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Ágrip 

Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir kenningum Ástu Kristjönu Sveinsdóttur um 

veitingahyggju (e. conferralism) og því hvernig þær nýtast til þess að greina á milli 

félagslegra og náttúrulegra eiginleika. Ásta gaf árið 2018 út bókina Categories we live by; 

the construction of sex, gender, race, and other social categories þar sem hún setur 

kenninguna fram í heild sinni. Sú bók er aðalheimild þessarar ritgerðar. 

Það getur verið flókið að greina á milli náttúrulegra og félagslegra eiginleika. Stundum 

virðast eiginleikar vera náttúrulegir þegar þeir eru í raun félagslegir, eða öfugt. 

Veitingahyggja býður upp á ákveðna aðferð til þess að greina mismunandi gerðir 

eiginleika sem fólk býr yfir og hvernig, eða hvers vegna, það öðlast þá. 

Ritgerðin skiptist í þrjá hluta. Í þeim fyrsta er farið yfir ýmis hugtök sem tengjast 

veitingahyggju og þau skilgreind. Annar hlutinn segir frá veitingahyggju almennt, hvernig 

hún virkar og hvað hún er talin hafa fram yfir aðrar kenningar um félagslega og 

félagsgerða eiginleika. Í síðasta hlutanum er rýnt í það hvort aðferðir veitingahyggjunnar 

geti svarað titilspurningu ritgerðarinnar: hvernig ertu kona? Auk þess er litið á aðrar 

hugmyndir og kenningar um hvað það er að vera kona. 
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Inngangur 

Hvort eru kona eða karl? Þetta er spurning sem sjaldan er spurt við fyrstu kynni. Yfirleitt 

þarf maður heldur ekki að spyrja því oftast þykir okkur svarið augljóst, ef svo má segja. 

Það ætti heldur ekki að skipta máli, nema maður sé að leita að maka (og meira að segja 

þá skiptir það ekki alla alltaf máli). Þetta er hins vegar eitthvað sem svo gott sem allir 

gera, oftast ómeðvitað; við flokkum fólk. Við flokkum það eftir kyni, kyngervi, hegðun, 

litarhætti, trúarbrögðum, klæðnaði og ýmsu öðru sem við erum ekki endilega meðvituð 

um.  

Ég átta mig kannski ekki á þessari flokkun fyrr en ég er stödd á kassanum í 

matvöruverslun þar sem ég sé ekki hvort einstaklingurinn sem er að afgreiða mig er 

stelpa eða strákur. Það skiptir mig engu máli, og alls ekki í þessum aðstæðum, en ég fer 

samt að velta því fyrir mér vegna þess að það er ekki augljóst. 

Þetta augnablik sem ég stoppa og velti þessu fyrir mér er áhugavert vegna þess 

að það eitt að hugsunin staldri þarna við sýnir að það er ekki sjálfsagt að átta sig á kyni 

eða kyngervi einstaklings. Þrátt fyrir að það skipti ekki máli á kassanum í Bónus getur 

það skipt máli í öðru samhengi, til dæmis gæti einhverjum þótt óþægilegt að átta sig ekki 

á kyni eða kyngervi einhvers sem reynir við hann á skemmtistað. Auk þess veldur 

tvíhyggjan í tungumálinu okkar því að þegar kyngervi einstaklings er óljóst þá veit maður 

ekki hvernig á að ávarpa viðkomandi. 

En hver er munurinn á kyni og kyngervi? Ein frægasta skilgreiningin kemur frá 

Simone de Beauvoir sem sagði að konur fæðist ekki konur, heldur verði þær  konur við 

þátttöku í samfélaginu.1 Kynið er samkvæmt henni meðfæddur eiginleiki en kyngervi 

samfélagsleg birtingarmynd þess. Þessi kenning Beauvoir átti stóran þátt í uppbyggingu  

annarrar bylgju femínisma en seinna sleit Judith Butler þessi tengsl og sagði kyngervi 

ónáttúrulegt og alveg óháð kyni. Samkvæmt Butler er kyngervi stöðugur og 

síendurtekinn gjörningur þar sem við komum fram sem kynjaðir einstaklingar.2  

                                            
1 De Bouvoir, Simone, The second sex. Þýð. Constance Borde og Sheila Malovany-Chevallier (London: Vintage books, 
2011) 293. 
2 Butler, Judith, Performative acts and gender constitution: an essay in phenomenology and feminist theory,“ 
Theatre journal 4/40 (1988) 519. 
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Þessar kenningar Beauvoir og Butler snúast meðal annars um það hvernig 

einstaklingur öðlast vissa eiginleika, í þessu tilfelli að vera kona eða kvenkyns. Ásta 

Kristjana Sveinsdóttir, prófessor í heimspeki við San Francisco State University, hefur 

unnið mikið með hugmyndir um félagsgerð fyrirbæri, fólkstegundir og veitingu 

félagsgerðara eiginleika, ásamt fleiru. Í nýútkominni bók sinni Categories we live by; the 

construction of sex, gender, race, and other social categories3 setur hún fram kenningu 

sem hún kallar veitingahyggju. Hún fjallar um gerð félagslegra flokka; hvernig þeir verða 

til og hvernig þeim er haldið við; hvaða áhrif þeir hafa á samskipti okkar og 

sjálfsþekkingu. Samkvæmt Ástu er fólk flokkað eftir félagsgerðum eiginleikum, en þessa 

eiginleika er hægt að greina með rammanum sem veitingahyggjan setur.4 

Í þessari ritgerð ætla ég að fjalla um kenninguna hennar Ástu og skoða hvernig 

hún virkar í umfjöllun um kyn og kyngervi, og mun að mestu styðjast við bókina hennar. 

Til þess að byrja með fjalla ég um nokkur hugtök sem tengjast veitingahyggju, og 

kenningar sem hún er borin saman við. Í framhaldinu kemur kafli um veitingahyggjuna 

þar sem farið verður yfir grunnkenninguna og hvernig hún virkar á félagsgerða eiginleika, 

auk þess sem farið verður yfir samanburð Ástu á veitingahyggju við aðrar kenningar um 

félagsgerða eiginleika. Í lokakaflanum skoða ég nokkrar kenningar um hvað það er vera 

kona, fer yfir mínar skoðanir á því hvernig kyn og kyngervi er túlkað auk þess sem ég 

reyni að átta mig á því hvort veitingahyggjan veiti í raun svar við titilspurningunni: 

hvernig ertu kona?  

 

  

                                            
3 ÁSTA. 
4 ÁSTA, 1-2. 
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1. kafli: Hugtök sem tengjast veitingahyggju 

Það er getur reynst erfitt að fjalla um kenningar og stefnur í heimspeki án þess að útskýra 

ýmis hugtök sem tengjast efninu. Til þess að einfalda framhaldið verður hér farið yfir 

nokkur hugtök sem koma fyrir í næsta kafla þar sem fjallað verður um veitingahyggju. 

Félagsgerð fyrirbæri 

Það er ekki langt síðan félagsgerð (e. social construction) fyrirbæra varð viðurkennt 

umræðuefni í ríkjandi hópum heimspekinnar en það þykir oft á tíðum ruglingslegt 

hugtak. Innan heimspeki getur hugtakið bæði verið þekkingarfræðilegt og frumspekilegt, 

og það kemur fyrir að þessu tvennu sé ruglað saman. Þegar spurningar um fyrirbærið 

snúast um eðli þess og tilveru þá er umræðan á frumspekilegum nótum og í þessari 

ritgerð er það sú merking sem skiptir máli.5  

 Þeir sem aðhyllast félagsgerðarhyggju eru sérstaklega áhugasamir um 

fyrirbæri sem eru undir menningu eða mannlegum ákvörðunum komin, þ.e. fyrirbæri 

sem eru háð kenningum, siðvenjum, hegðun, hugtakaskemum ákveðinna einstaklinga, 

eða hópa, á vissum tímum, o.þ.h.6 Félagsgerðarhyggja er raunsæiskenning (e. realist 

account) um eðli einstakra flokka. Hún gengur út á það að ákveðinn flokkur sé alvöru 

mannlegt einkenni, en hann er ákvarðaður af félagslegum eiginleika, frekar en 

náttúrulegum eða líffræðilegum.7 Stundum er greint á milli tveggja félagsgerða. Þá er átt 

við félagsgerð hugmynda og félagsgerð hluta eða tegunda, þ.e. huglægra fyrirbæra 

annars vegar og veraldlegra fyrirbæra hins vegar.8  

Í Categories we live by setur Ásta fram almenna skýringu á félagsgerð undir 

titlinum „félagsgerð sem félagslegt gildi.“ Skýringin virkar á sérhvern eiginleika F: 

félagsgerðin F sem félagslegt gildi fyrir eiginleika B er grundvöllur fyrir veitingu F. Það að 

eiginleiki F er félagsgerður felur einnig í sér úthlutun á félagslegri stöðu. Í grunninn er 

hugmyndin þá sú að til þess að eiginleiki B hafi félagslegt gildi í einhverju samhengi þarf 

                                            
5 Ásta Kristjana Sveinsdóttir, „Fólkstegundir,“ Hugur 1/21 (2009): 52. 
6 Ron Mallon, „A field guide to social construction,“ Philosophy compass 1/2(2007): 94. 
7 E. Diaz-Leon, „What is social construction?,“ European journal of philosophy 4/23 (2013): 1. 
8 E. Diaz-Leon, „What is social construction?,“ European journal of philosophy 4/23 (2013): 3-5. 
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annar eiginleiki F að vera veittur fólki sem talið er að búi yfir B. F er þá félagsgerður 

eiginleiki sem veitir þeim sem býr yfir eiginleika B aukin réttindi eða hömlur.9  

Þetta þýðir að eiginleikinn B hefur einungis félagslegt gildi í vissu samhengi. 

