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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er fjallað um stöðu ástarinnar á Vesturlöndum í dag og hvaða 

áhrif skynsemisvæðing hefur haft á hugmyndir fólks um rómantíska ást. Fjallað er 

um viðhorf þekktra félagsfræðinga til þeirra breytinga í samböndum á milli fólks 

sem nútíminn hefur borið með sér og er farið yfir sögulega þætti sem höfðu 

mótandi áhrif í þróun nútímaástar. Þá er sérstaklega fjallað um tilkomu 

rómantískrar ástar á átjándu öld og þróun hennar á þeirri nítjándu og hvaða áhrif 

hún hafði á stöðu hjónabandsins. Tuttugasta öldin er sérstaklega tekin fyrir og 

fjallað um þá einstaklingshyggju og rökhyggju sem einkennir hugsunarhátt fólks í 

nútímanum og hvaða áhrif slíkar hugarfarsbreytingar höfðu á rómantíska ást.   
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Inngangur 

Ástin er fyrirbæri sem skipar stóran sess í lífi fólks en samt sem áður vitum við 

lítið um hana. Ást var lengi vel lítið rannsökuð innan félagsvísindanna þó svo að 

margt bendi til þess að hún hafi ætíð verið fólki mjög ofarlega í huga. 

Rómantísk ást hefur í gegnum tíðina verið mjög vinsælt efni skálda, rithöfunda og 

listamanna og er hún það enn þann dag í dag. Í Vestrænum nútímasamfélögum er 

ástin hins vegar mun sýnilegri en hún hefur nokkurn tíma verið. Ástin virðist vera 

vinsælasta viðfangsefni kvikmynda frá Hollywood en hún kemur einnig stöðugt 

fyrir í sjónvarpi og auglýsingum. Í raun virðist sem að Vestræn menning sé 

gegnsýrð af rómantískri ást og því ljóst að áhugavert er að rannsaka ástina út frá 

kenningum félagsfræðinnar. 

 Kapítalískt efnahagskerfi bar með sér gífurlegar breytingar á öllum sviðum 

samfélagsins og hafa margir merkir fræðimenn í gegnum tíðina fjallað um breytt 

hugarfar sem fylgdi kapítalismanum og hvernig það umbylti samskiptum á milli 

fólks. Hafi kapítalisminn haft svo djúp áhrif á hugarfar og sambönd á milli fólks 

mætti ætla að hann hefði einnig haft áhrif á ástina. Í ritgerð þessari verður fjallað 

um það hvernig kapítalisminn og það hugarfar sem honum fylgdi hafði mótandi 

áhrif á ást í nútímanum. 

 Í fyrsta kafla ritgerðarinnar mun vera farið yfir viðhorf þekktra 

fræðimanna til ástarinnar og munu félagsfræðingarnir Anthony Giddens og 

Zygmunt Bauman sérstaklega vera teknir fyrir. Þeir hafa báðir fjallað um það 

hvernig nútíminn hefur borið með sér breytingar á samböndum á milli fólks en 

viðhorf þeirra til þeirra breytinga eru mjög ólík. Giddens sér slíkar breytingar í 

mjög jákvæði ljósi á meðan Bauman er svartsýnn á nútímann og er því áhugavert 

að stilla kenningum þeirra upp saman.  

Í öðrum kafla ritgerðarinnar mun vera fjallað um ástina í sögulegu ljósi. 

Fjallað verður um tilkomu rómantískrar ástar í bókmenntum og um breyttar 

hugmyndir um ást innan hjónabandsins. Þá verður Viktoríutímabilið tekið 

sérstaklega fyrir og fjallað um það hvernig rómantísk ást var upphafin á átjándu 

og nítjándu öld. Því næst mun vera fjallað um tuttugustu öldina og þá sérstaklega 

um áhrif kapítalismans og þeirrar einstaklingshyggju sem honum fylgdi á 

hugmyndir fólks um ástina. Mikil fjölgun hjónaskilnaða átti sér stað upp úr miðri 

öldinni vegna breyttra hugmynda um hjónabandið og fylgdu því miklar vinsældir 

sambandahandbóka. 

 Í þriðja og síðasta kafla ritgerðarinnar mun kenning Max Weber um 

„járnbúrið” vera tekin fyrir og fjallað um þá áherslu sem Weber lagði á mikilvægi 
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ástarinnar vegna þeirrar hvíldar sem hún byði upp á frá stigvaxandi 

skynsemisvæðingu sem hann taldi einkenna hinn Vestræna heim. Því næst verður 

fjallað um eigindlega rannsókn þar sem viðhorf fólks til ástarinnar er kannað og 

þar sýnt fram á hversu flókin ástin virðist vera nú á dögum þar sem hugmyndir 

fólks um rómantík og skynsemi virðast stangast á.  Þá mun vera fjallað um það 

hvernig rómantíkin er stöðugt birt í bland við rökhyggju og hvaða áhrif það kann 

að hafa haft á rómantíska ást í nútímanum. 

