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Ágrip 

Hér er skoðað hvaða áhrif kynjaðar staðalmyndir geta haft á uppvöxt karlmanna, sjálfsmynd 

þeirra og samskiptahæfni. Í stuttu máli er hægt að skilgreina kynjaðar staðalmyndir sem 

kröfur sem samfélagið setur á hegðun og tjáningu kynjanna. Leitast er við svara 
rannskóknarspurningunni: ,,Hvaða áhrif hafa kynjaðar staðalmyndir á uppvöxt, tilfinningar og 

samskipti fjögurra karlmanna?“ Rannsókn þessi er eigindleg rannsókn byggð á viðtölum við 

fjóra karlmenn og er hún lokaverkefni til BA prófs. Karlmenn virðast oft finnast eins og þeir 
þurfi að uppfylla ákveðnar ímyndir sem samfélagið hefur búið til fyrir þá. Það sem gerir þá að 

alvöru karlmönnum eru fyrirfram ákveðnar og aldagamlar staðalmyndir. Þetta er þó að 

breytast og virðast karlmenn vera orðnir meðvitaðari um þessi mál. Markmiðið er að sjá 
hvaða afleiðingar kynjaðar staðalmyndir hafa á líf og uppvöxt karlmanna sem og hvaða áhrif 

kynjaðar staðalmyndir höfðu á þá sem börn og hvernig þeir hugsa hlutina í dag.  
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 Formáli 

Í rannsókn þessari sækist ég eftir því að skyggnast betur inn í hugarheim karla, þá 

aðalega tilfinningaheim og hvaða neikvæðu áhrif staðalmyndir geta á þá haft. Innblásturinn 

sæki ég í bræður mína, en þeir sýna tilfinningar sínar á einlægan hátt og hef ég tekið mér það 
til fyrirmyndar. Því miður virðast ekki allir karlmenn hafa þennan eiginleika og því fannst mér 

vert að skoða hvaða ástæður gætu verið fyrir því. Ég tileinka ritgerðina þeim og elskulegum 

syni mínum sem vonandi þarf aldei að upplifa það að þurfa að fela tilfinningar sínar.  

Ég vil koma sérstökum þökkum til viðmælenda minna sem sýndu mikið hugrekki og voru 
tilbúnir að ræða þessa hluti við mig. Einnig vil ég þakka leiðbeinenda mínum, Jóni Ingvari 

Kjaran, fyrir góða leiðbeiningu í gegnum rannsóknarferlið. Að lokum vil ég þakka minni kæru 

vinkonu, Öldu Rún Ingþórsdóttur fyrir ómetanlega hjálp og stuðning í gegnum þetta ferli.  
Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands 

(2019, 5. Desember, https://www.hi.is/haskolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu 

vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er 
að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem hafa lagt mér lið með 

einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég 

með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 
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1 Inngangur  

Karlmennska er hugtak sem hefur margar birtingarmyndir. Í samfélaginu eru til 

ákveðnar staðalmyndir um karlmennsku sem virðast viðhaldast að einhverju leyti frá kynslóð 

til kynslóðar. Staðalmyndir gilda ekki einungis um karlmenn en einnig eru ríkjandi ákveðnar 
staðalmyndir um kvenmenn. Rannsóknir hafa þó sýnt að færri birtingarmyndir eru til af 

karlmennsku heldur en kvenleika og er hugtakið því þrengra (Jón Ingvar Kjaran, 2016). Þessar 

staðalmyndir tilheyra kynjakerfinu. Kynjakerfið eru viðteknar hugmyndir um 
hegðunarmynstur kynjanna sem mótast af umhverfinu (Gerður Bjarnadóttir og Guðný 

Björnsddóttir, 2011). Sjálfsmynd einstaklings er í stöðugri mótun og spilar kynjakerfið þar 

stóran hlut. Einstaklingar velja að  haga sér oft á tíðum í takt við þær við kynjahugmyndir sem 
viðgangast. Karlmaður hegðar sér eins og samfélagið segir að karlmaður eigi að haga sér og 

kona sömuleiðis (Gerður Bjarnadóttir og Guðný Björnsddóttir, 2011).  

Þegar orðinu karlmennska er flett upp í orðabók koma upp hugtök eins og 
hetjuskapur, hreysti og dugnaður (Íslensk orðabók, e.d.). Það þarf því ekki að leita langt til að 

finna staðalmyndir um karlmann. Staðalmyndir hafa oft ýmis konar áhrif á líðan og 

sjálfsmynd fólks. Þær eru þær hugmyndir sem við gefum okkur fyrirfram um ákveðinn hóp 
eða einstakling (Auður Magndís Auðardóttir, 2014). Snemma birtast börnum staðalmyndir úr 

öllum áttum. Teiknimyndir og sjónvarpsefni fyrir börn sýna kynjaðar staðalmyndir og einnig 

barnabækur og leikföng (Þórdís Þórðardóttir 2012). Kynjaðar staðalmyndir eiga líka við um 
kvenmenn og kvenfólk. Þegar kvenleika er flett upp í orðabók eru lýsingarnar þó af skornum 

skammti. Staðalmyndir hafa þó ekki síður áhrif á hegðun kvenna jafnt sem karla.  

Í rannsókn þessari verða kynjaðar staðalmyndir skoðaðar og áhrif þeirra á uppvöxt 
drengja, sjálfsmynd þeirra og tilfinningar. Birtingarmyndir staðalmynda um karlmennsku 

verða skoðaðar og rök færð fyrir því hvers vegna þær eru skaðlegar og hvaða áhrif þær hafa. 
Jafnframt verða skoðaðar nokkrar staðalmyndir um kvenmennsku, þá hvað karlmenn telja 
kvenleika vera. Með því að skoða bæði karlmennsku og kvenleika er athugað hvaða áhrif 

staðalmyndir hafa á samskipti karla við konur. Megin áherslur verða þó á karlmenn og 
hvernig þeirra hugmyndir eru um kvenleika eru og samskipti þeirra á milli kynja. Athugað 
verður hvaða áhrif hugmyndir um karlmennsku í samfélaginu hafa á sjálfsmynd þeirra. 

Skoðað verður hvort uppeldishættir foreldra hafi áhrif á hvernig ungir piltar tileinka sér 
tilteknar hugmyndir um karlmennsku. Rannsóknin er byggð á viðtölum við fjóra unga 
karlmenn og rannsóknarspurningin sem unnið er út frá er: ,,Hvaða áhrif hafa kynjaðar 

staðalmyndir á uppvöxt, tilfinningar og samskipti fjögurra karlmanna?“ Þá verður skoðað 
hvaða áhrif staðalmyndir hafa á sjálfsmynd þeirra og skoðanir. Rýnt verður í samskipti 

kynjanna og hvaða áhrif viðmælendur töldu staðalmyndir hafa á samskipti almennt, en 

einnig á samskipti sín.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Við greiningu á gögnum var notast við ýmis hugtök og kenningar og verða þau 
tilgreind og útskýrð hér á eftir.  

2.1 Kynjaðar staðalmyndir 

Kyn er hið líffræðilega kyn sem við fæðumst með, það er yfirleitt stúlka eða drengur 

en í fáum tilfellum fæðast börn með kynfæri stúlku og drengs. Kyngervi er hinsvegar hið 
félagslega mótaða kyn, hvernig við skilgreinum okkar kyn og hvernig samfélagið skilgreinir 

kynin. Algengt er að börn séu frá ungum aldri alin upp við ákveðnar staðalmyndir sem 

tengjast kyni þess (Halpern, Jenkins, 2015). 
Þær staðalmyndir sem viðgangast í samfélaginu geta haft skaðleg áhrif á ungmenni 

og skelfilegar afleiðingar. Til að mynda viðhalda hugmyndir um skaðlega karlmennsku 

hugmyndum um að karlmaður sé æðri kvenmanni (Mkhize og Njawala, 2016). Þetta hindrar 
þróun kvenréttindabaráttu og gerir það að verkum að hún þróast hægar. Sum þessara 

hugtaka virðast þó vera breytileg frá kynslóð til kynslóðar. Hugtökin tengjast því 

staðalmyndum sem viðgangast á því tímabili sem við lifum í hverju sinni (Gyða Margrét 
Pétursdóttir, 2012). 

Feður spila stóran þátt í uppeldi barna sinna. Þegar feður taka meiri þátt í uppeldi 

sona sinna og sýna þeim ást og umhyggju skilar það sér í betri námsárangri drengja (Baker, 
2017). Flestir foreldrar eru útivinnandi í nútíma samfélagi. Algengt er að feður taki minni þátt 
í uppeldi barna sinna og séu meira fjarverandi (Bredesen, 2004). Rannsóknir hafa einnig sýnt 

að feður eru líklegri til að setja kröfur í tengslum við staðalmyndir kynjanna á syni sína 
(Halpern, Jenkins, 2015). Þegar feður taka meiri þátt í uppeldi sona sinna eru drengirnir 
ólíkilegri til að taka eftir staðalmyndum kynjanna og fara eftir þeim (Halpern, Jenkins, 2015). 

Það er þó ekki einungis uppeldislegt heldur eru samfélagslegar kröfur á drengi oft aðrar en 

settar eru á stúlkur. Margir vilja meina að strákar þurfi að slást, þurfi meiri hreyfingu og megi 

vera ábyrgðarlausir (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2005). Staðalmyndir geta því bæði verið 

samfélagslegar og uppeldislegar.  

