
BA ritgerð 
 
 

BA gráða í þjóðfræði 
 
 

 

„Það er ekkert sem segir að bein lína sé fallegri 
heldur en óbein” 

 
Rannsókn á neðanjarðarhúðflúrmenningu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Karen Káradóttir 

 

 

 

Leiðbeinandi: Elsa Ósk Alfreðsdóttir 

Febrúar 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
„Það er ekkert sem segir að bein lína sé fallegri heldur en óbein” Rannsókn á 
neðanjarðarhúðflúrmenningu 
 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA gráðu í þjóðfræði og er óheimilt að afrita 
ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 
© Anna Karen Káradóttir, 2020. 
 
Reykjavík, Ísland 2020  



 

 3 

Útdráttur 

Þetta verkefni er 12 eininga lokaverkefni til BA-gráðu í þjóðfræði. Í þessari 

rannsókn er verið að skoða hvað býr að baki þegar ungt fólk kýs að fá sér 

húðflúr í heimahúsum en ekki á hefðbundinn hátt á leyfisskyldum stofum. 

Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Elsa Ósk Alfreðsdóttir aðjúnkt við Háskóla 

Íslands. 

Ritgerðin er greinargerð á þjóðfræðilegri rannsókn sem var 

framkvæmd með eigindlegri rannsóknaraðferð. Tekin voru djúpviðtöl við þrjá 

einstaklinga, karlmann og tvær konur, sem eru þátttakendur í sérstöku 

húðflúrsamfélagi/menningarkima. Rannsóknin hafði það meginmarkmið að 

skoða hvers vegna og hvernig húðflúrhefðin varð hluti af róttækri lífssýn 

viðmælenda. Þá leitast rannsóknin við að svara hvernig menningarsamfélagið 

sem viðmælendur hrærast í hefur haft áhrif á gildi þeirra, viðmið og 

lífsviðhorf. Eins er skoðað hvar viðmælendur staðsetja sig í hinu 

samfélagslega mengi og að lokum er velt upp mögulegum áhrifum 

samfélagsbreytinga. 

Helstu niðurstöður sýna að viðmælendur leggja áherslu á að staðsetja 

sig utan hins viðtekna og almenna. Þau sýna ákveðið andóf gegn 

meginstraumnum og hvers kyns valdi. Þá eiga frásagnirnar það sammerkt að 

þar birtast sterkt einkenni hópamyndunar og aðgreiningar. Hópurinn er 

skilmerkilega skilgreindur og hann teiknast upp í frásögninni með sterkum 

litum og skýrum línum. Myndin sem er dregin upp sýnir hversu djúpstæða 

persónulega þýðingu húðflúrið getur haft fyrir einstaklinginn. Húðflúr er 

einnig sterkt sameingarafl sem afmarkar hópa og styrkir umgjörð þeirra en 

aðferðir, athafnir og myndefni eru sértæk og aðgreinandi. Þá kemur í ljós að 

viðmælendur leggja mikla áherslu „DIY“-hefðina (að gera sjálf). Þessi hefð 

varð sérlega áberandi eftir bankahrunið haustið 2008 og fjöldi vefsíðna eins 

og Pinterest bera því vitni. Það var einmitt í kjölfar hrunsins sem 

viðmælendur tóku til við húðflúra sig sjálf og hvert annað í heimahúsum.  
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Formáli 

Ástæðan fyrir vali mínu á þessu viðfangsefni er áhugi minn á fólki sem velur 

að skera sig frá hinu vinsæla og viðtekna. Mér þykir áhugavert að skoða hvers 

vegna einstaklingar og hópar velja að staðsetja sig á jaðrinum og sigla gegn 

meginstraumnum. Áhugann má rekja til unglingsára minna á áttunda áratug 

síðustu aldar þegar pönkbylgjan reis diskóinu til höfuðs. Við pönkararnir 

vorum minnihluta- og jaðarhópur sem tók afstöðu gegn reglum samfélagsins 

og hvers kyns valdi. Áhersla okkar fólst fyrst og fremst í aðgreiningunni frá 

miðjunni og afstöðunni sem við tókum gegn hinum, það er 

diskóliðinu.Viðhorf okkar var að miðjan væri hópsálin og innan miðjunnar 

væru þeir sem létu sig skoðanalaust berast með meginstraumnum. Við hins 

vegar kusum jaðarinn og höguðum lífi okkur eftir því. Að sama skapi tóku 

aðrir afstöðu gegn okkur og við færðumst lengra út á jaðarinn. 

Þegar ég hlustaði á viðmælendur mína fannst mér ég heyra ákveðinn 

samhljóm við þennan hugsunarhátt. Andóf þeirra beinist gegn stofnunum og 

þeim sem telja sig handhafa hins menningarlega valds og frásagnir þeirra 

bera með sér sterka aðgreiningu í við gegn hinum.  

Ég vil nota tækifærið og þakka Erni Pálmasyni, Öddu Ingólfsdóttur, Þór 

Martinssyni, sem og Haraldi Kristjánssyni fyrir mikilvægar ábendingar. Börnin 

mín Kamilla María, Margrét Edda og Dagur Kári fá innilegar þakkir fyrir að 

hafa óbilandi trú á móður sinni og sömuleiðis aðstoð við þýðingar. Þá þakka 

ég viðmælendum mínum fyrir að treysta mér fyrir frásögnum sínum. Síðast 

en ekki síst vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Elsu Ósk Alfreðsdóttur, sem 

leiddi mig áfram með einstakri alúð og fagmennsku í gegnum allt 

ritgerðarferlið. Takk, Elsa, fyrir óendanlegan skilning og hvatningu á tímum 

þegar ég þurfti mest á því að halda, án þín hefði ég aldrei komist í höfn.   
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1. Inngangur  

Í þessari BA-ritgerð verður sjónum beint að húðflúraðferð sem fer fram 

„neðanjarðar“ í einkarými en ekki á opinberum eða leyfisskyldum stofum. 

Hér er fjallað um hópa sem deila róttækri heimssýn og lifa í andstöðu við 

svokallaðan meginstraum. Athöfnin fer ekki hátt en leyndin helgast sennilega 

af því að þessi tegund húðflúrunar er í raun ólöglegt athæfi. Þessi ritgerð 

byggir á eigindlegri rannsókn sem var framkvæmd vorið 2017. Markmið 

rannsóknarinnar var að fanga lifandi þjóðfræðiefni og hópamenningu með 

viðtölum og setja í samhengi við fræðilega samræðu og einnig í sögu- og 

samfélagslegar aðstæður. Ég valdi þá leið að taka viðtöl við þrjá unga 

einstaklinga, karlmann og tvær konur, sem tiheyra sérstökum 

húðflúrsamfélögum en frásagnir þeirra verða hér teknar til efnislegrar 

greiningar. Þessi hópur eða menningarkimi stundar þá hefð að húðflúra hvert 

annað í heimahúsum í stað þess að fara á þar tilbærar húðflúrstofur. 

Frásagnir viðmælenda minna bera vitni um sterka þörf til að aðgreina sig frá 

fjöldanum, finna sína fjöl í lífinu og fara eigin leiðir. Þá eiga frásagnirnar það 

sammerkt að þar birtast sterk einkenni hópamyndunar, helgisiða og 

aðgreiningar. Eins koma fram viðhorf sem sýna ákveðna andstöðu gegn hinu 

almenna og viðtekna, andóf gegn valdinu og hinni ríkjandi menningu. 

Í rannsókninni leitast ég í fyrsta lagi við að skoða hvernig húðflúrið varð 

hluti af lífssýn viðmælenda minna. Í öðru lagi hvernig menningarsamfélagið 

sem þeir lifa og hrærast í hefur áhrif á gildi þeirra, viðmið og lífsviðhorf. Ég 

skoða hvar þeir staðsetja sig í hinu samfélagslega mengi og velti upp 

mögulegum áhrifum samfélagsbreytinga. Í því sambandi velti ég til dæmis 

upp hvort greina megi áhrif hrunsins og búsáhaldabyltingarinnar á Íslandi frá 

haustmánuðum 2008 á viðmælendur mína. Meginmarkmið rannsóknarinnar 

var að fá fram hugmyndafræðina á bakvið þessa sérstöku húðflúrhefð og að 

skoða á hvern hátt hefðin endurspeglar sjálfsmynd viðmælenda minna, 

sérstöðu þeirra og lífsviðhorf. 

Í ritgerðinni verður leitað í smiðjur fjölmargra fræðimanna en hér 

verður sérstaklega varpað ljósi á hugtökin: Menningarkimi (e. subculture), 
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hópar (e. groups), hefðir (e. traditions), helgisiðir (e. rituals), jaðartími (e. 

liminality), sjálfsmynd (e. identity) og sviðsetning (e. performance). Einnig 

verður fjallað um hugtökin: ráðagerðir (e. agency) og brögð (e. tactics), 

veruháttur (e. habitus), vald (e. power), auðmagn (e. capital) og sjálfsvera (e. 

subject). 

Ritgerðin skiptist í tvo meginhluta og verða þeir kaflaskiptir. Fyrri 

hlutinn verður helgaður hugtökum og kenningum fræðimanna sem 

greiningarhlutinn verður í samræðum við. Í seinni hlutanum fer fram 

úrvinnsla á rannsóknargögnum. Þar verða frásagnir viðmælenda greindar 

eftir þemum í samtali við kenningar fræðimanna. Áður en hugtakakaflinn 

hefst verður fjallað stuttlega um þjóðfræðina, helstu viðfangsefni hennar og 

áherslur. Þá verður varpað ljósi á sögu húðflúrsins og rannsóknir fræðimanna 

á fyrirbærinu. 

 

2. Þjóðfræðilegt sjónarhorn 

Þjóðfræði (e. folkloristic) fæst við að skoða hversdagslega alþýðumenningu 

eða allt sem fellur utan við opinbera, viðurkennda og stofnanabundna 

menningu. Valdimar Tr. Hafstein fjallar um fræðigreinina í greininni 

„Þjóðfræði og menningarpólitík” sem birtist í Lesbók Morgunblaðsins árið 

2003, en þar segir:  

 

Viðfangsefni þjóðfræðinga ganga að jafnaði þvert á öll mörk og 
landamæri, pólitísk, menningarleg og fagleg. [...] Auðkennið á 
sjónarhorni þjóðfræðinga er að þeir beina sjónum fyrst og fremst að 
viðfangsefnum sem falla utan við opinbera menningu. Þjóðfræðin 
rannsakar það sem tekið er sem gefið; hún grennslast fyrir um 
forsendur þess sem þykir sjálfsagt, en er það ekki endilega, og spyr um 
mikilvægi þessara hversdagslegu forsendna mannlífsins (Valdimar Tr. 
Hafstein, 2003, 5. apríl) 
 

Valdimar nefnir dæmi um fjölbreytileg viðfangsefni þjóðfræðinga, svo sem: 

götutísku og brandara, graffítí og húðflúr. Þjóðfræðin (e. folklore) fjallar um 

manninn og athafnir hans í hversdeginum. Hún varpar ljósi á einstaklinga og 

hópa en þannig má læra ýmislegt um manninn og heiminn í kringum hann.  
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Barbara A. Misztal, prófessor í félagsvísindum við háskólann í Leicester, 

hefur hvatt til frekari rannsókna á reynslu fólks í hversdeginum. Hún telur 

mikilvægt að fræðimenn rannsaki félagslega starfsemi enda sé hún 

sístækkandi smáheimur (e. micro-realm) í hinu stóra samhengi. Fjölbreyttar 

upplýsingar má finna í samskiptum, jafnvel í hlutum sem virðast við fyrstu sýn 

smáatriði. Eins og Misztal bendir á býr bæði óræðni og tvíræðni í 

hversdeginum. Í honum má finna þætti eins og: flatneskju, smámuni og 

endurtekningu en einnig hið mikilfenglega. Rannsóknir á hversdagslegum 

athöfnum geta veitt fræðimönnum mikilvægar upplýsingar sem geta varpað 

ljósi á menninguna sem við lifum í, sköpun sjálfsverunnar (e. subjects)1 og 

mannlega breytni (Misztal, 2016: 101).  

Þegar þjóðfræðingar nálgast viðfangsefni sín leggja þeir áherslu á að 

skoða samhengi (e. context). Þjóðfræðilegt sjónarhorn á samfélög og 

menningu markast af samanburði og merkingu hluta má lesa í tengslum við 

sambærileg fyrirbæri. Fræðigreinin lítur einkum til hefða sem standa utan við 

opinbera menningu en þó getur ákveðin skörun átt sér stað því þættir úr 

alþýðumenningu geta verið innlimaðir í stofnanabundna menningu 

(Valdimar Tr. Hafstein, 5. apríl 2003).  

Þjóðfræðin kemur víða við og hún hefur snertiflöt við fjölmargar aðrar 

fræðigreinar, þar má nefna: bókmenntir, mannfræði, heimspeki, sál- og 

félagsfræði. Ritgerðin mun að einhverju marki endurspegla þetta því hér 

verður leitað fanga hjá fræðimönnum á mörgum fræðasviðum en 

megináherslan verður á þjóðfræðilegt sjónarhorn. Jón Hnefill Aðalsteinsson 

hefur komist svo að orði að engin fræðigrein önnur en þjóðfræði geti komist 

„eins nærri kviku mannlífssins” (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1985: 10–11).  

 

3. Húðflúr: saga og rannsóknir  

Fyrirbærið húðflúr, sem í daglegu tali kallast tattú2, er gert með því að stinga 

litarefni með nál undir húðina en þannig eru búin til varanleg tákn á líkamann. 

 
1 Nánar verður fjallað um hugtakið „sjálfsvera“ í kafla 3.4 
2 Hér eftir mun ég nota orðið húðflúr en viðmælendur mínir tala í flestum tilfellum um tattú. 
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Húðflúrið er eins konar tjáningarmiðill en merkingin hefur misjafnlega djúpa 

og þrungna þýðingu. Það getur gegnt fjölmörgum hlutverkum og haft ólíka 

virkni (e. function). Á meðan sumir nota húðflúr eins og hvert annað 

líkamsskraut eða förðun þá eru aðrir sem velja sérstök tákn sem eiga að 

myndgera innsta kjarna sálarinnar. En húðflúrið gefur fólki tækifæri til að 

sýna sitt innra sjálf utan á líkamanum. Þetta geta verið þættir í 

persónuleikanum sem viðkomandi vill koma á framfæri en þá skiptir máli 

hvar á líkamanum það er staðsett. Táknmyndin getur einnig haft merkingu 

sem aðeins sá sem ber húðflúrið þekkir. Táknin geta einnig staðið fyrir stærri 

heildir; eins konar merkimiði sem sýnir að viðkomandi einstaklingur tilheyri 

ákveðnum hóp. 

Saga húðflúrsins er slitrótt en mannvistarleifar sýna að húðflúrhefðin 

hefur tilheyrt manninum í árþúsundir. Í Journal of Archaelogical Science 

(2018) kemur fram að húðflúr hafi fundist á fimm þúsund ára gömlum 

egypskum múmíum. Á upphandlegg karlmanns fannst mynd af hyrndu 

dýrahöfði sem hugsanlega táknar valdastöðu hans. Á múmíu af konu fundust 

fjögur S-laga tákn á hægri öxl, hugsanleg frjósemistákn (Friedman, Antoine 

og fl. 2018, apríl).  

Þegar fræðimenn fjalla um húðflúrhefðina er þess oft getið að 

landkönnuðir hafi flutt hefðina til Evrópu og leiðangrar sæfarans James Cook 

til Frönsku Pólýnesíu gjarnan nefndir til sögunnar (Sanders, 1989: 14; 

DeMello, 2000: 45). En það ríkir ekki fullur einhugur um þetta meðal 

fræðimanna. Anna Felicity Friedman- Herlihy kallar þetta mýtu, „The Cook 

myth“ í doktorsritgerð sinni. Máli sínu til stuðnings bendir hún á ritaðar 

heimildir frá leiðangursmanninum Charles de Fleurieu í bókinni, Étienne 

(1801) en þar segir: „Við hefðum rangt fyrir okkur ef við héldum að húðflúrun 

sé aðeins stunduð af hálfgerðum villimönnum, hefðin hefur verið iðkuð af 

siðmenntuðum Evrópumönnum frá ómunatíð“ 3  (Friedman-Herilhy, 2012: 

16).  

