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Útdráttur 
Japanskar konur hafa vissulega lagalegan rétt á launaðri vinnu en hefðbundnar hugmyndir um 

hlutverk konunnar er það sem aftrar þeim frá því að geta sinnt slíkri vinnu. Þessi ritgerð fjallar um 

staðalímyndir japanskra kvenna og hvernig þær hafa áhrif á stöðu þeirra á vinnumarkaðnum og 

hvernig þær takast á við þessa stöðu sína.  

Það verður farið stuttlega yfir stöðu kvenna á japönskum vinnumarkaði eins og hún er með 

stuttum samanburði við Ísland, einkum á sjöunda og áttunda áratugnum, þegar staða íslenskra 

kvenna var einna líkust stöðu japanskra kvenna nú. Uppbyggingu japanska sjálfsins verður lýst út 

frá hlutverkum og skyldum sem fólk gegnir gagnvart samfélaginu. Áhrifin sem staðalímynd 

japönsku konunnar og hennar menningarbundnu hlutverk hafa á stöðu konunnar á vinnumarkaðnum 

verða tekin fyrir. Fjallað verður um það hvernig menningarlegt hlutverk konunnar skarast á við 

raunverulegar þarfir hennar og hvernig öll þau mismunandi viðhorf fólks og yfirvalda þrýsta á 

konur í fleiri en eina átt, án þess að gera þeim valið auðveldara.  

Það verður fjallað um það hvernig konur þurfa að taka upp karlmannssjálf ef þær vilja góða 

vinnu. Minnst verður á það hvernig það nýtist japönskum konum að öðru leyti að sinna 

áframhaldandi móðurhlutverki á vinnustaðinn. Samanburður við Ísland skýtur upp kollinum af og 

til í gegnum ritgerðina en sérstaklega í þessu samhengi. Mismunandi viðhorf kvenna til síns 

menningarlega bundna hlutverks verða tekin fyrir, í báðum löndum, því konur eru ekki einsleitur 

hópur meða eina skoðun og eitt álit. Sitt þykir hverri um húsmóðurhlutverkið. Upp úr því kemur hin 

japanska millistéttar-atvinnuhúsfreyja til sögunnar, staðalímynd hinnar fullkomnu konu og það 

hvernig japanskar konur takast á við það að uppfylla ekki þær kröfur sem staðalímyndum fylgja á 

hefðbundinn hátt. Lítill þáttur karla í heimilisverkum verður einnig nefndur.  

Japanskar konur eru þess full meðvitaðar hvaða fríðindi þær fara á mis við vegna hallandi stöðu 

sinnar á vinnumarkaðnum en það sést einnig að þær njóta frelsisins sem þeim gefst í staðinn. 

Ýmislegt kemur í ljós sem bendir til þess að sú hugmynd að konum sé síður treystandi til vinnu en 

körlum sé á rökum reist en ástæðurnar reynast aðrar en staðlaðar hugmyndir segja til um.  

Að lokum verður almennur samanburður á stöðu kvenna á vinnumarkaði Japans dagsins í dag 

við stöðu kvenna á vinnumarkaðnum á Íslandi 1970-1980.  

Þær spurningar sem reynt verður að svara eru eftirfarandi, með rannsóknarspurninguna aftast:  

Hversu rétt er hin staðlaða ímynd japönsku konunnar? Byggist hún á raunverulegum aðstæðum 

nútímakvenna í Japan? Hvað finnst konunum sjálfum, finnst þeim þetta lýsa daglegu lífi venjulegrar 

konu? Hvernig er raunveruleg staða kvenna lík eða frábrugðin þessari staðalímynd? Hver er 

sjálfsmynd japanskra kvenna og hvernig rímar hún við félagslegan og menningarlegan veruleika 

þeirra? Og hvernig er samanburðurinn við Ísland?  
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Inngangur  
Um heim allan hafa konur svipaðri stöðu að gegna gagnvart samfélagi sínu, hver í sínum 

heimshluta. Þeirra helsta hlutverk er að vera börnunum sínum góð móðir og manni sínum góð 

eiginkona. Innan iðnaðarsamfélaga virðist þetta viðhorf breytast hægt miðað við ýmsar aðrar 

breytingar sem eiga sér stað. Kynjajafnrétti hefur þar einkum aukist síðan í seinna stríði og er Japan 

þar engin undantekning. Réttur kvenna til vinnu er ein krafan sem barist hefur verið fyrir en það 

hefur gengið seint að ná því fram í japönsku samfélagi. Konur hafa þar vissulega lagalegan rétt á 

launaðri vinnu en fastmótaðar hefðbundnar hugmyndir um hlutverk konunnar er það sem aftrar 

þeim frá því að geta sinnt slíkri vinnu. Þessi ritgerð fjallar um staðalímyndir japanskra kvenna og 

hvernig þær hafa áhrif á stöðu kvenna á vinnumarkaðnum og hvernig konur takast á við þessa stöðu 

sína.  

Það verður farið stuttlega yfir stöðu kvenna á japönskum vinnumarkaði eins og hún er orðin með 

stuttum samanburði við Ísland, einkum á sjöunda og áttunda áratugnum, en þá var staða íslenskra 

kvenna einna líkust stöðu japanskra kvenna nú. Uppbyggingu japanska sjálfsins verður lýst út frá 

hlutverkum og skyldum sem fólk gegnir gagnvart samfélaginu. Áhrifin sem staðalímynd japönsku 

konunnar og hennar menningarbundnu hlutverk hafa á stöðu konunnar á vinnumarkaðnum verða 

sérstaklega tekin fyrir sem og það hversu sterk þessi ímynd er. Fjallað verður um það hvernig 

menningarlegt hlutverk konunnar skarast á við raunverulegar þarfir hennar og hvernig öll þau 

mismunandi viðhorf fólks og yfirvalda þrýsta á konur í fleiri en eina átt, án þess að gera þeim valið 

auðveldara.  

Farið verður í það hvernig konur þurfa að taka upp karlmannssjálf ef þær vilja almennilega vinnu 

og hvernig það nýtist þeim að sinna áframhaldandi móðurhlutverki þegar á vinnustaðinn er komið. 

Samanburður við Ísland skýtur upp kollinum af og til í gegnum ritgerðina en sérstaklega í þessu 

samhengi. Mismunandi viðhorf kvenna til síns menningarlega bundna hlutverks verða tekin fyrir, í 

báðum löndum, því konur eru ekki einsleitur hópur meða eina skoðun og eitt álit. Sitt þykir hverri 

um húsmóðurhlutverkið. Upp úr því kemur hin japanska millistéttar-atvinnuhúsfreyja til sögunnar, 

staðalímynd hinnar fullkomnu konu og það hvernig japanskar konur takast á við það að uppfylla 

ekki þær kröfur sem staðalímyndum fylgja á hefðbundinn hátt. Þáttur karla í heimilisverkum verður 

einnig nefndur.  

Það mun koma fram að konur eru þess full meðvitaðar hvaða fríðindi þær fara á mis við vegna 

hallandi stöðu sinnar á vinnumarkaðnum en það sést einnig að þær njóta frelsisins sem þeim gefst í 

staðinn og vilja ekki skipta því út. Ýmislegt kemur í ljós sem bendir til þess að sú hugmynd að 

konum sé síður treystandi til vinnu sé á rökum reist en ástæðurnar reynast aðrar en staðlaðar 

hugmyndir segja til um.  

Að lokum verður almennur samanburður á stöðu kvenna á vinnumarkaði Japans dagsins í dag 
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við stöðu kvenna á vinnumarkaðnum á Íslandi 1970-1980.  

Þær spurningar sem reynt verður að svara eru eftirfarandi, með rannsóknarspurninguna aftast:  

En hversu rétt er þessi ímynd? Byggist hún á raunverulegum aðstæðum nútímakvenna í Japan? 

Hvað finnst konunum sjálfum, finnst þeim þetta lýsa daglegu lífi venjulegrar konu? Hvernig er 

raunveruleg staða kvenna lík eða frábrugðin þessari staðalímynd? Ég spyr: Hver er sjálfsmynd 

japanskra kvenna og hvernig rímar hún við félagslegan og menningarlegan veruleika þeirra? Og 

hvernig er samanburðurinn við Ísland? 

Vinnumarkaðurinn  
Eins og í fleiri löndum var launavinna talin verk karlmannsins í Japan en litið svo á að konur 

sæju um heimilið. Ef litið er á sögu vinnumarkaðsins frá seinna stríði má sjá að þær konur sem unnu 

launavinnu unnu einna helst innan fjölskyldufyrirtækis, eða 43,4% allra vinnandi kvenna. Það 

breyttist hratt og þeim hafði fækkað niður í 10,6% árið 2000 (Gottfried, 2008, bls. 183). Þessi 

breyting er talin vera til komin vegna þess að konur eru farnar að færa sig meira út fyrir 

fjölskyldufyrirtækið og yfir á ytri vinnumarkað, og þá sérstaklega í hlutastörfin. Milli 1985 og 2007 

tvöfaldaðist hlutfall vinnandi kvenna í hlutastarfi (North, 2009, bls. 24). En þrátt fyrir þetta eru 

starfsmenn fjölskyldufyrirtækja enn sem áður líklegri til þess að vera kvenkyns en karlkyns (árið 

2001 voru konur 82% af starfsmönnum fjölskyldufyrirtækja en karlmenn einungis 18%) (Gottfried, 

2008, bls. 183). Kaye Broadbent bendir á í aftanmálsgrein nr. 10 á blaðsíðu 145, með því að vitna í 

rit Eiko Shinotsuka frá 1988 (Nihon no joshi rôdô. Tókýó: Tôyô Keizai Shinpôsha) að hlutfall 

kvenna á vinnumarkaðnum hafi staðið í stað á árunum 1920-1980 og Scott North segir hlutfallið 

einungis hafa vaxið um 7% síðan þá (North, 2009, bls. 24). Hlutfallslega eru því nokkurn veginn 

jafn margar konur á vinnumarkaðnum nú og áður; það sem breyttist var hvers konar stöðu þær fá og 

hvers konar vinnu þær taka sér fyrir hendur.  

