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Útdráttur 

Verkefni þetta er unnið til BA-prófs í fjölmiðlafræði, við Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólans á Akureyri. Markmið þess er að kanna ímynd karlmennskunnar í fjölmiðlum og 

hvort og hvernig MeToo byltingin hefur haft áhrif á ímynd karlmennskunnar í íslenskum 

fjölmiðlum. Viðhorf og sýn einstaklinga sem starfað hafa í fjölmiðlum og viðhorf og sýn 

einstaklinga sem hafa reynslu af störfum jafnréttismála voru könnuð sérstaklega í gegnum 

viðtöl, með það að markmiði að varpa fram ólíku viðhorfi og komast að niðurstöðu. Þá er 

ímynd karlmennskunnar í fjölmiðlum einnig könnuð auk þess sem fjallað er um störf, tilgang 

og markmið fjölmiðla út frá sögulegu samhengi, í fræðilegum kafla. Rauði þráður höfundar er 

að taka á birtingarmyndum karlmennskunnar, þar sem meðal annars er kannað hvort að þær 

geti verið skaðlegar og hvernig hægt sé að taka á þeim.  

 

Lykilorð: MeToo, karlmennska, staðalímyndir, fjölmiðlar og jafnrétti.  
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Abstract 

This project is a final assignment for a BA-degree within the Faculty of Media at the 

University of Akureyri. The aim of this project is to research the masculinity image in media 

and if and how MeToo has had an influence on the image of masculinity in Icelandic media. 

The views of individuals who have worked in the criteria of media and equality matters were 

especially reviewed through interviews, hoping to get different answers and reach a 

conclusion. The media coverage of masculinity is also explored. Occupation and the goals of 

the media is reviewed in an historical context in an academic chapter. The authors main 

purpose is to take on different images of masculinity and see if it can have damaging effects 

and how it can be dealt with. 

 

Keywords: MeToo, masculinity, stereotypes, media, equality.  
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1. Inngangur 

Karlmennska er hugtak sem höfundur hefur velt þó nokkuð mikið fyrir sér, sérstaklega á 

háskólagöngu sinni. Því ákvað höfundur að láta þetta víða hugtak skipa stóran sess í 

lokaverkefni þessu. Fjölmiðlar hafa án nokkurs vafa haft mikil áhrif á það hvernig ímynd 

karlmennskunnar hefur mótast og þróast í gegnum tíðina. Vægi auglýsinga í því samhengi 

hefur mikið að segja, hvort sem um er að ræða auglýsingar í dagblöðum, sjónvarpi, útvarpi, á 

Internetinu og svo framvegis. Auglýsingamarkaðurinn í dag er orðinn stærri en flestir hefðu 

sennilega getað ímyndað sér að hann yrði fyrir einhverjum áratugum síðan og þar af leiðandi 

hafa auglýsingar orðið mun sjáanlegri í öllum fjölmiðlum og reiða sumir miðlar mikið á 

auglýsingatekjur. Þessi þróun hefur það í för með sér að hægt er að fylgjast með hugtökum 

eins og t.d. ,,karlmennska‘‘ og sjá hvernig hún hefur breyst á allan mögulegan hátt, s.s. ímynd, 

túlkunarmynd og staðalímyndir svo fátt eitt sé nefnt. Einkar áhugavert getur verið að skoða 

ímynd karlmennskunnar í dag, árið 2018 þar sem frægðarsól femínismans rís nú sem hæst í 

heiminum og þá sérstaklega á Íslandi. Jafnrétti kynjanna er yfirlýst markmið femínismans og 

hin karllægu gildi og staðalmyndir kynjanna spila þar mikið inn í og því er vert að skoða það 

hvernig þessi gildi hafa breyst í gegnum tíðina. 

MeToo byltingin hefur þegar þetta er skrifað einungis staðið í rúmt hálft ár og hefur nú 

þegar haft svo mikil áhrif að hún er af mörgum talin ein áhrifamesta bylting í sögu 

jafnréttisbaráttunnar. Í þessu lokaverkefni verður leitað svara við því hvernig fjölmiðlar hafa 

endurspeglað karlmennskuímyndina og hvort að umræðan um MeToo byltinguna muni hafa 

áhrif á þá ímynd í íslenskum fjölmiðlum. Höfundur ræddi við reynslumikið fólk úr 

fjölmiðlaheiminum sem og við einstaklinga sem hafa starfað í jafnréttismálum til að leita 

svara. Til eru fjölmargar birtingamyndir karlmennsku sem fræðimenn hafa skilgreint í 

mismunandi tegundir karlmennsku. Rýnt verður í þessar birtingamyndir og þær skoðaðar út 
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frá sjónarhorni fjölmiðla og áhrif fjölmiðla á þessar birtingamyndir í gegnum tíðina skoðaðar 

og mun MeToo umræðan skipa stóran sess þegar fjallað er um fjölmiðlun nútímans. 

Fjölmiðlar hafa í gegnum tíðina verið skilgreindir með mismunandi hætti en margir 

hafa þó sammælst því að fjölmiðlar séu í raun „fjórða valdið.“ Fjölmiðlar eru frábrugðnir 

öðrum fyrirtækjum meðal annars á þann hátt að þeir hafa bein áhrif á viðhorf almennings til 

hinna ýmsu málefna og skipa sér þar með nokkurskonar sérstöðu á markaðnum. Þessari 

sérstöðu fylgir að öguð vinnubrögð þurfa að vera í fyrirrúmi og gæta þarf þess sérstaklega að 

engir hagsmunalegir árekstrar eigi sér stað; því þarf að hafa í huga að eigendur viðkomandi 

fjölmiðils hafi sem allra minnst áhrif á fréttaval og fréttaflutning hans (Kári Axelsson, Hanna 

Birna Kristjánsdóttir, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn 

Hallgrímsson, Magnús Þór Hafsteinsson og Pétur Gunnarsson, 2005). Ritstjórnarlegt 

sjálfstæði er eitt mikilvægasta og á sama tíma umdeildasta hugtak fjölmiðla nútímans og þurfa 

allar fjölmiðlaveitur landsins að setja sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði sem að 

starfsmenn hennar skulu fylgja (Lög um fjölmiðla 38/2011). 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Karlmennska 

Mannfræðingar hafa skilgreint hugtakið ,,karlmennska“ og skipt því niður í fjóra þætti. Sjálfið 

(e. identity) er fyrsti þátturinn og því tilheyrir allt það sem menn hugsa og gera. Annar 

