til fjölskyldunnar minnar; þau búast ekki lengur við að ég sé heima um helgar. Já, ég 

get ekki sagt að ég sé fjölskyldumaður. Ég á meiri samskipti við ungu stúlkurnar 

(onna no ko) á skrifstofunni minni en við mínar eigin dætur. (Matthews, 2003, bls. 

110)9.  

 

[...] Það eru færri og færri fyrirtækjamenn eins og ég nú til dags; það eru mun fleiri 

„mitt heimili“ [e. my home] týpur – og þessi manngerð er alls ekki ánægð ef ég segi 

þeim að koma á skrifstofuna á sunnudegi! Ég hef aldrei sagt nei við neinum 

vinnutengdum verkefnum – ég var alltaf til staðar þegar mín var þörf. Mér líkar vel 

við menn sem gera það: Karlmannlegir karlmenn (otoko rashii otoko), eins og 

kúrekarnir í villta vestrinu! Menn sem lifa fyrir fyrirtækið eru betri en þeir sem lifa 

fyrir fjölskylduna; þeir eru ástæðan fyrir uppbyggingu Japans! (Matthews, 2003, bls. 

111) 10. 

 

Matthews hefur fært rök fyrir því að líkt og algegt er á meðal japanskra karlmanna á 

miðjum aldri skilgreinir framkvæmdarstjórinn sitt ikigai sem vinnu og telur það að helga 

líf sitt vinnunni og sínu fyrirtæki vera kjarna karlmennsku. Þar af leiðandi litast 

karlmennska þeirra mjög sterkt af vinnunni og þeirra vinnu umhverfi (sjá 4. kafla um 

sararīman að neðan). Hægt er að rökræða með eða á móti hvort fyrirtækið varð þeirra 

ikigai vegna samfélagsþrýstings og samfélagsnorma (Matthews, 2003, bls. 110 – 114), 

hvort sem þeir gerðu sér grein fyrir því eða ekki, eða vegna þeirra innri ástríðu, en er ekki 

hægt að segja til um þar sem enginn getur fullyrt neitt um ikigai annarra,en álykta má að 

stofnanir og samfélagið eigi gífurlega stóran þátt í að stjórna þessari ástríðu. 

Í viðtölum Matthews þá áttu margir karlmenn erfitt með að skilgreina (eða skilgreindu 

alls ekki eins og fyrir ofan) sitt ikigai sem fjölskyldu þar sem líf þeirra einskorðastist af 

vinnu. Tvær ástæður voru fyrir þessu, annars vegar loðir við að það sé ókarlmannlegt að vera 

                                                      
8 It’s a personal feeling. I mean it’s a really personal thing. Nobody can control other’s ikigai. 
9 For the past thirty years, my ikigai has been the companies I’ve worked for; they’ve been more important to 

me than my family. I don’t expect much from my family; they don’t expect me to be at home on weekends 

anymore. Yes, I can’t say that I’m a family man. I have more human communication with the young girls (onna 

no ko) in my office than I do with my own daughters. 
10 There are fewer and fewer company men like me these days; there are many more ‘my home’ types – these 

kind of people aren’t at all happy if I tell them to come to the office on Sunday! I’ve never said no to any of my 

job assignments – I was always there when they needed me. I like men who do that: manly man (otoko rashii 

otoko), like Western cowboys!  
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virkur í fjölskylduhlutverkinu, hins vegar eyða þeir svo miklum tíma í vinnunni að hún 

verður ósjálfrátt þeirra ikigai (Matthews, 2003, bls. 109-123).  Kannanir í japönskum 

fjölmiðlum árið 2003 á karlmönnum á aldrinum 30 til 60 ára staðfestu að karlmenn undir 45 

ára skilgreindu sitt ikigai meira sem fjölskyldu en vinnu, en karlmenn 45 ára og eldri 

skilgreindu sitt sem vinnu (Matthews, 2003, bls 110). Ueno telur að margir karlmenn túlki sitt 

ikigai rangt sem fjölskyldu þar sem þeir mistúlki velgengni í starfi og fjárhagslegt öryggi sem 

ást á fjölskyldu sinni en í raun sé ikigai þeirra vinnan, þar sem þeir helga sig henni en ekki 

fjölskyldunni (Ueneo, 1993, bls. 216) Þó eru auðvitað menn sem „misskilja“ þetta alls 

ekki ,,en helga sig vinnunni vegna þess að þeir eru neyddir til þess, þótt fjölskyldan sé samt 

sem áður miðpunktur tilvistar þeirra’’ (Matthews, 2003, bls. 110)11, og verður meira fjallað 

um þá í 4. kafla. 

Það sem stóð upp úr könnunni var að ungir karlmenn (flestir voru á aldrinum 18-24, sjá 

viðauka) skilgreindu sitt ikigai sem sjálfið: þeir sjálfir og þeirra draumar. Þegar spurt var 

hvers vegna þeir skilgreindu sitt ikigai sem sjálfið voru svörin m.a. ,,Ég er stoltur af sjálfum 

mér’’; ,,Það sem þú berst fyrir og lifir fyrir er ikigai fyrir mér’’ og ,,Að gera hluti sem ég vil 

gera eða upplifa hluti sem ég hef aldrei gert áður’’12. Styður þetta rök Matthews að æ fleiri 

karlmenn finni sitt ikigai og skilgreini sína karlmennskuímynd út frá þeim sjálfum og þeirra 

draumum frekar en utanaðkomandi þáttum eins og vinnu og fjölskyldu. Eins og einn 

viðmælandi Matthews tók fram: 

 

… Ég á mér ekki ikigai. Ég elska börnin mín […] En börnin mín ættu ekki að vera 

mitt ikigai – þau munu lifa sínu eigin lífi. Eiginkona mín getur heldur ekki verið mitt 

ikigai … Ég vil lifa með tilgangi; Ég vil að tilvera mín hafi einstakan tilgang! Það er 

draumurinn; mitt eigið líf er langt frá þeirri draumsýn… (Matthews, 2003, bls. 119) 13. 

 

Þessi karlmaður gefur í skyn að það að finna ikigai í fjölskyldulífinu sé ákveðin hækja, og þótt 

hann elski fjölskylduna þá þarf hann eitthvað meira til að skilgreina sig sem karlmann og sitt 

ikigai. Misjafnt er í hverju þetta ikigai felst en það má nefna að sumir finna sig t.d. í 

áhugamálum, stofna eigið fyrirtæki, eða jafnvel ferðast (Matthews, 2003, bls. 118-121).  

                                                      
11 These men may truly seek to make their families the centre of their lives, but they are constrained in this 

because they are forced to devote so much of themselves to their work. 
12 I am proud of myself; What you strive after and you live for is ikigai to me; To do things what I want to do or 

get experience which I have never done before. 
13 […] I guess I don’t have an ikigai. I love my kids […] But my kids shouldn’t be my ikigai – they’ll have their 

own lives to live. My wife can’t be my ikigai either … I want to live with meaning; I want to have an individual 

purpose to my existence! That’s the ideal; my own life is far from that ideal. 
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Hvað sem það kann að vera þá er ikigai mikilvægur hluti í sköpun sjálfsmynds hvers og 

eins einstaklings og þar af leiðandi stór hluti af myndun karlmennsku. Hvort sem hún er 

mótuð með miklum eða litlum áhrifum frá ríkinu, þá gefur þetta góða innsýn í hugarheim 

karlmanna og rannsóknir Matthews ásamt könnun þessarar ritgerðar gefa til kynna að 

viðhorfin séu að breytast og að hinn eftirsóknaverði sararīman sé ekki jafn stór hluti af ikigai 

karlmanna japönsku þjóðarinnar eins og áður var. 
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4.  Sararīman, fyrirtækjahermaður nútímans eða liðin tíð? 
 