Aðstæður eftirstríðsáranna á Íslandi voru öðruvísi. Efhagsleg farsæld gerði það að verkum að 

störfum fjölgaði og eftirspurn eftir vinnuafli jókst mun fyrr en í Japan og með hækkandi 

menntunarstigi kvenna „streymdu [þær] út á vinnumarkaðinn“ (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 

1994, bls. 105 og Kristín Jónsdóttir, 2007, bls. 21). Hröð aukning varð á þátttöku kvenna á 

vinnumarkaðnum eftir þetta en bara á sjö ára tímabilinu milli 1963 og 1970 varð tæplega 44% 

fjölgun meðal giftra kvenna í launavinnu, sem er gríðarlegt í samanburði við nánast óbreytt hlutfall 

kvenna á japönskum vinnumarkaði á sama tíma. Um 1980 voru hlutföllin þar með komin í um 77% 

á Íslandi og um það bil 56% í Japan. Árið 2011 komst Japan svo upp í 60% og Ísland var aftur 

komið niður í 77% eftir að hafa farið hæst í rúmlega 80% þegar best lét (Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, 1994, bls. 105 og 107; OECD, 2011, bls. 155 og Hagstofa Íslands, 2012, bls. 2).  

Þensluár Japans voru á sjöunda áratugnum og upp úr þeim eða um 1970 fóru japanskir 
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atvinnuveitendur í auknum mæli að ráða fólk í hlutastörf og í tímabundin störf í staðinn fyrir hina 

svonefndu lífstíðarráðningu (Gottfried, 2008, bls. 181). Þrátt fyrir þessi heiti, þá er munurinn í 

vinnustundum hlutastarfsmanna og starfsmanna í fullri vinnu talið ekki svo mikill. Gottfried bendir 

á að lagaleg skilgreining á hlutastarfi í Japan miðist út frá fjölda vinnustunda annarra starfsmanna 

sem vinna svipaða vinnu innan sama fyrirtækis og að það gæti leitt til þess að hlutastarfsmenn vinni 

það langa vinnuviku að það væri til jafns við venjulegt fullt starf (Act on Improvement, etc. of 

Employment Management for Part-Time Workers nr. 76/1993. og Gottfried, 2008, bls. 184). Þetta 

sama hafa ýmsir aðrir fræðimenn einnig bent á og virðast flestir vera á sama máli og Gottfried um 

að það sé athugavert að fjöldi stunda sem hlutastarfsmaður má vinna skuli ekki vera takmarkaður 

við ákveðið margar vinnustundir (sjá til dæmis Broadbent, 2003). Þótt þeim þyki þetta undarlegt 

fyrirkomulag, þá skal bent á það að á Íslandi er grunnskilgreiningin á hlutastarfi svipuð, ef ekki eins. 

Munurinn á íslensku lögunum og þeim japönsku liggur þá helst í því að í þeim íslensku er tekið 

fram að ef ekki er annar starfsmaður í svipuðu starfi til samanburðar, þá skal farið eftir 

kjarasamningum hverju sinni og ef kjarasamningur liggur ekki fyrir, að miða þá út frá öðrum 

gildandi lögum, kjarasamningum eða venju. Japönsku lögin nefna ekkert slíkt (Act on Improvement, 

etc. of Employment Management for Part-Time Workers nr. 76/1993. og Lög um starfsmenn í 

hlutastörfum nr. 10/2004). Svo virðist sem skilgreining íslenskra laga á hlutastarfsmanni sé þrengri 

heldur en skilgreining þeirra japönsku og kannski það sé þá líka rétt athugað hjá fræðimönnum að 

þetta geti ýtt undir það að svokallaðir hlutastarfsmenn í Japan vinni á við fulla vinnuviku. 

Skilgreining orðsins lífstíðarráðning getur einnig verið örlítið villandi en síðan á 9. áratugnum 

merkir lífstíðarráðning einungis ráðning fram að eftirlaunum í staðinn fyrir ráðningu fram að 

eiginlegum lífslokum líkt og áður (Broadbent, 2003, bls. 11). Annars merkir lífstíðarráðning að 

viðkomandi er ráðinn í fast fullt starf og hvorki tímabundið starf né hlutastarf teljast sem 

lífstíðarráðning, jafnvel þótt hlutastarfið sé framtíðarstarf (sjá flest ef ekki öll rit um hlutastörf eða 

vinnumarkaðinn í Japan). Öll þau ráðningarform sem ekki eru lífstíðarráðning má kalla 

óhefðbundna ráðningu.  

Eins og minnst var á ofar, þá hafði ráðningarformið í Japan breyst frá því á fimmta áratugnum en 

það var ekki það eina sem hafði tekið breytingum. Fólkið sem var ráðið í þessar stöður var ekki það 

sama og fyrr. Nú voru það aðallega mæður, ungt fólk og eldra fólk sem fékk þessa svokölluðu 

óhefðbundnu ráðningu. Með öðrum orðum þá var sú lífstíðarráðning sem bauðst áfram boðin 

karlmönnum. Broadbent talar um að giftar konur (mæður) hafi fengið sérstaka athygli en það telur 

hún vera vegna þess að á þessum uppgangsárum voru æ fleiri ungmenni sem ákváðu að vera lengur 

í skóla og mennta sig frekar heldur en að fara strax út á vinnumarkaðinn (2003, bls. 6). Þar sem 

lífstíðarráðning er kostnaðarsöm fyrir fyrirtæki, þá var þessi hópur kjörinn til þess að spara á og er 

enn (Gottfried, 2008, bls. 4 og 184). 
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Til þess að skilja hvernig fyrirtæki gátu sparað á því að ráða fólk í hlutastarf eða þá í tímabundið 

starf, þá skal vitnað í þær Heidi Gottfried og Kaye Broadbent, en þær hafa mikið rannsakað 

starfsumhverfi Japans. Þær nefna það að hlutastarfsmenn og tímabundnir starfsmenn fá hvorki sömu 

laun né hafi sömu réttindi og fastráðnir starfsmenn í fullu starfi. Svo nokkur dæmi séu tekin, þá fær 

fastráðinn launamaður í fullu starfi greitt í lífeyrissjóð, er tryggður, fær hina ýmsu bónusa, 

reglulegar stöðu- og kauphækkanir og á möguleika á að vinna sig sífellt hærra upp metorðastigann 

innan fyrirtækisins. Þessi atriði eru ekki sjálfsögð fái viðkomandi óhefðbundna ráðningu 

(Broadbent, 2003, bls. 11 og Gottfried, 2008, bls. 188). Með því að ráða fólk án þess að þurfa að 

huga að öllum þessum kjörum sparar fyrirtækið sér bæði vinnu og pening. Svo ekki sé minnst á það 

sem það sparar sér seinna meir, ef starf viðkomandi verður úrelt, að þurfa ekki að sitja uppi með 

launagreiðslur til fastráðins lífstíðarstarfsmanns í fullu starfi sem ekki gegnir neinu skilmerkilegu 

hlutverki innan fyrirtækisins.  

Staðalímyndir og menningarlega bundin hlutverk kvenna  
Gott er að minnast á það strax að japanska sjálfið er ekki skilgreint út frá sömu 

einstaklingshugsun og gert er á Vesturlöndum. Það er frekar skilgreint út frá félagslegum skyldum 

hvers og eins, eins og við á hverju sinni. Mismunandi aðstæður kalla á mismunandi sjálf. Um leið 

og hjón eignast barn fara þau til dæmis að kalla hvort annað mömmu og pabba (jp. ママ og パパ).  

Maður sem er yfirmaður í fyrirtæki er aldrei kallaður annað en yfirmaður (jp. 社長) af starfsfólki 

sínu. Hann talar jafnvel um sjálfan sig í þriðju persónu og kallar sig yfirmann þegar hann talar um 

sjálfan sig í því hlutverki. Þannig gerir hann greinamun á öllum þeim mismunandi hlutverkum og 

sjálfum sem hann hefur að bera með því að taka fram hvaða hlutverki sjálfið sem hann talar með 

hverju sinni gegnir. Það er því alltaf ljóst hvort það er yfirmanns-sjálfið, föður-sjálfið eða vinar-

sjálfið sem talar (sjá til dæmis Kondo, 1990, bls. 26; Ashwell, 2000, bls. 36 og White, 2002, bls. 

104). Orðið „ég“ er hlutfallslega lítið notað í japönsku samanborið við indó-evrópskt mál eins og 

íslenskuna.  

Þar sem sjálfið er breytilegt þá fær fólk nýtt menningarlegt gildi innan samfélagsins við 

stöðubreytingu líkt og þeirri sem fylgir barnsburði eða hjónabandi. Nýrri samfélagsstöðu fylgja svo 

bæði nýjar skyldur gagnvart öðrum sem og nýjar væntingar af hálfu annarra (White, 2002, bls. 105). 

Það þykir til dæmis enn nokkuð sjálfsagt að eftir að hafa alið barn, þá taki uppeldið yfir líf kvenna. 

Móðurhlutverkið er þeirra nýja sjálf og helsta hlutverk, því konan er fyrst og fremst móðir. Hins 

vegar, áður en þessar viðamiklu stöðubreytingar eiga sér stað og móðurhlutverkið tekur yfir, þá er 

menningarleg staða konunnar önnur og væntingarnar eftir því. Á meðan hún er enn ógift og 

barnlaus, þá hefur konan leyfi samfélagsins til þess að einbeita sér í friði að því að vinna launavinnu, 

þar sem það er gert ráð fyrir því að hún sé að því til þess að styðja sína nánustu fjölskyldu. Sem 
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ógift kona er hennar nánasta fjölskylda, það fólk sem býr undir sama þaki og hún, foreldrarnir, 

systkin og hugsanlega afi og amma í föðurætt. Þegar hún giftir sig svo, þá er búist við því af henni 

að hún hætti að vera hlýðin dóttir og verði auðmjúk eiginkona í staðinn og fari að eignast börn. Hún 

skal hætta að vinna og taka þess í stað að sér hlutverk dyggu eiginkonunnar sem styður eiginmann 

sinn í því sem hann tekst á við í sínu starfi með því að hugsa um heimilið svo hann geti einbeitt sér 

almennilega að vinnunni (White, 2002, bls. 108 og 126).  