Tökum sem dæmi félagsgerða eiginleikann að vera eldri borgari. Félagsgerðin eldri 

borgari F er félagslegt gildi þess að vera orðinn sextugur, eða eldri, B sem er viðmiðið 

fyrir veitingu félagsgerðarinnar „að vera eldri borgari.“ Það að vera sextugur, eða eldri, 

skiptir ekki alltaf máli en í vissum aðstæðum veitir það aukin réttindi, eða takmörkuð.  

Félagslegir flokkar 

Félagslegur flokkur (e. social category) er flokkur fólks sem deilir félagslegri stöðu í 

ákveðnu samhengi.10 Við tilheyrum öll ýmsum félagslegum flokkum, líklega fleirum en 

við gerum okkur grein fyrir. Einstaklingur getur flokkast sem Íslendingur, hvítur, kona, 

ferðamaður, enginn sérstakur (e. nobody) , samkynhneigður, vinsæll, og svo mætti lengi 

telja. Það er hins vegar algengt að fólk átti sig ekki á því hvaða hópi það tilheyrir fyrr en 

það fer út fyrir þægindarammann sinn.11 Gagnkynhneigður karlmaður er utan gátta á 

hinsegin skemmtistað og hvalveiðimanni yrði ekki endilega vel tekið í hópi grænfriðunga 

.  

Þessum flokkum skiptir Ásta í tvennt eftir því hvernig veiting á sér stað; hvort 

flokkunum er viðhaldið í gegnum stofnanir eða samfélagið. Annars vegar eru „flokkandi 

veittir eiginleikar“ (e. classifying conferral action) sem fela í sér stofnanafengin réttindi 

sem flokka einstakling á grundvelli einhvers eiginleika sem hann er talinn hafa. Hins 

vegar eru „staðsetjandi veittir eiginleikar“ (e. placing conferral action) en þá skipar 

einstaklingur eða hópur í sterkri félagslegri stöðu (e. standing)  einstakling í félagslegan 

flokk, en sá flokkur þarf að vera virkur möguleiki í samhengi þess grundvallar eiginleika 

sem sá einstaklingur er talinn hafa.12 

 

 

                                            
9 ÁSTA, 44-45. 
10 ÁSTA, 48-49. 
11 ÁSTA, 1. 
12 ÁSTA, 49. 
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Félagslegur eiginleiki  

Grunnhugmynd Ástu um félagslega eiginleika (e. social property) er sú að ef eiginleiki 

kemur helst fram í útskýringum á félagslegum staðreyndum, en ekki náttúrulegum, þá 

bendir það til þess að um félagslegan eiginleika sé að ræða.13  

Þetta hugtak er nátengt félagslegum flokkunum enda raðast fólk í félagslega 

flokka eftir félagslegum eiginleikum. Þá er talað um að vera eitthvað; að vera kona, 

rauðhærður, fyndinn, flóttamaður, móðir, afi, forseti, fótboltamaður, vinsæll 

fótboltamaður, eiginkona fótboltamanns o.s.fr. Ásta skiptir félagslegum eiginleikum í 

tvennt:  samfélagslega veitta eiginleika og stofnanaveitta eiginleika.14   

Samfélagslega veittir eiginleikar (e. communal properties) eru þeir eiginleikar sem 

einstaklingi eru veittir af öðrum einstaklingi eða hópi einstaklinga. Sá sem veitir 

eiginleikann þarf að vera í „stöðu“ til þess og sú staða fæst með ýmsum leiðum; með 

virðingu, hræðslu, trausti, vorkunn o.fl. Þá þarf sameiginleg staða þeirra sem veita 

eiginleikann að vera nægilega sterk. Það þýðir að þó að 15 einstaklingum af 20 finnist 

einstaklingur A töff þá er nóg að fjórum finnist það ekki, ef staða þeirra innan hópsins er 

nógu sterk, og þá er einstaklingur A ekki töff innan þessa hóps.15 Þessir fjórir 

einstaklingar njóta þá mestu vinsældanna innan hópsins, eða valda mestum ótta, og 

njóta þess vegna virðingar sem veitir þeim styrkari stöðu innan hópsins. Eins hefur 

hrekkjusvín í skóla ekki rétt til þess að taka nammi af öðrum krökkum en getur það samt 

og kemst upp með það í valdi ótta sem aðrir finna gagnvart honum. 

Stofnana veittir eiginleikar (e. institutional) eru þeir eiginleikar sem veittir eru af 

einstaklingi, eða hópi, sem hefur réttindi til þess að veita þá. Einstaklingarnir sem veita 

þessa eiginleika þurfa að vera í ákveðnum stöðum innan stofnana til þess að geta veitt 

eiginleika, sem dæmi má nefna að prestar og sýslumenn geta gift fólk, þá veita þeir 

eiginleikann að „vera giftur.“16 Eins dæma dómarar í sakamálum um sekt eða sakleysi, 

                                            
13 ÁSTA, 70. 
14 ÁSTA, 15-16. 
15 ÁSTA, 19-20. 
16 ÁSTA, 18-19. 
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eiginleikarnir eru þá að „vera sekur“ eða „vera saklaus“. Stofnana veittir eiginleikar eru 

oft  veittir með málgjörð, en það hugtak er útskýrt síðar í þessum kafla. 

Fólkstegundir  

Þó að Ásta taki ekki beina afstöðu til þess hvort til séu náttúrulegar fólkstegundir (e. 

human kinds) þá notar hún þetta hugtak, „fólkstegundir“ yfir það sem skiptist í 

félagsgerðar og þá mögulega náttúrulegar tegundir fólks.17  

Hugsmíðahyggja  

Hugsmíðahyggja (e. constructionism) fjallar um það hvernig hvernig félagsleg fyrirbæri 

og viðfangsefni meðvitundarinnar þróast í félagslegu samhengi, og hvernig þau verða til 

í samskiptum fólks. 

 Kenningar byggðar á hugsmíðahyggju verja yfirleitt ákveðin viðhorf sem ákvarða 

innihald áður samþykktra kenninga, og sýna oft nákvæma mynd af hagnýtu og sögulegu 

samhengi þeirrar samþykktu kenningar. Þetta leiðir til áframhaldandi 

þekkingarfræðilegra og frumspekilegra ályktana þegar viðhorf hughyggjusinna sýnir 

fram á niðurstöðu sem passar ekki við núverandi skoðun.18  

Málgjörð 

Málgjörð (e. speech act) er tiltölulega gagnsætt orð en það þýðir að eitthvað sé 

framkvæmt með orðum. Samkvæmt J.L. Austin eru ein skýrustu dæmin um málgjörð 

hjónavígslur og nafngiftir. Þegar brúðhjón segja „já“ eða einstaklingur með réttindi 

nefnir annan einstakling (eða fyrirbæri á borð við flugvél eða skip) þá er ekki verið að 

spyrja um álit eða velta einhverju fyrir sér; það er verið að framkvæma. Einstaklingar 

verða ekki hjón fyrr en þeir segja báðir „já,“ og réttur aðili lýsir því yfir. Austin segir þetta 

vera „framkvæmandi setningar.“ Það er þó augljóslega ekki nóg að segja orðin, þau 

verða að vera í réttu samhengi og aðstæðum. Sá sem framkvæmir hjónavígslu þarf að 

hafa réttindi til þess, og þeir sem eru að giftast verða að mega það.19 Ef ekki væri fyrir 

þennan ramma mætti mögulega færa rök fyrir því að hjónavígslur í leikritum væru 

                                            
17 Ásta Kristjana Sveinsdóttir, „Fólkstegundir,“ Hugur 1/21 (2009): 52. 
18 Ron Mallon, „A field guide to social construction,“ Philosophy compass 1/2(2007): 95. 
19 J.L. Austin, How to do things with words, ritstj. J.O. Urmson (London: Oxford Universitiy Press, 1962): 6-9. 
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bindandi fyrir leikarana í hlutverki brúðhjónanna. Austin skilgreinir málgjörðir annars í 

fimm flokka en í rauninni skipta aðeins tveir þeirra máli hér; dæmandi málgjörðir (e. 

verdictives) þar sem dómur fæst, til dæmis, frá kviðdómi eða dómara í íþrótt, en 

niðurstaðan er ekki endilega endanleg; og beitandi málgjörðir (e. exercitives) sem fela 

meðal annars í sér beitingu valds og réttinda, til dæmis til að setja í embætti, kjósa, skipa 

öðrum fyrir eða gefa ráð.20 Eða eins og Ásta útskýrir það snýst dæmandi málgjörð um að 

aðili reynir að halda utan um sjálfstæða staðreynd þegar hann kemst að niðurstöðu en 

með beitandi málgjörð kemur aðili nýrri staðreynd í framkvæmd með orðum.21  

Það sem Austin kallar beitandi málgjörðir svipar til þess sem John R. Searle kallar 

yfirlýsingar (e. declarations). Þetta eru framkvæmandi málgjörðir; það sem málgjörðin 

fjallar um verður til, eða er framkvæmt, með árangursríkum flutningi þeirrar sömu 

málgjörðar.22 Nafnið segir sig sjálft, en dæmi um slíkar yfirlýsingar eru „fundi er slitið“ 

og „ég segi af mér sem formaður“ og „ég tilnefni þig sem fulltrúa.“  

Samhengishyggja  

Orðabókarskilgreining á samhengishyggju (e. contextualism) er að „sérhver kenning sem 

leggur áherslu á mikilvægi samhengis við úrlausn verkefna eða við að sýna fram á 

merkingu hugtaka.“ 23 Þetta má heimfæra á margar fræðigreinar en getur einnig átt við 

dags daglega; hestur er stór í samanburði við kött en lítill í samanburði við fíl.  