Eftir hina miklu eyðileggingu seinni heimstyrjaldarinnar sem lagði samfélag og efnahag 

Japans í rúst, unnu Japanir hörðum höndum með hjálp Bandaríkjahers við endurbyggingu 

landsins. Miklar breytingar áttu sér stað, meðal annars var keisaraveldið  lagt niður að því 

leyti að keisarinn var ekki lengur álitin guð, og þar með breyttist Japan úr lénsskipulögðu ríki 

yfir í kapítalískt samfélag. Hraðar samfélagsbreytingar og áhrif frá Bandaríkjamönnum 

hvöttu Japani til að breytast og aðlagast alþjóðasamfélagi til þess að byggja upp landið og 

efnahaginn að nýju (Schirokauer, Lurie og Gay, 2013, bls. 236-243). Hröð iðnvæðing hafði 

fljótlega í för með sér aðskilnað hins opinbera og hins persónulega, og stoðir þessa nýja 

samfélags voru byggðar á hugmyndafræði fjölskyldunnar og var feðraveldið og völd 

karlmanna óumdeilanleg. Uppbygging landsins byggði algjörlega á því að konur snéru aftur 

frá vinnumarkaðinum til þess að sinna heimilisstörfum og barnauppeldi á meðan 

karlmennirnir unnu utan heimilsins við uppbyggingu efnahagsins og skipting vinnuaflsins 

varð fljótlega skýr (Hidaka, 2010, bls. 1-3). Þetta virkaði vel og Japan efldist hratt sem 

efnahagsríki. Með fjölgandi fyrirtækjum og sterkari efnahag unnu sífellt fleiri karlmenn í 

stórum fyrirtækjum og fljótlega fæddist fyrirtækjastarfsmaðurinn sem nefndur var 

sararīman14. Sararīman varð þekktur sem fyrirtækjahermaður (jp. kigyō senshi) þess flókna 

samfélags sem Japan varð eftir stríðsárin, alveg fram að tíunda áratugnum, og er það enn að 

ákveðnu leyti í dag (Dasgupta, 2010).  

 

 

4.1  Fjöldaframleiðsla hins „fullkomna” karlmanns 
 

Erza Vogel lýsti sararīman árið 1963 sem hvítflibba starfsmanni sem vinnur í skrifstofuveldi 

í stórum stofnunum og/eða fyrirtækjum, og var hann leiðarljós inn í bjartari framtíð á seinni 

árum sjötta áratugarins og byrjun þess sjöunda fyrir hinn japanska almenning. Hann var tákn 

efnahagslegs öryggis og sinnti skýru „hlutverki karlmanna“ og varð fljótt tákn hinnar nýju 

miðstéttar (Roberson og Suzuki, 2003, bls. 1). Þrátt fyrir að aðeins minnihluti karlmanna hafi 

fallið undir ströngustu skilgreiningu sararīman, enda er hann skilgreindur sem starfsmaður 

sem vinnur hjá hvítflibba stórfyrirtæki (Sugimoto, 2014, bls.44), þá gegnsýrðu umsvifin í 

kringum sararīman og þann lífstíl sem honum fylgdi japanskt samfélag (Dasgupta, 2010).   

                                                      
14 Orðið Sararīman er dregið af orðunum laun (e. salary) og maður (e. man). – Sarariman. (2016). Í Jisho 

netorðabók. Sótt 20.febrúar, 2016, af http://jisho.org/search/sarariman. 
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Sararīman varð tákngervingur velgengni og þeirrar gleði sem henni fylgdi. Vogel sagði 

sararīman vera draumastarf hvers drengs og að hver stúlka teldi sig sæla gifta sararīman 

(Roberson og Suzuki, 2003, bls. 1). Að þessu leyti varð karlmennska hins japanska 

sararīman svo eftirsóknaverð að hún varð hin ráðandi karlmennska í Japan (Dasgupta, 2010).  

Það að starfsmaður stórfyrirtækis og hans lífstíll hafi verið eftirsóknasta form karlmennsku 

sýnir hversu mikil áhrif fyrirtæki hafa á líf einstaklinga í Japan og að fyrirtæki eiga virkan 

þátt í mótun karlmennsku. Fyrirtæki viðhéldu (og gera enn) hinum 

„hefðbundna“ karlmennskustaðli: gagnkynhneigðir karlmenn sem eru fyrirvinnur heimilisins 

á meðan konurnar eru heimavinnandi (Hidaka, 2010, bls. 1-3). Þar sem ímynd sararīman 

byggir stoðir sínar á fyrirtækinu þá gefur það til kynna að karlmennskuímyndin standi og falli 

með fyrirtækinu og með því sjálfsmynd sararīman. Tatemae sararīman var starfsmaður sem 

var trúr sínu fyrirtæki, eyddi meiri tíma í vinnunni en heima við og naut því velgengni og 

fékk sér að loknum vinnudegi drykk með samstarfsfélögum, en þessi lífstíll var vinsæll alveg 

fram að níunda áratug síðustu aldar (Sugimoto, 2014, bls. 34; Dasgupta, 2010 og Roberson 

og Suzuki, 2003). Japan var orðið efnahagslegt stórveldi og þar af leiðandi í brennidepli 

alþjóðasamfélagsins með sararīman í farabroddi og varð hann frægur innan sem utan Japans 

(Dasgupta, 2010). 

Breytilegar félags- og efnahagslegar aðstæður á níunda áratugnum með 

efnahagsbólunni og svo hruninu sem henni fylgdi á tíunda áratugnum hafði mikil áhrif á 

aðstæður fyrirtækja og þá sem þar unnu. Með hrynjandi efnahag og áratuga breytingum 

beindist athyglin að þeim sem lögðu stoðir að þessum efnahag sem var í þann mund að hrynja, 

sararīman. Japanskt samfélag gagnrýndi sararīman miskunnarlaust (Dasgupta, 2010) og 

þann honne lífstíl sem hann lifði: starfsmaður sem sinnti gífurlegri yfirvinnu undir miklu 

álagi, heimilisfaðir sem eyddi litlum sem engum tíma með eiginkonu sinni og börnum, hvað 

þá hjálpaði til við barnauppeldi og heimilisstörf, enda oft á tíðum á næsta bar með 

samstarfsfélögum og kúnnum (Fenselow og Kameda, 1995, bls. 22). Eftir að efnahagur 

Japans var ekki lengur fyrirmynd í alþjóðasamfélaginu og með vaxandi gagnrýni innanlands 

þurfti sararīman að þróast samhliða breyttum hugsjónum. Karlmennska varð tengd evrópsk-

amerískum hugsjónum og fjölþjóðleg karlmennska var hin nýja hugsjón samfélagsins og 

fyrirtækja sem og hið nýja eftirsóknaverða form karlmennsku (Dasgupta, 2010). Það að vera 

hin staðlaða ímynd sararīman var orðið úrelt og „ósvalt“. Samhliða alþjóðlegum 

hugmyndum varð karlmennskuímynd sararīman nú nátengd útliti og hversu meðvitaðir 

karlmenn voru um nýjustu tískustrauma, hvort sem það varðaði viðskipti, heilsu, fatnað eða 

hártísku. Þetta á ennþá við í dag og er karlmennskuímynd sararīman nú óaðskiljanleg þessum 
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viðhorfum, en þrátt fyrir að hin gamla ímynd sararīman sé orðin úrelt, þá þýðir það ekki að 

hún viðhafist ekki enn að vissu leyti. Karlmenn af eldri kynlsóðum sararīman halda oft á 

tíðum ennþá í hinn fyrri lífstíl sararīman og aðlagast ekki breyttum tímum. Mismunandi 

skoðanir valda togstreitu á milli kynslóða sem keppa um karlmennsku (Dasgupta, 2010; 2000, 

bls. 189- 200 og Miller, 2003, bls. 37-44), ekki ólíkt því hvernig unglingsdrengir keppast við 

að fá karlmennsku sína viðurkennda, og eins og nefnt var hér fyrir ofan hefur þetta hugarfar í 

för með sér harða samkeppni sem birtist í mikilli yfirvinnu og/eða áreiti  á vinnustað. 

 

4.2  Álag og væntingar 
 

Algengt fyrirbæri sem hrjáir marga karlmenn (og konur) er streita. Samkvæmt niðurstöðum 

úr könnunum japönsku ríkisstjórnarinnar hrjáir kvíði, miklar áhyggjur og vinnutengd streita 

meira en helming allra vinnandi Japana. Þetta hefur hlutfall hækkað úr 51% árið 1982 upp í 

64% árið 1997 (Kawakami og Haratani, 1999, bls. 175) 15 , og er andlega stressandi 

vinnuumhverfi almennt talið tengjast sjúkdómum eins og þunglyndi, kvíðaröskunum og 

almennri þreytu (Kawakami og Haratani, 1999, bls. 176). Þrátt fyrir að streita hrjái bæði 

kynin þá má færa rök fyrir því að streita hafi meiri áhrif á karlmenn heldur en konur í 

japönsku samfélagi og verða þau rædd hér fyrir neðan. 

