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Úrdráttur 

 

Í ritgerðinni er leitast við að svara hvers vegna konur séu annars flokks í nútíma vestrænum 

samfélögum. Litið er til framgöngu femínista og afköstum í þágu jafnréttis. Sú ríkjandi 

hugmynd um að jafnrétti hafi þegar verið náð gerir það að verkum að samfélagið blindast 

gagnvart þeirri kúgun sem á sér stað með ríkjandi viðhorfum í garð kvenna. Fjölmiðlar, 

auglýsingar og fyrirtæki vinna ötullega saman að því að viðhalda brotinni sjálfsmynd kvenna í 

þágu hins kapitalíska samfélags sem einkennir vestræn ríki. Konum er þannig haldið niðri og 

þær afvegaleiddar á þeim forsendum að þær geti keypt sér félagslegt samþykki í formi krema, 

sílikonpúða eða líkamsræktarprógramma, sem hönnuð eru með það að leiðarljósi að ýta enn 

frekar undir útlitsþráhyggjuna fremur en að lækna hana. Kúgun konunnar er því viðhaldið í 

formi blekkingar, þar sem henni er talin trú um að hún hafi einhverskonar val, en hún er í 

rauninni aðeins mikilvægur partur af viðhaldi neysluhyggjunnar.   
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Inngangur: 

 

Mannfræðingurinn Margaret Mead sagði á sjöunda áratug síðustu aldar að störf karla væru 

alltaf metin meira en þau sem konur inntu af hendi. Þó svo að mikið vatn hafi runnið til sjávar 

síðan þá, eiga orðin fyllilega við í nútíma vestrænum samfélögum. Félagsleg hlutverk karla á 

okkar dögum eru mikilvægari, og hafa mun meira gildi sem sést hvað best í þeim viðhorfum 

sem haldið er á lofti varðandi ríkjandi hugmyndir um kynhlutverk. (Rosaldo, 1974). Ástæður 

þess að viðhorf til kvenna tóku á sig þá mynd sem raun ber vitni um eru óljósar og fræðimenn 

eru ekki á eitt sáttir um hvernig konan varð óæðri heldur en karlinn og beita ýmist nálgunum 

eðlishyggju eða félagslegrar íhlutunnar. Hefur þessi kúgun kvenna alltaf verið til staðar eða er 

hægt að tala um einhverskonar vendipunkt í mannkynssögunni sem útskýrir hana? Femínistar 

hafa barist ötullega fyrir því að breyta stöðunni og koma á jafnrétti sem endurspeglist í að 

binda enda á kynbundna kúgun. (Hooks, 1984). Vissulega hefur femínistabarátta skilað af sér 

góðum hlutum svo sem að koma á lagasetningu sem banna mismunun á grundvelli kyns en 

samt sem áður virðist sem svo að kné séu ekki látin fylgja kviði þar sem viðhorf til kvenna eru 

ekki í takt við þá lagastafi og mannréttindabrot gagnvart konum eru framin ítrekað í hinum 

vestræna heimi. (Mannréttindastofa Íslands, 2009). Hvað veldur því að viðhorf til kvenna er 

með þessum hætti? Eru femínistar hættir að berjast fyrir málstað sínum? Hvers vegna veigra 

konur sér við að titla sig sem femínista, þrátt fyrir að standa á því fastar en fótunum að 

jafnrétti kynjanna skuli verða staðreynd ? Orðræða varðandi femínista í dag er lituð af 

gríðarlegri neikvæðni í garð þeirra og endurspeglast umræðan oftar en ekki af fáfræði og 

grunnhyggnum yfirlýsingum. Femínistar eru þannig settir upp sem einhverskonar 

ofsatrúarmenn sem vaði uppi með frekju og látum, og því haldið frama að jafnrétti hafi verið 

náð, en þó má vel að merkja að útlit hins dæmigerða femínista er sett í forgrunn gagnrýninnar. 

(Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). Hver er ástæða slíkra viðhorfa og eru þau ekki einmitt 

endurspeglun á meintri kúgun í garð kvenna í nútíma samfélagi? Sé konan metin út frá líkama 

sínum en karlinn út frá vitsmunalegum afrekum, er ljóst að jafnrétti er ekki til staðar. Er 

konum er þannig haldið niðri á grundvelli eigin líkama, og hann svo nýttur til að viðhalda 

neysluhyggju hins kapitalíska samfélags sem við búum við? Sé konan markaðssett, hvernig er 

hún sett fram af fjölmiðlum og auglýsendum og hvaða áhrif hefur það á staðsetningu kvenna 

innan samfélagsins? Þessum spurningum verður leitast við að svara í ritgerðinni, út frá 

fræðilegum nálgunum á efnininu. Það er gert með að fjalla um mismunandi kenningar 

varðandi mörk upphafs undiokunar kvenna, skoða ríkjandi hugmyndir um femínista í nútíma 
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samfélagi og afköst þeirra á sviði lagalegra réttinda kvenna. Í framhaldinu er svo 

birtingarmynd kúgunar kvenna í vestrænu nútíma samfélagi skoðuð og samspil fjölmiðla og 

auglýsinga á viðhaldi þeirrar kúgunnar.  Í lokinn er svo tekin saman niðurstaða út frá þessum 

þáttum, sem gerir grein fyrir hvers vegna konur séu ennþá annars flokks samfélagsþegnar.  

 

 

Hvaðan kemur þessi karllægi veruleiki?  

 

Það er erfitt að henda reiður á það og sennilega engin ein fullkomlega sönn útskýring á því, 

enda hafsjór af kenningum og vangaveltum fræðimanna varðandi málið. Ástæðurnar fyrir að 

ásættanlegar upplýsingar varðandi efnið eru af skornum skammti, gætu meðal annars legið í 

þeirri staðreynd að sagan er skrifuð af körlum, handa körlum og í söguritun fyrri tíma voru 

konur afar lítill partur af heildinni. Aðferðafræði mannfræðinnar fór ekki varhluta af þessari 

hefð, en konur voru meira og minna ósýnilegar í etnógrafíum fram undir miðja síðustu öld. Þó 

svo að konur hafi ekki verið í hlutfallslegum minnihluta innan samfélaga frekar en nú á 

dögum þá spiluðu þær algert aukahlutverk í lýsingunum og voru raddir þeirra í rauninni 

hundsaðar, eða þaggaðar niður (e.muted) eins og einn harðfylgnasti kvennamannfræðingur 

síns tíma, Edwin Ardener, kallaði það. Hann taldi ástæðuna vera þá að mannfræðin væri 

karllæg fræðigrein og það kristallaðist meðal annars í því að karlar væru þar í miklum 

meirihluta og þær konur sem hefðu haslað sér þann sama völl, væru þjálfaðar upp eftir reglum 

karlanna. (Barnard, 2000, bls.145). 

Fræðimenn eru til dæmis ekki á eitt sáttir um að konan hafi frá upphafi mannkynsins 

verið undiroki karlsins. Á meðan sumir færa rök fyrir því að kúgun kvenna sé sprottin upp af 

félagsmótuðum þáttum aðhyllast aðrir fræðimenn eðlishyggjuna svo það er ekki úr vegi að 

bera þær saman til að víkka skilning okkar á umfjöllunarefninu. (Barnard, 2000).  

Friedrich Engels var til að mynda einn þeirra sem taldi að etnógrafískar og sögulegar 

upplýsingar sýndu fram á að félagsleg staða konunnar hafi hreint ekki alltaf verið skörinni 

neðar en karla. Engels var annar af tveimur fræðimönnum sem skapaði hina Marxísku nálgun, 

ásamt Karli Marx, en Engels byggir í þessu samhengi á því að skoða hvernig staða konunnar 

breytist frá samfélagi til samfélags, frá einu tímabili til annars og rekur hann orsakasamhengið 

beinustu leið til ríkjandi sambands milli efnahagslegra og pólitískra þátta í samélaginu hverju 

sinni. Engels telur sem sagt að bein fylgni sé á milli upphafs kapitalisma og gjaldfellingu 

konunnar.  Þessi gjaldfellingu rekur Engels til þess að á þessum tiltekna tímapunkti í 
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mannkynssögunni hafi konum verið umbreytt frá frjálsum og jöfnum þátttakendum í 

samfélögum yfir í undirlægjur karla, og í raun komið fram sem þjónustuaðili fremur en 

jafningi. (Sacks, 1974). 

Umbreyting á stöðu kvenna orsakaðist samkvæmt honum af tilkomu hugtaksins 

einkaeign eða privat property.  Skilgreining Engels á hugtakinu var í grófum dráttum á þann 

veg að einungis auðlindir eða afurðir með góða möguleika á arðsemi, megi túlka sem eign. 

(Sacks, 1974, bls. 209). Hann taldi að tækniþróun og aukin hæfni til beislunar náttúruauðlinda 

hafi gert það að verkum að maðurinn tileinkaði sér hugmyndina um tjéða einkaeign, þar sem 

umfang framleiðslu hélst í hendur við framfarir á stjórnun dýra og eða nýtingu vinnuafls til að 

rækta landið. Á þessum tímapunkti hafi svo stóra kúvendingin á samskiptum karla og kvenna 

átt sér stað. Með því er átt við að í kjölfar einkaeignarinnar komst fjölskyldueiningin á 

laggirnar og tók við af stórfjölskyldunni sem fram til þess hafði verið máttarstólpi samfélaga.  

Með öðrum orðum, ábyrgð á afkomunni færðist frá samfélaginu sem heild yfir á fjölskylduna 

sem sérstaka einingu.  

Með því að framleiða umfram grunnþörf, til vöruskipta færðist framleiðslan út fyrir 

veggi heimilisins og í kjölfarið minnkaði vægi þeirra starfa sem unnin voru heima við, þau 

einfaldlega féllu í gildi. Þarna urðu samkvæmt Engels, ákveðin þáttaskil sem mörkuðust af 

því að konan varð, eins og áður sagði,  starfsmaður innan fjölskyldunnar og undirmaður 

eiginmannsins. Konan fór að vinna fyrir fjölskylduna, fremur en samfélagið. Ástæða þess að 

það var hún en ekki karlinn sem var heima, var sú að í ljósi líffræðilegra hæfileika konunnar 

til þess að ganga með börn og næra þau, gerði það að verkum að hún var minna hagnýt í 

framleiðslu. Í ljósi þess að tíminn varð að peningum í þessu vaxandi kapitalíska samfélagi, 

varð samkvæmt hugmyndum Engels þessi aðgreining á hlutverkum karla og kvenna, privat og 

public, sem við ennþá erum að súpa seyðið af í nútíma vestrænum samfélögum. (Sacks, 

1984). 

Karen Sacks bendir á að hugmyndir Engels bendi til þess að sökum þess að konur hafi 

verið án einkaeignar, sem var undirstöðuatriði fyrir mögulega framleiðslu, hafi þær 

einfaldlega verið félagslegir jafnokar barna fremur en fullorðinna. (Sacks, 1974). Engels sér 

því samasemmerki á milli kúgunar kvenna og stéttaskiptingar, þar sem hugtökin tvö eigi sér 

sömu upphafs rótina og sem liggi í feðraveldinu. Feðraveldið þýddi sem sagt að einkaeignin 

erfðist frá karli til karls og svoleiðis útilokaði konur frá því að hafa valmöguleikan á að verða 

jafnokar karla.  Karlinn varð með öllu konungur í ríki sínu, hvorutveggja heima og utan 

veggja heimilisins, og konan færðist í hlutverk þræls og útungunarvélar. Með öðrum orðum, 
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hún var hlutgerð. (Hunt, 1996, bls. 24). 

