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Útdráttur	
Í	 þessari	 ritgerð	 eru	 skaðlegar	 karlmennskuhugmyndir	 Donald	 Trump,	 núverandi	

forseta	Bandaríkjanna,	til	umfjöllunar.	Kynntar	eru	helstu	kenningar	fræðimanna	um	

kyn	og	kyngervi;	kynjakerfið;	karlmennsku	og	kvenleika,	ásamt	því	að	farið	verður	

yfir	hugmyndir	um	kyn	í	stjórnmálum.	Gerð	er	grein	fyrir	þremur	þjóðfélagshópum	

þar	 sem	 framkoma	 Trump	 hefur	 komið	 hvað	 skýrast	 fram,	 og	 eru	 þeir	 hópar	

eftirfarandi:	valdamiklar	konur,	valdamiklir	karlar	og	undirskipaðir	karlar.	Tilvikin	

þrjú	eru	tengd	fyrrnefndum	fræðikenningum	og	ljósi	varpað	á	það	með	hvaða	hætti	

hin	 skaðlega	 karlmennska	 birtist,	 bæði	 í	 orðum	 og	 gjörðum	 forsetans.	

Orðræðugreining	fræðimannsins	Ingólfs	Ásgeirs	Jóhannessonar	er	enn	fremur	höfð	

til	hliðsjónar	við	greiningu	viðfangsefnisins.		

Umfjöllun	ritgerðarinnar	sýnir	að	megineinkenni	skaðlegrar	karlmennsku	birtast	

með	skýrum	hætti	bæði	í	orðalagi	og	framkomu	Donald	Trump	gagnvart	þeim	hópum	

sem	teknir	voru	til	skoðunar.	Helstu	birtingarmyndir	þess	eru	kynjuð	orðræða	með	

notkun	merkingarbærra	 orða	 sem	 einkennast	 af	 hugmyndum	um	 karllæg	 yfirráð;	

upphafning	ríkjandi	karlmennsku	og	lítillækkun	annarra	tegunda;	og	valdmannsleg	

líkamstjáning.	Niðurstöðurnar	gefa	einnig	til	kynna	að	slík	hegðun	sé	kerfisbundin	í	

samfélaginu	og	stuðli	að	því	að	viðhalda	rótgrónu	kynjakerfi	sem	hallar	á	konur	og	

stendur	vörð	um	hagsmuni	karla.	
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Formáli	

Ritgerð	þessi	er	lokaverkefni	mitt	til	BA-prófs	í	stjórnmálafræði	við	Háskóla	Íslands	

og	er	metin	til	12	eininga	(ECTS)	af	180	eininga	námi.	Hún	var	skrifuð	vorið	2020	

vegna	brautskráningar	í	júní	sama	ár.	Leiðbeinandi	minn	var	Silja	Bára	Ómarsdóttir,	

dósent	í	alþjóðasamskiptum	við	Stjórnmálafræðideild	Háskóla	Íslands,	og	henni	er	ég	

óendanlega	 þakklát	 fyrir	 styrka	 leiðsögn	 og	 hvatningu	 á	 undarlegum	 vetri.	 Betri	

fyrirmynd	er	vart	hægt	að	hugsa	sér.	Að	öðrum	ólöstuðum,	vil	ég	sérstaklega	þakka	

Steinari	mínum	fyrir	að	vera	kletturinn	minn,	nú	sem	endranær.	Helgu,	tengdamóður	

mína,	stend	ég	einnig	 í	mikilli	þakkarskuld	við,	en	stuðningur	hennar	hefur	reynst	

mér	 ómetanlegur	 í	 gegnum	 námið.	 Einnig	 vil	 ég	 þakka	 foreldrum	mínum,	 Björgu	

systur	og	börnunum	mínum,	sem	hafa	alltaf	verið	í	minni	bakvarðasveit.		
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1 Inngangur	
Hið	 rótgróna	 valdakerfi	 milli	 kynjanna,	 í	 daglegu	 tali	 nefnt	 kynjakerfið	 eða	

feðraveldið,	hefur	mótað	og	stýrt	mannlegum	samskiptum	 frá	örófi	alda	og	reynst	

ansi	lífseigt.	Það	hefur	viðhaldið	yfirskipun	karla	og	því	sem	karlmannlegt	þykir,	og	

gert	þeim	kleift	 að	njóta	yfirburða	 fram	yfir	konur	á	öllum	sviðum	samfélagsins.	 Í	

gegnum	 tíðina	 hafa	 viðteknar	 hugmyndir	 okkar	 um	 hegðun	 kynjanna	 mótast	 og	

raðast	í	ákveðið	stigveldi,	sem	hefur	getið	af	sér	mismunandi	tegundir	kvenleika	og	

karlmennsku.	Ein	þeirra	tegunda	er	svokölluð	skaðleg	karlmennska,	sem	gengur	út	

frá	því	að	 ríkjandi	karlmennskuhugmyndir	 séu	beinlínis	 skaðlegar	þjóðfélaginu	og	

geti	leitt	til	margvíslegra	neikvæðra	áhrifa	á	borð	við	kynbundið	ofbeldi	og	launamun	

kynjanna.	 Donald	 Trump,	 sitjandi	 Bandaríkjaforseti,	 er	 einn	 þeirra	 opinberu	

einstaklinga	 sem	haldið	hafa	 á	 lofti	 slíkri	 karlmennsku	 svo	eftir	 sé	 tekið.	 Í	 þessari	

ritgerð	verður	leitast	við	að	fanga	hugmyndir	hans	um	æskilega	hegðun	kynjanna	og	

þær	skoðaðar	út	frá	sjónarhorni	kynjafræðilegra	kenninga.		

Ritgerðin	skiptist	í	fjóra	meginkafla	og	hefst	á	fræðilegri	umfjöllun	þar	sem	fjallað	

er	um	þær	kenningar	sem	valdar	voru	til	að	varpa	ljósi	á	rannsóknarefnið.	Þar	verður	

að	 mestu	 stuðst	 við	 hefðbundnar	 kenningar	 um	 kynjakerfið	 ásamt	 því	 að	

hugtökunum	 um	 kyn	 og	 kyngervi	 eru	 gerð	 skil.	 Einnig	 verður	 fjallað	 um	 stöðu	

kynjanna	á	vettvangi	stjórnmála	og	farið	í	hugmyndir	um	karlmennsku	og	kvenleika.	

Helstu	 undirtegundir	 slíkra	 hugmynda	 verða	 kynntar;	 annars	 vegar	 ríkjandi	 og	

skaðleg	karlmennska,	og	hins	vegar	styðjandi	og	mengandi	kvenleiki.	 Í	 lok	kaflans	

verður	 svo	 farið	 í	 stutta	 samantekt.	 Í	 öðrum	 kafla	 er	 farið	 yfir	 aðferðafræði	

ritgerðarinnar	þar	sem	fjallað	verður	um	orðræðugreiningu	sem	rannsóknaraðferð	

og	hennar	helstu	áherslur	dregnar	 fram.	Einnig	verður	verklag	orðræðugreiningar	

kynnt	 út	 frá	 þeirri	 uppsetningu	 sem	 Ingólfur	 Ásgeir	 Jóhannesson	 hefur	 sett	 fram.	

Áður	en	haldið	er	í	næsta	kafla	verður	þar	einnig	farið	stuttlega	yfir	hvernig	öflun,	

skráningu	og	úrvinnslu	gagna	var	háttað	í	ritgerðinni.	Því	næst	kemur	tilvikskaflinn,	

þar	 sem	 farið	verður	 í	 ítarlega	 lýsingu	á	 efni	 ritgerðar	og	 leitast	 við	að	draga	upp	

greinargóða	 mynd	 af	 því	 með	 hvaða	 hætti	 hin	 skaðlega	 karlmennska	 birtist	 í	

framkomu	og	orðræðu	Trump.	Til	þess	tek	ég	dæmi	um	þrjá	þjóðfélagshópa	sem	hafa	

orðið	 einna	 verst	 fyrir	 barðinu	 á	 forsetanum	 á	 opinberum	 vettvangi;	 valdamiklar	

konur,	 valdamiklir	 karlar	og	 svo	undirskipaðir	karlar.	Hver	hópur	 fyrir	 sig	 verður	

skilgreindur	 nánar	 og	 lýsandi	 dæmi	 tekin	 um	 hegðun	 forsetans	 gagnvart	 þeim.	 Í	
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fjórða	 og	 síðasta	 kaflanum	 eru	 loks	 umræður	 þar	 sem	 gögnin	 eru	 greind	 með	

aðferðum	 orðræðugreiningar	 og	 kenningum	 fræðikaflans,	 og	 helstu	 þemu	 dregin	

fram.	Að	lokum	eru	helstu	niðurstöður	ritgerðarinnar	dregnar	saman	í	lokaorðum	og	

rannsóknarspurningunni	aftur	velt	upp	í	ljósi	undangenginnar	umræðu.	

Um	er	að	ræða	hefðbundna	heimildaritgerð,	byggða	á	fyrirliggjandi	gögnum	og	

heimildum	 sem	 nýtast	 til	 röksemdarfærslu.	 Stuðst	 er	 við	 fræðilegar	 heimildir	 úr	

ýmsum	 áttum	 ólíkra	miðla,	 og	má	 þar	 helst	 nefna	 ritrýndar	 greinar,	 fræðibækur,	

skýrslur,	fréttir	og	gagnasöfn	er	tengjast	viðfangsefninu.	

  



8 

2 Fræðilegur	bakgrunnur	

Í	 þessum	 kafla	 er	 farið	 yfir	 þann	 fræðilega	 bakgrunn	 sem	 notaður	 verður	 til	

greiningar	á	rannsóknarefninu	í	ljósi	þeirra	gagna	sem	fram	koma	í	tilvikskaflanum	

hér	 á	 eftir.	 Stuðst	 verður	 við	 kenningar	 kynjafræðinnar	 um	 kyn	 og	 kyngervi,	

kynjakerfið	sem	formgerð	samfélagsins,	hugmyndir	um	karlmennsku	og	kvenleika,	

ásamt	því	að	staða	kynjanna	 í	stjórnmálum	verður	skoðuð.	 Í	 samantekt	eru	helstu	

áherslur	hinnar	fræðilegu	undirstöðu	dregnar	fram.	

2.1 Kyn	og	kyngervi	
Kenning	 bandarísku	 félagsfræðinganna	 West	 og	 Zimmerman	 um	 kyn	 (e.	 sex)	 og	

kyngervi	(e.	gender)	frá	1987	felur	í	sér	mikilvægi	þess	að	aðgreina	þessi	tvö	hugtök	

í	 líffræðilegt	 kyn	 annars	 vegar	 og	 félagslegt	 kyn	 hins	 vegar	 (West	 og	 Zimmerman	

1987,	125).	Kenningin	er	í	anda	mótunarhyggjukenninga	sem	grundvallast	á	því	að	

kyn	sé	menningar-	og	félagslega	mótað,	andstætt	eðlishyggjukenningum	sem	ganga	

út	 frá	 hugmyndum	 um	 náttúrulegt	 og	 óumflýjanlegt	 eðli	 kynjanna.	 Samkvæmt	

mótunarhyggjukenningum	 hefur	 samfélagið	 ákveðnar	 væntingar	 um	 einkenni	

kvenna	og	karla,	 svo	 sem	hvað	varðar	hegðun	þeirra,	 klæðnað	eða	 starfsvettvang.	

Birtingarmyndir	þessara	félagslegu	væntinga	sjást	í	hugmyndum	um	karlmennsku	og	

kvenleika,	og	samfélagið	mótar	þannig	kynin	með	ólíkum	hætti—sem	er	mismunandi	

eftir	 menningu	 og	 tímabili.	 Kyn	 í	 þessum	 skilningi	 er	 því	 bæði	 mótanlegt	 og	

breytanlegt,	fremur	en	eðlislægt	(Ásta	Jóhannsdóttir	og	Kristín	Anna	Hjálmarsdóttir	

2011,	3).	

Aðgreining	hugtakanna	um	kyn	og	kyngervi	felst	í	því	að	kyn	sé	líffræðilegs	eðlis	

og	 að	 einstaklingum	 sé	 úthlutað	 því	 við	 fæðingu,	 út	 frá	 þeim	 æxlunarfærum	 eða	

litningum	sem	þeir	hafa.	Með	þessum	hætti	er	hægt	að	setja	einstaklinga	í	tvo	flokka;	

kvenkyns	 eða	 karlkyns	 og	 flokkuninni	 er	 svo	 viðhaldið	 í	 samfélaginu	 af	 ríkjandi	

gildum.	Kyngervi	er	aftur	á	móti	 félags-	og	menningarlegs	eðlis	og	snýr	að	hegðun	

fólks	þegar	kemur	að	þessum	kynskiptu	flokkum	(West	og	Zimmerman	1987,	127).	

Það	er	enn	fremur	venjubundið	og	byggt	á	skipulegum	endurtekningum	í	daglegu	lífi	

fólks	(West	og	Zimmerman	1987,	125).		Að	„gera	kyngervi“	(e.	doing	gender)	er	því	

það	 atferli	 sem	 einstaklingur	 gerir	 sem	 leiðir	 til	 þess	 að	 samfélagið	 upplifir	

viðkomandi	 annað	hvort	 sem	kvenkyns	 eða	 karlkyns	 (West	 og	 Zimmerman	1987,	

135).	 Þannig	 er	 kyngervi	 merkingarbært	 fyrirbæri	 sem	 endurspeglar	 valdatengsl	
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kynjanna	 (Þorgerður	 Einarsdóttir	 og	 Guðbjörg	 Lilja	 Hjartardóttir	 2009,	 9).	

Samkvæmt	West	og	Zimmerman	er	kyn	grundvallarbreyta	í	mannlegum	samskiptum	

og	 hefur	 áhrif	 á	 alla	 þætti	 daglegs	 lífs,	 hvort	 sem	 það	 er	 á	 einkasviðinu	 eða	 hinu	

opinbera	sviði	(West	og	Zimmerman	1987,	145).	

Femíníska	fræðimenn	hefur	greint	á	um	það	hvort	hægt	sé	að	„afgera“	(e.	undo)	

kyngervi	 á	 sama	 hátt	 og	 það	 er	 hægt	 að	 „gera“	 kyngervi,	 og	 afbyggja	 þar	 með	

kynjatvíhyggjuna.	Sumir	telja	það	ekki	gerlegt,	en	að	hægt	sé	að	„endurgera“	(e.	redo)	

það	á	þann	hátt	að	flokkunin	haldi	sér	en	að	hugtökin	„kvenleiki“	og	„karlmennska“	

séu	 endurskilgreind	 (Connell	 2010,	 31-32).	 Transfólk	 sem	 ögrar	 staðalmyndum	

kynjanna	og	blandar	kyngervum	saman	(e.	gender-blending)	gæti	þannig	annað	hvort	

verið	að	afgera	eða	endurgera	kyngervi	(Connell	2010,	43-44).		