 

4.2.1  Pawa-hara 

 

Pawa-hara (e. power-harassment), gróflega þýtt sem valda-áreitni eða valdamisnotkun, er 

raunverulegt vandamál sem á sér stað á japönskum vinnustöðum. Hugtakið var sett fram af 

sálfræðingnum Yasuko Okada árið 2003, sem stofnaði fyrirtæki sem hjálpar vinnustöðum að 

takast á við hina ýmsu vinnustaðaáreitni sem starfsmenn verða fyrir (Jones, 2013). Pawa-

hara er orðið það víðtækt vandamál að japanska velferðar- og vinnumálaráðuneytið (e. 

Ministry of Health, Labor and Welfare) hefur reynt að takast á við vandamálið með 

fræðsluprógrömmum og námskeiðum um allt landið um pawa-hara, orsök og upprætingu 

þess (Roberts, 2014, bls. 21). Pawa-hara felur í sér misnotkun á valdi á vinnustað, hvort sem 

það eru yfirmenn sem nýta sér stöðu sína til að leggja lægra setta starfsmenn í einelti eða 

samstarfsmenn (Jones, 2013). Einnig er til svokölluð ,,öfug-áreitni’’ (jp. gyaku pawa-hara) 

þar sem lægra settir starfsmenn leggja hærra setta starfsmenn í einelti, í flestum tilfellum í 

hefndarskyni (Ogasawara, 1998). Þar sem togstreita er á milli kynslóða þá myndast oft á 

                                                      
15 Könnuninn er framkvæmd á fimm ára fresti (Kawakami og Haratani, 1999, bls. 175). 
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tíðum spenna milli yfirmanna og lægra settra starfsmanna, enda ekki óalgengt að eldri 

starfsmenn séu í hærri stöðum innan fyrirtækja. 

 

4.2.2  Þunglyndi og karoshi 

 

Þunglyndi af ýmsu tagi hrjáir karlmenn og er algeng ástæða þess að karlmenn kjósa að hætta 

í vinnu eða fara í „tímabundin“ frí (McDonald og Jeanes, 2012, bls. 20), og hefur ,,streita af 

völdum vinnu meiri áhrif á þunglyndi hjá eldri starfsmönnum en hjá þeim yngri’’ (Kawakami 

og Haratani, 1999, bls. 176)16. Sjálfsvíg eru ein af alvarlegri afleiðingum þunglyndis vegna 

vinnu og af 30,000 sjálfsvígum á hverju ári eru 70 %  sjálfsvíg karlmanna, og þau eru í 

vaxandi mæli vinnutengd (McDonald og Jeanes, 2012, bls. 20). 

Karoshi er sér-japanskt hugtak sem kom fyrst fram upp úr 1970 og þýðir bókstaflega  

„dauði af völdum of mikillar vinnu“, og er heitið notað sem regnhlífarhugtak yfir dauðsföll 

vegna gífurlegrar streitu og þreytu af völdum of mikils vinnuálags, og til er sér 

tryggingarflokkur yfir dauðsföll vegna karoshi. Dauðsföllin eru m.a. vegna hjartaáfalla, 

hjartabilana, heilablóðfalla og annarra heila- og hjartaskaða (Iwasaki, Takahashi og Akata, 

2006, bls. 538-539 og Sugimoto, 2014, bls. 115) og eru 94% tilfella karoshi karlmenn 

(McDonalds og Jeanes, 2012, bls. 20).  

Þegar hugtakið kom fyrst fram á sjónarsviðið átti karoshi sér (að mestu leyti) stað hjá 

starfsmönnum eins og vörubílstjórum, starfsmönnum héraðsstjórna og farandverkamönnum 

af landbyggðinni sem unnu í fremstu víglínu með langan vinnutíma og undir miklu álagi. 

Karoshi varð æ algengara á meðal millistjórnenda minni fyrirtækja og einnig á efsta 

stjórnunarstigi fyrirtækja og finnst nú í næstum öllum atvinnugreinum, en þó breytist það 

ekki að karoshi er áberandi í framleiðslu- og þjónustugeiranum þar sem vinnutímar haldast 

óvenju langir (Sugimoto, 2014, bls. 155). 

 

4.3 Meirihlutinn sem gleymist 
 

Ishida (1993) fjallar um að stærð fyrirtækisins sé mikilvægur þáttur sem skiptir 

starfsmönnum á milli stétta og að stéttaskipting Japans ,,einkennist af andstæðum og 

ósamræmi sérkenna stétta með frekari mismun á milli starfsmanna eftir stærð fyrirtækisins’’ 

                                                      
16[…] the effects of job stress on depression was greater in older workers than in younger ones. 
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(Ishida, 1993, bls. 259)17 . Meirihluti japanskra ríkisborgara er ekki starfsmenn í stórum 

fyrirtækjum eins og sararīman, heldur í minni og meðalstórum fyrirtækjum. Ólíkt 

hugsjóninni innanlands og í alþjóðasamfélagi sem hefja á stall sararīman, þá er meiri hluti 

alls vinnuafls í Japans starfsmenn sem falla ekki undir flokk sararīman, enda er hann aðeins 

hugsjón millistéttarinnar en ekki raunveruleiki flestra sem eru launþegar í millistétt. Rúm 

sjötíu prósent allra Japana vinna í fyrirtækjum með færri en hundrað starfsmenn og rúm 

fimmtíu prósent í enn minni fyrirtækjum með þrjátíu eða færri starfsmenn (Roberson, 2003, 

bls. 128- 129; 1998 og Sugimoto, 2014, bls. 91).  

Stór hópur karlmanna (og kvenna) gleymist þegar fyrirtækjamenning er rædd og fellur 

oft á tíðum í skuggann af sararīman karlmennsku, en það er hin fjölmenna stétt verkamanna 

(e. blue-collar workers). Þó það eigi ekki við í öllum tilfellum, þá er stéttaskipting að mörgu 

leyti atvinnutengd, þar á meðal milli millistéttar hvítflibba starfsmanna og lágstétta/millistétta 

verkamanna (e. blue-collar). Komið hefur fram í ýmsum umræðum tengdum stéttaskiptingu í 

samtíma japönsku samfélagi viðurkenning á þessari skiptingu á milli stétta, þá aðallega í 

tengslum við atvinnu og atvinnutækifæri, og almennt séð eru japanskir verkamenn (og konur) 

álitnir lágstéttarfólk sem hefur oftar en ekki minni menntun, lægri tekjur, færri fjárfestingar, 

eiga sjaldnar eignir o.s.frv (Roberson, 2003, bls. 128).  ,,Á hugmyndafræðilegu eða huglægu 

sviði er samsemd og reynslu þessara manna sem karlmanna ekki gefið sama menningarlega 

vægi/lögmæti og karlmönnum úr millistétt sem eru launþegar’’ (Roberson, 2003, bls. 140)18. 

Þar af leiðandi skilgreinist þeirra karlmennska ekki jafn mikið af fyrirtækinu eins og hjá 

sararīman og finna þeir sína karlmennsku frekar utan vinnu, í áhugamálum og fjölskyldulífi 

(Roberson, 2003, bls. 125-141).  

Aðeins minnihluti vinnandi karlmanna fellur undir hina fullkomnu hugsjón 

karlmennsku en þrátt fyrir það er sararīman karlmennskuímyndin ennþá talin eftirsóknaverð 

(Brasor, 2003). Í tilraun karlmanna til þess að öðlast þessa karlmennskuímynd fylgja þeir 

samfélagsstaðli sem einblínir á skiptingu vinnuaflsins að svo miklu leyti að það hefur áhrif á 

andlega og líkamlega heilsu þeirra vegna eineltis, yfirvinnu, o.s.frv., ásamt því að skapa 

ójafnvægi milli vinnu og einkalífs og þar af leiðandi hefur þetta ekki einungis áhrif á líf 

karlmanna heldur einnig fjölskyldna þeirra (McDonald og Jeanes, 2012, bls. 20). 