Sacks er marxískt þenkjandi varðand mannfræðilega nálgun sína á hvernig konan varð 

undirskipuð karlinum líkt og Engels, en hún hefur hins vegar gagnrýnt hugmyndir hans í grein 

sinni Engels Revisited: Women, the Organization of Production frá árinu 1974,  á þeim 

forsendum að það hafi ekki verið allskostar rétt hjá Engels að kúgun kvenna hafi komið í 

kjölfar einkaeignarinnar. Því til rökstuðnings bendir hún á að vísbendingar, líkar þeim sem 

Engels sjálfur ber fyrir sig, sýni fram á að kynjamisrétti hafi vel þekkst í ókapitalískum 

samfélögum, þar sem eðli málsins samkvæmt, eigi einkaeignin ekki hlut í máli. Jafnframt 

bendir hún á að í nútíma samfélögum hafi alls ekki allir karlmenn þessa umræddu einkaeign 

til umráða sem og að fjöldamörg dæmi þess að konur séu eigendur einkaeignarinnar, burtséð 

frá því hvort um ræði karllægt samfélag eða ekki.  Aftur á móti er hún samstíga Engels 

varðandi nálgun hans á privat/public, hugtökunum, en þar vill hún meina að hundurinn sé 

grafinn varðandi hvers vegna konur séu gildisfelldar í nútíma samfélögum. Í framhaldi 

aðgreiningar þessara hugtaka, þá hafi konur staðið frammi fyrir því að hljóta ekki stöðu 

fullorðins einstaklings ( adult social status) innan samfélagsins, þar sem þær voru eignalausar 

rétt eins og börn, og því verið komnar á botn goggunarraðarinnar. Hún leggur mikið uppúr 

þessu hugtaki, og telur það spila eitt af lykilhlutverkum í upphafi kúgunnar kvenna, þar sem 

um sé að ræða fastmótaðan grunn sem viðhaldi lífseigum viðhorfum um að konur séu ekki 

samboðnar, eða jafnokar karla í hlutverkum sem skipta máli og á þeim forsendum hafni 

samfélagið konum um stöðu fullgilds þátttakanda. (Sacks, 1974, bls. 219). Eleanor Leacock er 

einnig dæmi um mannfræðing sem aðhylltist þessa marxísku nálgun og hafnaði þannig 

eðlishyggjunni. Hún var á sömu buxum og bæði Engels og Sacks þar sem hún taldi að 

kapitalisminn, og reyndar nýlendustefnurnar líka, hefðu afskræmt valdajafnvægi á milli karla 

og kvenna að sama skapi og áhrifamáttur privat og public aðgreiningarinnar. Munurinn á 

Sacks og Leacock í þessum efnum, var þó sá að hin síðarnefnda hallaðist að því að undirokun 

kvenna væri í grunninn tilkomin í kjölfar einkaeignarinnar, líkt og Engels hélt fram. (Barnard, 

2000). 

Michelle Z. Rosaldo (1974) hafnar einnig eðlishyggjunni, hugmyndinni um að 

líffræðilegir þættir séu það sem skipi konur skörinni neðar í félagslegum veruleika flestra 

samfélaga. Hún telur að líkamlegi munurinn, sem sé óumflýjanlega til staðar, á konum og 

körlum geti aðeins verið einn partur af mörgum í stærra orsaka samhengi og því alls ekki 

slíkur lykilþáttur eins og til dæmis Sherry B. Ortner setur fram í grein sinni Is Female to Male 

as Nature Is to Culture (Rosaldo og Lamphere, 1974 og Barnard, 2000). Simone de Beauvoir, 
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heimspekingur og frumkvöðull nútíma vestrænnar femínistabaráttu, hafnar einnig 

eðlishyggjunni á skemmtilegan hátt og í raun í einni setningu ef út í það er farið ; „maður 

fæðist ekki kona, hún verður kona”.  Þessi fleyga setning hefur orðið eitt af einkennismerkjum 

Simone de Beauvoir en hún var þeirrar skoðunnar að undirokun kvenna væri félagslegt 

fyrirbæri, þar sem sögulegir- og menningarlegir þættir mótuðu hugmyndir um kynhlutverk 

hverju sinni. Þó svo að báðar hafi de Beauvoir og Rosaldo hafnað eðlishyggjunni, þá gerðu 

þær sér þó báðar fulla grein fyrir að líkamar karla og kvenna væru ekki eins. Munurinn á 

hugmyndum þeirra og þeirra sem aðhylltust eðishyggjuna var aðeins sá að þær stöllur töldu að 

ekki væri hægt að rökfæra aðstæðurnar á þann hátt að kynjamisrétti væri eðlilegur hlutur, 

hvað þá réttlátur. (Irma Erlingsdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999). Simone de Beauvoir 

taldi til að mynda að það væri ekki í rauninni líkami konunnar sem væri ómögulegur, heldur 

væru það ríkjandi viðhorf og fyriframgefnar hugmyndir samfélagsins sem gerðu hann að 

ómögulegum hlut. 

Hugmyndir samfélagsins um að líkami konunnar væri í grunninn einungis hentugur til 

þess að fæða börn og koma þeim á legg, mótuðu neikvæða ímynd sem endurkastaðist svo í 

neikvæðu viðhorfi til móðurímyndarinnar þar sem hún reyndist konum heftandi fremur en 

nokkuð annað, burtséð frá því hvort kona væri móðir eður ei. (Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999) 

Rosaldo tekur í sama streng en hún lítur svo á að konur festist innan veggja heimilisins vegna 

þeirra samfélagslegu viðhorfa að konur séu einungis hannaðar til að verða mæður. (Rosaldo, 

1974).  

Í einni frægustu bók  Simone de Beauvoir, Hitt kynið,  gagnrýnir hún Engels og aðra 

þá sem töldu að tiltekinn vendipunktur í mannkynssögunni hefði orsakað að konan hafi orðið 

undir og samfélagið hafi orðið að karllægri paradís.  Hún andmælir þessu á þeim forsendum 

að konur hafi verið undirokar karla frá örófi alda (Beauvoir, 1949/1999). Þessa nálgun sína 

byggir Simone de Beauvoir á hugmyndasögunni frá Aristoteles til Freuds, gengur út frá því að 

skoða afurðir menningar og félagslegra þátta, fremur en að rýna í hvern krók og kima tiltekins 

samfélags. (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1999). 

Þetta gefur Simone de Beauvoir þær niðurstöður að sú staða kvenna sem undirokar 

karla sé hreint ekki ný af nálinni og eins og áður segir, ekki afleiðing tiltekins sögulegs 

atburðar né þá merki um einhverskonar þróun út frá einum slíkum. Samkvæmt Simone de 

Beauvoir, hafa konur alltaf verið í hlutverki hins (e. the other) en ekki meðteknar sem 

fullgildir þátttakendur í samfélaginu. Í inngangi Hins kynsins segir hún „Parið er 

grundvallareining og hvor helmingur þess er tengdur hinum órjúfanlegu böndum. Það er ekki 
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hægt að kljúfa samfélagið á grundvelli kyns. Þetta er það sem einkennir konunna í 

grundvallaratriðum : hún er Hinn í heild þar sem hvorug forsendan getur án hinnar verið.“ 

(Simone de Beauvoir, 1949/1999, bls. 32) Konan er þannig skilgreind út frá karlinum, en ekki 

öfugt og það er hann sem er hin svokallaða sjálfsvera, eða hið rétta og sanna, á meðan að 

konan er hinn sem endurspeglar andstæðuna og því ekki hið tiltekna norm. Konan hafi þannig 

aldrei verið annað en þræll karlsins eða í besta falli, skuldunautur hans og hafi því aldrei 

staðið honum jafnfætis. (Beauvoir, 1949/1999).  

Simone de Beauvoir sagði jafnframt að sú eðlishyggjulega nálgun sem notuð væri til 

að útskýra stöðu kvenna gagnvart körlum væri einungis til þess fallin að benda á hið augljósa, 

það er tvo einsleita líkama. Sá munur sem væri á líkömum karla og kvenna væri svo notaður 

sem skýrasta mynd þess að konur væru ekki það sem kallast norm og því útilokaðar frá því að 

ná sama stigi og karlinn. (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1999). Mannfræðingurinn Mary 

Douglas setti einmitt fram hugtak sem náði yfir konur í þessum samanburði, anomalous sem á 

okkar ylhýra tungumáli myndi leggjast út sem afbrigðilegur. Karllægt samfélag byggir þá á 

því að konan sé afbrigðileg og karlinn hið samþykkta. (Rosaldo, 1974)  

 

 

Privat og public sem sameiningartákn kenninga.  

 

Engels, Sacks og Leacock voru öll sammála í sínum marxísku nálgunum, um að 

hlutverkaskiptingin public/privat hafi spilað lykilhlutverk í mótun karllægs samfélags. Það 

sem meira er, er að fylgismenn eðlishyggjunnar eru það líka, ef við tökum mið af skrifum 

mannfræðinga eins og Peggy R. Sandy og Sherry Ortner. (Rosaldo og Lamphere, 1974 og 

Barnard, 2000). Hugmyndir Ortner byggja á því að samfélagleg viðhorf byggi á að konan sé 

tengdari náttúrunni heldur en karlinn, þar sem hann sé þá menningar-legri/félagslegri fyrir 

vikið. Röksemdir Ortner fyrir þessari tengingu er sú að konur eru þær sem bókstaflega fæði 

börnin í heiminn og eru þannig einar um hituna á þessu sviði. Hún fer inn á sama streng og 

Engels, þar sem eðli málsins samkvæmt sé konan bundin því að vera heima, í prívat rýminu,  

frekar heldur en karlinn. Konan endurspegli því náttúruna og það sem er prívat, á meðan að 

karlinn, sem skilgreindur er sem endranær,  andstæðan við konuna, holdgervingur 

menningarinnar, þess opinbera eða public. (Barnard, 2000). Sandy er ekki langt undan og 

bendir á að þróun menningar mannsins, og þannig uppbygging valdakerfa innan samfélaga, 

hafi oltið á þremur megin þáttum (social survival þríþætting) . Þættirnir þrír útgangsþættir 
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voru „fjölgun, vörn og lífsviðurværi” (e. reproduction, defence and subsistence ) (Sandy, 

1974, bls.189)Þessir þættir ákvörðuðust af því í grunninn af hvert orka kynjanna beinist. Það 

að orkan beindist að einu fremur en öðru gerði það óumflýjanlegt að minna rými væri til að 

halda utan um hina tvo þættina, með öðrum orðum að minni orka væri til umráða í þeim 

tilgangi. Sandy bendir á að í ljósi þess að konur séu þær einu sem hafi þá líffræðilegu 

hæfileika sem til þarf til að fæða börn í heiminn og séu að auki líffræðilegar næringastöðvar 

ungviðisins fyrstu árin, þá fari lang mesta orka þeirra í þann flokk. Það þýði þá að þær hafi 

minni orku til umráða í hinum tveimur flokkunum. Karlar hins vegar séu með öllu ófærir um 

að ganga með og fæða börnin svo sá flokkur er ónýtanlegur fyrir þá, sem gerir það að verkum 

að orka þeirra getur farið óskipt í hina tvo flokkana. Til að gera langa sögu stutta, þá hafa þeir 

menningarlegt forskot á konur til þess að stjórna auðlindunum og þar með greiðara aðgengi að 

valdi. (Sandy, 1974). Konan situr því eftir í hlutverki sem hún valdi sér ekkert endilega, 

heldur er hún bundin við líkamleika sinn (Beauvoir, 1949/1999). 

Það er svo sem engin tilviljun að hugtökin privat og public séu rauður þráður í gegn 

um umfjallanir á því hvernig standi á að konan sé undiroki karlsins í vestrænum samfélögum. 

Rosaldo (1974) gerði grein fyrir að hugtökin væru gríðarlega mikilvægar hjálparhellur til þess 

að gera grein fyrir stöðu kvenna í mismunandi samfélögum, sé ætlunin að skoða til dæmis 

tengsl kvenna við völd, eða öllu heldur skortinn á þeim. Þetta sé einskonar rammi utan um 

athafnir kynjanna. Skilgreining Rosaldo á hugtakinu privat er það sem gerist innan veggja 

heimilisin sem slíks, en hún líkir þessu við litla stofnun sem einkenni eina, eða fleiri, móður 

og börnin hennar. Hugtakið public skilgreinir hún svo á þann hátt að sé það sem raunverulega 

stjórni öllu, þar á meðal því sem gerist inni í litlu stofnunni, valdið sé þannig í höndum public. 

Þetta telur hún svo vera til þess að skapa viðhorf, sem þá ali á hugmyndinni um að konur séu 

heimavinnandi  og karlar séu úti að stjórna. Þarna skapast því grunnurinn fyrir því að það sé 

„eðlilegt“ að konur séu heima að ala upp börn á meðan að það sé „eðlilegt“ að karlar séu 

útivinnandi og hafi valdið. Rosaldo segir að með því að skoða fjöldamargar afleiðingar 

þessarar aðgreiningar á hlutverkum kynjanna, er fyrst hægt að ætla sér að skilja hvers vegna 

konur séu undir eða kúgaðar og hvernig megi koma í veg fyrir það. (Rosaldo, 1974). Sandy 

telur einnig að mikilvægi þess að hafa public og prívat skilgreiningarnar að leiðarljósi, og 

vitnar þar í social survival þríþættinguna með tilliti til þess hvernig karlar hafa greiðari 

aðgang að valdi. (Sandy, 1974). Skilgreining tengsla á milli valds og kynhlutverks skiptir 

þannig höfuð máli þegar kemur að því að ætla að fá botn í upphaf kynjamisréttis. (Barnard, 

2000, bls.148). 
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Femínismi og femínistar 

 

Femímismi hefur verið notaður til þess að greiða leið konunnar að tilvist á eigin forsendum. 