2.2 Kynjakerfið	
Valdakerfi	 þar	 sem	 karlar	 eru	 í	 yfirráðastöðu	 gagnvart	 konum	 hefur	 einkennt	

formgerð	 samfélagsins	 í	 áranna	 rás	 og	 hefur	 löngum	 verið	 talið	 eitt	 rótgrónasta	

yfirráðakerfi	sögunnar.	Breski	félagsfræðingurinn	Sylvia	Walby	hefur	lagt	töluvert	á	

vogarskálarnar	hvað	varðar	kenningar	um	tengsl	kynjanna	í	slíku	kerfi	og	talar	í	því	

samhengi	um	kynjakerfi	eða	feðraveldi	(e.	patriarchy)	(Þorgerður	Einarsdóttir	2006,	

445).	Hennar	skilgreining	á	kynjakerfinu	er	sú	að	það	sé	félagslegt	yfirráðakerfi	þar	

sem	karlar	ráða	yfir,	kúga	og	nýta	sér	konur	og	þeirra	undirskipun	í	samfélaginu.	Það	

sé	enn	fremur	lifandi	kerfi	sem	geti	tekið	á	sig	ýmsar	birtingarmyndir.	Mikilvægt	sé	

hins	vegar	að	leggja	áherslu	á	félagslegt	mynstur	kerfisins,	þar	sem	ekki	er	hægt	að	

alhæfa	 að	 hver	 einasti	 karl	 njóti	 yfirráða	 og	 að	 hver	 einasta	 kona	 sé	 undirskipuð	

(Walby	1990,	19-20).	Af	þessu	leiðir	meðal	annars	að	karlar	eru	í	valdameiri	stöðum	

í	 samfélaginu	 og	 tekjuhærri	 vegna	 þess	 að	 karlmannlegir	 eiginleikar	 þykja	

eftirsóknarverðari	 en	 hinir	 kvenlegu,	 og	 störf	 karla	 almennt	 álitin	mikilvægari	 en	

störf	kvenna	(Ásta	Jóhannsdóttir	og	Kristín	Anna	Hjálmarsdóttir	2011,	3).	

Walby	 telur	 vestrænt	 kynjakerfi	 borið	 uppi	 af	 sex	 meginsviðum;	 atvinnulífi,	

fjölskyldu/heimili,	menningu,	kynverund,	ofbeldi	og	ríkisvaldi—sem	saman	mynda	

uppsprettu	yfirráðanna	(Walby	1990,	16).	Kerfið	sé	enn	fremur	tvískipt;	í	einkasvið	

og	hið	opinbera	svið,	með	hið	síðarnefnda	nú	ríkjandi	(Walby	1990,	24).	Kynjakerfið	

þrífst	 ekki	 einungis	 á	 yfirráðum	 karla	 og	 undirskipun	 kvenna,	 heldur	 einnig	 á	
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undirskipun	og	 jaðarsetningu	þeirra	 tegunda	karlmennsku	 sem	ekki	 eru	 ráðandi	 í	

samfélaginu	hverju	sinni	(Schippers	2007,	87).	

Inn	 í	 hin	 sex	 meginsvið	 fléttast	 svo	 önnur	 sjálfstæð	 valdakerfi,	 líkt	 og	

stéttaskipting	 og	 kynþáttakúgun,	 sem	 eru	 afar	 rótgróin	 í	 kerfinu	 (Þorgerður	

Einarsdóttir	2006,	445).	Vestræn	karlmennska	hefur	því	á	sér	fordómafullt	yfirbragð	

sem	einkennist	meðal	annars	af	yfirráðum	hvítra	manna	yfir	svörtum—yfirráð	sem	

eiga	sér	djúpar	sögulegar	rætur	 frá	nýlendustefnum	fyrri	 tíma	(Connell	2005,	75).	

Slíku	 valdakerfi	 hefur	 femíníski	 aðgerðasinninn	 bell	 hooks1	 lýst	 sem	 „kapítalísku	

feðraveldi	hvítra“	(e.	white	supremacist	capitalist	patriarchy)	(hooks	2004,	17).	Þó	að	

ekki	sé	farið	nánar	út	í	það	í	þessari	ritgerð,	er	vert	að	nefna	að	rétt	eins	og	Walby	

talar	um	samspil	annarra	valdakerfa	 inn	 í	kynjakerfið	 talar	hooks	 fyrir	svokallaðri	

samtvinnun	(e.	intersectionality)	þar	sem	áhersla	er	einmitt	lögð	á	samtvinnun	slíkra	

mismunarbreyta	(Yuval-Davis	2006,	193).	

2.3 Karlmennska	og	kvenleiki	
Hugtökin	 um	 karlmennsku	 og	 kvenleika	 eru	 alla	 jafna	 notuð	 í	 tengslum	 við	

jafnréttisumræðu	karla	og	kvenna	og	vísa	í	ríkjandi	hegðun	og	viðhorf	meðal	þeirra.	

Hugtökunum	er	ætlað	að	ná	yfir	þann	greinarmun	sem	hægt	er	að	gera	á	körlum	og	

konum	og	merking	þeirra	er	 í	 senn	gildishlaðin	og	staðalmynduð.	Karlmennska	er	

þannig	 tengd	 hugmyndum	 um	 valdayfirburði	 karla	 og	 líkamlegan	 styrk,	 á	 meðan	

kvenleiki	 tengist	 valdaleysi	 kvenna	 og	 meintum	 veikari	 burðum	 (Ingólfur	 Ásgeir	

Jóhannesson	 2004,	 57-58).	 Hugtökin	 eiga	 því	 rætur	 sínar	 að	 rekja	 til	 kenninga	

eðlishyggjunnar	 (Ásta	 Jóhannsdóttir	 og	 Kristín	 Anna	 Hjálmarsdóttir	 2011,	 4).	

Karlmennska	endurspeglar	enn	fremur	félagslega	stöðu	einstaklings,	athafnir	hans	

og	 hvernig	 þær	 athafnir	 hafa	 áhrif	 á	 samfélagið	 í	 heild	 sinni.	Með	 síendurteknum	

samskiptum	og	athöfnum	í	gegnum	tíðina	hafa	því	orðið	til	fastmótaðar	hugmyndir	

um	karlmennsku,	sem	innviðir	samfélagsins	og	völd	hafa	byggst	á	(Schippers	2007,	

86-87).	Karlmennska	og	kvenleiki	eru	mikilvægir	þættir	í	að	viðhalda	kynjakerfinu,	

því	þau	koma	á	laggirnar	táknrænum	merkingum	í	samskiptum	kynjanna—svo	sem	

með	 því	 að	 staðalgera	 og	 stofnanabinda	 viðeigandi	 hegðun	 hvors	 kyns	 fyrir	 sig	

(Schippers	2007,	91).		

                                                        
1	hooks	skrifar	nafn	sitt	með	litlum	stöfum	vegna	þess	að	hún	telur	meira	máli	skipta	hvað	hún	skrifar	
en	hver	hún	sé	(Williams	2013,	1).	
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2.3.1 Ríkjandi	og	skaðleg	karlmennska	

Ríkjandi	karlmennska	(e.	hegemonic	masculinity)	er	orðasamband	sem	notað	er	yfir	

viðteknar	 hugmyndir	 um	 karlmennsku	 í	 almennri	 umræðu	 (Ingólfur	 Ásgeir	

Jóhannesson	 2004,	 57-58)	 og	 er	 upprunnið	 frá	 ástralska	 karlafræðingnum	 R.	 W.	

Connell	 (Gyða	Margrét	 Pétursdóttir	 2012,	 6).	 Að	mati	 Connell	 eru	 til	mismunandi	

tegundir	kvenleika	og	karlmennsku,	sem	raðast	í	ákveðið	stigveldi	í	samfélaginu	og	

eru	 mikilvægur	 partur	 af	 kynjakerfinu.	 Ríkjandi	 karlmennska	 er	 sú	 tegund	

karlmennsku	 sem	 trónir	 þar	 efst	 og	 er	 ráðandi	 í	 samfélaginu	 hverju	 sinni.	 Hún	

grundvallast	 af	 yfirráðum	 karla	 yfir	 konum	 og	 undirskipuðum	 körlum,	 svo	 sem	

samkynhneigðum	(Connell	1987,	183,	186),	sem	vegna	kúgunar	sinnar	eru	neðstir	í	

stigveldi	 karlmennskunnar.	 Í	 augum	 ríkjandi	 karlmennsku	 er	 samkynhneigð	 karla	

birtingarmynd	alls	þess	sem	telst	vera	„ókarlmannlegt“,	og	er	því	 lögð	að	jöfnu	við	

kvenleika	 (Connell	 1995,	 78).	 Ríkjandi	 karlmennska	 getur	 einnig	 jaðarsett	 aðrar	

tegundir	karlmennsku,	líkt	og	í	tilfellum	undirskipaðra	þjóðernishópa,	kynþátta	eða	

stétta	 (Schippers	 2007,	 88;	 Connell	 1995,	 80-81).	 Engu	 að	 síður	 virðast	 almenn	

yfirráð	 karla	 í	 heiminum	hagnast	 öllum	 körlum	 að	 einhverju	 leyti,	 jafnvel	 þó	 þeir	

uppfylli	ekki	hefðbundin	skilyrði	ríkjandi	karlmennsku	(Schippers	2007,	87).  

Sú	 karlmennska	 sem	 er	 ríkjandi	 í	 dag	 einkennist	 meðal	 annars	 af	

gagnkynhneigðri	kynvitund	sem	er	nátengd	hinni	hefðbundnu	stofnun	hjónabands	

milli	 karls	 og	 konu	 (Connell	 1987,	 186).	 Hún	 er	 enn	 fremur	 tengd	 órjúfanlegum	

böndum	við	hvítan	kynþátt	og	háa	stéttarstöðu	(Schippers	2007,	88),	þótt	einungis	

lítill	hluti	karla	búi	yfir	öllum	þessum	kostum	í	raun	og	veru	(Pyke	og	Johnson	2003,	

35).	Mikil	áhersla	er	lögð	á	líkamlegan	styrk	karlmanna	og	meinta	yfirburði	þeirra	í	

þeim	efnum	(Ingólfur	Ásgeir	 Jóhannesson	2004,	58).	 Íþróttir	eru	til	að	mynda	gott	

dæmi	um	skipulagðan	vettvang	þar	sem	eiginleikum	eignuðum	karlmennsku,	á	borð	

við	 þol,	 styrk	 og	 kappsemi,	 er	 hampað	 af	 öllum	 viðstöddum	 og	 þykja	 viðteknir	

(Goffman	1977,	322).		

Kenningin	um	ríkjandi	karlmennsku	hefur	fengið	á	sig	gagnrýni	úr	ýmsum	áttum,	

og	má	þar	meðal	annars	nefna	að	hún	gangi	út	á	eðlislægan	mun	á	milli	kynjanna	

(Connell	og	Messerschmidt	2005,	836)	og	búi	yfir	ofureinföldun	á	hugmyndum	um	

karlmennskur	 og	 kvenleika.	 Connell	 og	 Messerschmidt	 hafa	 endurskoðað	
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kenninguna	 með	 tilliti	 til	 þess	 og	 lagt	 aukna	 áherslu	 á	 vægi	 kvenleika	 í	 þessu	

samhengi	(Connell	og	Messerschmidt	2005,	846,	848).	

Hugtakið	 um	 skaðlega	 karlmennsku	 (e.	 toxic	 masculinity)	 byggist	 á	 því	 að	

hugmyndir	 ríkjandi	 karlmennsku	 séu	 skaðlegar,	 ekki	 einungis	 fyrir	 karlana	 sjálfa	

heldur	þjóðfélagið	í	heild	sinni.	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	tekur	kynbundið	ofbeldi	

og	launamun	kynjanna	sem	dæmi	um	slíka	skaðlega	karlmennsku.	Ofbeldið	flokkar	

hann	 í	 beint	 og	 óbeint	 ofbeldi;	 hið	 beina	 inniheldur	 líkamlegt	 ofbeldi	 á	 borð	 við	

barsmíðar	 og	 kynferðisofbeldi	 á	 meðan	 hið	 óbeina	 inniheldur	 meðal	 annars	

klámfengið	 tal	 og	 nektarmyndir	 (Ingólfur	 Ásgeir	 Jóhannesson	 2004,	 63-64).	

Launamunur	kynjanna	þykir	eðlilegur	og	viðtekinn	í	heimi	skaðlegrar	karlmennsku	

og	gerir	það	að	verkum	að	karlar	festast	 í	hlutverki	 fyrirvinnunnar,	sem	hefur	enn	

fremur	 áhrif	 á	 þátttöku	 þeirra	 í	 heimilislífi	 og	 barnauppeldi	 (Ingólfur	 Ásgeir	

Jóhannesson	2004,	65).	Að	mati	Ingólfs	er	því	mikilvægt	að	berjast	gegn	launamun	

kynjanna	og	öðrum	skaðlegum	karlmennskuhugmyndum,	meðal	annars	til	að	sporna	

við	því	að	strákar	velji	sér	síður	kvenlæg	störf	eða	nám	(Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	

2004,	67).	

Ingólfur	telur	jafnréttisstarf	í	þágu	kvenna	geta	ógnað	þeim	viðteknu	hugmyndum	

sem	leyfa	skaðlegri	karlmennsku	að	viðgangast	og	því	geti	sumum	körlum	fundist	að	

sér	 vegið	 og	 þeir	 snúist	 gegn	 þess	 konar	 starfi.	 Í	 því	 samhengi	 telja	 margir	 að	

baráttufólk	fyrir	réttindum	kvenna,	femínistar,	séu	öfgasinnaður	hópur	og	reyna	því	

að	 draga	 úr	 eða	 véfengja	 vægi	 þess	 beina	 ofbeldis	 sem	 femínistar	 vekja	 athygli	 á	

(Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	2004,	64).	Breytingar	á	kynjakerfinu	sem	gætu	dregið	

úr	völdum	karla	höfða	því	ekki	til	þeirra	þar	sem	þeir	hafa	of	mikilla	eiginhagsmuna	

að	gæta	og	þyrftu	þá	að	afsala	sér	þeim	forréttindum	sem	tilheyra	hinum	ráðandi	hópi	

(Ásta	Jóhannsdóttir	og	Kristín	Anna	Hjálmarsdóttir	2011,	4;	Connell	2005,	82).	

2.3.2 Styðjandi	og	mengandi	kvenleiki	
Systurhugtak	 þeirrar	 ríkjandi	 karlmennsku	 sem	 fjallað	 var	 um	 hér	 að	 ofan	 er	

styðjandi	kvenleiki	(e.	emphasized	femininity)	og	kemur	úr	smiðju	sama	fræðimanns,	

R.	W.	 Connell	 (Gyða	Margrét	 Pétursdóttir	 2012,	 6).	 Með	 því	 er	 átt	 við	 þá	 tegund	

kvenleika	sem	styður	við	hugmyndir	ríkjandi	karlmennsku	og	tekur	þannig	þátt	í	að	

viðhalda	undirskipun	kvenna	í	samfélaginu.		



