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Útdráttur	

Fjallað	 er	 um	 skilgreiningar	 á	 kynjunum,	 hvaðan	 þær	 koma	 og	 hvort	 þær	 séu	

óbreytanlegar.	 Rætt	 er	 um	 hlutgervingu	 kynjanna,	 staðalímyndir	 og	 áhrif	 fjölmiðla	 á	

mótun	þeirra.	Hugtökin	kvenleiki	og	karlmennska	eru	tekin	til	athugunar	og	sömuleiðis	

mikilvægi	 líkamans	í	skilgreiningum	á	kynjunum,	hvernig	má	nota	hann	sem	tæki	til	að	

tjá	á	félagslega	stöðu	kynjanna	og	réttlæta	valdaskipulag	samfélagsins.	Í	því	samhengi	er	

fjallað	 um	 karteríska	 tvíhyggju	 sem	 stillir	 kynjunum	 upp	 sem	 andstæðupari	 og	 um	

eðlishyggju	 sem	 gerir	 ráð	 fyrir	 óumbreytanlegu	 eðli	 kynjanna	 byggðu	 á	 líffræðilegum	

eiginleikum	þeirra.	Kenningum	Pierre	Bourdieu	um	veruhátt	og	hvernig	vald	speglast	 í	

líkamanum	er	beitt	á	efnið	og	einnig	kenningum	Michel	Foucault	um	vald,	hvernig	beita	

má	 líkamanum	 sem	 félagslegu	 stýritæki	 og	 hvernig	 orðræðan	 myndar	 valdagerð	

samfélagsins.	 Sérstaklega	 er	 fjallað	 um	 vald	 orðræðunnar	 til	 að	 móta	 kynbundinn	

veruleika.	 Komist	 er	 að	 þeirri	 niðurstöðu	 að	 skilgreiningar	 á	 kynjunum	 séu	 ekki	

óumbreytanlegar	 heldur	 félagslega	 og	 menningarlega	 mótaðar	 og	 því	 háðar	 sífelldri	

endursköpun	í	takt	við	félagslegar	breytingar	og	menningarlega	strauma	á	hverjum	tíma.	

Einnig	er	sýnt	 fram	á	hvernig	gagnvirkni	einkennir	 félagslega	og	menningarlega	mótun	

kynjanna	 og	 hvaða	 hlutverk	 tvíhyggjan	 leikur	 í	 því	 ferli.	 Styrkur	 eðlishyggjunnar	 í	

fastmótuðum	 skilgreiningum	 á	 kynjunum	 og	 sem	 réttlætingu	 á	 ójöfnuði	 kynjanna	 í	

valdagerð	samfélagsins	kemur	ennfremur	í	ljós.	Jafnframt	er	bent	á	að	með	atbeina	má	

breyta	ríkjandi	skilgreiningum	á	kynjunum	og	kynbundinni	valdagerð	samfélagsins.			
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Inngangur	
Eitt	það	fyrsta	sem	fólk	spyr	um	þegar	barn	fæðist	og	jafnvel	áður	en	það	fæðist	er	hvort	

það	sé	stelpa	eða	strákur.	Það	segir	okkur	að	kyn	barnsins	skiptir	verulegu	máli.	Í	þessari	

ritgerð	 fjalla	 ég	 um	 hvernig	 við	 skilgreinum	 kynin	 og	 hvort	 þessar	 skilgreiningar	 séu	

fastmótaðar	 og	 óbreytanlegar.	 Við	 fæðingu	 erum	 við	 merkt	 líffræðilegu	 kyni,	 annað	

hvort	kvenkyns	eða	karlkyns,	og	það	hefur	áhrif	á	líf	okkar	og	hvernig	við	hegðum	okkur	

(Fausto-Sterling,	1992,	2000).	Fjallað	er	um	hver	þessi	áhrif	eru	og	rætt	um	hlutgervingu	

kynjanna,	staðalímyndir	þeirra	og	hvernig	hugtökin	kvenleiki	og	karlmennska	eru	mótuð	

og	skilin.	Rætt	er	um	líkamann	og	útlit	hans	þar	á	meðal	klæðnað.	Fjölmiðlar,	sem	eru	

virkur	þáttur	 í	orðræðunni	um	kynin,	eru	skoðaðir	og	einnig	koma	félagshreyfingar	við	

sögu.		

Þar	 sem	 kyn,	 kyngervi	 og	 staðalímyndir	 kynjanna	 eru	 þýðingarmikill	 hluti	 af	

félagslegum	veruleika	okkar	er	mikilvægt	að	skoða	þetta	efni	og	þá	ekki	síst	hvernig	við	

stjórnumst	af	hugmyndum	sem	snerta	kynin.	Vald	getur	bæði	verið	heftandi	og	skapandi	

og	það	skiptir	máli	að	við	áttum	okkur	á	áhrifum	þess	í	daglegu	lífi	okkar.	Með	skilningi	á	

valdinu	og	kynbundnum	birtingarmyndum	þess	erum	við	betur	sett	 til	að	átta	okkur	á	

hvernig	 stöðu	 kynjanna	 í	 samfélaginu	 er	 háttað,	 hvað	mótar	 hana	 og	 hvernig.	 Það	 er	

ekki	 síst	mikilvægt	 vegna	 aukinnar	 hlutgervingar	 kynjanna	 í	 neyslusamfélagi	 nútímans	

(Lambek	og	Strathern,	1998).	

Til	 að	 skoða	 og	 greina	 þetta	 efni	 er	 notast	 við	 kenningar	 Pierre	 Bourdieu	

(1972/1977,	 1980/1990)	 um	 veruhátt	 og	 hvernig	 vald	 speglast	 í	 líkamanum.	

Hugmyndum	eðlishyggju	um	kynin	er	beitt	og	einnig	tvíhyggju	sem	gjarnan	er	notuð	til	

að	tala	um	kynin	(Pease,	2000;	Lévi-Strauss,	1958/1963;	Strathern,	1980).	Kenningar	um	

líkamann	eru	teknar	fyrir	sérstaklega	og	einnig	kenningar	um	orðræðu	og	vald	hennar	til	

að	greina	og	móta	félagslegan	veruleika.	Kenningum	Michel	Foucault	(1975/1977,	1980,	

1976/1990)	 er	 einnig	 beitt	 meðal	 annars	 um	 vald,	 hvernig	 nota	 má	 líkamann	 sem	

félagslegt	stýritæki	og	hvernig	orðræðan	myndar	valdagerð	samfélagsins.	

Í	 fyrsta	kafla	fjalla	ég	um	þennan	kenningalega	bakgrunn	og	 í	öðrum	kafla	ræði	ég	

um	 hlutgervingu	 kynjanna	 og	 staðalímyndir	 þeirra	 í	 ljósi	 þessara	 kenninga.	 Jafnframt	
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ræði	ég	áhrif	orðræðu	 fjölmiðla	á	mótun	kyngervis	og	 staðalímynda	kynjanna.	 Í	þriðja	

kafla	tek	ég	saman	og	ræði	umfjöllun	ritgerðarinnar.		
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1 Kenningar	
Hér	 verður	 sjónum	 beint	 að	 hinum	 ýmsu	 kenningum	 sem	 snerta	 líkamann	 og	

hlutgervingu	hans	og	notast	verður	við	í	ritgerðinni.	Fyrst	er	fjallað	um	kenningar	Pierre	

Bourdieu	 (1972/1977,	 1980/1990)	 sem	 hafa	 verið	 áhrifaríkar	 varðandi	 umfjöllun	 um	

líkamann	 innan	 mannfræðinnar	 og	 eru	 góður	 grunnur	 til	 að	 skoða	 hvernig	 vald	 (e.	

power)	hefur	áhrif	á,	mótar	og	endurspeglast	 í	 líkamanum.	Síðan	verða	kenningar	sem	

snerta	eðlishyggju	(e.	essentialism)	teknar	fyrir	en	í	þeirri	hugmyndafræði	sem	liggur	til	

grundvallar	eðlishyggju	felst	sú	hugsun	að	eitthvað	sé	„eðlilegt”	og	því	óumbreytanlegt.	

Eðlishyggja	 felur	 því	 í	 sér	 umtalsvert	 vald	 og	 þar	 á	 meðal	 til	 að	 skilgreina	 kynin	 og	

hlutverk	þeirra.	 Einnig	 verður	 fjallað	um	 tvíhyggju	 (e.	 dualism)	og	hvernig	hún	nýtist	 í	

umræðunni	um	eðli	kynjanna.	Þá	verður	farið	yfir	kenningalega	umfjöllun	um	líkamann	í	

mannfræði	og	skyldum	greinum.	Að	síðustu	verður	fjallað	um	orðræðu	(e.	discourse)	og	

það	 vald	 sem	 í	 henni	 felst	 til	 að	 greina	 og	 móta	 veruleikann	 og	 sjónum	 beint	 að	

kenningum	Edwin	og	Shirley	Ardener	(1975)	um	mikilvægi	orðræðunnar	og	hvernig	vald	

getur	 falist	 í	 ólíkri	 aðkomu	 kynjanna	 að	 henni.	 Kenningar	 og	 skrif	 Michel	 Foucault	

(1976/1990)	 um	 vald	 eru	 einnig	 gagnlegar	 hvað	 varðar	 efnið	 og	 því	 eru	 þær	

undirliggjandi	þráður	í	umfjöllun	ritgerðarinnar.	

1.1 	Pierre	Bourdieu	
Franski	 félags-	 og	 mannfræðingurinn	 Pierre	 Bourdieu	 (1972/1977,	 1980/1990)	 færði	

hugræn	skemu	strúktúralisma	Claude	Lévi-Strauss	(1958/1963)	yfir	á	líkama	og	athafnir	

(Barnard,	2000,	bls.	140).	Í	staðin	fyrir	að	setja	strúktúrinn	í	fyrrirúm	lagði	hann	áherslu	

á	 gerendahæfni	 (Barnard,	 2000,	 bls.	 142).	 Hann	 sagði	 að	 athafnir	 væru	 sögulega	

mótaðar	og	að	hver	og	einn	ætti	sér	ákveðinn	veruhátt	(e.	habitus).	Hugtakið	veruháttur	

kemur	 frá	 Marcell	 Mauss	 (1934/2007)	 en	 Bourdieu	 (1972/1977,	 1980/1990)	 útvíkkar	

það	 og	 endurnýtir.	 Samkvæmt	 honum	 er	 veruháttur	 sameiginlegt	 safn	 viðhorfa	 eða	

hneigða	(e.	dispositions)	sem	einstaklingur,	sem	meðlimur	ákveðinnar	menningar,	hefur	

lært	og	sem	hefur	áhrif	á	gjörðir	hans	og	hvernig	hann	skynjar	umhverfi	 sitt	 (Barnard,	

2000,	bls.	142).		
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Veruháttur	 mótar	 því	 skynjanir,	 hugsanir	 og	 athafnir	 einstaklinga.	 Í	 raun	 er	

veruháttur	 einskonar	 forrit	 fyrir	 gjörðir	 einstaklings,	 en	atbeini	 (e.	 praxis)	 var	miðlægt	

hugtak	 í	 kenningum	 Bourdieu.	 Við	 högum	 okkur	 því	 á	 ákveðinn	 hátt	 eftir	 því	 hver	

veruháttur	 okkar	 er	 (Barnard,	 2000,	 bls.	 143).	 Veruháttur	 er	 bæði	 líkamlegur	 og	

félagslegur	 og	 líkami	 okkar	 og	 þekkingin	 sem	 hann	 býr	 yfir	 mótast	 af	 sögu	 og	 rými	

(Jackson,	2008).	 Því	hefur	 samfélagið	áhrif	 á	 líkamann.	Bourdieu	 (1972/1977)	 segir	 að	

líkaminn	 sé	 eins	 konar	 geymsla	 sem	 sögunni	 er	 staflað	 inn	 í	 (Jackson,	 2008).	 Þar	 sem	

samfélagið	hefur	áhrif	 á	 líkamann	má	gera	 ráð	 fyrir	 að	það	hafi	 einnig	áhrif	 á	hvernig	

vald	 endurspeglast	 í	 líkamanum	 en	 Bourdieu	 telur	 að	 greining	 á	 veruhætti	 fólks	 geti	

hjálpað	mannfræðingum	að	skilja	hvernig	vald	virkar	(Barnard,	2000,	bls.	142).	

Fólk	þarf	ekki	að	vera	meðvitað	um	veruhátt	sinn.	Við	endurtökum	hann	og	þannig	

endursköpum	 við	 hann	 og	 viðhöldum	 gildum	 samfélagsins	 í	 gegnum	 hann	 (Bourdieu,	

1972/1977).	 Mannfræðingurinn	 Michael	 Jackson	 (2008),	 sem	 er	 stundum	 talinn	 vera	

upphafsmaður	 tilvistarmannfræði	 (e.	 existential	 anthropology),	 segir	 að	 veruháttur	

Bourdieu	 (1980/1990,	 bls.	 56)	 sé	 kenningarleg	 aðferð	 hans	 til	 að	 skýra	 hvernig	 okkur	

finnst	 	menningin	vera	okkar	„annað	eðli”	 (e.	second	nature).	„Doxa”	er	annað	hugtak	

sem	Bourdieu	 (1972/1977)	 notar	 yfir	 slíka	 óumdeilda	 þætti	menningar	 (Swartz,	 1997;	

Eriksen,	 2010,	 bls.	 59).	 Líffræðilegir	 hæfileikar	 okkar	 til	 þess	 að	 læra	 tungumál,	

félagshæfni	okkar	og	hæfileiki	 til	 að	vinna	með	hugmyndir	 verða	þannig	eitthvað	 sem	

okkur	finnst	náttúrulegt	eða	eðlilegt	eins	og	þær	leiðir	sem	við	förum	til	að	nota	þessa	

hæfileika	(Jackson,	2008,	bls.	xxi).		