Innan frumspeki fjallar samhengishyggja um þýðingu eða eðli hugtaka sem getur 

breyst eftir samhengi, þ.e. hvernig sama hugtakið getur haft tvær, jafnvel fleiri 

merkingar, í ólíku samhengi. Til dæmis þýðir það að vera kona ekki endilega alltaf það 

sama, það fer eftir samhengi en það verður útskýrt betur í næstu köflum. 

 

 

 

                                            
20 J.L. Austin, How to do things with words, ritstj. J.O. Urmson (London: Oxford Universitiy Press, 1962): 150-151. 
21 ÁSTA, 13-14. 
22 John R. Searle, The construction of social reality (New York: The Free Press, 1995), 34. 
23 Snara.is, þarf að fletta upp enska orðinu: contextualism. 



10 
 

Samsetningarhyggja  

Samsetningarhyggja (e. constructivism) er í grunnin þekkingarfræðileg kenning sem 

fjallar um það hvernig þekking byggist ávallt á þeirri þekkingu sem fyrir er eða að þekking 

byggist á reynslu; þekking er reynsla. Innan greina sem fjalla ekki um þekkingu, sem slíka, 

snýst samsetningarhyggja um það hvernig fyrirbæri eru samsett, og hvernig skilningur 

okkar á þeim getur aukist með því að greina ólíka hluta hennar.24 

Greining á því hvernig fyrirbæri eru samsett snýr að því að skoða hvert gildi hvers 

eiginleika er og hvernig sá eiginleiki öðlast þetta gildi. Það eru engir náttúrulegir grunn 

eiginleikar, frekar málgjörðir sem skipa einstaklinga í hlutverk.25 Ásta byggir sína 

kenningu um veitingahyggju á samsetningarhyggju.26  

Auðkenni   

Það eru ýmsar kenningar til um auðkenni (e. identity), um það hvernig við lítum á og 

upplifum okkur sjálf. Hegelska expressjóníska hugmyndin er sú að aðili móti hugmynd 

eða líkan af sjálfum sér og tengingu sinni við heiminn og fylgi því eftir með því að leika, 

eða raungera, þessa hugmynd.27 Linda Martín Alcoff skiptir félagslegum auðkennum í 

tvennt. Hún talar um „almennt auðkenni“ (e. public identity) og „lifaða huglægni“ (e. 

lived subjectivity). Almennt auðkenni snýr að félagslegri staðsetningu, því hvernig aðrir 

sjá okkur, flokkun og samskiptum (samsvarar hlutlægu auðkenni hjá Ástu) en lifuð 

huglægni kemur ekki endilega fram opinberlega og er mögulega upplifað og mótað af 

öðrum hugmyndum.28 Amélie Rorty og David Wong telja auðkenni almennt myndast af 

uppsetningu aðal eiginleika sem kerfislega (systematic) setja mark sitt á líf manneskju.29 

Félagslegt auðkenni sem félagsleg staðsetning (e. social identity as social location) 

Ásta bendir á það að hvernig mismunandi eiginleikar eru meira, eða minna, áberandi í 

ólíku samhengi. Stundum verða þeir ekki bara meira áberandi heldur verðum við líka 

einstaklega meðvituð um að við séum áberandi.30 Það að vera hvítur er ekki áberandi í 

                                            
24 David L., „Constructivism,“ Learning Theories, https://www.learning-theories.com/constructivism.html. 
25 ÁSTA, 58-59. 
26 ÁSTA, 52. 
27 ÁSTA, 63. 
28 ÁSTA, 82. 
29 ÁSTA, 115. 
30 ÁSTA, 114. 
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hópi hvítra manna, en það verður kannski áberandi ef aðeins einn er hvítur í 10 manna 

hópi.  

Samkvæmt Ástu þurfum við kenningu um félagslegt auðkenni til þess að skilja 

ákveðnar hömlur og réttindi sem hafa áhrif á líf fólks og val sem eru ekki beinar 

afleiðingar líkamlegra eða andlegra persónueinkenna, hæfileika, tilhneiginga eða 

löglegrar stöðu.31  

Skilgreiningarhyggja  

Skilgreiningarhyggja (e. constitutionalism) er kenning innan stjórnmálafræði og 

heimspeki sem á rætur sínar að rekja til stjórnskipunarkenninga John Locke og stofnenda 

Ameríska lýðveldisins. Í grunninn snýst þessi kenning um það að valdhöfum (t.d. 

ríkisstjórn) beri að vinna innan lagalega heftandi ramma og að völd þeirra eða lögmæti 

séu háð þessum hömlum.32 Þá þarf lagalega heftandi ramminn að vera eitthvað sem ekki 

er hlaupið að því að breyta, ef það er á annað borð hægt, þ.e. stjórnarskrá sem er 

grundvallarlög ríkis.  

Í dag á þessi kenning ekki einungis við um stjórnmálaheimspeki heldur er hægt 

að beita skilgreiningarhyggju á ýmislegt en með misgóðum árangri. Ásta túlkar 

skilgreiningarkenningu John R. Searle33 á þann veg að „viðkomandi hlutur eða persóna 

hefur eiginleikann ef hún uppfyllir skilyrðið eða skilyrðin sem skilgreiningin á 

eiginleikanum segir til um.“34 Eins og Ásta segir þá verður hlutverk dómara, í fótbolta til 

dæmis, þekkingarfræðilegt því rangstæða er rangstæða, óháð því hvort dómarinn sér 

það eða ekki. 35 Honum er einfaldlega ætlað að dæma það sem raunverulega gerist. 

Önnur leið er að flokka fótbolta eiginleikana í tvennt: þá sem dómarinn tekur eftir og þá 

sem hann tekur ekki eftir. Í rauninni eru það bara þeir sem dómarinn tekur eftir sem 

skipta máli.36 

                                            
31 ÁSTA, 116. 
32 Wil Waluchow, „Constitutionalism,“ Stanford Encyclopedia of Philosophy 
https://plato.stanford.edu/entries/constitutionalism/. 
33 John R. Searle, The construction of social reality (New York: The Free Press, 1995). 
34 Ásta Kristjana Sveinsdóttir, „Fólkstegundir,“ Hugur 1/21 (2009): 56. 
35 ÁSTA, 10 og Ásta Kristjana Sveinsdóttir, „Fólkstegundir,“ Hugur 1/21 (2009): 56. 
36 ÁSTA, 11. 
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Viðbragðakenning  

Samkvæmt almennri túlkun á kenningum um viðbragsháða (e. response-dependent) 

eiginleika þá er eitthvað í viðkomandi hlut sem óformlega ákvarðar (e. casually 

determines) viðbrögð sem fjallað er um. Hugmyndin um viðbragðsháða eiginleika 

gengur út á það að þrátt fyrir að eiginleiki sé háður viðbrögðum viðfanga þá er hann 

bundinn einhverjum hlutlægu atriði viðfangsins. Það er þá orsakasamband á milli 

hlutarins og viðbragðanna. Samkvæmt viðbragðakenningu orsakast litir, til dæmis, af því 

að það er eitthvað í yfirborði hlutar sem endurspeglar ljósi þannig að hann virðist vera 

af tilteknum lit.37  

 

  

                                            
37 ÁSTA, 12-13. 
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2. kafli: Veitingahyggja 

Við sem manneskjur búum yfir ýmsum eiginleikum og það sem gerir hvern einstakling 

einstakan er misjöfn samsetning þessara eiginleika. Eiginleikana er gróflega hægt að 

flokka í tvennt, þ.e. náttúrulega og félagsgerða. Öfugt við félagsgerðu eiginleikana þá 

eru náttúrulegir eiginleikar meðfæddir, eða þeir eiginleikar sem mótast ekki af þátttöku 

einstaklings í samfélagi.   

Einhverjum kann að þykja augljóst að það að vera fyndinn er félagsgerður 

eiginleiki; maður er varla fyndinn nema í samskiptum við aðra. En það að vera hávaxinn? 

Einstaklingur getur verið 2 metrar á hæð en er hann hávaxinn nema í samanburði við 

aðra lægri? Eins má velta háralit fyrir sér. Allir sem hafa hár eru með einhvern 

náttúrulegan lit en á ákveðnum tímum í ákveðnum samfélögum gat rautt hár styrkt grun 

um að viðkomandi væri norn. Og hvað með alla ljóskubrandarana?  

Í þessari ritgerð skipta náttúrulegu eiginleikarnir ekki máli, nema að því marki að 

ekki er alltaf auðvelt að greina þá frá hinum félagsgerðu og þar kemur veitingahyggjan 

til aðstoðar.  