 
3 de Fleurieu segir: „We should be wrong to suppose the tattooing is peculiar to nation half 
savage; we see it practised by civilized Eurpeans; from time immemorial“  
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Húðflúrið hefur tilheyrt fjölmörgum hópum og menningarsamfélögum 

en hugmyndafræði, útfærsla og áherslur eru mismunandi eftir tímabilum og 

menningarsvæðum. Eftir að húðflúrið barst til Vesturlanda tilheyrði það 

framan af fáum og afmörkuðum menningarkimum, föngum, glæpaklíkum og 

sjómönnum. Táknmynd húðflúrs var eins konar merkingarkerfi og 

tjáningarform sem meðlimir ákveðinna kima gátu lesið í. En húðflúr gátu líka 

verið valdatæki ráðamanna til þess að merkja og refsa ákveðnum 

einstaklingum eða hópum. Þekkt er að nasistar húðflúruðu fanganúmer á 

Gyðinga í útrýmingarbúðum á tímum seinni heimstyrjaldar. Hver fangi fékk 

úthlutað númeri við komu í búðirnar en það var húðflúrað á fangana sem ekki 

fóru beint í gasklefana. 4  

Á sautjándu öld tíðkaðist að brennimerkja rússneska fanga en á 

nítjándu öld sneru fangarnir dæminu við og tóku að merkja sig sjálfir með 

táknum. Húðflúrið varð að flóknu táknkerfi eins konar tungumáls manna sem 

höfðu ekki tækifæri til að tjá sig með orðum. Þannig gat hinn fangelsaði notað 

tákn til þess að sýna sérstöðu sína í valdapýramíta fangelsins, tjáð 

sjálfsmyndina og lífssöguna. Húðflúr fanganna voru einföld að gerð, punktar, 

hringir, strik og krossar í svörtum lit, en eftir fall Sovétríkjanna bættust fleiri 

litir við flóruna Líkami fangans var eins og strigi listmálarans og myndefni 

húðflúrsins frásögn, en aðeins þeir sem kunnu táknin gátu lesið söguna 

(Condee, 1995: 42-43). 

 Í greininni „Tattooing the body, making culture“ (2002) skoðar Jill 

Fisher, doktor í félagsvísindum, samband valds og hinnar líkamlegu og 

samfélagslegu húðflúrhefðar í síð-kapítalísku samfélagi. Hún heldur því fram 

að tenging húðflúrs við vald geti skýrt tilhneigingu Vesturlandabúa til að 

tengja það við glæpamenn og afbrigðileika (e. deviance). Fisher nefnir einnig 

að enska orðið tattoo sé skylt gríska orðinu Stigma (Fisher, 2002: 92-94). 

Kenning hennar kallast á við nútímalega merkingu orðsins stigma en á 

 
4 Á vefsíðunni Holocaust Encyclopedia má lesa nánar um merkingar nasista á Gyðinga, þar 
er til dæmis vitnað í eftirfarandi frásagnir:  
There was one person who would rub the...a little piece of dirty alcohol on your arm, and 
the other one had the...had the needle with the inkwell, and he would do the numbering. 
So my number is 65,316 — Miso (Mike) Vogel 
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íslensku merkir það skömm, smánarblettur eða lýti. Sagnfræðingurinn Kim 

Hewitt hefur einnig bent á að húðflúrið hafi löngum haft á sér afar neikvæðan 

stimpil. Hún segir það gjarnan málað sem einhvers konar úrkynjun og því 

þröngvað upp á jaðarsetta meðlimi samfélagsins (Hewitt, 1997: 1).5  

Bókin Bodies of Inscription (2007) birtir greinargerð á þjóðfræðilegri 

rannsókn mannfræðingingsins Margo DeMello á bandarískri 

húðflúrmenningu. Rannsóknaraðferðin fólst djúpviðtölum við þátttakendur í 

hefðinni en viðtölin voru tekin á húðflúrsráðstefnum víðsvegar um 

Bandaríkin. Í rannsókninni leggur DeMello upp með þá grunnfullyrðingu að 

húðflúrhefðin hafi undirgengist samfélagsþróun í kringum áttunda áratug 

síðustu aldar. Þá hafi millistéttin, listamenn og annað áhugafólk slitið 

húðflúrið frá sínum hefðbundnu tengslum við sérstaka menningarkima, 

verkalýðinn og lágstéttina. Samkvæmt DeMello sýna niðurstöður að 

rannsóknartilgátan reynist í meginatriðum rétt. Húðflúrið, sem áður stóð fyrir 

þjóðrækni og/eða uppreisnaranda varð að stöðutákni (e. sign of status). 

Megineinkennið á bandarísku hefðinni er færsla húðflúrsins frá einni stétt til 

annarrar og á hverju skeiði þróast myndmálið bæði félagslega og listrænt 

(DeMello, 2007: 3 og 136–137).  

Millistéttin, sem taldi húðflúr verkamannastéttarinnar gróf, lagði 

áherslu á hreinleika, fágun og listfengi. Þá kom fram krafa um sérhönnuð 

húðflúr í stað staðlaðs myndefnis. Samfara var komið á nýju táknmyndakerfi 

sem millistéttin sótti til virkra félagshópa (e. social groups), svo sem nýaldar-

, umhverfisverndar- og grasrótarhreyfinga. DeMello bendir á að húðflúrið 

snýst í grundvallaratriðum um sjálfsmyndartjáningu einstaklinga og hópa. 

Það endurspeglar gjarnan einhvers konar tengsl, samband einstaklingsins við 

sjálfan sig, aðra manneskju í lífi hans og/eða samfélagshóp. En DeMello 

bendir jafnframt á að húðflúr geti staðið fyrir tengslarof, aðgreiningu eða 

einhvers konar andóf (Demello, 2007: 137 og 142–143).  

DeMello tók viðtöl við fjölda fólks á vettvangi húðflúrsins. 

Þemagreiningin sýnir að margir lýsa húðflúrum sínum sem hverju öðru 

 
5 Hewitt talar um að húðflúr hafi oft verið skilgreint sem: „pathologically unhealthy, 
stigmatized as deviant, or imposed upon marginalized members of society.“ 
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líkamsskrauti en aðrir voru á dýpri og trúarlegum nótum. Frásagnirnar sýna 

að fólk ver yfirleitt töluverðum tíma og hugsun í að ákveða hvernig húðflúr 

það velur sér. Þá er myndefninu gjarnan lýst í löngu máli sem og athöfninni 

sjálfri. Samkvæmt DeMello hefur húðflúr sterk einkenni helgisiðar og 

viðmælendur hennar lýsa stundum galdra- og lækningarmætti húðflúra, 

hvernig þau lækni líkamleg sár eða andleg mein. Margir segja að húðflúrið 

tákni tengsl við ákveðna manneskju eða hóp og aðrir að táknmyndin sé 

minnisvarði um einhverja stóratburði í lífi þeirra (Demello, 2007: 152-161). 

Í sumum tilvikum greindi DeMello ólík viðhorf eða afstöðu kynjanna til 

húðflúrsins. 6  Hún nefnir sem dæmi að karlmenn í sérstökum 

húðflúrsamfélögum tali gjarnan um að húðflúr þeirra endurspegli samstöðu 

karlmanna. Á hinn bóginn tali viss hópur nútímakvenna um húðflúr sem tákn 

um feminísk gildi eða andlega viðleitni. Þá nefni töluvert margar konur að 

húðflúrið hjálpi þeim að komast í tengsl við sinn innri feminíska styrkleika.7 

Margt af því sem DeMello nefnir kallast á við frásagnir viðmælenda minna 

eins og ég kem nánar að í þemagreiningunni. 

Áður en sagt verður skilið við þennan kafla má nefna að hugmyndir 

manna um líkamann hafa breyst í tímans rás og þar með viðhorfið til 

líkamsbreytinga. Ímyndaiðnaður samtímans minnir stöðugt á æskilegt útlit 

og þá leikur myndmálið ákveðið lykilhlutverk í mótun líkamans. Talað er um 

líkamsímyndir og þar kemur húðflúrið sterkt inn. Bókmenntafræðingurinn 

Úlfhildur Dagsdóttir hefur bent á að þegar sjónum er beint að líkamanum sé 

mikilvægt að skoða menningarheiminn sem hann lifir og hrærist í. Líkaminn 

er ekki aðeins náttúruafurð sem breytist með aldrinum í takt við líffræðileg 

ferli heldur er hann menningarbundinn og endurspeglun á samfélaginu. Þá 

leggur maðurinn hönd á plóg. Hvers kyns líkamsbreytingar eru 

persónubundnar en þær stjórnast af menningarlegum öflum. Úlfhildur notar 

 
6 DeMello talar um karlkyns og kvenkyns þátttakendur en samkvæmt orðræðunni í dag 
(2019) hefur kynjum vissulega fjölgað. 
7 DeMello skrifar: „Just as some modern tattooed women draw on the belief of feminist 
spirituality by asserting that tattos help the wearer to access her inner feminine strength“ 
(bls. 148). 
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vinsæla myndlíkingu í þessu sambandi þar sem líkamanum er líkt við bók sem 

stöðugt er verið að skrifa (Úlfhildur Dagsdóttir, 2006: 359-360).  

Hér hef ég gefið stutt yfirlit yfir sögu húðflúrsins og vitnað í rannsóknir 

fræðimanna um efnið. Í næsta kafla verður farið yfir helstu hugtök og 

kenningar sem þemagreiningin verður í samtali við. 

 

4. Hugtök og kenningar 

Hér verður fjallað um hugtök og kenningar fræðimanna sem eiga að styðja 

við túlkun á þemum í greiningarhluta ritgerðarinnar. Fyrst verður varpað ljósi 

á hugtakið menningarkimar (e. subcultures), einkum samkvæmt 

skilgreiningum Stuart Hall og Ross Haenfler. Þá verður hugtakinu hópar (e. 

groups) gerð skil út frá kenningum fræðimanna, þeirra á meðal Alan Dundes, 

Dorothy Noyes, Martha C. Sims og Martine Stephens. Síðan verður ljósinu 

beint að hugtökunum sjálfsmyndir (e. identities) og sviðsetning (e. 

performance). Þar verður til dæmis vitnað í kenningar Pierre Bourdieu, 

Erwing Goffmann og Charles Horton Cooley. Kaflinn þar á eftir fjallar um 

kenningar Arnold van Gennep um vígsluathafnir (e. rites of passage) og 

hugtak Victor Turners jaðartími (e. liminality). Að lokum er kafli um andóf (e. 

resistance) út frá sýn ólíkra fræðimanna. Þar er einkum fjallað um hugtökin 

vald (e. power) og sjálfsvera (e. subject) samkvæmt Michel Foucault og 

hugtökin ráðagerð (e. strategy) og brögð (e. tactics) í kenningum Michel de 

Certeau. 

 

4.1 Menningarkimar 

Hversdagsmenning er ekki síður vettvangur hnattvæðingar heldur en 

fjármálamarkaðir og fólksflutningar en eftir tilkomu hins landamæralausa 

alnets ferðast tjáningarform æ hraðar um heiminn (Valdimar Tr. Hafstein, 

2003, 25. janúar). Húðflúr er ágætt dæmi um hnattvædda og þverþjóðlega 

menningu en áherslur og útfærsla geta verið ólíkar eftir menningarsvæðum.  

Húðflúrhefðin nýtur vaxandi vinsælda en þegar eitthvað verður vinsælt 

þá eru alltaf til þeir sem vilja taka sig út fyrir svigann. Ákveðnir einstaklingar 
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og hópar kjósa að staðsetja sig á jaðrinum og sigla á móti meginstraumnum. 

Þannig verða til menningarkimar sem aðgreina sig frá ríkjandi menningu og 

andæfa henni með einhverjum hætti. 

Innan hvers samfélags er ríkjandi menningarheimur sem rúmar og 

afmarkar aðra menningarheima eða undirskipaða menningarkima. Höfundar 

Resistance Trough Rituals (1997) benda rannsakendum á að þegar skilgreina 

á ákveðinn kima beri að skoða samhengið. Túlkun verður að taka mið af 

höfuðmenningunni (e. „parent” culture) sem menningarkiminn er partur af 

(Clarke, Hall o.fl. 2006: 13).  

Hver einstaklingur fæðist inn í ákveðna samstæðu stofnana og 

félagslegra tengsla sem staðsetja hann innan menningarinnar. Einstaklingar 

og hópar móta sjálfa sig út frá menningu og sögu samfélagsins. Hver og einn 

skapar eitthvað úr upphafsskilyrðunum og þannig endurskapast menningin 

og breiðist út. Hið táknræna skipulag lífsins, samfélagslögin og 

menningarreglurnar (e. law of culture), eru eitt og hið sama. Hin 

menningarlegu mynstur sem eru fyrir hendi eru „vettvangur möguleika” (e. 

„field of the possibles“) sem hópar taka upp, breyta og þróa. Ákveðnar 

takmarkanir eða hömlur geta þó þvingað og þrýst á hvernig einstaklingar og 

hópar lifa og endurskapa félagslega tilveru sína. Höfundar Resistance 

Through Rituals vitna í þessu samhengi til orða Karl Marx sem sagði: „Menn 

skapa sína eigin sögu, en þeir skapa hana ekki að vild sinni og ekki við skilyrði 

sem þeir hafa sjálfir valið; heldur við skilyrði sem þeir hitta fyrir, sem þeim 

eru fengin og þeir hljóta í arf úr fortíðinni“8 (Marx, 1951: 225; Clarke, Hall o.fl. 

2006: 10–11).  

Menningin kortleggur merkingu tiltekinna fyrirbæra og gerir 

meðlimum hennar kleift að skilgreina þau. Hún tekur á sig margvísleg form 

og skapar félagsleg kerfi í samfélagi manna. Gildi hópa endurspeglast í  

efnismenningunni, í stofnunum, félagslegum samböndum, trúarstofnunum, 

siðum og venjum. Hinn ríkjandi menningarheimur gefur sig út fyrir að vera 

 
8 Men make their own history, but they do not make it just as they please; they do not 
make it under circumstances chosen by themselves, but under circumstances directly 
encountered, given and transmitted from the past” (Marx, 1951:225). 
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hin eina sanna menning sem reynir að skilgreina og rúma/afmarka aðra 

menningarheima. Óvéfengt sjónarhorn hennar á heiminn mun standa sem 

hin eðlilegasta og allt umlykjandi heimsmenning. En önnur menningarleg 

afbrigði geta hins vegar gengið í berhögg við hana og veitt valdastöðu hennar 

og forræði ákveðið viðnám. Menningarkimar eru hlutmengi innan 

höfuðmenningar en þeir aðgreina sig frá henni í mikilvægum atriðum. Þeir 

taka á sig sérstakt form út frá ákveðinni þungamiðju sem geymir grunngildi 

hópsins. Kimar, sem gjarnan eru bundnir við tiltekna staði og veraldleg 

fyrirbæri, einkennast af sérstöku gildismati og atferli. Til þess að ýkja 

aðgreininguna einskorða þeir sig oft við sérstök og öfgakennd gildi og 

athafnir. Í fyrrnefndri bók er tekið dæmi um ofbeldisfulla menningarkima 

innan verkalýðsstéttarinnar þar sem glæpsamlegar athafnir aðgreina þá frá 

stóra menginu. En eitt megineinkenni menningarkima er að meðlimir upplifa 

sig undirokaða og af þeim sökum geta þeir sýnt andóf gegn ríkjandi valdi 

(Clarke, Hall o.fl. 2006: 10–14).  

Ross Haenfler, félagsfræðiprófessor við háskólann í Grinnell, hefur 

sérhæft sig í hugtakinu menningarkimi. Bók hans Subcultures (2014) byggir á 

alþjóðlegum ferilsrannsóknum (e. case studies) og þjóðfræðilegum 

viðtalsrannsóknum. Í bókinni er brugðið ljósi á fjölbreytilega kima, til dæmis 

graffittí, pönk, þungarokk og húðflúr. Að sögn standa þemu bókarinnar 

höfundi nærri en á yngri árum  tók hann þátt í pönk- og þungarokkssenunni 

(Haenfler, 2014: X).  

Haenfler skilgreinir menningarkima sem tiltölulega dreift félagsnet (e. 

social network) sem hverfist um sérstaka hugmyndafræði. Áhangendur 

menningarkima (e. subculturist)9 staðsetja sig utangarðs og sýna andóf gegn 

„hefðbundnu” samfélagi (e. conventional society). Þeir meðtaka ekki hið 

fyrirframgefna og hafa sterka tilhneigingu til að véfengja skoðanir. Með því 

móti hvika þeir frá og spyrna gegn viðurkenndum tíðaranda og ríkjandi 

menningu. Samkvæmt Haenfler hafa mörk menningarkima orðið óljósari í 

 
Haenfler notar orðið subculturist sem er erfitt að þýða yfir á íslensku þess vegna kýs ég að 
tala um áhangendur/þátttakendur menningarkima  
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seinni tíð og færra sem sýnir með táknrænum og afgerandi hætti skilin á milli 

kima og hverjir tilheyra þeim (Haenfler, 2014: 16-17).  

Í greininni „Graffítí: List á röngum stað“ fjallar þjóðfræðingurinn 

Valdimar Tryggvi Hafstein um tilraunir valdhafa til að beisla hversdagslega 

alþýðumenningu og innlima hana í opinbera menningu. Hér er vitnað til 

greinarinnar vegna þess að húðflúr og graffítí eru menningarkimar sem 

skarast. Valdimar talar um hvernig yfirvöld hafa reynt að list- og 

stofnanavæða graffíttí, eða veggjakrot eins og það er oftast kallað á íslensku. 