Afleiðing	 af	 þessu,	 segir	 Jackson	 er	 að	 fólki	 í	 einu	 samfélagi	 getur	 fundist	 hegðun	

fólks	í	öðru	samfélagi	„ónáttúruleg”	eða	„órökrétt”	og	þar	með	röng	en	það	getur	haft	í	

för	með	sér	neikvæðar	afleiðingar	(bls.	xxi).	Þetta	kallar	Bourdieu	„þversögn	doxa“,	það	

er	 að	 hin	 félaglega	 skipan	 er	 sjaldan	 talin	 vera	 útkoma	 mannlegra	 ákvarðana	 heldur	

eitthvað	 náttúrulegt	 sem	 maðurinn	 ákveði	 ekki	 sjálfur	 (bls.	 xxi).	 Það	 getur	 til	 dæmis	

verið	talið	eðlilegt	að	fólk	af	öðrum	litarhætti	en	hvítum	sé	lægra	sett	en	hvítt	fólk,	að	

það	sé	einhverskonar	náttúruleg	skipan	sem	einstaklingar	geti	ekki	breytt.	Þannig	getur	

„doxa”	 lagt	 grunninn	 að	 kerfislægu	 ofbeldi.	 Dæmi	 sem	 Jackson	 tekur	 um	 ofbeldi	 af	

þessu	tagi	er	hið	„karllæga	doxa”,	en	það	getur	verið	eins	og	þegar	álitið	er	að	staður	

konunar	 sé	 á	 heimilinu	 eða	hinu	 innra	 rými	 vegna	þess	 að	það	 sé	 náttúrulegt	 og	hafi	
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alltaf	verið	þannig	(bls.	xxi).	Í	framhaldi	af	þessu	segir	Jackson	að	menn	hafi	augljóslega	

þann	hæfileika	að	skapa	og	endurskapa	menningu	sína	sem	eitthvað	eðlilegt	(2008,	bls.	

xxi).	Það	er	veruhátturinn	sem	lætur	hinn	félagslega	skapaða	heim	 líta	út	 fyrir	að	vera	

náttúrulegan	og	 sjálfsagðan	en	ekki	mannanna	 verk	 (Eriksen,	 2001,	 bls.	 92).	 Þetta	má	

tengja	 við	 vald	 fjölmiðla	 og	 hvernig	 þeir	 miðla	 endurtekið	 ákveðnum	 ímyndum	 og	

normum,	meðvitað	sem	ómeðvitað	(Kristín	Loftsdóttir	og	Helga	Björnsdóttir,	2005,	bls.	

13).	

	Veruháttur	hvers	einstaklings	er	þó	síbreytilegur	og	það	bætist	alltaf	eitthvað	nýtt	

við	hann	eftir	upplifun	og	reynslu	hvers	og	eins.	Bourdieu	hefur	verið	gagnrýndur	fyrir	

að	 gefa	 meðvitund	 einstaklinga	 of	 lítið	 vægi	 en	 við	 höfum	 öll	 ákveðinn	 atbeina	 eða	

gerendahæfni.	Um	það	fjalla	svokallaðar	praxis	kenningar	sem	komu	fram	upp	úr	miðri	

síðustu	öld	og	urðu	vinsælar	á	áttunda	og	níunda	áratugnum.	Þessar	kenningar	fela	í	sér	

að	með	gjörðum	sínum	reyni	menn	ekki	aðeins	að	varðveita	hið	liðna	heldur	einnig	og	

samtímis	að	skapa	eitthvað	nýtt	(Barnard,	2000,	bls.	143;	Jackson,	2008,	bls.	xxi;).		

1.2 Eðlishyggja,	tvíhyggja	og	kynin	

Eins	og	komið	hefur	fram	í	inngangi	hér	að	framan	felur	eðlishyggja	í	sér	umtalsvert	vald	

til	 að	 skilgreina,	 þar	 á	meðal	 vald	 til	 þess	 að	 skilgreina	 kynin.	Hvað	 kynin	 varðar	 felst	

eðlishyggja	í	því	að	álitið	er	að	konur	og	karlar	hafi	óumbreytanlegt	og	ólíkt	eðli.	Hugtök	

eins	og	hinn	„algildi	karl”	(e.	universal	man)	eða	„erkitýpu	karlmennska”	(e.	archetypal	

masculinity)	gera	oftast	ráð	fyrir	ákveðnum	eðlislægum	eiginleikum	karla	(Pease,	2000,	

bls.	 104).	 Sama	 á	 við	 um	 hina	 „algildu	 konu”	 og	 „erkitýpu	 kvenleikans”	 (Ortner,	

1974/2006).	

Kyn	 (e.	 sex)	 er	 ákvarðað	 út	 frá	 líffræðilegum	 eiginleikum	 eins	 og	 kynfærum.	 Hins	

vegar	 byggist	 kyngervi	 (e.	 gender)	 á	 menningarlegum	 túlkunum	 á	 líffræðilegum	mun	

kynjanna	og	felur	í	sér	táknræna	gerð	félagslegra	tengsla	(Moore,	1988,	bls.	13;	Mascia-

Lees	og	Black,	2000,	bls.	2).	Kyngervi	er	það	sem	samfélagið,	þ.e.	meirihluti	þess,	telur	

vera	 æskilega	 eiginleika	 kynjanna.	 Það	 er	 því	 félagslega	 og	 menningarlega	 mótað	 og	

hefur	áhrif	á	hegðun	einstaklinga,	gjörðir	þeirra	og	hvernig	þeir	skilgreina	sig	(West	og	

Zimmerman,	 1991;	 Mascia-Lees	 og	 Black,	 2000,	 bls.	 1).	 Eins	 og	 Simone	 de	 Beauvoir	

(1949/1999)	 segir	 þá	 fæðist	 enginn	 sem	 kona	 heldur	 verður	 kona	 og	 vísar	 hún	 til	

félagslegrar	 mótunar	 kynjanna.	 Eðlishyggja	 hins	 vegar	 gerir	 ráð	 fyrir	 að	 líffræði	 sé	
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ástæðan	fyrir	ólíku	kyngervi	kynjanna	(Pease,	2000,	bls.	104).	Það	getur	varla	staðist,	því	

að	 þvermenningarlega	 getur	 verið	 mikill	 munur	 á	 því	 hvað	 er	 talið	 kvenlegt	 og	 hvað	

karlmannlegt	og	því	getur	ekki	aðeins	verið	um	líffræðilegar	ástæður	að	ræða	(Moore,	

1988,	bls.	13).		

Í	grein	sinni	Purity	and	defilment	(1995)	fjalla	þær	Inga	Dóra	Björnsdóttir	og	Sigríður	

Dúna	Kristmundsdóttir	á	gagnrýnin	hátt	um	áhrif	eðlishyggju	í	íslenskri	kvennabaráttu.	Á	

þeim	tíma,	eða	á	síðustu	áratugum	síðustu	aldar,	gagnrýndu	femíniskir	fræðimenn	eins	

og	Susan	Bordo	 (2003)	og	bell	hooks	 (1989)	eðlishyggju	 í	 femínisku	starfi	og	 taka	þær	

Inga	 Dóra	 og	 Sigríður	 Dúna	 (1995)	 undir	 þá	 gagnrýni	 og	 bæta	 við	 hana.	 Þær	 segja	

eðlishyggju	 ýta	 undir	 og	 staðfesta	 hina	 algildu	 (e.	 universal)	 konu	 og	 þá	 tvíhyggju	 að	

kynin	séu	eðlislega	ólík.	Sú	tvíhyggja	liggi	djúpt	í	hinni	karllægu	vestrænu	menningu	og	

leggi	ásamt	öðrum	þáttum	grunn	að	valdi	karla	yfir	konum.	Einnig	að	eðlishyggja	sé	talin	

búa	til	 falska	mynd	af	einsleitni	kynjanna,	og	 líti	þannig	fram	hjá	þeim	margbreytileika	

sem	sé	innan	þeirra	(bls.	172;	Bordo,	2003,	bls.	221).	

Þær	 Inga	Dóra	og	Sigríður	Dúna	segja	að	 í	 íslenskri	 kvennabaráttu	hafi	eðlishyggja	

verið	notuð	af	sumum	Kvennalistakonum	og	benda	á	að	gjarnan	hafi	verið	talað	um	að	

virkja	 þyrfti	 og	 nýta	 hina	 góðu	 eðlislægu	 eiginleika	 kvenna:	 Konur	 væru	 góðar,	

friðasamar,	umhyggjusamar,	heiðarlegar	og	hreinar	(1995,	bls.	174).	Ef	það	er	hins	vegar	

í	eðli	kvenna	að	vera	 til	dæmis	góðar	og	umhyggjusamar	mæður	og	húsmæður,	getur	

verið	erfitt	fyrir	þær	að	komast	burt	frá	því	hlutverki	og	skapa	sér	nýtt	í	hinu	ytra	rými	

samfélagsins.	Konur	hafa	verið	staðsettar	á	innra	sviði	samfélagsins,	heimilinu,	á	meðan	

karlar	hafa	helst	verið	staðsettir	á	ytra	sviðinu	eins	og	Michelle	Zimbalist	Rosaldo	(1974,	

bls.	23)	bendir	á.	Móður-	og	heimilishlutverk	kvenna	getur	því	hamlað	því	að	þær	komist	

út	á	ytra	sviðið	og	skapi	sér	þar	ný	hlutverk.	Sama	má	segja	um	karla	að	því	leyti	að	oft	

er	 sagt	 að	 í	 eðli	 þeirra	 sé	 að	 fara	 með	 völd	 og	 vera	 úti	 á	 vinnumarkaðinum.	 Þessi	

eðlishyggja	 myndi	 hindra	 þá	 í	 til	 dæmis	 að	 vera	 heima	 við	 með	 börnin	 eða	 að	 sýna	

tilfinningar	 sem	 yfirleitt	 er	 tengdar	 við	 kvenlega	 þætti.	 Þessi	 eðlsihyggja	 um	 kynin	

speglast	í	því	efni	sem	ég	mun	fjalla	um	í	næsta	kafla.	

Tvíhyggja,	 eða	 það	 að	 greina	 andstæðupör	 í	 félagslegu	 lífi,	 er	 oft	 fylgifiskur	

eðlsihyggju.	Þannig	hefur	líkaminn	gjarnan	verið	settur	í	andstöðu	við	hugann	og	líkami	

og	hugur	þannig	orðið	tvenndarpar	(Lévi-Strauss,	1958/1963).	Sama	má	segja	um	kynin.	
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Karl	og	kona	hafa	gjarnan	verið	álitin	andstæðupar	samanber	vinsæla	bók	sem	fjallaði	

um	að	kynin	væru	svo	ólík	að	segja	mætti	að	konur	væru	frá	Venus	en	karlar	frá	Mars	

(Gray,	 1992).	 Í	 þeirri	 bók	 er	 því	meðal	 annars	 haldið	 fram	 að	 konur	 séu	 friðsamar	 en	

karlar	herskáir	og	að	eðlislægur	munur	kynjanna	væri	svo	mikill	að	þau	ættu	erfitt	með	

að	skilja	hvort	annað	(Gray,	1992).	Tvíhyggja	hefur	verið	gagnrýnd	fyrir	að	alhæfa	út	frá	

vestrænu	sjónarhorni	sem	eigi	ekki	endilega	við	í	öðrum	samfélögum.	Til	dæmis	finnist	

hið	vestræna	tvenndarpar	náttúra	og	menning	ekki	í	öllum	samfélögum	eins	og	á	Papúa	

Nýju	Gíneu	(Strathern,	1980).	Þar	sem	vestræn	menning	er	tvíhyggjumiðuð	virðist	liggja	

vel	við	að	ræða	um	hana	út	frá	tvenndarpörum	og	það	gerir	að	verkum	að	erfitt	er	að	

ræða	um	annað	stakið	í	tvenndarparinu	án	þess	að	taka	hitt	með	í	reikninginn.	Eins	og	

Michael	 Lambek	 (1998,	 bls.	 119)	 segir	 er	 erfitt	 að	 fjalla	 um	 líkamann	án	þess	 að	 taka	

hugann	með	í	reikninginn	og	öfugt.	Sama	mætti	segja	um	kynin	tvö.	

1.3 Kenningar	um	líkamann	

Líkamar	 kvenna	 og	 karla	 eru	 ekki	 alveg	 eins	 líffræðilega	 séð	 og	 því	 er	 líkaminn	 oft	

notaður	sem	tæki	til	að	tjá	þann	félagslega	mun	sem	má	finna	á	kynjunum.	Kenningar	

um	líkamann	komu	ekki	fram	í	mannfræði	fyrr	en	á	áttunda	áratug	síðustu	aldar.	Þá	varð	

líkaminn	 sem	 slíkur	 sýnilegur	 í	 mannfræði	 og	 sjónum	 beint	 að	 honum	 sem	 ákveðnu	

menningarlegu	 fyrirbæri.	 Þeir	 Michael	 Lambek	 og	 Andrew	 Strathern	 telja	 það	 vera,	

meðal	 annars	 vegna	 aukinnar	 hlutgervingar	 (e.	 objectification)	 í	 neyslusamfélagi	

kapítalismans	(Csordas,	1994,	bls.	1;	Lambek	og	Strathern,	1998,	bls.	5).	Líkaminn	hefur	

þó	alltaf	verið	til	staðar	í	fræðunum,	meðal	annars	í	etnógrafíum,	og	hefur	verið	fjallað	

um	hann	á	margvíslegan	hátt	þrátt	 fyrir	að	hann	hafi	ekki	verið	 í	 forgrunni.	Árið	1999	

rakti	 Thomas	 J.	 Csordas	 hvernig	 fjallað	 hefur	 verið	 um	 líkamann	 í	 mannfræði.	 Hann	

skiptir	ferlinu	í	fjögur	stig.	Í	byrjun	hafi	líkamanum	verið	tekið	sem	sjálfsögðum	hlut	en	á	

áttunda	áratugnum	hafi	athyglin	beinst	að	honum	og	hann	orðið	að	skýru	viðfangsefni	í	

mannfræði	(Csordas,	1999,	bls.	172).		