                                                      
17 […] is characterized by a combination of polarization and inconsistency of status characteristics with a further 

differentiation among employees by firm size. 
18 On the ideological or representational level, these men’s identities and experiences, as men, are not given the 

same cultural legitimacy as is accorded to middle-class salarymen. 
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5.  Fjölskyldan og hjónaband 
 

 

Mikilvægt er að taka fram hve mikil áhrif gagnkynhneigð hefur á ráðandi karlmennsku í 

Japan og fjalla m.a. Dasgupta (2013) og Connell (1987) um að gagnkynhneigð og það að 

ganga hjónaband sé mikilvægur hluti ráðandi karlmennsku (Dasgupta, 2013, bls. 102-103), 

og að ,,mikilvægasta einkenni hinna ráðandi nútíma karlmennsku er gagnkynhneigð, nátengd 

hjónabandi; og að lykilform víkjandi karlmennsku sé samkynhneigð“19 (Connell, 1987, bls. 

61)20. Hin ráðandi karlmennska í Japan var mótuð og hefur verið viðhaldið í gegnum hlutverk 

sararīman sem fyrirvinna heimilisins, og hefur þetta hlutverk karlmanna krafist af þeim 

mikillar skuldbindingar, bæði líkamlega og andlega, við starf sitt (Reischauer, 1981). Eins og 

minnst var á fyrir hér ofan þá einkennist fyrirtækjamenning Japans af samkeppni og þeir sem 

koma út ofan á í þar til sögðum samkeppnum eru álitnir karlmannlegri og karlmennska þeirra 

er virtari fyrir vikið. Þar af leiðandi er sett samasem merki við hæfni, það að hafa stjórn yfir 

öðrum (þar á meðal konum og börnum) og það að vera karlmannlegur (Ishii-Kuntz, 2003, bls. 

199).   

 

5.1 Staða karlmanna innan fjölskyldunar 
 

Langir vinnutímar karlmanna hafa stuðlað að fjárhagslegu öryggi fjölskyldna þeirra, en á 

sama tíma og karlmenn sjá fyrir fjölskyldum sínum þá valda þessir löngu vinnutímar fjarlægð 

á milli  karlmannana sem um ræðir og fjölskyldna þeirra (Ishii-Kuntz, 2003, bls. 199: Ishii-

Kuntz, 1992 og 1993). Japanskir feður eyða mun minni tíma með börnum sínum en t.d. feður 

í Tælandi, S-Kóreu, Bretlandi og Bandaríkjunum (Japan’s Association for Women’s 

Education, 1994). Þessi litli tími sem japanskir feður eyða með börnum sínum fer lítið í 

almennt barnauppeldi frekar en í leik og eyða þeir að jafnaði aðeins 2,8 klukkustundum á dag 

með börnum sínum, þriggja ára eða yngri, á meðan feður í fyrrnefndum löndum eyða að 

jafnaði 4 til 7 klukkustundum á dag (Ishii-Kuntz, 2003, bls. 199 og Japan’s Association for 

Women’s Education, 1994). Þegar börnin eldast minnkar þessi tími enn meira og feður eyða 

                                                      
19 The most important feature of contemporary hegemonic masculinity is that it is heterosexual, being closely 

connected with the institution of marriage; and a key form of subordinated masculinity is homosexual. 
20 Þrátt fyrir að fjölskyldulíf samkynhneigðra sé mikilvægur hluti af víkjandi karlmennsku í japönsku samfélagi 

þá verður ekki farið í það nánar í málefni samkynhneigðra (fyrir utan hlutverk þeirra í miðlum í 5.kafla) í  

þessari ritgerð þar sem efninu yrði ekki gerð nógu góð skil í einum kafla, og þar af leiðandi verður einblínt á 

fjölskyldulíf gagnkynhneigðra karlmanna. 
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aðeins tíu mínútum á dag með börnum sínum, fimm til tíu ára (McDonald og Jeanes, 2012, 

bls. 23). Algeng afleiðing óreglulegrar þátttöku karlmanna í uppeldi barna sinna og 

fjölskyldulífi vegna mikillar vinnu er að þeir verða ókunnugir á eigin heimili og er þetta á 

sinn hátt samþykkt samfélagsnorm í japönsku samfélagi (Ishii-Kuntz, 1992). Orðatiltækið 

,,teishu tasshade rusu ga ii (亭主達者で留守がいい ) 21 ’’ : að það sé betra fyrir 

eiginmanninn að vera heilbrigður og út úr húsi, hefur verið notað frá Meiji tímabilinu (1868-

1912) (Shoji, 2014 og Ishii-Kuntz, 2003, bls. 199) til að lýsa þessari fjarveru sem er litið á 

sem sjálfsagðan hlut. Þrátt fyrir að sumir feður ná ekki að eyða tíma með fjölskyldum sínum, 

þá telja sumir að fjarvera þeirra vegna vinnu gefi þeim sterkari stjórnunarstöðu innan 

heimilisins og er það stór hluti af því hvernig þeir skilgreina sig og sína karlmennsku (Isshi-

Kuntz, 1993 og Wagatsuma, 1997). Þetta hugarfar er ekki einangrað við feðurna því 

eiginkonur þeirra og börn líta á stöðu föðurins sem fyrirvinnu heimilsins sem birtingarmynd 

karlmennskunnar, þar af leiðandi er hinni ráðandi karlmennskuímynd viðhaldið bæði af 

fjölskyldum þeirra og af þeirra eigin skuldbindingu við starf sitt (Ishii-Kuntz, 2003, bls. 199).  

 

5.2 Ikumen karlmenn: karlmennska virkra fjölskyldufeðra 
 

Þessi hegðun karlmanna leiðir oftar en ekki til þess að þeir verða ,,kaya no soto (蚊帳の外)’’ 

sem þýðir bókstaflega, „fyrir utan moskítónetið“, og hefur þá merkingu að þeir hafa ekki 

hugmynd um athafnir og líf fjölskyldna sinna og eru jafnvel útilokaðir frá hinum ýmsu 

fjölskylduviðburðum (Shoji, 2015 og 2014). Hins vegar er þessi lífstíll ekki lengur talinn 

ákjósanlegur hjá virkum japönskum feðrum í dag. 

 

Vegna þess að foreldrar mínir voru einstaklega hefðbundnir með föður minn sem 

einvald,  þá fannst mér oft að hann hefði ekki annað val en að vera þannig vegna 

áhrifa frá samfélaginu. Til þess að flýja þetta álag endaði hann í mikilli drykkju og var 

það eina ímyndin sem ég átti af honum. Ég á engar minningar af föður mínum að leika 

við mig. Hann var frekar meinfýsin persóna. Þegar ég horfi aftur til barnæsku minnar 

þá tel ég að ég hafi hlýtt föður mínum þótt mér líkaði ekki við það. Ég vil ekki vera 

eins og faðir minn, og ég vil finnst mér að ég hafi áorkað það. – Ōkashi, 41. árs, 

tveggja barna faðir (Ishii-Kuntz, 2013, bls. 206)22. 

                                                      
21 [...] teishu tasshade rusu ga ii (亭主達者で留守がいい), it’s best for the husband to be healthy and absent 

from the household). 
22 Because my parents were extremely traditional with my father as the authority figure, I often felt that he was 

controlled to be that way by society. To escape from that pressure, my father ended up drinking alcohol heavily 

and that was the only image I had of him. I don’t have any recollection that my father played with me. He was 

rather a mean figure. Looking back on my childhood, I think I just obeyed my father even though I did not 
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Þetta var mynd Ōkashi af föður sínum: karlmaður sem fylgdi hinum ráðandi 

karlmennskustaðli sem lýst var hér á undan. Ôkashi er einn af ikumen, karlmönnum sem taka 

virkan þátt í uppeldi barna sinna, og er barnauppeldi eitt af því sem skilgreinir þeirra 

karlmennskuímynd (Hendry, 2013, bls. xiv og Ishii-Kuntz, 2013, bls. 206). Fjöldi ikumen er 

að færast í aukana þar sem fleiri karlmenn hafa nú meiri áhuga á því að taka virkan þátt í lífi 

barna sinna en áður fyrr, en ýmsar hömlur í samfélaginu vinna þó enn gegn karlmönnum og 

þátttöku þeirra í fjölskyldulífinu, þá sérstaklega í fyrirtækjamenningunni (Obara, 2014 og 

McDonald og Jeanes, 2012, bls. 20-30). 