13 

Kjarni	styðjandi	kvenleika	er	hlýðni	og	undanlátssemi	(e.	compliance),	þar	sem	

þörfum	og	löngunum	karla	er	mætt	eftir	fremsta	megni	(Connell	1987,	183).	Auk	þess	

eru	mannkostir	 á	 borð	 við	 umhyggjusemi	 og	 samkennd	 flokkaðir	 sem	mikilvægar	

„kvenlegar	 dyggðir“	 og	 miða	 einungis	 í	 átt	 að	 því	 að	 aðlaga	 sig	 að	 völdum	 karla	

(Connell	1987,	188).	Þessi	tegund	kvenleika	felur	í	sér	athafnir	sem	eru	sérstaklega	

„fluttar“	(e.	performed)	fyrir	karlmenn,	og	í	samfélaginu	er	aragrúi	rótgróinna	siða	og	

venja	sem	 leiðbeina	konum	við	að	viðhalda	slíkum	athöfnum	(Connell	1987,	188).	

Þannig	ná	ríkjandi	karlmennska	og	styðjandi	kvenleiki	í	sameiningu	að	festa	yfirráð	

karla	yfir	konum	í	sessi	(Connell	1987,	185).	Einn	mikilvægasti	þátturinn	í	að	viðhalda	

styðjandi	kvenleika	er	að	koma	í	veg	fyrir	uppgang	annarra	tegunda	kvenleika,	eða	að	

reyna	að	jaðarsetja	þá—líkt	og	tíðkast	hefur	í	gegnum	tíðina	(Connell	1987,	188).	

Að	 mati	 Connell	 er	 engin	 ein	 tegund	 kvenleika	 ráðandi,	 ólíkt	 karlmennskum,	

vegna	þess	að	sá	grundvallarmunur	er	þar	á	að	allar	tegundir	kvenleika	ganga	út	frá	

almennri	 undirskipun	 kvenna	 í	 samfélaginu	 og	 því	 er	 staða	 þeirra	 um	 margt	

frábrugðin	 stöðu	karla,	 sama	hvert	 litið	 er	 (Connell	1987,	186-187).	Ekki	 eru	allir	

fræðimenn	sammála	þessu	og	til	að	mynda	hafa	Pyke	og	Johnson	bent	á	að	vissulega	

sé	hægt	að	finna	merki	um	ráðandi	kvenleika	sem	undirskipa	aðra—til	dæmis	meðal	

hvítra	 kvenna	 og	 asískra—en	 þó	 ekkert	 í	 líkingu	 við	 það	 sem	 gengur	 og	 gerist	 í	

ríkjandi	karlmennsku	(Pyke	og	Johnson	2003,	50-51).	

Ein	 tegund	 þeirra	 kvenleika	 sem	 ríkjandi	 karlmennska	 og	 styðjandi	 kvenleiki	

reyna	að	koma	í	veg	fyrir	að	nái	fótfestu	er	mengandi	kvenleiki	(e.	pariah	femininity).	

Hugtakið	 var	 fyrst	 sett	 fram	af	 bandaríska	 félagsfræðingnum	Mimi	 Schippers	 sem	

andstæða	 við	 hinn	 styðjandi	 kvenleika	 (Gyða	 Margrét	 Pétursdóttir	 2012,	 8).	 Til	

þessarar	 tegundar	 kvenleika	 flokkar	 Schippers	 þá	 kvenleika	 sem	 ögra,	 ógna	 og	

óhlýðnast	núverandi	kynjakerfi	með	því	að	styðja	ekki	við	ríkjandi	karlmennsku	og	

hafna	þar	með	áframhaldandi	yfirráðum	karla	í	samfélaginu.	Mengandi	kvenleiki	er	í	

mótsögn	 við	 hinar	 hefðbundnu	 hugmyndir	 um	 kvenlega	 eiginleika	 sem	 birtast	 í	

styðjandi	kvenleika	og	neitar	að	taka	þátt	í	því	sambandi	kvenleika	og	karlmennsku	

sem	byggist	á	undirskipun	kvenna.	Mengandi	hegðun	kvenna	getur	til	dæmis	verið	

kynferðisleg	löngun	í	garð	annarra	kvenna,	eða	það	að	vera	of	lauslát,	kynköld	eða	

áköf.	Vegna	mengunaráhrifa	þessara	kvenleika	á	samband	karlmennsku	og	kvenleika	

hafa	konur	sem	sýnt	hafa	af	sér	slíka	hegðun	mætt	mikilli	mótstöðu	í	samfélaginu,	svo	
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sem	 með	 fordómum	 eða	 öðrum	 félagslegum	 refsiaðgerðum,	 og	 talið	 hefur	 verið	

nauðsynlegt	að	halda	þeim	í	skefjum	(Schippers	2007,	94-95).		

Schippers	 telur	 karlmenn	 sem	 eru	 líklegir	 til	 að	 spilla	 sambandinu	 á	 milli	

karlmennsku	og	kvenleika,	 svo	sem	með	undanlátssemi,	veikum	 líkamlegum	styrk	

eða	með	því	að	girnast	aðra	karlmenn,	einnig	eiga	á	hættu	að	verða	fyrir	aðkasti	og	

að	 verða	 skotspónn	 uppnefna	 á	 borð	 við	 „hommi“	 (e.	 fag),	 „tussa“	 (e.	 pussy)	 og	

„aumingi“	 (e.	wimp).	 Þeir	 uppfylla	 ekki	 kröfur	 ráðandi	 karlmennsku	 um	æskilega	

mannkosti	og	teljast	því	mengandi	á	sama	hátt	og	konurnar	sem	sýna	af	sér	mengandi	

kvenleika	(Schippers	2007,	96).	Hún	telur	enn	fremur	að	 jaðarsetning	og	útskúfun	

þessarar	 tegundar	 kvenleika	 af	 hálfu	 ríkjandi	 karlmennsku	og	 styðjandi	 kvenleika	

leiði	af	sér	aukið	kynjamisrétti	þar	sem	gildi	hins	ráðandi	hóps	eru	æðri	hinum	og	

viðhalda	því	valdakerfi	sem	kúgar	konur	(Schippers	2007,	100).		

Þessar	tvær	tegundir	kvenleika,	styðjandi	og	mengandi,	eru	andstæð	fyrirbæri	og	

á	 meðan	 hinn	 styðjandi	 á	 í	 gagnvirku	 sambandi	 við	 ríkjandi	 karlmennsku	 og	

viðheldur	misrétti	 reynir	hinn	mengandi	að	 spilla	því	 sambandi	 í	þeim	 tilgangi	 að	

koma	á	jafnrétti	milli	kynjanna	(Gyða	Margrét	Pétursdóttir	2012,	7-8,	16).	

2.4 Kyn	í	stjórnmálum	
Í	grein	stjórnmála-	og	kynjafræðinganna	Þorgerðar	Einarsdóttur	og	Guðbjargar	Lilju	

Hjartardóttur	um	kynjaskekkju	 í	 stjórnmálum	er	staða	kvenna	 í	 stjórnmálakerfinu	

talin	 tengjast	 þremur	 megin	 áhrifaþáttum;	 félags-	 og	 efnahagslegum	 þáttum	 (s.s.	

menntun	 og	 atvinnuþátttöku),	 kerfislægum	 þáttum	 í	 stjórnmálunum	 sjálfum	 (s.s.	

tegund	 kosningakerfis	 og	 flokksmenningu),	 og	 svo	 menningarlegum	 þáttum	 (s.s.	

hlutverkum	kynjanna	og	leiðtogaímyndum).	Þættirnir	fléttast	síðan	saman	og	eiga	í	

flóknu	 samspili	 sín	 á	milli	 (Þorgerður	 Einarsdóttir	 og	Guðbjörg	 Lilja	Hjartardóttir	

2009,	10-12,	18).	Þær	telja	kynjaskekkjuna	vera	eina	af	mörgum	birtingarmyndum	

kynjakerfisins	sem	Walby	skilgreindi,	en	líkt	og	það	gerir	ráð	fyrir	hafa	karlar	búið	til	

umgjörð	stjórnmálanna,	hefðir	og	venjur.	Þeir	hafa	því	langt,	sögulegt	forskot	á	konur	

á	 hinu	 pólitíska	 sviði,	 enda	 tiltölulega	 stutt	 síðan	 útilokun	 þeirra	 frá	 því	 lauk	

(Þorgerður	Einarsdóttir	og	Guðbjörg	Lilja	Hjartardóttir	2009,	7-8).	Forskot	karla	felst	

einnig	í	því	að	kynin	eru	alin	upp	við	að	stjórnmál	séu	körlum	sjálfsögð	og	eðlileg,	sem	

leiðir	 af	 sér	 meiri	 áhuga,	 metnað	 og	 bjargir	 fyrir	 þá.	 Stjórnmálakerfið	 er	 því	
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órjúfanlegur	 hluti	 af	 kynjakerfinu	 (Þorgerður	 Einarsdóttir	 og	 Guðbjörg	 Lilja	

Hjartardóttir	2009,	9,	13).	

Bandaríski	heimspekingurinn	Susan	Bordo	hefur	einnig	fjallað	um	stöðu	kvenna	

í	stjórnmálum	og	þau	vandamál	sem	þær	standa	frammi	fyrir	á	hinu	opinbera	sviði.	Í	

því	 samhengi	 talar	 hún	 um	 hina	 tvöföldu	 refsingu	 (e.	 the	 double	 bind),	 eða	 hinn	

vandasama	milliveg	sem	stjórnmálakonur	þurfa	að	feta	þegar	kemur	að	því	að	koma	

sér	á	framfæri.	Á	sama	tíma	og	þær	þurfa	að	gæta	þess	að	sýna	af	sér	nógu	„kvenlega“	

eiginleika	á	borð	við	varnarleysi,	mýkt	og	aðgengileika,	þurfa	þær	einnig	að	virðast	

nægilega	hæfar	og	harðar	af	sér	til	að	vera	teknar	alvarlega.	Fari	konur	út	fyrir	mörk	

hins	 settlega	 kvenleika	 er	 oft	 litið	 á	 þær	 sem	 ágengar,	 háværar,	 yfirgengilega	

tilfinningaríkar	eða	óstöðugar	manneskjur,	en	þegar	þær	halda	aftur	af	kvenleikanum	

eru	 þær	 túlkaðar	 sem	kaldar,	 stirðar	 eða	 ófærar	 um	 að	 tengjast	 fólki.	 Þá	 eru	 þær	

álitnar	of	 karlmannlegar	og	geta	orðið	 fyrir	 aðkasti	 sökum	þess;	þýska	 „járnfrúin“	

Angela	Merkel	er	lýsandi	dæmi	um	það	(Bordo	2017,	37-38).	Afar	ólíkar	kröfur	eru	

gerðar	til	þeirra	karla	og	kvenna	sem	sækjast	eftir	frama	á	opinberum	vettvangi,	bæði	

hvað	 varðar	 líkamlegt	 og	 andlegt	 atgervi.	 Karlkyns	 stjórnmálamenn	 eru	 sjaldnast	

gagnrýndir	fyrir	fataval	sitt	eða	fyrir	að	vera	of	„alvarlegir“	eða	ekki	nógu	þokkafullir.	

Aðra	sögu	er	að	segja	um	kvenkyns	stjórnmálamenn,	sem	þurfa	að	íhuga	fataval	sitt	

af	mikilli	 kostgæfni	 til	 að	 forðast	 útlit	 sem	 þykir	 annað	 hvort	 of	 teprulegt	 eða	 of	

kynþokkafullt	(Bordo	2017,	41-42).	Að	sama	skapi	er	vettvangur	stjórnmálanna	mun	

óvinveittari	konum	en	körlum	og	hótanir	og	áreiti	í	þeirra	garð	þykja	nánast	eðlilegur	

hluti	af	starfinu	(Krook	2017,	74-75).	Ofbeldi	gegn	konum	í	stjórnmálum	tíðkast	um	

allan	heim	en	er	þrátt	fyrir	það	dulið	vandamál	sem	erfitt	hefur	reynst	að	afhjúpa	og	

bregðast	 við.	 Mona	 Lena	 Krook,	 bandarískur	 stjórnmálafræðingur,	 telur	 þau	

undirliggjandi	og	ótvíræðu	skilaboð	sem	búa	þar	að	baki	vera	að	konur	eigi	ekki	að	

taka	þátt	í	stjórnmálum	(Krook	2017,	81-82).	

Ríkjandi	 karlmennska	 er	 áberandi	 í	 þeirri	 orðræðu	 sem	 stjórnmálamenn	 og	

flokkar	 halda	 uppi.	 Hún	 einkennist	 meðal	 annars	 af	 því	 að	 koma	 ímynd	 sinni	 á	

framfæri	sem	karlmannlegri—svo	sem	með	tali	um	styrkleika,	ákveðni	og	árásagirni.	

Sem	 dæmi	 má	 nefna	 að	 hjá	 bandarískum	 stjórnmálamönnum	 kemur	 slík	

karlmennska	oft	fram	í	áherslum	á	þau	málefni	sem	teljast	„karlmannleg“,	líkt	og	stríð,	

hernaðarvarnir	 og	 þjóðaröryggi.	 Annað	 einkenni	 karlmennskulegrar	

stjórnmálaorðræðu	 er	 þegar	 stjórnmálamenn	 grafa	 undan,	 eða	 gera	 lítið	 úr,	
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pólitískum	andstæðingum	sínum	með	því	að	kvengera	þá	eða	setja	í	flokk	óæskilegrar	

karlmennsku	(Cunningham	o.fl.	2013,	502-503).	Með	síendurtekinni	orðræðu	um	að	

„kvenlegir“	eiginleikar	séu	ekki	ákjósanlegir	fyrir	embættisstörf	viðheldur	vettvangur	

stjórnmálanna	þannig	því	kynjakerfi	sem	undirskipar	konur	(Cunningham	o.fl.	2013,	

512). 