Styðjandi kvenleiki ýtir undir staðalmyndir samfélagsins um kvenmann og hennar 

stöðu innan samfélagsins. Konan á að vera undirgefin og sinna kvenlegum störfum svosem 

umönnunarstörfum, hafa gaman af því að elda og þrífa og öllu sem tengist snyrtivörum (Jón 

Ingvar Kjaran, 2016). Hugmyndir um styðjandi og ráðandi kvenleika hafa þó verið 

margskonar og hafa margar birtingarmyndir. Hugtökin eru heldur nýrri en hugtökin um 

skaðlega karlmennsku (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). Styðjandi kvenleiki getur líka verið 

skaðsamur og er hann oft tengdur við hvítar millistéttakonur sem eru ráðandi í samfélaginu 
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(Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). Við þekkjum þessar hugmyndir þegar við skoðum 

sjálfsmynd stelpna og hvernig glansmyndin um kvenmann er birt í samfélaginu.  

2.2 Karlmennskuhugmyndir 

Í bókinni ,,Karlmennska og jafnréttisuppeldi“ eftir Ingólf Ásgeir Jóhannesson (2005) 

skilgreinir hann karlmennsku á ýmsan hátt. Hans einfaldasta skilgreining er að 

karlmennskuhugtakið er það sem aðgreinir karlmann frá kvenmanni og að hann skuli vera 
líkamlega sterkbyggður. Það eru þó til margar kenningar og hugmyndir um 

karlmennskuhugtakið og misjafnt hvað hver fræðimaður segir. Í samfélaginu er oft talað um 

skaðlega karlmennsku, vert er þó að taka fram að ekki allar karlmennskuhugmyndir eru 
skaðlegar.  

Ingólfur skilgreinir skaðlega karlmennsku sem hugtak þar sem viðteknar hugmyndir 

um karlmenn hafi neikvæð áhrif á samfélagið. Skaðleg karlmennska er hugmynd um 
karlmann í valdastöðu, hann er líkamlega sterkur og er í íþróttum (Jón Ingvar Kjaran, 2016). 

Karlmenn eru yfirleitt í hærri stöðum en konur, eru frekar í yfirmannastöðum og hafa meira 

vald innan fyrirtækja heldur en konur (Sheerin, Linehan, 2018). Samkvæmt kenningum um 
skaðlega karlmennsku segir að karlmaðurinn sé æðstur í samfélaginu og minnihlutahópar eru 

þar undir, það er kvenmenn en einnig samkynhneigðir karlmenn og getur litarháttur einnig 
spilað þarna inn í (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012).  

Í seinni tíð hafa síðan birst nýjar hugmyndir um karlmennskuna en það er svokölluð 

metró-karlmennska (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011). Sú 
karlmennska er birtingarmynd karlmanns sem er gagnkynhneigður, hugsar vel og mikið um 
útlitið og sýnir meiri kvenlegar hliðar.  

Ríkjandi karlmennska er annað hugtak um staðalmyndir karlmennskunar. Ríkjandi 
karlmennska er gerð karlmennsku sem er hvað valdamest í samfélaginu og valdameiri en 

aðrar gerðir karlmennsku (Laufey Axelsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2014). 

Staðalmynd um ríkjandi karlmennsku er breytileg eftir tímabilum og er það sú karlmennska 
sem er hvað valdamest á hverju tímabili fyrir sig (Sólveig Björg Pálsdóttir og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2020). Fyrir ekki svo löngu fóru karlmenn að mótmæla löngum vinnutímum og 

vildu eyða meiri tíma með fjölskyldunni (Ásta Jóhannsdóttir og Ingólfur V. Gíslason, 2018). Þá 
var ríkjandi karlmennska ekki einungis útivinnandi karlmaður heldur líka karlmaður sem 

sinnir heimili sínu. Aldagamlar hugmyndir um karlmann segja að hann skuli vera útivinnandi 

en konan sé heimavinnandi. Þessar staðalmyndir ættu þar af leiðandi ekki að vera ríkjandi í 
dag.  

Hér á Íslandi ríkja ákveðnar hefðir sem tengjast karlmennsku og má rekja þær til tíma 

víkinganna. Íslensk karlmennska einkennist af styrk og hefur verið talin vörn gegn þjófum og 
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ribböldum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2005). Hér á landi vinna karlmenn almennt lengur 

og fá hærri laun (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Íslensk karlmennska 

byggir því meðal annars á vinnusemi og dugnaði karlmanna. Þessar hugmyndir stangast þó 
eilítið á við hugmyndir um nútíma karlmennsku. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2005) bendir á 

þetta, það er að karlmenn eiga á sama tíma að vinna minna, sinna uppeldi og hafa háar 

tekjur. Það getur verið erfitt að mæta þessum kröfum og er það hlutverk beggja kynja að 
jafna þetta út.  

2.3 Samskipti kynjanna 

Samskiptahæfni eykst með þroska einstaklinga. Í byrjun eiga börn erfitt með að setja 
sig í spor annarra, síðar sjá þau einungis eina hlið málsins og að lokum öðlast þau færni til að 

setja sig í spor annarra (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007). Grunnurinn að góðum samskiptum er 

einmitt hæfnin til að geta sett sig í spor annarra (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2019). 
Uppeldishættir foreldra hafa gríðarleg áhrif á samskiptahæfni barna. Börn sem eiga almennt 

jákvæð samskipti við foreldra sína og upplifa að sér sé sýnd virðing og skilningur, hafa 

almennt meiri og betri samskiptahæfni (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2019).   
Hvernig samskiptum kynjanna er háttað er margþætt og getur einkennst af virðingu 

en einnig virðingarleysi. Samskipti eru mikið rædd nú til dags þar sem þau fara mikið fram í 
gegnum samskiptaforrit. Þetta veldur foreldrum oft áhyggjum þar sem þau eiga erfitt með að 

fylgjast með samskiptum barna sinna og vegna þess hversu algengt neteinelti er orðið. 

Mikilvægt er að ungmenni læri snemma að leysa úr ágreiningsmálum því það er grunnur að 
góðum samskiptum (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2019). Rannsóknir hafa sýnt að aukin notkun 
samfélagsmiðla hafi almennt jákvæð áhrif á samskipti ungmenna (Guðrún Kristjánsdóttir, 

Sigrún Aðalbjarnadóttir og Sóley S. Bender, 2016). Ungmenni sem eru í stöðugum 
samskiptum á samfélagsmiðlum virðast flest einnig eiga í samskiptum augliti til auglits 

(Guðrún Kristjánsdóttir o.fl. 2016).  

Ungmenni upplifa litla fræðslu um samskipti kynjanna í framhaldsskólum og 
grunnskólum (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Þórður Kristinsson, 2018). Einhver 

vitundarvakning hefur orðið og það virðist sem samfélagið sé meðvitað um þessa hluti. 

Kennarar eru farnir að sjá ávinning af því að kenna ungum drengjum afleiðingar gjörða sinna 
og efla þá í samskiptum við aðra (Bredesen, 2004). Þó virðist ennþá vanta fræðslu er varðar 

samskipti og þá má helst nefna á vinnustöðum þar sem annað kynið er í ríkjandi meirihluta 

(Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015).  
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3 Aðferð  

Í þessari rannsókn er kafað ofan í hugmyndir karlmanna um sjálfan sig. Hvaða áhrif 

hafa staðalmyndir á þá tilfinningalega og hvernig hefur uppvöxturinn mótað þá sem 

einstaklinga. Rannsókn þessi byggir á viðtölum við fjóra einstaklinga. Hér verður gert grein 
fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var við gerð rannsóknarinnar. 

3.1 Aðferðafræði 

Hér er um að ræða eigindlega rannsókn sem byggir á einstaklingsviðtölum við fjóra unga 

karlmenn. Með þessari aðferð er rannsakandi að skoða og rýna í hugarheim viðmælenda og 

byggir rannsóknin á því (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Umræðuefnið er fyrirfram ákveðið og 

í þessu tilviki var fjallað um staðalmyndir kynjanna. Aðferðin byggist á samræðum milli 

viðmælenda og rannsakenda sem dýpkar skilning viðfangsefnisins (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Í eigindlegum viðtalsrannsóknum eru spurningar oft fáar en rannsakandi skapar 

umræður út frá svörum viðmælanda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Viðtölin voru í þessu 

tilviki byggð á tíu fyrirfram ákveðnum spurningum sem voru dýpkaðar með samræðum.  

3.2 Gagnasöfnun  

Þegar rannsóknarferlið hófst var auglýst eftir viðmælendum á samfélagsmiðlum. 
Skilyrði sem sett voru fyrir þáttöku voru að mennirnir væru á aldrinum 25-30 ára og væru 

gagnkynhneigðir karlmenn. Þessi hópur varð fyrir valinu þar sem þetta er sá hópur sem ætti 

að verða fyrir hvað minnstum fordómum innan samfélagsins. Ríkjandi karlmennska er 
skilgreind á hverju tímabili fyrir sig. Hún á þó oftast við um gagnkynhneigða karlmenn (Jón 

Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeri Jóhannesson, 2013). Úrtakið er svokallað sjálfboðaliðaúrtak 
þar sem auglýst er eftir viðmælendum og öllum gefin jafn kostur á að taka þátt (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013). 

Ég fékk litlar undirtektir við auglýsingunni en þó voru nokkrir sem voru tilbúnir að 
koma í viðtal. Úrtakið var samt sem áður ekki stórt og því ekki um mikið að velja. Í heildina 

svöruðu um tíu karlmenn sem voru tilbúnir að taka þátt. Ég valdi fjóra af handahófi en tók þó 

aldursbilið til greina til að fá sem fjölbreyttastar niðurstöður. Þegar eigindleg viðtöl eru tekin 
er leitast eftir ólíkum sjónarhornum á sama viðfangsefni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Karlmennirnir koma úr ýmsum áttum og gegna mismunandi stöðum innan samfélagsins. Allir 

hafa þó einhverja reynslu af vinnu með börnum og eru tveir af þeim feður. Hvert viðtal fyrir 
sig tók um eina klukkustund. Snemma í október 2019 voru tvö viðtöl tekin og greind og síðari 

tvö voru tekin um miðjan febrúar 2020. Fyrirfram voru settar niður tíu spurningar sem 

viðmælendur voru spurðir að. Notast var síðan við umræður út frá þráðum sem rannsakenda 
þótti þurfa að rýna betur í. Viðtöl byggjast í grunninn á fyrirfram ákveðnu umræðuefni en að 
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miklu leyti á umræðu þar sem traust er skapað milli viðmælanda og rannsakanda (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013).  