Hvað er veitingahyggja? 
Veitingahyggja,  eins og Ásta setur hana fram í Categories we live by, er kenning 

semfjallar um það hvernig sumir eiginleikar eru veittir. Þá er átt við það hvernig tilteknir 

eiginleikar eiga uppruna sinn ekki í fyrirbærinu, sem veitingunni er úthlutað, heldur 

einhverju utan að komandi. Eitt dæmið sem Ásta notar sjálf til útskýringar er úr 

hafnabolta: það hvort kast er tekið gilt veltur á því hvort það fellur að vissum reglum en 

það er dómarans að úrskurða um hvort svo sé. Þrátt fyrir að auðvitað falli kastið að 

einhverjum náttúrulögmálum, þá eru staðreyndir um lögmæti kastsins ekki til utan þess 

sem dómarinn dæmir. Þannig er það dómarinn sem veitir kastinu annað hvort þann 

eiginleika að vera gilt eða ógilt.38 Þetta gefur rými bæði fyrir mistök hjá dómaranum, 

hann dæmir það sem hann sér en ekki nauðsynlega það sem raunverulega gerist, og 

skiptar skoðanir hjá áhorfendum eða leikmönnum.  

                                            
38 ÁSTA, 8-9. 
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Í grunninn byggist kenningin á 5 atriðum sem hafa þarf í huga þegar fjallað er um 

veitta eiginleika:  

 Eiginleiki: hver er eiginleikinn sem verið er að veita. 

 Hver: hver eða hverjir veita eiginleikann. 

 Hvað: hvað veldur eiginleikanum; afstaða, ástand eða framkvæmd. 

 Hvenær: við hvaða aðstæður fer veitingin fram. 

 Viðmið: við hvað er miðað þegar veitingin fer fram, ef eitthvað.39 

Tökum sem dæmi eiginleikann „að útskrifast með B.A. próf í heimspeki frá 

Háskóla Íslands.“ Þá er það rektor H.Í. sem veitir eiginleikann, vegna þess að ákveðnir 

kennarar hafa talið tiltekinn nemanda standast vissa áfanga á réttum tíma. Veitingin fer 

fram við athöfn að námi loknu þar sem staðfest er að nemandinn hefur staðist fyrir fram 

ákveðin viðmið, hann hefur náð tilteknum fjölda eininga. 

Almenn veitingahyggja virkar frekar einföld, þegar verið er að tala um veitta 

eiginleika í hafnabolta eða sem háskólagráður. Málið flækist hins vegar þegar farið er að 

tala um veitta félagsgerða eiginleika. Þá þarf að hafa fleira í huga; það þarf að finna út 

hvaða eiginleikar eru félagsgerðir, í hvaða flokka þeir skipa fólk og hvernig þeim flokkum 

er viðhaldið.  

Ásta vill meina að kyn sé veittur eiginleiki, nánar til tekið stofnana veittur 

eiginleiki, vegna þess að kyn er ekki skýrandi eiginleiki þegar kemur að getnaði heldur er 

kyn skýrandi eiginleiki þegar kemur að skiptum félagslegra úrræða, réttindum og 

kvöðum. Þegar hún segir að kyn sé ekki skýrandi eiginleiki við getnað þá vísar hún til þess 

að það er til fólk sem er óvéfengjanlega af tilteknu kyni en getur samt ekki getið börn.40  

Þrátt fyrir að leitað sé að líkamlegum einkennum þá getur niðurstaðan samt 

orðið sú að um stofnana veittan eiginleika sé að ræða. Þegar Ásta setur dæmið upp 

samkvæmt skipulagi veitingahyggjunnar lítur það svona út: 

                                            
39 ÁSTA, 8. 
40 ÁSTA, 70-71. 
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 Eiginleiki: að vera kvenkyns, karlkyns. 

 Hver: lögvald, samkvæmt sérfræðiáliti lækna, annarra 

 heilbrigðisstarfsmanna, og foreldra. 

 Hvað: skráning kyns í opinberum gögnum, á grunni vitnisburðar foreldra, 

 lækna, og annarra. Úrskurður lækna (og mögulega annarra) á því hvaða 

 kynhlutverk hentar best, miðað við tilfallandi líkamleg einkenni. 

 Hvenær: við fæðingu, eða eftir aðgerð og hormónameðferð. 

 Viðmið: markmiðið er að finna eins mörg staðalímyndar einkenni kyns og 

 mögulegt er, og læknar framkvæma aðgerðir í þeim tilfellum þar sem þarf 

 að laga líkamleg einkenni betur að staðalímyndum karlkyns og kvenkyns.41 

Þannig gerist það að þrátt fyrir að eiginleikinn virðist vera náttúrlegur þá er hann 

í raun félagslegur; hann er stofnana veittur eiginleiki sem veitir viðkomandi lagalega 

stöðu. 

Eitt af markmiðunum sem Ásta setti sér í skrifum bókarinnar var að ná utan um 

félagsgerðina á bak við slagorð femínistanna sem Beauvoir veitti innblástur: kyngervi er 

félagslegt gildi kyns. Hún telur hins vegar tvennt setja strik í reikninginn. Annars vegar, 

þá er kyn ekki líffræðilegur eiginleiki, og hins vegar þá er kyngervi alveg háð samhengi. 

Það er hægt að fara frá því að vera karlmannlegur karl yfir í það að vera kvenleg kona, 

og allt þar á milli, innan marka eins dags. Það fer eftir samhenginu hvaða eiginleikar eru 

mest áberandi, þ.e. hvort maður er í vinnunni, heima, á skemmtistað, í hópi kvenna eða 

karla og hvað eiginleikum fólk er að leita eftir; kynhlutverki, líkamstúlkun, samfélagslegu 

hlutverki, hlutverki í líffræðilegri fjölgun, o.s.fr.42  

Svona setur Ásta kyngervi inn í ramma veitingahyggju: 

 Eiginleiki: kyngervi G, til dæmis kona, karl, trans. 

 Hver: einstaklingar í sem eru í sterkri stöðu í tilteknu samhengi. 

 Hvað: sú skynjun einstaklings S að manneskja búi yfir viðmiði P. 

 Hvenær: í tilteknu samhengi. 

                                            
41 ÁSTA, 72. 
42 ÁSTA, 73-74. 



16 
 

 Viðmið: viðmiðið P, sem getur verið hlutverk í líffræðilegri fjölgun, 

 líkamstjáning, samfélagslegt hlutverk, o.fl.43 

Kyngervi er þess vegna samfélagslega veittur eiginleiki, sem er veittur í hvaða 

mögulega samhengi sem einstaklingur finnur sig; það er óumflýjanlegt og hefur áhrif alla 

aðra eiginleika. Þessi sífellda veiting kyngervis á sér stað með því sem Ásta kallar 

kyngerviskort (e. gender map). Samkvæmt þeirri hugmynd fylgja slíku korti kyngervis 

hlutverk, og þeim fylgja hömlur og réttindi. Í sérhverjum aðstæðum er einstaklingi veitt 

kyngervi, af öðru fólki sem er í stöðu til þess, og þar er vísað til fyrri aðstæðna sama fólks. 

Í hverjum aðstæðum eiga sér stað eins konar samningaviðræður um það hvaða 

kyngerviskort skal virkja, hver leikur hvað og hvað hvert hlutverk á að innihalda.44  

En hvað höfum við sjálf að segja um þessa veittu eiginleika? Hefur 

einstaklingurinn sjálfur ekkert að segja um sitt eigið kyngervi? Hvers vegna upplifum við 

stundum að við pössum vel inn í hóp, og stundum ekki?  

Samkvæmt Ástu er hugmyndin um félagslegt auðkenni ákveðin lausn til þess að 

útskýra vissar hömlur og réttindi á líf fólks og þau tækifæri sem hljótast af því að ýmis 

einkenni sem það hefur skipta máli í félagslegu samhengi. Þessar hömlur geta verið 

settar af öðrum, eða einstaklingi sjálfum. Það eru nokkrar hömlur sem Ásta telur að slík 

kenning þurfi að taka á: (1)  réttmæt umfjöllun um hvernig auðkenni er þvingað af 

öðrum; (2) réttmæt umfjöllun um okkar eigið framlag til auðkennis okkar; (3) réttmæt 

umfjöllun um hversu ákaflega samhengisháð auðkenni okkar er; (4) gera grein fyrir 

fyrirbærinu „áliti“ (e. passing); (5) gera grein fyrir skurðmengjum margvíslegra hliða 

auðkennis okkar; (6) að vera samrýmanleg mögulegum kenningum um áhrif sem 

auðkenni kann að hafa ástæður gjörða.45 

Til þess að útskýra þetta setur Ásta fram myndhverfingu sem hún kallar 

„auðkenni sem félagslega staðsetningu“ sem útskýringu á því hvert hlutverk einstaklinga 

er í uppbyggingu, og þá líklega viðhaldi, félagslegra flokka sem tekur jafnframt á þessum 

                                            
43 ÁSTA, 74-75. 
44 ÁSTA, 75-76. 
45 ÁSTA, 116. 
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hömlum. Myndhverfingin snýst um hvaða eiginleikar eru skýrandi í vissum aðstæðum og 

hvaða eiginleikar eru áberandi í einhverjum aðstæðum en ekki öðrum. Í skák eru bara 

vissar líkamlegar hreyfingar sem þýða eitthvað í samhengi leiksins. Samkvæmt reglunum 

eru sumar líkamlegar hreyfingar leyfilegar, aðrar ekki og loks skipta einhverjar engu máli. 