Bell Hooks, femínistinn og aðgerðarsinninn, fjallar um feminismann sem kenningaramma í 

bók sinni Feminist Theory. From Margin to Center frá árinu 1984. Þar segir hún ákveðið 

skilgreiningarvandamál vera varðandi hvað hugtakið femínismi feli í sér í nútímanum. Hún 

bendir á í huga hins almenna óbreytta borgara endurspegli femínismi hreyfingu sem miði að 

því að koma á félagslegu jafnrétti á milli karla og kvenna. Þetta sé mynd sem viðhaldið sé og 

dreift af fjölmiðlum og einfaldari hreyfingum sem kafi ekki nægilega djúpt ofan í hugtakið. 

Hún segir að það sé vandkvæðum bundið að leyfa sér að skilgreina femínisma á þennan hátt 

þar sem sú skilgreining skilji eftir ekki síður flóknari spurningar heldur en hún upphaflega 

svari. Spurningar eins og þá ef konur vilji fá félagslegt jafnrétti á við karla, við hvaða karla er 

þá verið að miða? Það er ekki einungis stéttaskipting á milli karla og kvenna, heldur á hún 

líka við innan hópanna tveggja ef svo má að orði komast. Karlar hafa ekki allir sömu 

félagslegu réttindin, svo það er fáfræði að stefna að jafn óljósu markmiði og því að ætla bara 

að ná „jafnrétti eins og karlar”. Þessir tilteknu karlar sem allajafa er miðað við, eru hvítir 

millistétta karlar og það er einmitt það sem Hooks telur vera megin ástæðuna fyrir því að 

greinileg sundrun sé meðal kvenna þegar kemur að samstöðu varðandi jafnrétti. Konur eru 

vissulega af öllum stærðum og gerðum, litaflóran á alla kanta og þær skipast í allar stéttir rétt 

eins og  karlar. Þegar hin almenna hugmynd um femímisma er sú að þar sé verið að reyna að 

ná jafnrétti sem miðar að því að standa jafnfætis hvítum millistétta körlum þá augljóslega fæli 

það stóran hóp kvenna frá málstaðnum, sé horft til þess að lítið brot kvenna samsvarar sig við 

slíkan hóp karla. Hugmyndin verður því eitthvað sem einungins milli og efri stétta konur geta 

tileinkað sér og þar með er einhverskonar elítu strúktúr kominn á hugtakið femínismi. 

(Hooks, 1984).  

„Femínismi er barátta til að binda enda á kynbundna kúgun” segir Hooks og vill meina 

að atbeini femínista snúi ekki að því að gera aðeins einum hópi kvenna hátt undir höfði eða 

hagnast þeim frekar en öðrum konum. Að sama skapi bendir hún á að femínismi snúi ekki að 

því að gera konur æðri en karla, þetta snúist ekki um að eiga eitthvað inni hjá þeim. Hún 

bendir jafnframt á að femínismi sé ekki lífsstíll ,nema mögulega fyrir hvítar, menntaðar, 

ógiftar konur sem meira og minna eru lausar við félagslega- og efnahagslega ábyrgð, eða 

tilbúið sérkenni sem hægt er að smeygja sér í eftir hentugleika. Ástæðan fyrir því að það sé 

ekki hægt, er að femínista hreyfingar eru eins og áður sagði, með það að leiðarljósi að reyna 
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að stöðva kynbundna kúgun og þær aðgerðir sem slíkar umbyltingar krefjast á rótgrónum 

viðhorfum heilu samfélaganna, eru heilmiðið basl en ekki áhugamál. Slíkt basl er þannig 

sjaldnast með öllu fullkomlega öruggt eða ánægjulegt svo það er ekki hægt að vera með 

hálfum huga í slíkum aðgerðum, sé tilgangurinn að ná settu marki. Það má því líkja 

femínistabaráttunni við langhlaup fremur en spretthlaup. Markinu er ekki náð fyrr en 

umbreyting á samfélagslegu viðhorfi hefur verið náð en ekki þegar samfélagið er orðið 

kvennlægt eins og margir vilja halda að femínismi snúist um.(Hooks, 1984).  

Femínistinn Chris Beasely (1999) er á sömu skoðun og segir að hugtakið sé afar flókið 

fyrirbæri og ekki hlaupið að því að útskýra með fáum orðum. Engu að síður sé það 

morgunljóst að það er sífellt á milli tannanna á fólki og það hafi nánast allir skoðun á því um 

hvað femínismi eða femínistar standi fyrir. Um sé hins vegar að ræða stöðu þar sem nánast 

ómögulegt reynist að setja einhver tiltekin mörk eða ramma um þýðingu hugtaksin. Hún 

bendir á að munurinn á þeim sem hugsi út frá femínískum sjónarhóli og þeim sem ekki geri 

það snúast í grunninn um það að hinir fyrrnefndu veiti því athygli að hægt sé að bjóða 

yfirburðum karlmennskunnar byrginn. Sá hugsunarháttur sem einkenni vestræn samfélög sé 

gegnsýrður af karllægni og því sé mikilvægt sé að beina sjónum að því  hvar raunverulega 

valdið liggi. (Beasely, 1999). Séu hugmyndir Beasely bornar saman við skrif Simone de 

Beauvoir í Hinu kyninu, má sjá samskonar nálganir,  en hún bendir einmitt þar á að gildin og 

þau viðmið sem höfð eru í hávegum í vestrænum samfélögum séu sköpuð af körlum, fyrir 

karla. Valdið liggur því augljóslega í höndum karlanna og hlutverk femínisma sé að beina 

kastljósinu að þeirri staðreynd til þess að veita upplýsingu og stuðla að umbreytingum innan 

samfélagsins. (Beasely, 1999). 

Samkvæmt skilgreiningu Catharina A. MacKinnon (1987) á hugtakinu femínismi er 

hún nokkurnveginn á sömu blaðsíðu og Beasely og Hooks, en túlkar femínismann sem 

ákveðinn kenningarlegan ramma og þar af leiðandi séu ótal nálganir á hugtakið innan hans. 

Skilgreining MacKinnon á hugtakinu er sú að femínistar standi fyrir að binda enda á 

samfélagslega undirokun, takmörkun tækifæra og skort á félagslegu valdi, meðal annars á 

grundvelli kyns. Hún bendir á að í augum femínista sé mismunun eftir kyni, í nútíma 

samfélögum, einungis til þess fallin að halda konum niðri. Femínistar krefjist þess vegna 

aðgangs kvenna að því sem nú sé skilgreint sem „karlaheimur” en að sama skapi krefjist þeir 

þess að konur fái að vera konur þar. Með þessu á hún við að krafa femínista sé sú að konur 

séu valdhafar á eigin forsendum, en ekki vegna þess að þeim takist að bregða sér í gervi karla 

til þess að eiga rétt á því. Í grunninn snýst femínismi um jafnræði og um jöfn aðgengi að 
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tækifærum, hvort sem um ræðir á milli kvenna eða karla, hvítra eða svartra. Hún horfir á þetta 

út frá sjónarhóli þess að allir séu jafnir. (MacKinnon, 1987).  

Sú feministabarátta sem við þekkjum í dag er í grunninn runnin undan rifjum Simone 

de Beauvoir, og beinast spjótin því að hinu menningarlega og því félagslega sem mótar 

hugmyndir um kynferði og kynsjálfsmyndir okkar. En að einblína á þessa mótunarþætti er það 

sem aðgreinir hug- og félagsvísindi frá öðurm fræðigreinum þegar kemur að femíniskri 

nálgun. Femínísk fræði hafa allt frá upphafi verið tengd föstum böndum við 

kvennréttindabaráttu, baráttuna fyrir frelsi og jafnrétti kvenna. Sigríður Þorgeirsdóttir bendir á 

í greinasafni sem gert var til heiðurs 50 ára útgáfu bókarinnar Hins kynsins að  „mismunun og 

misrétti hafa frá alda öðli verið „réttlætt” með skírskotun til einhverskonar „náttúrulegs” eða 

„eðlislægs” mismunar.” (Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999, bls.102). Það hefur verið haft að 

leiðarljósi frá því á 7. áratug síðustu aldar, að aðgreina á milli hugtakanna líffræðlegt kyn (e. 

sex) og kynferði(e. gender) og hefur femínísk umræða snúist um „kynferði eða nánar til tekið 

um skilyrði og áhrif þess á líf okkar sem frjálsra athafnarvera. Þessu má einnig lýsa sem svo 

að aðgreiningin á kyni og kynferði hafi öðru fremur snúist gegn líffræðilegri nauðhyggju.” 

(Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999, bls.102). 

 

 

Gagnrýni á femínista 

 

Þegar fram liðu stundir fóru femínistar að sæta gagnrýni fyrir að hafa ekki haldið aðgreiningu 

kynhlutverka nægilega vel á lofti, sem hafi þá skilað sér í dulinni eðlishyggju í fræðilegum 

kenningum um kynferði. (Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999). Judith Butler var í forsvari fyrir 

þessa gagnrýni en hún er ein upphafsmanna póstfemínisma sem kom fram á sjónarsviðið á 

9.áratugnum og er í rauninni það sem er að vefjast fyrir fólki í nútímanum. Samkvæmt hennar 

póstfemínísku hugmyndum taldi hún að til þess að hægt væri í rauninni að kæfa niður hina 

lífseigu eðlishyggju væri mikilvægt að gera sér grein fyrir að hvorutveggja, kyn og kynferði 

eru menningarleg afsprengi og mótast þannig af orðræðu samfélagsins, sem svo skapar 

ríkjandi viðhorf hverju sinni. Með öðrum orðum, Butler heldur fram að „róttæk menningarleg 

mótunarhyggja” sé lausnin á þeim skilgreiningarvanda sem femínistar nútímans séu að takast 

á við. (Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999, bls.103). 

Þessi meintu mistök aðgreiningar á kyni og kynhlutverki birtast meðal annars í því að 

þrátt fyrir að konur hafi vissulega farið út á vinnumarkaðinn og tekið þannig virkari þátt í 
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samfélaginu, þá varð ekki sú viðhorfsbreyting sem til þurfti svo hægt væri að tala um jafnt 

athafnarfrelsi kynjanna. Hugtak Guðbergs Bergssonar frelsi frystihúsanna  (Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, 1998, bls.337) fangar þetta á einstaklega góðan hátt, en með hugtakinu á 

hann við þær aðstæður sem sköpuðust í íslensku samfélagi við það að konur færu í auknu 

mæli út á vinnumarkaðinn. Þó svo að konurnar hefðu aukin umsvif til að afla sér tekna á 

grundvelli þess að vinna úti, var galli á gjöf Njarðar. Sá galli var skortur á viðhorfsbreytingu 

samfélagsins til kynhluverkanna. Þó svo að konan væri komin út á vinnumarkaðinn eins og 

karlinn, þá breyttist ekkert á hennar „gamla og rótgróna” vinnustað; heimilinu. Í stað þess því 

að njóta tiltekins frelsis, þá tóku konur á sig tvöfalda vinnu , þá sem þær réðu sig í hjá 

vinnuveitanda og svo hina launalausu sem þær voru af samfélaginu dæmdar til þess að sinna í 

þágu fjölskyldunnar, sökum þess eins að vera samfélagslega mótaðar móðurímyndir. Konur á 

vinnumarkaði voru þannig hnepptar í ófrelsi fremur en frelsi og skyldur frekar en réttindi þar 

kröfurnar á konur jukust gríðarlega við meinta frelsisgjöf. Sigríður Dúna (1998) bendir á að 

um sé að ræða tímaskekkju, þar sem viðhorf bændasamfélagsins hafi verið flutt í heilu lagi 

inn í nútíma samfélag og því sé staða kvenna á vinnumarkaði líkt og raun ber vitni um. Enn 

og aftur bendi staðreyndir á að viðhorfsbreyting sé lykillinn að réttlætinu í þessum efnum. 

(Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1998). 