Viðtölin fóru ýmist fram á heimili rannsakenda eða heimili viðmælanda. Val á 
staðsetningu fór eftir þörfum viðmælanda en rannsakanda þótti mikilvægt að þeim liði sem 

best og að þeir væru í þægilegu umhverfi. Viðtölin voru tekin upp en það er hvað algengast í 

eigindlegum viðtalsrannsóknum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandi fékk leyfi fyrir 
upptöku og fór yfir tilgang rannsóknar og um hvað yrði rætt.  

Til að gæta fyllsta trúnaðar voru körlunum gefin dulnöfn sem verða notuð í þessari rannsókn. 

Nöfnin sem þeir munu fá eru Mikael, Óðinn, Andri og Nökkvi. Viðmælendur opnuðu sig og 

náðu þeir og rannsakandi vel saman og náðu góðu samtali um efnið. Í lok viðtalanna gaf 
rannsakandi viðmælendunum færi á að bæta einhverju við ef þeim fyndist þess þurfa. Það er 

mikilvægt að loka viðtölum að hálfu viðmælanda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Eftir að 

viðtölum lauk sátu flestir viðmælendur eftir og vildu ræða efnið frekar. Það var góð leið til að 
loka viðtölunum að mati rannsakanda. Það er ekki óalgengt í viðtalsrannsóknum að 

viðmælendur vilji tjá sig frekar eftir að upptöku lýkur (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þær 

umræður eru þó ekki notaðar við gerð rannsóknar og eru trúnaðarmál. Viðtölin komu mikið 
inn á tilfinningar og vildu viðmælendur oft tjá sig frekar og töldu umræðurnar hafa vakt þá til 

umhugsunar um ýmis efni. 

3.3 Gagnagreining 

Þemagreining er aðferð þar sem viðtali er skipt í ákveðin þemu og fundin eru 
sameiginleg einkenni. Þó að mismunandi þemu komi fram í viðtölum eru þau ekki endilega 
öll tengd rannsókninni. Þemun eru ákveðin út frá tilgangi rannsóknar eða 

rannsóknarspurningu (Braun, Clarke, 2012). Þegar eigindleg rannsókn er hafin er fyrst 
fundinn tilgangur rannsóknar og jafnvel sett upp rannsóknarspurning. Þegar tilgangur 

rannsóknar er kominn eru fundnir viðmælendur og tekin viðtöl. Viðtölin eru að lokum 

afrituð, lesin yfir og þemagreind. Mikilvægt er að þekkja mun á ákveðnu mynstri sem hægt er 
að finna í viðtölum annars vegar og þemum hins vegar. Það getur verið að viðmælendur séu 

með svipuð svör við ákveðnum spurningum en það svarar ekki rannsóknarspurningu sem lagt 

var upp með (Braun, Clarke, 2012).  
Viðtölunum í þessari rannsókn var skipt upp í fimm meginþemu eftir að þau höfðu 

verið afrituð. Rannsóknin er síðan byggð á þeim. Hvert þema birtist mismikið í hverju viðtali 

en sum þeirra birtast áberandi mikið hjá öllum viðmælendum. Þemu sem rannsakandi valdi 
voru karlmennska, kvenleiki, uppeldi, samskipti og tilfinningar og sjálfsmynd. Þema um 

karlmennsku og kvenleika voru mikilvæg þar sem þau tengjast megintilgangi 

rannsóknarinnar. Til að skoða hvaða þættir hafa haft áhrif á staðalmyndir viðmælanda var 
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þemað uppeldi tekið fyrir. Áhrif staðalmynda eru svo partur af niðurstöðum og þar af 

leiðandi voru tekin fyrir þemu sem snúa að samskiptum og sjálfsmynd og tilfinningum.  

 

3.4 Siðferðisleg álitamál  

Siðfræði felst í því að komast að skynsamlegum niðurstöðum um siðferðisleg álitamál 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Við gerð rannsókna er mikilvægt að spyrja sig nokkra 
siðferðislegraa spurninga. Gæta þarf vals á þátttakendum og að þeir gefi upplýst samþykki 

fyrir þátttöku rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Við gerð eigindlegra 

rannsókna þarf einnig að gæta vel að siðferði. Djúpviðtöl geta komið af stað mikið af 

tilfinningum og er rannsakandi ekki alltaf hæfur til að leysa úr þeim. Mikilvægt er að halda 
viðtalinu utan þeirra hættusvæða og passa að viðtalið verði ekki of persónulegt (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Rannsakanda ber skylda til þess að upplýsa þáttakendur um efni 

rannsóknar og hvernig upplýsingar um þá verða birtar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þetta 
er yfirleitt gert með skriflegu samþykki en rannsakandi getur farið nánar yfir það munnlega 

áður en viðtal hefst.  

Við gerð viðtalanna komu upp nokkrar spurningar sem snúa að siðferði. Viðtölin voru 
nokkuð persónuleg og voru viðmælendur beðnir um að lýsa eigin reynslu. Hér er komið inn á 

tilfinningar og persónulegar skoðanir viðmælanda. Viðmælendur opnuðu sig og hleyptu 

rannsakanda inn í hugarheim sinn. Mikilvægt var að sitja í stutta stund eftir viðtalið og leyfa 
þátttakendum að tjá sig frekar um málið sem var ekki hluti af rannsókninni. Rannsakandi 

spurði ekki nánar út í mörg svör til að hlífa þátttakendum við of tilfinningalegum og þungum 

spurningum.  
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4 Niðurstöður viðtala  

Viðtölunum var skipt upp í fimm þemu eins og áður hefur komið fram og þau síðan 

greind með fræðilegum rökstuðning. Hvert þema má sjá í hverjum kafla fyrir sig. Hér munu 

birtast helstu niðurstöður viðtalanna og tengingar þeirra við fyrri rannsóknir. Undirþemu má 
finna í hverjum kafla fyrir sig en þau eru útlit, líkamsbygging, vinnusemi og dugnaður. 

Meginþema rannsóknarinnar er staðalmyndir kynjanna.  

4.1 Kynjaðar staðalmyndir karla 

Kynjakerfið hefur þróast í gegnum tíðina og hugmyndir um hegðun og ímynd 

kynjanna berast frá einni kynslóð til annarrar. Það hefur lengi vel verið viðhorf samfélagsins 

að karlmenn séu fyrirvinna heimilisins og geti þar af leiðandi ekki sinnt fjölskyldulífi af fullum 

krafti þar sem þeir eyða löngum stundum við vinnu sína (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2005). 

Íslensk karlmennska snýst að stórum hluta um mikla vinnusemi og dugnað (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2005). Á sama tíma og karlmaður er fyrirvinna heimilisins á hann líka að sinna 

helstu heimilisstörfum og barnauppeldi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2005). Í seinni tíð hefur 
þetta breyst, líklega með aukinni kvnnréttindabaráttu þar sem konur vilja vera úti á 

vinnumarkaðinum. Þessar staðalmyndir virðast þó að einhverju leyti vera til staðar í 

samfélaginu. Staðalmyndir um karlmenn geta líka verið útlitslegar. Rannsóknir hafa sýnt að 
ungir strákar vilja þyngja sig og byggja upp vöðvamassa (Auður Magndís Auðardóttir, 2014). 

Þetta er brot af hinum samfélagslegu staðalmyndum en þær geta haft mismunandi áhrif á 

hvern og einn einstakling.  
Í viðtölunum var hægt að sjá að ýmsar staðalmyndir eru ríkjandi hjá viðmælendum. 

Þeir töluðu um hina útlitslegu karlmennsku en einnig mikilvægi þess að þurfa að vinna. Í 

viðtalinu segir Óðinn ítrekað að karlmennska tengist vinnu og að hann þurfi að hafa unnið 
nógu mikið og átt nóg af peningum áður en hann eignast fjölskyldu. Honum þykir þó 

mikilvægt að hann sé heima með fjölskyldunni og honum þykir það einnig vera karlmannlegt. 

Hann segist þó ekki geta átt fjölskyldu fyrr en hann eigi nógu mikinn pening til þess að geta 
verið meira heima fyrir. Þessar hugmyndir hans sýna jákvæða þróun staðalmynda en gamlar 

hugmyndir virðast vera ennþá til staðar. Ákveðin þversögn er í frásögn hans þar sem hann vill 

bæði vinna mikið, en einnig vera mikið heima. Þarna má sjá hvar nútíma staðalmyndir um 
karlmann skarast á við aldagamlar hugmyndir. Óðinn sagði jafnframt að honum þætti það 

fínt ef kona hans yrði meira útivinnandi og með hærri laun en hann. Staðalmyndir um 

karlmenn segja að þeir skuli vera vinnusamir og reyna karlmenn oft að uppfylla þær kröfur. 
Svipaða sögðu höfðu aðrir viðmælendur að segja. Andri taldi vera mikilvægt að hafa nóg fyrir 

stafni og nefndi að staðalmynd karlmanns væri karlmaður sem væri alltaf að gera eitthvað. 