Staðalímynd japanskra kvenna er svipuð hvort sem er innan Japans eða utan. Hún þykir jafnvel 

nógu sjálfsögð innanlands til þess að vera hin óformlega opinbera ímynd japönsku konunnar. Þetta 

kvenlega andlit sem land og þjóð vill sýna út á við er af hinni heimavinnandi húsmóður sem sér 

algerlega um heimilið, börnin og allt það sem þarf að huga að í hinu daglega uppihaldi heimilis. 

Innan Japans er ímyndin sú að hún hugsi vel um menntun barnanna, að hún sjái um fjármál 

heimilisins sem og viðhald þess. Hún vinnur ekki launavinnu en tekur ýmis námskeið, sér til 

skemmtunar og fróðleiks (sjá t.d. Kondo, 1990, bls. 281, Koyama, 2000, bls. 180 og Broadbent, 

2003, bls.4). Japanskar konur þykja bljúgar og einkar kurteisar í máli og framkomu (Ogawa, 2000). 

Eiginmaðurinn sér fyrir þeim og fjölskyldunni allri (Gottfried, 2008, bls. 186). Þær eru sagðar helga 

sig heimilinu og börnunum og framtíð þeirra upp að þvílíku marki að þær eru kallaðar atvinnu-

húsfreyjur. Ef svo vill til að þær fara út að vinna, þá eru þær taldar svo tengdar heimili og fjölskyldu 

að þær geti ekki gefið sig nægjanlega fram til vinnunnar, það er að segja, því er trúað að þær muni 

láta heimili og fjölskyldu ganga svo fyrir hagsmunum fyrirtækisins svo það bitni á því. Trú á þessa 

skoðun nota atvinnuveitendur til þess að réttlæta lágt kaup og léleg kjör (tryggingar, lífeyrissjóð 

o.þ.h.) kvenna í launavinnu (Kondo, 1990, bls. 285). 

Ástæða þess að konur fengu og fá enn frekar hið svokallaða óhefðbundna hlutastarf heldur en 

fullt fast starf á rætur sínar að rekja til þessa viðhorfs fólks gagnvart konum almennt innan 

japanskrar menningar. Það eru staðalímynd konunnar og menningarlega skilgreind staða hennar 

innan samfélagsins sem hafa áhrif á viðhorf almennings gagnvart þeim. Konur fá ekki fulla 

fastráðningu svo auðveldlega vegna þeirrar skyldu sem þær þykja gegna gagnvart heimili sínu og 

fjölskyldu, en þær eru taldar taka hagsmuni þeirra fram yfir hagsmuni fyrirtækisins og þykja þar 

með ekki góð fjárfesting (Kondo, 1990, bls. 286; Broadbent, 2003, bls. 6 og Gottfried, 2008, bls. 

181). Vegna þessa álits búast yfirmenn kvenna fastlega við því að þær hætti vinnu þegar þær giftast 

eða eignast börn. Þessa afstöðu nota þeir svo til þess að réttlæta lágt kaup kvenna og verri kjör en 

lífstíðarstarfsmönnum býðst, jafnvel þótt fjárhagslegar ástæður liggi að baki. Þessi menningarlega 

félagslegu viðhorf eru sterkari eða viðurkenndari innan samfélagsins en fjárhagslegar ástæður fyrir 

lágum kjörum.  

Kondo nefnir að yfirmenn í etnógrafíu Glendu Roberts virðist hafa trúað þessu með fullum hug, 

að það væri mikilvægur hluti í verkahring kvenna að þroska félagshæfni yngri kynslóðarinnar og 
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gera þá að góðum samfélagsþegnum (Kondo, 1990, bls. 285-6). Hún segir einnig frá því að hin 

dæmigerða (fullkomna) móðir birtist fólki í skáldsögum, sjónvarpi og fleiri aðgengilegum 

fjölmiðlum sem kona sem gefur sig alla fyrir börnin sín og þeirra heilsu og velgengni. Hún er 

fullkomlega gefandi manneskja sem biður aldrei um neitt í staðinn, heldur fórnar sér hiklaust ef 

þess þarf. Þetta lítur út fyrir að vera móðurinnar helsta uppspretta jákvæðs sjálfsálits og gildismats 

(bls. 148). Þess má geta að rannsóknir hafa bent til þess að sjónvarpsáhorf barna geti ýtt bæði undir 

hugmyndir þeirra um staðalímyndir kynjanna og þá framkomu sem er byggð á þeim hugmyndum 

(Smith, Pieper, Granados og Choueiti, 2010, bls. 775). Samkvæmt Broadbent er það þessi fórnfýsi 

og þessi tryggð, sem konur sem mæður eru taldar hafa gagnvart börnunum sínum, sem skiptir 

sköpum fyrir japanskar konur, það er það sem gerir konum erfitt fyrir á vinnumarkaðnum 

(Broadbent, 2003, bls. 12). Hún orðaði það vel þegar hún sagði að það sem aftraði konum að 

komast áfram í atvinnulífinu væri í sjálfu sér ekki það að konur þyrftu að sjá um heimilið, því hver 

sem er gæti unnið þessi heimilisverk, óháð kyni. Það væri hins vegar það gildismat sem aðrir 

leggðu í skyldur heimilisins, sem væri hin raunverulega hindrun („value given to domestic 

responsibilities by others“, bls. 12). Með öðrum orðum þá væri það hin menningarlega merking og 

mat á þessum verkum sem gerði konum erfiðara fyrir og vandamálið væri það hversu kynjuð 

hlutverk fólks á heimilinu væru og hversu fastar þessar kynjuðu staðalímyndir væru í menningu 

Japans. 

Enn eru þessar hugmyndir kynntar sem sjálfsagðar og kenndar til dæmis erlendu fólki sem 

leggur stund á að læra japanskt mál og menningu. Ég hef sjálf verið nemandi í tungumálaskóla í 

Japan sem og lagt stund á japanskt mál og menningu við Háskóla Íslands hér á landi og á báðum 

stöðum voru nemendum sýnd kennslumyndbönd sem sýna daglegt líf Japana. Í báðum tilvikum, 

bæði við tungumálaskólann í Japan og hér við Háskóla Íslands, voru kennararnir sérstaklega lærðir í 

því að kenna útlendingum japönsku. Það má líka taka fram að í báðum tilvikum voru þessir 

kennarar sjálfir japanskar konur. Þessi myndbönd sýndu dag í lífi dæmigerðar fjölskyldu og í báðum 

tilfellum var móðirin heimavinnandi og sá um öll heimilisverkin. Í einu myndbandanna hjálpaði 

dóttirin móður sinni eftir að hún kom heim úr skólanum en sonurinn settist hins vegar í sófann og 

kveikti á sjónvarpinu þegar hann kom heim.  

Kennsluefni í Japan hefur verið skoðað af fræðimönnum og Deborah Foreman-Takano komst 

einmitt að því að kennslubækur í tungumálakennslu fyrir japanska nemendur væru fullar af 

staðalímyndum sem ýttu fast undir stereótýpíska hugsun nemenda. Gilti þá einu hvaðan persónurnar 

í bókinni áttu rætur sínar að rekja, jafnvel þótt þær væru japanskar, og engu skipti heldur hvort 

höfundurinn væri japanskur eða annars staðar frá. Alltaf voru mjög staðlaðar ímyndir kynntar fyrir 

nemendum (Foreman-Takano, 2000, bls. 124-230). Svo virðist því vera að staðalímyndum kynjanna 

sé markvisst haldið að börnum og ungu fólki í námi af hálfu sjálfra yfirvalda Japans. Þar að auki 
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virðist sem þessum hugmyndum sé haldið frammi bæði við kennslu á japanskri menningu fyrir 

útlendinga sem og við kennslu erlendrar menningu fyrir Japana.  

Skemmtilegt er að minnast á það að árið 1958 var svo komið að magn rangra og villandi 

upplýsinga um Japan og landa þess í erlendum fræði- og uppflettiritum ýmis konar var orðið þvílíkt 

að Japönum þótti nóg um. Var þá sett á fót stofnun í þeim tilgangi að rétta við þessa skökku mynd af 

landi og þjóð (Foreman-Takano, 2000, bls. 120). Dæmin hér að framan benda hins vegar til þess að 

þessi stofnun mætti einnig líta í eigin barm og skoða þær kennslubækur sem gefnar eru út í sjálfu 

Japan, því ekki virðast staðalímyndir og villandi upplýsingar vera færri þar. Þótt ég geti ekki sagt til 

um önnur lönd, þá get ég sagt að mér sýnist sem svo að Vesturlönd séu farin að taka sig á, því í 

þeim fræðiritum sem ég hef lesið er oft minnst á það að niðurstöður rannsókna komi hvorki heim og 

saman við þá staðalímynd sem Japanar hafa út á við, né þá ímynd sem þeir hafa af sjálfum sér 

(Kondo, 1990, bls. 283 og 287, Ogawa, 2000, bls. 154. Sjá einnig Ashwell, 2000).  