þátturinn er karlmannleiki (e. manhood) og merkir að karlmennska sé allt það sem menn hugsi 

og geri til þess að vera karlmenn. Karlmennskur (e. manliness) er þriðji þátturinn og felur 

hann það í sér að í eðli sínu séu sumir menn taldir meiri karlmenn en aðrir. Karlmannleg 

hlutverk (e. men‘s roles) er fjórði og síðasti þátturinn sem fjallar um samband konu og manns 

á þann hátt að karlmennska sé í raun hugsuð sem allt það sem konur eru ekki (Gutmann, 

1997). Karlmennska er gríðarlega vítt hugtak og því erfitt að ætla að skilgreina það á aðeins 

einn hátt. Einfaldasta útskýringin er líklegast sú  að karlmennska greini karla frá konum 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Oft er talað um að „sönn karlmennska (e. true masculinity)“ sé það sem gæði hinn eina 

sanna karlmann. Þá er talað er um alvöru karlmenn (e. real men), náttúrulega manninn (e. 

natural man) og djúpa karlmennsku (e. deep masculine) í þessu samhengi. Þegar talað er um 

hina sönnu karlmennsku er líkami mannsins nær alltaf veigamesti þátturinn en ásamt því er 

sjálfsagi, hlutlægni, rökvísi, íhygli og samkeppni allt hugtök sem talin eru tengjast 

karlmennsku sterkum böndum. Kvenleiki er þá andstæðan við þetta, eins og t.d. litlir 

líkamsburðir, umhyggja, tilfinningar og tjáning (Connell, 1995). 

 

2.2 Gjald karlmennskunnar 

Það er ekki tekið út með sældinni einni að vera karlmaður og þess vegna er stundum talað um 

,,gjald karlmennskunnar“ þar sem átt er við að karlmenn gjaldi fyrir það þurfa fylgja fyrir 

fram ákveðnum karlmennskueinkennum. Karlmenn eru á verri stað en konur í mörgum 
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þáttum samfélagsins sem fólk gerir sér ekki svo auðveldlega grein fyrir. Því mætti segja að 

það sé nokkurskonar goðsögn í menningu okkar að staða og hlutverk karlmanna sé mun betri 

en kvenna. Ýmislegt í reynsluheimi karla er ógnvekjandi og betri staða þeirra í samfélaginu 

því ekki laus við fylgikvilla (Félagsmálaráðuneytið, 1993). 

Ásþór Ragnarsson (1993) sálfræðingur, veltir því fyrir sér hvort að ástæður fyrir því að 

karlar lendi í fleiri slysum, fremji fleiri sjálfsvíg og láti oftar lífið eftir baráttu við erfiða 

sjúkdóma tengist á einhvern hátt sumum karlmennskueinkennum. Sem dæmi má nefna það að 

áræðni og hugrekki hafa í langan tíma verið talin til karlmennskueinkenna en áræðnin getur 

oft farið út í öfgar sem enda einfaldlega með fífldirfsku sem gæti útskýrt eitthvað af slysum 

karlmanna sem hafa þessi karlmennskueinkenni (Félagsmálaráðuneytið, 1993). 

Þá hefur tilfinningavandi karlmanna verið vandamál og er talið að uppeldi spili þar 

stóran þátt. Drykkjuskap og sjálfsvíg mætti skoða í samhengi við þennan tilfinningavanda. 

Karlmenn leita sér síður hjálpar  á sjúkrahúsum, heilsugæslustöðvum, hjá sálfræðingum og 

svo framvegis; þrátt fyrir að þeir finni fyrir líkamlegum eða andlegum kvillum og gæti þetta 

verið ástæða þess að karlar láta frekar lífið úr sjúkdómum en konur (Félagsmálaráðuneytið, 

1993).  

 

2.3 Staðalímyndir 

Í íslenskri orðabók er orðinu ,,staðalímynd“ (e. stereotype) lýst á eftirfarandi hátt: „Hugmynd 

sem algengt er að gera sér innan tiltekins hóps um annan hóp, ríki o.s.frv., oft grundvöllur 

fordóma“ (Íslensk orðabók, e.d.). Fyrir fram ákveðnar hugmyndir um hegðun og útlit 

kynjanna eru í stöðugri mótun í hinum vestræna heimi, sem dæmi þess til stuðnings má nefna 

að staðalímyndirnar um grönnu konuna og stóra og stælta karlmanninn eru enn í gildi í dag. Í 

raunveruleikanum eru þó til töluvert fleiri staðalímyndir af bæði körlum og konum (McCabe 

og Ricciardelli, 2001). 
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Líkaminn er sennilega stærsti þátturinn af öllum þegar kemur að staðalímyndum bæði 

karla og kvenna og hafa fjölmiðlar mikil áhrif á þessar staðalímyndir. Endurspeglast áhrif 

fjölmiðla meðal annars í því að karlar og konur í mjög góðu líkamlegu formi prýða oftar en 

ekki tískublöð og sitja fyrir í alls konar tímaritum ásamt því að leika í auglýsingum og vera 

aðalpersónur sjónvarpsþátta en þar kemur staðalímyndin um hrausta og stælta karlmenn 

sterklega inn. Þá hafa fjölmiðlar meðal annars þau áhrif að líkaminn verður að nokkru leyti að 

einskonar söluvöru (Rysst, 2010). 

 

2.4 #MeToo byltingin 

Það var í október 2017 sem að MeToo byltingin fór af stað eftir að fjöldi kvenna lýsti því yfir 

að kvikmyndaframleiðandinn Harvey Weinstein, þáverandi framkvæmdastjóri 

stórfyrirtæksins The Weinstein Company, hafi beitt þær kynferðislegu ofeldi. Fjöldi kvenna 

létu í sér heyra eftir fyrstu yfirlýsingarnar með það að markmiði að láta konurnar vita að þær 

væru ekki einar í þessum aðstæðum. Þann 5. október birti New York Times grein þar sem 

frásagnir nokkurra kvenna í garð Weinstein voru birtar og varð það til þess að Weinstein tók 

sér tímabundið leyfi frá störfum og var honum sagt upp störfum stuttu síðar. Þetta atvik, 

þessar frásagnir og sú ábyrgð sem fyrirtækið hans tók varð til þess að boltinn fór að rúlla og 

að byltingin þróaðist í áttina að því sem hún er í dag (Abrams, Rashbaum og Ashford, 2017). 