Þó þetta séu einkennandi staðalmyndir er mikilvægt að taka inn í dæmið að þessi veruleiki 
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hentar ekki öllum karlmönnum. Margir menn vilja vera útivinnandi og færa innkomu inn á 

heimilið á meðan aðrir vilja vera meira heima fyrir. Til samanburðar segir Mikael í viðtali: 

„mig langar ekkert að einhver kona sé að stóla á mig og mín laun alfarið“ 
Þessi punktur Mikaels vísar á að hann finnur fyrir þeirri kröfu samfélagsins að hann eigi að 

vera fyrirvinna heimilisins en hún er honum íþyngjandi og erfið. Þetta styðst við það sem 

Ingólfur Ásgeir talar um í bókinni karlmennska og jafnréttisuppeldi (2004). Ingólfur talar um 
að karlmenn skulu vera fyrirvinna og vera launahærri en jafnframt sinna heimilinu af fullum 

krafti sem og barnauppeldi.  

Mikael nefnir hvernig hann sjái þessar staðalmyndir ennþá í kringum sig, sérstaklega 

á sínum vinnustað þar sem flestir starfsmenn eru í láglaunastarfi og meirihlutinn konur sem 
þar vinna. Hann segir: 

„nei frekar kannski bara öfugt, vilja kannski frekar vinna minna og mennirnir þeirra 

meira og þær þá sinna meira heimilinu“ 
Þarna vísar hann til þess að þessar staðalmyndir séu ennþá til í samfélaginu. Undir þetta 

tekur Nökkvi sem segist finna fyrir miklum staðalmyndum á sínum vinnustað. Hann segir 

konurnar þar almennt tala um að mennirnir þeirra séu latir og sinni ekki heimilisstörfum en á 
sama tíma eigi þeir að sjá um þá hluti sem þarfnast líkamlegs styrks: 

„það er rosa fljótt á vinnustaðnum ef það kemur að það á að bera upp kassa upp stiga þá er 

voða fljótt alveg já hvar eru karlarnir, alveg rosa fljótt, og ég held að þessar staðalímyndir 
sem er verið að reyna banna séu ennþá mikið til staðar“ 

Staða karla og kvenna á vinnumarkaði á Íslandi hefur verið rannsökuð. Karlmenn sem vinna á 

hefðbundnum kvennavinnustöðum verða fyrir fordómum og er oft efast um ástæðu vals 
þeirra á starfi (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015).  

Staðalmyndir um karlmennsku birtist á fleiri vegu heldur en einungis að karlmenn 

þurfi að vinna. Karlmennska er gildishlaðið hugtak sem hægt er að túlka á marga vegu en það 
sem gerir hana skaðlega eru óraunhæfar staðalmyndir sem viðhalda sér í samfélaginu. Orð 

sem má heyra um karlmennsku eru orð eins og líkamlega sterkur, sýnir sjálfsaga og sterka 

líkamlega tilburði (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011). Undir þetta 
tekur Mikael þegar hann lýsir staðalmynd samfélagsins um karlmennsku: 

„að vera í góðu formi, hress og skemmtilegur, alltaf hress“ 

Þó að það eitt og sér að vera í góðu formi sé ekki endilega skaðlegt er athugavert að hann 
skuli alltaf þurfa að vera hress. Þetta er hægt að túlka sem skaðlega staðalmynd.  

Allir viðmælendur virtust vera sammála um að karlmaður eigi að vera líkamlega 

sterkur. Andri var á þeirri skoðun að það væri líffræðilegt, að karlmenn hefðu líffræðilega 

meiri vöðvamassa og þess vegna væru þeir almennt sterkari. Þar er hann þó ekki að vísa í að 
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karlmenn eigi að vera í góðu formi heldur einungis sterkir. Nökkvi talar um líkamlegar 

staðalmyndir og telur sig hafa á einhverjum tímapunkti þurft að uppfylla þær kröfur:  

„Ég man þegar maður byrjaði að fara í ræktina þá vildi maður gera það til þess að 
maður væri með vöðva og svona eins og karlar eins og konum finnst sexy í blöðunum, maður 

átti að vera svona pínu gæji..“ 
Mikael talaði einnig um að finna stundum fyrir þessum kröfum og upplifa að hann þurfi að 
vera harður fyrir konur. Flestir þeirra höfðu einhvern tímann á lífsleiðinni upplifað að finnast 

þeir þurfa að passa upp á konur, það væri þeirra hlutverk. Nökkvi hafði á sínum yngri árum 

upplifað sig sem minni mann ef hann sem dæmi leyfði konu að borga fyrir sig. 

Auglýsingar og sjónvarpsefni hafa gríðarleg áhrif á líkamsmynd drengja. Karlmenn 
upplifa að þeir þurfi að uppfylla þau skilyrði um líkamsbyggingu sem birtist þeim í sjónvarpi 

(Agliata, Tantleff-Dunn, 2004). Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Þórður Kristinsson (2018) 

segja í rannsókn sinni um áhrif kláms á drengi að strákar sækist eftir ákveðinni líkamsmynd til 
að ganga í augun á stelpum. Þeir upplifa sig þurfa að vera í góðu formi til að teljast 

eftirsóknarverðir.  

Það virðast vera til nokkrar staðalmyndir um karlmenn og mismunandi hvað hver og 
einn karlmaður tileinkar sér. Karlmennirnir voru þó flestir sammála um að fleiri staðalmyndir 

væru til um konur. Andri nefndi þar fótbolta sem dæmi, það væri samþykktara að 

samkynhneigðar konur spili fótbolta heldur en samkynhneigðir karlmenn. Mikael tók undir 
þetta og taldi staðalmyndir um karlmennsku vera þröngar og að ekki væri nægt pláss fyrir 

alla. Hann nefndi sem dæmi að það hefði ekki verið félagslega samþykkt að strákar æfðu 

dans á hans yngri árum.  
Börn geta átt ýmisleg áhugamál og finna sig á mismunandi stöðum. Rannsóknir sýna 

að stelpur eru líklegri til að leika sér í umönnunarleikjum og strákar eru meira í 

ímyndunarleikjum (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Karlmenn 
skilgreina einnig oft karlmennsku sína í gegnum íþróttir og þykja sumar íþróttir gera þá 

karlmannlegri (Davis-Delano, Morgan, 2016). Karlmenn sem stunda íþróttir sem þykja heldur 

kvenlegri svo sem fimleikar eru oft taldir samkynhneigðir eða kvenlegir (Davis-Delano, 
Morgan, 2016). Íþróttagreinar eins og dans virðast þannig ekki vera samþykktar hjá 

karlmönnum og ógna karlmennskuhugmyndum. Stelpur sem eru taldar strákalegar hljóta oft 

meiri virðingar heldur en strákar sem eru stelpulegir (Auður Magndír Auðardóttir, 2014). Það 
gæti einnig haft áhrif á val drengja á íþróttum. Hræðslan við að fórna karlmennskunni er ofar 

lönguninni til að æfa ákveðna íþrótt eða gera hluti sem þykja kvenlegir.  
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4.2 Hugmyndir karla um kvenleika  

Hugtakið um styðjandi kvenleika hefur nú þegar verið skilgreint. Hér á eftir verða hugmyndir 

karlmanna um kvenleika skoðaðar. Staðalmyndir um konur tengjast oft heimilisverkum og 
barnaumönnun (Auður Magndír Auðardóttir, 2014). Skaðleg karlmennska getur einnig 

flokkast undir ofbeldi og niðurrif karlmanna á konur (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2005). 

Þetta hefur síðan áhrif á staðalmyndir kvenna en þar er konan álitin undirgefin. Þegar Mikael 
er beðinn um að lýsa staðalmynd um kvenmann segir hann: 

„að vera svona indæl og prúð. Hún á að haga sér.“ 

Það er athyglisvert að skoða að hann notar nánast sömu lýsingu á staðalmynd um kvenleika 
og á góðri karlmennskufyrirmynd. Hann talar um að góð karlmennskufyrirmynd sé einhver 

sem er indæll líkt og kvenmaður á að vera indæl. Nökkvi tók undir þessa staðalmynd og 

talaði um að kvenleiki snéri að því að hirða um útlitið sem dæmi.  
Óðinn átti heldur erfiðara með að lýsa kvenleika en hann talar um að kvenleiki sé 

frekar hvernig hann upplifir konur, hvernig þær tala og að þær tali meira saman heldur en 
karlmenn. Hann segir einnig: 

„kvenlegt, já ef ég hugsa um kvenlegt þá er það fyrsta kannski sem ég hugsa er daður þú 

veist kvenmannsdaður myndi ég segja að væri kvenlegt.“ 
Þannig snúa hans hugmyndir um kvenleika mun meira að samskipti við hitt kynið og því er 

ekki hægt að segja að þær hugmyndir séu styðjandi kvenleiki.  