2.5 Samantekt	
Mannleg	samskipti	stýrast	að	miklu	leyti	út	frá	hugtakinu	um	kyn,	og	það	hefur	áhrif	

á	alla	þætti	daglegs	lífs	í	nútímasamfélagi.	Greinarmunur	er	gerður	á	hugtökunum	um	

kyn	 og	 kyngervi	 þar	 sem	 kyn	 er	 talið	 líffræðilegs	 eðlis	 og	 kyngervi	 félagslegs-	 og	

menningarlegs	 eðlis	 byggt	 á	 endurtekinni	 hegðun	 í	 fari	 fólks.	 Út	 frá	 þessu	

grundvallarhugtaki	 skapast	 valdakerfi	 milli	 kynjanna,	 sem	 í	 daglegu	 tali	 er	 nefnt	

feðraveldið	eða	kynjakerfið,	og	er	af	mörgum	talið	rótgrónasta	yfirráðakerfi	sem	uppi	

hefur	verið.	Í	kynjakerfinu	njóta	karlmenn	yfirráðastöðu	í	krafti	kyns	síns	og	hagnast	

á	viðvarandi	undirskipun	kvenna.	Þeir	hafa	því	mikilla	hagsmuna	að	gæta	af	því	að	

viðhalda	kerfinu.	Hugmyndir	um	kvenleika	og	karlmennsku	eru	mismunandi	og	raða	

sér	í	nokkurs	konar	stigveldi	í	samfélaginu,	þar	sem	ein	tegund	er	alltaf	ríkjandi	og	

viðtekin	 á	 meðan	 aðrar	 eru	 víkjandi.	 Viðteknar	 hugmyndir	 um	 kvenleika	 og	

karlmennsku,	 sem	 mótast	 hafa	 í	 tímans	 rás	 með	 því	 að	 skapa	 og	 endurskapa	

samskipti	og	athafnir,	eru	einn	helsti	burðarás	kynjakerfisins.	Þær	tegundir	sem	eru	

ríkjandi	núna,	styðjandi	kvenleiki	og	ríkjandi	karlmennska,	styðja	hvor	við	aðra	og	ná	

í	sameiningu	að	viðhalda	valdakerfi	kynjanna.	Ein	mikilvægasta	leið	þeirra	til	þess	er	

að	 stöðva	 framgöngu	 hvers	 konar	 kvenleika	 sem	 hafnar	 valdakerfi	 byggðu	 á	

undirskipun	kvenna,	og	hefur	þar	með	mengandi	áhrif	á	samband	karlmennsku	og	

kvenleika.	

Kynjakerfið	 þrífst	 ekki	 einungis	 á	 valdatengslum	milli	 karla	 og	 kvenna	 heldur	

einnig	 á	 undirskipun	 þeirra	 tegunda	 karlmennsku	 sem	 eru	 neðarlega	 í	 stigveldi	

karlmennskunnar,	svo	sem	samkynhneigðra,	en	hin	skyldubundna	gagnkynhneigð	er	

eitt	 höfuðeinkenni	 ríkjandi	 karlmennsku.	 Ofbeldi	 karla	 og	 yfirburðir	 þeirra	 á	

vinnumarkaðnum	eru	lýsandi	dæmi	um	þær	skaðlegu	karlmennskuhugmyndir	sem	

verða	til	í	heimi	ríkjandi	karlmennsku,	og	hafa	skaðleg	áhrif	á	þjóðfélagið	í	heild.	Ein	

af	 mörgum	 birtingarmyndum	 hins	 lifandi	 kynjakerfisins	 er	 ójöfn	 kynjahlutdeild	 í	

stjórnmálum,	 en	 karlar	 hafa	 hingað	 til	 verið	 ráðandi	 á	 þeim	 vettvangi	 og	 skapað	
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reglur	þess	og	umhverfi.	Konur	sem	sækjast	eftir	frama	á	hinu	pólitíska	sviði	standa	

enn	fremur	frammi	fyrir	tvöfaldri	refsingu	og	þurfa	að	finna	hið	fullkomna	jafnvægi	á	

milli	kvenleika	og	karlmennsku	í	kvenfjandsamlegu	umhverfi.	

Með	þeim	kenningum	og	hugtökum	sem	hér	hefur	verið	 fjallað	um	hefur	verið	

lagður	viðeigandi	grunnur	fyrir	næsta	kafla	ritgerðarinnar,	þar	sem	farið	er	stuttlega	

yfir	þá	aðferðafræði	sem	notuð	var	til	greiningar	á	viðfangsefninu.	
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3 Aðferðafræði	
Í	þessari	rannsókn	var	gagna	aflað	með	hefðbundnum	hætti	 í	gegnum	margvíslega	

miðla	 og	má	 þar	 helst	 nefna	 bandaríska	 gagnasafnið	 Factba.se,	 ritrýndar	 greinar,	

fræðibækur,	skýrslur	og	fréttir	sem	vörðuðu	viðfangsefnið.	Tilgangurinn	með	því	að	

skoða	slík	gögn	er	að	öðlast	betri	innsýn	í	þann	heim	sem	skaðleg	karlmennska	þrífst	

og	 endurspeglast	 í	 hegðun	 og	 orðræðu	 Donald	 Trump.	 Samhliða	 hefðbundinni	

heimildavinnu	var	jafnframt	stuðst	við	verklag	orðræðugreiningar,	 líkt	og	það	sem	

sett	hefur	verið	fram	af	fræðimanninum	Ingólfi	Ásgeiri	Jóhannessyni	og	verður	nánar	

skilgreint	hér.		

3.1 Rannsóknaraðferð	
Orðræðugreining	 sem	 rannsóknaraðferð	 á	 sér	 rætur	 í	 hug-	 og	málvísindum	og	 er	

frásögn	 þess	 sem	 greinir	 orðræðuna	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 nota	 þekkinguna	 í	 baráttu	

samtímans.	 Með	 henni	 eru	 afleiðingar	 þess	 að	 líta	 á	 núverandi	 hugmyndir	 og	

fyrirkomulag	 sem	 sjálfsagða	 hluti	 dregnar	 fram	 í	 dagsljósið	 (Ingólfur	 Ásgeir	

Jóhannesson	2006,	189-192).	Með	öðrum	orðum	er	aðferð	orðræðugreiningar	beitt	

til	að	skoða	samspil	 tungumáls	og	 tjáningar	við	þann	samfélagslega	veruleika	sem	

hún	verður	til	í	(Kristín	Björnsdóttir	2013,	271).	Einn	áhrifamesti	fræðimaður	á	sviði	

orðræðugreiningar	 er	 franski	 heimspekingurinn	 Michel	 Foucault,	 en	 hann	 hefur	

meðal	annars	skoðað	samspil	orðræðu	og	valdatengsla.	Hann	lítur	svo	á	að	völd	og	

þekking	 séu	 nátengd	 og	 að	 valdasambönd	 séu	 allt	 í	 senn	 óstöðug,	 skapandi	 og	

takmarkandi.	Að	hans	mati	er	orðræða	skapandi	fyrirbæri	sem	bæði	endurspeglar	og	

mótar	þann	félagslegan	veruleika	sem	er	til	staðar	hverju	sinni	(Kristín	Björnsdóttir	

2013,	273-274).	

Ingólfur	 Ásgeir	 Jóhannesson	 setur	 verklag	 orðræðugreiningar	 upp	 í	 nokkrum	

þrepum	sem	hefjast	einfaldlega	á	því	að	velja	áhugaverðan	atburð	eða	málefni	til	að	

greina.	Því	næst	mælir	hann	með	því	að	ákveða	hvaða	gögn	viðkomandi	atburðar	eða	

málefnis	 skal	 greina,	 með	 hliðsjón	 af	 núverandi	 stöðu	 þekkingar	 og	 tilgangi	

rannsakanda	með	verkefninu.	Í	þessu	þrepi	er	talið	mikilvægt	að	afmarka	efnið	vel,	

svo	sem	með	því	að	þrengja	það	tímabil	sem	er	skoðað,	og	finna	þau	lykilgögn	sem	

geta	varpað	ljósi	á	rannsóknarefnið	(Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	2006,	182-183).	Í	

þriðja	 þrepi	 skulu	 gögnin	 greind	 og	 þrástefin—það	 sem	 er	 síendurtekið—í	

orðræðunni	 fundin.	 Þar	 á	 eftir	ætti	 rannsakandi	 að	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 augljósum	
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átakapunktum	 í	orðræðunni	 áður	en	hann	 fer	 í	 fimmta	þrep,	 sem	er	það	þrep	sem	

aðgreinir	 orðræðugreiningu	 frá	 annarri	 textagreiningu.	 Á	 þessum	 tímapunkti	 þarf	

rannsakandi	að	átta	sig	á	þeirri	samverkan	aðstæðna,	atvika	og	hugmynda	sem	hefur	

mótað	þá	orðræðu	sem	finna	má	í	gögnunum	sem	urðu	fyrir	valinu	(Ingólfur	Ásgeir	

Jóhannesson	 2006,	 184-186).	 Sjötta	 og	 síðasta	 þrepið	 snýst	 um	 ritun	 skýrslu,	 eða	

gagnrýnnar	frásagnar,	sem	gæti	komið	rannsakanda	að	notum	síðar	meir	(Ingólfur	

Ásgeir	Jóhannesson	2006,	187).		

Markmið	 þeirrar	 orðræðugreiningar	 sem	 hér	 fer	 fram	 er	 að	 leita	 merkja	 um	

skaðlega	 karlmennsku	 í	 ummælum	 Trump	 á	 opinberum	 vettvangi	 og	 skoða	 hvað	

einkennir	þá	umræðu.	Þrepum	orðræðugreiningar,	eins	og	Ingólfur	Ásgeir	skilgreinir	

þau,	var	fylgt	upp	að	því	marki	að	málefni	skaðlegra	karlmennskuhugmynda	Trump	

var	 valið	 til	 greiningar,	 ákveðið	 var	 hvaða	 gögn	 skyldi	 nota	 og	 við	 hvað	 þau	

afmörkuðust	(nánar	 fjallað	um	í	kafla	3.2),	valin	gögn	voru	greind	og	 leitað	var	að	

þrástefjum	í	orðræðu	forsetans,	ásamt	því	að	reynt	var	að	koma	auga	á	átakapunkta	

ólíkra	 sjónarmiða	 milli	 hans	 og	 tilvikshópanna.	 Samverkan	 aðstæðna,	 atvika	 og	

hugmynda	var	jafnframt	könnuð	með	því	að	rýna	í	kenningar	fræðikaflans	og	tengja	

við	tilvikið;	að	rótgróið	valdakerfi	kynjanna	hefur	alið	af	sér	neikvæða	orðræðu	í	garð	

kvenna.	Ritgerðin	fylgdi	einnig	lokaþrepi	verklagsins	með	því	að	rita	niður	umræður	

og	niðurstöður.	

3.2 Öflun	gagna,	skráning	og	úrvinnsla	
Sem	 grundvöll	 gagnaöflunar	 studdist	 ég	 að	 mestu	 við	 hinn	 víðtæka,	 rafræna	

gagnagrunn	 Factba.se,	 þar	 sem	 opinberum	 ummælum	 Donald	 Trump	 hefur	 verið	

safnað	 saman	 á	 einum	 stað.	 Þar	 er	 til	 að	 mynda	 hægt	 að	 leita	 eftir	 ákveðnu	

umræðuefni,	 persónu	 eða	 samskiptavettvangi—hvort	 heldur	 sem	 er	 í	 ræðuformi,	

tístum	(e.	tweets)	af	samfélagsmiðlinum	Twitter,	viðtölum	eða	upptökum.	Gögnin	þar	

ná	 marga	 áratugi	 aftur	 í	 tímann	 og	 er	 gagnagrunnurinn	 í	 stöðugri	 vinnslu	 og	

uppfærist	á	sekúndufresti.	Þau	gögn	sem	ég	skoðaði	mest	þar	voru	ræður	Trump	og	

tíst,	 en	 studdist	þó	 eftir	 fremsta	megni	 við	 frumheimildir	 gagnanna	þegar	kom	að	

viðtölum	 og	 fréttum.	 Sem	 byrjunarpunkt	 rannsóknarvinnunnar	 hafði	 ég	 ákveðna	

einstaklinga	í	huga	sem	ég	hafði	fyrir	fram	þekkingu	á	að	Trump	hefði	munnhöggvist	

við;	bandarísku	fréttakonuna	Megyn	Kelly	og	fyrrverandi	þingmanninn	John	McCain.	

Sú	vinna	leiddi	mig	áfram	á	önnur	frekari	dæmi	sem	tekin	voru	fyrir	í	samskiptum	
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Trump	við	valdamiklar	konur	annars	vegar	og	undirskipaða	karla	hins	vegar.	Sömu	

sögu	 er	 að	 segja	 hvað	 samskipti	 við	 valdamikla	 karla	 varðar,	 en	 þar	 var	

upphafspunktur	rannsóknarvinnunnar	hið	alkunna	lof	Bandaríkjaforseta	á	Vladimir	

Pútín,	forseta	Rússlands.  

Gögnin	voru	ekki	afmörkuð	við	ákveðið	tímabil	heldur	voru	þau	frekar	látin	ráða	

för	og	verklagið	mótaðist	eftir	því,	sem	þó	atvikaðist	þannig	að	flest	ummælin	áttu	sér	

stað	 í	 aðdraganda	 og	 kjölfar	 bandarísku	 forsetakosninganna	 árið	 2016.	 Við	 fyrstu	

yfirferð	hóf	ég	að	skrifa	hjá	mér	þau	þemu	sem	ég	kom	auga	á	í	orðræðu	forsetans,	

með	 tilliti	 til	 þeirra	 kynjafræðikenninga	 sem	 ég	 lagði	 upp	 með—þá	 aðallega	 til	

skaðlegrar	 karlmennsku.	 Þemun	 reyndust	 vera	 þrjú,	 líkt	 og	 farið	 verður	 yfir	 í	

umræðukafla,	og	voru	höfð	til	hliðsjónar	við	þá	gagnaöflun	og	greiningu	sem	á	eftir	

kom.	 Hvað	 réttmæti	 gagnanna	 varðar	 er	 hér	 eingöngu	 um	 að	 ræða	 mitt	 mat	 á	

frumgögnum,	sem	samkvæmt	minni	bestu	vitund	er	óhlutdrægt	og	tengist	ég	efninu	

ekki	að	öðru	leyti	en	sem	forvitinn	stjórnmálafræðingur.	

Með	þessa	aðferðafræðilegu	og	 fræðilegu	undirstöðu	 í	 farteskinu	er	nú	rétt	að	

fara	 í	 tilvikskafla	 ritgerðarinnar,	 sem	 fjallar	 í	 stórum	 dráttum	 um	 skaðlegar	

karlmennskuhugmyndir	Donald	Trump,	sitjandi	Bandaríkjaforseta.	
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4 Tilvik	

Núverandi	forseta	Bandaríkjanna,	Donald	Trump,	hefur	löngum	fylgt	það	orðspor	að	

tala	á	neikvæðan	og	niðrandi	hátt	um	ýmsa	undirskipaða	þjóðfélagshópa,	svo	sem	

konur,	fatlaða	einstaklinga	og	kynþætti	aðra	en	hvíta.	Miðpunktur	þessarar	ritgerðar	

er	að	fanga	þær	skaðlegu	karlmennskuhugmyndir	sem	hann	hefur	haldið	á	lofti,	og	til	

þess	hef	ég	valið	að	beina	athyglinni	að	þremur	tilvikshópum	þar	sem	þær	hugmyndir	

birtast	sem	skýrast.	Fyrsta	hópnum	tilheyra	valdamiklar	konur	sem	hafa	á	einhvern	

hátt	ögrað	Trump	eða	falla	ekki	að	hans	hugmyndum	um	kvenleika;	öðrum	hópnum	

tilheyra	 valdamiklir	 og	 yfirskipaðir	 karlar	 sem	 uppfylla	 kröfur	 hans	 um	 sanna	

karlmennsku	og	hann	 talar	 jákvætt	 í	 garð	 til;	 í	þriðja	hópnum	eru	valdaminni	eða	

undirskipaðir	 karlar	 sem	 Trump	 flokkar	 sem	 „veikburða“	 og	 falla	 ekki	 að	 hans	

karlmennskuhugmyndum.	 Efnið	 er	 gríðarlega	 umfangsmikið	 og	 því	 ljóst	 að	 ekki	

verður	hér	um	tæmandi	umfjöllun	að	ræða,	heldur	er	fremur	ætlað	að	gefa	innsýn	inn	

í	þær	birtingarmyndir	skaðlegrar	karlmennsku	sem	sjá	má	í	hegðun	forsetans	í	garð	

fyrrnefndra	hópa.	