Útbreiðsla byltingarinnar var hröð og hlaut strax heitið ,,MeToo“, eða ,,ég líka“ ef 

heitið er heimfært yfir á íslensku. Byltingin byggist á því að fórnarlömb kynferðislegrar áreiti 

af einhverskonar tagi stígi fram á samfélagsmiðlum og deili reynslu sinni og afleiðingu þeirrar 

áreitni sem viðkomandi einstaklingur hefur orðið fyrir, þar sem myllumerkið #MeToo er látið 

fylgja með. Óhætt er að segja að byltingin hafi undir eins náð mikilli útbreiðslu hér á landi þar 

sem pistlar frá fórnarlömbum kynferðislegrar áreitni, aðallega stúlkum, hrönnuðust upp á 

samfélagsmiðlum og var Facebook vinsælasti vettvangurinn fyrir slíka pistla. Enn í dag er 
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byltingin í gangi og æ fleira fólk, aðallega konur, bætast í hóp þeirra sem deila reynslu sinni 

um kynferðislega áreitni á samfélagsmiðlum á hverjum degi og taka þannig beinan þátt í 

byltingunni. 

Áhrif byltingarinnar hafa verið gríðarlega mikil, svo mikil að Fríða Rós 

Valdimarsdóttir, formaður Kvennréttindafélags Íslands, telur byltinguna vera það 

markverðasta sem hún hafi upplifað í jafnréttismálum á allri sinni ævi. Þá er hún þeirrar 

skoðunar að byltingin sé jafnvel enn stærri en þegar konur fengu kosningarétt árið 1915 og 

þegar kvennafríið var fyrst sett á árið 1975 (Dagný Hulda Erlendsdóttir, 2017). 

 

2.5 Áhrifamáttur fjölmiðla 

Fjölmiðlar hafa allt frá upphafi haft mikil áhrif á samfélagið og munu að öllum líkindum gera 

alla tíð. Áhrifamátturinn getur verið margskonar og er mikilvægt að fjölmiðlamenn átti sig á 

því hversu mikil ábyrgð fylgir því að geta haft gríðarmikil áhrif á samfélagið án nokkurs 

fyrirvara. Í dag, á öld tækninnar er það þó ekki einungis starfandi fjölmiðlafólk sem býr yfir 

þessum áhrifamætti. Nú þegar samfélagsmiðlar, eins og til að mynda Facebook, eru orðnir að 

nokkurskonar fréttaveitu getur hver sem er komið fram með efni sem ratar síðan af tilteknum 

samfélagsmiðli og yfir í fjölmiðla og þess vegna hefur áhrifamátturinn verið heimfærður að 

hluta til yfir á almenning.  

Í þessu samhengi er áhugavert að líta aðeins til fortíðar, nánar tiltekið aftur til hins 10. 

maí ársins 1981, en þá birtist grein í Morgunblaðinu með fyrirsögninni Dulin innræting 

fjölmiðla og innihélt greinin undirkafla sem bar einmitt heitið áhrifamáttur fjölmiðla. Þar 

kemur fram að strangar reglur gildi um hvað ríkisfjölmiðlarnir megi birta í sjónvarpi og 

útvarpi. Reglurnar eru vissulega enn strangar í dag, en það sem vekur athygli er að í greininni 

segir að einstaklingar og félagasamtök hafi mjög takmarkaða möguleika á því að koma 

skoðunum sínum á framfæri í áróðursskyni án þess að andstæðingar þeirra fái einnig að tala 
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sínu máli. Í dag reynir Ríkisútvarpið eftir fremsta megni að hafa umfjöllun sína eins 

sanngjarna og óháða og mögulegt er þar sem andstæðir pólar mætast, en þegar greinin kom út 

árið 1981 var Ríkisútvarpið ekki að keppa við neina andstæðinga hvað varðar fjölmiðlun í 

útvarpi og sjónvarpi eins og er uppi á teningnum í dag (Morgunblaðið, 1981). 

George Gerbner og Larry Gross (1976) komu fram með kenningu um áhrifamátt 

fjölmiðla þar sem þeir sögðu að sjónvarp skipi svo stóran sess í daglegu lífi að það hafi áhrif á 

það hvernig við skynjum raunveruleikann. Kenningu þeirra má vel heimfæra yfir á til dæmis 

Internetið og samfélagsmiðla, í nútíma samfélagi (McQuail, 2003). 

Útgangspunkturinn er sá að í dag geta einstaklingar komið skoðunum sínum á 

framfæri hvar og hvenær sem þeir vilja, á samfélagsmiðlum til dæmis og jafnvel kaffært 

andstæðinga sína ef viðkomandi er með sterkan fylgjendahóp. Þegar einungis Ríkisútvarpið 

var starfandi og Internetið hafði ekki litið dagsins ljós var öldin önnur og áhrifamáttur 

fjölmiðla því gjörólíkur því sem hann er í dag. Hver sem er getur orðið áhrifavaldur í 

fjölmiðlum og þá sérstaklega í eins litlu samfélagi og Ísland býður upp á. 

 

2.6 Staða kynjanna í fjölmiðlum 

Árið 1998 skipaði þáverandi menntamálaráðherra, Björn Bjarnason, sameiginlega nefnd 

ráðuneytisins og skrifstofu jafnréttismála um konur og fjölmiðla. Þorgerður Katrín 

Gunnarsdóttir alþingismaður var formaður nefndarinnar sem starfaði til ársins 2001, þegar 

nefndin gaf út skýrslu þar sem staða kvenna í íslensku fjölmiðlaumhverfi var skoðuð. 

Kynímyndir og kynhlutverk sem fjölmiðlar endurspegla spiluðu stórt hlutverk við gerð 

skýrslunnar (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir, Gréta Ingþórsdóttir, 

Hilmar Thor Bjarnason, Hjálmar Jónsson og Helga Guðrún Jónsdóttir, 2001). 

         Skýrslan vakti mikla athygli þar sem ýmsar sláandi upplýsingar komu fram. Viðhorf 

kvenna til stöðu kynjanna í fjölmiðlum var skoðað og í ljós kom að 60% þeirra töldu stöðu 
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karla vera betri en stöðu kvenna. 28% kvenna töldu stöðuna vera jafna milli kynjanna en ekki 

ein einasta kona taldi að konur stæðu betur að vígi en karlar. Annað sem kom í ljós var meðal 

annars það að 28% kvenna töldu að þeim hafi verið mismunað í starfi sínu í fjölmiðlum vegna 

kynferðis og 32% svöruðu játandi þegar þær voru spurðar hvort að þær teldu að konur þyrftu 

að búa yfir öðrum eiginleikum en karlar í starfinu og nefndu þær sjálfstæði, baráttuvilja og 

frumkvæði einna helst sem þá eiginleika sem þær þyrftu að sýna fram á fremur en karlar 

(Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir o.fl., 2001). 