Susan Bordo (1990) bendir á að sá galli sé við femínistabaráttu síðustu áratugi hafi 

vallar konur verið settar undir sama hattinn, kyn þeirra sé blásið upp sem einhverskonar 

samnefnari. Það einfaldlega gangi ekki upp vegna þess að konur séu jafn ólíkar og þær eru 

margar, líkt og Hooks bendir á varðandi stéttaskiptingu innan hópa, og því er líffræðilegur 

samnefnari ekki raunhæfur grundvöllur sameiningar. Þannig má því segja að konur sjái ekki 

sérstaklega tenginguna á milli sín persónulega og femínistahreyfinga, frekar en annars 

pólitísks afls. (Bordo 1990) Það má vel koma auga á bilið sem skapast hefur á milli femínista 

og „óbreyttra” þegar rýnt er orðræðu síðasta áratuginn eða svo. Birtingarmynd þessarar 

orðræðu er þá helst í orðunum „ég er ekki femínisti en…” og þylur fólk, af báðum kynjum, 

upp það sem einkennir jafnrétti. Hefur því skapast einhverskonar tabú varðani að aðhyllast 

femínisma og fólk virðist almennt hrætt við að tengja sig slíku, þrátt fyrir að hafa ekki 

endilega lágt um að vilja kynjunum jöfn laun, jöfn tækifæri og þar fram eftir götunum. 

(Gubar, 2000).   

Þær staðalímyndir sem haldið hefur verið á lofti varðandi femínista skipta hér sköpum. 

Viðhorf til femínista í nútíma vestrænu samfélagi eru byggð á grunnhyggni og 

yfirborðskenndri þekkingu ef svo má segja. Neikvæð staðalímynd femínista hefur að miklu 



16 

leiti verið sköpuð og viðhaldið af fjölmiðlum, en Bordo og Heywood telja að fjölmiðlar séu 

ein helsta menntastofnun samtímans svo umsvifin eru gríðarleg (Bordo og Heywood, 2004) 

Hugmyndin um að femínistar séu konur sem hati karla, séu alltaf með leiðindi og læti eru 

myndir sem fjölmiðlar fóru að draga upp strax á 8.áratug síðustu aldar segir sálfræðingurinn 

og kvennafræðingurinn Alyssa N. Zucker. (2004).  Samkvæmt henni eru það fjölmiðlar sem 

hafa stuðlað að því að gera hugtakið femínisti eða „f- orðið” eins og hún setur það fram, að 

ljótu og niðrandi orði. (Zucker, 2004). Staðalmynd femínista er ekki aðeins á grundvelli 

„öfgakenndra” aðgerða heldur byggir hún einnig á að femínistar hafi tiltekið útlit, þær séu 

alljafna konur sem séu ekki aðlaðandi á neinn hátt og sér í lagi ekki kynferðislega. Með 

öðrum orðum, femínistar séu konur sem einfaldlega nái sér ekki í karlmann sem langar í þær 

og þess vegna séu þær að skapa slíkt ófremdarástand. (Anderson, 2009).  

 

 

Samspil karlmennsku og kvenleika  

 

Eðlilegt er að spyrja  hvers vegna karlar séu svo viðkvæmir fyrir því að konur krefjist réttar 

síns? Hvað er það sem veldur því til dæmis að allt ætlar um koll að keyra í heilu samfélagi 

vogi kona sér að hefja upp rausn sína, á jafn ómerkum stað og verldarvefnum, varðandi það 

óréttlæti sem hún og kynsystur hennar hafa setið undir? Hvað gerir það að verkum að á hana 

sé sett nokkurskonar veiðileyfi og ekkert eðlilegra en að hún sé skotin niður og hengd upp 

sem einhverskonar karlhatari og meint „femínista tussa”? Samkvæmt Wolf (1993) er ástæðan 

fyrir þessum viðbrögðum einfaldlega hræðsla. Hræðslan byggir á þeirri staðreynd að á 

undanförnum áratugum hafa konur sótt verulega í sig veðrið á vígstöðum sem þær fram að 

því, voru ekki að trana sér fram.  Fyrir tilstilli krafna femínistahreyfinga um jafnan rétt 

kynjanna, hafa konur í auknu mæli farið að hafna alræðisvaldi karla og stíga inn í þeirra 

sjálfskapaða hlutverkaramma. Konur fóru að láta til sín taka í stjórnarherberjum fyrirtækja, 

þær fóru að afreka í íþróttum á sama hátt og karlar, og þær ögruðu karlmennskunni með því 

að ganga í herinn. Þátttaka kvenna varð jafnvel til þess að hafa áhrif á hugmyndir fólks um 

það hvort Guð væri kannski kona eftir allt. Wolf heldur fram að karlar upplifi konur sem 

tilvistarlega ógn og þeir upplifi að verið sé að taka af þeim völd og séu í raun að berjast í 

bökkum með því að skilgreina enn frekar á milli þess sem er kvenlægt og hvað sé karllægt. 

Hún vitnar í rannsókn mannfræðingsins Margaret Mead á óiðnvæddum samfélögum þar sem 

niðurstöður hennar bentu til þess að í slíkum samfélögum við svipaðar aðstæður, er að konur 
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færu að vinna störf sem aðeins karlar höfðu verið að sinna, brygðu karlar á það ráð að skapa 

tiltekin „karla störf”. Þessi svokölluðu „karla störf” gegndu þeim tilgangi að gera skerpa á 

þeim mun sem væri á körlum og konum, og þannig blása upp karlmennsku þeirra. Hræðslan 

endurvarpast af því að eftir að hafa haft valdið til að geta skilgreint konunna og veruleikann í 

rauninni, frá manna minnum, er það allt í einu ekki eins sjálfsagt með aukinni 

vitundavakningu á jafnréttinu. (Wolf, 1993). 

Það má því segja að þessi ýkta karlmennsku ímynd, sem karlar bregða fyrir sig og telja 

sig þurfa að uppfylla,  sé sprottin upp sem einhverskonar varnarviðbragð karlsins við innkomu 

konunnar í félagslegt, efnahagslegt og pólitískt samfélag sem áður var þeirra.  Hugtakið 

karlmennska (e. masculinity) var áður fyrr til að mynda ekki á allra vörum, ef það þá var á 

einhverra. Þessi karllægi yfirburður var samfélagslegt norm sem ekki var verið að gagnrýna, 

heldur samþykkt viðhorf gagnvart aðgreiningu kynjanna og þeirra hluverka. Sú ríkjandi 

hugmynd um hvað væri karlmannslegt hefur því í takt við samfélagslegar breytingar breyst og 

krafa nútímans um að hún endurskapist gerir það að verkum að Wolf telur að í sinni 

einföldustu mynd sé hægt að flokka menn, þá bæði konur og karla, í tvo hópa. Annars vegar 

þá sem eru tilbúnir að endurskapa hugmyndina um karlmennskuna og laga hana að breyttum 

aðstæðum og hins vegar þá sem ekki vilja það. Þeir síðarnefndu hafni því að krafan um 

breytta framgöngu kvenna og þátttöku þeirra í samfélaginu sé eitthvað sem komið sé til að 

vera. Munurinn á þessum tveimur hópum sé í grunninn sá að sá fyrrnefndi sé tilbúinn að 

höndla breytingarnar á þeim forsendum að til lengri tíma litið sé þetta eina leiðin að 

friðsamlegu samlífi beggja kynja á meðan seinni hópurinn sér aðeins að með þessu sé hallað á 

þeirra hlut, eða með öðrum orðum, þeir sjá þetta sem tap. (Wolf, 1993). Wolf kemst svo að 

áhugaverðri niðurstöðu þar sem hún segir að feðraveldið sé að ganga til baka eða draga sig til 

hlés á mörgum sviðum í vestrænum samfélögum þar sem konur séu þegar orðnar sigurvegarar 

í baráttunni. Karllægi veruleikinn sé farinn að átta sig á því, og hræðist í raun að þetta 

kvenlæga afl sé nógu öflugt til þess að umbreyta stöðunni, að konur komist í valdastöðu og 

setji karla undir í samfélaginu. Hræðslan er sem sagt við að þeir fyrstu verði síðastir og því 

krafsa hræddir karlmenn í bakkan og úthrópa feminista sem einhverskonar „karlhatara”. 

(Wolf, 1993). 

Með því skilgreina karlmennsku er kvenleiki skilgreindur. Samkvæmt hugmyndum 

kynjafræðingsins Gyðu Margrétar Pétursdóttur (2012) um hvers vegna konur eru 

undirskipaðar byggir hún á  hugtökunum styðjandi kvenleiki og mengandi kvenleiki. Þessi 

nálgun Gyðu Margrétar er gríðarlega áhrifamikil þegar tilraun er gerð til að skilja hvers vegna 
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konur setji karlmennskuna skör hærra en sína eigin hagsmuni, og hafni feministahugtakinu.  

Kynhlutverk mótast af félagslegum athöfnum og því umhverfi sem umlykur okkur, 

sem svo er ákvarðað af hugmyndum okkar um kvenleika og karlmennsku, hvar við staðsetjum 

okkur sjálf og alla hina í samfélaginu. Sem karl hagarðu þér á tiltekinn hátt en sem kona á 

annan hátt, allt eftir menningarbundnum reglum. Hugtökin styðjandi kvenleiki og ríkjandi 

karlmennska eru systurhugtök ef svo má að orði komast, en munurinn á þeim er engu að síður 

sá að kvenleiki, af nokkurri sort, getur aldrei orðið ríkjand á sama hátt og karlmennska. 

Ástæðan er einföld, konur eru ekki í nægilega góðri valdastöðu til þess. „Hlutverk kvenna er 

því að styðja við karla og ráðandi karlmennskuhugmyndir en ekki að öðlast vald yfir öðrum 

konum í krafti styðjandi kvenleika” (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012, bls.6). Styrkjandi 

kvenleiki er í rauninni gríðarleg klappstýra fyrir ríkjandi karlmennsku, en styðjandi 

kvenleikinn „mætir þörfum og löngunum karla” (bls.7) Með þessu er átt við að styðjandi 

kvenleiki geri það að verkum að konur viðhaldi karlmennskuhugmyndunum með því að 

gangast við því að vera undirskipaðar, eða með öðrum orðum, konur samþykkja að vera lægra 

settar. Hlýðni spilar hér lykil hlutverk, en hugtakið felur í sér að konurnar taki sjálfar þátt í að 

viðhalda undirokuninni, og henni er svo enn frekar haldið á lofti og smeygt inn í meðvitandir í 

gegn um fjölmiðla og annarskonar markaðssetningar. Konum er þannig beinlínis kennt hvað 

þurfi til að geta talist til alvöru kvenna. Undirstöðuatriði í viðhaldi styðjandi kvenleika er  svo 

að gæta þess að annarskonar kvenleiki komist ekki að, mengandi kvenleiki til dæmis, sem þá 

hristir upp í hinu karllæga samfélagi og gæti þannig orsakað raunverulegt valdatap 

karlmennskunnar. (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012).   

Ástæða þess að konur neiti sér því um að tala um sig sem femínista eða tala á móti 

feminismanum, er því samkvæmt Gyðu Margréti, sú að „kúgarinn hafi tekið sér bólfestu” í 

sjálfi þolanda, í þessu tilfelli, kvenna. Hvernig gerist það? Gyða vitnar í bandaríska 

heimspekinginn Sandra Bartkey þegar hún segir „að konur séu undir ægivaldi alls kyns aga og 

í gegnum agann sé kvenpersónan mótuð. Aginn er birtingarmynd undirskipunar kvenna í 

kynjakerfinu.”( Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012, bls.7). Hugmyndir kvenna um sjálfar sig er 

mótuð af körlum sem gefur þeim óneitanlega gríðarlegt vald. Þetta vald sem konur séu beittar 

sé svo tvískipt, annarsvegar það sem haldið er yfir konum af samfélaginu og hins vegar það 

sem þær hafa móttekið og beiti sig sjálfar. Á meðan konur beiti sig sjálfar þessu agavaldi, án 

þess þó að gera sér grein fyrir því, eru þær að spila stóra rullu í að halda sjálfum sér niðri og 

byggja eigin sjálf á að vera í grunninn ávalt til þjónustu reiðubúnar fyrir karla. Sjálf kvenna 

eru þannig mótuð á grundvelli þess að spila aukahlutverk en ekki vera aðal. Meðvirknin 
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kristallast svo eins og áður segir í styrkjandi kvenleikanum sem stendur þéttingsfast upp að 

ríkjandi karlmennskunni svo að ástandið haldist óbreytt og feðraveldinu þannig viðhaldið. 