Margir	 hafa	 fjallað	 um	 líkama	 í	 tengslum	 við	 vald.	 Til	 dæmis	 skrifar	 ástralska	

fræðikonan	Raewyn	Connell	 (2005)	um	þetta	 efni	 og	 segir	 að	orðræðan	um	 líkamann	

hafi	 að	mestu	 leyti	 skipst	 í	 andstæður.	Annars	 vegar	 sé	um	að	 ræða	þá	orðræðu	sem	

mótast	af	ríkjandi	hugmyndafræði	sem	tengir	líkamann	beint	við	líffræði.	Í	þeim	skilningi	

megi	 líta	 á	 líkamann	 sem	 náttúrulega	 vél	 sem	 býr	 til	 eða	 framleiðir	 kynjamun	 og	
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staðfestir	með	því	mismunandi	félagsleg	hlutverk	kynjanna.	Hin	orðræðan,	og	sú	sem	er	

nýrri,	 hefur	 aðallega	átt	 sér	 stað	 í	 félags-	og	mannvísindum	en	þar	er	 líkamann	meira	

eða	minna	hlutlaus	flötur	þar	sem	hægt	er	að	koma	fyrir	hinum	ýmsu	félagslegu	táknum	

og	tjá	með	þeim	mismunandi	skilaboð	(2005,	bls.	45-6).		

Framan	af	var	þó	oftast	fjallað	um	líkamann	eins	og	miðil	 fyrir	hugann	sem	skapar	

menningu	manna.	Mary	Douglas	(1966,	1970)	víkkaði	þann	skilning	og	færði	umræðuna	

upp	 um	 þrep	 því	 hún	 telur	 líkamann	 einnig	 vera	 öflugt	 táknrænt	 verkfæri	 (Csordas,	

1999,	bls.	176;	Bordo,	2003,	bls.	165).	Hún	segir	að	mismunandi	líkamleg	tákn	sé	hægt	

að	nota	til	þess	að	tjá	vald	og	stjórnun	á	mismunandi	stigum	(Kunin,	2003,	bls.	168).	Hár	

megi	 til	 dæmis	 nota	 til	 að	 tákna	 stjórnun	 eða	 stjórnleysi,	 til	 dæmis	 geti	 vanhirt	 hár	 í	

óreiðu	 táknað	stjórnleysi	 (Kunin,	2003,	bls.	168;	Douglas,	1970).	Þannig	birtir	 líkaminn	

ákveðnar	 félagslegar	 reglur,	 stigveldi,	 og	 þær	 hugmyndir	 sem	 liggja	 til	 grundvallar	

félagslegu	 lífi	 (Bordo,	 2003,	 bls.	 165).	 Susan	 Bordo	 segir	 að	 þetta	 sé	 eins	 og	 skráð	 í	

líkamann	og	styrkt	í	gegnum	líkamstjáningu	(2003,	bls.	165).	

Mary	Douglas	(1970)	talar	um	tvenns	konar	líkama;	annars	vegar	hinn	félagslega	og	

hins	vegar	hinn	líffræðilega	(Csordas,	1994,	bls.	5).	Hún	gerir	greinarmun	á	því	hvernig	

við	notum	líkamann	annars	vegar	og	svo	hvernig	líkaminn	virkar	(Csordas,	1994,	bls.	5).	

Nancy	Scheper-Hughes	og	Margaret	Lock	(1987)	telja	 líkamann	hins	vegar	vera	þrenns	

konar;	 líkami	einstaklingsins,	hinn	 félagslegi	 líkami	og	hinn	pólitíski	 líkami	sem	vísar	 til	

þess	hvernig	hægt	er	að	stjórna	líkamanum	(Csordas,	1994,	bls.	5).	Eins	og	fjallað	verður	

um	hér	er	hægt	að	móta	og	 stjórna	 líkamanum	með	orðræðu	og	því	 verða	kenningar	

Michel	 Foucault	 (1976/1990)	 um	 vald,	 bæði	 sem	 skapandi	 og	 heftandi,	 ræddar	 í	 því	

samhengi.	

Þriðja	þrepið	í	ferli	líkamans	í	mannfræði	er	samkvæmt	Csordas	(1999,	bls.	172)	að	

fjallað	 er	 um	 hann	 í	 breytilegu	menningarlegu	 og	 sögulegu	 samhengi.	 Líkaminn	 er	 þá	

ekki	 lengur	 autt	 blað	 eins	 og	 Csordas	 segir	 að	 Douglas	 hafi	 gert	 ráð	 fyrir,	 heldur	 eigi	

hann	 sér	 sögu	 og	 hafi	 atbeina.	 Líkaminn	 er	 sem	 sagt	 ekki	 bara	 náttúruleg	 staðreynd	

(Csordas,	 1999,	 bls.	 178-9)	 heldur	 er	 hann	 menningarlegt	 fyrirbæri	 með	 sögu	 og	

gerendahæfni.	Hann	er	þá	ekki	 lengur	aðeins	ósveiganlegur	 líffræðilegur	hlutur	heldur	

einnig	tæki	og	gerandi	(Csordas,	1994,	bls.	4-5).		
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Síðasta	stigið	sem	Csordas	tekur	fyrir	er	þegar	farið	er	að	nota	líkamann	sem	tæki	til	

að	 endurskoða	 menninguna	 og	 sjálfið	 (e.	 self)	 (Csordas,	 1999,	 bls.	 172).	 Líkaminn	 er	

miðill	menningar	og	því	er	hægt	að	nota	hann	til	þess	að	skoða	samfélagið	(Bordo,	2003,	

bls.	 165).	 Eða	 eins	 og	 Susan	 Bordo	 bendir	 á:	 „Líkaminn	 getur	 einnig	 virkað	 sem	

myndlíking	menningar”	og	gefið	okkur	 innsýn	 inn	 í	 félagslegt	og	pólitískt	 líf	 (2003,	bls.	

165).		

Hugsanlegt	er	að	 líkaminn	hafi	 færst	 í	 sviðsljósið	á	áttunda	áratugnum	vegna	þess	

að	 á	 sama	 tíma	 tók	 fræðileg	 athygli	 að	 beinast	 að	 gerandanum	 og	 atbeina	 hans	 en	

póstmódernismi	 og	 praxis	 kenningar	 voru	 þá	 vinsæl	 kenningaleg	 sjónarhorn	 (sjá	 t.d.	

Clifford	 og	Marcus,	 1986;	 Ortner,	 1974/2006).	 Kvennabaráttukonur	 þess	 tíma	 beindu	

einnig	 sjónum	 að	 líkamanum	 í	 baráttu	 sinni	 eins	 og	 fjallað	 verður	 um	 í	 næsta	 kafla.	

Bourdieu	(1972/1977)	og	samlandi	hans,	sagnfræðingurinn	og	heimspekingurinn	Michel	

Foucault	(1975/1977,	1976/1990),	hafa	meðal	annars	fjallað	um	líkamann	sem	hagnýta	

staðsetningu	 fyrir	 félagslega	 stjórnun	 (Bordo,	 2003,	 bls.	 165).	 Bourdieu	 (1972/1977)	

segir	að	í	gegnum	vana,	reglur	og	athafnir	sé	menningin	í	raun	líkamsgerð	(sjá	umfjöllun	

í	 Bordo,	 2003,	 bls.	 165).	 Líkaminn	 verður	 þá	 aðsetur	 vanabundinnar	 og	 stundum	

sjálfvirkrar	 starfsemi	 (Bordo,	 2003,	 bls.	 165).	 	 Foucault	 (1975/1977,	 1976/1990)	 fjallar	

auk	 þess	 um	 hinn	 „viðráðanlega	 líkama”	 (e.	 docile	 body)	 sem	 er	 stýrt	 af	 normum	

menningarinnar	og	hvernig	það	sem	við	gerum	við	líkamann	byggir	á	því	sem	við	trúum	

eða	höldum	að	sé	til	dæmis	kvenlegt	eða	karlmannlegt	(Bordo,	2003,	bls.	165).		

Annað	 hugtak	 sem	 skiptir	máli	 fyrir	 þessa	 umfjöllun	 er	 hugtakið	 vald	 en	 Foucault	

(1976/1990)	segir	að	vald	sé	alls	staðar	vegna	þess	að	það	kemur	alls	staðar	frá	og	felst	í	

öllum	 félagslegum	 tengslum.	 Mikilvæg	 er	 umfjöllun	 hans	 um	 hvernig	 vald	 er	 falið	 í	

líkamanum	(Deveaux,	1994,	bls.	224).	Með	henni	gerði	hann	valdið	sem	felst	í	líkamleika	

einstaklinga	sýnilegt,	 til	dæmis	þá	tjáningu	sem	felst	 í	viðbrögðum	okkar	og	þátttöku	 í	

félagslegu	lífi.	Þá	fjallar	hann	um	hvernig	valdastofnanir	samfélagsins	eins	og	t.d.	hvernig	

fjölmiðlar	geta	stýrt	 fólki	 í	gegnum	líkamann	með	umfjöllun	sinni	um	útlit	hans.	Einnig	

má	 nefna	 skólakerfið	 með	 áherslu	 sinni	 á	 leikfimi	 og	 heilsurækt.	 Þetta	 vald	 kallar	

Foucault	 (1976/1990)	 lífvald	 (e.	 bio	 power).	 Hann	 segir	 lífvald	 annars	 vegar	 vera	

líkaminn	sem	vél,	 sem	sagt	ögun	hans	og	hvernig	er	hægt	að	hámarka	hæfni	hans,	og	

hins	vegar	líkaminn	í	líffræðilegum	skilningi	eins	og	heilsa	hans.		
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Oft	er	talað	um	lífvald	í	samhengi	við	stjórnun	ríkisins	á	lífi	fólks	en	þá	nýtir	ríkið	sér	

hámörkun	 á	 því	 afli	 sem	 í	 líkamanum	býr	 eins	 og	 gerðist	 til	 dæmis	 í	 Iðnbyltingunni	 á	

átjándu	öld.	Hér	 skiptir	máli	hvernig	valdið	er	 sýnilegt	 í	 líkama	einstaklinga.	Það	hefur	

áhrif	á	hegðun	fólks	og	stýrir	henni.	Valdið	getur	sem	sagt	haft	áhrif	á	það	hvernig	við	

högum	 okkur	 dags	 daglega.	 Má	 þar	 meðal	 annars	 nefna	 hvernig	 við	 sköpum	 okkur	

kyngervi.	 Ljóst	er	að	 fjölmiðlar,	 sem	oft	eru	nefndir	 fjórða	valdið,	eru	áhrifamiklir	 í	 að	

móta	 orðræðuna	 (Kristín	 Loftsdóttir	 og	Helga	Björnsdóttir,	 2005,	 bls.	 1).	 Þeir	 hafa	 því	

áhrif	 á	 líkama	okkar	og	hvernig	 við	högum	okkur.	Orðræðan	hefur	þannig	 áhrif	 á	 það	

hvernig	við	hugsum	um	mannslíkamann	og	að	 líkaminn	og	hið	 félagslega	eða	huglæga	

eru	í	stöðugum	gagnvirkum	samskiptum	og	eru	afurð	hvors	annars	(Martin,	1992).	

1.4 Orðræða	

Eins	 og	 kemur	 fram	 hér	 að	 ofan	 getur	 orðræða	 haft	mótandi	 áhrif	 á	 það	 hvernig	 við	

hugsum.	Þannig	getur	orðræða	verið	tæki	til	þess	að	miðla	og	endurskapa	samfélag	og	

menningu.	Orðræða	byggist	á	þrástefum,	en	það	er	eitthvað	sem	er	síendurtekið	eins	og	

ákveðin	 orð,	 athafnir	 eða	 hugmyndir,	 sem	 aftur	mynda	 þannig	mynstur	 í	 orðræðunni	

(Ingólfur	Ásgeir	 Jóhannesson,	2006,	bls.	179).	 	 Í	málvísindum	þýddi	„orðræða”	yfirleitt	

samfelld	ræða	en	Michel	Foucault	(1975/1977,	1980)	víkkaði	hugtakið	og	skilgreindi	sem	

það	hvernig	 fólk	 talar	eða	skrifar	um	eitthvað	eða	hvaða	þekking	er	notuð	eða	gefin	 í	

skyn	 hverju	 sinni	 (Barnard,	 2000,	 bls.	 144).	 Orðræða	 er	 „flókið	 kerfi	 tengsla	 á	 milli	

einstaklinga,	 texta,	 hugmynda	 og	 stofnanna”	 sem	 er	 innbyrðis	 gagnvirkt	 segir	 hann	

(Olsson,	2010,	bls.	65).	Með	þessu	á	orðræða	þátt	í	að	mynda	valdagerð	samfélagsins	og	

hefur	þessi	sýn	Foucault	á	orðræðuna	gagnast	meðal	annars	feminískum	fræðimönnum	

sem	hafa	rannsakað	valdahlutföll	á	milli	kynjanna	(Barnard,	2000).	Í	ljós	hefur	komið	að	

orðræðan	er	mikilvægt	tæki	til	að	öðlast	vald,	eða	meina	öðrum	aðgang	að	því	að	eins	

og	Edwin	og	Shirley	Ardener	(1975)	sýna	fram	á	þegar	þau	fjalla	um	þöggun	kvenna.	