Árið 1992 voru sett lög sem veittu feðrum lagalegan rétt til þess að taka fæðingarorlof 

(McDonald og  Jeanes, 2012, bls. 23). Þrátt fyrir tilraunir ríkisstjórnarinnar til þess að breyta 

hinni ráðandi karlmennsku og leggja áherslu á það að fjölskyldulíf23 sé hluti af því að vera 

karlmaður, í þeim tilgangi að fá feður til þess að eyða meiri tíma með fjölskyldum sínum m.a. 

með auglýsingum á borð við: Maður sem elur ekki upp börn sín á ekki rétt á því að vera 

kallaður faðir’’ (Ishii-Kuntz, 2013, bls. 200) 24,  þá er lítið gert til að fylgja þessum lögum og 

auglýsingum eftir og feður ná ekki að nýta sér þennan rétt þótt lögin séu til staðar. Samkvæmt 

könnun sem japanska verkalýðsfélagið Rengo framkvæmdi árið 2013 á 525 feðrum sem báðu 

um fæðingarorlof, sögðu 11.6% að þeir hefðu lent í áreiti og einelti á vinnnustað fyrir það eitt 

að biðja um fæðingarorlof. Sumum var hreint og beint neitað um fæðingarorlof og samkvæmt 

japanska velferðar- og vinnumálaráðuneytinu (e. Ministry of Health, Labor and Welfare) tóku 

aðeins 1.89% vinnufærra karlmanna sér fæðingarorlof árið 2012, og var ástæðan talin vera 

neikvætt áreiti sem þeir urðu fyrir á vinnustað (Obara, 2014). Þessi ótti við slæm viðbrögð 

samstarfsfélaga og yfirmanna er ein af aðalástæðum þess að karlmenn forðast að taka sér 

fæðingarorlof (þeir sem þess óska). Ólíkt opinberum stofnunum þar sem auðveldara er fyrir 

feður að fara í fæðingarorlof vegna þess að lögunum er betur framfylgt (Isshi-Kuntz, 2003, 

bls. 198-213 og McDonald og Jeanes, 2012, bls. 24),  þá er ekki óalgengt í einkareknum 

fyrirtækjum að starfsmenn hafi verið lækkaðir í tign, hljóðlega leystir frá störfum eða verið 

refsað á einn eða annan hátt fyrir að taka sér leyfi eða einungis fyrir það að biðja um það 

(Wiers-Hasegawa, 2002). Einnig forðast margir karlmenn að fara í fæðingarorlof af 

„tilitsemi“ við samstarfsfélaga og yfirmenn, þar sem fjarvera vegna fæðingarorlofs (eða 

styttri vinnutíma, sjá Isshi-Kuntz, 2003, bls.198-213 ) eykur álag hinna starfsmannana og 

                                                                                                                                                                     
particularly like it. I don’t want to be like my father, and I’rd rather be free from that kind of pressure. By being 

an active childcaring father, I feel that I have accomplished that. 
23 Í tilraun til þess að hækka fæðingartíðni Japans sem fer sílækkandi (McDonald & Jeanes,2012, bls. 30). 
24 A man who doesn’t raise his children can’t be called a father. 
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veldur oft á tíðum slæmum samskiptum, sem þeir vilja forðast vegna samskipta í framtíðinni 

á vinnustaðnum (McDonald og Jeanes, 2013, bls. 24).  

Þó eru til karlmenn sem fá fæðingarorlof og Isshi-Kuntz (2003) tók viðtöl við karlmenn 

sem á einn eða annan hátt tóku sér fæðingarorðlof eða fengu sveigjanlegri vinnutíma (m.a. 

Ôkashi sem minnst var á fyrir ofan) til að sinna barnauppeldi. Það sem einkenndi þann hóp 

var að allir karlmennirnir og eiginkonur þeirra voru í vel launuðum og virtum störfum hjá 

stærri fyrirtækjum og gátu leyft sér að skipta með sér fæðingarorlofinu eins og þeim hentaði. 

Aftur á móti er ekki hægt að segja það sama um verkamannastéttina þar sem hvorki þeir né 

fyrirtækin sem þeir vinna hjá hafa efni á því að menn taki sér fæðingarorlof, og ,,það er mjög 

sjaldgæft að karlmenn taki sér frí nema þeir hafi engan annan valkost en að hugsa um börnin 

sín. Að þessu leyti njóta karlmenn í verkamannastétt ekki sama „lúxus“ og millistéttar 

sararīman feður’’(Isshi-Kuntz, 2003, bls. 211-212) 25 . 

Þrátt fyrir erfiðleika karlmanna við að ná að eyða tíma með börnum sínum, þá er 

mikilvægt að taka fram að skipting vinnuaflsins (heimilisstörf og fyrirvinna, sjá hér að ofan) 

sé ennþá gífurlega kynjaskipt þá þýðir það ekki að hugmyndir um karlmennsku og áhersla 

karlmanna á vinnu hafi tekið stakkaskiptum, karlmenn eru enn að mestu leyti fyrirvinnur 

heimilisins. Samt sem áður hafa nútímakarlmenn ekki áhuga á því að lifa eins og feður þeirra 

með fyrirtækið sem númer 1, 2 og 3 í þeirra lífi og finnst það ,,ónáttúrulegt’’ að eyða svona 

litlum tíma með fjölskyldum sínum (McDonald og Jeanes, 2012, bls. 24). Í nýlegum viðtölum 

við verðandi foreldra komust Mizukoshi, Kohlbacher og Schimkowsky (2015) að niðurstöðu 

sem styður þetta. Þar voru tilteknir verðandi foreldrar ekki á móti hinu hefðbundna 

kynjahlutverki, að eiginmaðurinn haldi áfram sinni vinnu og er aðalfyrirvinna heimilisins, en 

fannst eðlilegt að eiginmaðurinn væri virkari í heimilisstörfum og barnauppeldi 26.  

 

[…] það er orðið venjulegt nú á dögum að báðir foreldrar séu vinnandi. Þess vegna eru 

svona fáar konur í fullu starfi sem heimavinnandi húsmæður nú á dögum. Það er 

öðruvísi en það var. Svo hvernig elurðu börnin upp núna? Þessi spurning hefur leitt til 

umhverfis þar sem faðirinn tekur þátt í að ala upp börnin og móðirin getur einnig 

unnið. Þannig að við munum bæði vinna og ég mun ekki eiga annan valkost en að 

                                                      
25 It is extremely rare for working-class men to take parental leave and if they do, it may because they have no 

other choice but to take care of their children. In this sense, working-class men do not enjoy the same ‘luxury’ 

as middle-class salaryman fathers. 
26 Taka skal þó fram að þetta voru allt verðandi foreldar, þannig að hugmyndir þeirra voru ennþá á ‘ímynduðu’ 

stigi ef svo má segja, og hugmyndir þeirra um foreldrahlutverkið voru ennþá á fræðilegu stigi. 
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verða ikumen, en sinn hátt hlakka ég líka til þess (Mizukoshi, Kohlbacher og 

Schimkowsky, 2015, bls. 14-15) 27. 

 

 

Þrátt fyrir að fyrirtækjamenningin drottni ennþá yfir karlmönnum og að fyrirtækjamenning sé 

enn þann dag í dag stór hluti af því hvernig karlmenn skilgreina sig og sína 

karlmennskuímynd, þá er það að vera virkur/virkari faðir og að taka þátt í lífi barna sinna 

orðinn stærri hluti af karlmennsku sjálfsmynd nútímakarlmanna og þar af leiðandi eru 

karlmennskustaðlarnir hægt og rólega að taka breytingum. 

 

  

                                                      
27 P5: […]it’s becoming normal today that both partners are working. That’s why there are so few full-time 

housewives today. It’s different from the past. So how do you now raise your children? This question has led to 

an environment in which the dad is participating in raising the children and the mother can go to work as well. 