Þær konur telji sér trú um að jafnrétti hafi raunverulega verið náð, það er þær hallast að 

póstfemínisma eða andfemínisma, og þær þurfi ekki að beita sér frekar fyrir því þar sem þær 

standi jafnfætis körlum, þó svo að þær geri það í rauninni ekki. Það má einnig segja að 

möguleg ástæða þess að konur séu ragar við að tiltla sig femínista sé sú að femínismi krefst 

umbóta á tilteknu ástandi og ríkjandi viðhorf, sköpuð af körlum, bökkuð upp af konum, setji 

þeim steininn í götuna. Að synda á móti þeim settu gildum er hægara sagt en gert og krefst 

breytinga á daglegu lífi, sem konur allajafna skortir sjálfstraust til þess að brjóta niður. (Gyða 

Margrét Pétursdóttir, 2012). 

 

 

Skrifuð lög og óskrifuð 

 

Grunnurinn fyrir jöfn lagaleg réttindi beggja kynja var lagður með 

Mannréttindayfirlýsingunni (e. The Universal Declaration of Human Rights) árið 1948. 

Mannréttindahugtakið skilgreint út frá tveimur grunngildum, annarsvegar réttindum hvers og 

eins á mannlegri reisn og hinsvegar á jafnrétti, burtséð frá kyni. Lagalegt hlutverk 

mannréttinda er „að tryggja einstaklingum og hópum réttindi og vernd gegn hverskonar 

aðgerðum, eða aðgerðaleysi stjórnvalda, sem vegur að grundvallar réttindum eða 

mannvirðingu fólks” (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2009, bls.5). Með þeirri yfirlýsingu 

myndaðist svo farvegur þess að árið 1979 komu Sameinuðu þjóðirnar með sína fyrstu stefnu 

til að eyða út misrétti gagnvart konum, kvennasáttmála Sameinuðu þjóðanna eða CEDAW (e. 

Conventrion on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women). Sáttmálinn 

inniheldur 30 ákvæði og markmið hans er að tryggja konum efnahags-, félags-, menningar-, 

borgara-, og stjórnmálaleg réttindi til jafns við karla, sem sagt tekur hann til flestra þátta í 

daglegu lífi. (Mannréttindastofa Íslands, 2009). Samkvæmt CEDAW yfirlýsingunni er 

misrétti gagnvart konum skilgreint sem svo að um sé að ræða hvers konar aðgreiningu eða 

útilokun á grundvelli líffræðilegs kyns. Með því að taka undir yfirlýsinguna er ríkið að 

skuldbinda sig til að konur og karlar standi jafnfætis varðandi mannréttindi á borð við 

pólitískt, félagslegt, efnahagslegt og menningarlegt athafnafrelsi. (Helen O'Conell, 1996). Í 

framhaldinu kom svo árið 1989 yfirlýsing sem sneri að útrýmingu ofbeldis gagnvart konum 

innan fjölskyldunnar (e. UN Declariation on Violence against Women in the Family) og árið 
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1993 yfirlýsing sem sneri að útrýmingu ofbeldis gagnvart konum ( e. UN Declariation on 

Violence against Women). Munurinn á þessum tveimur yfirlýsingum var sá að í þeirri seinni 

var kynbundið ofbeldi skoðað á mun víðari grundvelli heldur en aðeins innan fjölskyldna, og 

samkvæm þeirri yfirlýsingu orsakaði kynbundið ofbeldi algjöra hindrun á að konur ættu 

möguleika á að njóta réttinda og frelsis á sama hátt og karlar. Þessar tvær yfirlýsingar voru 

mikilvægar viðbætur í ljósi viðurkenningar á réttindum kvenna á heimsvísu. (O'Conell, 1996). 

Fjórða ráðstefna Sameinuðu þjóðanna sem haldin var í þágu kvenréttinda var í Peking 

árið 1995 (O'Connell,1996). Peking ráðstefnan var afrakstur tveggja áratuga þrotlausrar vinnu 

alþjóðlegu kvennahreyfingarinnar og niðurstaða ráðstefnunnar varð hin svokallaða Peking 

aðgerðaráætlun. Peking aðgerðaráætlunin er eitt merkasta stefnumótunarplagg í málefnum 

kvenna sem samþykkt hefur verið af alþjóðasamfélaginu. ( Mannréttingaskrifstofa Íslands, 

2009, bls. 8). Aðgerðaráætlunin leggur mikið uppúr mannréttindum og hlutverki ríkisstjórna 

til þess að standa vörð um jöfn réttindi kvenna. Gagnrýnisraddir hafa þó bent á að þrátt fyrir 

að hafa stuðlað að greinargóðu upplýsingaflæði um stöðu kvenna er aðferðin til þess að 

uppræta bága stöðu ekki jafn marktæk. Í grunninn snérist hún um að benda á að allt yrði í lagi 

ef konur hefðu aðgang að betri efnahagslegum tækifærum og hefðu sitt að segja á pólitískum 

grundvelli. Hins vegar var ekki tekið inn í myndina hvernig ætti að framkvæma það og 

formföst menningarbundin viðhorf til kvenna fengu ekki þá athygli sem til þurfti til að 

valdaskipting yrði með eðlilegra móti. (O'Connell, 1996).   

Þetta ferli aðgerða Sameinuðu þjóðanna í þágu kvenna settu fordæmi fyrir ríkisstjórnir 

um allan heim sem báru ábyrgð á að mannréttindi yrðu virt og ríkari stjórnvöld höfðu að sama 

skapi ábyrgðarhluverki að gegna í þessum efnum gagnvart þeim ríkjum sem þau veittu 

þróunaraðstoð. Til að mynda birti Alþjóðabankinn (World Bank), sína stefnu í jafréttismálum 

árið 1994, þar sem hvatt var til að „fjárfesta” í auknara mæli í konum, eða réttara sagt veita 

þeim aukinn aðgang að tækifærum til menntunnar og atvinnu. Markmiðið samkvæmt þeirri 

stefnu var að brúa bilið sem skapast hafði á milli kynjanna á vinnumarkaði (e. gender gap). 

Ári síðar setti Evrópusambandið fram sína stefnuskrá varðandi kynhlutverk í yfirlýsingunni 

Intergrating Gender issues in Development Cooperation (O'Connell, 1996). Stefnan nær yfir 

13 tilskipnanir um jafnrétti kynjanna, og öllum aðildaríkjum Evrópusambandsins ber skylda 

að til að setja jafnréttislögin inn í sínar stjórnarskár og þannig binda í lög. Þessi 13 ákvæði ná 

til að mynda yfir lagasetningar varðandi „aðgengi að atvinnu, vörum og þjónustu, félagslegu 

öryggi, vinnu aðstæður og laga til verndar ófrískum konum og þeim sem nýlega hafa eignast 

börn”. (Jafnréttisstofa: http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=50).  
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Framganga femínista hefur vissulega borið árangur, því er engum blöðum um að 

fletta. Lagaleg réttindi vestrænna kvenna til jafnréttis við karla hafa verið formlega staðfest 

eins og sést hér fyrir ofan. Þrátt fyrir það virðist svo vera sem það séu einungis letur á blaði 

fremur en raunveruleikinn. Guðrún Dögg Guðmundsdóttir formaður Mannréttindastofu 

Íslands segir í inngangi rits um Kvennasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem gefið var út í 

samvinnu við Jafnréttisstofu, félags- og tryggingamálaráðuneyti, UNIFEM og 

utanríkisráðuneytið, að mannréttindabrot á hendur konum séu ítrekað brotin, þrátt fyrir allar 

lagatilskipanir. Hún bendir á að það sé ekki hvað síst í hinum vestræna heimi og hæglega sé 

hægt að sjá hvernig konur eru skipaðar skör lægra en karlar út frá hefðum, staðalímyndum, 

trúarbrögðum og almennum karllægum viðhorfum. Í nútíma vestrænu samfélagi sé svo 

pottinn búið að „úreltar venjur og viðmið geri það að verkum að konur eiga óhægara um vik 

með að sækja rétt sinn heldur en karlar þegar á þeim er brotið.” ( Kvennasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, 2009, bls.5). 

Rannsókn Gyðu Margrétar á viðhorfi til hlutverka kvenna í nútíma samfélögum, sýnir 

það sama og Guðrún Dögg bendir á, að jafnrétti hafi ekki verið náð. Konur eru ennþá 

undirokar karla og bendir hún á að það sé einhverskonar blekkingarleikur í gangi sem orsakist 

af samspili styðjandi kvenleika og ríkjandi karlmennsku. Það eru því viðhorfin gagnvart 

kynhlutverkum sem ráða því hvort hægt sé að tala um jafnrétti og á meðan konunni er skipað í 

ákveðin störf eða haldið frá tilteknum störfum, en ekki í raun þau lagalegu. (Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2012). Þessu til rökstuðnings má einning benda á orð Naomi Wolf, þar sem hún 

segir að eftir því sem lagalega og efnislegar hindranir sem snúið hafa að konum hafi verið 

brotnar á bak aftur hafi auknar útlitslega kröfur verið gerðar til þeirra í staðinn. Tilviljun? Að 

öllum líkindum ekki, þetta er aðeins birtingarmynd þess að lagaleg réttindi kvenna 

endurspegli ekki raunverulegt frelsi í takt við það sem karlar hafa. (Wolf, 1990). Orð 

femínistans Bernadette Mosala í bók Chris Beasely ná að fanga nokkuð vel þessa mótsögn 

sem skapast þegar lögum og viðhorfum er att saman, en hún sagði að þegar karlar verði fyrir 

kúgun sé um að ræða harmleik en þegar konur hins vegar eru beittar kúgun sé um að ræða 

hefðina. (Beaseley, 1999).  

 

Birtingamyndir kúgunarinnar 

 

Birtingarmyndir þess að konur séu undirskipaðar í nútíma vestrænu samfélagi eru margar. 

Simone de Beauvoir skrifar til að mynda árið 1949 að konan sé undir í samfélaginu vegna 



22 

þess að karlinn sé viðmiðið, hið svokallaða norm og á það fyllilega við enn þann dag í dag, 

rúmum 60 árum síðar. Þetta norm skapast út frá ríkjandi hugmyndum innan 

menningarsamfélags og bendir Simone de Beauvoir á að fólk svo leiki sín hlutverk allt eftir 

tilteknum reglum um hvar það standi út frá norminu sjálfu hverju sinni.(Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, 1999). Þessi karllægi veruleiki sem einkennir vestræn menningarsamfélög, 

birtist okkur til að mynda í tilteknu frelsi sem karlar hafa umfram konur, og þetta frelsi er 

beintengt við vald. Þetta vald má sjá endurkastast í því að karlar hafa tekið til sín þau hlutverk 

sem þeim líst best á og eru þá metin merkilegri heldur en þau sem falla í skaut kvenna. Oftar 

en ekki eru þau hlutverk útskýrð út frá líkömum kvenna, sem eins og fjallað var um í 

kenningarlega kaflanum hér að ofan, og gerir það að verkum að viðhorf gagnvart konum eru 

samtvinnuð prívat hlutverkunum, eða þeim sem vinnast innan veggja heimilisins. Þetta 

orsakar að gildismat kvenna er einungis byggt á frammistöðu þeirra í hlutverkum sínum sem 

móðir, eiginkona eða ástkona, og leggur línurnar varðandi að eiga ekkert erindi í önnur störf 

en þau sem krefjast þessara tilteknu „kvennlegu” eiginleika. Samfélagslegt hlutverk kvenna er 

því ákvarðað „af körlum, í þágu karla”. ( Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1999, bls.72). 

Beasely segir jafnframt að það sé almennt samþykki fyrir því að konur séu undirokar 

karla í samfélaginu þrátt fyrir þá vitundarvakningu sem kvenréttindabaráttur síðari ára hafa 

stuðlað ötullega að. Bæði á hún við út frá félagslegum viðhorfum sem og pólitískum 

hugmyndum um stöðu kvenna. Hún segir að það sé einfaldlega ekki ofarlega á pólitískum 

forgangslistum þar sem samþykkið sé til staðar og í raun hafi konur það nokkuð fínt. Með 

öðrum orðum, dæmigerð birtingarmynd styrkjandi kvenleika sem fjallað var um hér að ofan. 

(Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). Þó svo að kenningar um að karlinn sé normið á meðan að 

konan sé aukahlutverk séu vissulega farnar að komast til ára sinna, þá eru þær algjörlega 

viðeigandi í nútíma vestrænu samfélagi. Konan er til að mynda sjúkdómsvæddari heldur en 

karlinn, ef horft er á fæðingar til dæmis, og þannig viðhorf draga úr hugmyndum fólks um 

styrkleika konunnar á vinnumarkaði. Karlinn er viðurkenndari starfskraftur í iðnvæddu 

samfélagi á meðan að konan er álitin þurfa auka tillitsemi eða kalli á sérstakt svigrúm vegna 

líkamlegra hæfileika til barnsburðar.  Konurnar eru þannig álitnar vandamál á vinnumarkaði 

sem þá gerir það að verkum að karlar eru fýsilegri valkostur þegar að kemur að ráðningu. 