Það að klóra sér í hausnum þýðir ekkert, en að hreyfa peð á borðinu á vissan hátt þýðir 

eitthvað.46  

Reglurnar sem ber að fylgja í skák eru stofnanasettar reglur. Það eru reglur sem 

gefa vissri hegðun eða eiginleika merkingu í tilteknu samhengi og skapa þannig nýtt 

fyrirbæri. Einnig eru til takmarkandi reglur og almenn viðmið. Takmarkandi reglur setja 

því sem við gerum skorður. Þegar maður keyrir bíl verður að fylgja vissum reglum og ef 

þær eru brotnar er ekki lengur verið að keyra löglega. Almenn viðmið eru þau viðmið 

sem hegðun okkar er miðuð við, af okkur sjálfum og öðrum. Ef maður vill spila skák vel 

er ekki nóg að fylgja stofnanasettu reglunum heldur þarf að átta sig á viðmiðunum sem 

þarf að ná til þess að vera álitinn góður í skák. Það fer eftir samhengi hvaða eiginleikar 

eru skýrandi, og einhverjir þeirra verða félagslega áberandi eða mikilvægir. Það eru 

þessir félagslega áberandi eiginleikar sem verða viðmiðin fyrir veitingu ákveðins 

félagslegs eiginleika í því samhengi en félagslega mikilvægu eiginleikarnir eru viðmiðin 

fyrir staðsetningu. Hins vegar þarf að hafa í huga að það er ekki raunverulegi áberandi 

eiginleikinn sem skiptir máli, heldur sú skynjun að hann sé til staðar. Sú skoðun fólks að 

einstaklingur búi yfir félagslega áberandi eiginleika í vissu samhengi setur þessum 

einstaklingi ramma um það sem hann má gera í þessu samhengi. Skynjun fólks á þeim 

eiginleika staðsetur einstakling þannig í einn þeirra félagslegu flokka sem eru í boði í 

þessu samhengi.47 Oftast skiptir háralitur ekki máli í félagslegu samhengi en ef rautt hár 

er álitið eitt af mögulegum einkennum norna breytist það. Ef það koma upp aðstæður 

þar sem nornum er kennt um einhvern atburð, verður rautt hár mögulega félagslega 

áberandi. Þá verða rauðhærðar konur líklega varar um sig, og passa að gera ekkert 

(annað) sem getur tengt þær við iðkun galdra. Þannig setur rauða hárið þeim konum 

                                            
46 ÁSTA, 118-119. 
47 ÁSTA, 119-120. 
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sem það hafa vissar hömlur í hegðun og annað fólk veitir þeim kannski þann eiginleika 

að vera norn, þó þær hafi ekki annað en rauða hárið til að styðja þá flokkun. 

Myndhverfingin virkar vel til þess að útskýra hvernig eiginleikar eða hegðun eru 

skýrandi eða félagslega mikilvæg eftir samhengi. Þrátt fyrir það nær hún ekki að útskýra 

allt. Þar koma félagskort til aðstoðar en þau útskýra stöðu einstaklings ákveðnum 

aðstæðum. Allir einstaklingar eru með slík kort yfir sín félagslegu tengsl í hverjum 

tilteknum aðstæðum. Þannig staðsetja þeir sjálfa sig og aðra í hverju samhengi, 

meðvitað eða ómeðvitað. Hver og einn hegðar sér svo í samræmi við það að staða hans 

á kortinu sé rétt. Það eru svo þeir hlutar kortanna sem skarast sem setja af stað 

samningaviðræður um það hvaða hlutverk hver má leika í hvaða aðstæðum. Kortin eru 

fleiri en eitt enda þarf hver og einn að velja kort sem hentar hverjum aðstæðum best. Í 

hverjum aðstæðum eiga sér stað nýjar samningaviðræður um það hvaða félagskort 

hefur yfirhöndina og hvar hver einstaklingur í þeim aðstæðum er staðsettur á því korti. 

Sú staða skapar hverjum einstaklingi auðkenni í því samhengi. Þetta kallar Ásta hlutlægt 

félagslegt auðkenni og við erum ekki endilega meðvituð um hvert það auðkenni er þrátt 

fyrir að búa alltaf yfir því. Hlutlæga félagslega auðkennið er staðsetning okkar á 

félagskortinu í því samhengi sem við tengjum við í hverjum aðstæðum.48  

Það er samt tvennt sem setur kenningu Ástu um auðkenni hömlur. Annars vegar 

er það álit og hins vegar skurðpunktar. Sumar kenningar um félagsgerðir vilja að gerður 

sé greinarmunur á því að vera K og því að vera skynjaður sem K. Samkvæmt Ástu þarf 

hins vegar ekki að gera þann greinarmun, vegna þess að í hennar kenningu er í rauninni 

ekki gerður greinarmunur þar á; ef maður er skynjaður sem K þá jafngildir það því að 

vera K. Manneskja er álitin vera kona, ef hún er talin uppfylla viðmið fyrir veitingu 

stöðunnar að vera kona, jafnvel þótt hún hafi ekki eiginleikann og vitneskja um það geti 

breytt stöðunni. Þetta skýrir ekki muninn en gefur rými fyrir misskilning.49 Fínlegur karl, 

sem einhverra hluta vegna klæddur í kjól, gæti verið álitinn kona í vissum aðstæðum. Þá 

                                            
48 ÁSTA, 122-123. 
49 ÁSTA, 123-124. 
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er hann kona í því samhengi, ef sá sem heldur það er í nægilega sterkri stöðu, eða fær 

ekki frekari upplýsingar. 

Hvað varðar skurðpunktana þá hefur það flækst fyrir fræðimönnum hvernig 

hægt sé að fjalla um eitt félagslegt auðkenni einstaklings án þess að taka öll félagslegu 

auðkenni hans með í reikninginn, þ.e. hvernig hægt er að fjalla um kyngervi án þess að 

fjalla um kynhneigð, kynþátt, stétt o.þ.h. Ásta segir þetta ekki vandamál því auðkenni 

ræðst alltaf af samhenginu. Í tilteknu samhengi er það félagslega áberandi að vera kona, 

í öðru svört kona, o.s.frv.50 

Hvers vegna veitingahyggja? 
Í Categories we live by setur Ásta ekki bara fram sína kenningu um veitingahyggju heldur 

ber hún hana saman við aðrar kenningar á borð við skilgreiningarhyggju, kenningar um 

viðbragðháða eiginleika, málgjörðakenningar. Hér verður stiklað á stóru um þann 

samanburð, með dæmunum hennar um hafnabolta. 

Veitingahyggja og skilgreiningarhyggja bjóða hvorug sérstaklega góða aðferð til 

þess að vinna með eiginleika í hafnabolta en geta það samt; samkvæmt 

skilgreiningarhyggju þarf að flokka eiginleika í tvennt, þ.e. þá sem dómarinn tekur eftir 

og þá sem hann verður ekki var við en aðeins þeir fyrri skipta máli í leiknum; hins vegar 

hefur dómarinn, samkvæmt veitingahyggju, rými til að ruglast á raunverulegu ferðalagi 

boltans, en hann má ekki ruglast á því hvort kast er gilt eða ógilt. Veitingahyggjan hefur 

hins vegar yfirhöndina þegar fjalla á um félagslega eiginleika á frumspekilegan hátt 

vegna þess að þá er fjallað um þá eiginleika sem skipta máli í félagslegum aðstæðum, 

ekki þá sem ættu að skipta máli.51 

Samkvæmt viðbragðakenningu er orsakasamband á milli hlutar og viðbragða, 

það er eitthvað í hlutnum sem veldur tilteknum viðbrögðum en þegar eiginleiki eru 

veittur getur eitthvað viðmið verið til staðar, án þess að þar sé orsakasamband á milli. Í 

hafnabolta orsakar ákveðin ferð boltans hvaða dóm dómarinn fellir, falli boltinn innan 

viss svæðis getur dómarinn ekki annað en dæmt kastið gilt. Viðbragðakenning um 

                                            
50 ÁSTA, 124-125. 
51 ÁSTA, 10-11. 
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félagsgerða eiginleika orsakar þá að það sé eitthvað í einstaklingi sem orsakar ákveðin 

viðbrögð hjá öðrum. Slík kenning á erfitt með að skýra eiginleika á borð við þann að vera 

kona, sem hefur þýtt ólíka hluti á mismunandi tímum. Þá þarf einhver eiginleiki (líklega 

líkamlegur) að vera til staðar í viðkomandi sem orsakar þau viðbrögð hjá öðrum að hún 

sé kona. Hins vegar gjörólíkir líkamlegir eiginleikar virðast geta framkallað svipuð 

viðbrögð. Aðal gallinn er þó sá að samkvæmt viðbragðakenningu er kynferði líkamlegur 

eiginleiki.52  

Það sem veitingahyggjan hefur þó helst fram yfir skilgreiningarhyggju og 

viðbragðakenningu er að samkvæmt veitingahyggju skiptir skynjun máli, ekki 

raunveruleg tilvist eða orsakasamhengi. Það gildir um bæði samfélagslega veitta 

eiginleika og stofnana veitta eiginleika. Þegar samfélagslegir eiginleikar eiga í hlut er það 

skynjun fólks á tilteknum eiginleika, sem einstaklingur er talinn búa yfir, sem verður til 

þess að fólk dæmir eða telur þann eiginleika vera til staðar. Í tengslum við stofnana veitta 

eiginleika skiptir skynjunin höfuðmáli þegar afdráttarlaus veiting slíks eiginleika fer 

fram.53 

Ásta fjallar einnig um málgjörðakenningar þeirra J.L. Austin og John Searle (sjá 

bls. 8), og hvernig málgjörðir veitingahyggjunnar skera sig frá þeim. Þeirra kenningum 

má skipta í tvennt. Annars vegar dæmandi málgjörðir, þar sem viðkomandi reynir að 

koma auga á sjálfstæða staðreynd þegar hann dæmir; hins vegar eru það beitandi 

málgjörðir, sem Searle kallar yfirlýsingar, þar sem viðkomandi býr til nýja staðreynd með 

orðum. Veiting eiginleika með málgjörð sker sig frá þeirra kenningum að því leiti að þær 

eru alltaf beitandi og venjulega líka dæmandi, þær sameina hvort tveggja. Frá sjónarhóli 

veitingarhyggju snúast dæmandi málgjörðir Austin um það að við erum alltaf að vinna 

með tvö lög af staðreyndum, eða eiginleikum. Það eru annars vegar eiginleikarnir sem 

við reynum að átta okkur á og hins vegar eiginleikarnir sem við veitum. Þó að kenningar 

þeirra falli ekki alveg að veitingahyggjunni sýna þær að málgjörðir eiga þátt í því að 

                                            
52 ÁSTA, 12-13 og Ásta Kristjana Sveinsdóttir, „Fólkstegundir,“ Hugur 1/21 (2009): 55. 
53 ÁSTA, 24-25. 
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úthluta, meðal annars, stöðu.54  Málgjörðir Searle útskýra til dæmis þá félagslegu flokka 

sem eiga við þegar staðan eða eiginleikinn sem veittur er, er stofnana veittur.55 

 

3. kafli: Hvernig ertu kona? 