Þegar valdið hefur veitt leyfi fyrir myndskreytinum á ákveðnum flötum er 

talað um veggjalist en leyfislaust kallast það yfirleitt veggjakrot. Innlimun er 

valdinu mikilvæg því hvers konar andóf getur grafið undan og ógnað ríkjandi 

gildum samfélaga. Valdimar tengir þetta við kenningu Mary Douglas „hlutir á 

röngum stað“ (e. „matter out of place“). Samkvæmt kenningunni er 

manninum eðlislægt að smíða flokkunarkerfi, einhverja umgjörð um siði og 

venjur til þess að staðsetja hluti og hugmyndir. Flokkun nær samt ekki að 

staðsetja öll fyrirbæri, út af standa afgangsstærðir; óhreinindin (Valdimar Tr. 

Hafstein, 2003: 8-9). List og stofnanavæðing á einnig við um húðflúrið en 

yfirvöld hafa stofnanavætt húðflúr með reglugerðum til þess að beina því í 

réttan farveg og finna því stað innan kerfisins. Þegar húðflúr eru unnin á 

leyfisskyldum húðflúrstofum er oftar talað um líkamsskreytingar eða 

líkamslist (Valdimar Tr. Hafstein, 2003: 9).  

Menningarkiminn sem þessi ritgerð fjallar um hefur snarað sína 

húðflúrhefð úr meginstraumnum frá hinu almenna, löglega og viðurkennda. 

Hópurinn hefur brotið af sér hlekki valdsins, rifið sig lausan, horfið til fyrri 

tíma og fært athöfnina aftur inn í skúmaskotið. Ég fjalla nánar um andóf gegn 

meginstraumnum og stofnabundnu valdi í kafla 4.5. 

 

4.2 Hópar og hópkennd 

Við tilheyrum fjölmörgum hópum á leið okkar í gegnum lífið og þeir eru ólíkir 

eftir því hvar við erum stödd á æviferlinum. Þjóðfræðingarnir Martha C. Sims 

og Martine Stephens segja að hópar skapist vegna sameiginlegs áhuga fólks 
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á einhverju tilteknu. Það sem viðheldur hópum eru óskráðar reglur og 

hegðun sem er samþykkt af einstaklingum sem þeim tilheyra. Fjölskylda er 

yfirleitt fyrsti hópurinn sem einstaklingur tilheyrir en hann lendir í öðrum 

hópum af nálægð og nauðsyn, eins og skóla. Svo eru það hóparnir sem 

einstaklingur velur að tilheyra en í gegnum þessa hópa tjáir hann sjálfsmynd 

sína og myndina sem hann vill að aðrir fái af honum. Við skilgreinum 

sjálfsmyndina eftir hópnum sem við tilheyrum og um leið aðgreinum við 

okkur frá öðrum (Sims og Stephens, 2005: 4144).  

Þjóðfræðingurinn Alan Dundes er á svipuðum nótum og Sims og 

Stephens í kaflanum „Who are the Folk“ í bókinni Interpreting Folklore 

(1980). Hann segir hóp samanstanda af tveimur eða fleiri einstaklingum sem 

eiga að minnsta kosti einn þátt sameiginlegan. Hefð eða hefðir sem hópur 

sameinast um er aflið sem skapar sameiginlega sjálfsmynd hópsins og 

samkennd milli einstaklinganna sem mynda hópinn. Hefðir eru límið sem 

heldur hópnum saman. Dundes bendir á að sjálfsmynd hóps haldist óbreytt 

þó að það geti orðið breyting á hvaða meðlimir tilheyra honum. Hver 

meðlimur þekkir ekki endilega alla innan hópsins en hann þekkir að öllum 

líkindum kjarnann í hefðum hans (Dundes, 1980: 7)  

Bandaríski þjóðfræðingurinn Dorothy Noyes bendir á að hópar séu í 

eðli sínu óstöðugt fyrirbrigði en þeir skapast í kringum einhvers konar hefð 

og lifa svo lengi sem hún eru ástunduð. Án virkni leysist hópurinn upp og 

framkvæmdarþátturinn er því lykilatriði. Noyes bendir einnig á að iðkun 

hefða búi til sögur sem sameini meðlimi hópsins og tengi nútíð við fortíð. 

Hópahugtakið skírskotar til félags- og menningarlegra þátta sem sameina 

meðlimi hóps innan samfélagsins og aðskilur einn hóp frá öðrum. Ákveðin 

afmörkun varpar ljósi á hverjir tilheyra hópnum en ímynd hópsins verður til 

með félagslegum samskiptum. Hópur skilgreinir sig út frá þessari ímynd og 

hún einkennir gjörðir og gildi þeirra sem telja sig tilheyra hópnum. 

Samkvæmt Noyes er hópur ekki afmarkaðar heildir eins og þjóðir eða 

kynþættir heldur tengslanet einstaklinga og samfélaga. Hún bendir 

ennfremur á að ímynd og hugmyndafræði eins hóps geti haft víxlverkandi 

áhrif á menningu annarra hópa (Noyes, 2003: 7 og 27).  
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Breski menningarfræðingurinn Stuart Hall er hins vegar þeirrar 

skoðunar að hópahugtakið sé óljóst fyrirbæri vegna þess að hver hópur sé 

aðeins til í samanburði við annan. Einstaklingar og hópar skilgreina 

sjálfsmyndina með því að skoða og taka afstöðu til annarra, þannig verður til 

tvískiptingin við gegn hinum (e. us vs. them). Aðgreiningin, sem er 

afdráttarlaus, birtist í gegnum kerfi tveggja öfga í skarpri andstæðu og 

baráttu hvor við aðra, dæmi siðmenntað (e. civilized)/frumstætt (e. 

primitive). Sundurgreiningin byggist þannig á afneitun, það er hvernig við 

viljum ekki vera og hverjum við viljum ekki tilheyra (Hall, 1997: 174 og 229). 

Stuart Hall tengir þannig hugtakið tvíhyggja (e. binary) við hópahugtakið og 

eins og hann bendir á eru andstæðuvensl tvíhyggjunnar sjaldnast hlutlaus. 

Því til stuðnings vitnar hann í heimspekinginn Jacques Derrida sem hélt því 

fram að annar helmingur andstæðuparsins sé alltaf að einhverju leyti 

eftirsóknarverðari eða æðri hinum (Hall, 1997: 235).  

Það var mannfræðingurinn Victor Turner (1917–1983) sem kom fram 

með kenninguna hópkennd (e. communitas) en kenndin á einkum við 

meðlimi hóps sem eiga í nánum samskiptum. Hópkenndin er afar mikilvæg 

því hún eyðir stéttskiptingu og það skapar fólki ákveðið öryggi (Turner, 1982: 

47). Sviðslistafræðingurinn Richard Schechner fjallar áfram um hugtakið í 

samhengi við kenningar Turners í bókinni Performance Studies (2013). 

Samkvæmt Schechner getur hópkennd verið margþætt og útskýrir hann það 

með hugtökunum „spontaneus“ og „normative“. Spontaneous er hið 

sjálfsprottna eða þegar hópurinn í heild upplifir sömu tilfinninguna, þessi 

nánd sem líkt og afklæðir fólk. Normative þýðir stöðlun en upplifun fólks 

getur þó verið margbreytileg þrátt fyrir að allir séu saman komnir á sama stað 

og tíma og í sama tilgangi (Schnecher, 2013: 70). Bæði hugtökin virðast geta 

átt við frásagnir viðmælenda minna. Hugtakið normative getur átt við um 

andrúmsloftið sem myndast þegar fólk kemur saman og húðflúrar hvert 

annað. Það skapast ákveðin hópkennd en upplifunin getur verið 

margbreytileg vegna þess að húðflúr hefur einnig persónulega þýðingu. 

Hugtakið spontaneus getur einnig átt við því á þessari stund þegar einn 
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húðflúrar annan skapast ákveðin nekt og nánd en nánar verður vikið að þessu 

í þemagreiningunni. 

 

4.3. Sjálfsmynd og sviðsetning  
Sjálfsmynd (e. identity) einstaklinga og hópa er alltaf í ákveðnu 

endurnýjunarferli og við skerpum hana, slípum og skilgreinum í hópunum 

sem við tilheyrum. Hefðir sem hópar sameinast um styrkja sjálfsmynd 

einstaklingsins og um leið hefur það víxlverkandi áhrif á meðlimi hópsins 

(Sims og Stephens, 2011: 30-31). Eins og við sjáum betur í þemagreiningu 

ritgerðarinnar er húðflúrhefðin sem hér er til umfjöllunar sterkt afl í 

sjálfsmyndarsköpun viðmælenda minna. 

Alan Dundes skrifar í bókinni Folklore Matters (1984) að hefðir og 

annað þjóðfræðiefni (e. folklore) skilgreini sjálfsmynd einstaklinga og hópa. 

Hann líkir sjálfmynd einstaklinga við lauk því hún er marglaga og margþátta 

vegna þess að maðurinn leikur mörg hlutverk á sama tíma. Til þess að skilja 

hvers eðlis hún er nærtækt að líta til hópanna sem einstaklingurinn velur að 

tilheyra og hefðanna sem hann ástundar. Dundes bendir jafnframt á að 

mikilvægt sé að gera greinarmun á stöðugri (e. permanent) sjálfsmynd og 

tímabundinni (e. temporary) því hin síðarnefnda er óstöðug og umbreytanleg 

(Dundes, 1984: 12-16 og 21).  

Hugtökin sjálfsmynd og sviðsetning haldast gjarnan í hendur og annað 

hugtakið varpar ljósi á hitt. Í bókinni Performance Studies (2013) segir 

sviðslistafræðingurinn Richard Schechner að alla hegðun mannsins, 

meðvitaða eða ómeðvitaða, megi skilgreina sem flutning/sviðsetningu (e. 

performance). Sviðsetning er lærð hegðun og hlaðin margskonar merkingu 

og gildum. En gildin eru ekki náttúruleg, þau breytast eftir tíðaranda og taka 

mið af mörgum þáttum í samfélagi manna svo sem hugmyndafræði (e. 

ideology), trú, vísindum og öðru (Schechner, 2013: 1).  

Bandaríski heimspekingurinn Judith Butler bendir á sviðsetningu 

kyngervis (e. gender) í bókinni Gender trouble (2002). Kyngervið, eins og 

önnur sviðsetning og siðir, er háð endurtekningu. Flutningurinn er 
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endurupplifun á þeirri félagsmótuðu merkingu sem kynið hefur í 

menningunni en hún getur breyst eftir tímabilum. Kyngervi er ekki náttúrlegt 

heldur sviðsett hugmynd. Það er sett í leikrænan búning þar sem hið leikræna 

felur í sér ófyrsjáanlegan merkingarauka. Samkvæmt Butler er kyngervið þess 

vegna „félagslegur skáldskapur“ (e. social fiction) (Butler, : 2002: 177-178).  

Við sviðsetjum sjálfsmynd okkar í hversdeginum með hegðun sem 

Schechner kallar „restored behavior” 10  sem mætti þýða sem endurflutt 

hegðun (Schechner, 2013: 29). Þar á hann við eins konar leik með hegðun 

sem hefur verið sviðsett áður en er sífellt færð í nýjan búning, endursamsett 

og endurflutt. Þessi fullyrðing Schechners ríma þannig við orð Butler. 

Hegðun, segir hann, er táknandi (e. symbolic) og til þess að túlka hana þurfa 

viðstaddir að hafa forsendur til þess að aflykla kóðann. En þessi lykill eða 

vitneskja getur verið undir yfirborðinu og aðeins kunn innvígðum (Schechner, 

2013: 34-35). 

Erving Goffman kallar ferlið sem á sér stað þegar við reynum að hafa 

áhrif á skynjun eða skoðanir annarra á okkur „áhrifastjórnun” (e. impression 

management). Einstaklingur sviðsetur hegðun sína, annars vegar eins og 

hann býst við að ætlast sé til af honum og hins vegar til þess að hafa áhrif á 

skynjun eða skoðun annarra. Þannig miðlar hann upplýsingum um sjálfan sig 

til viðstaddra með völdum athöfnum sem Goffman kallar framsetningu 

sjálfsins í hversdeginum (e. presentation of self in everyday life) (Goffman, 

1956:). Húðflúr getur gegnt hlutverki áhrifastjórnunar. Það hefur áhrif á 

hvernig einstaklingur skynjar sjálfsmynd sína og það getur haft áhrif á skynjun 

og skoðun annarra á honum. En það er vissulega misjafnt hversu opinskátt 

maðurinn ber sjálfan sig á borð og það fer auðvitað eftir efnum og aðstæðum. 

Í framhaldinu er vert að nefna hugtökin félagslegt sjálf (e. social self) og 

spegilsjálf (e. looking-glass self) í kenningum ameríska félagsfræðingsins 

Charles Horton Cooley (1864-1929). Kenningin um spegilsjálfið vísar til þess 

 
10 Schechner skilgreinir hugtakið á eftirfarandi hátt: „Restored behavior: physical, verbal or 
virtual actions that are not-for-the-first time; that are prepared or rehearsed. A person 
may not be aware that she is performing a strip of restored behavior. Also reffered to as 
twice -behaved behavior“ (2013: 29).  
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hvernig sjálfsvitund okkar mótast af skynjun annarra. Með þessari skynjun 

verður ákveðin yfirfærsla og hún staðfestir þar með skoðun annarra á okkur. 

Með öðrum orðum, við sjáum okkur sjálf eins og við teljum að aðrir sjái okkur. 

Spegilsjálfið er því ímyndað mat annarra á okkur en þannig fáum við 

tilfinningu fyrir því hver við erum. Sjálfsmyndin mótast þannig í samskiptum 

við annað fólk og þetta stýrir framkomu okkar við aðra því hegðunin tekur 

mið af spegilmyndinni. Atferli okkar stýrist því bæði af áætluðum 

hugmyndum annarra um okkur og með hegðun okkar reynum við að skapa 

myndina sem við viljum að aðrir hafi af okkur (Cooley, 1902: 198-199).  

Þegar fjallað er um sjálfsmynd getur verið hjálplegt að skoða hugtakið 

veruháttur 11  (e. habitus )í kenningum franska félagsfræðingsins Pierre 

Bourdieu. Davíð Kristinsson skilgreinir veruhátt í formála bókar Bourdieu 

Almenningsálitið er ekki til (2007) og segir: „Hugtakið vísar til reglubundinnar, 

ómeðvitaðrar formgerðar sem einkennir hugsun, skynjun, hegðun og mat 

einstaklings” (Davíð Kristinsson, 2007: 8). Það er veruhátturinn sem er að 

verki þegar við skynjun eitthvað sem sjálfgefið fremur en framandi. Hann 

verður til þegar á barnsaldri sem liður í félagsmótun og mótast af 

uppeldisskilyrðum. Veruháttur er kerfi tilhneiginga, skilyrtur af menningu og 

samfélagsgerð og þess vegna fær fólk sem elst upp við svipuð skilyrði gjarnan 

svipaðan veruhátt. En þrátt fyrir að veruhátturinn sé ópersónulegur er hann 

afsprengi okkar sérstæðu sögu og hvert okkar hefur að einhverju leyti 

einstakan veruhátt. Í veruhættinum ríkir ákveðið innra lögmál sem er samofið 

hugsunum okkar og sjálfsmynd en við gefum þessu lögmáli merkingu með 

hegðun okkar (Davíð Kristinsson, 2007: 8). Bourdieu sem segir:  

 

Þá er ekki til það athafnasvið þar sem ekki getur komið fram sú áætlun 
að fága og upphefja frumþarfir og -kenndir, ekkert svið þar sem það 
veldur ekki sömu áhrifum að færa lífið í stílinn […] Smekkurinn flokkar, 
ekki síst þann sem flokkar. Félagsverur greina sjálfar sig frá öðrum „með 
þeim greinarmun sem þær gera á fögru og ljótu, fáguðu og alþýðlegu, 
og láta þar með í ljós stöðu sína í hinni hlutlægu skipan (Bourdieau, 
2007: 41).  
 

 
11 Íslenska orðið veruháttur verður notað hér eftir. 
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Þessi tilvitnun í Bourdieu tengist einkum hugtökunum sviðsetning, 

áhrifastjórnun, spegilsjálf og veruhætti. Eins passa orð Bourdieu vel inn í 

þemagreininguna í kafla 6.1. 

 

4.4 Helgisiðir/vígsluathafnir12 og jaðartími 

Í hringrás lífsins færumst við af einu skeiði yfir á annað og um leið úr einni 

stöðu í aðra: Hverri færslu fylgja gjarnan vígsluathafnir og þá fer gjarnan fram 

einhvers konar ritúal. Þessar athafnir eða helgisiðir geta sagt okkur ýmislegt 

um mannlegt ástand, varpað ljósi á eðli okkar og upplifanir. Richard 

Schechner skiptir helgisiðum í tvo meginflokka, heilaga (e. sacred) og 

veraldlega (e. secular) (Schechner, 2013: 53). 