So both of us will work and I will have no chocie but to become an ikumen, but I am also looking forward to it 

in a way. 
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6.  Karlmennska í miðlum og popp-kúltúr  
 

Ólíkt karlmennsku sem finnst í daglegu lífi í hinum raunverulega heimi (þ.e. utan sjónvarps 

og annarra miðla) og hjá hinum „venjulega“ manni, þá er karlmennska í fjölmiðlum sú 

karlmennskuímynd sem vekur mesta hrifningu, eykur vinsældir og selur, í hvaða miðli sem 

það kann að vera, og endurspeglar ekki endilega þá karlmennsku sem tíðkast hjá 

raunverulegum einstaklingum (Holden, 2005; Darling-Wolf, 2004; 2003 og Mclelland, 

2000)28. 

Karlmenn og mismunandi form karlmennsku eru gífurlega áberandi í japönskum 

miðlum, hvort sem efnið er gert af karlmönnum fyrir karlmenn, eða efni gert af konum fyrir 

konur um karlmenn (sjá neðar um karlmennsku fyrir konur). Í þessum kafla verður 

sjónvarpsefni skoðað í tengslum við karlmennsku þar sem sjónvarp er ráðandi miðill í Japan 

og (nánast) allir Japanir horfa á sjónvarp að meðaltali í tvær klukkustundir eða meira á 

hverjum degi (Holden, 2005, bls. 43).  

 

6.1 Yfirráð karlmanna 
 

Áberandi í sjónvarpsefni er að karlmennska er ráðandi, hvort sem það eru karlmenn sem eru í 

aðalhlutverki, eða konur sem tileinka sér einkenni ráðandi karlmennsku sem teljast venjulega 

tilheyra hegðun karlkyns sjónvarpsmanna (Holden, 2005).  

Gott dæmi er að finna í grein Holden (2005) um karlmennsku í matreiðsluþáttum 29  og 

hvernig karlmenn eru í leiðandi hlutverki sem gefur þeim vald til þess að stjórna. Öll virkni er 

borin undir þá á einn eða annan hátt, hvort sem þeir eru að 

1) framkvæma ákveðinn hlut sjálfir  

2) fylgjast með því sem fer fram með vökulu (stjórnandi) augnaráði 

í tilfelli matreiðsluþátta eru þessi hlutverk skipuð af matreiðslumeistara (1) eða af kynni 

þáttarins (2) (Holden, 2005 bls. 46). Taka má dæmi úr þáttunum Iron Chef og Dochi sem eru 

þættir ekki ólíkir því sem eru sýndir í íslensku sjónvarpi, þar sem kokkar keppast við að 

framreiða hina ýmsu rétti sem eru svo dæmdir af yfirmatreiðslumeistara þáttarins. Í (nánast) 

                                                      
28 Með þessu á ég við að einstaklingurinn er ekki persóna í sjónvarpi, bókum o.s.frv., hvort sem það er leikari 

sem hann sjálfur eða persónan sem hann leikur. Þó að auðvitað séu leikarar raunverulegir þá eru þeir aðeins að 

sýna það andlit sem hentar að hverju sinni en ekki venjuleg manneskja skv. hefðbundnum sjónarmiðum. 
29 Ein vinsælasta tegund sjónvarpsefnis í Japan eru matreiðsluþættir og/eða efni þar sem matur kemur við sögu. 

Matur kemur fram í (nánast) öllu sjónvarpsefni, hvort sem það er auglýsing eða persónur í leiknum þætti séu að 

fá sér kaffi og kleinu (Holden, 2005).  
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öllum tilfellum eru keppendur einungis karlmenn, og í öllum tilfellum eru 

matreiðslumeistarnir karlmenn.  

Þetta endurspeglar japanskt sjónvarpsefni að mörgu leyti þar sem karlmenn koma við 

sögu í nær öllum sjónvarpsþáttum (Holden, 2005) og þegar spurningin var sett fram í 

könnuninni (sjá vikauka), „Finnst þér að það sé dregin upp góð mynd af karlmönnum, m.a. í 

fjölmiðlum“, fengust svör eins og þessi:  ,,Já, vegna þess að í flestum sjónvarpsþáttum kemur 

fram karlmaður’’; ,,Já, mér finnst að mönnum sé lýst sem mjög karlmannlegum í fjölmiðlum 

vegna þess að við sjáum ákveðnar stereótýpur af karlmennsku og „samurai“ í 

sjónvarpsþáttum eða fréttunum“ 30  og einnig „Nei, vegna þess að þeim er lýst frá mjög 

takmörkuðu sjónarhorni“31.  

 

6.2 Karlmennska fyrir konur 
 

Eftir að konur á aldrinum 15-25 ára urðu einn stærsti neytendahópur Japans á 

fjölmiðlamarkaði af popp-kúltúr urðu konur, þrár þeirra og langanir gífurlega mikilvægar 

fyrir viðskiptaheiminn (Chapman, 1988). Til að nýta þennan markað sem best hafa þróast 

ýmsar mismunandi tegundir af karlmennskuímyndum,  sem er ætlað að höfða til þessara 

kvenna (Darling-Wolf, 2004, bls. 287). 

 

6.2.1  Nýji maðurinn 

 

Þessar karlmennskuímyndir  sem skapaðar eru fyrir konur finnast m.a. í hinum „nýja 

manni“ eins og Darling-Wolf nefnir hann, og heldur hún því fram að þeir gefi glögga mynd 

af kynslóðinni sem fæddist í lok efnahagsbólu Japans í lok seinustu aldar (Darling-Wolf, 

2004, bls. 287-288).  Nýji maðurinn er talinn eftirsóknaverður vegna þess að hann er talinn 

sýna meira næmi fyrir málefnum kynjana – þetta kemur m.a. fram í því að karlkyns tarento32 

(leikarar, söngvarar o.s.frv.) sýna  af sér karllega og kvenlega eiginleika í senn, m.a. með því 

að tileinka sér einkenni sem vanalega teljast kvenleg, (Monden, 2012, bls. 303-304 og 

Darling-Wolf, 2004, bls. 278-288) eins og t.d. alveg skegglaust andlit,  ásamt fínlegum og 

grönnum líkamsvexti (Darling-Wolf, 2003, bls. 78). Í sumum tilfellum klæðast karlkyns 

                                                      
30 Yes, I feel men are being portrayed as very masculine character in media because we see some stereotypes of 

masculinity and 'samurai' in tv programs or news. 
31 No, because they seem to be portrayed from just restricted perspectives. 
32 Tarento er tökuorð frá hinu enska orði talent. – Tarento. (2016). Í Jisho netorðabók. Sótt 25.mars, 2016, af 

http://jisho.org/search/tarento. 



 31 

tarento jafnvel kvenafatnaði fyrir auglýsingar eða þætti, eða auglýsa snyrtivörur, eins og í 

tilfelli Kimura Takuya, sem er einn af vinsælastu leikurum Japans, þegar hann varð fyrsta 

karlkyns stjarnan til að auglýsa varalit fyrir Kanebo árið 1996 (Tanikawa, 1996). Það varð 

svo vinsælt að salan á varalitnum jókst þrefalt á einungis einum mánuði (,,Takuya Kimura’’, 

e.d).  

 

Í dag er mikið af fólki sætt/krúttlegt. Það er mikið af sætum/krúttlegum karakterum. 

En fyrir tíu árum síðan, tel ég að þeir hafi verið meira macho og karlmannlegir, ekki 

líkamlega, heldur andlega í framkomu. [...] Í gamla daga voru þöglir menn, sem voru 

svolítið vandræðalegir, sérstaklega þegar þeir voru að reyna tjá tilfinningar sínar, 

vinsælir [...] En nú á dögum eru ungir drengir sem eru eins og nágrannar okkar, nema 

þeir eru kúl og myndarlegir – en ekki svo framúrskarandi – vinsælli (Darling-Wolf, 

2004 bls. 290-291) 33. 