4.1 Valdamiklar	konur	
Trump	á	sér	langa	sögu	um	neikvæða	hegðun	í	garð	kvenna,	og	þá	sérstaklega	í	garð	

sterkra	kvenna	sem	andmæla	honum	eða	gagnrýna	á	einhvern	hátt	(Prasad	2019).	

Eitt	helsta	vopn	hans	gagnvart	andstæðingum	sínum	er	notkunin	á	tungumálinu	og	

sú	orðræða	sem	hann	heldur	á	lofti	gagnvart	þeim	(Darweesh	og	Abdullah	2016,	87).	

Hér	 verða	 teknir	 saman	 þeir	 helstu	 þættir	 sem	 einkenna	 orðræðu	 Trump	 þegar	

kemur	að	samskiptum	við	valdamiklar	konur.		

Til	að	byrja	með	er	orðum	Trump	gagnvart	konum	oftar	en	ekki	beint	að	útliti	

þeirra	og	því	hvort	að	honum	sjálfum	finnist	þær	kynferðislega	aðlaðandi	eða	ekki.	

Þannig	hefur	hann	meðal	annars	látið	misfögur	orð	falla	um	hinar	ýmsu	valdakonur	

samfélagsins	 (Darweesh	 og	 Abdullah	 2016,	 91).	 Um	 mótframbjóðanda	 sinn	 í	

tilnefningum	 Repúblikanaflokksins	 til	 forsetakosninga	 Bandaríkjanna	 árið	 2016,	

Carly	 Fiorina,	 hafði	 hann	 til	 að	 mynda	 þetta	 að	 segja:	 „Sjáið	 þetta	 andlit.	 Myndi	

einhver	kjósa	þetta?	Getið	þið	ímyndað	ykkur	þetta	sem	andlit	næsta	forseta	okkar?	

Ég	meina,	hún	er	kona,	og	ég	á	ekki	að	segja	slæma	hluti,	en	í	alvörunni,	fólk.	Er	ykkur	
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alvara?“2	(Trump	2015a).	Með	þessum	ummælum	gefur	hann	tvennt	í	skyn;	í	fyrsta	

lagi	að	Fiorina	sé	ekki	hæf	í	starfið	sökum	þess	að	hún	er	ekki	nógu	aðlaðandi—að	

árangur	kvenna	sé	þar	með	háður	kynþokka	þeirra—og	í	öðru	lagi	að	hún	eigi	að	fá	

einhverja	sérmeðferð	vegna	þess	að	hún	er	kona.	Trump	virðist	þannig	ákvarða	virði	

kvenna	út	frá	útlitslegum	stöðlum	í	stað	vitsmuna	eða	persónuleika,	og	smættar	þær	

ítrekað	niður	í	kynferðisleg	viðföng	sem	eru	einungis	til	staðar	fyrir	ánægju	karla.		

Annað	sem	má	greina	í	hegðun	og	orðræðu	Trump	gagnvart	valdamiklum	konum,	

og	í	raun	konum	almennt,	er	sú	hugsun	að	karlar	séu	viðmiðið	og	konur	þeim	óæðri	

(Darweesh	og	Abdullah	2016,	91).	Þannig	hefur	hann	oft	gerst	 sekur	um	að	vísa	 í	

tiltekna	 konu	 einungis	 sem	 „konuna“	 (e.	 the	 woman),	 í	 stað	 þess	 að	 ávarpa	

viðkomandi	með	nafni,	en	slík	hegðun	þykir	lýsandi	fyrir	kynjaða	orðræðu.	Fyrrum	

sendiherra	 Bandaríkjanna	 í	 Úkraínu,	 Marie	 Yovanovitch,	 hefur	 ítrekað	 orðið	 fyrir	

barðinu	á	slíkri	hegðun	af	hálfu	forsetans	eftir	að	hann	hóf	ófrægingarherferð	gegn	

henni	í	kjölfar	vitnisburðar	hennar	gegn	honum	í	rannsókn	á	embættisverkum	hans	

(Prasad	2019).	Í	viðtali	við	sjónvarpsstöðina	Fox	talaði	hann	til	dæmis	um	hana	sem	

„sendiherrann	sem	væri	kona“3	og	að	„það	mætti	ekki	koma	illa	fram	við	hana	vegna	

þess	að	hún	væri	kona“4	(Trump	2019a).	Þessi	ummæli	gefa	til	kynna	að,	ofar	því	að	

vera	fagmannlegur	einstaklingur	sé	Yovanovitch	fyrst	og	fremst	kona	(Prasad	2019).	

Trump	hefur	einnig	oft	beint	sjónum	sínum	að	meintum	forréttindum	kvenna,	eða	

„konuspjaldinu“	(e.	the	woman	card)	eins	og	hann	hefur	kallað	það,	sem	gerir	konum	

kleift	að	fá	sínu	framgengt	á	grundvelli	kyns	síns.	Þannig	talaði	hann	sem	dæmi	um	

Hillary	Clinton,	mótframbjóðanda	 sinn	 í	 forsetakosningunum	2016,	 og	 sagði:	 „Það	

eina	sem	hún	hefur	er	konuspjaldið.	Hún	hefur	ekkert	annað,	og	í	 fullri	hreinskilni	

held	ég	að	hún	hefði	ekki	náð	5%	atkvæða	ef	hún	væri	karlmaður“5	(Trump	2016a).	

Clinton	svaraði	gagnrýninni	þó	fullum	hálsi	og	sagðist	gangast	við	því	að	nota	slíkt	

spjald,	ef	það	væri	það	sem	það	þýddi	að	berjast	fyrir	launajafnrétti,	fæðingarorlofi	og	

heilbrigðisþjónustu	kvenna	(CNBC	2016).		

                                                        
2	„Look	at	that	face.	Would	anyone	vote	for	that?	Can	you	imagine	that,	the	face	of	our	next	president?	
I	mean,	she’s	a	woman,	and	 I’m	not	supposed	 to	say	bad	 things,	but	really,	 folks,	 come	on.	Are	we	
serious?“ 
3	„...the	ambassador,	the	woman...“	
4	„...she’s	a	woman.	We	have	to	be	nice.“	
5	„Well,	I	think	the	only	card	she	has	is	the	woman’s	card.	She’s	got	nothing	else	going.	And	frankly,	if	
Hillary	Clinton	were	a	man,	I	don’t	think	she’d	get	5%	of	the	vote.“	
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Að	 lokum	 má	 nefna	 neikvætt,	 persónulegt	 mat	 Trump	 á	 konum	 og	 notkun	

merkingarbærra	 orða	 til	 að	 lítilsvirða	 þær	 á	 opinberum	 vettvangi.	 Í	 kringum	

forsetakosningarnar	 2016	 átti	 hann	 til	 að	 mynda	 í	 hatrömmum	 deilum	 við	

bandarísku	 fréttakonuna	 Megyn	 Kelly.	 Í	 kjölfar	 kappræðna	 forsetaframbjóðenda	

Repúblikanaflokksins,	þar	sem	Kelly	hafði	þjarmað	að	honum,	fór	Trump	í	viðtal	við	

fréttastöð	CNN	(Yan	2015).	Þar	lét	hann	hafa	eftir	sér	að	Kelly	væri	ekki	treystandi	

þar	sem	að	„það	sást	renna	blóð	úr	augunum	á	henni,	það	rann	blóð	úr...	þú	veist...“6	

(Trump	2015b),	og	vísaði	þar	að	öllum	líkindum	til	tíðahrings	hennar.	Þessa	sömu	

fréttakonu	 hefur	 hann	 einnig	 talað	 um	 á	 samfélagsmiðlum	 sem	 „bimbo“	 (Trump	

2015c),	 sem	 merkir	 aðlaðandi	 en	 innantóm	 kona	 (Merriam-Webster	 e.d.).	 Hið	

neikvæða	 mat	 forsetans	 á	 konum	 birtist	 jafnframt	 á	 áberandi	 hátt	 í	 þeim	

lýsingarorðum	sem	hann	velur	að	nota	yfir	konur	sem	eru	honum	ekki	að	skapi,	og	er	

nærtækt	að	nefna	lýsingarorðið	„andstyggileg“	(e.	nasty)	sem	algengan	frasa	þar	að	

lútandi.	 Eitt	 frægasta	 dæmið	 um	 slíkt	 kom	 fram	 í	 lokakappræðum	

forsetakosninganna	2016,	þar	sem	Trump	og	Clinton	öttu	kappi.	Þar	skaut	Clinton	

föstu	skoti	á	hann	í	umræðum	um	skattamál	sem	hann	brást	við	með	því	að	grípa	fram	

í	fyrir	henni	og	kvað	hana	vera	„svo	andstyggilega	konu“7	(Trump	2016b),	við	dræm	

viðbrögð	 hennar.	 Þetta	 þótti	 skjóta	 skökku	 við,	 sérstaklega	 í	 ljósi	 þess	 að	 fyrr	 í	

kappræðunum	hafði	hann	lýst	því	yfir	að	„enginn	bæri	meiri	virðingu	fyrir	konum	en	

hann	sjálfur“8	(Trump	2016b;	Diaz	2016).	

Aðspurður	 um	 meinta	 kvenfyrirlitningu	 sína	 hefur	 Trump	 verið	 duglegur	 í	

gegnum	 tíðina	 að	 benda	 gagnrýnendum	 sínum	 á	 það	 hversu	 hátt	 hlutfall	 kvenna	

vinnur	hjá	honum	og	að	vegna	ástar	sinnar	á	kvenþjóðinni	leggi	hann	sig	fram	við	að	

koma	 þeim	 á	 framfæri	 á	 sviði	 atvinnulífsins.	 Honum	 til	 varnar	 hafa	 myndast	

stuðningshópar	kvenna,	á	borð	við	Women	For	Trump,	sem	lýsa	yfir	hollustu	sinni	

við	 forsetann	þrátt	 fyrir	 umdeild	 ummæli	 hans	 (Prasad	2019).	 Enn	 sem	komið	 er	

hefur	þessi	 stuðningur	þó	ekki	 skilað	 tilteknum	árangri	ef	marka	má	kannanir,	 en	

samkvæmt	nýlegri,	bandarískri	könnun	er	marktækur	munur	á	milli	kynjanna	þegar	

kemur	að	því	að	meta	ánægju	með	störf	forsetans.	Þar	kemur	fram	að	44%	aðspurðra	

karla	 voru	 ánægðir	 með	 störf	 Trump	 fyrstu	 tvö	 árin	 í	 forsetatíð	 hans,	 á	 meðan	

                                                        
6	„You	could	see	there	was	blood	coming	out	of	her	eyes,	blood	coming	out	of	her...	wherever.“	
7	„Such	a	nasty	woman.“	
8	„Nobody	has	more	respect	for	women	than	I	do.“	
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einungis	31%	kvenna	voru	það,	og	er	það	stærsta	kynjabilið	sem	mælst	hefur	frá	því	

í	forsetatíð	George	H.W.	Bush	á	tíunda	áratug	20.	aldar	(Pew	Research	Center	2019).	

4.2 Valdamiklir	karlar	
Íhaldssamar	og	fastmótaðar	skoðanir	á	valdasambandi	kynjanna	einkenna	orðræðu	

og	hegðun	Donald	Trump	og	sýna	svo	ekki	verður	um	villst	að	sýn	hans	á	heiminn	er	

afar	 karllæg,	með	karla	 sem	hið	æðra	 og	umfram	allt,	 sterkara	 kyn	 (Darweesh	og	

Abdullah	2016,	91-92).	Karlmennska,	styrkur	og	árásagirni	eru	þeir	þættir	sem	eru	

mest	áberandi	í	orðræðu	Trump	gagnvart	valdamiklum	körlum	sem	standast	kröfur	

hans	um	sanna	karlmennsku,	að	honum	sjálfum	meðtöldum.	

Kjarni	þeirra	karlmennskuhugmynda	sem	Trump	heldur	á	lofti	snýst	um	yfirráð	

(e.	 dominance)	 karla	 yfir	 konum	 og	 undirskipuðum	 körlum,	 og	 það	 hverjir	 geti	

sannarlega	flokkast	sem	„alvöru	menn“.	Líkt	og	í	ríkjandi	karlmennsku	má	þar	enn	

fremur	greina	tilhneigingu	til	að	taka	hvítan	kynþátt	og	gagnkynhneigða	kynvitund	

fram	yfir	aðrar	(Pascoe	2017,	123-124).	Styrkur	er	Trump	afar	hugleikinn	og	er	eitt	

algengasta	lýsingarorð	hans	yfir	þá	menn	sem	honum	líkar	vel	við	eða	lítur	upp	til.	

Þannig	hefur	hann	 til	 að	mynda	mært	 ýmsa	umdeilda	 stjórnmálamenn	á	borð	 við	

forseta	Tyrklands,	Recep	Tayyip	Erdoğan:	„Í	sannleika	sagt,	þá	er	hann	þrusugóður	

leiðtogi	og	harðgerður	maður.	Hann	er	sterkur	maður“9	(Trump	2019b).	Líklega	eru	

þó	fáir	jafn	sannfærðir	um	eigið	ágæti	og	téður	Donald	Trump,	en	áður	en	hann	komst	

í	 embætti	 lýsti	 hann	 því	 fjálglega	 yfir	 að	 enginn	 myndi	 ráða	 betur	 við	

hryðjuverkasamtökin	 ISIS	en	hann	sjálfur:	 „Enginn	myndi	vera	 sterkari	 en	Donald	

Trump.	Enginn.	Ég	myndi	rústa	þeim	svo	hratt	að	þau	myndu	ekki	ná	að	átta	sig	á	því	

hvað	hafi	gerst“10	(Trump	2015d).	Í	þessum	ummælum	kjarnast	fyrrnefnd	einkenni	

orðræðu	 forsetans;	 karlmennska,	 styrkur	 og	 árásagirni,	 og	 gefa	 til	 kynna	

ofurmannlega	eiginleika	hans.		