Það var franski þjóðfræðingurinn, Arnold van Gennep, sem kom fram 

með kenninguna um vígsluathafnir (e. The Rites of Passage) í samnefndri bók 

en hún kom út í enskri þýðingu árið 1960. Í kenningum sínum fjallar hann um 

breytingarnar sem maðurinn gengur í gegnum þegar hann færist frá vöggu til 

grafar. Samkvæmt van Gennep markast hver færsla af einhvers konar athöfn. 

Í upphafi hennar er einstaklingurinn í framandi stöðu en markmið 

vígsluathafna er að hjálpa einstaklingum að aðlagast nýjum hóp og/eða 

aðstæðum. Van Gennep skiptir vígsluathöfnum í þrjá flokka: aðskilnað (e. 

separation), umskipti (e. transition) og innlimun (e. incorporation). Hver 

þessara flokka hefur mismunandi áherslur en það fer eftir aðstæðum hvers 

konar athöfn hæfir tilefninu (van Gennep, 1960: 3-6 og 18). Sem dæmi má 

nefna að jarðarför er aðskilnaðarathöfn en þegar einstaklingur hefur nám í 

framhaldsskóla og er busaður þá er um innlimunarathöfn að ræða. Annað 

dæmi um innlimun er þegar einstaklingur er húðflúraður sérstöku tákni þegar 

hann er tekinn inn í sérstakan hóp eins og gengi. 

Ferlið hefst þegar við segjum skilið við ákveðna stöðu og hlutverk þar 

sem giltu sérstakar reglur, siðir og venjur. Við tekur umbreytingarstigið (e. 

liminal period) en þá falla fyrri reglur úr gildi og þessi tími einkennist því oft 

af umróti og óvissu. Til þess að hverfa frá þessu stigi og færast yfir á næsta 

 
12 Fræðimenn tala ýmist helgisiði, vígsluathafnir, ritúal eða siði  
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fer yfirleitt fram táknrænn siður sem er íklæddur ákveðnum búning. Á 

innlimunarstiginu lærum við nýja siði og venjur, aðlögumst og erum boðin 

velkomin í nýtt samfélag (van Gennep, 1960: 10-11 og 18). Lykilhugtakið í 

kenningu van Gennep er endurmyndun (e. regeneration) lífs og dauða, skrifar 

mannfræðingurinn Solon T. Kimbali í inngangsorðum bókarinnar. (Kimbali, 

1960: viii). 

Victor Turner vinnur með hugmyndir van Genneps í bók sinni The Ritual 

Process: Structure and Anti-structure (1969). Í bókinni einbeitir hann sér 

sérstaklega að umbreytingarskeiðinu (e. the liminal period). Hér má nefna að 

orðið „liminal“ er dregið af latneska orðinu „limen“ sem þýðir þröskuldur. 

Þegar íslenskir fræðimenn fjalla um hugtak Turners nota þeir yfirleitt orðin 

jaðarástand eða jaðartími. Á jaðartíma erum við staðsett utan við daglegt líf 

en aðaleinkenni þess er að það lýtur eigin reglum. Hér hafa hinar hefðbundnu 

reglur og gildi samfélagsins hafa verið afnumdar. Jaðartíminn er 

millibilsástand, það stendur utan hins almenna og viðtekna sem annars 

tjóðrar athafnir mannsins við tiltekið menningarlegt rými eða samfélagslegar 

þvinganir (Turner, 1969: 24-25 og 94).  

Richard Schechner fjallar um kenningar Turners í bókinni Performance 

Studies (2013). Hann einbeitir sér að hugtakinu jaðartími en samkvæmt 

Schechner er þetta það stig þegar einstaklingurinn stendur á þröskuldi 

umbreytingarstigsins. Þá er maðurinn staðsettur á milli félagslegra flokka (e. 

social categories) og persónulegrar sjálfsmyndar (e. personal identity). 

Ákveðin umbreyting á sér stað og einstaklingurinn eru innvígður með nýju 

auðkenni í aðra stöðu og hann markaður nýjum mætti. Margvíslegar leiðir 

eru fyrir hendi til þess að fullkomna umbreytinguna, einstaklingar íklæðast 

nýjum búningi, þeir sverja eið eða framkvæma sérstaka gjörð. Schechner 

nefnir hér til sögunnar ýmis dæmi svo sem umskurð og húðflúr (Schechner, 

2013: 66).  

Einhvers konar manndómsvígsla fer sem sagt fram á þessum 

tímapunkti í þar til gerðum rýmum með trúar- eða veraldlegri athöfn. 

Schechner tengir þetta við hugtakið sviðsetning (e. performance) og líkir 

helgiathöfnum við leikhús (Schechner, 2013: 57). Í framhaldinu vitnar 
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Schechner í Émile Durkheim sem áleit að helgisiðir bæði sköpuðu og viðhéldu 

samfélagslegri samstöðu (e. social solidarity). Durkheim hélt því fram að enda 

þótt helgisiðir geti tengst og/eða tjáð trúarlega hugmyndafræði þá séu þeir 

ekki hugmyndir eða óhlutstæð hugtök. Helgisiðir eru hugsun sem er sett í 

framkvæmd (e. thought- in/as action) og þeir endurspegla þekkt 

hegðunarmynstur og texta13 (Schechner, 2013: 57-59 og 66; Durkheim, 1965: 

424-427).  

Samkvæmt Schechner grundvallast sviðslist á helgisið (e. ritual) og leik 

(e. play) í ákveðnu samspili. Í báðum tilvikum er einstaklingurinn að upplifa 

„annan veruleika“ sem er aðskilinn frá daglegu lífi. Helgisiðir eru 

sameiginlegar minningar táknbundnar í athafnir, segir Schechner. Þeir hjálpa 

mönnum (og dýrum) að eiga við erfið umskipti eða annað sem stríðir gegn 

venjum hversdagslífsins. Leikurinn gefur okkur hins vegar tækifæri til að 

upplifa hið óvenjulega, öfgafulla, áhættusama og forboðna (e. taboo). 

Schechner segir: „Þú verður kannski aldrei Ödipus eða Kleópatra en þú getur 

leikið þau „í leikriti““ 14 Leikir og helgisiðir eiga það sameiginlegt að þeir geta 

breytt fólki. Hið fyrrnefnda umbreytir okkur tímabundið og það er bundið 

reglum leiksins. Helgisiðir hafa hins vegar oftar viðvarandi breytingu í för með 

sér, jarðaför og brúðkaup eru ágæt dæmi um það. Listirnar eru síðan þess 

eðlis að þær blanda saman leik og helgisið (Schechner, 2013: 52).  

Helgisiðurinn, líkt og hegðun, er alltaf settur í nýjan búning og hann 

endurfluttur án beinna tengsla við hina fyrri. Eins og í íþróttum krefst 

listsköpun endurtekningar, það er ástundar og æfinga, það sama á við um  

okkar hversdagslegu athafnir. Í hvert sinn sem helgisiður eða hegðun er  

sviðsett er það gert í tengslum við aðstæður, bæði persónulegar og 

samfélagslegar. Samkvæmt Schechner getur hegðunin verið hófstillt og 

viðeigandi en hún getur einnig einkennst af einhvers konar andófi gegn 

 
13  Sjá nánar í Schechner, 2013: 57 „He [Durkheim] insisted that although rituals may 
communicate or express religious ideas, rituals were not ideas or abstractions,but 
performances enacting known patterns of behavior and texts. Rituals don’t so much express 
ideas as embody them. Rituals are thought-in/as-action.This is one of the qualities that 
makes ritual so theatre-like”  
14 „You may never be Oedipus or Cleopatra but you can perform them „in play“ 
(Schechner, 2013: 52) 
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aðstæðum (Schechner, 2013: 28-29). Kenningar Schechners má heimfæra 

upp á húðflúr því segja má að það sé sviðsett athöfn sem á vissan hátt ljær 

hversdeginum lit. Húðflúrið framkallar ákveðna umbreytingu á sjálfsmynd 

einstaklingsins, stöðu hans í samfélaginu og hópunum sem hann tilheyrir. 

Húðflúr hefur einkenni helgisiða og virknin (e. function) spannar vítt svið. 

Fyrir sumum hefur húðflúr djúpstæða trúarlega þýðingu en það getur einnig 

gegnt hlutverki andófs. Þá er vert að nefna að athöfnin getur haft 

skemmtanagildi og tengist þannig hugtakinu leikur, en nánar verður komið 

inn á það í þemagreiningunni. 

 

4.5 Andóf, vald og sjálfsvera  

Vald getur birst okkur í mörgum myndum, það stýrir hegðun okkar og setur 

okkur ákveðnar skorður. Þar er bæði að verki hið félagslega vald, eitthvað 

sem við skynjum án þess að festa hönd á, og það getur verið stofnanabundið 

með lögum og reglugerðum. Á vefsíðu stjórnarráðsins kemur fram að 

húðflúrun sé starfsleyfisskyld samkvæmt reglugerð nr. 941/2002 um 

hollustuhætti. Lögin tiltaka sérstaklega að óheimilt sé að stunda húðflúrun í 

heimahúsi eða á stofu sem hefur ekki aflað sér starfsleyfis.  

Í 47. grein reglugerðarinnar segir: 

 

Óheimilt er að flúra, húðgata eða beita nálarstungu á einstaklingi undir 
18 ára aldri nema með skriflegu leyfi forráðamanns. […] Engan má flúra, 
húðgata eða beita nálarstungu sem er undir áhrifum áfengis eða 
annarra vímuefna […] Gæta skal ýtrasta hreinlætis við starfið. Sá sem 
framkvæmir aðgerð skal þvo hendur sínar fyrir og eftir aðgerð. Hanskar 
skulu notaðir við húðflúrun og húðgötun […] (Umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið)  
 

Hópurinn sem hér er fjallað um stundar húðflúrun í heimahúsum og brýtur 

þar með lögin. Hann víkur sér ekki aðeins undan stofnanavaldi heldur og hinu 

félagslega valdi. Í kenningum sínum fjallar franski fræðimaðurinn Michel 

Foucault um hlutgervingu manneskjunnar og hugtökin vald (e. power) og 

sjálfsvera (e. subject). Hann talar um hið alvitra og sínálæga vald, skipulagt 

samfellt stigveldi sem staðsetur, rannsakar og skilgreinir einstaklinginn. Hér 
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er Foucault að fjalla um ögunarkerfið sem var sett á í kjölfar „plágunnar 

miklu“ í upphafi 15. aldar. Svarið við plágunni var að búa til skipulagt kerfi til 

þess að koma í veg fyrir glundroða. Samkvæmt Foucault hafði 

ögunarskipulagið í för með sér aukinn mátt valdsins, eftirlit, úthlutun 

hlutverka og margfalda aðgreiningu. Þetta var útópían um borg sem lýtur 

algerri stjórn. Foucault tengir þetta við kenningar Jeremy Benthams og hina 

svokölluðu „Alsjá“ (e. panopticon) en hún er byggingarfræðileg táknmynd 

eða myndhverfing sem á að endurspegla sýnileikann. Samkvæmt 

kenningunni er valdið sjálfvirkt og óháð einstaklingum. Það er bersýnilegt og 

alltaf að störfum án þess að hægt sé að sannreyna það (Foucault, 1995: 195-

202).  

Vald skipar fólki í flokka, bæði eftir einstaklingsbundnum einkennum og 

þeirra eigin sjálfsmynd. En flokkunin kemur einnig að utan, frá einhverjum 

ætlaðum staðreyndum um hver einstaklingurinn er og hvaða hópum hann 

tilheyrir. Samkvæmt Foucault gangast einstaklingar undir þennan sannleik og 

aðrir í samfélaginu tengja sannindin við þá. Valdið kemur því ekki aðeins að 

ofan heldur í láréttu flæði í gegnum samskipti. Það verður ekki staðsett og 

enginn er handhafi þess en afstaða einstaklingsins til samfélagslegra afurða 

sviptir hulunni af valdatengslunum sem hann er hluti af. Foucault heldur því 

fram að það sé formgerð valdsins sem skapar sjálfsveruna en valdið byggist á 

stýringu og undirokun (Foucault 1982: 782-783). 

Þörf mannsins til að fara eigin leiðir er honum eðlislæg og það á vel við 

um viðmælendur mína. Michel de Certeau segir í bókinni Practice of Everyday 

life (1988) að mönnum sé í blóð borið að streitast gegn hvers kyns valdi. 

Einstaklingar rísa upp og andæfa agasamfélaginu með því að sveigja og 

beygja lög og reglur samfélagsins. Í kenningum sínum skoðar de Certeau 

hvernig maðurinn athafnar sig í því kerfi sem samfélagið leggur honum til. 

Hann virðir fyrir sér hvernig eintaklingar og hópar beita brögðum (e. tactics) 

á ráðagerðir (e. strategy) yfirvalda. Brögð, segir hann, eru andsvar 

valdalausra við ráðagerðum yfirvaldsins og einstaklingar nota þau til 

persónulegs athafnafrelsis innan ráðagerðanna. Brögðin eru gripin í 

andartakinu en de Certeau lýsir þeim sem „list hinna veiku” (e. art of the 



 

 27 

weak). Þegar fólk beitir brögðum er þeim ekki endilega ætlað að kollvarpa 

ráðagerðum heldur til að notfæra sér svigrúmið innan þeirra. (de Certeau, 

1988: 9, 37 og 78). Ég nefni þessar kenningar de Certeau vegna þess að þær 

eiga vel við frásagnir viðmælenda minna eins og ég vík nánar að í 

þemagreiningunni. 

Í áðurnefndri bók Richard Schechners nefnir hann að Victor Turner hafi 

talið að andspyrnumenning sjöunda áratugarins væri að hluta til tilraun til að 

endurheimta styrk og samstöðu hefðbundins breytingaferlis. Skömmu fyrir 

andlátið (1983) kom Turner auga á að andófið hafi þróast yfir í 

nýaldarmenninguna. Þessi menning einkenndist af auknu umburðarlyndi á 

ýmsum sviðum til dæmis gagnvart óhefðbundnum trúarbrögðum og 

lífsháttum. Samkvæmt Schechner var Turner bjartsýnismaður og allt að því 

útópískur þegar hann spáði því að hinn frelsaði og agaði líkami með öll sín 

fjölmörgu ónýttu úrræði fyrir sársauka, unun og tjáningu myndi rata veginn 

til betri heims. En Schechner telur að áratugirnir eftir fráfall Turners hafa sýnt 

að útópíuhugmyndir hans hafi verið byggðar á röngum grunni. Schechner 

skrifar: „Eftir því sem lengra dró inn í 21. öldina voru hin hefðbundnu gildi og 

skriffinnska embættismannastéttarinnar staðfest með helgum og 

veraldlegum ritúölum, sviðsettum á miðlægum, táknrænt hlöðnum stöðum 

– aðalbrautum, miðstöðvum þéttbýlis, dómkirkjum og höllum löggjafarvalds 

– augljósari“ (Schechner, 2013: 66-67)15 

Með lögum og reglugerðum er sem yfirvaldið breyti yfirbragði hluta, 

við sjáum það sem er löglegt í öðru ljósi og það er sem ásýndin verði hreinni. 

Innlimun valdsins færði húðflúrhefðina inn á svið hins leyfilega og það hafði í 

för með sér auknar vinsældir. Með innleiðingu laga og reglugerða í sambandi 

við starfsemi húðflúrstofa breyttist viðhorf almennings til húðflúrsins. En 

lögsetning getur líka haft ögrandi áhrif og ýtt við þeim sem vilja ekki lúta 

stjórn og býður upp á andóf. Ákveðnir hópar finna sig knúna til að rísa upp, 

færa sig um set og út á jaðarinn. Þannig láta þeir reyna á mörk og um leið 

 
15 As we move deeper into the twenty-first century, sacred and secular rituals, staged in 
central, symbolically loaded places – major avenues, civic centers, cathedrals, stadiums, and 
capitols – reinforce officialdom and mainstream values. 
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verða mörkin sýnilegri. Jill Fisher heldur því fram að húðflúr megi túlka sem 

mótspyrnu gegn nútímamenningu sem hefur hlutgert mannlíkamann og gert 

hann að nytjavöru (Fisher, 2002: 91–93). 

Þegar fjallað er um vald er einnig vert að skoða kenningar Pierre 

Bourdieu um auðmagn (e. capital).16 Pierre Bourdieu skilgreindi fjórar gerðir 

auðs: efnahagslegan auð (e. economic capital) fjármunir, eignir, auðlindir, 

félagslegan auð (e. social capital) stétt, sambönd, kunningjar, ættartengsl), 

táknrænan auð (e. symbolic capital) frægð, virðing, heiður og fínir titlar og 

menningarlegan auð (e. cultural capital) hæfileikar, kurteisisvenjur, þekking. 