 Í lokaorðum mun ég svo draga saman niðurstöður og fjalla um þá flóknu 

skynsemisvæddu rómantík sem virðist hafa þróast í nútímanum.
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1 Ást sem félagsfræðilegt viðfangsefni 

 

1.1 Ástin sem viðfangsefni félagsvísindanna 

Ást var lengi vel lítið sem ekkert rannsökuð innan félagsvísindanna. Meðal almennings en 

einnig innan fræðaheimsins hefur ástin þótt vera fyrirbæri sem stendur fyrir utan samfélagið 

og voru því lengi vel ekki til neinar heildstæðar kenningar um ástina, þrátt fyrir mikilvægi 

hennar í lífi fólks (Luhmann, 2010). Ást og tilfinningar voru að mestu rannsakaðar út frá 

sjónarhorni sálfræði eða líffræði frekar en út frá sjónarhorni félagsvísindanna. Það hlýtur að 

teljast nokkuð óvenjulegt hversu lengi þessu rannsóknarefni var ýtt til hliðar, enda hafa 

félagsfræðingar lagt það í vana sinn, allt frá skrifum Durkheim um sjálfsvíg, að fjalla um 

mikilvægi áhrifa þess félagslega á einstaklinginn (Jackson, 1993; Durkheim, 1989). Sumir 

hafa nefnt að rannsóknarefnið kunni að hafa þótt of persónulegt til þess að fjallað væri um það 

á þann hátt. Sú hugmynd að félagsleg öfl eigi þátt í því að móta þær sterku tilfinningar sem 

vakna upp í einstaklingi þegar hann verður ástfanginn af annarri manneskju, frekar en að þar 

eigi sér stað eitthvað mjög einstakt, dularfullt og einstaklingsbundið hafi nánast verið túlkað 

sem yfirgangur félagsfræðinnar inn á svið þess persónulega (Sarsby, 1983). 

 Í dag er ástin sífellt að verða vinsælla viðfangsefni meðal félagsvísindamanna. Sumir 

kunna hins vegar að spyrja sig til hvers ást ætti að vera rannsökuð og hulunni svipt af þeirri 

dulúð sem fylgir því að verða ástfanginn. Þá væri hægt að halda því fram að þessi nýlegi 

áhugi fræðimanna á því að rannsaka rómantíska ást út frá félagsvísindum sé einungis enn 

annað dæmi um það sem Max Weber kallaði stigvaxandi „aftöfrun” heimsins. Það mætti ef til 

vill færa rök fyrir því að þetta sé einfaldlega fórnarkostnaður þess að við getum aukið við 

skilning okkar á heiminum (Scheff, 2011). 

 Það virðist hins vegar hafa þurft meiri hvatningu til þess að ástin væri rannsökuð út frá 

sjónarhorni félagsvísindanna og kom sú hvatning í formi gagnrýni á rómantíska ást. Á sjöunda 

áratug síðustu aldar héldu femínistar því fram að hugmyndir um rómantík og hjónabandið 

innibæru mikið valdamisræmi kynjanna. Þá hefur því einnig verið haldið fram að hugmyndir 

um ástina í nútímanum inniberi mótsagnir og auki á óvissu í heimi sem þegar er flókinn 

(Langford, 1999; Evans, 2003). 

 Á áttunda og níunda áratugnum fóru sífellt fleiri raddir að láta í sér heyra sem héldu 

því staðfast fram að tilfinningar manna væru ekki bara einstaklingsbundnar heldur væru 

mótaðar að miklu leyti af menningu viðkomandi samfélags. Gildi, tungumálið, myndlíkingar, 

tákn og önnur óstöðug menningarfyrirbæri ættu öll sinn þátt í þróun tilfinninga og þar af 
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leiðandi ástar (Illouz, 1997). 

 Nútíminn hefur borið með sér mikið frelsi og aukin lífsgæði fólks á Vesturlöndum. 

Þrátt fyrir þá þróun hafa sífellt fleiri bent á að „sönn ást” sé í dag vandfundin (Evans, 2003). 

 Frá unga aldri lærum við hvað er ást og hvað ekki, og hversu eftirsótt hún er og koma 

þessi skilaboð hvaðanæva að. Orðið ást er hins vegar notað mjög mikið í daglegu tali og á 

mismunandi vegu og getur það valdið misskilningi. Vegna þess hversu torskilið hugtak ástin 

er hafa myndlíkingar oft verið notaðar til þess að lýsa ástinni og má deila um það hvort að þær 

auðveldi skilning fólks á hugtakinu eða ekki. Í bókmenntum hefur ástinni gjarnan verið líkt 

við eld, töfra eða straum á milli fólks og er boðskapurinn sá að ást geti komið fyrir hvern sem 

er og að fólk fái engu ráðið um það hverjum það fellur fyrir. Þá virðist boðskapurinn líka vera 

sá að „sönn ást” vari að eilífu, jafnvel út fyrir gröf og dauða (Evans, 2003). Fræðimenn hafa 

jafnvel líka notast við myndlíkingar til að auðvelda fólki skilning á þeirra skilgreiningu á 

ástinni, meðal þeirra eru Anthony Giddens og Zygmunt Bauman sem frekar verður fjallað um 

síðar. 

 Þá er ljóst að þó svo að við skiljum ekki alveg hvað ástin er og leggjum ef til vill 

mismunandi meiningu í hugtakið, þá lærum við á Vesturlöndum að hamingja okkar í lífinu 

velti á því að við finnum þessa „einu sönnu ást”. 