Hlutverk kvenna innan samfélagsins 
Fyrst um sinn voru yfirvöld í Japan ánægð með þátttöku kvenna á vinnumarkaðnum, þar sem það 

var ágætis leið til þess að auka vinnuafl ódýrt. En síðan fór að hægjast á fólksfjölgun í landinu og 

það fundust tengsl á milli þessa tveggja þátta. Eins og sýnt verður hér að neðan, þá getur það reynst 

konum erfitt að bæði vera í vinnu og sjá um börn fjölskyldunnar og á það við um Ísland sem og 

Japan. Lítil þátttaka karlmanna í heimilisstörfum og barnauppeldi er einn þáttur í þeim vanda sem 

blasir við konum þegar þær fara út að vinna en það er fleira sem gerir þeim erfitt fyrir. Þegar það 

var orðið ljóst árið 1965 að fækkun barnsfæðinga stefndi í óefni tók forsætisráðherra Japans upp á 

því að hvetja konur til þess að eignast fleiri börn (Broadbent, 2003, bls. 6). Það var stefna landsins í 

atvinnumálum á þessum tíma að hvetja konur til þess að fara út á vinnumarkaðinn en þó var ekkert 

gert til þess að auðvelda þeim það og ekkert var lagt í félagslega þjónustu fyrir fjölskyldufólk. Það 

hefði til dæmis mátt fjölga leikskólum (bls. 7). Jafnréttislögin sem voru sett 1986 og eru uppfærð 

reglulega hafa aldrei náð að hafa afgerandi áhrif (Inoue, 2001, bls. 3 og White, 2002, bls. 128). 

Þarna má því finna tvenns konar, eða jafnvel þrenns konar þrýsting á japanskar konur. Í fyrsta lagi 

er það þrýstingur almennra viðhorfa fólks sem sprottinn er af menningu og hefð um að konur eigi 

að vera heima og sjá um heimilið og börnin, vera góð eiginkona og móðir. Í öðru lagi er það 

þrýstingur frá yfirvöldum til þess að létta á vanda atvinnumarkaðsins og verða útivinnandi. Þetta er 

líka merki nýrra tíma og breyttra viðhorfa almennt. En breytingar taka tíma og taka ekki yfir eldri 

hugmyndir nema hægt og rólega. Í þriðja lagi er það svo þrýstingur, einnig af hálfu yfirvalda, til 

þess að halda áfram að eignast börn sem og að vera þeim góð móðir og að ala upp nýja kynslóð 

vinnuafls til þess að koma í veg fyrir enn verri vanda en samfélagið glímdi við á sjöunda áratugnum. 

Konum er sem sagt ýtt í allar áttir með hinum ýmsu skoðunum og viðhorfum almennings, yfirvalda, 

yfirmanna og atvinnumarkaðsins, en með lítinn sem engan stuðning til þess að geta orðið við 
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þessum miklu og fjölmörgu kröfum samfélagsins. Ef hægt væri að þóknast öllum myndu japanskar 

konur sjá algerlega um heimilið, manninn sinn, börnin og tengdaforeldra, vinna fulla vinnu með og 

eignast 2,5 börn á konu til þess að viðhalda íbúafjölda landsins og vera ánægðar, sáttar og 

hamingjusamar. Það segir sig sjálft að þetta er ógerlegt og það er auðvelt að hugsa sér að slíkur 

margslunginn þrýstingur skapi spennu og streitu.  

Á Íslandi áttu konur einnig við svipaðan vanda að stríða fram að níunda áratugnum. Þótt þær 

væru ekki hvattar til þess að eignast fleiri börn, þá var ýmislegt í samfélaginu sem hvatti þær til þess 

að vera heimavinnandi annars vegar en útivinnandi hins vegar. Í fyrsta lagi var það sami 

menningarlegi samfélagsþrýstingur og er á japanskar konur um að hlutverk þeirra í samfélaginu sé 

að vera eiginkona, móðir og húsfreyja (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994, bls. 105 og Kristín 

Jónsdóttir, 2007, bls. 21). Í öðru lagi, þá fóru breytingar á samfélaginu á þann veg að almenn 

viðhorf tóku ekki annað í mál en að konur væru útivinnandi undir lok áttunda áratugarins, án þess 

þó að fyrri hugmyndir um hlutverk kvenna sem uppalendur og húsfreyjur hefðu mikið gefið eftir 

(Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994, bls. 105). Líkt og í Japan var aukning á skyldum þar með 

orðin meiri en aukning réttinda (bls. 107).  

Karlmannlegt kvensjálf  

Japan 
Þótt það sé erfiðara fyrir japanskar konur en karlmenn að fá fulla fasta ráðningu, eða 

lífstíðarráðningu, þá geta þær það samt sem áður. Vandinn er hins vegar sá að þótt sá möguleiki 

standi þeim til boða, þá neyðast þær samt oft á tíðum til þess að velja hina leiðina, þá 

„óhefðbundnu“. Það er nefnilega þannig að ef þær vilja fá karlmannsvinnu, þá má segja að það 

verði að vera hægt að koma fram við þær eins og karlmann. Það tengist því sem nefnt var hér á 

undan, að lítið sem ekkert hefur verið gert til þess að auðvelda konum að vera að heiman við vinnu. 

Ef þær ætla að vinna eins og karlmaður, þá er gert ráð fyrir því að þær hafi ekki sömu kvenlegu 

skyldum að gegna gagnvart heimilinu. Full föst ráðning með öllum þeim fríðindum sem henni 

fylgja er því ekki mjög fjölskylduvæn og gerir ráð fyrir því að það sé einhver annar að sjá um 

heimilið. Gert er ráð fyrir því að fastur starfsmaður í fullri vinnu geti unnið langan vinnudag flesta 

daga og ávallt verið til taks (White, 2002, bls. 130; Gottfried, 2008, bls. 181 og Broadbent, 2003, 

bls. 16). Þessu geta karlmenn staðið undir en konur eiga erfiðara með það vegna þess að þær þurfa 

að sjá um börnin, vera til taks eftir skóla, vera hjá þeim heima ef þau eru veik og svo framvegis (svo 

ekki sé minnst á heimilisstörfin sjálf). Í Japan er það nánast orðatiltæki að „karlinn vinni úti en 

konan vinni bæði heima og úti“ („男は仕事、女は家庭と仕事“) (Broadbent, 2003, bls. 5). Raunin 

er víst sú að Japanskir karlmenn hugsa lítið sem ekkert um börnin eða heimilið þótt eiginkonan sé í 

fullu starfi og jafnvel þótt konur almennt séu farnar að fara í meiri mæli út á vinnumarkaðinn, þá 
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hefur verkaskiptingin heima fyrir lítið breyst en farið verður nánar út í það hér á eftir (Broadbent, 

2003, bls. 5 og North, 2009, bls. 35).  

Fyrir um áratug síðan var lögð könnun fyrir konur í fullu föstu starfi og niðurstaðan var sú að 

60% þeirra fannst ekki vera tekið nógu mikið tillit til þeirra, þær voru óánægðar út í fyrirtækið fyrir 

að geta ekki unnið styttri vinnutíma og út í yfirmennina fyrir að styðja þær ekki nægjanlega 

(Broadbent, 2003, bls. 16). Auk þessa nefnir Merry White að konur séu ekki ánægðar með það 

þegar yfirmenn þeirra reyna að skipta sér af fjölskyldumálum þeirra, til dæmis með því að hvetja 

þær til þess hætta vinnu til þess að hugsa um börn eða aldraða foreldra (White, 2002, bls. 118). 

Einnig taldi White að vegna þessa gætu konur ekki tekið vinnu sína alvarlega. Samkvæmt henni eru 

flest störf sem konum bjóðast bara nokkurs konar framlenging á hinu hefðbundna móðurhlutverki: 

að hugsa um aðra (karlana í fyrirtækinu, hella þeim te, sækja skjöl fyrir þá og fleira í þeim dúr). Það 

gerir stöðuna enn óþægilegri að þetta hefðbundna hlutverk endurspeglar ekki endilega stöðu 

nútímakonunnar heima hjá sér og er því ekki einu sinni það sem hún er vön. White segir beinlínis 

að konum sé ekki ætlað að njóta sín að neinu leiti í þessum störfum, heldur sé þeirri vinnu ætlað að 

ljúka og það með því að konan sætti sig við hlutverk sitt sem eiginkona og móðir (White, 2002, bls. 

127).  

Þetta eru störf ungra kvenna. Samkvæmt því sem kemur fram í etnógrafíu Kondo, þá er annað 

uppi á teningnum hjá eldri konum. Í etnógrafíunni sá hún ekki betur en að eldri konurnar græddu á 

því að vera móðurlegar gagnvart yngri karlkyns samstarfsmönnum. Ungu mennirnir stóla á eldri 

konurnar um óformlegan stuðning og hvatningu sem og félagsskap og Kondo telur að konurnar hafi 

skipt sköpum fyrir andann á vinnustaðnum. Þær gerðu andrúmsloftið mun viðkunnalegra og 

stuðluðu að samkennd og samlyndi starfsmanna sem varð til þess að kynda undir heimilislegt 

andrúmsloft og þá tilfinningu að fyrirtækið væri eins og fjölskylda. Þetta móðurlega hlutverk að 

bæta andrúmsloftið og að styðja unga fólkið gaf þessum konum örlítið vald yfir yngri mönnunum, 

þrátt fyrir að þeir væru í raun yfir þær settar sem fastráðnir starfsmenn í fullu starfi og bæru meiri 

ábyrgð en þær (Kondo, 1990, bls. 294-5). Það að vinna með þeirri ímynd sem hver og einn hefur 

gagnvart utanaðkomandi (hér, að vera elskandi og styrkjandi móðir), það að haga sér „rétt“, að gera 

þessa ímynd að sjálfsmynd sinni og að geta unnið með það sem manni er rétt upp í hendurnar 

þannig að manni líki vel getur veitt sjálfsöryggi í samskiptum við aðra og ánægju með sjálfan sig. 

Það gefur tilfinningu fyrir því að hafa vald á aðstæðum (Kondo, 1990, bls. 297-8). 