Sá síðast nefndi hefur ákveðna sérstöðu vegna þess að hann verður hluti af 

veruhætti einstaklinga. Menningarauður getur verið tengdur eignum eins og 

listaverkum og bókum en hann getur einnig verið stofnanabundinn (t.d. 

prófgráður). Bourdieu túlkaði auðmagn sem auðlind sem felur í sér ákveðið 

vald. Auðmagn getur því komið einstaklingi að ákveðnum notum í 

samfélaginu sem hann tilheyrir og það getur breyst þegar fólk til dæmis 

öðlast nýja þekkingu, myndar ný tengsl eða áskotnast fé. En það er ekki 

tilviljun sem ræður hvaða stöðu einstaklingur tekur sér, það er í samræmi við 

það auðmagn sem hann hefur yfir að ráða og veruhátt viðkomandi (Davíð 

Kristinsson, 2007: 14-16).  

Nú hef ég gert grein fyrir þeim hugtökum og kenningum fræðimanna 

sem úrvinnsla rannsóknarinnar byggir á. Áður en þemagreining hefst verður 

gerð grein fyrir aðferðafræði og viðmælendur kynntir til sögunnar. 

 

5. Aðferðafræði og viðtöl 

Megintilgangur rannsóknar minnar var að fanga persónulega sýn 

viðmælenda á viðfangsefni ritgerðarinnar. Ég lagði áherslu á að skapa 

afslappaðan vettvang og gaf þannig viðmælendum mínum tækifæri til að tjá 

sig í frjálsu flæði.  

 
16 Davíð Kristinsson, sem ritar inngang í bók Bourdieau Almenningsálitið er ekki til (2007), kýs 
reyndar að nota orðið auður. Hugtakið capital vísar þó til kenninga Karl Marx og bókarinnar 
Das Capital (1867) en orðið capital hefur verið þýtt með orðinu auðmagn. Af því þessi vísun 
er til staðar mun ég notast við bæði orðin. 
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Meginmarkmið rannsóknarinnar var að fá fram hugmyndafræðina á 

bakvið þessa sérstöku húðflúrhefð sem fram fer í heimahúsum en ekki á 

leyfisskyldum húðflúrstofum. Í rannsókninni leitast ég við að skoða á hvern 

hátt hefðin endurspeglar sjálfsmynd viðmælenda minna, sérstöðu þeirra og 

lífsviðhorf. Í greiningarkaflanum (kafli 6) mun ég yfirleitt nota beinar 

tilvitnanir úr frásögnum viðmælenda til þess að frásagnarháttur þeirra fái 

notið sín. Þó verða einhverjar setningarnar snyrtar til með því að fella út 

hikorð og augljós mismæli.  

 

5.1 Aðferðafræði 

Við val á rannsóknaraðferð, undirbúning og framkvæmd styðst ég við nokkrar 

fræðilegar heimildir. Þar má helst nefna bókina Recording Oral History (2005) 

eftir sagnfræðinginn Valerie Raleigh Yow. Bókin er ítarlegt leiðbeiningarrit 

fyrir þá sem leggja stund á rannsóknir á munnlegum frásögnum. Í annan stað 

styðst ég við Handbók í aðferðafræði rannsókna (2013) sem reyndist afar 

hjálpleg.  

Rannsóknin sem hér er til umfjöllunar byggist á þjóðfræðilegri 

viðtalsrannsókn sem ég gerði árið 2017. Hún byggist á eigindlegri 

rannsóknaraðferð (e. qualitative research method) en aðferðin lýtur að 

gagnaöflun og greiningu á rannsóknargögnum. Valerie R. Yow segir að 

megintilgangur þjóðfræðilegra rannsókna sé að auka og dýpka skilning á 

samfélaginu, mannlegri hegðun og tilveru (Yow, 2003: 1-3). 

Eigindleg aðferð í formi djúpviðtala býður rannsakandanum upp á að 

fara á dýptina. Viðmælandinn fær tækifæri til að tjá sig eins og hann kýs og 

rannsakandi getur spurt um það sem á honum brennur (Bryndís 

Björgvinsdóttir, 2009: 23). Í þessari rannsókn var valin sú leið að taka 

hálfstöðluð ( e. semi structured) djúpviðtöl (e. in-depth interview) við 

einstaklinga sem eru þátttakendur í húðflúrhefðinni. 

Viðfangsefni þjóðfræðilegra rannsókna geta verið af fjölbreyttum toga 

og þær geta í raun beinst að öllu því sem fólk fæst við í hversdeginum. 

Nálgunin byggir á þeirri kenningu að einstaklingurinn sé virkur túlkandi 
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veruleikans. Rannsókn sem þessi er samstarfsverkefni rannsakanda og 

viðmælanda. Hér mæta báðir að borðinu með ákveðnar hugmyndir, 

mismunandi þekkingu og væntingar. Aðferðin gerir ríkar kröfur til 

rannsakandans, hann þarf að temja sér vönduð vinnubrögð og nálgast hvert 

viðfangsefni af virðingu. Best er að frásögnin komi fram í frjálsu flæði og þá 

er mikilvægt að rannsakandi forðist leiðandi spurningar. Eigindlegar 

rannsóknir snúast ekki um að búa til heimildir heldur að kalla fram 

persónulega sýn viðmælandans á viðfangsefninu (Yow, 2005: 2-3).  

Viðtöl eru þýðingarmikill tjáskiptamáti í okkar daglega lífi og þess vegna 

góð gagnasöfnunaraðferð þegar rannsaka á afmörkuð fyrirbæri í 

reynsluheimi fólks. Þetta er félagsleg athöfn þar sem samskipti rannsakanda 

og viðmælandans geta endurspeglað flókið samspil hugsunar, tilfinninga og 

skynjunar. Þegar viðtöl eru notuð til gagnasöfnunar er gengið út frá því að 

þekking sé sameiginlegur skilningur sem þróast í samtali rannsakanda og 

viðmælenda. Umræðuefnið er ákveðið fyrirfram en rannsakandi reynir að fá 

fram hugrenningar viðmælandans í frjálsu flæði. Mikilvægt er að nálgast 

viðfangsefnið opið en þegar viðtali vindur fram geta spurningar orðið 

afmarkaðri (Helga Jónsdóttir, 2013: 137 og 143).  

Í þessu rannsóknarverkefni lagði ég áherslu á að hefja hvert viðtal á 

opinni spurninga. Ég byrjaði á að spyrja viðmælandann hvernig áhuginn á 

húðflúri hafi kviknað og hvers vegna hann/hún hófst handa við húðflúrun. 

Með þessari opnu spurningu reyndi ég að kalla fram flæði í frásögn 

viðmælandans. Ég hafði spurningalista til hliðsjónar en undirbúnar 

spurningar voru aðallega hugsaðar til þess að opna á samræður. Þá lagði ég 

mig fram um að taka eftir mikilvægum punktum í frásögninni og spurði nánar 

út í þá ef viðmælandann rak í vörðurnar. 

Eftir gagnasöfnun rannsókna er unnið áfram með gögnin en þá eru 

viðhorf viðmælenda skoðuð í tengslum við hugtök og kenningar. 

Rannsakandi getur notað aðferð sem kallast fyrirbæralýsing (e. 

phenomenography) en það er nálgun þar sem reynt er að koma auga á 

mynstur í þankagangi viðmælandans (Sigríður Halldórsdóttir, 2013: 243). 

Tilgangur eigindlegu aðferðarinnar er að öðlast betri skilning á mannlegri 
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tilveru og góður rannsakandi getur hugsanlega velt upp hliðum sem ekki eru 

augljósar við fyrstu sýn. Mannfræðingurinn Carole McGranahan kallar 

þennan hæfileika „hið vísindalega etnógrafíska skynbragð“ (McGranahan, 

2014: 25).  

 

 5.2 Kostir og gallar 

Eins og Sigríður Halldórsdóttir bendir á er rannsakandinn mælitækið (e. 

research instrument) í etnógrafískum rannsóknum. Hann þarf þess vegna að 

átta sig á eigin fræðasýn og hvar hann er staddur í tilverunni. Rannsakandi 

þarf að að fara í gegnum ákveðna sjálfskoðun og átta sig á eigin 

fyrirframgefnu hugmyndum og viðhorfum þannig að þau liti ekki 

spurningarnar sem hann leggur fyrir viðmælendur. Þá er mikilvægt að hann 

skerpi hæfileika sinn til að taka vel eftir í athugun og viðtölum. Rannsakandi 

þarf að vera meðvitaður um að persónuleg reynsla og afstaða þvælist ekki 

fyrir þegar kemur að greiningu á rannsóknargögnum og túlkun. Til þess að ná 

heildarmynd og skilja eðli á mannlegum fyrirbærum þarf að liggja yfir 

gögnunum og lifa með þeim (e. living with the data). Þess vegna þarf að gera 

ráð fyrir að eytt sé talsverðum tíma í gagnagreininguna (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013: 239-240). Þessi ritgerð byggist á rannsókn sem var 

framkvæmd árið 2017. Eiginleg gagnagreining og ritgerðarskrif hófust ekki 

fyrr en 2019 þannig að ærinn tími gafst til lesturs á fræðilegum kenningum 

sem gætu gagnast við þemagreininguna.  

Þegar hugmyndin að verkefni mínu kviknaði gerði ég mér fljótlega grein 

fyrir að efnið væri vandmeðfarið og viðkvæmt vegna þess að um ólöglegt 

athæfi er að ræða. Ég stóð því frammi fyrir siðferðilegum álitamálum sem ég 

þurfti að velta vandlega fyrir mér. Þar stóð fremst spurningin um 

nafnleyndina, það er hvort viðmælendur mínir kæmu fram undir eiginnafni 

eða dulnefni.  

Í etnógrafískum rannsóknum er ætíð lögð áhersla á að rannsakendur 

hugi vel að siðferðilegum álitaefnum og þá er meginreglan að nafnleyndar sé 

gætt. Í sumum tilfellum eru gerðar undantekningar eins og þegar 
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þátttakandur beinlínis fara fram á að koma fram undir eiginnafni eða gefa 

réttinn frá sér með skriflegu samþykki. Eins og Grétar Þór Eyþórsson nefnir í 

Handbók í aðferðafræði (2013) hafa siðferðisleg mörk breyst í tímans rás, það 

sem áður var hjúpað leynd þykir sjálfsagt að ræða opinskátt í dag (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013: 470). Geffrey Walford prófessor við Oxford háskólann veltir 

fyrir sér nafnleyndarhugtakinu í greininni „The impossibility of anonymity in 

ethnographic research“. Hann telur að í dag sé nær ófært að gæta 

nafnleyndar í etnógarfískum rannsóknum. Nútímatækni hefur breytt því 

hvernig við lifum lífi okkar og það sem áður fór fram í einkarými og jafnvel 

neðanjarðar er nú opinberað í rauntíma. Farsíminn er meira eða minna á lofti 

og við deilum opinskátt lífi okkar hvert með öðru á Twitter, Facebook og 

Instagram (Walford, 2018).  

Þegar ég hitti viðmælendur mína, tvær ungar konur og einn ungan 

mann, bar ég undir þá hugmyndina um nafnleynd en þau sögðust ekki sjá 

neitt því til fyrirstöðu að koma fram undir eiginnafni. Ég útskýrði einnig fyrir 

þeim að ég hygðist vinna með gögnin í BA-verkefni mínu og líkt og aðrar 

háskólaritgerðir færi hún inn á vefsíðu Skemmunnar. Eftir að viðtölunum lauk 

bar ég spurninguna aftur upp við þau vegna þess að það kom á daginn að 

frásagnir þeirra reyndust afar opinskáar. Ég spurði þau ennfremur hvort þau 

gæfu leyfi fyrir því að gögnin yrðu varðveitt á Stofnun Árna Magnússonar og 

þau gáfu öll skriflegt samþykki fyrir því.  

Eftir langa yfirlegu tók ég þá ákvörðun að í þessu verkefni myndi ég 

fylgja þeim siðferðislegu viðmiðunarreglum sem hafa gilt í þjóðfræðilegum 

rannsóknum og gæta nafnleyndar. Þrjár ástæður liggja til grundvallar: Í fyrsta 

lagi er hér um BA-verkefni að ræða, í öðru lagi að umfjöllunarefnið er 

viðkvæmt og í þriðja lagi að þátttakendur eru ungt fólk. Viðmælendur mínir 

koma þess vegna fram undir dulnefni. Af þeim sökum tók ég þá ákvörðun að 

birta ekki ljósmyndirnar sem eru hluti af rannsóknargögnum þar sem húðflúr 

eru persónugreinanleg. 
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5.3 Viðmælendur 

Áður en ég valdi þetta viðfangsefni til rannsóknar hafði ég heyrt ávæning af 

athæfinu hjá kunningja. Þessi aðili gat bent mér á þrjá einstaklinga, tvær 

ungar konur og einn karlmann, sem hann vissi að væru þátttakendur í 

hefðinni. Ég hafði samband við þetta fólk og þau reyndust öll tilbúin til að 

veita mér viðtal en önnur kvennanna var þó aðeins efins í fyrstu. Hún var 

hikandi og ekki viss um hverju hún mætti segja frá vegna þess að hér væru 

ólöglegir hlutir á ferðinni.  

 

Viðmælendur eru :  

 

• Baldur er fæddur árið 1991. Hann ólst upp í úthverfi 

Reykjavíkur fram á unglingsár en flutti þá í miðbæinn. Baldur er 

með BA-gráðu frá Listaháskóla Íslands. Á barnsaldri fylgdi hann 

gjarnan föður sínum, verktaka í iðnaðargeiranum, í vinnuna. Í 

vondum veðrum sat Baldur inni í skúr og teiknaði. Teikning er 

enn hans aðaláhugamál og hún kveikti áhuga hans á húðflúri.  

 

• Margrét er fædd árið 1992. Hún ólst upp í Skandinavíu en 

fluttist á unglingsárum til Íslands. Margrét er með BA-gráðu frá 

Listaháskóla Íslands. Að sögn hefur hún alltaf haft áhuga á 

listum en hún kynntist húðflúri í gegnum góðan vin. 

 

• Kristín fæddist árið 1992. Fyrstu sex æviárin ólst hún upp í 

úthverfi Reykjavíkur en fluttist þá í miðbæinn. Þegar viðtalið var 

tekið bjó Kristín og starfaði erlendis en stefndi á nám í Háskóla 

Íslands. Áhugamál hennar eru hjólabretti, jóga og snjóbretti. 

Kristín og Baldur tilheyra sama hópnum og húðflúr er ein þeirra 

hefða sem hópurinn sameinast um. 
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6. Úrvinnsla: Þemagreining  

Í þessum hluta ritgerðarinnar verða viðtölin tekin til efnislegrar greiningar. 

Hér verða ákveðin þemu dregin fram úr frásögnum viðmælenda og þau 

greind og túlkuð í samtali við fræðilegar kenningar.  

Í greiningarvinnu djúpviðtala kallar hvert verkefni á ákveðna nálgun og 

þegar viðtöl eru þemagreind þarf að beita sérstökum aðferðum. Hafa ber í 

huga að orð eru ekki látin falla í einhverju tómi og því er mikilvægt að skoða 

samhengi orðanna. Rannsakandinn þarf að hlusta vel á orðfærið, taka eftir 

áherslum, handahreyfingum og svipbrigðum. Þegar viðmælandi endurtekur 

sömu hlutina ítrekað er augljóst að það er eitthvað sem honum finnst 

mikilvægt að koma til skila. Í greiningarvinnunni má velta fyrir sér afhverju 

það sé, við skoðum ekki bara orðin heldur hvað er á bak við þau og orðanna 

hljóðan. Þá er vert að veita athygli hvar viðmælandinn staðsetur sig í 

frásögninni, notar hann persónufornafnið „ég“ eða talar hann oftar um „við“ 

og „okkur“. Þá er mikilvægt að rýna á milli línanna, gefa þögn, látbragði og 

raddstyrk gaum en allt þetta getur gefið ákveðnar vísbendingar.  

 

6.1 Hópamyndun og aðgreining 
Eins og fram kemur í kafla 4.3 bendir Alan Dundes á að til þess að skilja eðli 

sjálfsmyndar einstaklings sé nærtækt að líta til hópanna sem hann velur að 

tilheyra og hefðanna sem hann ástundar. Þegar rýnt er í frásagnir 

viðmælenda minna kemur í ljós að hópamyndun og aðgreining eru áberandi 

þemu. 