Vegna þess hversu mikilvæg hún er fólki skipuleggur það alla aðra þætti lífs síns í kringum 

hana og hafa hugmyndir fólks um ástina því gríðarlega mikil áhrif á samfélagið allt, og eins 

og sumir vilja meina, hefur samfélagið á móti áhrif á ást (Evans, 2003). 

 Í dag er mikið til af ritum eftir félagsfræðinga um ást og hafa þeir margir hverjir mjög 

ólíkar hugmyndir um eðli ástarinnar. Þó er hægt að skipta þeirra meginhugmyndum gróflega 

upp í tvo hópa. Í fyrri hópnum eru þeir sem telja að ást þurfi að hafa ákveðna eiginleika til að 

geta talist raunveruleg ást, en ekki til dæmis einungis losti, ástríða, vinskapur eða annað slíkt. 

Í seinni hópnum eru þeir sem trúa því að þó svo að ást sé eitthvað sem einstaklingurinn 

upplifir sem persónulegt, sé það upplifun sem hann hefur lært og er hluti af hans félagsmótun. 

Upplifun viðkomandi af því að vera ástfanginn sé því hans túlkun á þeim skilaboðum sem 

hann hefur fengið um ástina og geti verið hvað sem er sem hann sjálfur upplifir og hefur kosið 

að kalla ást (Owens, 2007). 

 Nútíminn hefur borið með sér breytingar á samböndumn fólks og hafa félagsfræðingar 

reynt að skilja betur orsakir og áhrif þeirra breytinga. Staða kynjanna hefur tekið miklum 

breytingum síðustu áratugi sem og staða hjónabandsins og fjölskyldunnar (Popenoe, 1993). 

Þá er hentugt að skipta fræðimönnum upp eftir jákvæðri eða neikvæðri sýn þeirra á þessar 

breytingar á samböndum fólks. Gott dæmi um þekkta félagsfræðinga sem eru algjörlega á 
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öndverðum póli þegar kemur að viðhorfi til ástarinnar í nútímanum eru Giddens og Bauman. 

Giddens lítur björtum augum á þá þróun sem á sér stað á samböndum í dag og telur þau vera 

lýðræðislegri en þau hafa nokkurn tíma verið á meðan Bauman er mun gagnrýnni og telur 

sambönd nú einkennast af kulda og tilfinningalegu grynni. 

 

1.2 Giddens og „hið tæra samband” 

Giddens (1992) er sammála feministum í þeirra gagnrýni á rómantíska ást og því að hún 

inniberi hugmyndir um valdamisrétti kynjanna. Rómantíska ást segir hann strax í upphafi hafa 

verið kvengerða, að því leyti til að það voru ætíð fyrst og fremst konur sem sóttu í slík 

sambönd og þótti það ekki vera við hæfi að karlmenn hefðu áhuga á slíku. Hrífist karlmenn af 

rómantískri ást eru þeir dæmdir rómantískir draumóramenn sem hafa fallið undir vald kvenna. 

Þeir karlmenn sem aðhyllast samt sem áður rómantík geta aldrei komið fram við konur sem 

jafningja sína vegna þess misréttis sem þess konar samband felur í sér. Giddens telur því að 

rómantísk ást sé ekki æskilegur grunnur að hjónabandi og hafi líklega aldrei verið það. Þegar 

hjónabandið varði til æviloka hafi því örugglega mörg hjón setið föst í óhamingjusömu 

hjónabandi eftir að rómantíkin þeirra á milli fjaraði út. 

 Í dag er hins vegar ástin að þróast í aðra og jákvæðari átt, samkvæmt Giddens. Náið 

samband á milli tveggja sjálfstæðra einstaklinga bjóði upp á nýja og lýðræðislegri tegund af 

ást sem hann kallar „samrennandi ást” (e. confluent love). Sú ást er ekki stöðug og þarf ekki 

að vera bindandi.  Elskendunum ber ekki nauðsyn að vera saman til æviloka og getur 

samband þeirra verið „tært samband” (e. pure relationship). Það er tært að því leyti að báðir 

aðilar eru aðeins í sambandinu vegna þess að þeir hafa löngun til þess og eru aðeins bundnir 

sambandinu svo lengi sem það veitir báðum einstaklingum ánægju og þeir eru báðir sáttir. Að 

mati Giddens er það þessi þróun sem er ástæða þess að skilnaðir eru svo tíðir í 

nútímasamfélögum. Því meira sem ástin er „samrennandi”, því ólíklegra er það að hans mati 

að við finnum einhverja „eina rétta” manneskju heldur erum við í raun í leit að hinu „eina 

rétta” sambandi. Giddens lofar einnig það úrval handbóka um sambönd sem eru til staðar í 

nútímanum og telur að með þeim geti fólk aflað sér upplýsinga um sambönd og því unnið í 

því að bæta þau. 

 Skrif Giddens um ástina hafa vakið mikla athygli en einnig mikla gagnrýni, þá 

hörðustu úr röðum feminista. 