 Í ljósi sögunnar er ekkert erfitt að átta sig því hvers vegna við veltum kyngervi kvenna 

svona mikið fyrir okkur. Það hefur alls ekki alltaf verið auðvelt að vera kona, og kannski 

er það ekki heldur staðan í dag (a.m.k. ekki alls staðar í heimunum). Konur voru lengi 

jaðarsettar, líkt og um minnihlutahóp væri að ræða, og það örlar enn á því í samfélaginu 

okkar. Konur lenda enn í því að ekki sé hlustað á þær (t.d. hjá læknum og í stjórnmálum) 

og hrútskýringar (e. mansplaining) eru þekkt fyrirbæri. Þrátt fyrir að örugglega megi 

segja að konur á Íslandi séu betur settar en konur á ýmsum öðrum stöðum í heiminum 

er staða þeirra enn að einhverju leiti undirskipuð. Hér eru konur enn í dag færri í 

stjórnunarstöðum, á Alþingi og ofbeldi gegn konum er enn áberandi. Þess vegna er ekki 

skrítið að málið sé enn á dagskrá. Hins vegar þá útskýrir það samt ekki hvernig kona er 

kona. 

 Samkvæmt kenningunni hennar Ástu hljótum við að samþykkja að bæði kyn og 

kyngervi séu veittir eiginleikar, og þá félagslega veittir. Kyn er veitt af sérfræðingum 

innan stofnana, mögulega af fengnu áliti frá öðrum sérfræðingum. Kyngervi er veitt í 

félagslegum aðstæðum og er breytilegt eftir aðstæðum. Óskastaðan hlýtur að vera sú 

að þurfa ekki allar þessar skilgreiningar. Kyn ætti ekki að skipta máli í neinum aðstæðum 

nema þegar kemur að því að geta barn og mögulega öðrum læknisfræðilegum eða 

erfðatengdum tilfellum.  

Kyngervi er risastór partur af sjálfsmynd og getur varla bara verið háð því hvernig 

aðrir sjá okkur, en um leið hefur álit annarra yfirleitt einhver áhrif á sjálfsmynd okkar 

flestra (en mismikil). Þrátt fyrir að aðrir veiti okkur eiginleika á borð við það að vera 

vinsæl, klár, skemmtileg, lágvaxin eða annað álíka er þá virkilega hægt að segja það sama 
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um kyngervi? Lengi vel var kyngervi ekki aðskilið frá kyni. Einstaklingar voru annað hvort 

karlar eða konur, enda ekkert annað í boði. Enn eru flestar konur kvenkyns, fæddar í 

kvenkyns líkama eins og flestir karlar eru karlkyns fæddir í karlkyns líkama. Það eru því 

einhver tengsl á milli kyns og kyngervis, þótt þau séu kannski ekki alltaf til staðar. Þó að 

hugmyndir Simone de Beauvoir og Judith Butler séu ólíkar eru þær báðar heillandi á sinn 

hátt. Að kyngervi sé samfélagsleg birtingarmynd kyns er ekki fjarstæðukennd hugmynd 

en það er ekki sjálfgefið að kyngervið fylgi líffræðilegu kyni. Þess vegna er auðveldara að 

tengja við kenningar Butler í dag þegar þessi tengsl eru ekki endilega álitin sjálfgefin. Til 

dæmis eru  eru sumir kynsegin, en það er ekkert líffræðilegt hvorugkyn.  

Nú hefur málið flækst til muna. Líffræðilegu kynin eru að minnsta kosti tvö og 

kyngervin fleiri; flestir eru karl eða kona, einhverjir vilja skilgreina sig sem kynseginn, 

aðrir eru transkarlar eða transkonur og sjálfsagt er listinn lengri. Samkvæmt Ástu höfum 

við sjálf mjög takmörkuð áhrif á það hvernig aðrir skilgreina okkur. Þrátt fyrir að við 

staðsetjum okkur sjálf á félagskortinu okkar í hverjum tilteknum aðstæðum, um leið og 

alla hina, þá þýðir það ekki að allir hinir setji okkur á sama stað á sínu korti. Einu skiptin 

þar sem einstaklingur getur verið fullkomlega viss um eigin staðsetningu á slíku korti er 

þegar hann er einhvers staðar einn, eða kannski í félagsskap einhverra sem hann treystir 

fullkomlega.  

 Eitt af því sem Ásta fjallar ekki um í Categories we live by, og sem er kannski 

erfiðast að átta sig á, er hvaða eiginleikar það eru sem konu eru veittir, sem gera það að 

verkum að hún er álitin vera kona. Þó að kyngervi sé ekki líkamlegt, ekki líffræðilegt, 

virðast það oft vera líkamlegir eiginleikar sem valda því að við veitum tilteknum aðila, að 

minnsta kosti áður en við kynnumst honum, þann eiginleika að vera kona. Ef ég sé 

manneskju, sem ég hef aldrei hitt áður og þekki ekkert til, sem hefur vissa líkamlega 

eiginleika og klæðir sig á tiltekinn hátt reikna ég með því að hún sé kona. Að vera með 

brjóst og breiðar mjaðmir, að vera með sítt hár eða að vera klæddur í kjól eru eiginleikar 

sem við höfum lengst af bara tengt við konur. Þess vegna ruglar það okkur oft ef við 

sjáum einstakling sem er klæddur í föt, sem einhverra hluta vegna eru skilgreind sem 

kvenfatnaður, en hefur einhverja aðra eiginleika sem við tengjum við karlmenn. Kannski 

er hann í kjól en er hávaxinn og beinvaxinn með áberandi kjálka. Þessi einstaklingur getur 
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líka verið mitt á milli í öllu, klæddur í föt sem einkenna hvorugt kynið (t.d. gallabuxur, 

leðurjakka og grófa skó) og án afgerandi líkamlegra eiginleika sem eru einkennandi fyrir 

annað hvort kynið. 

Staðreyndin er sú að þó að við höfum einhverjar hugmyndir um hvað er kvenlegt 

eða karlmannlegt þá myndu margir segja að þetta væru úreltar hugmyndir. Nú er 

bannað samkvæmt lögum að mismuna fólki eftir kyni. Kyngervi og kyn (og fleira) á ekki 

að skipta máli við þátttöku einstaklings í samfélaginu. Slíkt jafnrétti og krafan um það er 

nauðsynlegur hluti af nútíma lýðræðis- og jafnréttissamfélagi. Þess vegna getur verið 

erfitt að átta sig á þessari þörf okkar til þess að skilgreina okkar eigið kyngervi og átta 

okkur á kyngervi annarra. Við viljum hafa réttinn til þess að vera það sem við erum, um 

leið og við viljum eiginlega að það skipti ekki máli. Eitt vandamálið er það að þrátt fyrir 

það að lagalega séu allir Íslendingar jafnir þá eru konur enn miklu færri í 

stjórnunarstöðum, það er síður hlustað á konur og við höfum enn einhverjar hugmyndir 

um ákveðin kynjahlutverk. Með lögum um jafnrétti og reglum um kynjakvóta er reynt að 

jafnahlutföll karla og kvenna á vinnumarkaði.  Annað vandamál er sennilega það að 

þegar við tölum saman þá þurfum við að vita hvaða fornöfn á að nota, við viljum vita 

hvernig á að ávarpa viðmælandann eða hvernig hann vill láta ávarpa sig. Í tungumáli á 

borð við íslensku þarf einstaklingur að vita í hvaða kyni hann á að tala því annars leiðir 

tungumálið hann í flækju. Partur af því að bera virðingu fyrir viðmælanda sínum felst í 

að ávarpa hann rétt.  