Ríkjandi viðhorf um að karlar séu menningarlega þennkjandi og í beinu framhaldi rökréttur, á 

meðan konan sé tengdari náttúrunni og þar af leiðandi látist stjórnast af órökréttum 

tilfinningum hefur líka áhrif á stöðu kvenna. (Beasley, 1999). 

Kraftur ríkjandi viðhorfa er gríðarlega mikill og því til rökstuðnings má sjá að karlar 
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einir og sér, geta ekki viðhaldið kúgandi viðhorfum í garð kvenna. Konurnar sjálfar spila hér 

stóra rullu en með því að gangast við þeim hlutverkum sem að þeim er rétt og gera þau að 

sínum, eru þær að samþykkja áframhaldandi kúgun. Þær taka þannig þátt í kúguninni, 

ómeðvitað allajafna. Það er því heilmikið til í setningu Simone de Beauvoir þar sem hún 

bendir á að maður fæðist ekki sem kona, heldur verður maður slík vegna þess að samfélagið 

segir hvaða augum beri að líta, og umfram allt, hvaða augum þær skulu líta sjálfar sig. ( 

Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1999).  

Undirskipun kvenna er viðhaldið með því að hindra framgöngu þeirra og þátttöku í 

samfélaginu sem frjálsar athafnarverur. Þeirri hindurn er viðhaldið með því að beita róttækri 

menningarlegri mótunarhyggju (Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999, bls.103). Slík mótunarhyggja 

snýst í grunninn um það að strax frá blautu barnsbeini eru karlar sveipaðir einhverskonar 

dýrðarljóma og hlutverk þeirra undirstrikuð með virðingu. Börnin vaxa úr grasi með þessi 

fastmótuðu viðhorf í farteskinu og halda gildunum á lofti. Þessi karllægu gildi eru báðum 

kynjum þannig séð í blóð borin, og hafa þau áhrif að eðlilegt þykir að karlar hafi haft greiðari 

aðgang að tækifærum til menntunnar, atvinnu og séu frekar í stakk búnir til að gera tilteknar 

launakröfur, sem konum leyfist ekki. (Simone de Beauvoir, 1949/1999).  

Mótunarhyggjan gerir það líka að verkum að konan er í grunninn ekki annað en líkami 

sé horft út frá viðhorfum samfélagsins. Hann er áætlaður tengdari náttúrunni heldur en 

karlsins,samkvæmt Simone de Beauvoir. (Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999). Samfélagsleg gildi 

byggja þannig á tiltekinni tvíhyggju, og líkami konunnar er dæmdur sem hið óvenjulega á 

meðan líkami karlsins er hið samþykkta. (Hesse-Biber, Leavy, Quinn og Zoino, 2006). 

Líkami konunnar er því ekki annað en afþreying fyrir karlinn til að svala sínum líkamlegu 

þrám auk þess að vera honum til þjónustu reiðubúin við fjöldaframleiðslu hvítvoðunga. Þarna 

má vel merkja frelsismörk kvenna. Frelsið er það sem Simone de Beauvoir telur undirstöðu 

þess að konan geti gert ákall til tilvistar á eigin forsendum. (Sigríður Þorgeirsdóttir, 1999). 

Þær Bordo og Heywood benda jafnframt á að í nútíma vestrænu samfélagi falli konan 

í skuggann af eigin líkama. Hún er eins og Beauvoir, Rosaldo og fleiri hafa bent á, skilgreind 

eftir líkamlegri virkni sinni og skilgreind út frá karlinum.(Bordo og Heywood, 2004). 

Samfélögin byggi á tiltekinni tvíhyggju þar sem konan sé tengd við líkamann og karlinn við 

hugann. Líkami konunnar er dæmdur út frá samanburði við líkama karlsins sem er hið 

samþykkta. Þetta gerir það að verkum að ríkjandi viðhorf til konunnar byggi á því að hún 

þurfi, fremur en karlinn, að vera í tilteknu líkamlegu formi til þess að verðskulda ást. Í nútíma 

vestrænu samfélagi er krafan á að kona sé grönn og spengileg ef hún hyggur á hamingjusamt 
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líf. (Hesse- Bieber ofl., 2006).  

Skýr birtingarmynd kúgunnar kvenna í vestrænum samfélögum birtist til að mynda í 

viðhorfum til nauðganna. Viðhorf til kvenna þar sem þær eru lítið annað en líkaminn láta kné 

fylgja kviði þegar kemur að nauðgunum, en algengt er að konan sé samfélagslega dæmd sú 

seka í rauninni, þar sem hún með sínum líkama bauð hættunni heim. Með því að klæða sig 

eða haga sér á tiltekinn hátt er konan þannig að kalla á ákveðna athygli karlkynsins. Í ljósi 

þess sem áður hefur komið fram er konan lítið annað en líkaminn í ríkjandi viðhorfum og það 

að kona skuli afhjúpa líkama sinn á „ósæmilegan” hátt er einungis tilraun til að tendra upp í 

karlinum líffræðilegan losta sem hann hefur í raun ekkert um að segja. Hann sé því einungis 

að fylgja kalli náttúrunnar og megi því túlka sem einhverskonar svik af hálfu konunnar. 

Samkvæmt Susan Bordo og Leslie Heywood er viðhorf til nauðganna eins og raun ber vitni 

um runnið undan þessum rifjum sem og þeim að með þessu athæfi kvenna, að afhjúpa líkama 

sína eftir eigin geðþótta, sé konan að ögra karlinum og hæðast að honum. Að sama skapi sé 

þetta leið konunnar til að gera lítið úr valdi karlsins og það falli eðli málsins samkvæmt ekki 

að karllægum hugmyndum samfélagsins. (Bordo og Heywood, 2004).  

Stígamótakonur eiga hugtak yfir þessa samfélagslegu kúgun á hendur konun og tala 

um nauðgunarmenningu í þessu samhengi.  Með hugtakinu er átt við að konur séu 

ábyrgðarmenn gagnvart kynferðislega ofbeldinu sem þær verða fyrir og helst í hendur við það 

sem Bordo og Heywood benda á. Þessa nauðgunarmenningu telja Stígamótakonur þrífast vel í 

karllægum samfélögum og sé til að mynda viðhaldið af fjölmiðlum með því að fjallað sé um 

verknaðinn sem einhverskonar samskiptavandræði á milli kynjanna, fremur en einskær 

brotavilji geranda á kostnað þolanda. Samtökin benda á að á meðan lögregla finni sig knúna 

til að hvetja konur til að passa sig betur gagnvart mögulegri hættu á að verða nauðgað, meðal 

annars með því að klæða sig ekki of ögrandi eða neyta óhóflegs magns áfengis eða að 

fórnarlömb veigri sér við að kæra gerendur í ljósi þess að viðkomandi skammist sín fyrir 

verknaðinn, sé verið að viðhalda nauðgunarmenningunni og viðurkenna hana í rauninni.( 

http://www.stigamot.is/index.php/frettir/59-raeea-steinunnar-i-druslugoengunni?showall=1) 

Líkamlegt útlit konunnar er þannig skotspónn, þar sem það er gert ábygt fyrir 

kúguninni sem og unnið er markvisst að því að halda konum í skefjum með því að brjóta svo 

niður sjálfsmyndir þeirra varðandi þetta eina hlutverk þeirra. Auglýsingar og fjölmiðlar spila í 

þessu samhengi gríðarlega stórt hlutverk. Í bók sinni The Beauty Myth bendir Naomi Wolf 

(1990) á að með auknum lagalegum réttindum sem skilaði sér í auknu valdi kvenna, hafi 

áhersla á líkama konunnar stóraukist. Þessi áhersla á líkamann hafi þau áhrif á sjálfsmynd 
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konunnar að bein fylgni er á milli aukinna valdaumsvifa kvenna og gríðarlegrar aukningar 

átraskana tilfella, sem og margföldunar á sviði lýtalækninga. Ein sterkasta birtingarmynd 

kúgunar kvenna í nútíma vestrænu samfélagi er því byggð á tortímingu sjálfstrausts kvenna til 

að koma í veg fyrir frekari tilkall til valda (Wolf, 1990).  

 

 

Áhrif fjölmiðla og auglýsinga á sjálfsmyndir kvenna 

 

Samtvinnun fjölmiðla og auglýsinga með þeim hætti sem við þekkjum til í dag, hófst í 

upphafi síðustu aldar. Tímarit voru fyrst til að gangast í þetta órjúfanlega hjónaband við 

fjölmiðla og bendir Wolf á hvernig samspil tímarita og auglýsinga var að þróast yfir í það sem 

við þekkjum í nútíma samfélögum. Hún bendir á hlutverk fjölmiðla til að endurspegla gangi 

sögunnar, en það vilji hins vegar oft gleymast valdið sem þeir hafa til þess að ákvarða og hafa 

áhrif söguna í raun og veru. Það beri því að hugsa gagnrýnið um fjölmiðla, með því að skoða 

hverjir það eru sem standi að baki birtingu þeirra (Wolf, 1990) en þess má geta að karlar 

verma lang flesta ritstjórastóla tímarita sem gerir það að verkum að karllæg sjónarmið hafa 

alljafna greiðari aðgang út í samfélagslega viðhorfsmyndun. Þeir hafi að sama skapi 

ritskoðunnar- og ákvörðunarrétt varðandi það sem er sett á síður blaðanna og í því einu og sér 

er fólgið óumdeilanlegt vald. (Beasley, 1999). Einnig er það grundvallar atriði í tilraun til að 

skilja hvers vegna og hvernig konan er undiroki karla í auglýsingum og fjölmiðlum, að gera 

grein fyrir því hverjir séu svokallaðir styrktaraðillar ( e. sponsors ) fjölmiðilsins. Slíkir 

styrktarðillar hafa í langflestum, ef ekki öllum, tiltekinna hagsmuna að gæta. Svokölluð 

kvennatímarit hafa í heila öld nýtt sér það vald sem þau hafa til að móta hugmyndir kvenna 

um hlutverk sín og hvernig þær eigi að haga lífum sínum til að uppfylla óskrifuð samfélagsleg 

skilyrði. Mikilvægi kvennatímarita liggur til að mynda í að teikna upp glansmynd af tiltekinni 

hegðun kvenna, sem hentar efnahags- og pólitískum valdastrúktúrum á hverjum tíma fyrir sig. 

Það er því ekki hægt að horfa á auglýsingar og birtingamyndir þeirra í fjölmiðlum sem 

einhverskonar einhliða kerfi neyslumenningar því samspil efnahagslegra og pólitískra þátta 

hefur töglin og haldirnar. (Wolf, 1990). 

Þetta samspil milli fjölmiðla og fyrirtækjanna talar  mannfræðingurinn David R. 

Greaeber (2002) um sem corporate media og tengir við nýfrjálshyggjuna.  Hann segir 

augljósa birtingarmynd undirskipunnar konunnar í þessu samspili. (Graeber, 2002, bls.62). 

Þessa birtingarmynd hefur félagsfræðingurinn Ervin Goffman skoðað og greint frá að í 
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auglýsingum megi sjá skýrt endurkast samfélaga, og staða kynjanna er þar ekki undanskilin. 

Auglýsingarnar endurspegla daglega hegðun og menningarbundin viðhorf fólks á hverjum 

tilteknum tíma og sé það haft að leiðarljósi séu viðhorf gagnvart konum augljóslega á á öðru 

plani en gagnvart körlum. Þessi greining hans kristallaðist af samanburðinum á milli þess 

hvað teldist „eðlilegt” varðandi framsetningu kvenna í tímaritum og þess hvað væri sett upp 

sem „eðlilegt” fyrir karla. Sem dæmi um þetta má benda á að rannsóknir á rými kvenna í 

auglýsingum sýni fram á að konur taki allajafna minna pláss séu kynin borin saman. Konan 

minnki umfang sitt til að mynda með því að krossleggja fætur og leggja hendur að 

líkamanum. Við skiljum þennan settleika svo sem kvenlegt fyrirbæri en er í grunninn ekki 

annað en augljós birtingarmynd þess að konan er undiroki í karllægu samfélagi. (Bára 

Jóhannesdóttir og Ingólfur V. Gíslason, 2011). 