 Margir telja bjartsýni Giddens vera óraunhæfa og er helsta gagnrýnin sú að hann líti 

framhjá valdi þess félagslega á einkalíf fólks. 
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 Langford (1999) hefur bent á að í skrifum Giddens sé ástin sjálf lítið rannsökuð og 

telur hún þetta vera algengan vanda við skrif félagsfræðinga um ást. Þá telur hún einnig 

nauðsynlegt að gera slíkt út frá kynjasjónarmiði. Rannsóknir sýna að konur og karlmenn 

sækjast ekki jafn mikið eftir þessu „tæra sambandi” sem innihaldi nánd og mikil samskipti 

enda félagsmótun kynjanna ólík. Þetta valdi konum vonbrigðum í hjónabandi samkvæmt 

viðtölum við nýgiftar konur og orsaki streitu meðal þeirra. Þá virðist vera í skrifum Giddens 

að þetta „tæra samband” sé til í heimi þar sem að karlmenn og konur séu algjörlega jöfn utan 

veggja heimilisins. 

 Jamieson (1999) segir Giddens líta algjörlega framhjá öllum feminískum skrifum sem 

átt hafa sér stað síðustu áratugi, til dæmis hugmyndum á borð við að „hið persónulega sé 

pólitískt”. Það hljóti að teljast óeðlilegt ef ástin hefur tilheyrt „sviði kvenna”. Þá nefnir hún 

einnig margar rannsóknir sem sýna fram á hversu mikið valdamisræmi er í samböndum enn 

þann dag í dag þó svo að konur í samböndum leitist við að sýna fram á jafnrétti í sambandinu 

og stundi það sem Horchshild kallaði tilfinningavinnu (e. emotional work), sem felst í því að 

konur stjórni tilfinningum sínum svo að þær henti betur aðstæðum. Giddens virðist trúa því að 

öll sambönd séu að verða lýðræðislegri í nútímanum og segir hann samband á milli barns og 

foreldra líka vera að þróast í átt að hinu „tæra sambandi” en rannsóknir benda þó ekki til þess. 

 Evans (2003) gagnrýnir hversu lítið stéttaskipting kemur fyrir í bók Giddens. Hún er 

sammála því að það samband sem Giddens lýsir væri ef til vill mögulegt væru báðir aðilar 

jafnir og lifðu við félagslegt og fjárhagslegt öryggi. Hún segir slíkt reyndar alltaf hafa verið 

mögulegt en bundið við valdameiri þegna samfélagsins. Í dag sé möguleikinn um „tært 

samband” ef til vill til staðar meðal þess hóps samfélagsins sem er menntaður og efnaður en 

að staðan sé önnur meðal verkamannastéttar. 

 Þá gagnrýnir hún einnig Giddens fyrir að fjalla lítið um barneignir og áhrif þeirra á 

sambandið. Um leið og börn koma inn í myndina hverfur jöfn staða einstaklinganna tveggja 

ef hún var þá í raun til staðar. Möguleiki konunar á að þéna það sama og karlmaður 

snarlækkar um leið og hún eignast barn og algengt er að konur vinni aldrei fullt starfshlutfall 

að nýju. Að lokum segir Evans Giddens vanmeta áhrif samfélagsins í mótun einstaklinganna 

og ofmeta mjög það frelsi sem við höfum sem einstaklingar. 

 

1.3 Bauman og „fljótandi” ást 

Zygmunt Bauman (2003) sér í raun svipaða þróun eiga sér stað í samböndum fólks og þeirri sem 

Giddens lýsir. Hann myndi þó ekki lýsa þeirri þróun sem lýðræðisvæðingu heldur telur hann 

sambönd vera grynnri og meiningarlausari en þau hafa áður verið. 
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 Í skrifum sínum líkir hann samböndum í dag við hlutabréf sem ganga kaupum og 

sölum á markaði. Fólk heldur aðeins í hlutabréfin svo lengi sem þau eru líkleg til að skila 

hagnaði og mikilvægast er að vera fljótur að selja þau ef þau byrja að falla í verði, eða þegar 

betri hlutabréf bjóðast. Gróðinn sem er í boði er ekki endilega fjárhagslegur heldur er hann í 

formi öryggis sem getur lýst sér á marga vegu. Öryggið getur falist í félagsskap, í huggun á 

slæmum stundum, í fögnuði á góðum og í þeim möguleika að geta svalað strax öllum fýsnum. 

Munurinn á hlutabréfamarkaðnum og samböndum felst hins vegar í því að við getum ekki 

ráðið okkur ráðgjafa til að aðstoða okkur við þessa vinnu og þurfum því að standa í henni á 

eigin spýtur. 

 Bauman segir að í nútímanum einkennist sambönd fyrst og fremst af óvissu þar sem 

að við getum aldrei verið viss um að við höfum tekið rétta ákvörðun á réttum tíma. Við leitum 

stöðugt eftir ástinni til að lækna þann einmanaleika og óöryggi sem fylgir okkur í 

nútímasamfélögum en við getum hins vegar aldrei verið viss um að sambandið sem við 

völdum okkur sé það rétta og að við höfum tekið ákvörðun um það á réttum tíma. 

Í stað þess að lækna óvissuna í lífi okkar hefur sambandið því aðeins aukið á hana þó svo að 

óvissan hafi nú tekið á sig nýja mynd. Óöryggið skánar svo ekki þegar við gerum okkur grein 

fyrir því að hinn aðilinn í sambandinu er að ganga í gegnum það sama. 