Orðræða	jafngildir	á	vissan	hátt	menningarlegri	málfræði	eða	þeim	reglum	sem	við	

hegðum	okkur	eftir	 í	 félagslegu	 lífi	 (Barnard,	2000,	bls	144).	Gerð	samfélagsins	er	ekki	

náttúruleg	heldur	mannanna	verk.	Foucault	 (1976/1990)	bendir	 jafnframt	á	að	sá	sem	

skrifar	um	 samfélagið	hafi	 áhrif	 á	það	og	 taki	 þátt	 í	 að	mynda	það.	 Þar	 eru	 fjölmiðlar	

áhrifamiklir	eins	og	áður	segir,	því	að	eitt	megin	verkefni	þeirra	er	einmitt	að	skrifa	um	

samfélagið.	 Foucault	 telur	 að	 orðræða	 frekar	 en	 hinn	 efnislegi	 heimur	 ætti	 að	 vera	
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viðfangsefni	rannsókna	okkar	og	greininga	(Macdonald,	2003,	bls.	1).	Myra	Macdonald	

álítur	að	það	feli	 í	sér	að	við	verðum	að	endurbyggja	tengslin	á	milli	orðaræðunnar	og	

þess	 heims	 sem	orðræðan	 fjallar	 um	 (2003,	 bls.	 1).	 Stuart	Hall	 (2006,	 bls.	 167)	 vitnar	

beint	í	Foucault	(1980,	bls.	27)	sem	segir	að	„vald	framleiði	þekkingu”	og	að	valdatengsl	

og	 þekking	 séu	 óaðskiljanleg.	 Þannig	 hefur	 orðræða	 mótandi	 áhrif	 á	 félagslegt	 líf	 og	

þannig	mótar	hún	viðmið	fólks	og	býr	til	ríkjandi	viðmið	(Gill,	2000,	bls.	172;	Þorgerður	

Einarsdóttir	 og	 Gyða	 Margrét	 Pétursdóttir,	 2004,	 bls.	 290).	 Orðræðan	 getur	 því	

„normaliserað”	 ákveðnar	 hugmyndir	 eins	 og	 að	 eitthvað	 ákveðið	 sé	 „kvenlegt”	 eða	

„karllegt”.	Einnig	segja	þessi	viðmið	til	um	hvað	sé	ákjósanlegt	eins	og	t.d.	að	konur	eiga	

að	 líta	 út	 á	 ákveðinn	 hátt	 og	 karlar	 á	 annan.	 Viðmiðin	 eru	 notuð	 sem	 ákveðinn	

mælikvarði	 sem	 ber	 fólk	 og	 hópa	 saman	 og	 hægt	 er	 að	 mismuna	 fólki	 á	 grundvelli	

ríkjandi	orðræðu	(Þorgerður	Einarsdóttir	og	Gyða	Margrét	Pétursdóttir,	2004,	bls.	290).	

Á	þennan	hátt	felur	orðræða	í	sér	ákveðin	völd	sem	hafa	áhrif	á	það	sem	talið	er	“satt”	

(Hall,	2006,	bls.	167).	

Í	 orðræðunni	 sjáum	 við	 „samspili	 tungumáls,	 sjálfsskilnings,	 þekkingar	 og	 valda”	

(Kristín	Björnsdóttir,	2003,	bls.	237).	Með	því	að	skoða	orðræðuna	getum	við	gert	okkur	

grein	fyrir	því	hvaða	mynd	er	dregin	upp	af	viðfangsefninu	sem	við	erum	að	rannsaka,	

hvort	 sem	 er	 í	 textum	 eða	 annars	 konar	 tjáningarformum.	 Hún	 hjálpar	 okkur	 að	 sjá	

hvaða	 skilaboð	 fólk	 fær	 frá	 samfélaginu	 (Kristín	 Björnsdóttir,	 2003,	 bls.	 237).	 Þetta	 á	

einnig	 við	 um	 fjölmiðla	 og	 hvernig	 þeir	 nota	 ákveðna	 tækni	 til	 að	 koma	 skilaboðum	

sínum	áfram	til	almennings	(Macdonald,	2003,	bls.	2).	Þannig	eru	fjölmiðlar	mikilvægir	í	

að	mynda	ákveðinn	ramma	utan	um	skilning	okkar	á	samfélagi	og	menningu	auk	þess	að	

hafa	áhrif	á	viðhorf	okkar	og	hegðun	(bls.14).	Fjölmiðlar	eru	því	í	raun	að	búa	til	útgáfur	

af	raunveruleikanum	(Macdonald,	2003,	bls.	14).	

Hugmyndir	 Foucault	 um	 orðræðu	 má	 tengja	 við	 hugmyndir	 Edwin	 og	 Shirley	

Ardener	(1975)	um	hvernig	konur	eru	þaggaður	hópur	(e.	muted	group)	vegna	þess	að	

orðræða	kvenna	er	 ekki	 byggð	á	 ríkjandi	 gildum	samfélagsins.	Ríkjandi	 gildi	 eða	norm	

eru	 í	 flestum	 samfélögum	 karllæg	 og	miða	 oftast	 ekki	 við	 reynsluheim	 kvenna.	 Reyni	

konur	að	láta	rödd	sína	hljóma	á	hinu	opinbera	sviði	virðast	þær	af	sömu	ástæðum	oft	

vera	málhaltar	og	skiljast	 illa.	Þannig	má	ræða	um	ríkjandi	og	víkjandi	orðræðu	en	hin	

ríkjandi	orðræða	er	orðræða	valdsins	og	oftast	karllæg.	Orðræður	eru	margskonar	og	fer	
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það	meðal	annars	eftir	því	hvort	eða	hvernig	þær	eru	samofnar	valdinu.	Þau	gildi	sem	

orðræðan	byggir	á	skipta	miklu	máli	fyrir	þátttakendur	hennar	því	ef	það	eru	ekki	þeirra	

gildi	þá	getur	 ákveðinn	hópur	 (konur	 í	 þessu	dæmi)	orðið	 fyrir	þöggun	og	hin	 ríkjandi	

orðræða	 orðið	 kúgandi.	 Þannig	 hefur	 konum	 stundum	 fundist	 að	 ekki	 væri	 hlustað	 á	

þær	 jafnvel	 þótt	 þær	 væru	 komnar	 í	 viðurkennda	 ræðustóla	 valdsins	 eins	 og	

Kvennalistakonur	 á	 Alþingi	 á	 níunda	 áratugnum	 fundu	 fyrir.	 Karlkyns	 þingmaður,	 sem	

lagði	mikið	á	sig	til	að	skilja	málfluttning	Kvennalistakvenna	í	umræðum	um	lífeyrissjóð	

heimavinnandi	 kvenna	 gafst	 upp	 á	 því	 og	 sagði	 að	 hann	 hefði	 ekki	 móttökutæki	 á	

málflutninginn	 þeirra.	 Þetta	 mál	 beindist	 að	 umönnunarhlutverki	 kvenna	 og	

reynsluheimi	 þeirra	 og	 það	 vafðist	 fyrir	 þingmanninum	 að	 skilja	 þann	 reynsluheim	

(Sigríður	 Dúna	 Kristmundsdóttir,	 1997).	 Vísar	 það	 beint	 til	 þöggunar	 kvenna	 á	 þeim	

forsendum	sem	Ardener	(1975)	leggja	til	grundvallar.	
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2 Hlutgerving	kynjanna,	staðalímyndir	og	fjölmiðlar	
Út	frá	þeim	kenningasjónarhornum	sem	fjallað	hefur	verið	um	að	framan	verður	sjónum	

nú	beint	að	staðalímyndum	kynjanna	og	hvernig	kynin	geta	verið	og	eru	hlutgerð.	Einnig	

verður	vald	fjölmiðla	tekið	fyrir	og	áhrif	þeirra	á	hlutgervingu	og	staðalímyndir	kynjanna.		

Hlutgerving	(e.	objectification)	er	þegar	talað	er	um	manneskju	eða	henni	stillt	upp	

sem	 hlut	 (Webster’s	 Encyclopedic	 Unabridged	 Dictionary,	 1989,	 bls.	 993;	 Gruenfeld,	

Inesi,	Magee	og	Galinsky,	2008).	Þetta	er	oft	gert	með	tilvísun	í	líffræðilegt	kyn	(e.	sex)	

einstaklinga.	 Með	 hlutgervingu	 er	 dregið	 úr	 gerendamætti	 manneskjunar	 og	 atbeini	

hennar	 er	 jafnvel	 tekinn	 frá	 henni	 (Pylypa,	 1998).	 Csordas	 (1994,	 bls.	 7)	 segir	 að	

hlutgerving	sé	afleiðing	af	endurvinnslu	og	endurgerð	manna	á	þeirri	þekkingu	sem	er	

fyrir	hendi,	hvort	sem	sú	þekking	byggist	á	 lífvísindum,	neyslumenningu	eða	öðru.	Hið	

líffræðilega	kyn	er	enn	þann	dag	í	dag	sá	grunnur	sem	við	byggjum	á	hugmyndir	okkar	

um	 kynin,	 „eðli”	 þeirra	 og	 eiginleika	 (de	 Almeida,	 1996;	 Fausto-Sterling,	 2000).	 Þetta	

sýnir	 hversu	 eðlishyggjuhugmyndir	 um	 kynin	 sem	 fjallað	 var	 um	 hér	 á	 undan	 eru	

áhrifamiklar	og	og	að	þær	lifa	enn	góðu	lífi.	

Þegar	fjallað	er	um	kynin	er	strákum	oft	lýst	sem	sterkum,	hraustum	og	tilbúnum	til	

verka	á	meðan	 stelpum	er	 lýst	 sem	mjúkum,	 fínlegum	og	hlutlausum	 (Mascia-Lees	og	

Black,	 2000,	 bls.	 2).	 Í	 daglegu	 tali	 vekja	 orðin	 „karlmannlegur”	 og	 „kvenleg”	 	 fáar	

efasemdir.	Þegar	þessi	hugtök	eru	skoðuð	nánar	kemur	í	ljós	hversu	óljós	þau	eru	og	hve	

erfitt	er	að	 skilgreina	hvað	átt	er	við	 (Connell,	2005,	bls.	3).	Connell	bendir	á	að	þrátt	

fyrir	þetta	notum	við	þessi	orð	mikið	og	högum	okkur	oft	í	samræmi	við	þau	og	þar	með	

þær	andstæður	sem	þau	fela	í	sér.	Það	er	menningin	sem	býr	til	skilgreiningar	á	því	hvað	

sé	karlmannlegt	og	hvað	sé	kvenlegt	og	hefur	þar	með	áhrif	á	hvernig	komið	er	fram	við	

fólk	 (Mascia-Lees	 og	 Black,	 2000,	 bls.	 2).	 Deana	 Rohlinger	 (2002,	 bls.	 62)	 segir	 að	

kynferði	(e.	sexuality)	sé	félagslega	búið	til	og	á	við	að	kynferði	sé	sett	saman	úr	lærðri	

hegðun	 og	 hvernig	 þessi	 hegðun	 er	 túlkuð.	 Þar	 með	 er	 kynferði	 félagslegt	 ferli	 sem	

tilheyrir	ákveðinni	menningu	á	ákveðnum	tíma,	 líkt	og	kyngervi	sem	fjallað	var	um	hér	

að	 framan	 (Fracher	 og	 Kimmel,	 1995).	 Þetta	 er	 í	 andstöðu	 við	 ofangreindar	
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eðlishyggjuhugmyndir	 sem	 líta	 á	 kynin	 sem	 eitthvað	 fyrir	 fram	 ákveðið	 og	

óumbreytanlegt.	

Menningarlegar	 og	 félagslegar	 staðalímyndir	 (e.	 stereotypes)	 kynjanna	 eru	

einfaldaðar	 og	 einsleitar	myndir	 af	 hvoru	 kyni	 fyrir	 sig.	 Þessar	 staðalímyndir	 hlutgera	

kynin	en	það	auðveldar	 fólki	að	nema	skilaboð	um	kynskiptingu	samfélagsins	og	 skilja	

þau	 í	 fljótu	 bragði	 (Mosse,	 1996,	 bls.	 5).	 Kynbundnar	 staðalímyndir	 eru	 því	 hluti	 af	

orðræðu	 samfélagsins	og	því	 valdi	 sem	hún	 felur	 í	 sér	 eins	og	 fjallað	 var	um	 í	 síðasta	

kafla.	 Staðalímyndir	 fela	 í	 sér	 vald	 og	 segir	 Judith	 Butler	 (1990)	 að	 í	 feðraveldinu	 sé	

líkaminn	eins	konar	birtingarmynd	valdsins	–	hann	sé	eins	og	flötur	sem	staðalímyndir	

kynjanna	 séu	 teiknaðar	 á.	 Það	 geri	 líkamann	 að	 eins	 konar	 menningarlegu	 verkfæri.	

Líkami	og	vald	séu	því	í	stöðugu	gagnvirku	sambandi	sem	fer	eftir	samhengi	hverju	sinni	

(Faure,	2013).	

Sagnfræðingurinn	George	Mosse	(1996,	bls.	5)	segir	að	kyndbundnar	staðalímyndir	

nútímans	hafi	 komið	 til	 vegna	þess	að	nútímamaðurinn	hafi	þurft	á	nýjum	 táknum	að	

halda	 til	 að	 hlutgera	 eða	 efnisgera	 það	 sem	 er	 huglægt	 í	 síbreytilegum	 heimi.	 Það	

auðveldi	 fólki	 að	 festa	hendur	á	því	 sem	er	 að	gerast	 í	menningu	og	 samfélagi	hverju	

sinni	 og	 tala	 um	 það	 eða	 tjá	 það	 með	 einhverjum	 hætti.	 Hann	 fjallar	 einkum	 um	

staðalímynd	karlmennskunar	og	telur	að	ímynd	nútíma	karlmennsku	hafi	líklega	orðið	til	

á	 seinni	 hluta	 18.	 aldar	 eða	 í	 byrjun	 þeirrar	 nítjándu.	 Þá	 hafi	 hið	 sjónræna	 orðið	 æ	

mikilvægara	 í	 Vestur-Evrópu	 og	 að	 þótt	 karlar	 hefðu	 áður	 gjarnan	 verið	 tengdir	 við	

ákveðina	 þætti,	 eins	 og	 heiður	 og	 vald,	 þá	 urðu	 á	 þeim	 tíma,	 staðalímyndir	

karlmennskunnar	 til	 í	 skipulögðu	 ferli.	 Líkaminn	 var	 tákngerður	 og	 bygging	 hans	 og	

fegurð	varð	jafn	mikilvæg	og	klæðnaðurinn	sem	lengi	hafði	verið	notaður	sem	tákn	eða	

vísbending	 um	 félagslega	 stöðu	 (1996,	 bls.	 5).	 Líkaminn	 varð	 því	 mikilvægari	 í	

orðræðunni	og	þar	sem	hún	hefur	mikil	áhrif	 jókst	vald	hans	að	sama	skapi	samanber	

Butler	(1990)	hér	að	ofan.	Á	þessum	tíma	voru	hugtökin	karlmennska	og	kvenleiki	fyrst	

notuð	sem	mikilvæg	einkenni	eða	flokkar	sem	lýstu	kyngervi	fólks	(Hearn,	1992,	bls.	14).	