Tilgangur með auglýsingum er að selja fólki hugmyndina um að það þurfi að nálgast 

þá vöru eða þjónustu sem sett er upp á aðlaðandi hátt. En það er gríðarleg einföldnun á 

raunverulegum áhrifum auglýsinga, þar sem öflug hliðarverkun auglýsingar er mótun og 

viðhald félagslegra viðhorfa. Auglýsingar dynja á skynfærum okkar svo gott frá því við 

komum í heiminn og hefur  frá upphafi hvers einstaklings mótandi áhrif á hugmyndir 

varðandi kynhlutverk og hvað þyki samþykkt hegðun í hverju menningarsamfélagi fyrir sig. 

Skilaboðum er komið áleiðis án þess þó að fólk endilega geri sér fulla grein fyrir að vera að 

móttaka tilteknar hugmyndir og gera þær að sínum, enda sjaldnast sem áróðurnum er komið í 

orð. Tæknin er fólgin í að spila inn á að fólk innan sömu menningar túlkar táknin í umhverfi 

sínu á mjög svipaðan hátt. Slík samskonar túlkun gerir það að verkum að ekki er einu sinni 

þörf fyrir orð eða augljósa skýringu til þess að áhorfandi nái hugmyndinni og setji í samhengi 

við tilveru sína. Með þessu myndast tiltekið menningarlegt samþykki fyrir því sem við erum 

ítrekað með fyrir augunum , sem í þessu tilfelli er undirokun kvenna, þar sem undirokunin er 

menningarlega samþykkt og því álitin eðlileg, eða jafnvel kvenleg. Þetta er dæmi um 

svokallaða stimpilkenningu sem gengur út á það að sé manneskjunni kennt eða sagt nógu oft 

hvað hún eigi að gera eða hvernig hún eigi að haga sér, þá fer hún að trúa því og það útskýrir 

hvernig skoðannir og hugmyndir fólks verða samdaunaðar því sem predikað er í auglýsingum 

og öðrum fjölmiðlum. Á meðan skilaboð og tákn um eðlileika undirokunar kvenna,  eru 

framreidd með jafn lúmskum hætti og tíðkast í vestrænum fjölmiðlum er ekki hægt að áætla 

að jafnrétti kynjanna sé í sjónmáli. (Bára Jóhannesdóttir og Ingólfur V. Gíslason, 2011). 

Vald fjölmiðlanna er þannig afar umfangsmikið en Bordo og Heywood (2004) halda 

því fram að hægt sé að tala um fjölmiðla nútímans sem eina skilvirkustu menntastofnun sem 
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samfélagið býður uppá. Fjölmiðlar taka á sig víðfemt hlutverk, en þeir eru ekki einungis 

afþreying heldur kenna þeir fólki á samfélagið, hvernig það virkar út frá skrifuðun og 

óskrifuðum reglum þess. Valdið er einnig fólgið í því að það er enginn óhulltur gagnvart 

upplýsingaflæðinu og þeim táknum sem fjölmiðlar miðla út í samfélagið. Þeir móta eins og 

áður sagði, hugmyndir okkar um okkur sjálf og alla í kring um okkur. Nútímamaðurinn er 

einfaldlega ekki fær um að veita þessu síendurtekna áreiti mótstöðu, enda eru auglýsingar 

nútímans hannaðar af sálfræðingum og öðrum vísindamönnum til að smjúga inn í 

undirmeðvitanir hvers tiltekins markhóps. (Kilbourne, 2006).  

Átraskanir eru til að mynda dæmi um þau umfangsmiklu áhrif sem fjölmiðlar hafa á 

sjálfsmyndir kvenna. Á undanförnum áratugum hefur tilfellum átröskunarsjúkdóma fjölgað 

umtalsvert, en sjúkdómar eins og anorexía og búlimía eru almennt álitnir kvenlægir 

sjúkdómar. Ástæðan fyrir því er sú að 90-95% þeirra sem þjást af þess háttar átröskun eru 

konur.  Stór hluti þeirra kvenna sem þjást af völdum anorexíu og búlimíu eru konur í milli 

stétt, en þess má geta að sú stétt kvenna tileiknar sér hlutfallslega mest lestur kvenna tímarita 

svo fylgnin er ljós. (Wolf. 1990) Aukningin á tilefllunum ætti ekki að koma á óvart, sé horft 

til þeirra kvenna sem eru fyrir augum kvenna allt frá barnæsku á síðum tímarita og í 

annarskonar fjölmiðlum.  Fyrirsætur í dag vega til að mynda að meðaltali 23% minna en hin 

almenna kona, og fer minnkandi með tímanum, sé litið til þess að árið 1965 var munurinn 

aðeins um 8%. Viðmiðið kvenna er þannig brenglað frá upphafi mótunar sjálfsmyndarinnar. 

Wolf bendir á að miðað við að skilgreining á hugtainu anorexía sé stöugur ótti við mat, sé í 

raun og veru hægt að skilgreina flestar konur í vestrænum heimi nokkurskonar 

anorexíusjúklinga í ljósi brjálæðislegrar hræðslu við hugmyndina að fitna. (Wolf, 1990, 

bls.183).  

Geðlæknirinn Hilde Bruch sérhæfði sig í rannsóknum á átröskunarsjúkdómum og 

niðurstöður þeirra rannsókna benda til þess að hverskonar átraskanir séu einstaklingsbundnar 

leiðir til að takast á við aðstæður, eða höndla ástandið sem skapast af upplifun af minnkandi 

stjórn( e. coping mechanism) Þessi tilfinning fyrir að hafa ekki stjórn á aðstæðum, hlýst af 

efasmdum um að vera samþykktur einstaklingur í samfélaginu og geta ekki staðið undir 

kröfum þess. Í ljósi stöðu kvenna sem hið óeðlilega í samfélaginu, er því ekki að undra að 

konur séu í miklum meiri hluta þeirra sem þjást af slíkum sjúkdómum. Neysluhyggjan sem 

einkennir kapitalísk nútímasamfélög nýtir sér þennan veika blett kvenna og hamrar á meðan 

járnið er heitt, og það helst heitt á meðan konur eru sannfærðar um að þær séu ekki nógu 

góðar. Sjálfsmynd konunnar er því hennar Akkilesarhæll sem neysluhyggjan heggur 
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miskunarlaust í. Í nafni neysluhyggjunnar er hún látin efast um eigið ágæti vegna þess að hún 

er kona. Þetta sést til að mynda vel á því að ef konur ætla að hasla sér völl í atvinnulífinu og 

byggja upp ábótasaman starfsframa þurfa þær að leggja harðar að sér en karlar, og oftar en 

ekki þurfa þær að leggja kvenleika sinn að veði. Konan þarf að haga sér eins og karl vegna 

þess að hún er samkvæmt samfélagslegum gildum og viðhorfum að stíga inn á umráðasvæði 

karlsins og út fyrir sitt eigið (prívat gegn hinu public sem minnst var á í fyrsta kafla). Hún er 

því ekki undir neinum kringumstæðum metin að verðleikum sem kona og ekkert annað, 

heldur er hún þá farin að þurfa að spila hlutverk karlmannlegrar konu og fær þess vegna 

kannski að „leika” með stóru krökkunum. (Hesse- Bieber ofl., 2006). 

 

 

Samspil neyslumenningar og undirokunnar 

 

Naomi Wolf fjallar í bók sinni The Beauty Myth (1990) um hvernig konum er haldið niðri 

með fjölmiðlum og auglýsingum, sem hafa pólitíska undirrót. Með því að brjóta konunna 

niður, sé hún þannig meðtækilegri fyrir efnislegum lausnum sem kosti peninga. Þetta sé gert 

með því að halda á lofti einhverskonar mýtu um hvernig konur þurfi að vera til þess að vera 

gjaldgengar í sínum samfélögum. Þessar mýtur eru allajafna byggðar á efnislegum þáttum og 

umbreytast í takt við hvernig samfélagið mótast hverju sinni. Til að mynda var auglýsingum 

beint með öðrum hætti að konum eftir að þær fóru að fara í auknu mæli út á vinnumarkaðinn. 

Hún segir á þeim ríflega 160 árum sem konum hefur markvisst verið talin trú um að þær verði 

að uppfylla tiltekinn fullkomleika, sem þær nálgist með því að vera dyggir neytendur, megi 

sjá greinilega áherslubreytingu í kjölfar samfélagslegra breytinga fyrri heimsstyrjaldarinnar. 

Herferðir sem stílaðar voru inn á konur breyttust í takt við að þær færu út af heimilinu og út á 

vinnumarkaðinn.  Fókusinn fór þannig frá því að sjálfsmynd konunnar byggðist á heimilinu 

og því að vera fullkomin húsmóðir, yfir í að hún byggðist á líkamlegu útliti hennar. (Wolf, 

1990).  

Í ljósi þess að líkami karlsins er hið samþykkta form er gerir samfélagið auknar kröfur 

á hvernig líkami kvenna skuli vera. Kröfurnar eru varðandi mótun hans að öllu leyti og 

fjölmiðlar  og auglýsendur nýta sér þessa hugmynd mikið, en grunn pælingin er sú að kona 

þurfi að uppfylla ákveðna líkamlega staðla til þess að verðskulda ást og hamingju.(Hesse- 

Bieber ofl., 2006). Tengslin á milli markaðssetningar og fjölmiðla eru augljóslega heilmikil 

og dýpri en fólk gefur sér, þó svo að oft hafi verið látið sem svo sé ekki. Neyslumenning 
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vestrænna samfélaga er að miklu leiti fléttuð inn í þau ríkjandi viðhorf sem þar fyrirfinnast, og 

birtingarmynd þess er meðal annars í að fjölmiðlar kenna okkur að vera neytendur, þeir setja 

vöruna í samhengi og skapa svokallað ímyndar veldi eða (e.empire of images). (Bordo og 

Heywood, 2004). Tengslin þarna á milli eru því á þann veg að fjölmiðlar gera okkur kleift að 

samsama okkur við tilteknar ímyndir sem við svo getum fylgt eftir með að tileinka okkur 

tiltekna tegund vöru eða þjónustu.(Hirschman og Thompson, 1997). 

Konur í vestrænum samfélögum hafa sjaldan eða aldrei haft eins mikið fé á milli 

handanna og þær gera núna, auk þess að hafa mun meira vald og lagaleg réttindi heldur en 

kynsystur þeirra á árum áður þurftu að venjast. Þrátt fyrir það eru sjálfsmyndir kvenna 

mölbrotnar, þar sem sjálfshatrið er ríkjandi í formi gríðarlegrar útlitsþráhyggju og hræðslunni 

við að eldast. Wolf telur ástæðuna fólgna í femínísku bakslagi sem einkenni vestræn samfélög 

og við slíkar aðstæður séu fyrirfram mótaðar hugmyndir um tiltekna kvenlega fegurð notuð 

sem pólitískt vopn gegn konum. Þetta pólitíska vopn, er hin svokallaða fegurðar mýta (e. 

beauty myth) er notað í þeim tilgangi að draga úr orkunni og kraftinum sem annars færi í afrek 

á hinum karllægu sviðum. (Wolf, 1990). 

Þetta er það sem femínistar hafa talað um sem pólitíska afvegaleiðingingu kvenna (e. 

politics of distragtion) ( Hesse-Bieber ofl., 2006, bls. 212). Þarna fléttast því saman pólitísk 

og efnahagsleg nálgun á undirokun kvenna, en það er deginum ljósara að fjölmiðlar einir og 

sér skapi ekki að öllu leiti þau viðhorf til konunnar sem ríkja. Beasely bendir á að félagslegar 

reglur (skrifaðar jafnt sem þær óskrifðu) haldist þéttingsfast í hendur við pólitískt umhverfi, 

og þær séu skrifaðar upp af körlum í gegn um tíðina. (Beasely, 1999, bls.6). 

Konum er talin trú um að til þess að þær uppfylli kröfur samfélagsins með því að líta 

út eins og ákveðin hugmynd gerir ráð fyrir. Þessi mynd birtist konum í fjölmiðlum 

hverskonar, tímaritum, sjónvarpi, kvikmyndum og síðast en ekki síst í auglýsingum. Konum 

er talin trú um að það sé verið að reyna að aðstoða þær í áttina að betra lífi, meiri hamingju og 

möguleikanum á ást með því að pranga upp á þær efnislegum hlutum. Raunin er hinsvegar sú 

að þessar þarfir eru skapaðar af kerfisbundinni valdbeitingu karla og þannig eru konur 

kúgaðar án þess að gera sér grein fyrir því. Kúgunin birtist í að telja sig ekki nógu góðar og að 

þær séu stöðugt að leita eftir bætingunni, og eru þannig dyggir neytendur hverskyns vara og 

þjónusta, án þess að gera sér grein fyrir því. Þessar vörur og þjónusta, eru seldar konum undir 

formerkjum þess að neysla þeirra skili þeim samþykktari stöðu innan samfélagsins. Kúgunin 

felst að sama skapi í að konum er talin trú um að þær hafi val þegar þær ákvarða hvort þær 

setji á sig varalit eða ekki, þegar staðreyndin er sú að þær hafa ekki valið í raun og veru. Valið 
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er tekið af konum þegar þeim er kennt, af samfélaginu að þær séu ekki nógu fallegar án hans. 