 Bauman er þeirrar skoðunar að „tært samband” eins og Giddens lýsir því, valdi 

óheilbrigðu óöryggi og grafi undan trausti. Það að gefa sig allan í samband með einstaklingi 

felur í sér mikla áhættu og er því ekki skynsamlegt. Það gerir viðkomandi háðan elskhuga 

sínum sem þykir æ neikvæðara í nútímanum. Ekkert má vera stöðugt og öruggt og sambönd 

neyðast því til þess að vera ávallt grunn. Ást í samtímanum kallar hann því „fljótandi” (e. 

liquid) þar sem að ástarsambönd á milli fólks eru aldrei örugg og stöðug. 

Evans tekur undir með Bauman en bendir þó á að samfélagið kennir okkur samt sem áður 

stöðugt að leita að „sannri ást” en ekki aðeins þessu „tæra sambandi”. Við lærum snemma 

hversu mikilvæg ástin er, að hún sé í raun það mikilvægasta í lífinu, en við lærum líka að það 

sé gríðarlega erfitt að finna hana. Óhjákvæmlega veldur þetta áhyggjum og óöryggi þar sem 

að við leitum stöðugt að ástinni en þegar við finnum hana getum við ekki verið viss um að við 

höfum fundið þessa „einu sönnu ást” sem við höfum lært svo mikið um (Evans, 2003). 

Líklega er félagsmótun karla og kvenna þegar kemur að ástinni líka ólík en ást og rómantík 

hafa alltaf frekar þótt vera áhugamál kvenna. 

 Í nútímanum virðist vera til staðar ákveðin mótsögn þegar kemur að ást. Þessar 

lýsingar Giddens og Bauman eru ekki rómantískar. Þær standa í rauninni í algjörri mótstöðu 

við þær hugmyndir um rómantíska ást sem stöðugt er hampað í samfélaginu.  Ef sambönd eru 
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í raun að þróast í þá átt sem Giddens og Bauman telja þá er ekki ólíklegt að hún valdi fólki 

óvissu og jafnvel vanlíðan á tuttugustu og fyrstu öldinni. 

 

2 Ást og hjónaband frá sögulegu sjónarhorni 

 

2.1 Ástin í tímans rás 

Eins og fyrr kom fram er mismunandi hvort fræðimenn telja ástina þurfa að hafa vissa 

eiginleika til þess að vera „sanna ást" eða hvort tilfinningar fólks mótist algjörlega af 

viðmiðum og gildum hvers samfélags og að ástin sé því mismunandi eftir samfélögum. 

 Ómögulegt er að skoða ástina án þess að nota tungumálið og til þess að skoða hana 

getum við aðeins skoðað hvernig hefur verið talað og skrifað um ástina í gegnum tíðina 

(Jackson, 1993). 

 Ljóst er að tilfinningar sem að minnsta kosti minna mjög á ást hafa lengi verið vinsælt 

viðfangsefni skálda og listamanna.  Fundist hafa fjöldi dæma um ástríðu og tilfinningar í 

fornum ritum frá hinum ýmsu menningarheimum. Til dæmis hafa ljóð fundist frá tímum Forn-

Egypta sem minna um margt á ástarljóð og eru sum þeirra meira en 3000 ára gömul. Þar 

birtist ástin sem eins konar sjúkleiki en veitir hinum ástfangna einnig styrk. Í ritum Forn-

Grikkja má einnig finna fjölda dæma um losta, ástríðu og afbrýðissemi (Giddens, 1992; 

Shumway, 2003). Á Íslandi höfum við svo Íslendingasögurnar og má auðveldlega finna dæmi 

um slíkar tilfinningar þar. Flestir þekkja til dæmis stormasöm samskipti Gunnars á Hlíðarenda 

og Hallgerðar langbrókar og hvernig fór fyrir þeirra sambandi. 

 Það er hins vegar erfitt að segja til um það nákvæmlega hvaða tilfinningar voru til 

staðar í þessum sögum og hvort að þær séu þær sömu og við köllum ást í dag í hinum 

Vestræna heimi. Sumir félagsfræðingar telja mikilvægt að gera greinarmun á mismunandi 

tegundum af ást. Giddens telur mikilvægt að skilja að „ástríðu” (e. passionate love) og 

„rómantíska ást” (e. romantic love). Það fyrrnefnda segir hann vera alþjóðlegt fyrirbæri og að 

finna megi fjölda dæma um hana í fornum ritum frá mismunandi samfélögum. Þá seinni segir 

hann frekar vera bundna við menningu og hafi ekki borið á þeirri ást fyrr en eftir 18. öld 

(Giddens, 1992). 

 Aðrir, sem leggja áherslu á áhrif menningar á mótun ástar, vilja meina að 

óhjákvæmilega sjáum við margar mismunandi meiningar orðsins með því að skoða ást í 

gegnum tíðina í hinum ýmsu samfélögum (Evans, 2003). Þá séu til staðar ákveðin tilfinninga 

„norm” sem eru bundin menningu hvers samfélags og stýri rómantískum tilfinningum fólks 



14 

og einnig hegðun þeirra (Simon, Eder, og Evans, 1992). Ljóst er að minnsta kosti að sögurnar 

fylgja sjaldan dæmigerðu mynstri ástarsagna eins og við þekkjum þær í dag þar sem að tveir 

elskhugar þurfa að komast yfir hindranir til þess að ná saman, með sanna ást að leiðarljósi. 