Sally Haslanger álítur, eins og Ásta, að kyngervi sé félagslegur flokkur, og hún 

hefur í brennidepli hin fjölbreyttu félagslegu tengsl sem félagslega flokka karlmenn sem 

ráðandi og konur sem óæðri þeim. Hún leggur sérstaka áherslu á jafnrétti og 

kynferðislegt ójafnrétti, vegna þess að hún telur aðalástæðu þess að kyn sé aðskilið frá 

kyngervi vera þá staðreynd að karlar og konur eru ekki eru ekki einungis líkamlega ólík 

heldur er félagsleg staða þeirra ekki sú sama. Hún bendir á að helsta vandamálið sé að 

almennt hafi samfélög veitt einstaklingum með karlkyns líkama forréttindi. Á móti hefur 

samfélögum tekist með margvíslegum hætti að stjórna og nýta kynferðislega eiginleika 
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og æxlunarfæri kvenkynsins.56 Samkvæmt Haslanger þyrfti að endurskoða túlkanir á kyni 

og kyngervi enda ætti ekki að að flokka fólk (félagslega) eftir líffræðilegum eiginleikum 

þar sem öll mismunun á grundvelli tegunda kynferðis og æxlunarfæra er pólitísk.57  

Katharine Jenkins vinnur út frá kenningum Haslanger um kyngervi sem auðkenni, 

og hugtakið kona, í grein sinni „Amelioration and Inclusion: Gender Identity and the 

Concept of Woman.“58 Jenkins er ekki sammála áherslunni sem Haslanger leggur á 

félagslegu tengslin og hvernig það verður til þess að kyngervið kona er jaðarsett. Jenkins 

vill skipta umfjölluninni um kyngervi í tvennt, annars vegar er það sem hún kallar 

kyngervi sem flokkur og hins vegar kyngervi sem auðkenni. Hún telur að femínismi þurfi 

á þessari tvískiptu hugmynd um kyngervi að halda auk þess sem ekki verður hægt að 

skilgreina hugtakið kona almennilega, láta það ná yfir allar konur (líka trans) fyrr en 

báðar hliðarnar fá jafnt vægi. Samkvæmt kenningum Haslanger eru valdskipunarlegar 

skilgreiningarnar á karli og konu afleiðing af ákveðnu félagslegu ástandi (ríkis)mála þar 

sem staða einstaklings innan flókinna félagslegra fyrirmynda sem byggjast á tilteknum 

skilningi á kynjuðum líkama ákvarðar hvort einstaklingur er karl eða kona. Að auki leggur 

Haslanger áherslu á að ráðandi hugmyndafræðin mótar fyrirmyndirnar, sem ákvarða 

upplifun okkar á kyngervi, ekki algjörlega því upplifuninni er hægt að mótmæla, veita 

viðnám, eða fella tímabundið úr gildi.59 

Þegar Jenkins talar um kyngervi sem flokk á hún við það þegar einstaklingur er 

flokkaður sem kona í ákveðnu samhengi vegna þess að hún verður fyrir undirskipun 

vegna raunverulegra eða ímyndaðra líkamlegra eiginleika sem eru álitnir vera sönnun á 

kvenkyns hlutverki hennar í líffræðilegri fjölgun.60 Kyngervi sem auðkenni er hins vegar 

það þegar einstaklingur upplifir að hans innra kort er þannig að hann flokkast sem 

meðlimur tiltekins kyngervis í gegnum félagslegan eða efnislegan raunveruleika sem eru, 

í því samhengi, einkenni þess kyngervis. Kyngervi sem auðkenni tengist því hvernig 

                                            
56 Sally Haslanger, „Gender and Race: (What) Are They? (What) Do We Want Them To Be?“ Noûs 1/34 (2000): 37-
38. 
57 Sama rit, 49. 
58 Katharine Jenkins, „Amelioration and Inclusion: Gender Identity and the Concept of Woman,” Ethics: An 
International Journal of Social, Political, and Legal Philosophy 2/126 (2016) 394-421. 
59 Sama rit,  406-407. 
60 Sama rit, 408. 
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kyngervi sem flokkur virkar í því samhengi sem einstaklingur er; í ríkjandi hugmyndafræði 

nútímans þýðir það að samsvara sig kyngervinu kona að einstaklingur hafi innra kort sem 

er virkar sem leiðarvísir einstaklings, sem er undirskipaður vegna raunverulegra eða 

óraunverulegra líkamlegra einkenna sem eru talin einkenna hlutverk kvenkyns 

einstaklings í líffræðilegri fjölgun, í gegnum félagslega eða efnislega raunveruleg 

persónueinkenni undirskipaðrar manneskju. Samkvæmt Jenkins inniheldur það að 

upplifa sig sem konu ekki endilega það að einstaklingur telji sig búa yfir einhverjum innri 

viðmiðum um kvenleika (og samþykki þau) en viðmiðin skipta samt alla máli. Þetta þýðir 

að í öðru samhengi, þar sem flokkur kvenna væri skilgreindur öðruvísi, væri kyngervi 

konu annað; skilgreiningin er ekki endanleg eða óbreytanleg.61 

Þó að eiginleikinn sem kyngervið er falli inn í töfluna hennar Ástu um félagslega 

veitta eiginleika, þarf það þá að þýða að það sé veitt af öðrum? Alltaf og einungis? Ég 

held að það þurfi ekki endilega að vera. Ég er líklega bara skemmtileg ef öðrum finnst 

það, ef ég uppfylli þau viðmið hjá öðrum sem valda því að ég þyki skemmtileg. Hins vegar 

hlýt ég að vera kona þrátt fyrir að einhverjir í kringum mig efist um að svo sé eða haldi 

annað. Eða hvað? Málið flækist þegar transfólk er tekið með í reikninginn.  

Í grein sinni „Trans Women and the Meaning of Woman“62 setur 

heimspekingurinn Talia Mae Bettcher  fram grunn að kenningu sem hún kallar kenningu 

um marghliða merkingu. Hún gagnrýnir ríkjandi hugmyndir í umræðunni um transfólk 

fyrir það sem hún kallar einnar merkingar afstöðu  sem hún segir hafa orðið til þess að 

hugtök um kyngervi eru (af mörgum) álitin hafa einungis eina merkingu.63 Vandamálið 

kemur fram í því hvernig transkona er ekki endilega álitin kona heldur í rauninni karl. Þá 

skiptir engu hvernig manneskjan upplifir sjálfa sig. Það kemur jafnvel fyrir að (röngu) 

auðkenni sé þröngvað upp á manneskju sem lýsir því yfir að hún sé transkona; hún er þá 

talin vera karl sem lifir lífinu sem kona. Viðkomandi fellur þá ekki í flokk með körlum en 

passar ekki heldur í flokk kvenna. Þá er eins og það að segjast vera transkona þýði að 

viðkomandi sé einfaldlega að þykjast vera kona. Þetta gerist (eða getur gerst) í 

                                            
61 Sama rit, 410-411. 
62 Talia Mae Bettcher, „Trans Women and the Meaning of Woman,“ Philosophy of Sex: Contemporary Readings (6. 
útgáfa), ritstj. Nicholas Power, Raja Halwani og Alan Soble (New York: Rowman & Littlefield, 2012). 
63 Sama rit, 234. 
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menningarlega ráðandi samhengi en í menningarkimum þar sem transmenning er 

ráðandi þýðir sama yfirlýsing eitthvað annað.64  

Það að vera kona þarf að mega þýða meira en eitthvað eitt. Sumar transkonur 

hafa nógu marga eiginleika svo hægt sé að flokka þær sem konur. Um leið eru aðrar sem 

eiga sérstaklega erfitt, þar sem þær hafa jafnvel ekki gengist undir neinar aðgerðir eða 

hormónameðferðir og því fá þær ekki að breyta um kyn í opinberum gögnum. Það flækir 

málin að enn eru ýmsir staðir kynjaskiptir, svo sem almenningssalerni, búningsklefar, 

fangelsi, öryggisleit á flugvöllum, skýli fyrir heimilislausa o.fl. Þannig að það er ekki alltaf 

nóg að segjast vera kona til þess að flokkast sem kona, sérstaklega ef maður er ekki 

kvenkyns.65  

Merkingarfræðileg samhengishyggja gengur út á það hugtök þýða ekki alltaf það 

sama, að merking breytist eftir samhengi. Þannig þýðir það að vera kona ekki alltaf það 

sama, það fer eftir samhengi, og sama gildir um það að vera transkona; í einhverju 

samhengi þýðir það að vera transkona einfaldlega að vera kona en annars staðar þýðir 

það að vera karl sem lifir lífinu sem kona eða jafnvel karl sem þykist vera kona. Það fer 

eftir því hvort það er nóg að kona upplifi sig einlæglega sem konu eða hvort skilyrði sé 

að hafa tvo X litninga.66 Þessar kenningar Bettcher falla að hugmyndum Ástu um það 

hvernig mismunandi eiginleikar eru áberandi í ólíku samhengi, hvernig konu er stundum 

veittur eiginleikinn að vera kona en stundum ekki. Helsta vandamálið er að samkvæmt 

merkingarfræðlegri samhengishyggju hafa bæði transkonan og (sís)viðmælandinn rétt 

fyrir sér. Auk þess er ekki rými fyrir frumspekilegan ágreining, merkingin er alltaf háð 

samhengi og þótt transkona geti alltaf gert frumspekilega kröfu um að vera kona þá er 

ákvörðunin frekar af pólitískum toga.67 Þannig myndu transkonur alltaf flokkast sem 

karlar, eða að minnsta kosti karlkyns, í einhverju samhengi, til dæmis þegar viðmiðið er 

að karlar hafi litningaparið XY.  