Andri taldi sig ekki sjá mikinn félagslegan mun á kyninu eða ekki spá mikið í því en 
hann talaði um líffræðilegan mun; konur væru skipulagðari heldur en karlmenn sem dæmi. 
Andri bjó við aðstæður þar sem heimilisfaðirinn var útivinnandi en móðirin vann að mestu 

heima. Hann talaði um að karlmenn hafi almennt unnið meira hér áður fyrr sem hafi haft 
áhrif á líftíma þeirra og streitu, en hann sæi breytingar á þessu sem væru jákvæðar. Hann var 

þó á því að sum störf hentuðu körlum einfaldlega betur: 

„Það er náttúrúlega í grunninn þannig að mörg af þessum störfum henta líffræðilega betur 
fyrir karlmenn, erfiðisvinna og karlmenn eru með meiri vöðva til þess að sinna erfiðisvinnu 

þannig mikið af þessum störfum eru hönnuð frekar fyrir karlmenn ef við tökum bara 

sjómennskuna sem dæmi sem er mikil erfiði“ 
Konur í almennum karlastörfum finnast víðast hvar og ögra þannig kynjakerfinu. Þær konur 

sem sækja hin almennu karlmannsstörf verða þó oft fyrir fordómum og er ekki treyst fyrir 

ýmsum verkefnum (Katrín Björg Ríkharðsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannsson, 2012). 
Hugmyndir um karlmennsku og kvenleika eiga rætur sínar að rekja til kenninga um 

eðlishyggju (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011). Margar kenningar 

hafna eðlishyggjunni og telja mótun kynjanna vera félagslegar. Andri virtist hallast meira að 
eðlishyggjukenningum, kynin hafa ákveðið eðli sem þeim var skapað í upphafi. Þegar hann 
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var spurður frekar út í það kom þó annað í ljós. Þó hann hafi talað um líffræðilega þætti þá 

var hann á því að geta og kröfur til kynjana væru líka félagslegar og uppeldislegar. Hann taldi 

ólíklegt að feður væru að hvetja dætur sínar til þess að verða píparar sem dæmi.  
Þegar félagslegi þátturinn var ræddur voru flestir viðmælendur sammála um að oft á 

tíðum væri litið niður á konur í samfélaginu. Þeir upplifðu að öðruvísi kröfur væru settar á 

þær og kom Nökkvi, sem er giftur, með góð dæmi. Hann talaði um hvernig hann upplifði að 
konan sín fengi öðruvísi meðferð heldur en hann þegar kæmi að því að gera hluti sem myndu 

teljast karlmannelgri sem dæmi að helluleggja. Hann nefnir einnig annað dæmi: 

„já við höfum alveg fengið símtöl þar sem er hringt í hennar síma, spurt um mig og þá 

er verið að bjóða okkur tryggingar afþví að náttúrulega karlinn er..“ 
Viðmælendur voru sammála um að erfiðara væri fyrir þá að finna hugtak um 

staðalmynd kvenna, þeim þykir kvenleiki hafa víðtækari staðalmynd og meira vera leyfilegt 

fyrir konur, Óðinn segir: 
„já það er erfiðara að koma með staðalímynd um konu heldur en um karlmann og 

stelpur einhvern veginn geta meira verið með strákum að spila byssuleik heldur en strákur 

kæmi að sjá um hestinn sinn, held að það sé meira umburðarlyndi gagnvart stelpum, þær eru 
samþykktari.“ 

Fram hefur komið að fleiri staðalmyndir eru til um konu heldur en karlmann. Stelpur 

fá lof fyrir að vera harðar og spila karlmannlegri íþróttir á meðan strákar sem leika sér að 
dúkkum eru gjarnan dæmdir fyrir það (Auður Magndír Auðardóttir, 2014). Konur sem starfa 

við hefðbundin karlastörf er ekki treyst fyrir að sinna vinnu sinni jafn vel og karlar (Katrín 

Björg Ríkharðsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2012). Þetta myndar ákveðna þversögn. 
Viðmælendur studdu þessa þversögn þar sem þeim þóttu konur vera samþykktari en á sama 
tíma litið niður á þær.  

Óðinn talar um að sumar stelpur hefðu kannski verið meiri stelpur en aðrar en lítil 
dómharka hafi verið í því. Stelpur sem æfðu fótbolta voru alveg ennþá stelpur en stelpur sem 

æfðu dans voru þó kannski meiri stelpur. Mikael var á því að stelpur kæmust oft upp með 

meira og undir það tekur Nökkvi. Þá var verið að tala um einelti, viðmælendum fannst einelti 
meðal stelpna oft ekki vera eins sjáanlegt og meira andlegt heldur en líkamlegt. Þeir upplifðu 

að stelpur hefðu ekki verið skammaðar fyrir þessa hluti líkt og þeir voru skammaðir fyrir 

slagsmál. Þeir töldu strákana hafa verið meira skammaða í skóla en oft hafi verið ástæða til.  
Þó að viðmælendurnir hafi getað nefnt dæmi um ýmsar staðalmyndir voru þeir allir 

mjög ósammála þeim. Þeir voru á því að konur ættu að njóta meiri réttinda innan 

samfélagsins en þær gera nú. Þeim fannst öllum erfitt að koma með staðalmynd um konu og 

það var ekki fyrr en þeir voru spurðir um samfélagslega staðalmynd sem þeir gátu komið 

með einhverjar hugmyndir af staðalmyndum. Þeir vildu þó að það væri á hreinu að þeir væru 
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ekki sammála þessu. Umræða um staðalmyndir kvenna vakti ákveðið óöryggi hjá 

viðmælendum og vönduðu þeir sig við svör. Karlmenn eru oft hræddir við að virðast 

kvenrembur eða stuðla að kynjamisrétti (Ásta Jóhannsdóttir og Ingólfur V. Gíslason, 2018). 
Viðmælendur voru fróðir um jafnréttismál og vildu að jafnrétti ríkti.  

4.3 Áhrif uppeldis 

Uppeldi barna er misjafnt og viðkemur öllum foreldrum og jafnvel þeim sem huga að 
barneignum. Margir þekkja uppeldishætti Baumbrind þar sem uppeldisaðferðum er skipt 

upp í leiðandi, skipandi, eftirlátt og afskiptarlaust. Leiðandi uppeldisaðferð hefur sýnt hvað 

bestan árangur í uppeldi. Þar sýna foreldra börnum sínum virðingu, taka tillit til skoðana 
þeirra og setja reglur í takt við þær. Þeir sýna börnum sínum hlýju, ást og umhyggju (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2019).  

Uppeldi barna móta skoðanir þeirra á staðalmyndum. Börn sem eiga feður sem sem 
taka virkan þátt í lífi barna sinna og sýna þeim umhyggju eru ólíklegri til að fara eftir 

staðalmyndum samfélagsins (Halpern, Mary-Jenkins, 2016). Í dag taka feður meiri þátt en 

áður í uppeldi barna og er litið á karlmenn sem sterkari umönnunaraðila heldur en áður (Ole 
Bredesen, 2004). Á uppvaxtarárum hefur sjónvarpsefni og bókmenntir einnig áhrif á 

hugmyndir sem við mótum okkur um kynin (Þórdís Þórðardóttir, 2012). Viðmælendur áttu 
einhverjar fyrirmyndir sem þeir töldu hafa mótað sína hugmynd um karlmennsku og litið upp 

til sem karlmanna. Mikael var með íþróttamenn sem sína helstu áhrifavalda og fyrirmyndir.  

„fyrirmyndir mínar, fótboltamenn og íþróttamenn sem eru svona fullkomnir skiluru“ 
Mikael talar um þessa menn sem fullkomna sem passar við hugtakið um skaðlega 
karlmennsku. Þetta skarast þó á við hugmyndir hans um góða karlmennsku fyrirmynd og 

sýnir hvernig tíminn þróar hugmyndir um staðalmyndir.  
Óðinn talaði meira um föður sinn og afa sem karlmennsku fyrirmyndir og hvernig þeir 

mótuðu hans hugmyndir um karlmennsku. Að hans sögn voru þeir báðir vinnusamir og 

sinntu heimilinu minna. Hann gerir sér þó grein fyrir því að þetta sé ekki góð staðalmynd og 
vill ekki vera alveg eins. Að stunda íþróttir og vinna er ekki skaðlegt en það getur allt farið út í 

öfgar. Þeir vildu einungis vera eins og sínar fyrirmyndir að einhverju leyti. Þeim fannst of 

mikil vinna geta verið skaðleg og íþróttaiðkun geta farið út í öfgar. Andri er á sama máli, hans 
karlmennskufyrirmyndir voru vinnusamir og duglegir karmlenn sem eru alltaf að gera 

eitthvað. Hann sótti í það að vera eins.  

Uppeldislegir þættir höfðu hvað mest áhrif á Nökkva eða talaði hann hvað mest um 
þá. Nökkvi var mjög meðvitaður um að hann þyrfti að tala um tilfinningar sínar og að hann 

hefði gjarnan viljað fá betri kennslu í því. Hann á systur og fann hvernig henni var stundum 

sýnd meiri skilningur og hlýja og þá sér í lagi frá föður þeirra:  
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„..ég held að systir mín hafi fengið meiri skilning og þolinmæði ef henni leið illa eða 

var með frekju og eitthvað svoleiðis, ég held að það hafi meira verið sagt við mig og bróðir 
minn að hætta þessu væli og svona og það sést alveg sko að hérna að pabbi tekur miklu 

meira utan um hana, bara það að faðma hana, það er gert miklu minna við mig og bróðir 

minn það er eiginlega bara á afmælum og jólum...“ 

Þegar við tölum um uppeldi er margt sem getur haft áhrif á það: foreldrar, kennarar og 
samfélagið. Eins og fram hefur komið getur áhorf auglýsinga og teiknimynda mótað 

hugmyndir okkar. Flestir viðmælendur voru á því að kvikmyndir og auglýsingar hefðu haft 

mótandi áhrif á þá. Til dæmis myndir þar sem karlmaðurinn á að vera hetja og þarf að koma 
konunni til bjargar. Óðinn talaði um þetta: 

„nei einmitt, það eru þessar staðalmyndir held að þú sjáir þetta mestmegnis í tölvuleikjum og 

bíómyndum sem við erum mötuð af sem að viðheldur þessu“ 
Rannsóknir sýna að fjölmiðlar, bækur og bíómyndir hafa skaðleg áhrif á staðalmyndir 

(Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011). Gagnrýnin beinist þó ekki endilega 

að þeim aðilum sem sýna þessa skaðlegu karlmennsku. Rætt hefur verið skortur á gagnrýni á 
þessa skaðlegu karlmennsku og áhrif sem hún hefur, sérstaklega á drengi sem eru að móta 
sína karlmennsku (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011). Þeir karlmenn 

sem viðtalið var tekið við upplifðu sig ekki sem skaðlegar fyrirmyndir. Þeir báru virðingu fyrir 

konum, en voru meðvitaðir um þær hugmyndir sem samfélagið reyndi að viðhalda. Óðinn 
segir: 

„Ég held að það sé líka bara að þessi kvennabarátta sé mjög jákvæð og góð en fyrir unga og 
óreynda stráka lítur þetta svolítið út eins og hérna við séum vondir karlmenn en þeir hafa 

ekki gert neitt og flestir karlmenn ekki heldur en samt er einhvern veginn stríðið gagnvart 
karlmönnum sem ætti kannski frekar að vera gagnvart ríkum hvítum karlmönnum sem ráða í 

vinnur og stjórna út frá því“ 

Það er ósanngjarnt að flokka alla karlmenn undir sama hattinn, og líkt og Óðinn segir eru 

flestir þeirra ekki að reyna vera skaðlegir fyrir samfélagið. Andri bendir þó á að fleiri 

karlmenn séu glæpamenn og telur að þar spili uppeldið inn í. Það er mögulega frekar gert ráð 

fyrir því að karlmaður fremji glæp heldur en kona og að þeir þurfi að passa sig frekar en 

konur.  