Svipaða en þó ekki fullkomlega eins sögu hefur Scott North að segja um vinnandi konur og 

tilfinningar þeirra gagnvart verkaskiptingu á heimilinu. Sumar þeirra eru stoltar af því að viðhalda 

hefðum með því að sjá um allt heimilishald þrátt fyrir að vera einnig útivinnandi og njóta sín vel í 

þeirri menningarlega eldri og hefðbundnari sjálfsmynd (North, 2009, bls. 35). En það á ekki við um 

þær allar. Kona nokkur, sem vinnur álíka mikið við launavinnu í klukkustundum talið og 
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eiginmaðurinn, kvartar yfir því að starf sitt sé litið öðrum augum en hans, að það sé einungis talið 

þvælast fyrir hennar helstu skyldu, sem er þá að ala fjölskyldunni börn, og allra helst son. Þetta eru 

hvor um sig konur sem eru giftar manni sem er elsti sonur foreldra sinna, en samkvæmt 

niðurstöðum Norths, þá er miklu frekar haldið í hefðir í kring um þá heldur en yngri syni og 

eiginkonur þeirra þurfa að þola meiri þrýsting en aðrar eiginkonur til þess að þykja falla nægjanlega 

inn í hefðbundið hlutverk sitt sem húsfreyja og móðir (North, 2009, bls. 35 og 40). Til skýringar þá 

er japönsk fjölskyldugerð almennt talin falla undir konfúsískar hugmyndir ættaðar frá Kína en þó 

aðlagaðar japönskum menningarheimi, eins og gengur og gerist þegar hugmyndir ferðast milli þjóða 

(sjá til dæmis White, 2002). Samkvæmt þessum hugmyndum ber konum að vera föður sínum, 

eiginmanni og sonum undirgefin og hlýðin og frumburðarréttur ræður hvernig ábyrgð og eignir 

erfast milli ættliða (White, 2002, bls. 123). Eiginmaður nokkur sagði í viðtali við North að hann 

skildi vel þá hugmynd að karlar skyldu taka til hendinni heima fyrir en að honum þætti það bara svo 

leiðinleg verk, að hann stólaði á að konan sín sæi um það allt saman. Það eina sem hann gæti gert í 

málunum væri að biðjast forláts og vona að hún fyrirgæfi honum. Þessi kona hans vann nærri því 

jafn mikið og hann utan heimilisins en var ein um að huga að heimilisstörfunum og börnunum 

vegna þessa viðhorfs mannsins. Henni stóð ekki annað til boða en að fyrirgefa manninum sínum 

þótt hún væri sjáanlega ósátt við það (North, 2009, bls. 33).  

Ísland 
Á Íslandi voru konur fljótari út á vinnumarkaðinn heldur en í Japan og urðu fyrirvinnur 

fjölskyldunnar ásamt eiginmönnum sínum. Þær voru þó ekki viðurkenndar sem slíkar þar sem 

hugmyndir um kynhlutverkin breyttust ekki í takt við aðstæður í samfélaginu og verkaskiptingin 

heima við var áfram sem fyrr (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1997, bls. 113 og Kristín Jónsdóttir, 

2007, bls. 21). Það var því áfram í verkahring kvenna að sjá um heimili og börn og öll félagsleg 

þjónusta sem var í boði gerði ráð fyrir því að „einhver“ væri heimavinnandi. Það er svipað því að 

skipulag fullrar fastrar vinnu í Japan gerir ráð fyrir því að einhver annar en sá sem er útivinnandi 

annist heimilið (Gottfried, 2007, bls. 182 og Kristín Jónsdóttir, 2007, bls. 25). Erfiðleikarnir sem 

það bar með sér fyrir íslenskar konur, að vinna úti samtímis því að sjá um heimili, var talið vera 

álag á þær sem myndi bitna á launavinnunni. Þar með þóttu þær ekki eins áreiðanlegir starfskraftar 

og karlar (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1997, bls. 129). Á Íslandi sjöunda áratugarins voru uppi 

hugmyndir um að konur ættu að hætta að láta hefðbundin kvenmannshlutverk hindra sig í því að 

standa til jafns við karla eða vera eins og þeir. Þegar Vigdís Finnbogadóttir náði kjöri til forseta-

embættisins fannst ýmsum kvenfrelsiskonum það sýna að með því að verða „félagslega 

karlkyns“ gætu konur náð almennilegum árangri á hinum svokölluðu karlasviðum. Þar vísuðu þær 

meðal annars til þess að Vigdís var einhleyp og var því eina fyrirvinna heimilisins og að þannig 

hefði hún sýnt fram á getu sína til þess að færa björg í bú eins og karlmaður. Þannig þótti kjör 
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Vigdísar vera vitnisburður þess að konur yrðu að geta tekið upp karlmannlegan lífsstíl til þess að 

geta verið treyst til þess að vinna almennilega (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, bls. 121 og 127). 

Annars unnu konur störf sem þær voru taldar hafa náttúrlega hæfileika til vegna móður- og 

húsfreyjuhlutverksins, svo sem umönnunarstörf ýmis konar, rétt eins og japanskar konur (bls. 98).  

Líkt og í Japan tóku íslenskar konur ekki allar eins í það menningarlega hlutverk sitt að sjá um 

börn og heimili. Sumar konur bæði langaði og vildu uppfylla þær menningarlegu kröfur sem gerðar 

voru til þeirra sem húsmæður og mæður en aðrar vildu að konur fengju ný félagsleg hlutverk ásamt 

nýjum skyldum til að gegna (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1997, bls. 115 og 123). Konur í sveit 

áttu auðveldara með að passa inn í menningarlega bundið hlutverk konunnar heldur en borgarkonur 

sem fundu frekar fyrir þeim miklu og hröðu samfélagsbreytingum sem áttu sér stað með þeirri 

þéttbýlismyndun sem fylgdi iðnvæðingunni (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994, bls. 94 og 

Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1997, bls. 147 og 241). „Íslenskar konur komnar á mölina upplifðu 

þetta misgengi á margvíslegan hátt í daglegu lífi sínu. Til að mynda urðu þær nú oftar en ekki að 

treysta á laun eiginmanna sinna heimilinu til framfærslu í stað þess að vera virkir og ómissandi 

þátttakendur í því framleiðsluferli sem afkoma sveitaheimilis byggðist á“ (Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, 1994, bls. 102). Það má því segja að viðhorf kvenna gagnvart menningarlegu 

hlutverki sínu sem eiginkona og móðir færi svolítið eftir því hvar í þjóðfélaginu þær voru staðsettar. 

Öfugt við samfélagsálitið í Japan, þá voru það neðri stéttirnar á Íslandi, ef það má orða það þannig, 

sem þurftu minna á því að halda að breyta viðhorfum landans þar sem raunverulegt líf kvenna í 

sveit var enn í samræmi við gildandi viðhorf þjóðfélagsins í þeirra garð sem og hlutverka þeirra 

(Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1997, bls. 147).  

Millistéttar-atvinnuhúsfreyjan   
Ein birtingarmynd staðalímyndar japanskra kvenna er millistéttar-atvinnuhúsfreyjan. Hennar 

áhugamál er uppihald heimilis og fjölskyldu og hún fær sína gleði og lífsfyllingu út úr því að standa 

sig sem best á því sviði. Sér til skemmtunar fer hún á hin ýmsu námskeið sem öll nýtast henni við 

þetta ævistarf, jafnvel enskunámskeið, því það nýtist til þess að taka á móti erlendum gestum 

(Kondo, 1990, bls. 280-1). Þessi staðalímynd reyndist vera ein af þeim fáu sem virðist eiga sér 

raunverulega stoð við að styðjast en hvort það er staðalímyndin sem mótaði millistéttarkonur, eða 

lífsstíll millistéttarkvenna sem mótaði þessa ímynd skal látið ósagt (bls. 283). Hins vegar, eins og 

oft á við um staðalímyndir, þá á þessi hugmynd það til að fá fólk til þess að gleyma því að hún á 

ekki við um allar konur. Ekki eru allar konur af millistéttinni og það getur reynst erfitt að staðsetja 

fólk í þjóðfélagsstiganum. Peningamál reyndist vera það helsta sem greindi raunverulegar konur í 

rannsókn Kondo frá millistéttar-atvinnuhúsfreyjunni. Mörg heimili þurftu á fleiri en einni fyrirvinnu 

að halda, svo konurnar unnu launavinnu með fram því að sinna heimilinu. Fólkið vann flest hvert 
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sex daga vikunnar, bæði karlinn og konan, og þurftu að nýta frídaginn eina til þess að sinna hinum 

ýmsu erindagjörðum og verkefnum. Þannig gafst þeim konum lítill sem enginn tími til þess að 

hvílast á milli vinnudaga, hvað þá að sækja námskeið eða að sinna áhugamálum til þess að bæta 

lífsgæðin. Mörgum þeirra fannst þær því búa við allt annan félagslegan veruleika heldur en 

millistéttar-húsfreyjurnar og samsvöruðu sig ekki með þeim (Kondo, 1990, bls. 282). 

Þessar konur, sem ekki gátu flokkað sig með millistéttarkonunum, kvörtuðu yfir annríki. Margar 

þeirra hefðu gjarnan viljað fara á eitt eða annað námskeið, eða mæta á einhvers konar félagslegar 

samkomur, ef þær bara hefðu haft tímann til þess (Kondo, 1990, bls. 283). Ef tölurnar yfir 

vinnustundir karla og kvenna úr rannsókn Norths eru skoðaðar, þá er ekki að undra að þeim finnist 

þær hafa meir en nóg að gera. Hann taldi fjölda stunda á viku sem fóru í launavinnu annars vegar og 

í heimilisverk hins vegar og skipti þeim upp eftir kyni. Karlar reyndust vinna fleiri stundir í 

launavinnu en konur, eða um 57 stundir á viku á móti 38 vinnustundum kvenna. Konur reyndust 

aftur á móti leggja langt um fleiri stundir í heimilisverkin en karlar og munurinn var enn meiri þar. 

Konur unnu um 33 stundir að meðaltali á viku við heimilið en karlar einungis 7. Niðurstaðan var 

því sú, að þrátt fyrir það að karlar eyði að meðaltali um 18 klukkustundum meira í launavinnu en 

konur, þá er heildarfjöldi vinnustunda kvenna meiri heldur en karla (Sjá Töflu 1 hér fyrir neðan). Á 

þessu má sjá vísi þess að það er sama hversu mikla vinnu konur taka að sér utan heimilis, þá tekur 

eiginmaðurinn ekki að sér fleiri heimilisverk (North, 2009, bls. 35). 