Lögmætingu	ofbeldis	og	árásagirni	má	greinilega	merkja	í	orðræðu	Trump	og	í	

forsetatíð	hans	hefur	hann	náðað	nokkra	bandaríska	hermenn	sem	hafa	verið	sakaðir	

um	stríðsglæpi.	Rök	forsetans	hafa	verið	á	þá	leið	að	hermenn	sem	berjast	fyrir	land	

sitt	ættu	að	njóta	fyllsta	trausts	í	að	beita	öllum	tiltækum	ráðum	til	sigurs,	þar	með	

                                                        
9	„Because,	frankly,	he’s	a	hell	of	a	leader,	and	he’s	a	tough	man.	He’s	a	strong	man.“	
10	„...nobody	would	be	tougher	than	Donald	Trump.	Nobody.	I	would	hit	them	so	hard	and	so	fast	that	
they	wouldn’t	know	what	happened.“ 
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talið	 með	 notkun	 ofbeldis.	 Hann	 hefur	 þannig	 opinberlega	 varið	 málstað	

liðsforingjans	Mathew	Golsteyn	sem	ákærður	var	fyrir	morð	á	óbreyttum	borgara	í	

Afganistan:	„Við	þjálfum	drengina	okkar	til	að	vera	drápsvélar	og	lögsækjum	þá	svo	

þegar	þeir	drepa!“11	(Trump	2019c;	Philipps	2019).	

Í	 kosningabaráttunni	 2016	 var	 Trump	 tíðrætt	 um	 heilsufar	 hinna	

forsetaframbjóðendanna,	 og	 þá	 sérstaklega	 Clinton	 sem	 fékk	 bráða	 lungnabólgu	 í	

miðri	baráttu.	Í	framhaldinu	greip	Trump	tækifærið	og	beindi	sjónum	að	sjálfum	sér	

og	hversu	mikilvægt	það	væri	að	forseti	landsins	væri	sterkur	og	sýndi	enga	veikleika,	

líkt	og	Clinton	hafi	gert	með	því	að	veikjast:	„Hún	hefur	hvorki	útlitið	né	úthaldið.	Ég	

hef	sagt	það	áður	að	hún	hafi	ekki	úthaldið,	og	ég	stend	við	það.	Til	þess	að	vera	forseti	

þessa	lands	þarftu	að	búa	yfir	gríðarlegu	úthaldi“12	(Trump	2016c).	Til	að	sanna	eigið	

heilsufarslegt	ágæti	og	þar	með	karlmannlega	styrk	birti	Trump	yfirlýsingu	frá	lækni	

sínum	um	að	ef	hann	yrði	kosinn	yrði	hann	án	efa	hraustasti	einstaklingur	sem	hafi	

nokkurn	tíma	verið	kosinn	í	embætti	forseta.	Seinna	kom	svo	í	ljós	að	Trump	hafði	í	

raun	skrifað	yfirlýsinguna	sjálfur	í	nafni	læknisins	(Marquardt	2018).	

Ef	 til	 vill	 endurspeglast	 karlmennskuhugmyndir	 forsetans	 í	 lagavali	 hans	 fyrir	

kosningaherferð	 sína,	 en	 í	 nýlegri	 heimsókn	 til	 Indlands	 hljómaði	 lag	

hljómsveitarinnar	Village	People,	„Macho	Man“	undir	þegar	Trump	gekk	inn	á	svið	

móttökufundarins	(Rahman	2020).	Orðið	„macho“	kemur	úr	spænsku	og	merkir	afar	

sjálfsöruggur	 (e.	 assertive)	 og	 ráðríkur	 (e.	 domineering)	 maður,	 sem	 flaggar	

karlmennsku	sinni	af	ákafa	(Collins	English	dictionary,	e.d.).	

4.3 Undirskipaðir	karlar	
Það	orðfæri	sem	Trump	notar	gagnvart	körlum	sem	ógna	honum	eða	honum	þykir	

lítið	 til	 koma	 snýst	 um	 að	 gera	 lítið	 úr	 þeim	 á	 þann	 hátt	 að	 þá	 virðist	 skorta	

karlmennsku	og	styrk	(Prasad	2019).	Þar	sem	forsetinn	leggur	kvenleika	að	jöfnu	við	

veikleika	kvengerir	hann	þannig	karlkyns	andstæðinga	sína	með	því	að	lýsa	þeim	sem	

„veikburða“	(e.	weak)		(Darweesh	og	Abdullah	2016,	91).		

                                                        
11	„We	train	our	boys	to	be	killing	machines,	then	prosecute	them	when	they	kill!“	
12	„She	doesn’t	have	the	look.	She	doesn’t	have	the	stamina.	I	said	she	doesn’t	have	the	stamina.	And	I	
don’t	 believe	 she	 does	 have	 the	 stamina.	 To	 be	 president	 of	 this	 country,	 you	 need	 tremendous	
stamina.“ 
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Líkt	og	í	orðræðu	hans	um	sterka	karlmenn	mega	alvöru	karlar	ekki	sýna	neina	

veikleika,	 hvort	 heldur	 líkamlega	 eða	 andlega.	 Slíkt	 mátti	 bersýnilega	 merkja	 í	

athugasemd	Trump	um	fyrrum	utanríkisráðherrann	John	Kerry,	en	hann	kvað	ekki	

hægt	að	bera	virðingu	 fyrir	manni	sem	hafi	dottið	af	hjóli	og	 fótbrotið	sig	 (Trump	

2015e).	Hægt	er	að	lesa	úr	slíkri	athugasemd	að	menn	á	borð	við	Kerry	séu	veikburða	

og	 því	 óhæfir	 í	 störf	 sín,	 nokkuð	 líkt	 og	 konur.	 Núverandi	 forsetaefni	

Demókrataflokksins,	 Joe	 Biden,	 hefur	 Trump	 einnig	 talað	 um	 sem	 „veikburða	 og	

duglausan	mann“13	 sem	 sterkir	 karlar	 á	 borð	 við	 forseta	 Alþýðulýðveldisins	 Kína	

óttast	ekki:	„Xi	forseti	hlær	að	svona	mönnum“14	(Trump	2019d).	

Donald	Trump	hefur	enn	fremur	kallað	þó	nokkra	„aumingja“	(e.	losers)	í	gegnum	

tíðina,	 og	 notar	 það	 óspart	 sem	 tilvísun	 í	 að	 vera	 minni	 maður.	 Um	 fyrrverandi	

þingmanninn	John	McCain	hefur	hann	þannig	talað	sem	aumingja,	vegna	þess	að	hann	

var	tekinn	sem	stríðsfangi	í	Víetnamstríðinu	og	mistókst	þar	með	karlmennskan,	að	

mati	Trump:	„Hann	tapaði.	Mér	hefur	ekki	líkað	eins	við	hann	eftir	það,	því	mér	líkar	

ekki	við	aumingja...	hann	er	ekki	stríðshetja...	Hann	er	stríðshetja	sem	var	 tekin	 til	

fanga.	Mér	líkar	betur	við	fólk	sem	er	ekki	tekið	til	fanga“15	(Trump	2015f).	

Með	því	að	setja	aðra	karla	skör	lægra	en	sjálfan	sig	hífir	Trump	sig	upp	sem	eins	

konar	 ofurkarlmannlegan	 (e.	 hyper-masculine)	 einstakling;	 alvöru	 karlmann	

(Darweesh	og	Abdullah	2016,	92).	Undirskipaða	karlmenn,	 líkt	og	samkynhneigða,	

setur	Trump	 í	 sama	 flokk	og	konur,	þar	sem	hvorugur	hópurinn	er	 talinn	búa	yfir	

nægilega	mikilli	karlmennsku	eða	styrk	og	hugmyndir	ríkjandi	karlmennsku	gera	ráð	

fyrir.	Út	frá	sjónarhorni	skaðlegra	karlmennskuhugmynda	hefur	þessum	hópi	karla	

mistekist	að	uppfylla	hefðbundnar	kröfur	karlmennskunnar	og	eru	því	kvengerðir	

(Pascoe	 2017,	 127).	 Pólitískir	 andstæðingar	 hans	 fá	 svipaða	 meðferð,	 en	 vinsæl	

aðferð	hjá	honum	er	að	uppnefna	þá	með	lýsingarorðinu	„litli“	(e.	little)	og	lítilsvirða	

þannig	viðkomandi	 (Prasad	2019).	Sem	dæmi	eru	gælunöfn	 forsetans	yfir	Michael	

Bloomberg,	 fyrrum	 borgarstjóra	 New	 York	 borgar,	 „Little	 Michael	 Bloomberg“	

(Trump	2016d)	og	„Mini	Mike“	(Trump	2020).		

                                                        
13	„He’s	a	weak	man.	He’s	an	ineffective	man.”	
14	„President	Xi	laughs	at	guys	like	that.“	
15	„But,	you	know,	he	lost.	So	I	have	never	liked	him	as	much	after	that,	because	I	don’t	like	losers…	
he’s	not	a	war	hero…	He’s	a	war	hero	because	he	was	captured.	I	like	people	that	weren’t	captured,	
OK?” 
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Önnur	leið	forsetans	til	að	festa	í	sessi	yfirráð	sín	yfir	öðrum	körlum	er	hvernig	

hann	tekur	í	hönd	þeirra,	en	hann	grípur	oft	þéttingsfast	í	hendur	manna	og	kippir	

líkama	þeirra	að	sér	þegar	hann	heilsar	þeim	(Pascoe	2017,	131).	Þegar	Shinzo	Abe,	

forsætisráðherra	 Japans,	 kom	 til	 fundar	 við	 Trump	 í	 Hvíta	 húsinu	 árið	 2017	 hélt	

Trump	í	hönd	hans	í	alls	19	sekúndur	og	klappaði	ítrekað	ofan	á	hönd	hans	á	meðan—

áminning	um	þann	sem	valdið	hefur	(Collett	2017).	Þetta	er	sérstaklega	athyglisvert	

í	ljósi	þess	að	stuttu	síðar	kom	kanslari	Þýskalands,	Angela	Merkel,	einnig	til	fundar	

við	Trump	en	þar	hunsaði	hann	algjörlega	beiðni	hennar	um	handaband	og	neitaði	

henni	 þar	með	 um	 sömu	meðferð—og	 virðingu—og	 aðrir	 þjóðhöfðingjar	 (Pascoe	

2017,	130-131).		

Í	næsta,	og	jafnframt	síðasta,	hluta	ritgerðarinnar	er	komið	að	umræðum	um	þær	

helstu	niðurstöður	og	ályktanir	sem	hægt	er	að	draga	af	undangenginni	umfjöllun,	út	

frá	kenningum	fræðikaflans.	
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5 Umræður	

Með	 því	 að	 styðjast	 við	 verklag	 orðræðugreiningar,	 líkt	 og	 farið	 var	 yfir	 í	

aðferðafræðikafla,	er	hægt	að	skoða	betur	það	samspil	 tungumáls	og	 tjáningar	við	

félagslega	veruleikann	sem	orðræðan	varð	til	í.	Líkt	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	

(2006)	talar	um	þar	er	orðræðugreining	alltaf	frásögn	þess	sem	greinir	orðræðuna,	

og	við	greiningu	þessara	gagna	kom	ég	auga	á	þrjú	þemu	meðal	tilvikshópanna.	Í	ljósi	

þeirrar	umfjöllunar	sem	farið	hefur	verið	í,	þar	sem	þrír	þjóðfélagshópar	voru	teknir	

fyrir	og	skoðaðir	út	frá	framkomu	og	orðræðu	Donald	Trump	í	þeirra	garð,	er	nú	vert	

að	heimfæra	kenningar	fræðikaflans	yfir	á	þá.	

5.1 Andstyggilegar	konur	

Fyrsta	þemað	var	andstyggilegar	konur	og	átti	við	um	fyrsta	tilvikshópinn	sem	fjallað	

var	 um	 í	 kafla	 4.1;	 valdamiklar	 konur.	 Þrástefið	 þar	 var	 neikvæðni	 Trump	 í	 garð	

sterkra	kvenna,	sem	birtist	bæði	í	orðum	hans	og	gjörðum.	Neikvæðnin	einkenndist	

sérstaklega	af	þremur	þáttum;	útlitslegum	athugasemdum	eða	hlutgervingu,	konum	

sem	 óæðri	 körlum,	 og	 svo	 notkun	merkingarbærra	 orða	 út	 frá	 persónulegu	mati	

Trump	á	viðkomandi.	

Kenning	West	og	Zimmerman	(1987)	um	kyn	og	kyngervi,	sem	fjallað	var	um	í	

upphafi	fræðikaflans,	gengur	út	frá	þeirri	grundvallarhugsun	að	kyn	sé	félagslega-	og	

menningarlega	mótað,	á	meðan	eðlishyggjukenningar	gera	ráð	fyrir	því	að	kyn	sé	í	

senn	óumflýjanlegt	og	eðlislægt	fyrirbæri.	Bæði	með	orðræðu	sinni	og	framkomu	í	

garð	 kvenna	 einkennist	 hegðun	 Donald	 Trump	 um	 margt	 af	 kenningum	

eðlishyggjunnar	um	óbreytanlegt	eðli	kynjanna.	Hegðunin	er	jafnframt	gegnsýrð	af	

þeirri	aldagömlu	samfélagsformgerð	sem	veitir	körlum	yfirráðastöðu	yfir	konum,	og	

Sylvia	Walby	(1990)	talar	um	sem	kynjakerfið.	Fyrir	fram	mótaðar	hugmyndir	hans	

um	kvenleika	birtast	til	dæmis	í	því	hvernig	hann	ætlast	til	að	konur	„geri	kyngervi“	

á	fastmótaðan	og	viðtekinn	hátt	í	samfélaginu.	Þannig	ákvarðar	hann	virði	kvenna	út	

frá	 útlitslegum	 stöðlum	 í	 stað	 greindar	 eða	 mannkosta.	 Ummæli	 forsetans	 um	

mótframbjóðanda	 sinn,	Carly	Fiorina,	þar	 sem	hann	hneykslast	 yfir	 andliti	hennar	

bera	þess	augljós	merki	og	gefa	til	kynna	að	hún	sé	ekki	starfinu	vaxin	vegna	meints	

skorts	á	kynþokka.	Þannig	heldur	hann	því	fram	að	árangur	kvenna	sé	háður	útliti	

þeirra,	 smættar	 þær	 niður	 í	 kynferðisleg	 viðföng	 karla—sem	 eiga	 hvorki	 skilið	

virðingu	 né	 athygli—og	 gerir	 þær	 þar	 með	 ómerkar	 og	 léttvægar.	 Með	 slíkri	
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hlutgervingu	er	konum	eingöngu	ætlað	það	hlutverk	að	vera	til	staðar	fyrir	ánægju	og	

áhorf	karlmanna.	Þannig	festir	Trump	enn	frekar	yfirráð	sín—og	annarra	karla—yfir	

konum	 í	 sessi	 og	 viðheldur	 þar	með	 rótgrónum	 hugmyndum	 eðlishyggjunnar	 um	

hlutverk	kynjanna,	sem	og	kynjakerfinu	í	sinni	ítrustu	mynd.	