Karlmennska,	og	þá	líka	kvenleiki,	eru	því	sögulega	mótuð	hugtök	og	fara	eftir	sögulegu	

samhengi	hverju	sinni	(Hearn,	1992,	bls.	14).		

		 	Mosse	(1996,	bls.	6)	bendir	einnig	á	áhrif	frá	fræðigreinum	sem	sækjast	eftir	að	

flokka	karla	og	minnka	með	því	enn	rými	þeirra	til	fjölbreytni.	Hann	segir	að	með	því	að	
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búa	 til	 staðalímyndir	 karla	 sé	 verið	 að	 að	 færa	 yfir	 á	 einstaklinginn	 öll	 einkenni	 þess	

kynhóps	sem	hann	er	talinn	tilheyra.	Þar	með	sé	verið	að	fara	fram	á	að	karlmaðurinn	

samræmi	og	samsami	sig	þeim	hópi	og	lúti	þar	með	kröfum	sem	gerðar	eru	til	hans	sem	

karlmanns.	Fræðigreinar,	 jafnt	sem	önnur	orðræða,	hafa	því	mikið	vald	 til	að	móta	og	

stjórna	 hegðun	 karla.	 Mosse	 segist	 að	 mestu	 aðeins	 vera	 að	 tala	 um	 jákvæðar	

staðalímyndir	 karlmennskunar,	 það	 sem	 þykir	 æskilegt	 (e.	 ideal),	 en	 ekki	 neikvæðar	

staðalímyndir	sem	halda	uppi	gildum	sem	eru	andstæð	hinni	 jákvæðu	staðalímynd.	Að	

hans	 mati	 hafa	 hinar	 neikvæðu	 staðalímyndir	 karlmennskunar	 hins	 vegar	 styrkt	 hina	

jákvæðu	 staðalímynd.	 Þeir	 sem	 ekki	 pössuðu	 inn	 í	 þá	 jákvæðu	 voru	 settir	 í	 hina	

neikvæðu	því	líkamar	þeirra,	ásýnd	og	hegðun	sýndu	að	þar	ættu	þeir	heima	(1996,	bls.	

6).	 Það	 er	 því	 spurning	 um	 hvernig	 fólk	 lítur	 út	 hvort	 það	 tilheyri	 hinni	 svokölluðu	

jákvæðu	eða	neikvæðu	staðalímynd	sem	fóru	að	hafa	sífellt	meira	félagslegt	og	pólitískt	

vægi	 (1996,	 bls.	 7).	 Líkaminn	 fékk	 því	meira	 vægi	 sem	miðill	 jákvæðra	 eða	neikvæðra	

viðhorfa.		

Þrátt	 fyrir	að	Mosse	hafi	að	mestu	verið	að	tala	um	staðalímyndir	og	hlutgervingu	

karla	þá	á	þetta	 að	 sjálfsögðu	 líka	 við	um	konur,	 sem	og	aðra	hópa	eins	og	 til	 dæmis	

hlutgervingu	og	staðalímyndir	hins	fatlaða	líkama	(Garland-Thomson,	2004).	Verður	nú	

fjallað	nánar	um	staðalímyndir	hvors	kyns	um	sig	en	umræðan	skarast	þar	sem	erfitt	er	

að	fjalla	um	annað	kynið	án	þess	að	fjalla	um	hitt	enda	kynin	ekki	einangruð	fyrirbæri	

heldur	eiga	í	stöðugu	samspili.	

2.1 Konur	og	kvenleiki	
Kvenleiki,	eins	og	karlmennska,	fer	eftir	samhengi,	hvoru	tveggja	er	sögulega	mótað	og	

sífellt	 í	 endurmótun.	 Árið	 1897	 skilgreindi	 til	 dæmis	 finnski	 stjórnmálamaðurinn	

Gredenbert	 kvenleika	 út	 frá	 móðurhlutverkinu	 (Offen,	 2000,	 bls.	 216).	 Rússneska	

baráttukonan	Alexandra	Kollontai	leit	hins	vegar	með	öðrum	augum	á	kvenleikann.	Árið	

1913	 fjallaði	 hún	 um	 hina	 „nýju	 konu”	 og	 sagði	 hana	 einkennast	 af	 sjálfsaga	 í	 stað	

tilfinningasemi.	Frelsi	hennar	og	sjálfstæði	væri	henni	mjög	mikilvægt	-	mikilvægara	en	

að	hlýða.	Hún	segir	hina	„nýju	konu”	undirstrika	sinn	eigin	sjálfumleika	(e.	individuality)	í	

staðin	fyrir	að	reyna	að	spegla	ímyndina	um	hina	elskuðu	konu.	Þessi	„nýja	kona”	er	ekki	

lengur	eiginkona,	skuggi	eiginmannsins,	heldur	er	hún	sjálf	með	sína	eigin	sjálfsmynd	og	

hún	 sjálf	 manneskja	 (e.	 human	 being)	 (Offen,	 2000,	 bls.	 191-2).	 Þessi	 skilgreining	
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Kollontai	 lýsir	 í	 rauninni	 vel	hinni	hefðbundnu	konu	og	kvenleika	hennar	af	því	 að	hin	

hefðbundna	kona	er	það	sem	að	hin	„nýja	kona”	er	ekki.	

Lítið	hefur	breyst	síðan	Kollontai	fjallaði	um	hina	“nýju	konu”.	Hundrað		og	tíu	árum	

síðar	 segir	 Myra	 Macdonald	 (2003,	 bls.	 9)	 að	 þegar	 við	 hugsum	 um	 kvenleika	 komi	

yfirleitt	 upp	 í	 hugann	 hefðbundnar	 hugmyndir	 um	 störf	 kvenna	 á	 heimilinu	 og	 innan	

fjölskyldunnar.	 Það	 sýnir	 að	 þrátt	 fyrir	 að	 hugtakið	 kvenleiki,	 jafnt	 sem	 hugtakið	

karlmennska,	 sé	 í	 sífeldri	 endurmótun	 eins	 og	 hér	 hefur	 verið	 fjallað	 um,	 og	 þannig	

virðast	 eldri	 hugmyndir	 um	 kvenleikann	 þrautseigar.	 Má	 nefna	 texta	 við	 vinsælt	 lag,	

Hátíð	í	bæ,	sem	kom	fram	upp	úr	miðri	síðustu	öld	og	er	enn	iðulega	sungið	um	jólin.	Í	

þessum	 texta	er	 að	 finna	 línuna:	 „hann	 fékk	bók	en	hún	 fékk	nál	og	 tvinna...”	 (Ólafur	

Gaukur	 Þórhallsson,	 e.d.).	 Þar	 eru	 hinar	 lífseigu	 hugmyndir	 um	 kvenleika	 og	

karlmennsku	ítrekaðar	þar	sem	í	textanum	er	drengnum	gefin	bók	í	jólagjöf	en	stúlkunni	

nál	 og	 tvinni.	 Þessar	 gjafir	 vísa	 í	 hefðbundna	 verka-	 og	 rýmisskiptingu	 kynjanna	 og	

undirstrika	 staðalímyndir	þeirra.	Bók	drengsins	og	 sú	þekking	 sem	henni	 fylgir	 vísar	 til	

ytra	 sviðsins	 þar	 sem	valdið	 býr	 á	meðan	það	 að	 sauma	er	 heimilisverk	 og	 staðsett	 á	

innra	sviði	samfélagsins.	

Þessar	 lífseigu	 hugmyndir	 um	 hlutverk	 kynjanna	 er	 ein	 ástæða	 endurtekinnar	

kvennabaráttu	á	Vesturlöndum	frá	því	á	síðustu	áratugum	19.	aldar	og	fram	til	dagsins	í	

dag	en	sú	barátta	hefur	meðal	annars	miðað	að	því	að	 losa	konur	undan	hefbundnum	

hugmyndum	um	kvenhlutverkið	(Sigríður	Dúna	Kristmundsdóttir,	1997).	Kvenhlutverkið	

og	 kvenleiki	 eru	 samofin	 því	 að	 kvenhlutverkið	 mótast	 af	 skilningi	 fólks	 á	 kvenleika.	

Hefur	sá	skilningur	áhrif	á	við	hverju	er	búist	af	konum.	Connell	(2005,	bls.	22)	segir	að	

líta	megi	á	karlmennsku	og	kvenleika	sem	kynhlutverk	sem	fólk	hefur	 tamið	sér	og	að	

þau	feli	í	sér	ákveðnar	væntingar	um	hlutverk	fólks	sem	byggi	á	líffræðilegu	kyni	þeirra.	

Kynhlutverk,	 kvenleiki	 og	 karlmennska	 eru	 því	 afleiðing	 félagslegrar	 mótunar	 og	 fólk	

lærir	 hvernig	 það	 á	 að	 haga	 sér	 samkvæmt	menningarbundnum	 hugmyndum	 um	 sitt	

líffræðilega	kyn	(2005,	bls.	22).	

Klæðnaður	hefur	lengi	verið	eitt	tjáningarform	kyngervis	(Bordo,	2003,	bls.	170)	en	

munur	er	 á	 klæðnaði	 kvenna	og	 karla,	 þar	 sem	hið	 kvenlega	eða	hið	 karlmannlega	er	

gjarnan	undirstrikað.	Klæðnaður	er	því	eitt	af	kynbundnum	táknum	líkamans	og	birtist	

vel	í	orðræðunni	eins	og	í	daglegum	auglýsingum	fjölmiðla	um	fatnað.	Því	er	klæðnaður	
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eitt	 birtingarform	 kvenleika	 og	 karlmennsku.	 Það	 er	 því	 ekki	 að	 undra	 að	 þegar	 hin	

svokallaða	kynlausa	(e.	androginy)	tíska	kom	fram	á	sjöunda	og	áttunda	áratugnum	hafi	

hún	skipt	máli	fyrir	kvennréttindahreyfinguna	eins	og	Mosse	(1996)	bendir	á.	Þessi	tíska	

fól	í	sér	að	kynin	klæddu	sig	og	skreyttu	á	svipaðan	hátt	–	nokkuð	sem	gerði	femínistum	

á	Vesturlöndum	kleyft	að	segja	að	fólki	væri	frjálst	að	velja	sér	kyngervi	og	kynhlutverk.	

Hægt	 væri	 með	 klæðaburði	 og	 útliti	 að	 færa	 sig	 á	 milli	 hins	 karlmannlega	 og	 hins	

kvenlega.	 Mosse	 bendir	 jafnframt	 á	 að	 þetta	 jafngilti	 útópískri	 hugsjón	 róttækra	

feminista	þar	sem	þetta	leyfði	konum	að	flýja	hefðbundið	hlutverk	sitt	í	samfélaginu	en	

það	hefði	 í	 för	með	 sér	miklar	 félagslegar	 breytingar	 (1996,	 bls.	 187-8).	 Þetta	 vísar	 til	

þess	 valds	 sem	 felst	 í	 líkamanum	 og	 hvernig	 ytra	 útlit	 hans	 mótar	 orðræðuna,	

samfélagið	og	stöðu	kvenna	og	karla.	

		 Rauðsokkahreyfingin,	sem	var	stofnuð	á	Íslandi	árið	1970,	var	sú	baráttuhreyfing	

kvenna	sem	lagði	hvað	mesta	áherslu	á	að	konur	gætu	gert	allt	það	sama	og	karlar	og	

því	þyrfti	ekki	að	vera	 félagslegur	munur	á	kynjunum	(Sigríður	Dúna	Kristmundsdóttir,	

1997).	Kom	það	meðal	annars	fram	í	klæðarburði	en	Rauðsokkur	á	Vesturlöndum	hentu	

margar	 brjóstahöldurum	 sínum	og	 klæddu	 sig	 á	 kynlausari	 hátt	 en	 áður	 hafði	 tíðkast.	

Gerður	G.	Óskarsdóttir	 (2011,	bls.	 179),	 ein	 af	 hinum	 íslensku	Rauðsokkum,	 segir	 að	 í	

sjálfu	 sér	 hafi	 klæðnaðurinn	 verið	 partur	 af	 mótælum	 þeirra.	 Þær	 vildu	 sýna	 að	 þær	

þyrðu	 að	 losa	 sig	 við	 þvingandi	 fatnað	 ef	 þær	 vildu,	 eða	 fatnað	 sem	 virtist	 vera	 helst	

„ætlaður	til	þess	að	ganga	í	augun	á	körlum”	(2011,	bls.	180).	Með	þessu	voru	þær	að	

mótmæla	hefðbundnum	skilgreiningum	á	kvenleika	og	þeirri	hlutgervingu	kvenna	sem	

klæðnaður	hafði	í	för	með	sér.	Rauðsokkur	á	Íslandi	voru	oft	kallaðar	mussukerlingar	og	

taldar	 ókvenlegar.	 Gerður	 segir	 að	 jafnvel	 hafi	 verið	 sagt	 að	 þær	 væru	 „óalandi	 og	

óferjandi”	 (2011,	 bls.	 179-180).	 Eins	 og	 Mosse	 (1996,	 bls.	 187-8)	 bendir	 á	 gerði	

málflutningur	róttækra	femínista	ráð	fyrir	miklum	félagslegum	breytingum	og	því	er	ef	

til	vill	ekki	að	undra	að	þeir	sem	völdin	höfðu	hafi	talað	gegn	Rauðsokkum.	Athyglisvert	

er	hins	vegar	hvernig	umræðan	snerist	að	þessu	leyti	um	útlit	og	þar	með	líkamann	sem	

enn	vísar	til	þess	hversu	mikilvægur	líkaminn	er	til	að	tjá	menningu	og	samfélag.	