Þær eru margar hverjar langt frá því að vera rómantískar á nútímamælikvarða (Evans, 2003). 

 Sumir telja að hægt sé að rekja rómantíska ást í bókmenntum aftur til miðalda. 

Upphafning rómantískrar ástar hélst í hendur við samfélagslegar breytingar sem áttu sér stað á 

þeim tíma. Meðal þeirra breytinga var annað og jákvæðara viðhorf til kvenna en áður hafði 

verið. Konur höfðu lengi vel þótt óheiðarlegar og bar mönnum að gæta sín á þeim þar sem að 

þær voru taldar hafa spillandi áhrif á karlmenn (Shumway, 2003). Þennan boðskap má til 

dæmis glöggt sjá í fornum íslenskum ritum eins og Hávamálum og í Njálu, samanber „Köld 

eru kvennaráð”. 

 Á miðöldum breyttist þetta og konur voru birtar í mun jákvæðara ljósi í bókmenntum. 

Konur voru nú hafðar á stall og var ástin á sama tíma upphafin. Rómantísk ást vakti mikinn 

áhuga fólks á þessum tíma og má finna dæmi um rómantík í vinsælum bókmenntum frá 

miðöldum. Í leikritum William Shakespeare má til dæmis finna mörg dæmi um rómantík og 

voru þau mjög vinsæl á Englandi á sextándu öld. 

 Talið er að breytt hugarfar hafi ekki skilað sér í miklum samfélagslegum breytingum í 

fyrstu en hafi þó gert það þegar til lengri tíma er litið. Þessi upphafning ástarinnar hefur þó 

lagt grunninn fyrir þá rómantísku orðræðu sem við þekkjum í  dag. 

 Ástin þótti ekki eiga heima í hjónabandinu á miðöldum og einkenndist hjónabandið þá 

í besta falli af vinskap en ekki rómantískri ást. Fyrst og fremst var það þó samningur á milli 

tveggja einstaklinga, þar sem eiginkonan annaðist heimilið og uppeldi barna og 

eiginmaðurinn veitti fjárhagslegt öryggi. Í mörgum tilfellum hefur það þó frekar verið 

samningur á milli tveggja karlmanna þar sem samið var um þeirra eignarétt (Shumway, 2003; 

Illouz, 1997). Í Frakklandi og Þýskalandi á 17. öld virðist það hafa verið sjaldgæft meðal 

almennings að hjón sýndu hvoru öðru einhverja ástúð, með snertingu, kossum eða öðru slíku 

(Giddens, 1992). 

 Á þeim tíma virðist það helst hafa verið konungsfólk og fólk af æðstu stigum 

samfélagsins sem gat látið eftir sér rómantík í lífi sínu og átti slíkt sér stað utan hjónabands 

(Shumway, 2003). Þó er erfitt að segja til um það hvort rómantík átti sér stað meðal 

almennings á þeim tíma enda sögur af þeirra einkalífi ekki verið eins vel varðveittar. 

 Rómantísk ást var orðin vinsæl seint á miðöldum og var hún á þeim tíma talin ógna 

stöðugleika hjónabandsins. Hjónabandið var mikilvægur samningur, jafnvel mikilvægasti 

samningur sem fólk þurfti að gera á sinni lífsleið og ógnaði rómantíkin því að fólk hefði 



15 

skynsemina að leiðarljósi þegar kom að makavali (Illouz, 1997). Svo virðist sem að innan 

margra siðmenninga hafi sögur verið sagðar og ritaðar sem hafi verið ætlað að vara fólk við 

því að eltast við slíka ást sem væri dæmd til þess að enda illa (Giddens, 1992). 

 Rómantísk ást hefur því lengi borið með sér hugmyndir um uppreisn gegn reglu 

samfélagsins sem ef til vill er enn til staðar í dag (Illouz, 1997). 

 Á átjándu öld voru rómantískar bókmenntir vinsælar en einnig bækur sem boðuðu 

skynsemi í ástarmálum. Þessa deilu má sjá vel í enskum bókmenntum þess tíma þar sem 

annars vegar var vinsæl sýn Jane Austen sem taldi nauðsynlegt að hafa ávallt skynsemina að 

leiðarljósi og fór gjarnan illa fyrir þeim sem eltu blint ástina. Mary Shelley boðaði svo hina 

rómantísku sýn og trúði hún því að ástin yrði að vera frjáls og að gildi samfélagsins mættu 

ekki halda henni niðri (Evans, 2003). 