Tafla 1 

Launuð og ólaunuð vinna kynjanna í klukkustundum talið 

 Kk. Kvk. 

   

Launavinna 56 38 

Heimilisverk 7 33 

Samtals 64 71 

North, 2009, bls. 35. 

 

Rannsóknir hafa sýnt að konur eiga frekar á hættu á að verða ósáttar og óánægðar ef mikið 

misræmi er í skyldum við heimilið og ef það skarast á við atvinnu þeirra (Treas, van der Lippe og 

Tai, 2011, bls. 113). Konurnar í rannsókn Kondo tókust á við þessa óánægju og þetta menningarlega 

misræmi sem er milli væntinga samfélagsins af þeim sem konum annars vegar og raunveruleikans 

hins vegar með því að bæta því við, þegar þær töluðu um annríki, að það væri þó ákjósanlegra 

heldur en að sitja heima og glápa á imbann allan daginn. Það gerðu þær með vísan í millistéttar-

húsfreyjurnar sem gefa sér tíma í þess háttar „slugs“. Orðalagið í etnógrafíunni var þannig að lesa 

mátti milli línanna að þær litu niður á millistéttar-húsfreyjuna. Eða kannski voru þær óöruggar með 

það að þær skyldu ekki falla eins vel að almenningsálitinu og þær og reyndu með þessu að upphefja 



17 

 

sjálfar sig á kostnað hinna og stappa um leið í sig stálinu. Það er ekki auðvelt að þurfa í sífellu að 

afsaka ákvörðun sína að gera öðru vísi en almenningsálitið telur best. Annað sögðu þær þó upphátt 

og það var að þeim fyndist heimavinnandi konur vera snobbaðar og óveraldarvanar, þar sem þær 

færu aldrei almennilega út á meðal fólks (Kondo, 1990, bls. 283-4).  

Eitthvað verða konur að gera í þessari minnimáttarkennd og þessari vanlíðan sem fylgir lágu áliti 

almennings. Þar sem almenningsálitið mótast af staðalímyndum sem skarast á við þann 

menningarlega raunveruleika sem konurnar búa við, þá þurfa útivinnandi konur annað hvort að  

breyta staðalímyndinni eða þá að fara að haga sér „menningarlega rétt“. Þær þurfa einhvern veginn 

að láta sig og sína ímynd falla að hinni viðurkenndu og samfélagslega samþykktu ímynd kvenna. 

Það gerðu þessar konur með því að sýna fram á það hvernig launavinna bætir hag heimilisins. Það 

að þær skuli vinna að hag heimilisins og fjölskyldu, þrátt fyrir að það sé með því að fara út á 

vinnumarkaðinn, er samfélagslega samþykkt hlutverk eiginkonunnar (Kondo, 1990, bls. 281). 

Þannig gátu þær upphafið sjálfar sig fyrir það að vera útivinnandi, þvert á allar staðalímyndir og 

jafnvel litið niður á þær konur sem annars uppfylla kröfur og væntingar samfélagsins um 

atvinnuhúsfreyjuna sem heldur sig innan veggja heimilisins. Þær líta svo á að þær séu að þjóna 

fjölskyldunni og heimilinu, með því að færa björg í bú, og uppfylla þannig allar kröfur um hlutverk 

konunnar. Þannig geta þær jafnvel talið sér trú um að þær uppfylli þessar kröfur betur en þær sem 

vinna bara heima, því þeirra hlutverk er fjölbreyttara. Þannig virðist vera munur eftir því hvar 

konurnar eru staddar í þjóðfélagsstiganum hvernig þær líta á sitt kvenlega sjálf og það hvernig þær 

túlka hlutverk sitt sem eiginkona, móðir og húsfreyja (bls. 284).  

Frelsi, fríðindi og skyldur 
Kondo komst að því að konurnar sem hún vann með í etnógrafíu sinni voru vel meðvitaðar um 

öll þau fríðindi sem þær fóru á mis við vegna stöðu sinnar sem hlutastarfsmenn. Hins vegar voru 

þær einnig meðvitaðar um það frelsi sem þessi lágu laun og fáu fríðindi gáfu þeim í staðinn (Kondo, 

1990, bls. 290 og Inoue, 2001, bls. 7). Hún komst að því að þær vildu ekki biðja um þau fríðindi 

sem þær gætu átt möguleika og rétt á að fá, vegna þess að það myndi auka á skyldur þeirra gagnvart 

fyrirtækinu og minnka frelsið sem þær höfðu umfram fastráðnu karlmennina sem unnu fullt starf. 

Hún nefnir nokkur dæmi, eitt þar sem kona ein flytur í húsnæði sem er lengra frá en þar sem hún 

bjó áður og Kondo spyr hana hvort hún hafi beðið yfirmanninn um einhvers konar fjárframlag af 

hálfu fyrirtækisins, til dæmis með samgöngustyrk en konan neitar því. „Ég gæti kannski gert 

það,“ segir hún, „en ég ætla ekki að gera það. Ef ég fæ meiri pening, þá myndi það þýða að ég yrði 

skyldug/skuldbundin til að mæta til vinnu örugglega og svo ekki bregðist. En svona, svona get ég 

tekið mér nokkurra daga frí, eða jafnvel hætt ef ég vil“ (Kondo, 1990, bls. 290). 

Annað dæmi átti sér stað þar sem hún spjallaði við nokkrar kvennanna um laun og samtalið barst 
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í átt að skyldum og frelsi. Þegar Kondo nefndi upphæð sem hún vildi gjarnan þéna, þá hlógu 

konurnar og sögðu að til þess að vinna sér inn svona mikinn pening, þá yrði hún að mæta til vinnu 

hvern einasta dag klukkan níu og vinna til fimm, án matarhlés og án þess að vera nokkru sinni sein. 

Það væri bara ekki þess virði, hermir hún eftir þeim, þær væru miklu heldur til í að geta klárað að 

horfa á einn þátt í sjónvarpinu fyrir vinnu og mætt seint, heldur en að fá hærra kaup en þurfa alltaf 

að mæta á réttum tíma (Kondo, 1990, bls. 290). 

Þessi dæmi eru athyglisverð að ýmsu leyti. Í fyrsta lagi sýna þessi dæmi að konurnar eru þess 

fullkomlega meðvitaðar að þær njóti annarra kjara heldur en fastráðnu starfsmennirnir í fullu starfi 

en jafnframt að þær njóti þess að hafa færri skyldum að gegna gagnvart fyrirtækinu og að þeim þyki 

það vega nægilega upp á móti skorti á öðrum fríðindum. Í öðru lagi finnst mér þessi dæmi styðja að 

hluta til það sem yfirmenn og fólk almennt í Japan virðist telja sér trú um, að konum sé ekki eins 

umhugað um gang fyrirtækisins og körlum og að þær séu því ekki eins traustir starfsmenn og þeir. 

Því er það ekki augljóst, að sá starfsmaður sem nennir ekki að mæta á réttum tíma til vinnu er 

óáreiðanlegri en sá sem alltaf mætir? Í þriðja og síðasta lagi þá þykir mér það mjög athyglisvert að 

samkvæmt þeim upplýsingum sem koma fram í etnógrafíu Kondo, þá reynast ástæðurnar fyrir 

slælegum vinnubrögðum kvenna vera allt aðrar en þær talið hefur verið. Það eru ekki skyldurnar við 

heimilið sem fá þessar konur til þess að mæta slælega, heldur eru það lágu kjörin sem þær fá. Og 

hér má finna vítahring, því þessi lágu kjör eru jú til komin vegna vantrausts á því að konur geti 

verið fyrirtækinu hliðhollar. 

Það er freistandi að tengja það saman að konurnar nenni ekki að leggja sig fram við að mæta á 

réttum tíma vegna lélegra kjara við það sem White sagði um að margar þeirra geti ekki tekið 

vinnuna alvarlega vegna eðlis hennar, því það mætti halda að þetta tvennt héldist í hendur. Búast má 

við því að sá sem tekur vinnuna sína ekki alvarlega vandar sig síður við að mæta á réttum tíma 

(Kondo, 1990, bls. 290 og White, 2002, bls. 127). En svo er ekki. Konurnar sem Kondo vann með 

voru í þannig vinnu að þær tóku virkan þátt í þeirri starfsemi sem fór fram innan fyrirtækisins og 

þær gátu fundið fyrir því hvernig vinna þeirra hafði áhrif á orðspor þess. Þeirra vinnuframlag var 

mikilvægt og konurnar báru þó nokkra ábyrgð, þrátt fyrir að vera bara hlutastarfsmenn, en það gerði 

það að verkum að þær fundu fyrir meiri tengslum við vinnuna og fyrirtækið en annars. Þær voru 

trúir og dyggir starfsmenn og gáfu sig allar fram við vinnuna...þegar þær voru á annað borð mættar 

til vinnu (Kondo, 1990, bls. 289). White nefnir það einmitt líka að það fari eftir starfi, 

starfsumhverfi og persónuleika hvers og eins hvort viðkomandi kona geti eða muni leggja sig alla 

fram við vinnuna og láta hana ganga fyrir (White, 2002, bls. 127). Þetta túlka ég sem svo að konur 

leggi sig fram við þá vinnu sem þær finna sig í, þeirri vinnu sem hentar annað hvort þeirra 

persónuleikagerð eða fjölskylduhögum. Að konur séu ánægðastar og vinnusamastar og dyggastir 

starfsmenn ef þær finna sér vinnu sem hæfir hverri og einni fyrir sig.  
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Dæmi eru um að yfirmenn eiginmannsins reyni að hafa áhrif á það hvað eiginkonur starfsmanna 

sinna gera og White segir frá tilfelli grasekkju nokkurar. Maðurinn hennar vann annars staðar á 

landinu, að tilskipan fyrirtækisins sem hann vann fyrir, og hélt þar sitt eigið litla heimili. Svo kom 

að því að konan vildi líka fara út að vinna til þess að eiga betur efni á því að halda tvö heimili en þá 

skarst yfirmaður eiginmannsins í leikinn. Yfirmaðurinn ráðlagði eiginmanninum að koma í veg fyrir 

það að konan gerðist útivinnandi húsmóðir. Ástæðan byggist á því að fyrirtæki líta á heimilishald 

eiginkonunnar sem hennar framlag til fyrirtækisins í formi stuðnings við eiginmanninn. Það að hún 

hætti að sinna þeirri skyldu með fullum hug gæti ógnað stöðu eiginmannsins við fyrirtækið. Það 

myndi nefnilega mjög líklega valda auka álagi á hann að vita af því að konan hans væri ekki 

fullkomlega til staðar fyrir börnin og það álag myndi svo bitna á vinnu hans hjá fyrirtækinu (White, 

2002, bls. 109).  