En	þrátt	fyrir	þá	„afneitun”	á	líkamanum	og	hlutgervingu	hans	sem	kynlausa	tískan	

endurspeglaði	 segir	 Susan	 Bordo	 (2003,	 bls.	 166)	 að	 konur	 eyði	 sífellt	meiri	 tíma	 í	 að	

hafa	 stjórn	 á	 líkama	 sínum	 og	 aga	 hann.	 Hún	 segir	 að	 kvenlíkaminn	 sé	 orðinn	 að	
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einskonar	 leir	 sem	megi	móta	 í	 leitinni	 að	 síbreytilegri,	 einsleitri,	 óljósri	 hugmynd	um	

æskilegan	kvenleika.	Á	þennan	hátt	 verða	 líkamarnir	 „viðráðanlegir”,	 eins	og	 Foucault	

(1975/1977)	 bendir	 á	 (Bordo,	 2003,	 bls.	 166).	 Með	 matarkúrum,	 förðunarvörum	 og	

klæðnaði	eru	líkamarnir	beygðir	undir	og	vandir	við	utanaðkomandi	stjórnun,	stundum	

undirokun	 og	 umbreytingar	 (Bordo,	 2003,	 bls.166).	 Þessi	 ferli	 eru	 normaliseruð	 með	

orðræðunni	og	þannig	sannfærum	við	okkur	um	að	 líkamar	okkar	séu	ekki	nógu	góðir	

nema	við	venjum	þá	við	ýmsar	breytingaraðgerðir	eins	og	matarkúra	og	förðun	(Bordo,	

2003,	 bls.	 166).	 Þetta	 endurspeglast	 í	 orðræðunni,	 til	 að	 mynda	 í	 tísku-	 eða	

slúðurblöðum	og	 ráðleggingum	um	hvernig	 hægt	 sé	 að	ná	hinu	æskilega	 líkamsformi.	

Bordo	 (2003)	 segir	 að	 sögulega	 séð	þá	 sé	þessi	 ögun	og	normalisering	 kvennlíkamans	

mjög	 stöðugt	 og	 sveigjanlegt	 stjórnunartækni	 eins	 og	 Foucault	 (1975/1977)	 bendir	 á.	

Karlmennska	 og	 kvenleiki	 hafa	 því	 áhrif	 á	 gerendahæfni	 fólks	 í	 samfélaginu	 (Connell,	

2005,	bls.	81).		

Bordo	(2003,	bls.	166)	bendir	jafnframt	á	að	þessi	útlits-þráhyggja	hafi	meiri	áhrif	á	

konur	en	 karla.	Út	 frá	þessu	er	 skiljanlegt	 að	 femínistar	hafi	 tekið	 kynlausu	 tískunni	 á	

ofanverðri	síðustu	öld	fagnandi	þar	sem	hægt	væri	að	líta	á	hana	sem	frelsandi	tæki	frá	

þeirri	stjórnun	sem	Bordo	greinir	 frá.	Því	má	þó	ekki	gleyma	að	kynlausa	tískan	er	 líka	

tíska	 og	 gerir	 ákveðnar	 kröfur	 til	 einstaklinga	 rétt	 eins	 og	 annars	 konar	 tíska.	 Það	

undirstrikar	enn	félagslegt	mikilvægi	líkamans	sem	tækis	til	að	tjá	og	til	að	stjórna.	

2.2 Karlar	og	karlmennska	

Fram	eftir	síðustu	öld	var	ekki	gert	ráð	fyrir	hlutgervingu	karla,	þeir	virtust	oft	gleymast	

og	jafnvel	var	ekki	talið	að	þeir	hefðu	kyngervi.	Litið	var	á	karla	sem	viðmiðið	og	því	ekki	

talið	 nauðsynlegt	 að	 fjalla	 um	þá	 sérstaklega	 (Moore,	 1988).	 Það	 er	 þó	 erfitt	 að	 fjalla	

aðeins	um	annað	kynið	án	þess	að	skoða	hitt.	Lóst	er	að	bæði	kynin	hafa	kyngervi	sem	

er	 félagslega	 mótað	 og	 hefur	 áhrif	 á	 stöðu	 þeirra,	 hegðun	 og	 sjálfsmynd.	

Kvennarannsóknir	í	mannfræði	komu	fram	á	áttunda	áratugnum	en	karlarannsóknir	ekki	

fyrr	en	nokkru	síðar	og	þar	er	að	finna	nýjar	rannsóknir	á	hlutgervingu	(Rohlinger,	2002,	

bls.	61).		

	 Victor	 Seidler	 (2003)	 segir	 hugtakið	 karlmennska	 vera	 afsprengi	 þeirrar	

heimspeki	og	pólitíkur	 sem	einkenndi	Upplýsinguna	og	viðhorf	hennar	 til	nútímans	 (e.	

modernity).	Það	viðhorf	einkenndist	af	karterísku	 tvenndarpörunum	„líkami	og	hugur”	
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og	svo	„náttúra	og	menning”	Er	þar	um	að	ræða	hreina	tvíhyggju	sem	fjallað	var	um	í	

kenningakaflanum.	 Einnig	 einkenndust	 viðhorf	 Upplýsingarinnar	 af	 hinum	 ráðandi	

kristnu	 viðhorfum	 sem	 tengdu	 hið	 rökrétta	 og	 skynsama	 við	 hugann	 en	 hugurinn	 var	

talinn	aðgreina	mennina	frá	dýrum.	Konur	voru	þó	vissulega	taldar	manneskjur	en	líkami	

þeirra	 var	 hins	 vegar	 tengdur	 við	 það	dýrslega	 (Seidler,	 2003).	 Karlar	 voru	 tengdir	 við	

hugann	og	menningu	á	meðan	konur	voru	tengdar	við	líkamann	og	náttúruna.	Tenging	

karla	 við	menningu	og	huga	og	þann	eiginleika	að	hugsa	 rökrétt	 sýndi	 yfirburði	þeirra	

yfir	konum.	Hins	vegar	er	mikilvægt	að	átta	sig	á	að	það	voru	alls	ekki	allir	karlar	sem	

pössuðu	 inn	 í	 þessar	 hugmyndir	 um	 karlmennsku.	 Aðeins	 þeir	 sem	 voru	 hvítir	 og	

gagnkynhneigðir	 gátu	 uppfyllt	 þessar	 hugmyndir	 um	 karlmennsku	 (Seidler,	 2003).	

Whitehead	(2002,	bls.	184)	telur	að	hin	karteríska	tvíhyggja	sýni	ekki	aðeins	líffræðilega	

eðlishyggju	 sem	 byggist	 á	 mismunandi	 líkamsstarfsemi	 kynjanna	 heldur	 ýti	 þessar	

hugmyndir	 undir	 skiptingu	 karla	 og	 kvenna	 í	 tvo	 aðskilda	 hópa	 og	 styðji	 hinar	

viðurkenndu	 hugmyndir	 um	 karlmennsku	 og	 kvenleika.	 Á	 tíma	 Upplýsingarinnar	 þótti	

stjórnun	 á	 náttúrunni	 einkenna	 hið	 „nútímalega”	 og	 þar	 sem	 karlar	 voru	 tengdir	 við	

menningu	 en	 konur	 við	 náttúru	 studdi	 það	 yfirráð	 karla	 yfir	 konum.	 Það	 sem	 þótti	

kvenlegt	var	talið	ógna	því	karlmannlega	og	sjálfumleika	þeirra	sem	karla	(Seidler,	2003,	

bls.	82).	Þannig	hafði	tvíhyggjan	gríðarleg	áhrif	á	skilning	okkar	á	kynjunum.	

	 Hið	 umdeilda	 hugtak	 „ríkjandi	 karlmennska”	 (e.	 hegemonic	 masculinity)	 hefur	

mikið	verið	notað	í	umfjöllun	um	karla	(sjá	umfjöllun	í	Connell	og	Messerschmidt,	2005;	

Beasley,	 2008).	 Connell,	 sem	 er	 ein	 af	 þeim1	 sem	 mótaði	 þetta	 hugtak	 árið	 1985,	

skilgreinir	 það	 sem	 vísun	 til	 kynbundinnar	 hegðunar	 karla	 sem	 er	 viðtekin	 á	 hverjum	

tíma	og	sem	réttlætir	 feðraveldið,	eða	yfirburða	stöðu	karla	 í	 samfélaginu	 (Connell	og	

Messerschmidt,	2005,	bls.	830;	Connell,	2005,	bls.	77).	Þetta	hugtak	hefur	mikið	verið	

notað	í	hinum	ýmsu	fræðigreinum	og	benda	þau	Connell	og	Messerschmidt	(2005,	bls.	

830)	 jafnframt	 á	 að	 samhliða	 séu	 til	 fleiri	 en	 ein	 tegund	 af	 karlmennsku	 sem	 falli	

misjafnlega	 vel	 að	 þessari	 ríkjandi	 ímynd	 karlmennskunnar.	 Þannig	 lýsir	 til	 dæmis	

Matthew	 Gutman	 (1996)	 fjórum	 mynstrum	 eða	 tegundum	 karlmennsku	 í	 etnógrafíu	

																																																								
1	 Einnig	 voru	 það	 samlandar	 Connell,	 þeir	 Tim	 Carrigan	 og	 John	 Lee,	 en	 saman	 gáfu	 þau	 út	 greinina	
Toward	 a	 new	 sociology	 of	masculinity	 árið	 1985	 þar	 sem	 þau	 lögðu	 áherslu	 á	 að	 skoða	 fleiri	 en	 eina	
karlmennsku	 þar	 sem	 karlmenn	 væru	 ekki	 einsleitur	 hópur.	Greinin	 var	 áhrifarík	 í	 að	 beina	 sjóninni	 að	
körlum	og	kyngervi	þeirra.	Connell	hefur	verið	virk	í	að	fjalla	frekar	um	hugtakið,	endurmóta	það	og	bæta	
inn	í	það	(Wedgwood,	2009).	
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sinni	um	karlmennsku	í	samfélagi	verkamanna	í	þéttbýli	 í	Mexíkó.	Gutman	bendir	á	að	

ýmsar	félagslegar	markalínur	hafi	áhrif	á	þessar	mismunandi	tegundir	af	karlmennsku	og	

að	 karlar	 hagi	 sér	 hversdagslega	 samkvæmt	 þeim	 sveigjanleika	 sem	 þær	 bjóði	 upp	 á	

(Connell	og	Messerschmidt,	2005,	bls.	835).	

Mosse	 (1996)	 bendir	 á	 að	 hugtakinu	 „karl”	 (e.	 man)	 hafi	 lengi	 verið	 tekið	 sem	

sjálfsögðum	 hlut.	 Karlar	 voru	 taldir	 viðmiðið	 og	 höfðu	 ekki	 kyngervi	 á	 sama	 hátt	 og	

konur	fyrr	en	undir	síðustu	aldamót	en	þá	var	farið	að	fjalla	um	kyngervi	karla	í	tengslum	

við	kvenna-	og	mannréttindabaráttu	af	ýmsu	tagi	 (Moore,	1988,	Hearn,	2015;	Sigríður	

Dúna	Kristmundsdóttir,	2016).	Mosse	segir	 jafnframt	árið	1996	að	samsömun	karla	við	

vald,	heiður	og	kjark	hafi	 lítið	breyst	síðan	á	seinni	hluta	19.	aldar	(1996,	bls.	3-4).	Þar	

sem	 kyngervi	 er	 menningarlega	 og	 félagslega	 mótað	 getur	 það	 samt	 orðið	 fyrir	

breytingum	 vegna	 þess	 að	 þau	menningarlegu	 og	 félagslegu	 gildi	 sem	móta	æskilega	

kynhegðun	geta	breyst	 (Mascia-Lees	og	Black,	2000,	bls.	2).	Þær	Mascia-Lees	og	Black	

segja	hins	 vegar	að	breytingar	á	þessum	 lærðu	gildum	geti	 verið	erfiðar	eða	hægfara.	

Þrátt	fyrir	að	hraðari	breytingar	hafi	átt	sér	stað	í	lok	20.	aldarinnar	hafa	enn	ekki	orðið	

stórar	breytingar	á	þessari	þrautseigu	samsömum	karla	við	vald	og	kjark	 (2000,	bls.	2;	

Mosse,	1996,	bls.	191).			

Að	 þessu	 sögðu	 er	 rétt	 að	 benda	 á	 að	 ýmsir	 telja	 hugtakið	 „karlmennska”		

ófullnægjandi	 (Connell	 og	 Masserschmidt,	 2005,	 bls.	 836).	 Þau	 Connell	 og	

Masserschmidt	(2005,	bls.	836)	vitna	í	Collinson	og	Hearn	(1994)	og	Hearn	(1996,	2004)	

sem	segja	hugtakið	og	merkingu	þess	óskýra	og	eigi	til	að	draga	úr	þáttum	eins	og	valdi	

og	 yfirráðum.	 Það	 sé	 því	 óþarft	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 skilja	 og	 eiga	 við	 vald	 karla.	