Trump	virðist	einnig	hugleikið	að	konur	 fái	einhverja	 sérmeðferð	 í	krafti	kyns	

síns,	líkt	og	kemur	bersýnilega	í	ljós	við	sama	tilefni,	þegar	hann	talar	um	að	honum	

sé	meinað	að	segja	slæma	hluti	um	Fiorina	einfaldlega	vegna	þess	að	hún	sé	kona	og	

það	 sé	bannað	 samkvæmt	óskrifuðum	reglum	samfélagins.	Þarna	afhjúpar	Donald	

Trump	jafnframt	þekkingu	sína	á	kynjakerfinu,	eins	og	Walby	(1990)	skilgreinir	það,	

á	sama	tíma	og	hann	viðurkennir	tilvist	þess.	Hann	kýs	einfaldlega	að	taka	þátt	í	því,	

þrátt	fyrir	að	hann	sé	meðvitaður	um	að	það	sé	„slæmt“.	Í	tilfelli	Hillary	Clinton,	sem	

hann	telur	óspart	nota	„konuspjaldið“	sér	til	framdráttar,	gefur	hann	það	sama	í	skyn	

og	fullyrðir	að	atkvæðin	sem	hún	fái	séu	einungis	tilkomin	vegna	kyns	hennar,	en	ekki	

vegna	reynslu,	hæfni	eða	annarra	kosta	sem	hún	kann	að	bera.	Hér	er	Trump	í	raun	

að	 snúa	 kynjakerfinu	 við	 og	 halda	 því	 fram	 að	 það	 séu	 konur	 sem	 séu	 í	

forréttindastöðu	í	samfélaginu	en	ekki	karlar.	

Með	því	að	vísa	sífellt	í	valdamiklar	konur,	og	í	raun	konur	almennt,	sem	„konuna“	

í	 stað	 þess	 að	 ávarpa	 þær	 og	 viðurkenna	 með	 nafni	 styður	 Trump	 við	 þær	

grundvallarhugmyndir	 kynjakerfisins	 að	 samfélagið	miðist	 við	 karla	 og	 konur	 séu	

frávikið;	 þeim	 óæðri.	 Í	 tilfelli	 fyrrum	 sendiherrans	 Marie	 Yovanovitch	 reyndi	

forsetinn	statt	og	stöðugt	að	lítilsvirða	hana	með	því	að	gera	kyn	hennar	að	aðalatriði	

í	stað	þess	að	koma	fram	við	hana	sem	jafningja	eða	fagmannlegan	einstakling.	Hann	

gerði	 einnig	 það	 sama	 við	 Yovanovitch	 og	 Fiorina	 og	 taldi	 hana	 njóta	 hlunninda	

„konunnar“.	Á	þennan	hátt	nýtir	Trump	sér	undirskipun	kvenna	í	samfélaginu	til	að	

gefa	 orðum	 sínum	 vægi,	 og	 gefur	 í	 skyn	 að	 kvenlegir	 eiginleikar	 séu	

óeftirsóknarverðir.	 Þetta	 rímar	 enn	 fremur	 við	 hina	 karlmennskulegu	

stjórnmálaorðræðu	úr	kafla	2.4,	þar	sem	hið	kvenlæga	er	ekki	talið	ákjósanlegt	fyrir	

embættisstörf	á	vettvangi	stjórnmálanna	(Cunningham	o.fl.	2013).	

Notkun	Trump	á	merkingarbærum	orðum	var	einnig	áberandi	 í	orðræðu	hans	

gagnvart	 valdamiklum	 konum	 og	 þar	 réði	 neikvætt,	 persónulegt	 mat	 hans	 á	

viðkomandi	för.	Lýsingarorðin	sem	hann	valdi	um	fréttakonuna	Megyn	Kelly	eru	gott	

dæmi	um	notkun	slíkra	orða,	og	eru	sögð	í	þeim	tilgangi	að	lítilsvirða	hana.	Hann	talar	
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til	 að	mynda	um	hana	 sem	 „bimbo“	 (innantóm,	aðlaðandi	kona)	og	hlutgerir	hana	

þannig.	Úr	þeim	ummælum	má	lesa	að	þó	að	Kelly	uppfylli	vissulega	útlitslega	staðla	

kynjakerfisins	 hafi	 hún	 ekkert	 að	 gera	 á	 hinu	 stóra,	 opinbera	 sviði	 sökum	meints	

greindarskorts	síns.	Mat	forsetans	á	greindarskorti	Kelly	kemur	þó	einungis	til	vegna	

gagnrýni	hennar	á	hann	í	fjölmiðlum,	en	slík	gagnrýni	er	ekki	í	takt	við	þann	styðjandi	

kvenleika	sem	sett	var	fram	af	R.	W.	Connell	(1987)	og	Trump	vill	að	konur	sýni	af	

sér.	Hér	birtist	kenning	Susan	Bordo	(2017)	einnig	skýrt,	þar	sem	konur	sem	sækjast	

eftir	 frama	í	karllægum	störfum,	 líkt	og	á	sviði	stjórnmálanna,	standa	frammi	fyrir	

tvöfaldri	refsingu	þar	sem	þær	þurfa	að	vera	viðeigandi	kvenlegar	á	sama	tíma	og	þær	

þurfa	 að	 sanna	 sig	 samkvæmt	 þeim	 karlmannlegu	 gildum	 sem	 hampað	 er	 í	

samfélaginu.	 Enn	 hneykslanlegri	 eru	 tíðahringsummæli	 Trump	 um	Kelly,	 þar	 sem	

hann	gaf	í	skyn	að	henni	væri	ekki	treystandi	í	starf	sitt	vegna	þess	að	„það	kæmi	blóð	

úr	henni“.	Hér	kemur	hið	óumflýjanlega	eðli	kynjanna	fram	sem	mætti	yfirfæra	á	allar	

þær	konur	sem	viðhefðu	slíka	líkamlega	starfsemi	og	væru	af	þeim	sökum	vanhæfar	

til	starfa	á	hinu	opinbera	sviði.	Undirliggjandi	skilaboðin	hér	eru	líkt	og	Mona	Lena	

Krook	(2017)	benti	á,	að	konur	eigi	ekki	að	vera	þátttakendur	í	stjórnmálum.	

Donald	Trump	talar	enn	fremur	ítrekað	um	„andstyggilegar	konur“,	en	það	eru	

þær	konur	sem	bjóða	honum	birginn	eða	eru	honum	ekki	að	skapi	á	einhvern	hátt.	

Þær	 konur	 sýna	 af	 sér	 hinn	mengandi	 kvenleika	 sem,	 samkvæmt	 greiningu	Mimi	

Schippers	(2007),	mengar	sambandið	á	milli	karlmennsku	og	kvenleika.	Með	því	að	

neita	að	taka	þátt	í	kerfi	sem	byggir	á	undirskipun	kvenna	reynir	mengandi	kvenleiki	

að	koma	í	veg	fyrir	áframhaldandi	yfirráð	karla	yfir	konum.	Með	sínum	fastmótuðu	

skoðunum	á	hlutverkum	kynjanna	ætlast	Trump	heldur	til	þess	að	konur	sýni	af	sér	

styðjandi	 kvenleika	 sem	 styður	 við	 hugmyndir	 hinnar	 ríkjandi	 karlmennsku	 sem	

Connell	(1987)	setti	fram.	Þær	konur	eru	honum	að	skapi;	hlýðnar,	undanlátssamar	

og	mæta	 þörfum	 og	 löngunum	 valdhafanna—karla.	Valdamiklar	 konur	 á	 borð	 við	

Hillary	Clinton,	sem	sækjast	eftir	metorðum	á	sviði	stjórnmálanna,	álítur	Trump	vera	

ógnun	 við	 núverandi	 kynjakerfi	 þar	 sem	 hegðun	 þeirra	 stangast	 á	 við	 hugmyndir	

ríkjandi	karlmennsku	og	styðjandi	kvenleika.	Það	eru	einmitt	þær	hugmyndir	sem	í	

sameiningu	ná	að	viðhalda	valdakerfi	kynjanna	með	því	að	hindra	uppgang	annarra	

tegunda	og	jaðarsetja	þær.	Hegðun	Trump	í	garð	andstyggilegu	kvennanna	er	því	 í	

takt	 við	 umfjöllun	 Connell	 (2005)	 um	 ríkjandi	 og	 skaðlega	 karlmennsku	 þar	 sem	
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karlar	eru	taldir	hafa	of	mikilla	hagsmuna	að	gæta	í	kynjakerfinu	til	að	geta	stutt	hvers	

kyns	breytingar	sem	gætu	dregið	úr	völdum	þeirra.	

5.2 Sterkir	karlar	

Annað	þemað	var	 sterkir	 karlar	 og	 átti	 við	um	næsta	 tilvikshóp;	 valdamikla	karla.	

Fastmótaðar	skoðanir	á	karlmannlegri	hegðun	var	þrástefið	í	þeim	kafla	og	beindist	

að	þeim	körlum	sem	uppfylla	skilyrði	Trump	um	„sanna“	karlmennsku,	og	þá	ekki	síst	

honum	sjálfum.	Þættirnir	sem	voru	mest	áberandi	 í	þeirri	orðræðu	voru	viðteknar	

karlmennskuhugmyndir;	styrkur,	úthald	og	árásagirni.	

Líkt	 og	 Schippers	 (2007)	 benti	 á	 í	 fræðikafla	 um	 karlmennsku	 og	 kvenleika	

byggjast	innviðir	og	völd	samfélagsins	á	fastmótuðum	hugmyndum	um	karlmennsku,	

og	 sú	 karlmennska	 sem	 er	 ráðandi	 hverju	 sinni	 er	 hin	 ríkjandi	 karlmennska	 sem	

Connell	(1987)	hefur	fjallað	um.	Ríkjandi	karlmennska	samtímans	einkennist	meðal	

annars	af	skyldubundinni	gagnkynhneigð,	hvítum	kynþætti	og	hárri	stéttarstöðu—

allt	skilyrði	sem	títtnefndur	Trump	virðist	uppfylla	og	hafa	í	miklum	metum.	Orðræða	

hans	í	garð	karla	sem	honum	líkar	við	er	á	allan	hátt	í	takt	við	viðteknar	og	ríkjandi	

hugmyndir	 um	 karlmennsku,	 sem	 grundvallast	 af	 yfirráðum	 karla	 yfir	 konum	 og	

undirskipuðum	körlum.		

Á	sama	hátt	og	tíðkast	í	ríkjandi	karlmennsku	leggur	Trump	ofuráherslu	á	styrk	

viðkomandi,	hvort	heldur	sem	er	líkamlegan	eða	andlegan,	og	það	að	lýsa	einhverjum	

sem	„sterkum“	er	ein	algengasta	leið	hans	til	að	tjá	velþóknun	sína.	Karlmannlegur	

styrkur	virðist	vera	sá	mannkostur	sem	Trump	metur	ofar	öllu	og	skiptir	þar	engu	

hversu	 umdeildan	 einstakling	 er	 um	 að	 ræða,	 líkt	 og	 í	 tilfelli	 Erdoğan	

Tyrklandsforseta	 sem	 sá	 fyrrnefndi	 hefur	 opinberlega	 mært	 fyrir	 einstaka	

leiðtogahæfileika	og	styrk.	Að	sama	skapi	er	Trump	einstaklega	mikið	í	mun	að	hans	

eigin	ímynd	sé	karlmannleg	og	beri	vott	um	styrkleika,	en	það	kemur	heim	og	saman	

við	hina	karlmennskulegu	stjórnmálaorðræðu	sem	algeng	er	hjá	stjórnmálamönnum	

og	 flokkum	og	 fjallað	var	um	 í	 lok	2.	kafla	 (Cunningham	o.fl.	2013).	Digurbarkaleg	

ummæli	Trump	um	 sjálfan	 sig	 eru	 lýsandi	 fyrir	 slíka	 orðræðu	og	 sjást	 til	 dæmis	 í	

yfirlýsingu	hans	um	að	enginn	annar	en	hann	sjálfur	væri	betur	til	þess	fallinn	að	ráða	

við	 hryðjuverkasamtökin	 ISIS.	 Þar	 fullyrðir	 hann	 að	 fyrir	 tilstilli	 sinna	

ofurkarlmannlegu	eiginleika	myndi	honum	takast	eitthvað	sem	engum	hefur	tekist	

áður.	Þau	ummæli	endurspegla	enn	fremur	þrástef	kaflans	um	karlmennsku,	styrk,	
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úthald	 og	 árásagirni.	 Áherslur	 forsetans	 á	 „karlmannleg“	 málefni	 á	 borð	 við	

þjóðaröryggi,	 hernaðarvarnir	 og	 stríð	 bera	 einnig	 skýr	 merki	 karlmennskulegrar	

stjórnmálaorðræðu	og	augljóst	dæmi	um	það	er	tilfelli	bandarísku	hermannanna	sem	

hann	náðaði	vegna	stríðsglæpa.	Að	„þjálfa	drengi“	til	ofbeldis	og	drápa	líkt	og	Trump	

talar	 um	 styður	 einnig	 við	 óorðaðar	 karlmennskuhugmyndir	 um	 árásagirni	 og	 þá	

hugsun	að	karlar	 séu	hæfastir	 í	þau	 framlínustörf	 sem	 felast	 í	 stríðsrekstri	 sökum	

náttúrulegra	yfirburða	þeirra	og	styrks.	