Ef við skoðum fyrst hópinn sem Baldur og Kristín tilheyra leggur hann 

augljóslega áherslu á að aðgreina sig frá ríkjandi menningu og frá öðrum 

hópum sem nota húðflúr. Frásagnir þeirra endurspegla að hópurinn þeirra er 

skýrt afmarkaður með sterka umgjörð. Samkvæmt Baldri er hann „mjög 

exclusive” eða einskorðaður (AKK/2017_1:10). Í frásögninni notar Baldur 

oftar orðið við heldur en persónufornafnið ég og það birtir aðgreiningu, styrk 

og afmörkun hópsins. Samkvæmt Baldri virðist hann leggja meiri áherslu á 

húðflúr sem félagslega athöfn fremur en persónulega, þótt hún skipti einnig 
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máli. Baldur talar gjarnan fyrir hópinn í heild sinni. Hann segir : „húðflúrin 

sem við erum að gera“ „við byrjuðum á þessu“ og „okkur finnst gaman að 

gera tattú“ (AKK/2017_1: 3). Frásögn hans endurspeglar að húðflúraðferðin 

þeirra skilgreinir sjálfsmynd hópsins og aðgreinir hann frá öðrum. Charles 

Cooley talar um spegilsjálfið, það er hvernig sjálfsmyndin mótast í 

samskiptum við annað fólk. Speglunin segir okkur hver við erum og þetta 

stýrir framkomu okkar við annað fólk (kafli 4.3). Ofangreind tilvitnun í frásögn 

Baldurs rímar einnig ágætlega við kenningar Hall og Haenfler á einkennum 

menningarkima en þeir eru hlutmengi innan ríkjandi menningar. Kiminn er 

partur af stærra mengi en um leið aðgreinir hann sig frá henni í mikilvægum 

atriðum. Þetta passar einkar vel við menningarkimann sem Baldur og Kristín 

tilheyra. Þótt hann sé hlutmengi innan stærra mengis, sem er hin ríkjandi og 

hefðbundna húðflúrmenning17, notar hann sérstaka aðferð til að greina sig 

frá henni. Haenfler bendir ennfremur á að menningarkimi hverfist yfirleitt um 

einhvers konar veraldleg fyrirbæri (kafli 4.1). Ef við setjum það í samhengi við 

frásagnir viðmælenda er húðflúrið hið veraldlega fyrirbæri sem 

kiminn/hópurinn hverfist um. 
Í frásögn Kristínar birtast einnig þessar skýru og afmarkandi línur utan 

um hóp hennar og Baldurs.Kristín segir: „þetta er mjög náinn og lokaður 

hópur“ (AKK/2017_3: 57). Línurnar aðgreina hann augljóslega all kirfilega frá 

öðrum. Framan af viðtalinu er eftirtektarvert að hún notar yfirleitt 

persónufornafnið við og segir: „við erum þarna fjögur saman […] við tökum 

tattúvélina upp úr kassanum og það er þarna eitthvað skinn sem við gátum 

prófað á“ (skáletrun mín) (AKK/2017_3: 46). En þegar líður á viðtalið er sem 

hún færi fókusinn frá sér og heildinni yfir á strákana sem virðast mynda kjarna 

hópsins. Þessa áherslubreytingu má túlka á þann veg að Kristín hafi fjarlægst 

hópinn og hún lætur þess getið undir lok viðtalsins að í seinni tíð líti hún 

fremur á sig sem áhorfanda heldur en þátttakanda (AKK/2017_3: 58). 

 
17 Hér má benda á afstæði hugtakanna „hefðbundið“ og „óhefðbundið“. Hefðbundið vísar 
til hins viðtekna en það er samt breytingum undirorpið og fer eftir tíðaranda hverju sinni. 
Áður voru grasalækningar hefðbundnar en eftir að vestræn læknavísindi urðu viðtekin 
færðust hinar fyrnefndu í flokk hins óhefðbundna. 
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Dorothy Noyes hefur bent á að hópar séu óstöðugt fyrirbæri. Þeir myndast í 

kringum einhverja hefð og lifa svo lengi sem hún er ástunduð enda er 

framkvæmdarþátturinn lykilatriði. Noyes nefnir einnig tengslanetið sem 

verður til í kringum sameiginlega ímynd hópsins (kafli 3.1). Hér má einnig 

benda á að hópar sem telja fleiri en tvo meðlimi leysast ekki endilega upp 

þótt einn fjarlægist. Við göngum inn og úr hópum og maður kemur í manns 

stað. Hefð þarf heldur ekki að deyja þó hún liggi tímabundið í láginni og hún 

lifir alltént í minningum. Alan Dundes bendir einmitt á að þó breyting verði á 

meðlimum hópsins þá helst sjálfsmynd hans óbreytt vegna hefðanna sem 

hann iðkar (kafli 4.2).  

Eins og ég hef áður komið að er aðgreiningin „við gegn hinum” sérlega 

fyrirferðarmikil í viðtalinu við Baldur. Hann segir til dæmis: „Vá bara ókei, 

djöfull er ég feginn að mín tattú líta ekki út eins og þeirra tattú […]. Ég vil ekki 

að vinir mínir líti út eins og þeir“ (AKK/2017_1: 5). Baldur nefnir í þessu 

samhengi sérstaklega þá sem vinna á djúsbarnum Joe & the Juice18 og alla 

sem eru með það sem hann kallar „fótbolta-sleave“19. Hann segir: „Við viljum 

bara ekki vera eins og þetta lið og þess vegna hef ég oft sagt „því verri sem 

tattúin [okkar] eru því betri eru þau““ (AKK/2017_1: 5). Síðar í viðtalinu 

hnykkir hann á viðhorfi sínu en hann segist stundum hugsa með sjálfum sér: 

„já, þetta eru allir hinir, ókei […] þetta eru bara hinir á Joe and the Juice, kaf-

flúraðir að skála í djús og fá sér svo djús-tattú“ (AKK/2017_1: 24). Eins og Sims 

og Stephens benda á er sjálfsmynd okkar alltaf í mótunarferli, við skerpum 

hana og slípum í hópunum sem við tilheyrum (kafli 4.3). Hér má einnig nefna 

að Stuart Hall segir að hópur sé aðeins til í samanburðinum við aðra hópa og 

sjálfsmyndin byggi á afstöðunni sem við tökum til annarra (kafli 4.2). 

Ef við snúum okkur að viðtalinu við Margréti og látum það kallast á við 

frásögn Baldurs kemur í ljós að í hennar huga falla Baldur og hans vinir í flokk 

hinna. Hér birtist vel aðgreiningin í við gegn hinum. Afstaða Margrétar er skýr 

og afdráttarlaus og þetta er augljóslega hópur sem hún vill ekki tilheyra. Hún 

 
18 Joe & the Juice er veitingakeðja sem er staðsett í Reykjavík og víðar um landið. 
19 Þessi tegund húðflúra er einnig kölluð „ermi“ vegna þess að þá er allur handleggurinn 
húðflúraður. 
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segir: „Það eru náttúrulega strákar […] sem gera þetta bara í partýum þegar 

þeir eru fullir og þetta er meiri aggressjón og allt annað hugarfar. […] Þetta 

er svo mikið svona hóp-mentality og ég bara tengi ekki við þessa svakalegu 

karlmennsku“(AKK/2017_3: 40). Frásögn Margrétar sker sig frá frásögnum 

Baldur og Kristínar því hún er mun persónulegri og talar oftar fyrir sig sem 

einstakling fremur en vinahópinn. 

Í viðtalinu við Margréti má finna fleiri dæmi um persónulega sjálfsmynd 

og feminíska hugmyndafræði og það undirstrikar áherslur hennar. Ágætt 

dæmi er þegar hún segir frá húðflúri sem myndar orðið „sorry“ en samkvæmt 

Margréti merkir það „sorry not sorry“. Hún útskýrir þetta nánar og orð henar 

birta kynjavinkillinn: „Ég er náttúrulega ekki að afsaka mig einhvern veginn. 

Við erum, eða þú veist, maður er alltaf að afsaka það að maður taki pláss í 

lífinu, sérstaklega hvernig maður upplifir sig sem kvenmaður. Maður vill 

aldrei ýta sér áfram og taka pláss, þannig að þetta er svona táknrænt fyrir 

það.“ Hún bendir einnig á að hún sé með húðflúr þar sem stendur „girl 

power“ en samkvæmt Margréti þarfnast það ekki nánari útskýringar 

(AKK/2017_2: 30). Eins og ég nefni í kafla 4.3 er öll hegðun mannsins sviðsett, 

samanber Schechner og hér sviðsetur Margrét sjálfsmynd sína og feminíska 

hugmyndafræði í húðflúrið „sorry“. Þetta mætti tengja við kenningar Butler 

(kafli 4.3) sem talar um sviðsetningu kyngervis. Kynið er ekki fasti heldur ferli 

sem verður til í félagsmótun. Kyngervi er ekki náttúrlegt heldur 

menningarbundin hugmynd. Samkvæmt Butler má velta hugtakinu kyngervi 

fyrir sér sem stemmingu þar sem kynið er vísvitandi sviðsett með leikrænum 

og dramatískum hætti. Hið leikræna getur falið í sér merkingarauka en þó er 

túlkunin alltaf frá einhverju komin og í beinum tengslum við leikinn. 

Líkaminn, segir Butler, er breytileg stærð, flötur þar sem hægt er að skrá 

ýmiss konar upplýsingar um einstaklinginn, sem vissulega á einkar vel við 

frásögn Margrétar (Butler, 2002: 176-178).  

Sjálfsmyndarsköpun felur í sér samsömun, speglun í öðrum og hún felur 

í sér afstöðu sem byggir á afneitun og sundurgreiningu. Stuart Hall segir að 

sundurgreiningin feli í sér hugmyndina um hvernig við viljum ekki vera og 

hverjum við viljum ekki tilheyra. Aðgreining getur birst á margan hátt. Í 
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frásögn Baldurs kemur til að mynda fram ákveðin aðgreining sem byggir á 

afstöðu hans til hins fagra og ljóta en orð hans birta um leið afstæði 

hugtakanna Titill ritgerðarinnar „Það er ekkert sem segir að bein lína sé 

fallegri heldur en óbein lína“ (AKK/2017_1: 16) er tilvitnun í Baldur. Í 

samhenginu segir hann að þegar einhver fer þess á leit að hann lagi húðflúr 

sem hann hefur gert þá svari hann yfirleitt: „Nei, ekki fokkin’ séns. Þetta á að 

vera akkúrat eins og það var þegar við gerðum það“ (sama). Baldur segir að 

þarna liggi greinarmunurinn á listamanni og handverksmanni: „og það er líka 

kannski ástæðan fyrir því að okkar flúr eru miklu betri heldur en „traditional“ 

(ísl. hefðbundin) flúr sem er verið að gera á stofum, það er af því við erum 

listamenn” (sama). Þetta dæmi passar við kenningar Bourdieu um að 

maðurinn sem félagsvera aðgreini sig frá öðrum með greinarmuninum sem 

hann gerir á fögru og ljótu (Bourdieu, 2007: 41).  

Hópamyndun og aðgreining birtist ítrekað í frásögn Baldurs og afstaða 

hans er afdráttarlaus. Þeir sem tilheyra hinum vaða í villu og svíma, þeir hafa 

vikið af leið og snarað hefðina frá menningarkimunum sem húðflúrið tilheyrði 

áður. Baldur tekur sér það vald að dæma aðferðir og áherslur hinna „rangar“. 

Þetta birtist bæði leynt og ljóst en þó er vert að geta þess að hann segist vera 

að leggja sig fram um meira umburðarlyndi. Hann segir: „Það er dáldið erfitt 

að vera svona neikvæður gagnvart öðru sko. […] Ég er að reyna að slaka á 

heitinu gagnvart þessu og einbeita mér að því sem ég er að gera“ 

(AKK/2017_1: 5). En stuttu síðar kemur annað dæmi um aðgreiningu, þegar 

Baldur lætur þess getið að hann telji að bakgrunnur þeirra sem stunda 

húðflúrhefðina skipti miklu máli. Baldur segir: „við erum listamenn að gera 

tattú og þú veist við erum ekki tattúartistar, þannig séð“ (AKK/2017_1: 16). 

Hér á Baldur við að húðflúr sé í eðli sínu list, frekar en handverk 

iðnaðarmanna á húðflúrstofu, þeirra sem hafa lært fagið og fengið leyfi 

yfirvalda. Ofangreint rímar við kenningar Stuart Hall þar sem hann talar um 

tvíhyggju (e. binary) í tengslum við hópahugtakið. Í samhenginu vitnar hann í 

Jaques Derrida sem hélt því fram að annar helmingur andstæðuparsins sé 

alltaf eftirsóknarverðari, valdameiri eða æðri hinum (kafli 4.2.). Ef við túlkun 

orð Baldurs má hugsanlega segja að hann líti þannig á að vinahópurinn hans 



 

 39 

sé normið og ástundun hópsins og viðhorf til húðflúrhefðarinnar sé „rétt“. En 

frá sjónarhorni Baldurs eru þeir sem elta tískuna og fylgja meginstraumnum 

jaðarinn og jafnvel hið afbrigðilega, til dæmis „Joe & the Juice“ fólkið og hinir 

„kaf-flúruðu“. Hér sjáum við afstæði hugtakanna jaðar og miðja, en það fer 

eftir því hver tekur sér skilgreiningarvaldið. 

Bourdieu talar um hugtakið auðmagn ( sjá kafla 4.5) og það má halda 

því fram að Baldur hafi yfir ákveðnum auð að ráða sem má ætla að styrki 

stöðu hans á vettvangi húðflúrsins. Hann hefur menningarlegan auð í formi 

hæfileika og þekkingar. Eins og Bourdieu bendir á getur menningarlegur 

auður einnig verið stofnanabundinn, svo sem prófgráða en Baldur er með BA-

gráðu frá Listaháskólanum. Titillinn, myndlistarmaður, getur einnig falið í sér 

táknrænan auð og Baldur virðist hafa getið sér nafns því fólk kemur og biður 

hann um húðflúr. Einnig mætti nefna félagslegan auð þar sem Baldur hefur 

sambönd og stöðu innan þessa sérstaka menningarkima sem stundar 

húðflúrun í heimahúsum. Eins og áður hefur komið fram nefnir Baldur að 

hópurinn sé „exclusive“ og hann myndar sterkan kjarna sem rúmar aðeins 

útvalda (AKK/2017_1:10). 

Eins og ég hef nefnt bera frásagnir Baldurs og Kristínar það báðar með 

sér að húðflúrið er meginþátturinn sem sameinar meðlimi hópsins. Gott 

dæmi um það er að finna í frásögn Kristínar þegar hún segir frá húðflúri af 

hauskúpu sem hún er með á handleggnum. Hún og fleiri úr hópnum fengu 

sér þetta tiltekna húðflúr við sérstaka athöfn. Athöfnin var haldin í tilefni þess 

að meðlimur hópsins, sem hafði teiknað húðflúrið, var væntanlegur heim 

eftir að hafa dvalið í fangelsi í töluverðan tíma. „Við fengum okkur [húðflúrið] 

sex saman vegna þess að einn af strákunum var kominn í fangelsi og hann 

hafði teiknað þessa hauskúpu. [...] Þannig að við ákváðum öll, áður en að 

hann kæmi heim að fá okkur hauskúpurnar“ (AKK/2017_3: 47). Samkoman 

hefur sterk einkenni vígsluathafnar, samanber van Gennep. Hópurinn kemur 

saman og býr sig undir væntanlega endurkomu eins meðlima hans. 

Viðkomandi er á táknrænan hátt vígður aftur inn í hópinn og sína fyrri stöðu, 

eins konar innlimunarathöfn. Samkvæmt van Gennep er markmið 

vígsluathafna að hjálpa einstaklingum að aðlagast nýjum aðstæðum (kafli 
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4.4). Í ofangreindu dæmi er húðflúrinu fengið það hlutverk að þjappa með 

táknrænum hætti hópnum saman og innlima á ný einn meðliminn. 

 

6.2 Félagslegt auðmagn og veruháttur 

Í kafla 4.5 vitna ég í hugtakið auðmagn í kenningum Bourdieu og það má 

halda því fram að viðmælendur mínir hafi yfir ákveðnu auðmagni að ráða. 

Þau tilheyra öll þessum menningarkima sem sker sig frá hinu almenna og 

viðkennda. Sérstaða hans færir þátttakendum að vissu leyti ákveðna stöðu 

og félagslegan auð en það fær ekki hver sem er að tilheyra kjarnanum. Baldur 

og Kristín tilheyra þessum hóp sem hefur sameinast um sérstakt myndefni 

sem þau hanna sjálf. Margrét og Baldur eiga það sameiginlegt að þau hafa 

bæði prófgráður úr Listaháskóla Íslands. Þau búa því yfir menningarlegum 

auð sem gefur þeim aðra sérstöðu og hugsanlega aukið vægi í 

húðflúrheiminum. Það má líka tala um að Baldur hafi yfir efnahagslegum auð 

að ráða en fólk kemur og biður hann um húðflúr og þá tekur hann oft borgun 

fyrir. Hann segir: „fólk leitar til manns af því það þekkir teiknistílinn og vill fá 

eitthvað í þeim stíl en ef það vill fá eitthvað annað þá segi ég þeim bara að 

fara annað“ (AKK/2017_1: 13). Orð hans undirstrika að hann telur sig hafa 

ákveðna sérstöðu og húðflúr hans hafa félagslegt vægi.  