Eins og áður hefur komið fram, þá eru konur almennt ekki hrifnar af því þegar yfirmenn skipta 

sér af einkahögum þeirra og í þessu dæmi hér, er það ekki einu sinni hennar yfirmaður sem skiptir 

sér af heldur yfirmaður eiginmannsins sem í ofanálag er varla hluti af heimilislífinu (White, 2002, 

bls. 109 og 118). Konur þurfa að berjast fyrir því sem þær vilja og jafnvel þegar ástæðurnar eru 

drjúgar og ekkert annað kemur til greina en að konan fari út á vinnumarkaðinn, þá þurfa þær að 

réttlæta þetta óhefðbundna val sitt fyrir öðrum (White, 2002, bls. 110). Einnig var minnst á það hér 

á undan hvaða aðferðum sumar konur beita til þess að réttlæta stöðu sína sem útivinnandi húsmóðir 

með því að tengja tekjurnar sem þær vinna sér inn við velferð heimilisins og tengja þannig vinnu 

sína við menningarlega hefðbundnar hugmyndir um hlutverk kvenna (Kondo, 1990, bls. 285).  

Það sem á eftir að nefna er hinn vinkillinn, þær konur sem búist er við að vinni utan heimilis. Það 

eru í raun sömu konur og Kondo vann með, þær sem litu niður á millistéttar-húsfreyjuna og 

hneyksluðust á aðgerðarleysi hennar. Þessar konur þurftu kannski ekki allar á því að halda að afla 

auka tekna fyrir heimilið en þær lifðu og hrærðust í þannig samfélagi að það var algengt meðal 

nágrannanna og fólksins í kring. Þannig hefur normið í Japan breyst, eða hliðrast til eftir því sem 

neðar dregur í samfélagsstiganum. Meðal þessa fólks þótti það meir en bara sjálfsagt að konur ynnu 

fyrir sér og sínum ásamt eiginmanninum, þær sem ekki tóku sér vinnu eftir að börnin voru orðin 

nógu stór og komin í skóla, þurftu að þola óbein skot á sig frá nágrönnum og ættingjum. 

Þrýstingurinn frá þessu samfélagi var það mikill að sumar konur gáfust upp og fóru að vinna, þrátt 

fyrir að vilja það ekki endilega og ekki væri brýn þörf á því (Kondo, 1990, bls. 279).  

Í samanburðinum við Ísland má sjá að samfélagsálitið þar breyttist mun hraðar en það hefur gert 

í Japan. Strax á níunda áratugnum ef ekki fyrr, þá var atvinnuþátttaka kvenna orðin það sjálfsögð að 

það var frekar orðið kvöð að vinna en ekki val kvennanna sjálfra lengur (Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, 1994, bls. 106). Samt sem áður þótti það áfram vera hlutverk kvenna eingöngu að 

sjá um heimili og börn. Karlar gerðu lítið sem ekkert til þess að hjálpa heima við, frekar en í Japan. 
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Reyndar var það þannig um 1980 að fjöldi stunda sem karlar og konur lögðu í heimilisverk skiptist 

nákvæmlega eins niður og hann gerir það í Japan dagsins í dag. Konurnar unnu að meðaltali 33 

klukkustundir á viku við heimilisstörf ýmis konar en karlar einungis sjö. Þrýstingurinn á Íslenskar 

konur að vinna úti var því gífurlegur, án þess að létta nokkuð á þeim samfélagslegu væntingum þess 

efnis að þær inntu áfram hlutverk sitt sem eiginkona og móðir af hendi (Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, 1994, bls. 107).  

Samanburður við Ísland 
Margt er ólíkt með löndum sem eru jafn fjarlæg hvort öðru og Japan og Ísland en merkilega 

margt er þó líkt með þessum tveimur löndum. Ég vil benda á nokkur atriði sem lúta að sjálfsmynd 

kvenna og tengslin við veru þeirra á vinnumarkaðnum. Staða kvenna á vinnumarkaðnum er kannski 

ekki voða lík í þessum löndum nú til dags, þótt margir vilji meina að Ísland eigi enn langt í land til 

þess að ná jafnrétti milli kynjanna, en hægt er að finna líkindi milli núverandi stöðu japanskra 

kvenna og stöðu íslenskra kvenna fyrir um fimmtíu árum. Þetta má sjá sérstaklega vel á 

rannsóknum Sigríðar Dúnu Kristmundsdóttur, en hér verður sérstaklega vitnað í bók hennar Doing 

and Becoming: Women's Movements and Women's Personhood in Iceland 1870-1990 (1997). Þar 

nefnir hún meðal annars að breitt skarð sé á milli menningarlegs gildis konunnar, hennar hlutverks 

og vinnuframlags annars vegar og raunverulegrar stöðu hennar og hennar eigin sjálfsímyndar hins 

vegar (bls.115), rétt eins og við höfum séð að er reyndin í Japan dagsins í dag. 

Um 1970 voru konur á Íslandi farnar að vinna meira úti á vinnumarkaðnum en áður fyrr, eða um 

52% allra giftra kvenna en félagsleg ímynd þeirra og sjálf höfðu samt lítið sem ekkert breyst frá því 

um aldamótin (bls. 111 og 114). Þau voru enn skilgreind út frá hlutverkum kvenna innan heimilisins 

(bls. 122-3). Þetta var fyrir löngu farið að þykja óásættanlegt að mati margra sem vildu fá sitt eigið 

sjálf aðgreint frá eiginmanninum, hjónabandi og barnauppeldi (bls. 115 og 123 og Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, 1994, bls. 105). Líkt og í Japan þó, þá voru sumar konur á þessum tíma ánægðar 

og stoltar af því að halda uppi gömlu kvenlegu ímyndinni samtímis því að taka upp launavinnu eins 

og karlmennirnir. Og rétt eins og í Japan nú, þá litu sumar konur þá niður á þær sem vildu vinna 

heima og sinna heimilisverkum og alveg eins og í etnógrafíu Kondo, þar sem útivinnandi konum 

fannst þær heimavinnandi ekki nægilega veraldavanar, þá settu útivinnandi konur á Íslandi út á 

vitsmuni þeirra sem unnu heima (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1997, bls. 127). Auðvitað er þetta 

hvorki algilt viðhorf í Japan né átti þetta við í hverju tilfelli fyrir sig á Íslandi en þetta gefur sýn 

bæði á það hversu breytilegar konur eru og voru að eðlisfari sem og að ekki ríki einungis eitt 

viðhorf fram yfir önnur meðal fólks almennt. 

Eitt af því sem íslenskum konum þótti verst við stöðu sína var að þær upplifðu sig ekki sem 

virkilega þátttakendur í öllum hlutum samfélagsins þótt þær hefðu í raun fullan lagalegan rétt til 
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þess (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1997, bls. 147). Líkt og við höfum séð að er reyndin í Japan, 

þá hafði það komið í ljós undir lok sjöunda áratugarins á Íslandi að það væri ekki nóg að gefa 

konum lagaleg réttindi til þess að breyta viðhorfum fólksins sem byggir samfélagið eða til þess að 

ná fram þeim samfélagslegu breytingum sem þær vildu (bls. 147 og 149). Sigríður Dúna segir 

lagasetning af þessari gerð frekar vera viljayfirlýsingu heldur en nokkuð annað ef menningarleg 

gildi styðja ekki hugmyndina að baki henni, eða ef hún hundsar þau félags- og efnahagslegu 

skilyrði sem þurfa að vera til staðar ef raunveruleg breyting á að eiga sér stað (bls. 96). Það segir 

hún að sé einmitt það sem aftri konum frá því að njóta þeirra lagalegu réttinda sem þær hafa til 

starfs og frama til jafns við karlmenn (bls. 112). 

Þótt miklar breytingar ættu sér stað á þessum tímum (1960-1975) og konum fjölgaði á 

vinnumarkaðnum, þá gerðist það á sama hátt og það átti sér stað seinna meir í Japan, það er að segja 

að þrátt fyrir fjölgunina á vinnumarkaðnum, þá breyttist verkaskiptingin heima við ekki svo 

vinnuálag kvenna tvöfaldaðist (bls. 111 og 114). Japanskar konur nú eru alveg í sömu stöðu og 

íslenskar konur þá. Mikið vinnuálag og þrýstingur frá hinum ýmsu þjóðfélagshópum í mismunandi 

áttir; yfirvöld og vinnumarkaðurinn vilja fá þær út á vinnumarkaðinn vegna velmegunar í landinu 

sem eykur eftirspurn eftir starfskröftum en yfirvöld gera á sama tíma ekki nándar nærri nóg til þess 

að gera konunum það auðveldara fyrir. Barnagæslu var til dæmis jafn ábótavant á sjöunda 

áratugnum á Íslandi eins og hann er í Japan nú, hafi kerfið raunverulega viljað halda konum á 

vinnumarkaðnum (bls. 112). Þetta verður til þess að m-laga kúrfa myndast þegar atvinnuþátttaka 

íslenskra kvenna út frá aldri er sett á graf. Fjöldi kvenna á vinnumarkaði fer snarhækkandi um 

unglingsárin en í stað þess að vera stöðugur fram eftir fullorðinsárum, þá myndast lægð á þeim aldri 

sem konur eru með lítil börn í umsjá sinni (um það bil 24-45 ára á Íslandi á þessum tímum). Sama 

m-laga kúrfa myndast þegar fjallað er um atvinnuþátttöku japanskra kvenna núorðið. Þetta segir 

Sigríður Dúna benda til þess að konur á þessum aldri hafi frekar kosið að vera heima- en 

útivinnandi því þeim hafi þótt það erfitt að sameina vinnu og það að sjá um heimili og börn 

(bls.113). Það er í raun sama niðurstaða og komist var að hér ofar, um japanskar konur sem neyðast 

til þess að velja sér hlutastarf jafnvel þótt fast fullt starf standi þeim til boða, vegna þess að þær fá 

ekki þá félagslegu aðstoð frá samfélagi og yfirvöldum til þess að sinna svona karlastarfi. 