Náskylt	hugtakinu	um	styrk	virðist	Trump	einnig	tíðrætt	um	úthald	og	heilsufar	

mótherja	sinna	í	stjórnmálum,	svo	ekki	sé	minnst	á	sitt	eigið.	Hann	nýtti	sér	þannig	

veikindi	Hillary	Clinton	 í	miðri	 kosningabaráttu	 til	 að	upphefja	 sjálfan	 sig	 og	 taldi	

hana	 sýna	 veikleika	 sína	 á	 forkastanlegan	 hátt	 frammi	 fyrir	 alþjóð.	 Hann	 greip	

umræðuna	á	lofti	og	hamraði	á	karlmennskulegum	hugmyndum	um	mikilvægi	þess	

að	Bandaríkjaforseti	yrði	umfram	allt	að	vera	sterkur,	sýna	enga	veikleika	og	búa	yfir	

„gríðarlegu	úthaldi“;	úthaldi	sem	hún	hefði	ekki.	Hann	nýtti	einnig	tækifærið	til	að	

minnast	á	útlit	hennar	og	 taldi	það	ekki	 sæma	útliti	 forseta—sem	er	kannski	 ekki	

skrítið	í	ljósi	þess	að	Bandaríkin	hafa	aldrei	haft	kvenkyns	forseta.	Hér	er	aftur	komið	

inn	 á	 tvöföldu	 refsingu	 Bordo	 (2017)	 um	 hinn	 torvelda	milliveg	 karlmennsku	 og	

kvenleika.	Grein	Þorgerðar	Einarsdóttur	og	Guðbjargar	Lilju	Hjartardóttur	(2009)	um	

kynjaskekkju	 í	 stjórnmálum	 á	 einnig	 vel	 við,	 og	 sýnir	 hvernig	 hið	 flókna	 samspil	

margvíslegra	 áhrifaþátta	 birtist	 í	 þeirri	 hugsun	Trump	 að	 ekki	 sé	 jafn	 sjálfsagt	 að	

konur	taki	þátt	í	stjórnmálum	og	karlar.	Menningarlegir	þættir	á	borð	við	hlutverk	

kynjanna	og	leiðtogaímyndir	eru	þar	mest	áberandi	og	staðfesta	einnig	það	forskot	

sem	karlar	hafa	á	konur	á	hinu	pólitíska	sviði.		

Hin	falska	heilsufarsyfirlýsing	sem	Trump	lagði	fram	um	sjálfan	sig	átti	að	sama	

skapi	að	sýna	hvers	kyns	heljarmenni	væri	þar	á	ferð,	og	efstu	stig	lýsingarorða	voru	

notuð	 sem	 aldrei	 fyrr.	 Rétt	 eins	 og	 þemalag	 kosningabaráttu	 hans	 vísar	 í	

ofurkarlmannlegan	 einstakling	 byggir	 sjálfsmynd	 Trump	 á	 rótgrónum,	 karllægum	

yfirráðum	og	ímynd	um	hinn	ósigrandi	leiðtoga	sem	engin	öfl	hafa	bönd	á;	ímyndinni	

um	sterkan	karl.	

5.3 Veikburða	karlar	

Um	 þriðja	 tilvikshópinn,	 undirskipaða	 karla,	 átti	 síðasta	 þemað	 að	 lokum	 við;	

veikburða	 karlar.	 Þau	 þrástef	 sem	 voru	 síendurtekin	 þar	 voru	 kvengerving	 og	
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veikleikar	undirskipaðra	karla,	eða	þeirra	karla	sem	áttu	ekki	upp	á	pallborðið	hjá	

Bandaríkjaforseta.	

Líkt	og	sést	á	orðræðu	Donald	Trump	gagnvart	þeim	körlum	sem	hann	flokkar	

„veikburða“	 þrífst	 kynjakerfið	 ekki	 einungis	 á	 undirskipun	 kvenna,	 heldur	 líka	 á	

yfirráðum	yfir	undirskipuðum	körlum.	Þeir	karlar	sem	sýna	af	sér	veikleikamerki	á	

einhvern	hátt	eiga	því	á	hættu	að	verða	fyrir	aðkasti	manna	á	borð	við	Trump	sem	

telja	þá	ekki	standast	kröfur	ríkjandi	og	„alvöru“	karlmennsku.	Eins	og	Connell	(1995)	

bendir	 á	 eru	 undirskipaðir	 karlar	 neðstir	 í	 stigveldi	 karlmennskunnar	 og	 taldir	

birtingarmynd	alls	þess	sem	telst	vera	„ókarlmannlegt“.	Forsetinn	virðist	þó	einnig	

nota	 sama	orðfæri	 gagnvart	þeim	körlum	sem	ógna	honum	eða	ögra	að	einhverju	

leyti,	 svo	 sem	 pólitískum	 andstæðingum	 hans.	 Tilvikskaflinn	 tekur	

stjórnmálamennina	John	Kerry,	John	McCain	og	Joe	Biden	sem	dæmi	um	það,	en	þeim	

hefur	Trump	lýst	sem	„veikburða“	eða	„aumingjum“,	vegna	þess	að	þeim	mistókst	á	

einhvern	hátt	hin	sanna	karlmennska.	Ekki	þarf	meira	til	en	að	detta	af	hjóli	til	þess	

að	fá	Trump	til	að	komast	að	slíkri	niðurstöðu.	Í	ummælum	forsetans	um	John	McCain	

eimir	enn	fremur	af	hinni	karlmennskulegu	stjórnmálaorðræðu	úr	kafla	2.4,	þar	sem	

McCain,	með	því	að	vera	tekinn	til	fanga,	mistókst	hið	æðsta	form	karlmennskunnar;	

stríð	(Cunningham	o.fl.	2013).	Slík	orðræða	er	jafnframt	afar	lýsandi	fyrir	þá	skaðlegu	

karlmennsku	 sem	 viðteknar	 og	 ríkjandi	 karlmennskuhugmyndir	 geta	 af	 sér,	 og	

Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	(2004)	talaði	um	(sjá	kafla	2.3.1).	Þær	grundvallast	sem	

fyrr	segir	af	forréttindum	einungis	einnar	tegundar	kyns,	kynþáttar,	kynhneigðar	og	

stéttar:	 hvítra,	 auðugra,	 vestrænna,	 gagnkynhneigðra	 karlmanna.	 Allar	 aðrar	

tegundir	karlmennsku	eru	því	 jaðarsettar	og	 taldar	mengandi	á	sama	hátt	og	hinn	

mengandi	kvenleiki	Schippers	(2007)	sem	andstyggilegu	konurnar	viðhafa.	Með	því	

að	„gera	kyngervi“	sitt	á	rangan	hátt	og	afbyggja	þar	með	kynjatvíhyggjuna,	 líkt	og	

Connell	(2010)	bendir	á,	eru	mengandi	karlar	því	ekki	alvöru	karlmenn.	

Í	anda	kynjakerfis	Walby	(1990)	leggur	Trump	veikleika	að	jöfnu	við	kvenleika—

rétt	eins	og	hann	gerir	í	tilfelli	valdamikilla	kvenna—og	telur	kvenlega	eiginleika	ekki	

jafn	 eftirsóknarverða	 og	 þá	 karlmannlegu.	 Þannig	 er	 hans	 helsta	 orðalag	 í	 garð	

undirskipaðra	karla	á	þann	veg	að	þá	skorti	karlmennsku	og	styrk	og	séu	fyrir	vikið	

„minni	menn“.	Hann	setur	þá	því	 í	 sama	 flokk	og	konur	og	 telur	hvorugan	hópinn	

hæfan	í	mikilvæg	„karlastörf“.	Notkun	forsetans	á	lýsingarorðinu	„litli“	um	karlkyns	

andstæðinga	sína	er	jafnframt	dæmi	um	skaðlega	karlmennsku	í	karllægu	kerfi,	en	
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sönnum	karlmönnum	er	yfirleitt	ekki	lýst	sem	litlum	heldur	stórum	og	kraftmiklum.	

Konum	 er	 aftur	 á	 móti	 oft	 lýst	 á	 þann	 hátt.	 Í	 þessu	 birtist	 annað	 þekkt	 einkenni	

áðurnefndrar	 karlmennskulegrar	 stjórnmálaorðræðu,	 þar	 sem	 stjórnmálamenn	

grafa	 undan	 eða	 gera	 lítið	 úr	 andstæðingum	 sínum	 með	 því	 að	 kvengera	 þá	

(Cunningham	o.fl.	2013).	

Líkamstjáning	Trump	ber	einnig	skýr	merki	skaðlegrar	karlmennskuhegðunar	og	

er	til	þess	ætluð	að	festa	valdayfirburði	sína	yfir	öðrum	í	sessi.	Þar	koma	meðal	annars	

fram	 hugmyndir	 um	 karlmannlegt	 sjálfsöryggi,	 styrk	 og	 árásagirni,	 og	 með	

handabandinu	einu	saman	má	greina	mikilvæga	valdabaráttu	á	milli	þeirra	sem	í	hlut	

eiga.	Hið	langdregna	klapp	Trump	ofan	á	hönd	japanska	forsætisráðherrans	má	í	því	

samhengi	 líta	 á	 sem	 augljósa	 áminningu	 um	 vald	 og	 yfirráðastöðu	 hins	 vestræna	

leiðtoga—allt	skýrar	tilvísanir	í	vestrænt	kynjakerfi	sem	byggir	á	forræði	hins	hvíta	

karls	(Walby	1990).	Fleira	er	hægt	að	lesa	í	líkamstjáningu	forsetans,	og	hunsun	hans	

á	handabandi	við	Angelu	Merkel	er	dæmi	um	hreina	valdabaráttu	þar	sem	kyn	spilar	

líklega	 stærsta	 hlutverkið.	 Þar	 birtist	 bág	 staða	 kvenna	 í	 stjórnmálakerfinu,	 sem	

Þorgerður	og	Guðbjörg	(2009)	hafa	bent	á,	og	er	tilkomin	vegna	þess	að	karlar	hafa	

skapað	og	mótað	alla	umgjörð	vettvangsins.	
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6 Lokaorð	

Kyn	er	grundvallarstærð	í	mannlegu	samfélagi	og	hefur	áhrif	á	öll	okkar	samskipti	og	

gjörðir.	Valdatengsl	kynjanna	hafa	alið	af	sér	kerfisbundið,	karlmiðlægt	yfirráðakerfi	

sem	 setur	 konur	 skör	 lægra	 í	 samfélaginu.	 Kerfinu	 er	 viðhaldið	 af	 viðteknum	 og	

ráðandi	 tegundum	karlmennsku	og	kvenleika	 sem	styðja	hvor	 við	 aðra	og	 reyna	 í	

sameiningu	að	koma	í	veg	fyrir	að	aðrar	tegundir	nái	fótfestu	í	samfélaginu.	Af	þessum	

sökum	hafa	karlar—og	þá	 sér	 í	 lagi	valdamiklir	karlar—ríkra	hagsmuna	að	gæta	 í	

kynjakerfinu,	 og	 birtingarmynd	 þeirrar	 hagsmunagæslu	 getur	 komið	 fram	 í	 sams	

konar	skaðlegu	karlmennskuhegðun	og	Bandaríkjaforsetinn	Donald	Trump	viðhefur	

og	hér	hefur	verið	til	umfjöllunar.	

Yfirlýst	 markmið	 þessarar	 ritgerðar	 var	 að	 reyna	 að	 fanga	 þær	 skaðlegu	

karlmennskuhugmyndir	 sem	Trump	heldur	 á	 lofti	 og	 leitast	 við	 að	 svara	 því	með	

hvaða	hætti	slíkar	hugmyndir	birtast	í	samskiptum	hans	við	þá	þjóðfélagshópa	sem	

teknir	 voru	 til	 skoðunar.	 Á	 grundvelli	 kenningaramma	kynjafræðinnar	 um	kyn	 og	

kyngervi,	kynjakerfið,	kyn	í	stjórnmálum	og	hugmynda	um	karlmennsku	og	kvenleika	

voru	 tilvikin	 greind,	 og	 hver	 kenning	 fyrir	 sig	 varpaði	 þannig	 enn	 frekari	 ljósi	 á	

viðfangsefnið.	Með	því	að	styðjast	við	verklag	orðræðugreiningar	komu	í	ljós	nokkrir	

einkennandi	þættir,	 eða	þrástef,	 innan	hópanna	og	eftirfarandi	þemu	voru	greind:	

andstyggilegar	konur,	sterkir	karlar	og	veikburða	karlar.	Rök	voru	færð	fyrir	því	að	

orðræða	 Trump	 væri	 annars	 vegar	 neikvæð,	 gagnrýnin	 eða	 fordómafull	 í	 garð	

valdamikilla	kvenna	og	undirskipaðra	karla,	á	meðan	hún	væri	jákvæð	og	styðjandi	

við	þá	valdamiklu	karla	sem	honum	líkar	við.	Orðræðan	einkenndist	enn	fremur	af	

djúpstæðri	 eðlishyggju	 um	 kynin	 og	 nokkurs	 konar	 afturhvarfi	 til	 eldri	

karlmennskuhugmynda	feðraveldisins.		

Í	þessari	ritgerð	hefur	skilmerkilega	verið	gerð	grein	fyrir	því	hversu	fastmótað,	

rótgróið	og	kerfisbundið	valdakerfi	kynjanna	er	og	hvernig	það	smýgur	inn	í	alla	þætti	

mannlegrar	tilvistar.	Burðarás	þess	eru	þær	samfélagslega	viðurkenndu	og	eðlislægu	

hugmyndir	um	hegðun	og	atgervi	kynjanna	sem	við	tökum	sem	gefnum,	og	viðhöldum	

með	síendurteknum	orðum	og	gjörðum.	Umfjöllunin	sýnir,	svo	ekki	verður	um	villst,	

að	karlar	hafa	gríðarlegt	forskot	á	konur	á	hinu	pólitíska	sviði;	forskot	sem	nær	langt	

aftur	í	tímann	og	körlum	er	gefið	í	vöggugjöf.	Það	virðist	því	alls	óhætt	að	taka	undir	

það	að	stjórnmálakerfið	sé	órjúfanlegur	hluti	kynjakerfisins.	Út	 frá	kenningum	um	
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mótunarhyggju	 er	 kyn	 í	 senn	mótanlegt	 og	 breytanlegt	 fyrirbæri	 og	 því	 hlýtur	 sá	

árangur	sem	óumdeilanlega	þarf	að	nást	í	kynjakerfinu	í	heild	sinni	að	velta	á—ekki	

aðeins	 breytingum,	 heldur—umbyltingum	 hugmynda	 okkar	 um	 karlmennsku	 og	

kvenleika.		

Vegna	þeirra	takmarkana	sem	ritgerðinni	eru	sjálfkrafa	settar,	ber	þess	að	geta	

að	 innan	 hennar	 rúmast	 ekki	 frekari	 umfjöllun	 um	 þau	 áhrif	 sem	 skaðleg	

karlmennska	kann	að	hafa	á	undirskipaða	hópa	samkynhneigðra,	sem	lítillega	hefur	

verið	 minnst	 á	 hér.	 Það	 væri	 þó	 áhugavert	 næsta	 skref,	 og	 sams	 konar	

greiningarrammi	og	hér	var	notaður	gæti	nýst	til	rannsóknar	á	því	viðfangsefni.	Að	

sama	skapi	gæti	einnig	verið	athyglisvert	að	kafa	dýpra	í	önnur	valdakerfi	sem	fléttast	

inn	í	kynjakerfið,	líkt	og	kerfi	kynþáttakúgunar	út	frá	hugmyndum	bell	hooks	og	fleiri	

um	samtvinnun	mismunarbreyta.	Þessi	ritgerð	hefur	þó	veitt	mikilvæga	innsýn	í	hið	

flókna	samspil	þeirra	hugmynda	og	aðstæðna	sem	hefur	skapað	og	mótað	orðræðu	

eins	umdeildasta-	og	valdamesta	þjóðarleiðtoga	samtímans.	
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