Hugtak Bourdieu veruháttur má tengja við frásögn Baldurs en hann lýsir 

því hvernig húðflúrsstíllinn hans hafi mótast í vinnuskúr föður hans þegar 

hann var ungur drengur. Hann segir: „pabbi á verktakafyrirtæki og ég er bara 

búinn að vera hjá honum í fyrirtækinu frá því ég gat byrjað að labba [...] 

sveiflandi einhverju kúbeini og þú veist sleggjur og skrúfjárn og klippur og ég 

byrjaði geðveikt fljótlega að teikna þessa hluti, af því náttúrulega þetta er 

langt fyrir tíma snjallsíma“. Hann bætir því við að þarna hafi stílabók og penni 

verið eina afþreyingin á köldum vetrardögum (AKK/2017_1: 11). 

Veruhátturinn sýnir sig líka í frásögn Kristínar og í hennar huga virðist húðflúr 

vera sjálfgefið fyrirbæri. Hefðin er samofin hennar menningarkima og 

veruhátturinn hefur að hluta til skapast við félagsmótun innan hópsins. Eins 

og Bourdieu bendir á ríkir innra lögmál innan veruháttsins sem er samofið 
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hugsun okkar og sjálfsmynd. Það er veruhátturinn sem er að verki þegar við 

upplifum eitthvað sem sjálfgefið fremur en framandi (kafli 4.3).  

 

6.3 Að gera sjálfur (DIY) 

Þessi hugmyndafræði hefur augljóslega verið að ryðja sér æ meira til rúms á 

síðustu árum. Eins og nafnið segir gerir hugmyndin út á það að gera hlutina 

sjálfur í stað þess að leita til einhverra sérfræðinga eða kaupa eitthvað 

fjöldaframleitt í verslun. Þessi vitundarvakning sýnir sig til dæmis á fjölda 

vefsíðna sem eru helgaðar þessu málefni. Þar mætti til dæmis nefna Pinterest 

þar sem fólk skiptist á hugmyndum og póstar myndum. Að gera sjálf er 

gegnumgangandi þema hjá öllum viðmælendum mínum og eitthvað sem þau 

augljóslega leggja mikið upp úr.  

Frásagnirnar sem tengjast þessu tiltekna þema endurspegla ágætlega 

sviðsetningu sjálfsmyndar. Í frásögn Baldurs nefnir hann að vinahópurinn 

leggi mikla áherslu á að gera hlutina sjálf og að þurfa ekki að leita annað. 

Þegar ég ber upp spurninguna: „hver myndirðu segja að væri 

hugmyndafræðin á bak við þessa óhefðbundnu aðferð?“ þá svarar Baldur: 

„do-it-yourself hugsun hefur alltaf verið mjög ríkjandi hjá okkur“. Hann talar 

síðan um að þau prenti sjálf á bolina sem þau klæðast, þau smíði stólana sem 

þau sitja á og bruggi áfengið sem þau drekka. „Þess vegna viljum við bara gera 

tattúin okkar líka“ segir Baldur (AKK/2017_1: 5-6). Þetta getur tengst 

kenningum Richard Schechner sem heldur því fram að öll hegðun mannsins, 

meðvituð og ómeðvituð, sé sviðsetning. Þessi hegðun er hlaðin margskonar 

gildum og merkingu sem tekur mið af mörgum þáttum, til að mynda 

tíðaranda og hugmyndafræði hópa. Hér er einnig vert að nefna hugtakið 

spegilsjálf í kenningum Cooley sem vísar til þess að sjálfsvitund okkar mótast 

í samskiptum. Hvernig hegðun okkar tekur mið af skynjun annarra á okkur, 

spegilmyndinni, en atferli okkar stýrist þannig af áætluðum hugmyndum 

annarra. Með hegðun okkar reynum við að skapa þá mynd sem við viljum að 

aðrir hafi af okkur ( kafli 4.3). 

DIY (að gera sjálf) hugmyndafræðin kemur einnig fram í viðtalinu við 

Kristínu. Hún segir til dæmis frá því að vinahópurinn hafi búið til sína eigin 
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„tattúvél“ úr rafmagnstannbursta eftir einhverri uppskrift sem þau fundu á 

netinu „við vildum ekki fá einhvern ókunnugan heldur frekar gera þetta sjálf.“ 

(AKK/2017_3: 45). Hún leggur einnig áherslu á að vegna þess að þau húðflúri 

sig sjálf þá hafi tattúin miklu meira vægi. Viljinn til að aðgreina sig frá 

þorranum, gera hlutina á annan hátt en hinir er eitt megineinkenni á 

menningarkima eins og kemur fram í fræðilega hlutanum. Þar er talað um að 

menningarkimi taki á sig lögun út frá ákveðinni þungamiðju sem geymir 

grunngildi hópsins (kafli, 4.2). Að gera hlutina sjálf er endurtekið þema í 

frásögnum Kristínar og Baldurs og það má kannski segja að þetta sé eitt af 

grunngildum hópsins.  

Þessi hugmyndafræði kemur líka fram með mjög skýrum hætti í 

viðtalinu við Margréti. Þegar ég spyr hana í byrjun viðtals hvenær og hvernig 

áhugi hennar á húðflúrun kviknaði svarar hún: „Ég hef alltaf viljað gera allt 

sjálf, ég hef viljað teikna húsið mitt sjálf og byggja það, mála málverkin mín, 

skrifa bækurnar og sauma fötin mín. Þannig að það kemur frá einhverju svona 

rosa miklu DIY mentality, að taka út milliliðinn og bara gera það beint“ 

(AKK/2017_2: 27-28). Margrét talar einnig um að það sé vegna þessa viðhorfs 

sem hún vill teikna tattúin sín sjálf og helst að húðflúra sig sjálf. Í samhenginu 

nefnir hún að í hennar augum séu húðflúr afar persónuleg og hún kemur 

einnig inn á varanleika þeirra „það að vera með eitthvað á líkamanum að 

eilífu er svo óóó-trúlega persónulegt, þannig að afhverju að fá einhvern 

annan til að gera það“. Margrét lýsir hér hugmyndafræðinni á bakvið DIY, það 

er að gera sjálfur. Þetta má hugsanlega tengja við Schechner þegar hann 

ræðir helgisið, leik og sviðsetningu. Hvernig hegðun okkar er endurtekið stef 

en alltaf með nýju ívafi í hversdagslegum athöfnum eins og helgisiðir. Þessar 

helgisiðalegu athafnir geta verið afar persónulegar og þær geta endurspeglað 

gildi okkar, trúar- og/eða veraldlega hugmyndafræði (kafli 4.4).  

 

6.4 Húðflúr: sjálfsmynd, bjargræði og félagsleg tengsl 

Samkvæmt frásögnum viðmælenda minna er ljóst að húðflúrið er 

sameiningarafl sem gefur þeim tilefni til að safnast saman. Ágætt dæmi má 
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finna í viðtalinu við Margréti sem segir: „Já, maður heyrir bara í einhverjum 

og segir: „Hei! viltu koma í tattúpartý?“ eða þú veist: „viltu koma og hanga 

og ég skal gera á þig tattú?““ Í framhaldinu lýsir hún samkomunni og segir: 

„Við vorum örugglega eittthvað svona tíu manns, eða eitthvað, bara svona 

með nálar að gera á okkur sjálf og spjalla og hlæja“ (AKK/2017_2: 31-32). 

Í frásögn Kristínar segir hún: „maður er bara með vinum sínum, ekki bara tveir 

heldur margir og margir taka þátt í að ákveða með manni hvar [hvað] maður 

á að fá. Mikið af vinatattúum, þegar við fengum okkur ugluna þá vorum við 

fimm sem fengum okkur saman og það var mjög gaman“ (AKK/2017_3: 53). 

Þetta þema kemur einnig fram í viðtalinu við Baldur sem segir: „okkur finnst 

gaman að gera tattú, það er eitthvað svona „etzy“. Þú veist þú ert eitthvað 

blindfullur í partýi og þú færð þér tattú og það er skemmtilegt bara“ 

(AKK/2017_1:3).  

Ofangreind dæmi passa við kenningar Richard Schechner en hann 

heldur því fram að sviðsetning/gjörningur grundvallist á hugtökunum 

helgisiður og leikur. Ofangreindar tilvitnanir bera með sér að húðflúr getur 

verið leikur og skemmtanagildið er augljóst. Schechner bendir einnig á að 

leikurinn gefi fólki tækifæri til að upplifa það sem er óvenjulegt, öfgafullt og 

forboðið. Á meðan á leiknum stendur eru einstaklingar líkt og staddir í 

hliðarveruleika. Húðflúr er vissulega sérstök athöfn sem mætti jafnvel kalla 

öfgafulla enda breytir það líkamanum varanlega. Húðflúrið er listrænt og eins 

og Schechner bendir á þá eru listirnar þess eðlis að þær blanda saman leik og 

helgisið (kafli 4.4).  

Kristín lýsir húðflúrathöfninni eins og leik og hún segir frá 

stemmingunni sem myndast þegar vinir húðflúra hvert annað en að hennar 

sögn er andrúmsloftið allt annað á húðflúrstofum. Hún segir: „Þegar maður 

fær sér tattú með strákunum þá er maður búinn að sitja með þeim í svolítinn 

tíma og spjalla. […] Það er enginn sérstök minning á bakvið það að fara á 

stofu“ (AKK/2017_3: 53). Frásögnin endurspeglar hvað félagslegi þátturinn 

spilar stórt hlutverk í lífi okkar og leik. Hún sýnir líka sameiningarmátt hefða, 

hvernig þær verða til og mótast í samspili sem þjappar hópnum saman og býr 

til sögur og minningar. Sérstök dýnamík myndast og úr samsuðunni verður til 
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einhver sköpun. Kristín segir í framhaldinu: „Ég man eftir því hvað það var 

gaman þegar okkur vinkonu minni leiddist eitt kvöld og við ákváðum að leika 

okkur með „stick and poke“ 20 heyrðum í vini okkar sem gerir tattú og 

spurðum hvort hann vildi gera tattú með okkur“ (AKK/2017_3: 53). 

Samkvæmt Margréti skapar það sérstaka nánd að húðflúra sjálfan sig 

eða félaga sinn og athöfnin fær þar af leiðandi dýpri merkingu. Hún nefnir 

líka að þegar vinirnir húðflúri hvert annað þá grundvallist það á trausti 

(AKK/2017_2: 31). Í kafla 4.4 var hópkenndarhugtakið (communitas) kynnt 

samkvæmt kenningum Turners en kenndin á við meðlimi hóps sem eiga í 

nánum samskiptum. Eins og Turner bendir á er hún afar mikilvæg því hún 

skapar fólki ákveðið öryggi. Schechner notar orðið „spontaneus“ í tengslum 

við hugtakið hópkennd og á þar við ástandið sem skapast þegar hópurinn í 

heild upplifir sömu tilfinningarnar. Þetta kallast einnig á við ýmislegt úr 

viðtölunum við Baldur og Kristínu. Baldur kemur oftar en einu sinni inn á að 

húðflúr sem vinahópurinn gerir séu meira virði heldur en þau sem eru gerð  

á þar til bærum húðflúrstofum. „Það er ekki sama væbið“ segir Baldur: 

 

Það er svo mikil sál í þessu og einhvern veginn miklu meira varið í þessi 
fyrstu tattú sem við vorum að gera heldur en húðflúr sem ég sé vini 
mína vera að fá sér á einhverjum stofum. Ég er með eitthvað húðflúr 
sem einhver vinur gerði á mig í einhverju eftirpartýi og við áttum 
frábæra stund á meðan við gerðum það. Það kannski lítur ekkert vel út 
en mér þykir vænt um það og tengi við það og gaman að sjá það 
(AKK/2017_1: 4). 
 

Þessi tilvitnun svarar að hluta til markmiði rannsóknarinnar en þar var lagt 

upp með að fá fram lífsviðhorf viðmælenda og hvers vegna þau staðsetja sig 

utan við ríkjandi húðflúrmenningu. Fyrir viðmælendum mínum eru húðflúr 

það persónuleg að þau eiga betur heima í einkarými, innan hóps sem á í 

nánum samskiptum fremur en hinu opinbera rými. Þetta viðhorf kemur 

einnig fram í frásögn Kristínar. Hún lýsir hvaða gildi húðflúrin hennar hafa 

sem persónuleg tjáning og segir frá húðflúrum sem endurspegla sjálfsmynd 

 
20 „Stick and poke“ aðferðin einkennist af því að nálinni er endurtekið stungið í hörundið og 
myndin verður til eftir ákveðnum punktalínum.  
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hennar. Dæmi um það er þegar Kristín segir frá tveimur húðflúrum, annað 

sýnir hákarl sem endurspeglar áhuga hennar á dýrategundinni og hitt er af 

hjólabretti sem er áhugamál hennar. Hún segist einnig vera með nokkur 

saklaus húðflúr eins og blóm og kisu. En til mótvægis hafi hún fengið sér mynd 

af hníf og eldingu sem á að sýna að hún líti á sig sem töffara (AKK/2017_3: 

49-50). Kristín leggur einnig mikla áherslu á að þetta sé félagsleg athöfn; 

sameign vinahópsins. Undirbúningurinn, samveran og framkvæmdin virðast 

hér skipta meira máli heldur en myndefni, tákn og túlkanir. Kristín segir að 

áhugi hennar á húðflúri hafi kviknað „út af vinahópnum, vegna þess að flestir 

vina minna eru listamenn. Hópurinn myndaðist út frá því að strákarnir voru 

götulistamenn og graffarar og ég hef verið mikið með þeim, ferðast með 

þeim og hef tekið myndir fyrir þá“ (AKK/2017:3 44). Frásögnin endurspeglar 

ágætlega hvernig hefðir skapa sjálfsmynd hópa og sjálfsvitund þeirra sem 

tilheyra. Hugmyndirnar, iðkun hefðanna og hinar óskráðu reglur sem 

meðlimirnir samþykkja að sameinast um viðheldur síðan hópnum (kafli 4.2).  

Hin persónulega þýðing húðflúrsins birtist einnig afar sterkt í frásögn 

Margrétar en á stundum virðist það gegna hlutverki bjargræðis eða 

sáluhjálpar. Margrét segir til dæmis á opinskáan hátt frá því hvernig húðflúrið 

hjálpar henni að meðhöndla kvíða. Þá segist hún yfirleitt nota aðferðina „stick 

and poke“, Margrét segir: „Það er ákveðin hugleiðsla að gera þetta á sjálfan 

sig og það er vont en einhvern veginn bara svona leiðin, leiðin á annan stað“. 

Síðan bætir hún við að með því að valda sjálfri sér sársauka þá sé „eins og 

hann fari á annan stað“ (AKK/2017_3: 28). Í þessu dæmi er Margrét við 

stjórnvölinn, hún stjórnar hvar og hvenær athöfnin fer fram og yfirleitt sér 

hún sjálf um að húðflúra sig. Margrét lýsir þessu nánar á eftirfarandi hátt:  

 
Fyrir manneskju sem er búin að vera að glíma við mikinn kvíða og 
eitthvað svona þá er þetta einhvern veginn algjör losun. Að einhvern 
veginn svona falla inn í sjálfa sig og hugsa ekki um neitt annað en bara 
næsta punkt og næsta punkt [hún sýnir með látbragði hvernig hún 
stingur nálinni í hörundið] og hvar á ég að setja þetta og la-la-la-la, 
maður bara tæmist [...]. Það er mjög gott fyrir kvíðann að vera með 
einhvers konar aðferð og meðferð einhvern veginn (AKK/2017_2: 29). 
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Frásögnin ber með sér að athöfnin hefur skýr merki helgisiðar. Í kafla 4.4 

kemur fram að lykilinntakið í kenningum van Genneps sé að vígsluathafnir 

standi fyrir endurmyndun. Ef við lítum nánar á dæmið úr frásögn Margrétar 

þá er eins og hún sé stödd á jaðartíma. Hún er hvorki hér né þar heldur mitt 

á milli, samanber Turner. En þegar hún hefur framkvæmt þetta ritúal verður 

einhver umbreyting. Hér má einnig vitna í Schechners sem bendir á að 

ákveðin umskipti gerist á jaðri umbreytingarstigsins með helgisiðum. Til þess 

að fullkomna breytinguna framkvæmum við einhverja sérstaka gjörð, sumir 

sverja eiða en Margrét notar húðflúrið (kafli 4.4.).  

Eins og áður hefur komið fram eiga kenningar van Genneps, Turners og 

Schechners á hugtökunum helgisiður og jaðarástand einkar vel við fyrirbærið 

húðflúr. Frásagnir viðmælenda minna bera því vitni. Baldur talar um kraftinn 

sem myndast þegar skapandi fólk kemur saman, hann segir:„ef vinir þínir eru 

að gera góða hluti og þú ert í kringum þá er það bara mjög hollt fyrir 

listamann“ Hann talar um hvernig hann verði „inflúenseraður“ (innblásinn) 

af fólkinu í kringum hann og Baldur bætir jafnframt við „og auðvitað er verið 

að drekka“ AKK/2017_1: 19). Í frásögn hans kemur einnig fram að hópurinn 

noti tónlist til að skapa stemmingu en samkvæmt Baldri er ekki sama hvaða 

tónlistarmenn verða fyrir valinu. Hann nefnir sérstaklega: Lee Hazelwood, 

Leonard Cohen og Bob Dylan en bætir síðan við: „ef við erum að hlusta á 

teknó á meðan við erum að þessu þá væri ég ekki að þessu, þú veist, þá væri 

stemmingin allt önnur, ef við værum að sjúga spítt og þamba landa og gera 

tattú hljómar ógeðslega illa“ (AKK/2017_1: 19-20) Þessi frásögn birtir 

hugtökin sviðsetning og helgisiður í kenningum fyrrnefndra fræðimanna. 