Connell	og	Masserschmidt	(2005,	bls.	836)	vitna	einnig	 í	Petersen	(1998,	2003),	Collier	

(1998)	og	MacInnes	 (1998)	 sem	 telja	hugtakið	 vera	 gallað	þar	 sem	það	gerir	 einkenni	

karla	eðlislæg.	Hugtakið	gefi	í	skyn	einhverskonar	heild	eða	einingu	sem	ekki	geti	átt	sér	

stað	 í	 mótsagnakenndum	 veruleika.	 Það	 sýnir	 hins	 vegar	 vel	 áhrif	 eðlishyggu	 á	

hugmyndir	 um	 karlmennsku,	 líkt	 og	 kvenleika.	 Undirstrikar	 það	 eðlis-	 og	 hlutgervingu	

karla.	Connell	og	Masserschmidt	(2005)	segja	rannsóknir	á	karlmennsku	(e.	masculinity	

research)	hafa	verið	gagnrýndar	vegna	þess	að	þær	hafi	ekki	beitt	póstrúktúralisma	sem	

verkfæri	en	slíkt	myndi	hjálpa	til	við	að	sýna	fram	á	hvernig	orðræða	getur	mótað	eða	

búið	til	sjálfsemd	einstaklinga	(Whitehead,	2002).		
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	 Connell	 og	 Masserschmidt	 (2005,	 bls.	 836)	 segja	 að	 hugtakið	 karlmennska	 sé	

einnig	 gagnrýnt	 fyrir	 að	 vísa	 til	 gagnkynhneigðra	 (e.	 heteronormative)	 hugmynda	 um	

kyngervi.	 Slíkar	hugmyndir	 geri	muninn	á	milli	 kynjanna	eðlislægan	og	 taki	 ekki	með	 í	

reikninginn	 ýmiss	 konar	 mismun	 og	 ólíka	 flokka	 kyngervis.	 Í	 framhaldinu	 segja	 þau	

hugtakið	hafa	notast	við	tvíhyggju	hins	líffræðilega	kyns	ásamt	menningarlegu	kyngervi	

og	 jaðarsetji	með	því	 líkamann	og	mikilvægi	hans	 í	menningarlegri	 tjáningu	kyngervis.	

Þau	 benda	 á	 að	 þótt	 vissulega	 sé	 ruglingur	 í	 kringum	 hugtakið	 karlmennska	 innan	

fræðanna	og	það	tengt	eðlishyggju	þurfi	slíkt	ekki	að	vera	algilt,	því	hugtakinu	þurfi	ekki	

endilega	að	beita	á	þann	hátt.	Hugtakið	getur	því	vissulega	nýst	sem	greiningartæki	og	

hafa	 rannsóknir	 sem	 nota	 hugtakið	 sýnt	 fram	 á	 gríðarlega	 fjölbreytni	 í	 félagslegum	

skilningi	 á	 karlmennsku	 (2005,	bls.	 836).	 Þannig	hefur	hugtakið	 til	 dæmis	gagnast	 í	 að	

greina	 karlmennsku	 innan	 fjármálastofnanna	 (Kristín	 Loftsdóttir	 og	Helga	Björnsdóttir,	

2015;	Roberts,	2012).	Hugtakið	sé	því	vel	nothæft	ef	menn	átta	sig	á	því	að	karlmennska	

sé	 ekki	 eitthvað	 stöðugt	 eða	 inngróið	 í	 persónuleg	 einkenni	 einstaklinga	 og	 að	

karlmennskur	 séu	margskonar	 og	 eigi	 sér	mismunandi	 birtingarmyndir	 eftir	 félagslegu	

samhengi	 hverju	 sinni	 (Connell	 og	 Masserschmidt,	 2005,	 bls.	 836).	 Þannig	 hafi	 til	 að	

mynda	 réttindabarátta	 samkynhneigða	 haft	 áhrif	 á	 umfjöllun	 fjölmiðla	 um	 karla	 og	

birtingarmyndir	 karlmennskunar.	 Hvorki	 karlmennska	 né	 kvenleiki	 eru	 því	 stöðug	 eða	

óumbreytanleg	hugtök	eins	og	hér	hefur	verið	fjallað	um	og	hafa	fjölmiðlar	mikil	áhrif	á	

hvernig	þessi	hugtök	breytast	og	birtast	í	orðræðunni	(Rohlinger,	2002).	

2.3 Áhrif	fjölmiðla	

Deana	A.	 Rohlinger	 (2002)	 fjallar	 um	hlutgervingu	 karla	 í	 samhengi	 við	 auglýsingar	 og	

menningarleg	áhrif.	Hún	 segir	 að	hin	 karllæga	 fyrirmynd	 í	 auglýsingum	 leggi	 áherslu	á	

vald	–	 valdið	 til	 þess	að	velja.	Auglýsingar	eru	þáttur	 í	 orðræðunni	og	endurspegla	og	

móta	hina	ríkjandi	orðræðu.	Þær	hafa	því	vald	til	að	móta	viðhorf	fólks	og	hegðun	þeirra	

eins	og	Foucault	(1976/1990)	bendir	á.	

Í	auglýsingum	fyrir	karla	eru	vörurnar	sem	verið	er	að	auglýsa	gjarnan	„tengdar	við	

vald,	framkvæmd	og	nákvæmni”	(Rohlinger,	2002,	bls.	61).	Þar	með	sýna	þær	líkamlegt,	

efnahagslegt	 og	 tæknilegt	 vald	 karlkynsins	 sem	 á	 að	 höfða	 til	 karla	 svo	 að	 þeir	 kaupi	

vöruna.	Aftur	á	móti	styðji	sú	mynd	sem	birtist	af	kynhlutverki	kvenna	í	auglýsingum	við	

þá	hugmynd	að	konur	eigi	að	dekra	við	sig,	kaupa	sér	föt	og	ýmiskonar	snyrtivörur	eins	
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og	krem	o.þ.h.	sem	hjálpi	þeim	að	fylla	upp	í	hina	æsklegu	kvenímynd	(Rohlinger,	2002,	

bls.	61).	Gengur	það	þvert	á	hugmynd	Kollontai	frá	1913	um	hina	„nýju	konu”	sem	ekki	

þurfti	 að	 beygja	 sig	 undir	 slíkt.	 Jafnframt	 er	 í	 auglýsingum	 höfðað	 til	 þess	 hlutverks	

kvenna	 að	 gleðja	 aðra	 og	 kaupa	 til	 þess	 ýmisslegt.	 Vísar	 það	 til	 umönnunarhlutverks	

kvenna	(Rohlinger,	2002,	bls.	61).	

Rohlinger	 (2002)	bendir	 á	 að	nú	orðið	 geti	 karlar	 verið	meira	 á	báðum	sviðunum,	

hinu	kvenlega	og	hinu	karllega.	Þeir	geti	fundið	sér	stað	á	kvenlega	sviðinu,	t.d.	með	því	

að	vera	eftirlátir	við	sjálfa	sig	en	um	leið	verið	á	karlmannlega	sviðinu	þar	sem	áhersla	er	

lögð	t.d.	á	tækni	sem	sýnir	vald.	Þetta	sé	vegna	þess	að	afmörkun	kynhlutverkanna	sé	

ekki	 jafn	 skýr	 og	 hún	 var	 og	 til	 dæmis	 sýna	 auglýsingar	 meiri	 tengingu	 á	 milli	 hinna	

kynjuðu	sviða	–	þess	innra	og	hins	ytra	(Rohlinger,	2002,	bls.	62).	Rohlinger	(2002)	telur	

þetta	stafa	af	þeim	breytingum	sem	orðið	hafa	meðal	annars	fyrir	tilstilli	aðgerðasinna	á	

því	hvernig	auglýsingum	er	háttað.	Því	hlutgeri	auglýsingar	karla	nú	meira	en	áður	var	en	

er	það	í	takt	við	hina	ríkjandi	orðræðu	í	þeim	þjóðfélagshópum	sem	auglýsingarnar	eiga	

að	 höfða	 til	 (2002,	 bls.	 62).	 Enn	 og	 aftur	 birtist	 okkur	 vald	 orðræðunnar	 til	 að	móta	

samfélagið	og	kynhlutverkin	(Macdonald,	2003,	bls.	13).	Þrátt	fyrir	þetta	er	rétt	að	geta	

þess,	eins	og	Carole	Pateman	(1998)	bendir	á,	að	sumar	konur	hafi	alltaf	átt	sinn	stað	í	

hinu	opinbera	rými,	þrátt	fyrir	að	vera	skilgreindar	út	frá	innra	rýminu.	Einnig	hafi	karlar	

alltaf	átt	örugga	stöðu	 inn	 í	hinu	 innra	rými	þar	sem	þeir	eru	bæði	meðlimir	og	höfuð	

fjölskyldunnar.	Rýmin	tvö	hafa	því	alltaf	skarast	og	eru	í	stöðugri	endurmótun.		

Samkvæmt	 Rohlinger	 (2002,	 bls.	 72),	 er	 vaxandi	 sýnileiki	 erótíska	 karlmannsins	 í	

auglýsingum	 að	 hluta	 til	 svar	 við	 menningarlegum	 straumum	 eins	 og	 réttindabaráttu	

samkynhneigðra.	Þetta	sýni	því	hvernig	auglýsendur	bregðast	við	hinu	pólitíska	landslagi	

í	umhverfi	sínu.	Þannig	má	sjá	að	orðræðan	hefur	vissulega	mótandi	áhrif	á	samfélagið	

og	veruhátt	einstaklinga	en	áhrifin	eru	gagnvirk	þar	sem	fólk	hefur	gerendahæfni	og	þar	

með	 möguleika	 til	 að	 hafa	 áhrif	 á	 samfélagið	 sem	 aftur	 hefur	 áhrif	 á	 hina	 ríkjandi	

orðræðu.		

Mosse	 (1996)	 fjallar	 um	áhrif	 kvikmynda,	 tónlistar	 og	 auglýsinga	 á	 hugmyndir	 um	

kyngervi	einstaklinga	eftir	 seinni	heimstyrjöldina.	Á	eftirstríðsárunum	hafði	 tónlist	eins	

og	„rock	‘n’	roll”,	Teddy	Bears	og	Bítlarnir,	mikil	áhrif	á	ungt	fólk.	Bandarískar	kvikmyndir	

höfðu	 einnig	 áhrif	 en	 í	 þeim	 mátti	 stundum	 greina	 nýjar	 tegundir	 af	 karlmennsku.	
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Dægurmenning	 varð	 til	 og	 stuðlaði	 að	 breytingum	 á	 hinni	 alvarlegu	 og	 yfirveguðu	

staðalímynd	karla.	Dægurtónlist	hafði	einnig	áhrif	á	líkamlega	tjáningu	fólks	þar	sem	hún	

ýtti	 undir	 gleði	 hlustenda	 og	 villtar,	 ósamstilltar	 og	 ástríðufullar	 hreyfingar	 (Mosse,	

1996,	bls.	184-185).	Þetta	leiddi	af	sér	endurskoðun	á	mannslíkamanum,	en	eins	og	fram	

hefur	 komið	 þá	 var	 líkaminn	 lengi	 vel	 aðeins	 í	 bakgrunninum	 (Mosse,	 1996,	 bls.	 184;	

Csordas,	1999).	Þessar	hreyfingar	voru	ekki	 í	 takt	við	staðalmynd	karla,	og	voru	 í	 raun	

andstæðan	við	það	sem	átti	að	þykja	karlmannlegt	(Mosse,	1996,	bls.	185).	Þetta	sýnir	

hvernig	orðræðan,	hvort	sem	hún	er	 í	 formi	dægurlaga,	 tísku	eða	fjölmiðla,	getur	haft	

áhrif	á	líkamann	og	um	leið	hvernig	líkaminn	hefur	áhrif	á	orðræðuna.		

Kvennahreyfingar	 á	 síðustu	 áragum	 síðustu	 aldar	 hafa	 ýtt	 af	 stað	 óvenju	miklum	

breytingum	á	skoðunum	manna	á	 stöðu	kvenna.	Benda	má	á	að	kvennahreyfingin	var	

hluti	af	stærri	frelsishreyfingu	sem	kom	fram	á	sjöunda	og	áttunda	áratug	síðustu	aldar	

og	barðist	fyrir	friði	og	jafnrétti	(Mosse,	1996,	bls.	183).	Kvennabaráttan	var	áhrifarík	og	

bendir	Mosse	(1996)	á	að	karlar	í	Þýskalandi	hafi	að	ýmsu	leyti	samþykkt	þá	nýju	stöðu	

kvenna	sem	hreyfingarnar	börðust	fyrir.	Hann	vitnar	í	tölfræði	máli	sínu	til	stuðnings	en	

árið	1965	fannst	flestum	Þjóðverjum	að	staður	kvenna	væri	inni	á	heimilinu.	Árið	1983	

höfnuðu	hins	vegar	yfir	helmingur	karla	og	lang	flestar	konur	í	Þýskalandi	hefðbundnum	

skilgreiningum	 á	 hlutverkum	 kvenna.	 Mosse	 segir	 að	 þessi	 hafi	 náð	 til	 flestra	 ríkja	 í	

Vestur-Evrópu	og	að	einhverju	leyti	breytt	staðalímynd	kvenna	(Mosse,	1996,	bls.	183).	

Staðalímyndir	karla	voru	þó	enn	nokkuð	fastar	í	sessi	en	samt	byrjaðar	að	breytast.	Það	

var	 ekki	 aðeins	 vegna	 tilkomu	 kvennahreyfingarinnar	 heldur	 mátti	 líka	 rekja	 það	 til	

karlanna	 sjálfra;	 breytingin	 kom	 líka	 innan	 frá.	 Hún	 fól	 meðal	 annars	 í	 sér	 breytta	

lifnaðarhætti	karla	í	átt	til	þess	sem	áður	var	talið	ókarlmannlegt.	Það	var	einkum	ungt	

fólk	sem	sóttist	eftir	þessum	breytingum	á	hegðun	og	siðferði	karla	og	átti	það	við	um	

fólk	úr	öllum	stéttum	samfélagsins.	Þessar	breytingar	höfðu	áhrif	á	fjölmiðla	og	þar	með	

orðræðuna	(Mosse,	1996,	bls.	183).		