Rætt var um skólagöngu og upplifun drengja af henni. Flestir höfðu góða upplifun af 

skólanum en töldu drengi hafa verið meira skammaða en stelpur. Rannsóknir sýna að stúlkur 

séu gjarnari á að fá hæstu einkunn heldur en drengir en það er þó ekki algilt. Drengir eru 
líklegri til að hanga í meðaltalinu oft á tíðum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2005). Óðinn var 

á því að skólakerfið væri oft ekki að henta strákum og að þeir þyrftu meiri hreyfingu: 
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„Mér finnst skólakerfið vera mun meira byggt upp fyrir stelpur. Mér finnst bara sú, sá 

tíðarandi sem var hafi gert það að verkum að strákar fóru í skóla og þeir sem gátu lagt sig 
mest fram og höfðu hemil á sér þeir komust í þannig stöður og síðan fóru hinir i iðnmenntun 

og eitthvað þannig. En skólakerfið, líffræðilega þurfa strákar allavega meirihluti meira að 

gera hlutina frekar en að læra þá og skrifa þá niður“ 
Það er hinsvegar vandasamt að fara í þessa umræðu því rannsóknir hafa sýnt að umræða um 
að skólakerfið henti ekki drengjum og geti haft neikvæð áhrif á skólaferil stúlkna (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2005). Skólaganga virtist ekki hafa mótað skoðanir drengjanna mikið 

uppeldislega þegar kemur að staðalmyndum, nema þegar rýnt var betur í viðtalið. Þá var 

hægt að sjá þennan samanburð sem þeir gerðu á milli stelpna og drengja.  
Þó að viðmælendur hefðu upplifað ýmislegt á sínum uppeldisárum sem þeim þótti 

ósanngjarnt voru þeir meðvitaðir um breytingar. Þeir sem voru barnslausir töluðu um að þeir 

myndu vilja betra samfélag fyrir sín börn og þeir sem áttu börn vildu að þau gætu talað um 
tilfinningar sínar og ólust upp við jafnrétti. Nökkvi talaði mikið um þetta og fannst þetta afar 

mikilvægt: 

„mér finnst mjög mikilvægt í uppeldi að börnin okkar megi að vera reið og þau mega vera 
leið og þau læra muninn á því hvernig þeim líður og hvernig þau eiga að haga sér“ 

Nökkvi var á því að það þyrfti jafnvel að huga ennþá betur að þessu með drengi, það er að 

þeir læri á tilfinningar sínar. Samfélag fyrir stelpur bjóði uppá meira frelsi hvað þetta varðar 
og því þarf að hlúa vel að strákunum okkar.  

4.4 Áhrif á samskipti kynjanna 

Þegar hugtökin um skaðlega karlmennsku og styðjandi kvenleika eru sett saman er 
áhugavert að skoða hvaða áhrif þau hafa á samskipti kynjanna. Viðmælendur virtust upplifa 

óöryggi í samskiptum sínum við hitt kynið þó það færi eftir aðstæðum. Flestir voru á því að 

stelpur ættu auðveldara með að tala um tilfinningar sínar. Mikael segir til dæmis:  
„já líka bara stelpur hafa einhvern meiri áhuga á þessum málum heldur en strákar. Þær gefa 

sig út fyrir það“ 

Mikael er þarna að vísa til þess að stelpur séu meira fyrir það að tala um hlutina. Þarna er 
hann hins vegar meira að tala um samskipti sín við vinkonur. Þegar kemur að 

ástarsamböndum upplifir hann óöryggi. Hann telur sig þurfa að vera harðan og eiga mikið af 

peningum til þess að heilla stelpur. Þetta á líka við um Óðinn þó hann segi það ekki beint. 
„mm ég myndi ekki hugsa út frá fjölskyldusjónarmiðum. Mér finnst ég þurfa að vinna, mér 

finnst ég þurfa að vinna fyrir sjálfum mér og alltaf að eiga nægan pening“ 

Í þessu samhengi er Óðinn þó aðeins að tala um að hann þurfi að eiga pening fyrir sjálfan sig 

en ekki endilega til þess að sjá fyrir fjölskyldu. Nökkvi talaði einnig um þetta og að hann hafi 
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átt erfitt með að leyfa stelpu að borga fyrir sig þá aðalega þegar hann var unglingur. Í dag 

upplifi hann hinsvegar jafnvægi í þessum málum og spáir lítið í þessu.  

Í heildina töldu karlmennirnir sig eiga í heilbrigðum og jákvæðum samskiptum við hitt 
kynið. Þegar rýnt var vel í viðtölin var þó hægt að sjá ýmislegt sem litaði samskipti þeirra. 

Þegar rætt var við viðmælendur um samskipti töluðu sumir um pressu sem þeir væru undir 

og vísuðu þar báðir í það að þetta gæti verið ástæða fyrir hárri sjálfsmorðstíðni drengja. 
Þegar Mikael var spurður út í stöðu kynjana innan samfélagsins segir hann: 

„við þurfum bara alltaf að vera hressir, og þetta er örugglega ástæðan fyrir því að 
það eru miklu fleiri sjálfsmorð hjá strákum.“ 

Þarna sést að hann hafi leitt hugann að því hvernig staðalmyndir geta haft áhrif á andlega 
heilsu karlmanna og hans eigin líka. Óðinn tekur undir þetta og þegar umræðan snýr að 

hlutverki kynjana innan heimilisins segir hann: 

„við erum að sjá sjálfsmorðstíðni drengja og þessar tilfinningalegu afleiðingar af karlmanni 
að berja konuna sína og heimilisofbeldi sem er eitthvað að hjá strákunum okkar“ 

Þarna vísar hann í orðræðuna um karlmenn sem ofbeldismenn og hvernig þeir eru dæmdir í 

samfélaginu og að litla hjálp sé fyrir þá að fá. Þetta virðist valda þeim óöryggi, þeir eiga að 
vera harðir og vinnusamir en á sama tíma mjúkir fjölskyldumenn. Andri sagðist ekki hafa 

upplifað óöryggi í samskiptum við hitt kynið en taldi að slíkt væri sennilega algengt á meðal 

karla: 

„Ég held að ég hafi ekki verið í þannig umhverfi að það hafi haft áhrif á hvorn vænginn 
sem er en ég held að það hafi ekki haft nein áhrif á mig þannig. Ekki eins og það gerir við 

marga að vera annað hvort í svona ofbeldi eða hinum megin og alveg í engri snertingu. Ég 

held að ég hafi nokkurn veginn sloppið við öfgann og því hafi það ekki haft nein áhrif á mig“ 

Viðmælendur voru að mestu sammála um að alvarlegasta tilfelli óheilbrigða samskipta 

væri heimilisofbeldi. Ofbeldi er eitt af viðteknum hugmyndum tengdri karlmennsku og vísar á 
skaðlega karlmennsku. Samkvæmt rannsóknum gera karlmenn oft lítið í því þegar kynbræður 

þeirra beita ofbeldi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2005). Rannsóknir hér á landi sýna að um 

42% kvenna hafi orðið fyrir einhvers konar ofbeldi í gegnum ævina (Elísabet Karlsdóttir og 
Ásdís A. Arnalds, 2014). Kynjahlutverk karla eru talin viðhalda og jafnvel auka ofbeldi gegn 

konum (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Þeir karlmenn sem viðtölin voru tekin við voru þó allir á 

því að þessi hegðun væri ekki í lagi og ætti ekki að viðgangast. Þetta væri alvarlegasta 
afleiðing skaðlegra staðalmynda og áhrif þeirra á samskipti.  

Viðmælendur fóru varlega í að tala um samskipti kynjanna. Svör þeirra voru þar einnig 
lituð af jafnréttisbaráttunni. Spurðir út í hvort þeim fyndist jafnréttisbaráttan valda þeim 

óöryggi í samskiptum voru þeir ekki sammála því. Andri sagði það vera frekar augljóst hvað 
þú mættir og mættir ekki og mikilvægt væri að fara ekki yfir mörk annarra. Sumum fannst 
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hlutirnir stundum vera ýktir en töldu umræðu um mörk vera nauðsynlega. Fá fyrirtæki 

virðast hafa jafnréttisstefnu eða viðbragðsáætlun gegn kynferðislegri áreitni (Katrín 

Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Hversu meðvitaðir viðmælendur voru verður 
því að teljast jákvætt.  