         Árið 2015 gerði Velferðarráðuneytið könnun þar sem kyn viðmælenda var skoðað í 

sjónvarps- og útvarpsfréttum Ríkisútvarpsins og 365 miðla, auk þess sem kynjahlutfall í 

ákveðnum fréttaþáttum þessara miðla var athugað. Í ljós kom að í 70% tilfella var karlmaður 

viðmælandi í viðtölum ofangreindra miðla og kona í 30% tilfella. Í fréttaþáttum þessara sömu 

miðla var niðurstaðan mjög keimlík, en karlar voru í 69% tilfella viðmælendur og konur í 

31% tilfella (Rósa Guðrún Erlingsdóttir, 2015). 
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3. Skaðleg karlmennska 

Skaðlega karlmennsku má skilgreina sem karlmennskuímynd sem byggist á undirskipun 

kvenna og yfirburði karla, það er að segja að karlmaðurinn sé ríkjandi. Þessi tegund af 

karlmennsku ýtir ekki undir jafnrétti heldur gefur í skyn að karlmenn séu æðri konum og 

þykir sú hugsun skaðleg fyrir karlmenn (Connell, 1995). 

Egill Einarsson, eða „Gillz“, eins og hann er gjarnan kallaður í fjölmiðlum og víðar, 

hefur gefið út fjórar bækur sem óhætt er að segja að búi allar að einhverju leyti á fyrir fram 

ákveðnum karlmennskuhugmyndum höfundar. Árið 2009 gaf Egill út sína aðra bók sem ber 

heitið Mannasiðir Gillz og byggist bókin einna helst, eins og áður segir, á fyrir fram 

ákveðnum karlmennskuhugmyndum höfundar. Bókin seldist gríðarlega vel en hefur þó einnig 

fengið sinn toll af neikvæðri gagnrýni. Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir 

(2011) skrifuðu grein um bókina sem kallast Skaðlega karlmennska? Þar fjalla þær um hvaða 

áhrif þær karlmennskuhugmyndir sem koma fram í bókinni geti haft á unga drengi og þar af 

leiðandi komandi kynslóð íslenskra karlmanna ásamt því að reyna eftir fremsta megni að 

greina orðræðuna sem notuð er í greininni (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna 

Hjálmarsdóttir, 2011). 

Í greininni fjalla höfundar meðal annars um að Egill samþykki ekki allar 

birtingarmyndir karlmennsku, heldur fyrirlíti hann ákveðnar tegundir hennar og nefnir hann 

tvær þeirra sérstaklega í bók sinni, en það er Æsufellsliðið annars vegar og krúttin hins vegar. 

Æsufellsliðið er ákveðin biringarmynd karlmennskunnar sem Egill fer ekki fögrum orðum um 

og gefur hann í skyn að allt sem fólk úr Æsufellinu taki sér fyrir hendur sé hallærislegt og þar 

með sé fólk sem geri eitthvað hallærislegt að öllum líkindum úr Æsufellinu. Krúttin eru 

listaspírur úr 101 Reykjavík, samkvæmt Agli, og vill hann meina að hver sá maður sem 

tilheyrir þessum hópi fólks sé ekki sannur karlmaður. Segja má að þessar tvær 
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birtingarmyndir séu einskonar undirskipun karlmennsku. (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna 

Hjálmarsdóttir, 2011). 

Egill talar einnig mikið um konur í bók sinni og kemur undirskipun kvenna þar 

skýrlega fram. Hann talar um kvenfólk annars vegar sem prinsessur eða dömur og hins vegar 

sem kellingar eða drasl. „Ásgeir Kolbeins sagði mér að kellingar séu allar hrikalega horny í 

þynnkunni. Því er tilvalið að reyna að draga eitthvað drasl yfir. Á sunnudögum viltu ekki fá 

konu barna þinna yfir, þú vilt fá einhverja sem þarf ekki endilega að vera með 160 í 

greindarvísitölu“ (Egill Einarsson, 2009). 

Þetta er meðal þess sem kemur fram í bók Egils varðandi undirskipun kvenna. Hann 

vill sem sagt meina að prinsessur tilheyri þeim hópi kvenfólks sem bera skuli einhverja 

virðingu fyrir og gætu þær jafnvel verið eiginkonuefni. Draslið aftur á móti tilheyri þeim hópi 

kvenfólks sem ekki skuli bera virðingu fyrir og sé ekkert mál að sannfæra um að stunda með 

þér kynlíf, sérstaklega ef þær hafa verið úti að skemmta sér kvöldið áður og eru þess vegna 

„hrikalega horny í þynnkunni.‘‘ Þá er einnig áhugavert að velta fyrir sér hópunum Æsufellið 

og krúttunum og velta því fyrir sér hvort að hægt sé að heimfæra þessa hópa yfir á önnur 

samfélög, hvernig ætli umræðan sé til dæmis um þá sem búa á Eyrinni á Akureyri miðað við 

þá sem búa í Þorpinu? Höfundur hefur til að mynda heyrt talað um: ,,dralsið á Eyrinni og 

prinsana í Hollywood‘‘ og því má vel gera ráð fyrir því að hóparnir sem Egill vísar í, sé að 

finna í fjölbreyttum og ólíkum samfélögum landsins. 
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4. Hvaða fjölmiðlamenn endurspegla karlmennsku? 

Höfundur lagði fyrir opna könnun á veraldarvefnum sem stóð yfir í tvær vikur með einungis 

einni spurningu sem hljóðaði svo: „Hver af þessum fjölmiðlamönnum finnst þér helst 

endurspegla karlmennsku?“ Fjórir þekktir, heldur ólíkir, íslenskir fjölmiðlamenn komu til 

greina sem svarmöguleikar og fylgdu myndir með könnunni, þessir fjórir fjölmiðlamenn voru: 

Logi Bergmann, Bogi Ágústsson, Haukur Holm og Gísli Marteinn Baldursson. Þessir tilteknu 

fjölmiðlamenn voru valdnir vegna þess hve ólíkir þeir eru í útliti, framkomu og hegðun. Því 

var markmið könnunarinnar að kanna hvort að hægt væri að sjá með greinilegum mun hvert 

álit almennings er þegar kemur að hugtakinu karlmennska. 