 Um svipað leyti virðist rómantísk ást hafa verið mjög vinsæl í Bandaríkjunum. Það 

virðist hafa byrjað snemma að fólk þar í landi léti stjórnast af tilfinningum þegar kom að 

makavali, frekar en af félags- eða efnahagslegum þáttum. Þetta jókst á nítjándu öld og í 

skrifum frá Viktoríutímabilinu má sjá að samband hafði myndast á milli ástar og 

hjónabandsins og þótti ástin nú mikilvæg undirstaða í góðu hjónabandi (Illouz, 1997). Svið 

fjölskyldunnar og tilfinninga þótti vera svið kvenna á þeim tíma. Konur voru sagðar taka sínar 

ákvarðanir „frá hjartanu” á meðan karlmenn notuðu höfuðið, eða skynsemina. Á tímum 

rómantísku hreyfingarinnar, við fyrri hluta nítjándu aldar, þegar ástin var hafin fyrir ofan 

skynsemina gaf það konum því ákveðinn mátt. Á þeim tíma bar enn meira á því að konur 

væru settar á stall og þættu glaðlegar, fagrar og með frjótt ímyndunarafl á meðan karlar voru 

tengdir við gagnrýni, áreiðanleika og þrautseigju. Vegna þess hversu mikilvæg ástin þótti nú 

innan hjónabands var ljóst að karlmenn þurftu að ganga inn á svið kvenna með því að elska 

og kvænast (Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler og Tipton, 1985). 

 Í ritum frá Viktoríutímabilinu má líka sjá mörg dæmi um að ást á eiginmanni eða 

eiginkonu hafi ekki aðeins þótt mikilvæg heldur var ástin sjálf sem tilfinning upphafin og var 

talið að með ástinni öðlaðist fólk sjálfsskilning. Orðræða um ástina fór að minna um margt á 

þá orðræðu sem þangað til hafði aðeins fylgt trúarbrögðum. Ástin var talin geta veitt fólki 

andlegan frið og með henni var hægt að komast á hærra plan (Illouz, 1997). 

 

2.2 Ást á tuttugustu öldinni. Kapítalismi og leitin að hamingjunni. 

Á árunum 1870 til 1900 hafði bandarísk þjóð stækkað gríðarlega og hafði þjóðarframleiðsla 

farið fá 15,8 milljörðum í 70,3 milljarða dala á árunum 1897 til 1921. Því er ekki furða að 

tímabilið frá borgarastyrjöldinni til markaðshrunsins árið 1929 hafi verið kallað „Gullöld 



16 

kapítalismans”. 

 Við endalok nítjándu aldarinnar og við upphaf þeirrar tuttugustu hafði vald kirkjunnar 

og trúarbragða veikst og hafði það sett sitt mark á bandarískt samfélag og þar með talið 

hjónabandið og rómantíska ást. Þemu sem voru áberandi í trúarbrögðum eins og ósérhlífni og 

fórnfýsi höfðu litað bandaríska menningu en voru illa samrýmanleg þeim gildum sem nýtt 

samfélag tuttugustu aldarinnar bar með sér (Illouz, 1997). Sumir sagnfræðingar telja jafnvel 

að rómantísk ást hafi tekið við af trúarbrögðum, að því leyti að rómantísk ást var nú í 

brennidepli í hversdagslífinu þar sem að trúin hafði áður verið. Ástin hafi þannig færst frá ást 

á guði yfir á ást á elskhugann eða jafnvel bara ást á ástinni sjálfri (Lystra, 1989). Ást, 

hjónabandi og hamingju var nú víða stillt upp saman en á nítjándu öldinni hafði ást mun 

frekar verið tengd við harmleik (Illouz, 1997). Í rómantískum bókmenntum þess tíma var 

ástinni stillt upp sem möguleika einstaklingsins til eilífrar hamingju (Ross, 1980). Ástin var 

ekki lengur dyggð heldur var leitin að ástinni nú leit einstaklingsins að hamingju í samfélagi 

sem einkenndist stöðugt meira af einstaklingshyggju. Rómantísk ást hafði lengi vel tengst 

einstaklingshyggju og átti því vel við nýtt samfélag kapítalismans. 

 Gríðarlegar samfélagsbreytingar áttu sér stað á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar. 

Ákveðin „unglingamenning” fór að myndast víða á Vesturlöndum og fór að bera meira á 

pörum. Það að fara á stefnumót og kynnast fólki af hinu kyninu fór að þykja eðlilegur hluti af 

því að vaxa úr grasi (Illouz, 1997). Bandarísk könnun á viðhorfi ungra háskólastúlkna til ástar 

sýndi að ástin var þeim mjög ofarlega í huga og að þær voru mjög vandlátar þegar kom að 

vali á kærasta. Þær sem töldu sig vera ástfangnar voru áberandi meira hamingjusamar en þær 

sem töldu sig ekki vera það (Burgess og Ellis, 1950). 

 Ný tækni mótaði líka menningarlegt landslag tuttugustu aldarinnar og hafði áhrif á það 

hvernig fólk hafði samskipti sín á milli. Tilkoma símans, bættar prenttækni, útvarpsins, 

grammófónsins eru aðeins örfá dæmi um þær tækniframfarir sem voru einkennandi fyrir fyrri 

hluta aldarinnar. 

 Framleiðsla kvikmynda í Hollywood varð fljótlega gríðarlega stór iðnaður og virtist 

ástin fljótt verða vinsælt þema  kvikmyndanna. Samkvæmt könnun frá árinu 1932 var ástin 

einmitt orðin vinsælasti söguþráðurinn í kvikmyndum frá Hollywood (Illouz, 1997). Þegar 

kvikmyndaframleiðendur höfðu áttað sig á vinsældum kvikmynda um ást var ekki aftur snúið 

og hefur einhvers konar ástarsaga verið til staðar í flestum kvikmyndum Hollywood síðan þá. 