 

Nýji maðurinn er einnig auglýstur á kynferðislegri hátt en gert var áður fyrr og 

hálfnaktir karlmenn í auglýsingum og sjónvarpi er ekki óalgeng sjón. Þessi breyting frá 

hinum þögla og dulúðuga manni eins og lýst var hér á undan yfir í hálfnaktar auglýsingar 

sýnir þá breytingu að karllíkaminn er orðinn að söluvöru ætlaður bæði konum og körlum til 

þess að dást að (Darling-Wolf, 2004; Luciano, 2001; Bordo, 1999 og Dotson; 1999). Ein  

augljósasta afleiðing þess að tarento karlmennskuímyndarinnar (sem sköpuð er fyrir konur á 

karlmenn), er að ungir karlmenn eru farnir að fylgjast mun meira útliti og tísku en þeir gerðu 

áður fyrr (Darling-Wolf, 2004, bls. 293) og eru mörg tískutímarit einungis ætlaðuð 

karlmönnum mjög vinsæl í Japan (Monden, 2012).  Sú staðreynd að konur leitast eftir 

karlmönnum sem geta sýnt af sér kvenlega eiginleika og persónueinkenni gæti verið 

mikilvægur punktur sem gefur til kynna breytingu á ráðandi ímynd karlmennsku með tilkomu 

sterkra kvenkyns áhrifa á karlmennsku, sem skila sér svo aftur til karlmanna í fjölmiðlaformi 

(Darling-Wolf, 2003 bls. 83-84). 

Færa má rök fyrir því að það sé ein af ástæðunum fyrir því að mismunandi útgáfur 

karlmennskuímynda hafa komið fram á sjónarsviðið seinustu áratugina í gegnum vinsæla 

japanska miðla og í popp-kúltúr, og eru þær hægt og rólega að breyta og ögra hefðbundnum 

hugmyndum um kynin og gefa bæði konum og körlum meira frelsi um það hvernig þau vilja 

skilgreina sig og sitt kyngervi (Darling-Wolf, 2003, bls. 73).  

                                                      
33 ’Today, many people are cute. There are a lot of cute characters. But ten years ago, I think they were more 

macho and manly, not physically, but mentally in their attitude.’’. 

[...] In the old days, quiet men, men that were a bit akward, especially when trying to express their feelings, like 

Takakura Ken, [were popular]. But recently, young boys that are like our neighbors, except that they’re cool and 

handsome – but not so outstanding – are more popular. 
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7.  Lokaorð 
 

Eins og var rætt hér að ofan er Japan samfélag þar sem kynjamismunur ríkir og er m.a. 

karlmönnum í hag fjárhagslega þar sem tölur sýna að þeir eru með töluvert hærri meðallaun 

en konur, en eins og einnig og hefur komið fram fylgja miklar takmarkanir því að vera 

karlmaður og það er ekki eins einfalt og það virðist í upphafi. Þar sem munur er á milli 

kynjana þá veldur það einnig því að óhefðbundnar karlmennskuímyndir utan hins hefðbundna 

staðals eru oft á tíðum bældar niður. Þar af leiðandi má færa rök fyrir því að hið æskilega 

samfélagslega form karlmennsku geti valdið miklu álagi og streitu. Skiljanlegt er að 

karlmenn eigi erfitt með að finna sig og sína karlmennskuímynd í samfélagi sem mótar stoðir 

karlmennsku eftir samfélagsstraumum og stefnum sem endurspeglast í stjórnmálum og 

fyrirtækjum og hefur þetta bein áhrif á líf karlmanna alveg innst að ikigai hvers og eins.   

Eftir að hafa litið á mismunandi þætti í lífi japanskra karlmanna er skýrt að hugmyndir 

samfélagsins um karlmennsku hafa áhrif á daglegt líf þeirra strax frá unga aldri, þar sem hluti 

af karlmennskustaðli japansks samfélags er að þeim er kennt að fela sínar honne tilfinningar, 

jafnvel fyrir sínum allra nánustu. Líkt og kom fram í könnuninni taldi enginn af hinum 

þrettán karlmönnum sem tóku þátt að það að tjá sínar tilfinningar félli undir karlmennsku. 

Miklar kröfur eru gerðar til karlmanna í samfélaginu þar sem þau skilaboð eru send að 

karlmenn sem eyða ekki tíma með börnum sínum séu ekki alvöru feður, en samt sem áður 

eiga þeir að helga sig og líf sitt fyrirtækinu, ásamt því að vera snyrtilegir og falla inn í 

alþjóðlegan staðal til þess að vera „kúl“. 

Einnig má taka inn í umræðuna niðurstöður könnunarinnar sem gáfu ágæta innsýn í 

viðhorf karlmanna á karlmennsku og ikigai og hvernig það hafði áhrif á þá í daglegu lífi. 

Kostir könnunarinnar eru að hún veitir ferska innsýn frá ungum karlmönnum á þetta tiltekna 

efni með mismunandi skoðunum á karlmennsku, en þar sem þátttakan var takmörkuð væri 

áhugavert að gera ítarlegri könnun, og á niðurstöðunum sést að nauðsynlegt er að hafa 

könnunina bæði á japönsku og ensku í framtíðinni.  Helstu rannsóknir sem við búum að eru 

eftir Matthews og það eru upplýsingar sem eru orðnar meira en 13 ára gamlar og því er 

nauðsynlegt að gera stóra álíka könnun til þess að fá sýn á stöðu mála og sjá hvort sömu 

niðurstöður liggja fyrir rúmum 13 árum síðar eða hvort hún gefi sömu niðurstöðu og þessi 

könnun, þ.e. að erfitt sé fyrir unga karlmenn að móta karlmennskuímynd sína þannig hún falli 

bæði að samfélagsviðmiðum og þeirra eigin viðmiðum í formföstu samfélagi. 

Síðan um aldamótin hafa fjölbreyttari form karlmennsku litið dagsins ljós samhliða 

aukinni meðvitund og skilningi samfélagsins. Þessu hafa fylgt töluverðar efasemdir um fyrri 
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skoðanir á málefnum kynjanna með tilheyrandi fylgifiskum líkt og harkalegum dómum á 

lífstíl fyrri kynslóða, og öfugt af þeim sem ríghalda í gamlar „hefðir“. Augljóst er að miklar 

breytingar eiga sér nú stað og það er við því að búast að sú kynslóð sem nú er að vaxa úr 

grasi muni mögulega búa við aðeins fjölbreyttari möguleika. Það hins vegar situr eftir að 

japanskt samfélag er einstaklega formkennt og það falla í hópinn er eitt af sérkennum þess. 

Þeir sem brjóta út af venjunni eiga alltaf í einhverjum félagslegum erfiðleikum í samfélaginu 

og því er spurning hvernig nýja kynslóðin mun skilgreina sig á meðan hún tekst á við að 

flétta saman fyrri hefðbundnari sjónarmið og nútímalegri og alþjóðlegri viðmið.  
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Viðauki – Masculinity and ikigai - könnun 

 

1. Gender % Hlutfall 

Male 100 % 12/12 

Female 0% 0/12 

Other… 0% 0/12 

 
2. What is your age?   
18 to 24 84,6 % 11/13 
25 to 35 15,4 % 2/13 

36 to 44 0% 0/13 
45 to 55 0% 0/13 

55 to 64 0% 0/13 
65 and older 0% 0/13 

 
3. Nationality and residence   
Japanese living in Japan 69,2% 9/13 

Japanese living abroad 0% 0/13 
Japanese, temporarily living 

abroad (for work, school…) 
30,8% 4/13 

Other 0% 0/13 

 
4. Marital status   
Single 76,9% 10/13 
In relationship 23,1% 3/13 
Cohabitation with a partner 0% 0/13 
Married 0% 0/13 
Other 0% 0/13 

 
5. Sexual preference   
Heterosexual 100% 13/13 
Homosexual 0% 0/13 
Bi-Sexual 0% 0/13 
Trans-sexual 0% 0/13 
Do not wish to answer 0% 0/13 
Other 0% 0/13 

 
6. Educational level   
Middle school 0% 0/13 
High school 0% 0/13 
Vocational school 0% 0/13 
University – undergraduate (BA, 

B.Sc. degree) 
92,3% 12/13 

University- graduate (MA., MS. 

degree)  
7,7% 1/13 



 39 

Doctoral Degree (Ph.D). 0% 0/13 

Other 0% 0/13 

 
7.Current level of employment   
Employed full-time 15,4% 2/13 
Part-time employee 15,4% 2/13 

Student 69,2% 9/13 
Unemployed 0% 0/13 
Do not wish to answer 0% 0/13 

 
8. How would you define what 

it is to be a man? 
  