 

 

Mynd 1 – Könnun sem lögð var fyrir  

Alls bárust höfundi 266 svör og fór svo að flestir töldu að Bogi Ágústsson endurspegli 

karlmennsku helst, en 130 svarenda eða 48,9% voru þeirrar skoðunar. Logi Bergmann kom 

var þar á eftir, en 116 svarenda töldu hann endurspegla karlmennskuna best, eða 43,6%, 

Haukur Holm kom þar á eftir en 18 svarenda völdu hann eða 6,8%. Loks voru það 2 svarenda 

sem völdu Gísla Martein Baldursson eða 0,2%.  
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Mynd 2 – Niðurstöður kannanar 

Könnunin var gerð til þess að sjá, með tilliti til útlits og persónuleika, hvaða karlmenn 

í íslenskum fjölmiðlum höfða mest til karlmennskueinkenna samkvæmt almenningi. 

Samkvæmt þessari könnun virðist svo vera að hinn gamalgróni fréttamaður sem kemur ætíð 

vel fram og er þekktur hjá nær öllum aldurshópum hafi vinninginn, sem í þessu tilfelli er Bogi 

Ágústsson. Áhugavert er að þeir tveir menn sem oftast voru valdir, Logi og Bogi, hlutu 

samtals 92,5% svarhlutfallsins og hinir tveir, Haukur og Gísli, því aðeins 7,5% samanlagt. 

Hver einstaklingur fyrir sig verður í raun að rýna í þessar niðurstöður og spyrja sig hvers 

vegna Logi og Bogi endurspegli miklu fremur karlmennsku heldur en Haukur og Gísli. 

Athygli vakti að þónokkrir sem höfðu séð könnunina söknuðu þess að hafa 

valmöguleikann: „Enginn af ofantöldum.“ Þessir aðilar voru þá að vísa til þess að hugtakið 

„karlmennska“ sé ekki til í þeirra augum og hefði engu máli skipt hvaða karlmenn hefðu 

komið til greina sökum þess að viðkomandi gæti ekki skilgreint einn mann karlmannlegri en 

annan. 
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5. Viðhorf til birtingar karlmennskunnar og áhrif MeToo  

Með það að markmiði að fá betri innsýn á áhrif MeToo byltingarinnar á heim 

karlmennskunnar, eða feðraveldið ef svo má kalla, tók höfundur stutt viðtöl við reynslumikla 

Íslendinga úr fjölmiðlaheiminum og einstaklinga sem starfað hafa mikið við jafnréttismál á 

Íslandi. Björn Þorláksson fyrrverandi fjölmiðlamaður, Sunna Valgerðardóttir fréttamaður hjá 

RÚV, Tryggvi Hallgrímsson sérfræðingur á Jafnréttisstofu og Valgerður Bjarnadóttir 

fyrrverandi jafnréttisstýra voru tekin tali. Nokkrar spurningar voru lagðar voru fyrir 

viðmælendur og var þeim boðið að tala frjálst um efnið og gefa sína persónulegu skoðun á 

efninu, ásamt því að nýta mismunandi reynslu og bakgrunn sinn í svörum sínum. 

         Björn byrjaði á því að velta fyrir sér hugtakinu karlmennska  og sagði: „Ef 

karlmennska er einhverskonar ráðandi hugmynd um hvernig körlum beri að hegða sér, oft 

sem staki í valdakerfum, þá hafa fjölmiðlar verið karllægar stofnanir í tímanna rás.“ Hann 

telur að karlmennska sé að mörgu leyti úrelt hugtak samkvæmt nútímaskilning okkar en 

margir vilji lýsa karlmennsku sem skaðlegu fyrirbæri. Fjölmiðlar hafi birst sem íhaldssamar 

karllægar stofnanir og hafi viðhaldið staðalímyndum um karla og karlmennsku. 

Þegar spurt er hvernig fjölmiðlar á Íslandi hafi endurspeglað karlmennsku var Sunna 

fljót að nefna viðmælendahlutfall kynjanna og benti hún réttilega á það að enn í dag væru 

mun fleiri karlmenn viðmælendur en kvenmenn. Þessu var Björn sammála og benti á að þekkt 

viðmælendahlutfall milli kynja sé 30% hjá konum á móti 70% hjá körlum. Sunna bætti við að 

fleiri konur væru komnar í fjölmiðla í dag en fyrir 10 árum síðan en engu síður hafi karlmenn 

oftast vinninginn, til dæmis hvað varðar fréttaflutning, karlar séu oftar með fyrstu fréttina í 

sjónvarpi og segi frá fleiri hörðum fréttum en konur og vísaði í mastersritgerð Arnhildar 

Hálfdánardóttur „Hver er með fyrstu frétt?“ Sunna telur þó að þetta sé að breytast, þ.e. að 

konur séu að fá æ fleiri harðar fréttir. Þá telur Sunna jafnframt að kynjahlutföll viðmælenda 

þurfi að lagast, þar sem að karlar eru miklu oftar viðmælendur en konur og telur hún það ekki 
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rétt að erfiðara sé að fá konur en karla í viðtöl eins og margir vilja meina. Björn var sömu 

skoðunar og sagði það vera bábilju meðal fjölmiðla að erfiðara væri að fá konur en karla í 

viðtöl, það hafi verið þannig fyrir yfir 20 árum síðan, eða á meðan að konum var kerfisbundið 

haldið frá völdum. Sunna tók þó fram að vitanlega spili það inn í, þegar kemur að 

viðmælendum, að karlmenn eru í mun fleiri stjórnunarstöðum en konur. Í þessu samhengi 

benti Björn á að stjórnendastörf séu stunduð meðal karlmanna í 70% tilvika en í 30% tilvika 

hjá konum, sem er sama hlutfall og viðmælendahlutfallið sem hann benti á. 

Björn sagði það enn vera normið að fá karlmann í viðtal en viðtöl við kvenmenn væru 

að þróast í rétta átt frá því sem áður var þegar konur voru dæmdar út frá klæðaburði í 

viðtölum sem gat jafnvel orsakað því að ef kona var ekki talin vera rétt klædd í viðtali 

minnkaði í umræðan um innihald viðtalsins í kjölfarið og snérist viðtalið þá frekar um 

klæðaburð konunnar. Hann sagði að í dag værum við frekar farin að hlusta á raddir kvenna í 

fjölmiðlum út frá merkingu orðanna, áður fyrr þurfti fyrst að samþykkja útlit þeirra og 

framkomu og einhverskonar undirgefni var lykillinn að því að hlustað var á þær.  