Spurningin	 er	 þá	 hvernig	 breytingar	 á	 staðalímynd	 kvenna	 hafi	 haft	 áhrif	 á	

karlmennskuhugmyndirnar	 en	 vegna	 endurskoðunar	 bæði	 kvenna	 og	 karla	 á	

staðalímyndum	kynjanna	voru	hugmyndir	um	karlmennsku	undir	miklum	þrýstingi	í	 lok	

síðustu	aldar	 (Mosse,	1996,	bls.	183).	Mosse	 talar	um	óöryggi	og	ótta	sumra	karla	við	

hina	 „nýju	 konu”	 og	 leit	 þeirra	 að	 nýjum	 skilgreiningum	 á	 sjálfum	 sér.	 Á	 tíunda	
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áratugnum	komu	fram	svokallaðar	karla-bókmenntir	(e.	men’s	literature)	sem	reyndu	að	

finna	ákveðið	karlmannlegt	eðli	sem	aðeins	karlar	hefðu	yfir	að	ráða	(Mosse,	1996,	bls.	

183).	Má	í	þessu	samhengi	minnast	á	bókina	Iron	John	eftir	Robert	Bly	sem	kom	út	árið	

1990	og	og	var	ein	af	söluhæstu	bókunum	árið	1991	 í	Bandaríkjunum	(Kimmel,	1992).	

Bókin	 er	 hluti	 af	 þessum	 karla-bókmenntum	 og	 er	 hún	 skrifuð	 í	 anda	 bandarísku	

hreyfingarinnar	Mythopoetic.	 Sú	 hreyfing	 kom	 fram	 á	 níunda	 áratug	 síðustu	 aldar	 og	

náði	hámarki	 á	þeim	 tíunda	þegar	bókin	 kom	út.	Bly	 telur	 að	karlar	búi	 yfir	 eðlislægri	

karlmennsku	sem	rekja	megi	til	líffræðilegs	kyns	þeirra	og	sem	ákveði	hegðun	þeirra	og	

félagslegt	hlutverk.	Þessa	eðlislægu	karlmennsku	gátu	karlar	fundið	með	því	að	nálgast	

kjarna	 sinn	 í	 gegnum	 tilfinningar	 sínar	 og	 myndi	 það	 gera	 þeim	 kleyft	 að	 ná	 aftur	

yfirburðastöðu	 sinni	 gagnvart	 konum.	 Sýnir	 þetta	 enn	 og	 aftur	 áhrif	 eðlishyggjunar	 á	

hugmyndir	um	kynin.	Ljóst	er	að	þessir	karlar	óttuðust	að	karlmennska	þeirra,	það	sem	

einkenndi	þá	sem	karlmenn,	ætti	undir	högg	að	sækja	frá	femínistum	(Gardiner,	2002).	

Fleiri	slíkar	hreyfingar	komu	fram	sem	höfðu	mismunandi	markmið	en	voru	þó	allar	svar	

við	málflutningi	og	áhrifum	femíniskra	hreyfinga	(Whitehead,	2002,	bls.	65-66).		

Hugtökin	 kvenleiki	 og	 karlmennska	 eru	 afurð	 þeirrar	 tvíhyggju	 að	 setja	 kynin	 upp	

sem	tvenndarpör	eða	andstæður.	Einnig	eru	þau	afurð	eðlishyggju.	Sú	hreyfing	sem	Bly	

fjallaði	 um	 sýnir	 vel	 hvernig	 eðlishyggja	 liggur	 til	 grundvallar	 hreyfingunni	 og	 gagnast	

körlum	til	að	halda	í	og	staðfesta	karlmennsku	sína.	Um	leið	sýnir	þetta	hvernig	hugtökin	

kvenleiki	 og	 karlmennska	 eru	 ekki	 stöðug	 eða	 óbreytanleg.	 Þau	 eru	 í	 sífelldri	

endurmótun	og	eru	 í	 gagnvirku	 sambandi	þar	 sem	endurskilgreining	á	kvenleika	hefur	

áhrif	á	hugmyndir	um	karlmennsku	og	öfugt.	
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3 Umræður	og	lokaorð
Hér	hefur	verið	fjallað	um	ýmsar	áhrifamiklar	kenningar	um	vald	og	hvernig	það	birtist,	

einkum	 í	 líkamanum	 en	 það	 auðveldar	 eðlislægar	 skilgreiningar	 á	 kyni	 fólks	 og	

hlutgervingu	þess.	Samkvæmt	kenningu	Bourdieu	(1972/1977,	1980/1990)	um	veruhátt	

einstaklinga	 eru	 athafnir	 þeirra	 sögulega	 og	 félagslega	mótaðar.	Gjörðir	 okkar	 eru	 því	

ekki	 endilega	 mótaðar	 af	 líffræðilegu	 kyni	 eins	 og	 eðlishyggjan,	 sem	 hér	 hefur	 verið	

fjallað	um,	gengur	út	frá.	Hugtökin	karlmannlegur	og	kvenleg	eru	því	félagslega	mótuð	

og	því	 ljóst	að	þau	eru	ekki	óumbreytanleg	heldur	er	um	að	 ræða	 ferli	 sem	mótast	af	

tíma	 og	 rúmi	 hverju	 sinni.	 Fólk	 hagar	 sér	 hins	 vegar	 oft	 eftir	 þeim	 hugmyndum	 og	

normum	 sem	 felast	 í	 þessum	 hugtökum,	 jafnvel	 ómeðvitað,	 og	 þau	 eru	 oft	 notuð	 á	

eðlislægan	 hátt	 (Connell	 og	Messerschmidt,	 2005).	 Ómeðvitaður	 veruháttur	 getur	 því	

lagt	 grunninn	 að	 skilgreiningum	 á	 kynjunum	 sem	 oft	 eru	 byggðar	 á	 eðlishyggju	

hugmyndum.	 Þessi	 hugtök	 fela	 í	 sér	 ákveðnar	 staðalímyndir	 af	 kynjunum	 og	 geta	

hlutgert	þau	og	þar	með	mótað	skynjanir,	hugsanir	og	 líkamlegar	athafnir	einstaklinga	

rétt	 eins	 og	 veruháttur	 Bourdieu.	Mætti	 því	 jafnvel	 segja	 að	 hlutgerving	 kynjanna	 sé	

kynbundinn	 veruháttur	 og	 það	 að	 vera	 kvenleg	 eða	 karlmannlegur	 er	 því	 hluti	 af	

veruhætti	einstaklings.	

Þar	 sem	 veruháttur	 er	 oft	 ómeðvitaður	 getur	 fólki	 verið	 mismunað	 á	 grundvelli	

veruháttar	síns,	til	að	mynda	kynbundins	veruháttar,	án	þess	að	það	sé	augljóst	því	að	

slíkur	 mismunur	 getur	 verið	 talinn	 eðlilegur	 og	 náttúrulegur.	 Bourdieu	 (1972/1977)	

kallar	það	„þversögn	doxa”,	þar	sem	samfélagsskipan	er	ekki	talin	mannana	verk	heldur	

eitthvað	 náttúrulegt	 (Jackson,	 2008,	 bls.	 xxi).	 Félagsleg	 skipan,	 eins	 og	 hefðbundin	

staðsetning	kvenna	í	hinu	innra	rými	og	karla	á	hinu	ytra,	er	því	talin	eðlileg.	Undirstrikar	

það	einnig	 tvíhyggju	 í	 hugsun	og	umræðu	um	kynin.	 Kona	er	 það	 sem	karl	 er	 ekki	 og	

öfugt.	Aðferð	fólks	til	að	tjá	sig	er	mótuð	af	veruhætti	þeirra	og	mismunandi	veruháttur	

kynjanna	 getur	 leitt	 af	 sér	 að	 aðferð	 kvenna	 til	 að	 tjá	 sig	 í	 karllægum	 rýmum	 sé	 talin	

óskiljanleg.	Það	eitt	og	sér	viðheldur	ójafnri	valdastöðu	kynjanna.		

Það	 leiðir	 okkur	 að	 umfjölluninni	 um	 vald	 oðræðunnar	 en	 Foucault	 (1975/1977,	

1980)	benti	á	mikilvægi	hennar	sem	tæki	sem	viðheldur	og	endurmiðlar	hinum	ríkjandi	
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viðhorfum	 og	 normum	 samfélagsins.	 Orðræðan	 er	 því	mikilvæg	 í	 að	 réttlæta	 ríkjandi	

skipan	samfélagsins	og	þar	á	meðal	valdaskipanina.	Líkaminn	og	eðlisgerving	hans	getur	

einnig	 nýst	 í	 þeim	 tilgangi	 þar	 sem	 líkaminn	 er	 samkvæmt	 Bourdieu	 (1972/1977)	 og	

Foucault	(1975/1977,	1976/1990)	hagnýt	staðsetning	fyrir	félagslega	stjórnun	og	er	stýrt	

af	 gildum	 menningarinnar	 (Bordo,	 2003,	 bls.	 165).	 Hins	 vegar	 er	 orðræðan	 eins	 og	

veruháttur	 fólks	 í	 sífelldri	 endurmótun	og	hefur	hún	ekki	 aðeins	áhrif	 á	 samfélagið	og	

meðlimi	 þessi	 heldur	 geta	meðlimir	 samfélagsins	 einnig	 haft	 áhrif	 á	 ríkjandi	 orðræðu.	

Einstaklingar	hafa	atbeina	og	geta	breytt	ríkjand	gildum	meðal	annars	með	því	að	nota	

líkama	sinn	til	að	hafa	áhrif	á	orðræðuna	sem	aftur	getur	stjórnað	líkamanum	og	mótað	

hann.	Þarna	er	um	gagnvirkt	samband	að	ræða.	Líkamann	sem	miðil	menningar	er	því	

hægt	að	nota	sem	tæki	til	að	miðla	nýjum	hugmyndum	um	staðalímyndir	kynjanna	og	

breyta	þeim.	Klæðaburður	fólks	sem	tjáning	á	kyngervi	er	mikilvægur	í	því	sambandi	eins	

og	kynlausa	tískan	sem	Rauðsokkur	nýttu	sér.	Þegar	þessi	kenningalegu	sjónarhorn	eru	

notuð	 til	 að	 skoða	hlutgervingu	og	 staðalímyndir	 kynjanna	 sést	mikilvægi	 líkamans	og	

vald	hans	til	að	hafa	áhrif	á	hinn	félagslega	heim	og	þar	með	skilgreiningu	á	kynjunum.	

Enda	 er	 líkaminn	 ekki	 aðeins	 líffræðilegur	 hlutur	 heldur	 einnig	 félagslega	 mikilvægur	

(Csordas,	1999,	bls.	178-9)	

Hugmyndir	 um	 karlmennsku	 og	 kvenleika,	 sem	 eru	 afurð	 tvíhyggju	 og	 eðlishyggju	

eru	í	sífelldri	og	gagnvirkri	mótun.	Áhugavert	er	eins	og	Mosse	(1996,	bls.	9)	segir	að	til	

þess	að	karlmenn	geti	viðhaldið	karlmennskunni,	sem	markar	þeim	stöðu	í	samfélaginu,	

hafi	 verið	mikilvægt	 fyrir	 þá	 að	 geta	 skilgreint	 sig	 sem	 andstæðu	 (e.	 countertype)	 við	

konur.	Kynin	eru	því	skilgreind	hvort	út	frá	öðru.	Þetta	minnir	einnig	á	umfjöllun	Mosse	

(1996)	um	hvernig	neikvæðar	staðalímyndir	karla	styrktu	hinar	jákvæðu,	rétt	eins	og	að	

staðalímynd	 kvenna	 styrkir	 staðalímynd	 karla	 og	öfugt.	 Ég	 er	 hins	 vegar	 að	 vissu	 leyti	

ósammála	því	að	staðalímyndir	geti	verið	sagðar	„jákvæðar”	þar	sem	staðalímyndir	fela	í	

sér	 ákveðnar	 hugmyndir	 og	 í	 raun	 fyrirmæli	 um	 hvernig	 fólk	 á	 að	 haga	 sér	 og	 sínum	

líkama	 í	 takt	 við	 kröfur	 viðkomandi	 samfélags	 og	menningar.	 Ekki	 er	 víst	 að	mannleg	

hegðun	eða	útlit	falli	ævinlega	inn	í	þá	forskrift	en	staðalímyndir	hafa	vald	og	þær	temja	

og	takmarka	frelsi	einstaklingsins	til	tjáningar	(1996,	bls.	8).	

Hér	hefur	aðallega	verið	fjallað	um	ríkjandi	hugmyndir	um	kyngervi	fólks	en	benda	

má	 á	 að	 til	 eru	mörg	 og	mismunandi	 kyngervi	 og	mismunandi	 félagslegir	 þættir	 hafa	
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áhrif	á	kyngervi	fólks	(Haraway,	1997;	Morris,	2005).	Anne	Fausto-Sterling	(1993,	2000),	

sem	er	prófessor	bæði	í	líffræði	og	kynjafræði,	segir	að	til	séu	allavega	fimm	afbrigði	af	

líffræðilegu	kyni.	Hið	fullkomna	andstæðupar	„karl	og	kona”	sundrast	því	meira	að	segja	

á	hinum	líffræðilega	grunni	(2000,	bls.	20).		

Hér	hefur	verið	sýnt	fram	á	að	skilgreiningar	á	því	hvað	felst	í	því	að	vera	kona	eða	

karl	 eru	 síbreytilegar	 og	 í	 sífelldri	 endurmótun.	 Þær	 eru	 ekki	 fastmótaðar	 eða	

óumbreytanlegar	 eins	 og	 eðlishyggjan	 gerir	 ráð	 fyrir.	 Eðlishyggjan	 vísar	 gjarnan	 til	

líffræðilegra	eiginleika	kynjanna	og	víst	er	að	vald	endurspeglast	í	líkamanum.	Það	er	þó	

fyrst	 og	 fremst	 háð	 félagslegum	 ferlum	 sama	 hvaða	 hugmyndir	 liggja	 að	 baki	

skilgreiningu	kynjanna.	Hitt	er	annað	að	með	því	að	skilgreina	kynin	á	ákveðinn	hátt	og	

tengja	við	þau	við	ákveðin	félagsleg	einkenni	og	hneigðir	er	verið	að	stýra	þeim.	Oftast	

tekur	fólk	ekki	eftir	þeirri	stjórnun	og	er	það	einn	tilgangur	þessarar	ritgerðar	að	beina	

athyglinni	að	henni.		
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