Being male 76,9% 10/13 
Providing for one’s family 23,1% 3/13 
Being financially independent 30,8% 4/13 
Being in touch with one’s 

feelings 
15,4% 2/13 

Openly expressing your opinion 0% 0/13 
Working a lot 15,4% 2/13 
Personal grooming 0% 0/13 
Falling/being in love 7,7% 1/13 
Being sexually active 7,7% 1/13 
Other 7,7% 1/13 

 
9. What would you say masculinity is? 
,,don’t care about small things’’ 

,,willing to make eforts for others’’ 

,,Unlike myself, being physical fit’’ 

,,Decisiveness, independence, being tall’’ 

,,Being decisive and acting actively’’ 

,,Powerful’’ 

,,Muscle’’ 

,,I think the meaning of the word has been getting vague or obscure’’ 

,,I think it’s just a physical thing like having more muscle than female. I cannot distinguis it so much 

from female’’ 

,,Being tolerant’’ 

,,Something those who are anxious care about’’ 

,,Strong mind’’ 

 
10. How would you define the ‘typical’ everyday man in today’s society? 
,,work hard, train themselves, and kind to women’’ 

,,work, work and work’’ 

,,A typical everyday man works everyday for his family’’ 

,,Inclined to be paternal’’ 

,,They works hard and takes on leadership’’ 

,,Not strong’’ 

,,Doing work/job and support his family’’ 

,,Work hard for their famlies’’ 

,,In Japan, I think typical man is a person who go to work and support his family financially. Also, man 
is less talkative (less likely to express their emotion) than women’’ 

,,men have priority than women in some cases’’ 
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,,accepting ‘masculinity’ others defined’’ 

,,Slave of family or company’’ 

 
11.Do you think the everyday man falls into your idea of masculinity? 

Yes 30,8% 4/13 
No 30,8% 4/13 
Not sure 38,5% 5/13 
Other 0% 0/13 

 
12. Do you feel that men are being portrayed in a good light in today’s society? Be it in media or 

otherwise. Please answer yes/no and your reason. 
,,no, women tend to be prioratised but it is kinda understandable since it was the opposite in the past or even 

now’’ 

,,Not really. I think that men are considered to be a threat to women. Women-only compartment in trains in 

Tokyo is one example’’. 

,,No. In today’s media (like profiled news programs) men are usually portrayed neither good nor bad. I don’t 

know how the situations seems in other media contents’’ 

,, Yes, I feel men are being portrayed as very masculine character in media because we see some 

stereotypes of masculinity and 'samurai' in tv programs or news’’ 
,, Yes, because in the most TV show, man will appear’’ 

,, Yes, the portrait has been changed, but it's in a "weak" light’’ 

,, No. This is because men, for me, is portrayed as a one who has to do many thing s to women and also 

as some kind of evil (man is always doubted of doing some sexual thing to women on train, for 

example. And men does not have any rights to rebuff on this case)’’ 

,,yes, sometimes there are fixed images in advertisements’’ 

,, No, because they seem to be portrayed from just restricted perspectives’’ 

,, No. Men are being portrayed as weakling’’ 

 
13. Are you famliar with the 

term ikigai? 
% Hlutfall 

Yes 92,3 % 12/13 

No 0% 0/13 

Other… 7,7% 1/13 

 
14. What is the first thing that you think of when you hear the term ikigai? 

,,family’’ 

,,family’’ 

,,the meaning of living’’ 

,,Something that I am nearly losing’’ 

,,People need anyway something to strive after in order to live a good life’’ 

,,Work, study, and hobby’’ 

,,Enjoying something’’ 

,,It’s a personal feeling. I mean it’s a really personal thing. nobody can control other’s ikigai’’ 

,,Feeling energy when I’m doing something special’’ 

,,It is something related to who you are, how happy are you, and the purpose in your life’’ 

,,Satisfaction for lifestyle’’ 

,,Being free from money or working’’ 

 
15. Do you have an ikigai? % Hlutfall 

Yes 84,6 % 11/13 

No 15,4% 2/13 

Other… 0% 0/13 
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16. What would you say your 

ikigai is? 
  

Work 8,3% 1/13 
Family 25% 3/13 
Self-assertion (about you and 

your own dreams) 
58,3% 7/13 

Other 8,3% 1/13 

 
17. Why is that your ikigai? 

,,I am proud of myself’’ 

,,have converstation with friends’’ 

,,Such a difficutl question! Maybe because without it, I lose one of major characteristics that define me’’ 

,,What you strive after and you live for is ikigai to me’’ 

,,I think working for society is the most important and valuable thing’’ 

,,It is fun to think about the future’’ 

,,To do things what I want to do or get experience which I have never done before’’ 

,,Because I was born with family, live with family and die with family’’ 

,,Because I’d like to give something good to society and make society better place. But, at the same 

time, I also want to be with someone and have a child and live together. 

,,Because I think family is the fandamental part of my life’’ 

,,It enjoy my life’’ 

 
18. Do you feel it’s your ikigai 

by fault or by choice? 
  

By choice 83,3% 10/12 

By fault 0% 0/12 

Both 16,7% 2/12 
Other 0% 0/12 

 
19. Are you satisfied with your current situtation? (work, family….) 

Yes 30,8% 4/13 
No 53,8% 7/13 
Don’t know 15,4% 2/13 
Other 0% 0/13 

 
20. Do you generally feel happy? 

Yes 76,9% 10/13 
No 23,1% 3/13 
Other 0% 0/13 

 
21. If you are not happy, is it because of any of the reasons below? (If not, choose ‘‘no’’ or 

‘ ‘other’’) 
Yes 12,5% 1/8 
No 50% 4/8 
I am unhappy with my current 

employment 
12,5% 1/8 

I am not able to engage in my 

ikigai 
12,5% 1/8 

I am not happy with my family 

situation 
0% 0/8 
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I am unhappy in my current 

lifestyle 
12,5% 1/8 

Other 0% 0/8 

 
22. Do you want your ikigai to be something else? If so, then what? 

,,No’’ 

,,No’’ 

,,No’’ 

,,No, it’s satisfactory’’ 

,,I sometimes wish something that contribute to society more directly is my ikigai, Neither my job or 

ikigai is not something like that’’ 

,,Yes. Love and family’’ 

,,Having my own business’’ 

 
23. Is there anything you would like to change? Work/family/other 

,,If any, the relationship with friends’’ 

,,I want to change my boss who makes me work until 23’’ 

,,I want to work and be financially independent’’ 

,,I’m a student now, so I want to find a great work for me’’ 

,,Myself (I think I should be more active person. But I am not a such person now, so I wanna change 

it)’’ 

,,Nothing’’ 

,,Nothing. But, for my ikigai, I think I have to get a decent job (I’m a student yet)’’ 

,, Relationship between my father and mother’’ 

,,No’’ 

,,Work and living country’’ 

 
24. Is there anything you would like to comment about this survey? 

,,sometimes it was abstract and too broad to answer clearly’’ 

,,These questions might be difficult to answer for many Japanese men who are taught to supress their 

feelings’’ 

,,I’m also stating BA thesis from this April. I hope you will get lots of data then complete your work 

well. Good luck’’ 

,,Nothing’’ 

,,Nothing’’ 

,,masculinity seems to be quite Mediterranean feeling, but it’s interesting to have a survey for Japan’’ 

,,this is good’’ 

 
24. Do you feel that you managed to fully explain your ikigai? If not, please comment. If fully 

explained just write ‘‘yes’’ in the answer box 
,,yes’’ 

,,it’s not just a purpose of living but it’s more like everydays life. I don’t think i can explain even in my 

own language’’ 

,,No, I think one cannot explains his or her ikigai in one survey. Often times, a lot of emotions are 

intertwined to that word. Probably it goes the same to Icelandic? However, I think I could explain my 

ikigai generally enough with this survey’’ 

,,I haven’t particularly thought about ikigai so it was difficult to answer those questions’’ 

,,It’s rare to think my ikigai in daily life, so I’m not confident of fully explaining’’ 

,,I think I can. But my mother language is not English, so it was a little bit difficult to explain, though’’ 

,,Yes’’ 

,,yes’’ 

 
Other comments: 
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,,Thank you for giving me the opportunity to think of my ikigai!’’ 

 