Eitt af því sem var gert á Íslandi til þess að tryggja jafnan rétt kynjanna til starfa var að setja ný 

lög árið 1976. Í kjölfarið gerðist það til dæmis að starfstitlum var breytt til þess að þeir ýttu ekki 

undir hugmyndir fólks um kvenna- og karlastörf (bls. 127). Það er nokkuð merkilegt að titlarnir 

voru allir gerðir karlkyns. Reynt var að útrýma titlum sem enduðu á kvenlegan hátt, eins og -kona 

(til dæmis skúringakona) og oft gefið virðulegra karlkyns heiti sem gefur um leið tilfinningu fyrir 

því að frekari menntun liggi að baki en eldra heitið gerði (í þessu dæmi ræstitæknir). Í öðrum 

tilfellum var kvenleg ending orða felld niður og konur látnar taka við titli sem endaði beinlínis á
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 -maður eða annarri karla-orðs-endingu (til dæmis ráðherra) (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1997, 

bls. 127). Þetta vil ég tengja við þá hugmynd sem fram kom í tengslum við hversu erfitt japanskar 

konur eiga með að fara raunverulega út á vinnumarkaðinn og vinna að starfsframa sínum, sem 

íslenskar konur virðast einnig hafa átt í basli með. Mig langar að tengja við það að til þess að fara 

að vinna, eins og karlmaður, þá þurfi konur að vera tilbúnar að haga sér og sínu lífi eins og 

karlmenn gera. Í Japan merkir það að þær verða að geta unnið fram eftir, á Íslandi merkir það að 

taka beinlínis upp karlmannssjálf á hverjum morgni þegar þær fara til vinnu. Á vinnustað verður 

konan hann kennarinn, hann forstöðumaðurinn. Það hlýtur að breyta bæði ímynd konu og 

sjálfsmynd að hætta að vera skúringakona og verða ræstitæknir. Það er þess vert að minnast á það 

að jafnvel áður en fólk fer á vinnumarkaðinn, þá taka konur upp karlmannstitil þegar þær útskrifast 

og verða stúdent eða til dæmis sveinn (orðið stúdína er til en er sjaldan notað). Þannig virðist sem 

eitt fyrsta skref kvenna í átt að kynjajafnrétti sé að taka sér stöðu við hlið karlanna í samfélaginu, 

sem karlmenn. Það er eins og hitt megi koma síðar, það að fá karlmennina inn á kvennasviðið; það 

er að segja að þeim þyki sjálfsagt að skúra gólf sem leið til tekjuöflunar eða að vinna við umönnun. 

Það er svo engin umræða um það í samfélaginu að karlar eigi að geta unnið undir kvenkynstitli. 

Enda eru konur líka menn og ætli það sé ekki þess vegna sem orðið forstöðumaður á að geta átt 

jafnt við konur sem karla. Þessi hugsanaháttur virðist eiga bæði við um Ísland þá og Japan nú og 

virðist eiga vel við um Ísland í dag líka.  

Japan nú og Ísland þá – samantekt 
En hvað hefur breyst á Íslandi síðan á áttunda áratugnum og eiga þær breytingar erindi til 

Japans? Myndu japanskar konur taka þeim breytingum sem hafa orðið á íslensku samfélagi opnum 

örmum ef þeim byðust þær líka? Í upphafi ritgerðar voru lagðar fram nokkrar spurningar sem leitast 

var við að svara. Spurt var hversu rétt staðalímynd japanskra kvenna væri og hversu mikið hún 

byggðist á raunverulegum aðstæðum nútímakvenna í landinu. Vangaveltur um það hvað konunum 

sjálfum fyndist um þessar menningarlega stöðluðu hugmyndir um sig spruttu fram og hvort þær 

lýstu daglegu lífi venjulegrar konu. Spurt var: Hver er sjálfsmynd japanskra kvenna og hvernig 

rímar hún við félagslegan og menningarlegan veruleika þeirra? Að lokum vildi ég líta á það hvernig 

staða kvenna í Japan væri í samanburði við stöðu kvenna á Íslandi.  

Helstu niðurstöður og svör við þessum spurningum eru þær að flestar staðalímyndir um 

japanskar konur eru annað hvort rangar eða ýktar. Hins vegar hafa þessar ímyndir áhrif á það hvert 

almenningsálitið á konum er og gerir þeim erfiðara fyrir að bregða út af menningarlega skilgreindri 

lífsleið sinni. Einungis ein staðalímynd virtist eiga fullkomlega við raunveruleikann, en það var 

millistéttar-atvinnuhúsfreyjan, sem uppfyllir allar þær kröfur um húsfreyju- og móðurhlutverkið 

sem samfélagið leggur á hana. Henni líður vel í eigin skinni, hún lætur eiginmanninn um að vinna 
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og þéna heimilinu til framfærslu og þegar hún er ekki að sinna heimilinu eða að huga að menntun 

og framtíð barnanna nýtur hún sín á námskeiðum sem tengjast húsfreyjuhlutverki hennar.  

Annars höfum við séð að konur í Japan eru ólíkar að gerð og með mismunandi skoðanir og óskir 

varðandi hlutverk sitt í samfélaginu. Sumar, eins og millistéttar-húsfreyjan, taka því með gleði og 

stolti að vera húsmóðir á eigin heimili, sumar hvort sem þær vinna launavinnu þess utan eða ekki og 

þær hvorki vilja né þurfa neitt meir. Aðrar lengir eftir því að komast út fyrir veggi heimilisins en 

þrýstingur frá ýmsum áttum hindrar að svo verði. Svo eru enn aðrar sem líta niður á þær konur sem 

ekki eru útivinnandi og þrýstingurinn þar er á að fara út á vinnumarkaðinn, fremur en að vera heima.  

Við höfum séð að hluti þess sem hefur áhrif á það hvað fólki finnst um menningarbundið 

hlutverk kvenna er hvar í þjóðfélagsstiganum það er staðsett. Konur úr neðri þrepum 

þjóðfélagsstigans vilja oft gjarnan vinna og almenningi finnst að konur skuli vinna fyrir sér og 

sínum ef þær á annað borð hafa til þess heilsuna. Þær þurfa líka frekar á því að halda fjárhagslega 

séð að hafa tvær fyrirvinnur á heimili heldur en þær sem sitja ofar í þjóðfélagsstiganum. Þær sem 

eru ofar eru gjarnari á það að vera íhaldssamar hvað varðar viðhorf gagnvart kynhlutverkum en búa 

líka frekar við menningarlega eldri samfélagsgerð. Eldri samfélagsgerð veltur á að viðhalda eldri 

menningarlegum gildum við menningarlega mikilvægar aðstæður. Viðhorf til kvenna og hlutverka 

þeirra fer til dæmis eftir því hvort kona giftist elsta syni eða ekki og því hvort hann komi úr ríkri 

eða valdamikilli fjölskyldu eða ekki. Líkurnar á því að þess sé vænst af konu að hún uppfylli 

hefðbundnar kröfur um eiginkonuhlutverkið aukast ef hún er gift elsta syni úr eignafjölskyldu. Það 

fer saman við það að þeim mun ofar í þjóðfélagsstiganum og ríkari sem konan er, þeim mun meiri 

líkur á því að hún sé heimavinnandi heldur en ef fjölskyldan er tekjuminni og maðurinn í 

verkamannastarfi eða stendur í eigin rekstri.  

Ástæður fyrir því að kona vinni úti geta verið mjög mismunandi, allt frá því að neyðast til þess 

vegna þess að annars duga tekjur heimilisins ekki til þess að fæða og klæða fjölskylduna eftir að öll 

gjöld hafi verið greidd, í það að taka sér hlutastarf til þess eins að komast aðeins út á meðal fólks og 

vera henni yndisauki. Það hefur sýnt sig að það veiti fólki vellíðan að haga sér í samræmi við þau 

samfélagslega viðurkenndu hlutverk sem það hefur. Útivinnandi konur í Japan þurfa þess vegna að 

standa í ströngu við að réttlæta fyrir bæði sér og öðrum það að þær hafi farið á vinnumarkaðinn og 

það á jafnvel við um fjölskyldur í lægri stigum þjóðfélagsins. Ein aðferð sem þær nota til þess að 

réttlæta stöðu sína sem vinnandi kona er að fá hana til þess að passa við fyrir fram ákveðnar 

staðlaðar ímyndir samfélagsins um konur. Það hefur reynst svo vel að innan sumra hópa þykir það 

nú réttast að konur vinni úti ef þær á annað borð geta það.  

Hvernig ber þessum niðurstöðum svo saman við stöðu kvenna og viðhorfum til hennar á Íslandi? 

Helstu líkindin eiga við Ísland á sjöunda og áttunda áratugnum. Í þá daga voru viðhorf fólks 

gagnvart kynhlutverkunum alveg jafn dreifð og ólík og þau eru í Japan nú til dags. Sumar konur 
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vildu gjarnan bara vera heima með börnin á sama tíma og aðrar þvertóku fyrir það og fannst það 

niðurlægjandi. Öfugt við Japan, þá samanstóð seinni hópurinn mest megnis af konum af efri stigum 

þjóðfélagsins, menntuðum konum sem bjuggu í Reykjavík og þekktu vandkvæðin við það að sjá um 

heimili samhliða vinnu.  
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