Valgerður benti réttilega á að karlar væru í miklum meirihluta viðmælendur fjölmiðla 

og það væru þá aðallega karlar sem hafa slegið í gegn, en á síðustu árum hafi verið mikið 

meira um það að talað sé við alls konar karla og karlar leyfi sér að vera alls konar í 

fjölmiðlum, og tók hún nýlegt dæmi þar sem Ari Ólafsson, sigurvegari í undankeppni Íslands 

fyrir Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva (e. Eurovision), grét í beinni útsendingu fyrir 

alþjóð. Það að leyfa sér að gráta, er ekki merki um það að vera ekki karlmaður, að sögn 

Valgerðar, og benti hún á að ekki sé langt síðan konur hafi fyrst grátið opinberlega í sjónvarpi 

á heimsvísu eða um rúm 30 ár. Hún segir karlmennskuímyndina vera að breytast mjög hratt á 

Íslandi. 

Tryggvi telur fjölmiðla stuðla að hefðbundnum hugmyndum einstaklinga um 

karlmennsku og á þá við eðlishyggjuhugmyndir; hugmyndir um að karlar séu í eðli sínu ólíkir 
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konum og hafi því af náttúrulegum ástæðum áhuga á tilteknum hlutum og hegði sér á tiltekinn 

hátt. Hann sagði það undirliggjandi hjá fjölmiðlum hvernig þeir endurspegli staðalmyndir. 

Valgerður tók RÚV sem dæmi og sagði stofnunina endurspegla samfélagið og að 

samfélagið hafi mismunandi karlmennskuímyndir en sagði RÚV jafnframt einnig hafa 

mótandi áhrif sem lýsir sér þannig að það sé til einhver stefna um það hvernig þeir vilji birta 

karl- og kvenímyndir og geri eitthvað markvisst í því. Sem dæmi tók hún að flestar stofnanir 

tali alltaf í karlkyni, vegna þess að karlinn er viðmiðið, og á hún þá til dæmis við þegar sagt 

er: „Eru ekki allir í stuði?“ „Eru allir með?“ „Þeir gera þetta“ og svo framvegis. Valgerður 

sagði þó að á síðustu mánuðuum hafi bylting orðið í þessum málum sem felur í sér að 

fjölmiðlamenn tali meira í hvorugkyni og þá bæði karl- og kvenkyni. Hún tók annað dæmi þar 

sem hún sagði fjölmiðla hafa breytt orðalagi í tilfellum þar sem kyn er ekki vitað eða bæði 

kyn eiga í hlut, þá er til dæmis sagt: „Mörg eru slösuð“ eða „öll slösuð. Þetta telur hún vera 

jákvæða þróun og segir það hvorki vera gott fyrir karla né konur að karlar séu alltaf viðmiðið í 

fjölmiðlum og víðar. 

En hvernig er karlmaðurinn teiknaður upp í fjölmiðlum? Sunna sagði að verið sé að 

brjóta og beygla karlmennskuímyndina með auknum kröfum til karlmanna sem lýsi sér 

þannig að þeir þurfi í raun að vera „allt“ eins og konur voru fyrir 30–40 árum síðan, þ.e.a.s. 

taka meiri þátt en áður í uppeldi barna sinna, sinni heimilisverkum, taki fæðingarorlof, hreyfi 

sig til að líta vel út og geti grátið. Hún sagði enn fremur að fjölmiðlar skapi ekki 

karlmennskuímynd nútímans eins og á árum áður þegar einungis nokkrar fjölmiðlaveitur voru 

starfandi. Með komu Facebook geti hver einstaklingur skapað sína eigin ímynd óháð kröfum 

samfélagsins sem skapaðar hafa verið af fjölmiðlum. „Það eru ekki fjölmiðlarnir sem eru að 

skapa einhverja ímynd, það erum við sjálf.“ Í þessu samhengi benti Tryggi á hvernig ímynd 

karla birtist oft í fréttaflutningi og nefnir meðal annars að í fréttum fáum við upptalningu af 

körlum sem hafa framið afbrot. Myndin sem við fáum af körlum á þennan hátt sé að 
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sjálfsögðu ekki jákvæð. Jákvæð ímynd karla sé vissulega til þar sem karlmenn séu í miklum 

aðalhlutverkum en konur í aukahlutverkum, í stjórnmálum sérstaklega, karlar eru 

lykilleikmenn í ákvarðanatöku og gegna stjórnunarstörfum í miklu magni. Valgerður sagði 

fjölmiðla standa sig betur í því að sýna hinar ýmsu mismunandi birtingarmyndir karlmanna í 

jákvæðu ljósi; karlmenn sem tilheyra jafnvel minnihlutahópum. Menn fái meira pláss í 

fjölmiðlum sem geta hjálpað við að skapa nýja karlmennskuímynd. 

Þá er komið að MeToo byltingunni sjálfri. Sunna sagði hana vera áhrifamestu 

feminísku byltingu sem hefur orðið síðustu áratugi og hún hafi náð að brjóta og beygja allar 

reglur fjölmiðlunnar og á hún þá við að það hafi verið í lagi að fjalla um pistil tengdan 

byltingunni sem einhver skrifaði um einhvern, án þess að hafa nokkrar heimildir um eitt né 

neitt sem fram kemur í tilteknum pistli, frétt eða öðru. Byltingin gaf öllum konum rödd og 

vald til að segja frá opinberlega; hvað kom fyrir, hvað var gert og hvað er að? Hver einasti 

karlmaður, og sumar konur, á þeim stöðum sem byltingin stóð sem hæst, hafi farið í 

naflaskoðun. Karlmenn hafi misnotað sína valdastöðu gagnvart konum hingað til. 

Tryggvi vill meina að MeToo byltingin standi fyrir vettvangi sem möguleika fyrir 

konur og karla til þess að tjá sig um kynferðislega áreitni og ofbeldi. Vettvangur sem veitir 

þeim tækifæri til þess að tjá sig í krafti samstöðu og fjölda. Hann segir það eigi eftir að koma í 

ljós hvað MeToo kenni okkur en það afhjúpi kerfislæga mismunun. Byltinguna sagði hann 

ekki einungis eiga að veita fælingarmátt gagnvart gerendum, heldur einnig að þeir sem beiti 

ofbeldi skoði sinn hug og hvað hafi orðið til þess að viðkomandi taldi sig hafa rétt á að beitta 

einhvern annan ofbeldi, því að ofbeldishegðun komi til vegna þess að viðkomandi hafi þá 

sannfæringu um að það sé rétt. 