Valið er því einhliða, og fellur algjörlega með kapitalismanum, þar sem konur þurfa að 

uppfylla tilteknar kröfur til að vera samþykktar og þær komast nær því með því að líta út á 

tiltekinn hátt. Krafan á útlit kvenna er þannig þegar öllu er á botninn hvolft í rauninni ekki 

einu sinni um útlitið, heldur er um félagslegt taumhald að ræða þar sem samspil fjölmiðla og 

fyrirtækja snýst um að hvetja til ákveðinnar hegðunnar kvenna. (Wolf, 1990). 

Fegurðariðnaðurinn er einhver sá ábótasamasti iðnaður og heldur bara áfram að vaxa. 

Megrunar- og heilsuræktariðnaðurinn gerir það líka, enda allt innan sama mengisins þegar 

kemur að því að stjórna þráhyggju kvenna varðandi útlit sitt. Megrunar- og heilsuiðnaðurinn 

vinnur til að mynda markvisst að því að brjóta niður sjálfsmyndir kvenna með því að stuðla að 

því að þær nái aldrei tilætlanlegum árangri, sem nær hámarkinu þegar þær upplifa að þær hafi 

brugðist sjálfum sér. Þessu marki er náð með því að markaðssetja útlit konunnar á afar 

óraunsæum forsendum þar sem með hjálp tækni er hannað tiltekið útlit sem óraunhæft er að 

hin almenna kona muni undir nokkrum kringumstæðum hafa færi á að tileinka sér.  

Hugmyndin um hinn fullkomna líkama byggir til að mynda á líffræðilega ómögulegri 

samsetningu líkamsparta, en samkvæmt viðteknum hugmyndum samanstendur hann af flötum 

maga, grönnum lærum, strákslegum mjöðmum og stórum brjóstum.  Í ljósi þess að frekar sé 

um að ræða „hinn ófáanlega” frekar en „hinn fullkomna” líkama er konan alin á blekkingu. 

Um er að ræða skoldhelda leið til gróða, þar sem sjálfsfyrirlitningin sem orsakast af neyslunni 

er vítamínsprauta fyrir áframhaldandi neyslu og þannig sannkallaður vítahringur. (Hesse-

Bieber ofl., 2006, bls.214).  

Sé horft í tölur þá má sjá í skýrslu samtakanna ASAPS (The American Society for 

Aesthetic Plastic Surgery), sem spannar yfir tímabilið 1997- 2001, að 304 % aukning hefur 

orðið á fegrunaraðgerðum í Bandaríkjunum. Hlutfall kvenna nam 80% af heildar 

viðskiptavinum á tímabilinu. (Hesse-Bieber ofl., 2006, bls.214). Á tímabilinu 1997-2011 var 

hlutfall kvenna svo komið upp í 91% og til samanburðar á ásókn kynjanna má benda á að á 

tímabilinu leituðu 8.4 milljónir amerískra kvenna á náðir læknanna á meðan karlar voru um 

800.000. Meðal kvenna voru brjóstastækkanir eftstar á vinsældalistanum, en fitusog, 

magastrekkingar, augnaðgerðir og brjóstalyftingar fylgdu fast á eftir. Dr. Jeffret M. Kinkel, 

forstjóri samtakanna telur að í ljósi þeirrar eftirspurnar sem sé til staðar í dag, eigi hún 

einungis eftir að vaxa í nánustu framtíð. Ástæðuna segir Dr. Kinkel vera þá að upplýsingar 

varðandi möguleika lýtalækningar séu alltaf að verða útbreiddari og kúnnahópurinn verði 

sífellt fjölbreyttari (http://www.surgery.org/media/news-releases/celebrating-15-years-of-
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trustworthy-plastic-surgery-statistics.) 

Kenning Peggy R. Sandy sem birt var árið 1974, um þrjá megin þætti orkueyðslu, og 

fjallað var um í fyrsta kafla, á hér fullt erindi þar sem hún á einfaldan hátt nær í rauninni utan 

um samspil neysluhyggjunnar og undirokunar kvenn.  Í kjölfar þess að nútíma konan 

vestrænu samfélagi, hefur aukin efnahagsleg umsvif og að sama skapi aukið vald þegar kemur 

að ákvörðun varðandi barnsfæðingar, en Simone de Beauvoir taldi þetta tvo grunna þess að 

konan gæti öðlast einhverskonar sjálfstæði,  hefur hún mögulega umfram orku og 

einbeitningu sem allajafna hefði farið í meðgönguna og barnauppeldið. Það má því segja að út 

frá kenningu Sandy, taki útlitsdýrkunin og næli sér í þá umfram orku sem eftir verður þegar 

tæknin og samfélagið bregst við þörfum kvenna til að standa jafnfætis körlum. Krafa 

samfélagsins á konur er sem sagt sú að hún beini orkunni í að vera neytandi í nánast fullu 

starfi, fremur en að valda usla í samfélaginu með kröfunni um umbreytingu karllægra 

viðhorfa og eyða henni í pólítík, menntun, starfsframa og skipa sér mögulega í sess valdhafa.  

Með öðrum orðum, að halda kjafti og líta vel út svo þær geti leyft sér að gæla við 

hugmyndina að einhveri muni mögulega leggja á sig að elska þær. (Sandy, 1974).  

 

 

Niðurlag 

 

Sem kona í vestrænu nútíma samfélagi tel ég það skyldu mína að vera meðvituð um tækifæri 

mín og réttindi,  til að fá sem mest út úr tilverunni. Partur af því að öðlast meðvitund um 

tækifæri mín, er að átta mig á hindrunum sem bíða mín. Hindrunum sem bíða mín einungis 

vegna þess að ég kom í heiminn, skartandi röngum kynfærum og er því í hlutverki "hins" eða 

þess óeðlilega samfélaginu og þannig andstæðunnar við normið. Það er að sama skapi skylda 

mín að horfa gagnrýnið á það viðtekna viðhorf og leita svara við spurningunni hvers vegna 

konur séu settar skörinni lægra en karlar? Svarið er einfalt, konur eru undirskipaðar vegna 

þess að; samfélagið er karllægt.  

Þó svo að spurningunni sé auðsvarað, þá er ekkert einfalt við afhverju það er karllægt 

og viðhelst sem slíkt. Í nútíma vestrænu samfélagi er orðræðan á þann veg að konur séu í 

rauninni ekki undirskipaðar lengur, slíkar aðstæður heyri sögunni til. Þessu til rökstuðnings er 

bent á að konur séu forsætisráðherrar og yfirmenn á hinum ýmsu sviðum, og því hljóti barátta 

femínista að hafa skilað sér og nú skuli slakað á. Frelsið nær hins vegar ekki lengra en að þeir 

einstaklingar sem hins vegar voga sér að benda á að það sé ekki allskostar rétt og tiltekinn 
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blekkingarleikur, þar sem samspil styðjandi kvennleika og ríkjandi karlmennsku leikur tekur 

að sér aðalhlutverkið, eru úthrópaðir „öfgafemínistar”.  Samspil styðjandi kvenleika og 

ríkjandi karlmennsku hefur stuðlað að því að afskipti femínista sé ekki þörf, jafnrétti sé náð. 

Það sé bundið í lög svo þær kröfur sem femínistar haldi áfram að gera á samfélagið séu 

óraunhæfar og frekjulegar. Staðalímynd um hinn dæmigerða femínista blómstrar sem aldrei 

fyrr, en hún samanstendur af ófríðri, hallærislegri konu sem enginn getur hugsað sér að sænga 

hjá. Það sem er merkilegt finnst mér í þessu samhengi, er að ráðist sé á útlit femínistans. Það 

er engin tilviljun heldur í fullkomnu samræmi við þau kúgandi viðhorf sem samfélagið byggir 

á gagnvart konum. Tilvera kvenna eigi að snúast um líkamleika sinn á meðan karlar sinni 

vitsmunalegum þáttum og þar með valdinu. 

Mikilvægi þess að konur eyði sem mestri orku í að hugsa um líkama sinn fremur en 

vitsmunalega hluti, felst í að þær eru ómissandi í neysluhyggju hins kapitalíska samfélags. 

Undirokun konunnar er viðhaldið með það að leiðarljósi að halda áfram að græða peninga. 

Samspil fjölmiðla og fyrirtækja, sem alljafana eru í beinni línu við pólitísk gildi, hefur allt um 

það að segja hvernig samfélagsleg viðhorf til konunnar mótast. Þetta sést hvað best á þeirri 

staðreynd að með aukinni lagalegri verndun á réttindum kvenna og aukins fjármagns þeirra, 

helst á engan hátt í hendur við samdrátt á viðhorfum samfélagsins til konunnar sem lægra 

setta í samanburði við karlinn.  Að sama skapi sést vel að lagalega hliðin hefur í raun og veru 

ekki jafn mikið vægi og maður hefði gefið sér í upphafi, en mannréttindabrot á hendur konum 

eru ítrekað framin á hverjum degi í nútíma vestrænum samfélögum. Það liggur því ljóst fyrir 

að á meðan að hin almennu viðhorf innan samfélagsins í garð kvenna eru ekki í samfloti við 

aðra samfélagslega þróun er ekki hægt að ætlast til að jafnrétti verði náð.  

Hugmyndir Simone de Beauvoir um að tvennt þyrfti að vera til staðar svo konur gætu 

staðið jafnfætis körlum, en það var annarsvega að konur byggju yfir efnahagslegu sjálfstæði 

og hinsvegar að þær hefðu yfirráð yfir líkömum sínum, svo sem með getnaðarvörnum og 

sjálfsákvörðunarrétti varðandi fóstureyðingar. Samkvæmt minni túlkun á þeim upplýsingum 

sem ég hef sankað að mér við gerð ritgerðarinnar, hefur efnahagsleg sjálfstæði kvenna ekki 

afgerandi hlutverk í leið hennar að athafnarfrelsi af sömu gráðu og karlar, þó svo að það skipti 

máli út frá valdastúktúrnum. Því verður að sjálfsögðu ekki hjá komist að viðurkenna að 

peningar veita völd. En einnig tel ég að efnahagslegt sjálfstæði kvenna hafi líka ákveðna 

vankanta en svo virðist sem hún verði ennþá stærra skotmark kúgunnar, með tilliti til hinnar 

ríkjandi karlmennsku. Aftur á móti virðist sem svo að jafnrétti strandi á seinni ástæðu Simone 

de Beauvoir, yfirráðum kvenna yfir eigin líkama. Þegar horft er út frá hvernig viðhorfum til 
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kvenna er viðhaldið í gegn um samspil fjölmiðla og auglýsinga, í krafti neysluhyggjunnar 

kemur bersýnilega í ljós að konunni er haldið niðri með hennar eigin líkama. Markvisst er 

unnið að því að sjálfsmyndir kvenna séu nægilega brotnar til að hægt sé að selja þeim lausnir í 

formi vara, sem seldar eru af fyirtækjunum og auglýstar í fjölmiðlum. Þó svo að 

sjálfsákvörðunar-réttur kvenna sé fyrir hendi varðandi getnaðarvarnir og fóstureyðingar, líkt 

og Simone de Beauvoir taldi vera lykillinn árið 1949, þá hafa áherslur samfélagsins breyst svo 

um verður ekki villst. Líkami konunnar er ekki lengur álitin einungis útungunarvél, heldur 

markaðsvara og því ljóst að forsendur yfirráða yfir líkamanum hafa tekið á sig aðra mynd. 

Yfirráð yfir líkamanum í nútíma samfélagi þýðir að hafa valið, eins og karlar. Það hinsvegar 

er ekki staðreynd, þar sem samspil fjölmiðla, auglýsinga og pólitískara áhrifaþátta gerir það 

að verkum að blekkingu um að valdið sé til staðar, er viðhaldið og vítahringur útlitslegrar 

þráhyggju stendur áfram í blóma.  
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