                                            
64 Sama rit, 235-236. 
65 Sama rit, 237. 
66 Sama rit, 238. 
67 Sama rit, 239. 
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Kenning Bettcher um marghliða merkingu gengur út á það að manneskja telst 

sem transkona, eða kona, ef henni var úthlutað karlkyni við fæðingu en lifir lífi sínu sem 

kona og auðkennir sig sem transkonu. Það þýðir að hugtakið transkona gildir án 

vandkvæða og án skilyrða um alla sem auðkenna sig sem transkonu. Þannig getur 

transkona enn flokkast sem transkona þótt hún hafi ekki gengist undir neinar líkamlegar 

breytingar. Auk þess er það að vera transkona nóg til þess að teljast kona. Hugtakið kona 

nær yfir bæði transkonur og sískonur, vegna þess að sömu reglur gilda um þær konur 

sem auðkenna sig sem sískonur. Lykillinn að þessari kenningu er spurningin um það hvort 

kynfæri séu nauðsynlegur þáttur í stöðluðu kyngervi einstaklings. Einstaklingur sem er 

álitinn karl, er talinn beygja viðmið um kyngervi ef hann velur að klæðast pilsi en ef hann 

væri álitinn kona þá væri kyngervi hennar ekki í neinni þversögn við stöðu hennar.68 

Samkvæmt kenningunni um marghliða merkingu er spurningum um flókin tilfelli ekki 

svarað með pólitískum ákvörðunum heldur frumspekilegri merkingu orðanna karl  og 

kona eins og hún er samkvæmt transmenningu. Frá sjónarhóli transmenningar þá hefur 

sá sem neitar því að transkona sé kona jafnrangt fyrir sér og ef hann heldur því fram að 

sískona sé karl. Út frá þessari kenningu þarf enn að horfast í augu við það að samkvæmt 

ríkjandi menningu er transkona ekki endilega álitin kona. Það sem hún getur hins vegar 

gert er að afneita þeirri heimsmynd sem neitar því að hún sé kona, þeirri heimsmynd þar 

sem merking orðsins kona er einhliða.69 Við samþykkt þessarar hugmyndar verður algjör 

viðsnúningur á merkingu (hugtaka); nú eru tvö hugtök, tvær merkingar, á því að vera 

kona. Þessi tvö hugtök (og tvær merkingar) tengjast þannig að hið seinna er afsprengi 

breytinga sem hafa orðið á því fyrra; hugtaki, sem er skilgreint á tiltekinn hátt, er víkkað 

út svo það nái yfir eitthvað sem það gerði ekki áður. Þrátt fyrir að hugtökin eða 

merkingarnar séu nú tvær (ríkjandi og andófs) þá er spurningin um kvenleika 

transkvenna ekki pólitísk frekar en spurningin um kvenleika sískvenna. Pólitíska 

spurningin er hins vegar sú hvora merkinguna skuli taka gilda, hina ríkjandi eða þá sem 

er í andófi. Það leiðir af sér stærri spurningu um hvaða kyngervis kerfi á að vera ríkjandi.70 

                                            
68 Sama rit, 241-242. 
69 Sama rit, 242-243. 
70 Sama rit, 244. 
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Allar þessar konur ná vel utan um þá staðreynd að það er erfitt að skilgreina hvað 

það er að vera kona. Ég er sammála þeim öllum, að einhverju leyti. Ásta sýnir vel hvernig 

greina má í sundur náttúrulega og félagslega eiginleika, og hvernig kyngervi er 

félagslegur eiginleiki. Ég er sammála því að vissir eiginleikar eru áberandi í einhverjum 

aðstæðum en ekki öðrum, og einmitt þess vegna fellur tiltekin kona kannski ekki alltaf 

inn í ákveðinn hóp kvenna eins og hún fellur ekki inn í alla hópa fólks almennt. Í einum 

hópi virkar hún kannski „kvenleg“ en „karlmannleg“ í öðrum en hún er alltaf kona. 

Annars staðar skiptir kyngervið svo kannski engu máli, þá er sá eiginleiki ekki áberandi. 

Kenningar þessara kvenna eru í raun mismunandi útfærslur á því hvernig 

samhengi hefur áhrif á birtingarmynd eiginleika (á borð við kyngervi). Haslanger flokkar 

kyngervið sem félagslegan eiginleika, eins og Ásta, en leggur áherslu á félagslegu tengslin 

sem undirskipa konur körlum. Auðvitað eru konur og karlar ekki bara líkamlega ólík, en 

hvort upplifun einstaklings á kyngervi er bundin stöðu einstaklinga í samfélaginu virkar 

kannski hæpið. Er kona, kona (bara) vegna þess að hún er undirskipuð körlum? Og hvað 

ef hún upplifir sig ekki undirskipaða? Þótt það sé hægt að mótmæla ríkjandi kerfi og 

sleppa því að taka mark á því ákvarðast kyngervi helst af því hvernig einstaklingur er 

meðhöndlaður í samfélaginu. Á grunni Haslanger vinnur Jenkins með sína tvískiptu 

hugmynd um kyngervi sem flokk og kyngervi sem auðkenni; hvernig innra auðkenni 

einstaklings staðsetur hann innan flokksins, en umfram allt hvernig auðkennið er 

breytilegt og fer eftir skilgreiningu á flokknum. Bettcher beinir sjónum sínum sérstaklega 

að ákveðnum hópi kvenna sem hefur ekki alltaf verið flokkaður til kvenna, þ.e. 

transkonum. Hún gagnrýnir hvernig hugtakið kona hefur verið skilgreint í gegnum tíðina 

á þann hátt að hugtakið nær ekki yfir alla þá einstaklinga sem upplifa sig sem konu. 

Samkvæmt samhengishyggju sem hefur verið áberandi í umfjöllun um kyngervi þá geta 

einstaklingurinn, sem segist upplifa sig sem transkonu, og viðmælandi hennar, sem segir 

hana í raun vera karl, bæði haft rétt fyrir sér. Hugmynd Bettcher um marghliða merkingu 

getur reyndar ekki lokað á að út frá ríkjandi menningu verði transkona ekki endilega álitin 

kona, en þeir sem eru trans geta afneitað heimsmyndinni sem þeir fá ekki að tilheyra. 

Þegar einstaklingur skilgreinir sig sem transkonu þá á það að gilda án vandkvæða og án 
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skilyrða. Hugtakið kona nær yfir allar konur, allar tegundir kvenna, og það er eigin 

skilgreining einstaklings sem á að vera tekin gild, óháð líkamlegum einkennum. 

 Samkvæmt Ástu er engin ein raunveruleg leið til þess að vera kona heldur er það 

félagsleg staða sem er háð samhengi, og alveg óháð því hvort viðkomandi ætti að hafa 

stöðuna kona eða ekki.71Það sem helst truflar mig er að á meðan Ásta gefur okkur góð 

verkfæri til þess að greina ýmsar gerðir eiginleika og sýnir fram á hvernig einstaklingar 

veita þá hver öðrum, þá gefur hennar kenning ekki mikið rými fyrir eigin upplifun; 

samkvæmt henni höfum við ekki áhrif á okkar eigin eiginleika nema við séum í félagslega 

sterkri stöðu. Hins vegar gera bæði Haslanger og Bettcher sérstaklega ráð fyrir því að 

það þurfi að gera uppreisn gegn vissum viðhorfum í garð kvenna með því að neita því að 

taka mark á ríkjandi kerfi. Kannski er erfitt að neita ríkjandi kerfi, kannski þarf félagslega 

sterka stöðu til þess en það sem mér finnst skipta máli er að einstaklingurinn má sleppa 

því að taka mark á skilgreiningu annarra. Þannig getur einstaklingur sem upplifir sig sem 

konu, og samsvarar sig því kyngervi konu, verið kona. 

    

 

  

                                            
71 ÁSTA, 127-128. 
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Lokaorð 

Markmið Ástu, með Categories we live by , er ekki að finna út hvað það þýðir að vera 

kona, eða hvað gerir einstakling að konu. Bókin á að gefa verkfærin, ekki svörin. Það er 

samt varla raunhæft að leita aðferða án þess að íhuga svörin. Út frá kenningunni sem 

hún setur fram er ekkert eitt skýrt svar við spurningunni um hvað það er að vera kona. 

Veitingahyggjan er áhugaverð kenning sem gefur góða útskýringu á því hvernig 

einstaklingar, og í rauninni önnur fyrirbæri, búa yfir þeim eiginleikum sem þeir hafa.  

Hvaða eiginleikar sem svo valda því að við veitum einstaklingi ákveðið kyngervi 

fremur en annað vil ég segja að sé aukaatriði. Það að einstaklingur upplifi sig sem konu 

og vilji skilgreina sig sem slíka, í anda Bettcher, hlýtur að eiga að vera það sem hefur 

yfirhöndina í nútímasamfélagi. Ef jafnrétti næðist að fullu þá ættu allir að vera jafnir í 

öllum  aðstæðum, að minnsta kosti og sérstaklega, í aðstæðum þar sem kyn eða kyngervi 

skiptir máli. Þá væri  enginn einn einstaklingur, eða hópur, sterkari en annar og sæi um 

veitingu kyngervis enda ætti kyngervi einstaklings ekki að ráðast af túlkun annars 

einstaklings með félagslega sterka stöðu í tilteknum aðstæðum. Kyngervi er svo stór hluti 

af sjálfsmynd einstaklings að honum verður að vera frjálst að fara með það eins og 

honum sýnist. Hann ætti einnig að geta verið öruggur um að það sé hann sjálfur sem 

veitir sér eiginleikann að vera kona eða hvað sem er annað. Eini eiginleikinn sem hægt 

er að segja, jafnvel ætlast til, að allar konur eigi sameiginlegan er sá að hún upplifi sig 

sem konu.  

Kona á að mega vera kona ef hún sér sjálfa sig sem slíka, og án þess að þurfa 

samþykki annarra fyrir því. En hvenær, og hvort það verður, er ómögulegt að segja til 

um.  
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