Sumir viðmælendanna unnu á vinnustað þar sem meirihluti var kvenkyns. Þeir töldu sig 

oft finna fyrir því að þeir væru í minnihluta og upplifa að sérstaklega eldri konur töluðu oft 
niður til karla sinna. Þeir upplifðu að körlum væri ekki treyst fyrir hefðbundnum 

kvennastörfum og þetta lagði Nökkvi sér í lagi áherslu á. Honum fannst stundum eins og það 

væri kraftaverk að hann væri að sinna heimilisstörfum. Þetta upplifði hann meira eins og litið 
væri niður á hann heldur en að verið væri að hrósa honum. Í þessu samhengi er athyglisvert 

að skoða mun á samkynhneigðum og gagnkynhneigðum pörum. Hjá samkynhneigðum 

pörum virðast húsverk oftast skiptast jafnt á milli einstaklinga. Í gagnkynhneigðum 

samböndum er það yfirleitt konan sem er meira heima og sinnir húsverkum (Halpern, Perry- 
Jenkins, 2016). Þó að karlmenn vilji taka taka virkari þátt í heimilisstörfum virðast þessar 

staðalmyndir viðgangast ennþá.  

4.5 Áhrif á tilfinningar og sjálfsmynd 

Oft á tíðum er talað um að karlmenn megi ekki vera of tilfinningaríkir og 

tilfinningaríkir karlmenn eru jafnvel oft taldir vera samkynhneigðir (Jón Ingvar Kjaran og 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013). Þetta hefur þó breyst með tíð og tíma og er orðið 
samþykktara í dag (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013). Konur eiga 
jafnframt að eiga auðveldara með að sýna tilfinningar sínar og umhyggju (Ásta Jóhannsdóttir 

og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011). Staðalmyndir kynjanna tengjast því líka tilfinningum og 

hafa áhrif á sjálfsmynd einstaklinga. Feður eru ólíklegri til að knúsa börnin sín og sýna 
sjaldnar tilfinningar eins og gleði og sorg (Þórdís Þórðardóttir, 2012). Þegar karlmenn sýna of 

miklar tilfinningar eru þeir jafnvel taldir vera samkynhneigðir. Margt er þó að breytast og er 

orðið algengara í dag að karlar tjái sig um tilfinningar sínar (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2013).  

Viðmælendur voru allir sammála um að stelpur ættu auðveldara með að tala um 

tilfinningar sínar hvort sem það væri uppeldislegt eða líffræðilegt. Margir þeirra höfðu 

upplifað að þurfa fela tilfinningar sínar til að virðast vera meiri karlmenn og þá sér í lagi 

Mikael: 

„já bara í jarðaför hjá afa mínum þegar ég var 13 ára þá ætlaði maður bara að vera harður 

og ekkert að fara gráta skiluru“ 

Við byrjum snemma að skapa okkur sjálfsmynd og er margt sem getur haft áhrif á hana. Á 

unglingsárum skipta vinir og félagar gríðarlega miklu máli og eru ungmenni gjörn á að festa 
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sig í skoðunum annara (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Sjálfsvirðing og sjálfsmat eru 

gríðarlega mikilvæg en þau ákvarða hvaða kröfur við setjum á okkur sjálf og hvort okkur 

finnst við verðug til að ná þeim (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019). Nökkvi hafði upplifað 
óöryggi á unglingsárum hvað þetta varðar. Hann taldi sig vera feiminn og hlédrægan og það 

væri ekki samþykkt: 

„..Ég var alveg að googla hvernig maður ætti að tala meira og vera opnari svona fyrir 
stelpur til að heilla stelpurnar..“ 

Staðalmyndir um karlmennsku virðast hafa skaðleg áhrif á tilfinningar drengja eða að 

minnsta kosti marga þeirra. Mikael og Nökkvi sögðu að þeir hafi átt erfitt með að tala um 

tilfinningar sínar og þá sérstaklega þegar þeir voru yngri. Nökkvi segir: 
„já hellingur maður hefur ekkert viljað segja hvernig manni liði þannig séð í alvöru, bara 

svona meira yfirborðskenndari hluti, kannski segir við þú veist kærustuna allavega fyrir 12 

árum sko að hún eigi bara að segja það sem henni finnst og þetta er allt í lagi og eitthvað 
svoleiðis og sjálfur myndi maður svo bara ljúga skiluru“ 

Mikael var nokkuð sammála þessu en taldi sig þó vera að sjá miklar breytingar og var 

ánægður með það. Hann sagði vini sína ekki tala mikið um tilfinningar sín á milli og nefnir þar 
dæmi: 

„Vinkonur, eins og vinur minn, foreldrar hans voru að skilja um daginn. Hann sagði mér það 

ekki, ég bara frétti það í gegnum eitthvað fólk, þú veist þetta er einn af mínum bestu vinum 
og hann einhvern veginn vildi ekki segja okkur þetta, strákunum“ 

Hann sagðist upplifa að strákar ættu almennt auðveldara með að tala um þessa hluti við 

stelpur. Óðinn var á sama máli og sagðist frekar tala um tilfinningar við stelpuvini sína.  
Tilfinningavandi hjá strákum er oft talinn vera meira áberandi heldur en hjá stúlkum. 

Þeir sýna tilfinningar sínar með ákveðinni hegðun á meðan stelpur reyna að fela þær (Auður 

Magndís Auðardóttir, 2014). Samkvæmt rannsóknum eru stelpur líklegri til að gera tilraun til 
sjálfsvígs en mun fleiri drengir falla fyrir eigin hendi (Hildur Björk Sigurbjörnsdóttir, 2014). 

Líkt og viðmælendur komu að þegar þeir töluðu um samskipti kynjanna tengdu þeir þau 

mikið við tilfinningar. Þeir voru á því að karlar þyrftu að tjá sig frekar um tilfinningar sínar og 
að annað gæti haft skelfilegar afleiðingar.  

Eins og fram hefur komið eru feður ólíklegri til að sýna börnum sínum tilfinningar og 

taka utan um þau. Nökkvi taldi sig hafa upplifað þetta og sá skýran mun á sínu uppeldi og 
uppeldi systur sinnar: 

„..Ég hef aldrei munað eftir því að pabbi minn hafi sagst elska mig, ég held það sé 

bara eitthvað sem hann er ófær um að segja við strákana sína, ég veit ekki hvort hann hafi 
sagt það við systur mína sko.“ 
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Þetta fannst Nökkva mikilvægt að myndi breytast þegar kæmi að uppeldi sinna barna. Hann 

hafði upplifað að eiga erfitt með að tjá sig um tilfinningar sínar en hefði bætt sig þar. Bæði 

Óðinn og Andri töldu sig eiga frekar auðvelt með að tjá tilfinningar sínar og að það hafi alltaf 
verið þannig. Þeim fannst það þó ekki vera staðreyndin um alla í kringum sig og töldu 

skaðlega karlmennsku hafa skelfilegar tilfinningalegar afleiðingar. Óðinn talaði sérstaklega 

um þetta: 
„já en það er líka samt sem áður eins og að gráta eins og þegar í svona tilfinninga eins og 

þegar barnið þitt fæðist og hérna já síðan kannski af gleði og væntumþykju en sorg, nei, við 
erum ekki kominn á þann stað enþá“ 

Óðinn talar hér um hvernig karlmenn eigi almennt erfitt með að gráta á sorgarstundum. Það 
virðist vera í lagi fyrir þá að gráta af gleði og væntumþykju en ekki sorg. Andri talaði lítið um 

tilfinningar að öðru leyti og taldi sig standa vel þar. Hann reyndi eftir bestu getu að tjá sig um 

tilfinningar sínar. 
 

 

 
 

 



25 

5 Umræður 

Hér verður gert grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og þær tengdar við 

fyrri rannsóknir. Rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með verður svarað hér og 

niðurstöður dregnar saman.   
Ljóst er að staðalmyndir höfðu mótandi áhrif á uppvöxt þeirra fjögurra karlmanna 

sem viðtöl voru tekin við. Svör viðmælanda samsvara þeim staðalmyndum sem gilda í nútíma 

samfélagi. Einnig kom fram að viðmælendur hafa áhyggjur af stöðunni og eru meðvitaðir um 
að sumt þurfi að breytast. Staðalmyndir eru breytilegar á milli kynslóða. Megintilgangur 

rannsóknarinnar var að athuga hvaða skaðlegu áhrif þessar staðalmyndir gætu haft á 

karlmenn og á samskipti þeirra við hitt kynið.  

Samkvæmt Ingólfi Ásgeiri Jóhannssyni (2005) er karlmennska oft tengd völdum og 

líkamlegum yfirburðum á meðan kvenmennska er tengd við veikleika og valdaleysi. Þó að 

þessar hugmyndir séu að breytast eru staðalmyndir ennþá til staðar. Þeir karlmenn sem 

taldir eru kvenlegir eru oft álitnir samkynhneigðir (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir 
Jóhannesson, 2013). Gagnkynhneigðir karlmenn eiga það frekar til að aðlagast 

staðalmyndum um ríkjandi karlmennsku til þess að samfélagið líti ekki á þá sem 

samkynhneigða (Davis-Delano, Morgan, 2016). Fyrirmyndir hljóta hins vegar að spila stóran 
þátt. Flestir viðmælendur töluðu um feður sína sem ákveðna karlmennskufyrirmynd. Fram 

hefur komið að koma feðra að uppeldi barna sinna sé mikilvæg. Þeir viðmælendur sem áttu 

feður sem virtust hafa verið mikið til staðar voru nokkuð öruggir með tilfinningar sínar og 
töldu sig ekki eiga í miklum vandræðum með að tjá þær við ákveðnar aðstæður. Enginn 

viðmælandanna var þó til í að tjá sig mikið um tilfinningar við aðra karlmenn. Þeir vildu vera 

harðir af sér, duglegir og vinnusamir líkt og þeirra feður höfðu verið. Einn viðmælanda talaði 

þó öðruvísi um föður sinn og að hann hefði upplifað óöryggi með tilfinningar sínar. Hann var 

þó mjög meðvitaður um það og var mjög annt um að það yrði ekki eins með sín eigin börn.  