Umgjörðin utan um hópinn, leikmunirnir og tónlistin gera það að verkum að 

þetta minnir á leikhúsuppsetningu og eins má nefna að Schechner vitnar í 

Émile Durkheim sem líkir helgisiðum við leikhús (kafli 4.4).  

 

6.5 Andóf  

Eitt þeirra þema sem kemur endurtekið fyrir í frásögnum viðmælenda minna 

er andóf gegn hvers kyns valdi. Þetta endurspeglast vel í viðtalinu við Baldur 
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en hann leggur áherslu á að sigla gegn meginstraumnum. Um leið tekur hann 

sér ákveðið vald til að dæma um val og aðferðir þeirra sem staðsetja sig innan 

ríkjandi menningar. Ágætt dæmi er þegar Baldur nefnir „traditional tattú“ en 

samkvæmt honum er það vinsælasti stíllinn í húðflúrmenningunni. Baldur 

segir: „Þetta er bara svona tattústíll sem er mjög ríkjandi í dag, Chris er í því 

og það gengur geðveikt vel hjá honum, það vilja allir koma til hans og fá flúr 

hjá honum og það vilja allir fá traditional. En ég hef aldrei viljað gera 

traditional sko“ (AKK/2017_1: 6).  

Þegar hann svarar spurningunni um hugmyndafræðina á bak við 

óhefðbundnu aðferðina, það er að segja húðflúrun í heimahúsum svarar 

Baldur: „ég held hugmyndafræðin sé svolítið bara að fara á móti straumnum, 

sérstaklega af því að tattúin eru orðin svona ótrúlega vinsæl, vinsælli en þau 

hafa nokkurn tímann verið“ (AKK/2017_1: 4). Stuttu síðar bætir hann við 

„það er allavega mjög mikill mótþrói í þessari hugmyndafræði“ (AKK/2017_1: 

5). Hann hnykkir síðan á þessu viðhorfi þegar hann segir frá ferðalagi sem 

hann fór í til Asíu og segir: „þá sá ég geðveikt mikið af svona Áströlum sem 

voru bara allir kaf-flúraðir“ (AKK/2017_1: 4-5). Hann segist hafa hugsað með 

sér hvað hann sé feginn að hann og vinirnir séu ekki eins og þeir 

(AKK/2017_1: 4-5).  

Samkvæmt Stuart Hall og Ross Haenfler eru sérleiðir og andóf eitt af 

megineinkennum menningarkima (kafli 4.1). Í frásögnum viðmælenda kemur 

ítrekað fram áherslan á að fara sérleiðir og til þess að andæfa 

meginstraumnum skapa þau sinn eigin stíl. Baldur talar til dæmis um að 

hópurinn leggi upp úr því að gera húðflúrin groddaleg og segir: „svona gróf 

húðflúr ... [þá ertu] miklu meira að setja þig fyrir utan samfélagið“ Hann bætir 

síðan við „en þú getur alveg fengið þér „sleave“ (ermi) í dag á stofu og unnið 

í banka”. Það er í framhaldi af þessum orðum sem ég spyr Baldur hvort 

hugmyndafræðin sé andóf gegn meginstraumnum og samfélaginu. Hann 

svarar þeirri ályktun með því að segja: „Já það er akkúrat það sem það er“ 

(AKK/2017_1: 6). Í kafla 4.5 vitna ég í Mary Douglas þar sem hún bendir á 

hvernig mannslíkaminn hefur verið notaður sem andóf gegn samfélagslegum 

gildum og menningarlegu forræði. Samkvæmt frásögn Baldur notar hann 
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húðflúrið sem andóf og færir sig meðvitað út á jaðarinn. Um leið er hann 

meðvitaður um, eða dregur þá ályktun, að samfélagið bregðist við og 

jaðarsetji hann vegna húðflúranna. 

Andófshugsunin kemur ítrekað fram í frásögn Baldurs og hann virðist 

leggja upp úr því að sýna andóf gegn viðurkenndum félagslegum gildum og 

stofnunum. Hann segir að lengi framan af hafi hann ekkert lært af flúrunum 

sem hann var að gera og skýrir það með drykkju og eiturlyfjaneyslu. Baldur 

segir: „ég var bara alltaf eitthvað „hellaður“ [drukkinn og dópaður], bara með 

einhverja byssu og nál og rétt svo náði að troða þessu undir skinnið á fólki“ 

(AKK/2017_1: 7). Í kafla 4.5 vitnaði ég í reglugerð um hollustuhætti en þar er 

sérstaklega tekið fram að ekki megi húðflúra undir áhrifum áfengis eða 

annarra vímuefna. Þá er lögð mikil áhersla á að geta þurfi fyllsta hreinlætis. 

Baldur nefnir sérstaklega að þeir viðhafi lítið eða ekkert hreinlæti og segir: 

„þetta er mjög subbulegt hjá okkur, við notum yfirleitt ekki hanska , þrífum 

græjurnar sjálfar aldrei og svo sullast blek út um allt og allt fer í steik“ 

(AKK/2017_1: 8). Margrét kemur einnig inn á skort á hreinlæti og segir: „Ég 

er ekkert sérstaklega dugleg að fara sótthreinsunarleiðina, maður gleymir 

stundum hönskum og gleymir að sótthreinsa“. Hún nefnir einnig að hún 

treysti líkamanum „til þess að þurfa ekki alltaf að vera að sótthreinsa sig“ 

(AKK/2017_2: 31). Í kafla 4.5 vitna ég í de Certeau sem talar um andsvar hinna 

valdalausu en hann telur að það sé manneskjum í blóð borið að streitast gegn 

valdi.  

Baldur velur að staðsetja sjálfan sig á jaðrinum og andófið sem hann 

sýnir má setja í samhengi við kenningar Michel Foucault um hlutgervingu 

manneskjunnar og hugtakið vald (kafli 4.5). Það er vissulega misjafnt hversu 

langt fólk gengur í þeim efnum að andæfa valdinu en hugtökin leyfi og 

leyfisleysi eru í þessu samhengi lykilatriði. Vald skipar fólki í flokka og 

agavaldið kemur ekki aðeins að ofan heldur í láréttu flæði eins og Foucault 

bendir á (sama). Þetta kemur heim og saman við frásögn Baldurs þegar hann 

segir: „ef þú ert allur út í einhverjum húðflúrum sem við höfum verið að gera 

[...] þá er það mun ólíklegra að þú sért að fara að vinna í einhverjum banka“ 

(AKK/2017_1: 6). Hér er dæmi um hvernig hið félagslega vald getur beitt 
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ákveðnum viðurlögum gegn þeim sem fara á skjön við eitthvert ætlað norm. 

Þeir sem staðsetja sig á jaðrinum færast þannig enn lengra frá miðjunni.  

Margrét nefnir líka að hún leggi áherslu á að fara gegn 

meginstraumnum og hún segist: „staðsetja [sig] svolítið á jaðrinum einhvern 

veginn“ En bætir síðan við: „á meðan ég er með mjög djúpa virðingu fyrir 

meginstraumnum og fólki sem er þar þá hefur það aldrei verið þannig að ég 

gæti verið þar“ (AKK/2017_2: 34).  

Samkvæmt frásögnunum má fullyrða að viðmælendur mínir virði að 

ýmsu leyti almenn gildi, lög og reglur að vettugi. Þau brjóta til dæmis 

reglugerðina sem áréttar að heimagerð húðflúr séu óheimil. Eins og áður er 

nefnt talar Baldur mikið um drykkju og dópneyslu sem undirstrikar ákveðna 

tilhneigingu til andófs. Þegar hann er spurður hvort eiturlyf séu stór partur í 

þessum heimi þá svarar hann: „Þetta væri náttúrulega ekki hægt án eiturlyfja, 

ég var alveg að sjúga soldið af amfetamíni þegar þetta var upp á sitt versta“ 

(AKK/2017_1: 18). Í kafla 4.1 kemur fram að menningarkimar byggja þeir 

tilveru sína á sérstöku gildismati og atferli. Þeir streitast gegn valdastöðu og 

forræði ríkjandi menningar með ákveðnum athöfnum. Þeir ganga í berhögg 

við ríkjandi vald, jafnvel með glæpsamlegu athæfi. Áhangendur taka sér 

gjanran stöðu utangarðs, véfengja skoðanir og andæfa hinu fyrirframgefna 

(kafli 4.1). Menningarkimi Baldurs streitist gegn og afneitar lögum um bann 

við eiturlyfjum og hann fer gegn almennum gildum sem telja eiturlyf 

óæskileg. 

Úr frásögn Margrétar má lesa andófshugmyndir og þegar ég spyr hana 

beint hvort um andóf sé að ræða þá svarar hún: „Já ég held þetta sé hjá mér 

ákveðin uppreisn gegn hefðbundinni tattúmenningu“ (AKK/2017_3: 33). 

Margrét nefnir að hún skilji ekki hvernig fólk getur farið á einhverja 

húðflúrstofu og fengið sér húðflúr hjá bara einhverjum „tattúartista“. Í 

framhaldinu segir Margrét: „Það er rosa oft sem einhverjir hafa verið að sýna 

mér eitthvað svona „stofutattú“ í símanum eða eitthvað: „finnst þér ekki 

flott?“ og ég eitthvað: Ég sé það ekki alveg, kann ekki að dæma það af því að 

mér finnst það ekki vera neitt sérstaklega persónulegt“ (AKK/2017_3: 33-34). 

Hér má aftur nefna að Bourdieu segir manninn greina sig frá öðrum með 
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muninum sem hann gerir á fallegu og ljótu (kafli 6.1). Hann segir einnig að 

veruhátturinn sé að verki þegar eitthvað er okkur framandi fremur en 

sjálfgefið (kafli 4.3). 

Margrét segir að þessi sterka tilhneiging að vilja „aðgreina sig frá 

fjöldanum“ hafi byrjað þegar hún flutti úr frjálslegu innflytjandahverfi yfir í 

hverfi þar sem giltu mun strangarari reglur. Hún segist ekki hafa skilið allar 

þessar reglur sem öllum bar að hlíta. Þá hafi vaknað þessi löngun að andæfa 

reglum, afneita meginstraumnum og að marka sér sérstöðu. Þörfin styrktist 

eftir að hún flutti til Íslands og byrjað í grunnskóla. Margrét vildi alls ekki vera 

eins og allar hinar stelpurnar „ekki vera hluti af „skinkunum“ og hún gengur 

svo langt að kalla viðhorf sitt „meginstraumshatur“ (AKK/2017_3: 33-35). 

Eins og kemur fram í kaflanum um menningarkima (4.1) aðgreina meðlimir 

sig með því að streitast gegn meginstraumnum og ríkjandi menningu. 

Áhangendur einskorða sig við sérstakar athafnir og sérstakt gildismat sem 

gengur í berhögg við hið almenna.  

Eins og ég gat um í inngangi ritgerðarinnar nálgast þjóðfræðingar 

viðfangsefni sín með því að skoða samhengi (e. context).  Ég vil þess vegna 

enda þennan kafla á því að skoða upp úr hvaða jarðvegi húðflúriðkun 

heimildarmanna minna sprettur. Eins og Kristín segir eru þau um það bil 

sautján ára þegar þau taka upp þessa iðju. Hún segir: „þá kemur hugmyndin 

að fara að gera tattú, sem sagt á óhefðbundinn hátt bara í heimahúsi“ 

(AKK/2017:3: 45). Viðmælendur mínir eru öll fædd á árunum 1991 og 1992 

þannig að húðflúrhefð þeirra byrjar fljótlega eftir bankahrunið árið 2008 en í 

kjölfarið geisaði búsáhaldabyltingin. Hið kapítalíska kerfi hrundi, 

samfélagsmyndin var gjörbreytt og þar með heimsmynd viðmælenda. Það 

má leiða að því líkur að þetta hafi haft samfélagslega mótandi áhrif á 

ungmennin. Ein birtingarmyndanna gæti falist í áherslum þeirra á að gera 

hlutina sjálf sem kristallast í hugmyndafræðinni (DIY). 
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7. Lokaorð 

Þessi ritgerð er greinargerð á þjóðfræðilegri rannsókn sem var gerð á 

sérstökum menningarkima sem velur að iðka húðflúr í heimahúsum. 

Rannsóknaraðferðin fólst í djúpviðtölum við þrjá þátttakendur í hefðinni en 

viðmælendur mínir fengu nöfnin Baldur, Margrét og Kristín. Í fyrri hluta 

ritgerðarinnar gerði ég grein fyrir kenningum fræðimanna. Þar fjallaði ég 

einkum um hugtökin: menningarkimi, hópur, sjálfsmynd, sviðsetning, 

helgisiðir, jaðartími, vald, andóf og sjálfsvera. Hugtök fræðimanna voru síðan 

mátuð inn í þemagreininguna í seinni hluta ritgerðarinnar. 

Vinsældir húðflúra hafa farið vaxandi á undanförnum áratugum og í dag 

má kannski líta á hefðina sem tískufyrirbrigði sem tilheyrir ríkjandi menningu. 

Útbreiðsla og sýnileiki er þó misjafnlega mikill eftir hópum og vissulega er 

ákveðinn kynslóðamunur. Myndefni, áherslur og útfærsla er mismunandi 

eftir menningarkimum en segja má að hver hópur setji sinn svip á hefðina. 

Þegar eitthvað verður sérlega vinsælt þá eru alltaf einhverjir sem vilja 

aðgreina sig og sigla á móti meginstraumnum. Sumir ganga enn lengra og fara 

gegn lögum og reglugerðum en húðflúrun er háð leyfisveitingu frá hinu 

opinbera. Í nútíma máli er oft talað um „trendsettera“ það er segja 

áhrifavalda sem slá tóninn og ryðja brautina. Þar eru ákveðin öfl að verki sem 

bæði leynt og ljóst stýra fólki inn á farveg meginstraumsins en stýring litast 

gjarnan af kapítalisma og sterkri markaðshyggju.  

Húðflúr getur verið eins og einkennismerki félagasamtaka og hópar 

sameinast gjarnan um sérstakar aðferðir og myndefni. Það getur verið 

sameiningar- eða einkennistákn meðlima ákveðins hóps en sérkennin minna 

að vissu leyti á barmmerki félagasamtaka. Hér er ég sérstaklega að vísa til 

frásagnar Kristínar af hauskúpuhúðflúrinu sem hópurinn fékk sér þegar hann 

endurheimti einn af meðlimum sínum úr fangelsi. Merkin eru skýr og hafa þá 

virkni að afmarka hópinn, undirbyggja heildina og um leið ýkja þau 

aðgreininguna í við gegn hinum. 

Í frásögnum viðmælenda minna er áberandi sú hugsun að vera ekki eins 

og þorrinn heldur finna sína fjöl. Þau velja að staðsetja sig utan hins viðtekna 
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og almenna og finna sér sinn árfarveg. Viðmælendur mínir leggja áherslu á 

andóf gegn stofnanabundnu valdi sem lagði húðflúrið undir sig með 

reglugerðum. Þá draga viðmælendur mínir hina ríkjandi húðflúrhefð 

samtímans í efa og færa hana á sinn hátt aftur inn í menningarkima.  

Aðgreiningin birtist til dæmis í áherslum þeirra á að gera hlutina sjálf 

og eftir sínu höfði sem þau tengja við hugmyndafræðina „DIY“ (e. do-it-

yourself). Þau hlýta eingöngu eigin reglum og leggja línurnar á sinn sérstaka 

hátt. Þeir sem falla í flokk „hinna“ eru þeir sem fylgja meginstraumnum og 

kaupa staðlaðar myndir á húðflúrstofum sem lúta reglugerðum yfirvalda. 

Myndin sem er dregin upp sýnir að húðflúrið hefur persónulega þýðingu fyrir 

viðmælendur mína og það gegnir stóru hlutverki í sjálfsmyndarsköpun þeirra. 

Hér má vísa til húðflúranna sem Kristín segir frá sem endurspegla áhugamál 

hennar. Einnig má minna á frásögn Margrétar en hún notar húðflúrið til að 

meðhöndla kvíða. Frásagnir allra viðmælenda minna sýna að húðflúrið er 

sterkt sameiningarafl en það sem aðgreinir og afmarkar hópa er aðferðin við 

húðflúrun, hvar hefðin er iðkuð og myndefnið. 
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