„Í mínum huga stendur MeToo fyrir því að skapa umræðu um tabú. Að skapa umræðu 

um þætti í okkar samfélagi sem hafa verið kúgandi fyrir bæði konur og karla“ sagði 

Valgerður þegar hún var spurð fyrir hvað MeToo byltingin standi í hennar huga. Hún bætti 
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við að það væru fyrst og fremst karlsjónarmiðin sem kúga kvensjónarmiðin og hafi haldið 

þeim niðri. Þessi svokölluðu karlsjónarmið bitni þó einnig á körlum. Bæði konur og karlar 

beiti þessari kúgun sem byggist ekki á persónum, heldur kerfi þar sem karllægu gildin séu 

rétthærri en þau kvenlægu. MeToo snúist um að koma á jafnvægi milli karl- og kvenlegra 

gilda og opna augun fyrir okkur öllum fyrir því að við búum í samfélagi þar sem er ójafnvægi 

og kvengildin eru minna metin og getur það birst í ofbeldi en einnig virðingarleysi, hunsun og 

fleiru slíku en bitnar á öllum því að ójafnrétti bitni alltaf á öllum. Valgerður sagði jafnframt að 

karl sem er ekki hræddur við tilfinningar sínar hafi minni þörf til að kúga aðra og það sama 

gildi um konur. Það megi segja að lokamarkmið MeToo sé að bæta samskipti okkar allra við 

sjálfa okkur og hvort annað. Áhrif MeToo byltingarinnar jafnast á við það þegar konur fengu 

kosningarétt, að mati Björns og styrkur þessarar byltingu sé það mikill að það slái þögn á 

allan heiminn. MeToo telur hann ekki einungis auka kvenfrelsi, það skapi von um fullt 

jafnrétti innan tíðar, það varpi leyndinni af öllu hinu ósagða sem hefur gagnast karllægum 

gildum og völdum. 

Aðspurður hvort Björn héldi að byltingin myndi hafa áhrif á ímynd karlmennskunnar á 

Íslandi sagði hann að hún myndi vinna á jákvæðan hátt á skaðlegri karlmennsku og 

skaðlegum hugmyndum um karlmenn. Þeim sem geta réttlætt meiðandi, útilokandi og 

flokkandi hegðun fari sífækkandi. Þá mun MeToo hafa víðtæk áhrif til langs tíma ef Sunna 

hefur rétt fyrir sér. Eftir 10 ár verðum við komin enn lengra, munum sjá sumar auglýsingar 

nútímans sem óviðeigandi gagnvart konum eins og þegar við skoðum gamlar auglýsingar í 

dag. Björn telur að af sökum MeToo muni fjölmiðlar vanda sig betur í framtíðinni í 

framsetningu upplýsinga og viðmælendahlutfall jafnist út ásamt því að konur muni án 

nokkurs vafa sjást meira í stjórnunarstörfum. 

Frásögnum karlmanna í byltingunni sagði Sunna hreinlega ekki muna eftir í neinum 

pistli eða öðru slíku varðandi MeToo og tekur fram að erfiðara sé fyrir karla að segja frá 
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kynferðislegu ofbeldi en konur. Karlmenn eiga að biðja konur, sem þeir hafi á einhvern hátt 

misboðið, afsökunar. Valgerður segir að meiri átök eigi eftir að vera út frá byltingunni en 

byltingin muni sigra að lokum. Reynsla karla sé önnur en kvenna, félagsmótunin er ekki bara 

ólík heldur eru kynin líka líffræðilega ólík að einhverju leyti. Hún telur karla þurfa að finna 

sína leið í að opna sig því að hún sé ekki endilega sú sama og hjá konum.  

Tryggvi telur að ekki hafi falist mikil tækifæri í MeToo byltingunni til að opna á 

umræðu karla. Byltingin sé tækifæri fyrir karla til þess að fá innsýn í veruleika kvenna sem 

orðið hafa fyrir kynferðislegu áreitni. Hættulegasta hugsunin sé sú að karlar séu yfir aðra karla 

hafðir, sem má flokka sem tegund af skaðlegri karlmennsku sem getur einnig innihaldið 

hugmyndir um yfirráð, völd, kúganir og svo framvegis. Björn telur að konur eigi að fá plássið 

í þessari umræðu, viðbrögð karla við MeToo muni koma, en hann sé ekkert sérstaklega að 

hlusta. Karlmenn hafa, samkvæmt Birni, kúgað konur frá upphafi og nú sé tími til að hlusta og 

aðhafast. Hann tekur fram að karlmenn megi taka þátt í byltingunni en það eigi ekki að taka of 

mikið pláss. Í framtíðinni er það von hans að hugtök eins og karlmennska og kvenleiki verði 

ekki lengur til og að stelpu- og strákaföt, stelpu- og strákaleikföng o.s.frv. verði ekki litin á 

sem slík lengur. Björn segir umræðuna um jafnrétti hafa áhrif á hegðun barna í dag; þau læri 

ekki misrétti. Mörg börn í dag séu komin lengra en fullorðið fólk hvað varðar skilning á 

jafnrétti. 
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6. Umræður 

Markmið þessa verkefnis var að komast að því hvort að fjölmiðlar hafa endurspeglað 

karlmennskuna og hvernig MeToo umræðan hefur haft á ímynd karlmennskunnar í íslenskum 

fjölmiðlum. Eftir að hafa tekið viðtöl við fjóra einstaklinga sem hafa reynslu úr fjölmiðlum 

og/eða jafnréttismálum komu fjölmörg mismunandi sjónarhorn fram, sem rýnt verður í hér og 

niðurstöður viðtalanna greindar. 