Samskiptahæfni er hæfni fólks til að eiga í samskiptum við aðra einstaklinga. Hún 

byggir á gagnkvæmu trausti, hæfni til að setja sig í spor annarra, leysa úr ágreiningsmálum, 
sýna samúð og vera réttlátur og sanngjarn (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007). Fræðsla um 
samskipti kynjanna er ábótavant á vinnustöðum og sér í lagi þar sem annað kynið er í miklum 

meirihluta (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Tíðarandinn er ennþá sá 
að mörgu leyti að samskipti kynjanna eru ekki byggð á jafningjagrundvelli. Greining á bókinni 
,,Mannasiðir Gillz“ varpar ljósi mjög óheilbrigð samskipti þar sem karlmenn eru hvattir til að 

líta niður á konur að einhverju leyti (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 
2011). Þessi samskipti virðast eiga sér stað í samfélaginu. Flestir viðmælendur höfðu orðið 

varir við þau. Einn viðmælanda vann á vinnustað þar sem meirihluti voru karlmenn. Hann 
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hafði séð framkomu til kvenna sem honum þótti ekki í lagi. Þessi samskiptu einkenndust oft 

af körlum sem þóttu konur ekki nógu hæfar til að sinna ákveðnum athöfnum innan 

starfssviðsins.  

Einnig var rætt um andlegt og líkamlegt ofbeldi sem viðmælendur töldu vera hvað 

óheilbrigðustu samskiptin. Þetta þótti þeim áhyggjuefni og töldu þetta ekki hafa síður 

skaðleg áhrif á karlmenn. Allir virtust þeir þó eiga í jákvæðum samskiptum við hitt kynið og 
báru virðingu fyrir þeim.  

Þegar rýnt var í viðtöl virtust þeir margir hafa upplifað neikvæð samskipti frá hinu 

kyninu. Konur settu þá í ákveðin hlutverk, sem sterka karlmenn. Karlmenn sem vinna í 

týpískum kvennastörfum hafa upplifað þetta (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 
2015). Samskipti kynjanna eru oft lituð af kynjakerfinu og hjálpa til við að viðhalda því eins og 

það er (Gerður Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011). Staðalmyndir um karla innan 

kynjakerfisins einkennast af því að þeir séu duglegir, vinnusamir og sterkir. Konur virtust nýta 
þessa eiginleika til fá þá til að sinna hefðbundnum karlaverkefnum innan vinnustaðarins. Þeir 

viðmælendur sem fengu hól fyrir að sinna heimilisstörfum eða heyrðu að mönnum væri 

hrósað sérstaklega fyrir það þótti það ekki jákvætt. Þeir töldu að þetta viðheldi hugmyndum 
um staðalmyndir kynjanna og fannst að með þessu væri litið niður á karlmenn.  

Staðalmyndir um kynin virtust ekki hafa haft alvarleg áhrif á viðmælendur. Þeir höfðu 

upplifað að bæla tilfinningar sínar en vissu betur núna. Þeir vildu vera fjárhagslega vel staddir 
en flestir tóku fjölskyldulíf fram yfir það. Hugmyndir þeirra lituðust þó af staðalmyndum og 

að mörgu leyti voru þeir meðvitaðir um það. Viðmælendur voru þó allir sammála um að 
staðalmyndir gætu haft skaðleg áhrif á samfélagið. Þeir lýstu yfir áhyggjum sínum og 

sérstaklega áhrif staðalmynda á unga drengi. Sumir viðmælendanna nefndu jafnvel 
sjálfsmorðstíðni drengja í þessu samhengi.  

Staðalmyndir í heildina virtust bæði hafa jákvæð og neikvæð áhrif á viðmælendur. 
Þegar þeir horfðu á skaðleg áhrif staðalmynda reyndu þeir allt hvað þeir gátu til að falla ekki í 

þá gildru. Þeir voru meðvitaðir um að hlutirnir þyrftu að breytast og sáu breytingar. Uppeldi 

karlanna litaðist af staðalmyndum og margar skoðanir þeirra í takt við það. Það á meðal þó 
aðallega þegar kemur að vinnusemi en flestum viðmælendum þótti mikilvægt að vinna 

mikið. Þeir vildu sjá karla tala meira um tilfinningar og voru meðvitaðir um þær félagslegu 

afleiðingar sem það hefði annars í för með sér.  
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6 Lokaorð  

Há sjálfsmorðstíðni drengja hefur lengi verið til umræði en karlmenn eru líklegri til að 

fremja sjálfsvíg heldur en konur og deyja yngri (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2005). Þegar 

þessi rannsókn fór af stað hafði höfundur þetta á bak við eyrað en voru þetta ekki lykilhugtök 
rannsóknarinnar. Ef huga á hinsvegar að úrbótum er vert að hafa þessar staðreyndir í huga.  

Þær staðalmyndir sem til eru um karlmennsku eru heldur þröngar og segja að 

karlmenn eiga að vera duglegir, vinnusamir og sýna litlar tilfinningar (Ásta Jóhannsdóttir og 
Kristín Anna Hjálmarsdóttir, 2011). Þessar hugmyndir virðast hafa áhrif á sjálfsmynd 

karlmanna og val þeirra á vinnu og ákvarðanatöku í lífinu. Kröfur sem karlmenn setja á 

sjálfan sig eða samfélagið eru að mörgu leyti óraunhæfar. Karlmenn eiga að vera fyrirvinna 
en sinna heimilinu, vera tilfinningaríkir en samt harðir af sér (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2005).  

Ljóst er að þær staðalmyndir um karlmennsku og þá sér í lagi skaðleg karlmennska 
hefur mikil áhrif á líf karlmanna. Karlmenn reyna að uppfylla kröfur sem samfélagið setur á 

þá. Staðalmyndir eru til um flesta hópa, stóra sem smáa, og eru þær fyrirfram ákveðnar 

hygmyndir sem við gefum okkur um þá (Auður Magndís Auðardóttir, 2014). Það að upplifa 
sig sem hluti af ákveðnum hóp er ekki endilega neikvætt. Þegar staðalmyndir um þennan 

tiltekna hóp hafa neikvæð áhrif á einstakling er vert að athuga það. Staðalmyndir um 

karlmennsku þurfa að vera víðtækari og það þarf að vera pláss fyrir alla. Staðalmynd um 
karlmenn er fremur einhæf og er hægt að sjá það greinilega á niðurstöðum viðtalanna. Svör 

karlmannanna um staðalmyndir voru mjög svipuð og vildu þeir allir uppfylla svipaðar kröfur. 

Hvort sem viðmælendur gerðu sér grein fyrir því eða ekki reyndu þeir að uppfylla einhverjar 
kröfur um staðalmyndir. Mikil tilfinningaleg bæling virðist vera til staðar, sérstaklega á 

unglingsárum. Mikilvægt er að halda umræðunni gangandi og kafa betur ofan í rót 
vandamálsins. Karlmenn þurfa að öllum líkindum meira svigrúm til að tala og tjá sig um 
tilfinningar sínar. Staðalmyndir um karlmenn þyrftu að vera fjölbreyttari og allar gerðir 

karlmennsku samþykktar.  
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Viðauki A: Spurningalisti  

1. Þegar þú hugsar um orðið karlmennska, hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug? 

2. Hvað myndir þú telja vera góða karlmennsku fyrirmynd? 

3. Hvað myndir þú telja að væri staðalímynd samfélagsins um karlmennsku? 
4. Hafa staðalmyndir um karlmennsku einhvern tíman haft neikvæð áhrif á líf þitt eða 

ákvarðanir sem þú tekur? 

5. Hafa staðalmyndir um karlmennsku einhvern tíman haft neikvæð áhrif á þig í 
samskiptum og þá sérstaklega við hitt kynið? 

6. Hvað telur þú að hafi mótað þínar hugmyndir um karlmennsku? 

7. Ef þú hugsar um barnæsku þína, upplifðir þú einhvern tíman að þú mættir ekki gera 

hlutina á ákveðin hátt eða þyrftir að gera þá á ákveðin hátt afþví að þú varst strákur? 

8. Upplifðir þú sem barn að kynin væru öðruvísi fyrir utan lífræðilega þætti? 

9. Hvað myndir þú telja vera kveinleika? 
10. Telur þú að ímyndir um kvenleika og karlmennsku hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á 

samskipti kynjana? 
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  Viðauki B: Upplýst samþykki  

 

Ég, María Rut Róbertsdóttir er að vinna að lokaverkefni mínu til BA prófs við háskóla 
íslands. Rannsókn mína vinn ég með leiðbeinanda mínum, Jóni Ingvari Kjaran.  

Í þessari rannsókn leitast ég svara við áhrifa staðalmynda á líf karlmanna. Til að fá svör 
við þessu tek ég viðtal við fjóra karlmenn og vinn rannsóknina út frá þeim. Með þessu vil ég 

sjá hvaða tilfinningalegu afleiðingar skaðlegar staðalmyndir um karlmennsku geta haft. 

Hvert viðtal tekur um 40-60 mínútúr og byggist á tíu spurningum ásamt umræðum. 

Ekkert svar er rangt og leitast ég einungis eftir þínum skoðunum og hugsunum.  

Ég mun taka upp viðtalið og síðar afrita það. Fyllsta trúnaðar verður gætt og munu nöfn 
viðmælanda hvergi koma fram í rannsókninni. Ef þér finnst einhverjar spurningar óþægilegar 

þá er þér frjálst að slepp því að svara þeim. Einungis ég, María Rut Róbertsdóttir mun hafa 

aðgang að þessum viðtölum og upptökum. 

Með þessari undirskrift samþykkir þú þáttöku þína í þessari rannsókn  
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