         Mikill samhljómur var meðal viðmælenda höfundar um að hlufall viðmælenda út frá 

kyni í fjölmiðlum hafi verið körlum í hag hingað til og sé körlum í hag, enn í dag. Ef 

viðmælendur höfundar hafa rétt fyrir sér munu konur í auknu mæli starfa í stjórnunarstörfum í 

allra nánustu framtíð og viðmælendahlutfall kynjanna jafnast frekar út, ekki einungis vegna 

aukinnar þátttöku kvenna í stjórnunarstörfum, heldur einnig vegna almennra áhrifa sem 

MeToo byltingin meðal annars hefur og mun hafa á fjölmiðlaheiminn og samfélagið í heild 

sinni. Kynjaímyndir eru að breytast hratt og hefur það gríðarleg áhrif á fjölmiðlaumfjöllun, 

hvort sem um er að ræða viðmælendahlutfall kynjanna, efnisval frétta, hlutfall harðra og 

mjúkra frétta milli kynja og svo mætti lengi telja. Í raun má segja að í dag móti síbreytilegt 

samfélag okkar stefnu og viðhorf fjölmiðla á einhvern hátt, líkt og fjölmiðlar á einhvern hátt 

móta til að mynda staðalímyndir og hegðun almennings. 

      MeToo byltingin hefur haft mismunandi áhrif á kynin. Konur eru óhræddari við að 

opna sig opinberlega varðandi hvers konar misrétti sem þær hafa orðið fyrir, kynferðislegu 

eða annarsháttar. Rödd kvenna í samfélaginu hefur hækkað umtalsvert með komu 

byltingarinnar og jafnréttisbaráttan hefur því tekið risastórt skref fram á við. Bæði kynin 

græða á umfjöllun um misrétti af hvaða tagi sem er. Það að tala opinberlega um misrétti getur 

verið lærdómsríkt fyrir þolendur, gerendur og alla aðra. Það þarf að vekja athygli á því ef 

eitthvað er ekki í lagi og þarfnast úrbóta, fólkið í heiminum verður að vinna saman að 

lausnum og það gerist ekki með þöggun, þvert á móti gerist það jafnt og þétt ef unnið er að 
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því að opna umræðuna meira og meira. Þá var áhugavert að sjá samhljóm viðmælenda þess 

eðlis að MeToo byltingin ætti fyrst og fremst að snúast um konur og að karlmenn ættu ekki að 

taka of mikið pláss í umræðunni og má segja að það endurspegli þær umræður sem höfundur 

hefur fylgst með til dæmis á samfélagsmiðlum.  

Í viðtölunum sem tekin voru kom fram hversu mikilvægt það væri að MeToo byltingin 

væri ekki einungis notuð til þess að koma höggi á karlmenn og karlmennskuímyndir, heldur 

væri mikilvægara að finna lausnir á því hvernig hægt er að hjálpa gerendum og koma 

skilaboðum út í samfélagið, til forvarnar. Er það eitthvað sem höfundur telur mikilvægt að 

stikla á og leggja aukna áherslu á. Mikilvægt er að fundnar séu lausnir til þess að raunveruleg 

breyting geti átt sér stað í samfélaginu. Það er ekki nóg að segja frá og vekja athygli á málum, 

það þarf að bregðast við. 

 Síðast en ekki síst tekur höfundur undir orð Björns Þorlákssonar er varðar það að 

umræðan um jafnrétti hafi áhrif á hegðun barna í dag og að mörg þeirra séu komin lengra en 

fullorðið fólk hvað varðar skilning á jafnrétti. Mun það væntanlega hafa jákvæð áhrif til lengri 

tíma litið og er því mikilvægt að halda allri umræðu áfram vel á lofti og stuðla að 

jafnréttisfræðslu í skólakerfinu öllu.  
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7. Lokaorð 

Í upphafi þessa verkefnis var þeirri spurningu varpað fram hvort og hvernig fjölmiðlar hafa 

endurspeglað karlmennsku og hvernig MeToo byltingin hefur og mun hafa áhrif á 

karlmennsku í fjölmiðlum. Niðurstaðan er sú að fjölmiðlar hafa að einhverju leyti 

endurspeglað karlmennskuímyndina en virðast þó ekki hafa gert það markvisst og vísvitandi á 

einn hátt eða annan. Þátttakendur samfélagsins, móta í fyrstu ímyndir sem fjölmiðlar taka á 

móti og fjölmiðlar geta þannig ýtt undir og haft áhrif á það hvernig þessar ímyndir mótast og 

þróast í samfélaginu hverju sinni. Þá er ljóst að áhrif byltingarinnar eru rétt að byrja að sjást í 

samfélagi okkar og má gera ráð fyrir enn frekari áhrifum í nánustu framtíð, öllum kynjum til 

hagsbóta. 

Þá hefur MeToo byltingin haft margvísleg áhrif á karlmennskuímyndir í íslenskum 

fjölmiðlum. Þrátt fyrir að karlmenn hafi ekki tekið eins  virkan þátt og konur í byltingunni, 

hefur það þó haft áhrif að karlmenn hafi yfir höfuð látið sér málefnin varða og það í meira 

mæli en raunin hefur verið fram til þessa. Ljóst er að karlmenn virðast almennt átta sig á 

alvarleika byltingarinnar og skilja forsendurnar fyrir henni.  

Niðurstaða höfundar þessa verkefnis er sú að ekki er hægt að fjalla um eða benda á 

eina ímynd karlmennskunnar heldur er raunin sú að ólíkar og fjölbreyttar ímyndir 

karlmennskunnar birtast í fjölmiðlum samfélagsins. Hluti þessara ímynda geta verið skaðlegar 

og því má segja að stórt verkefni sé fram undan. Fjölmiðlar breyta ekki túlkunum sínum, 

framsetningu og hugmyndum um karlmennskuímyndir á einni nóttu. Þó er jákvætt að 

umfjallanir um viðkvæm mál, persónuleg mál og mál sem almennt hefur ekki mátt hafa hátt 

um þegar kemur að umfjöllun um karla, hafi aukist.  

Í framhaldi af þessu verkefni væri áhugavert að kanna nýlega byltingu sem karlmaður 

hóf undir myllumerkinu ,,karlmennskan‘‘ og kanna þau áhrif sem byltingin hefur haft og mun 

hafa á ímyndir karlmennskunnar í fjölmiðlum en höfundur er þeirrar skoðunar að sú bylting sé 
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áhugavert og mikilvægt skref í áttina að því að sporna gegn skaðlegum 

karlmennskuímyndum. Þá verður sérstaklega áhugavert að fylgjast áfram með áhrifum 

MeToo byltingarinnar, sagan er að gerast þegar þessi orð eru skrifuð og því verður áhugavert 

að sjá hvað framtíðin ber í skauti sér hvað málefni þessa verkefnis varðar.   
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