Samkvæmt vinsælum kvikmyndatímaritum þess tíma var mikilvægt fyrir 

kvikmyndaframleiðendur að reyna að koma orðinu ást fyrir í titil myndar vildu þeir að 

miðasala gengi vel. Önnur orð sem talin voru auka á vinsældir voru ástríða og rómantík 
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(Dulles, 1965). Þegar einkalíf leikara fór að vekja áhuga almennings leituðust 

kvikmyndaframleiðendur við að selja almenningi ákveðna ímynd leikaranna og jafnvel að fá 

alvöru pör til þess að leika elskhuga í myndum sínum sem gerði mörkin á milli draumaheim 

kvikmyndanna og raunveruleikans enn óskýrari. 

 Upphafning ástarinnar var ekki einkennandi fyrir tuttugustu öldina, en það sem hafði 

hins vegar breyst var sýnileiki hennar. Á Viktoríutímabilinu hafði ástin verið upphafin en hún 

tilheyrði samt sem áður persónulegu rými fólks. Á tuttugustu öldinni mátti sjá ummerki 

ástarinnar hvarvetna. Rómantísk hegðun, svo sem kossar og snerting á milli elskhuga voru 

áberandi í opinberu rými og með hjálp fjölmiðla og kvikmyndaiðnaðarins hafði ástin nú 

fengið á sig glæsilegri mynd. Við upphaf tuttugustu aldarinnar hafði þannig upphafning 

ástarinnar sem var svo algeng meðal fólks á Viktoríutímabilinu samlagast leitinni að hamingju 

eða hugmyndinni um „Ameríska drauminn” sem fylgdi hinu nýja kapítalíska efnahagskerfi. 

 Snemma á tuttugustu öldinni voru pör aðallega birt í auglýsingum fyrir vörur sem 

tengdust heimilinu og var yfirleitt gefið í skyn að þar væri um að ræða hjón. Á tímabilinu á 

milli heimstyrjaldanna tveggja fór meiri áhersla að vera lögð á einstaklinginn og tjáningu hans 

á persónuleika sínum. Auglýsingar sem lögðu áherslu á möguleika einstaklingsins til 

sjálfstjáningar með neyslu ákveðinnar vöru fóru að aukast og þá sérstaklega þegar kom að 

snyrtivörum fyrir konur. Ást var ekki aðeins birt á milli hjóna í auglýsingum heldur var hún 

nú frekar tengd við æsku, fegurð, spennu og ævintýri. Sú tilfinning að verða ástfanginn var nú 

birt sem eftirsóknarverð (Illouz, 1997). Á nítjándu öld hafði ást á milli eiginmanns og 

eiginkonu hans þótt vera hin æðsta dyggð. Ást innan fjölskyldunnar átti að vera skilyrðislaus 

og fórnfús og var andstæðan við siðleysi og skynsemisrökfærslu sem einkenndi 

viðskiptaheiminn. Ástin var hins vegar birt í nýju ljósi á tuttugustu öldinni. Ástin var ekki 

lengur eins tengd fjölskyldunni heldur gekk hún nú meira út á leit einstaklingsins að hamingju 

í formi rómantískrar ástar (Bellah, o.fl., 1985).   

 

2.3 „Hnignun hjónabandsins” og sjálfshjálparbækur. 

Strax við upphaf tuttugustu aldarinnar var ástin áhyggjuefni meðal fólks enda varð talsverð 

aukning á hjónaskilnuðum á þeim tíma. Félags- og sagnfræðingar töldu aukið sjálfstæði 

kvenna hafa spilað inn í þessa þróun og voru ófáar gagnrýnisraddir sem sögðu konur hafa 

óraunhæfar væntingar til hjónabandsins. Með auknu sjálfstæði kvenna færðist það í aukana að 

þær krefðust þess að fá meira út úr hjónabandinu en fjárhagslegt öryggi. Í vinsælum tímaritum 

þess tíma mátti finna fjölda greina sem töldu kostnað sjálfstæðis kvenna vera mikla aukningu 

á hjónaskilnuðum (Illouz, 1997). 
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 Hjónabandið beið þó enn meiri hnekki á sjöunda og áttunda áratugi aldarinnar. Miklar 

samfélagslegar breytingar áttu sér þá stað og voru skoðanir íhaldsamra almennt að þetta 

tímabil einkenndist af dvínandi siðferðisreglum sem stuðluðu að hnignun fjölskyldunnar. 

Fyrir öðrum var þetta hins vegar jákvætt tímabil sem einkenndist af mikilli vakningu og 

sameiginlegri baráttu unga fólksins gegn kúgandi viðmiðum og gildum fyrri tíma (Evans, 

2003). 

 Mikil vakning varð í réttindabaráttu kvenna á þessum tíma og var það meðal annars 

ástæða þess að hjónabandið sem stofnun tók miklum breytingum. Fleiri kusu nú að fresta því 

að giftast eða jafnvel að sleppa því. Á árunum 1950 til 1973 hafði fjöldi fólks sem bjó eitt í 

heimili í Bandaríkjunum tvöfaldast. Áður fyrr var þessi hópur aðallega ekkjur en einkenndist 

nú æ meira af ungu einstæðu fólki. Meðalaldur kvenna þegar þær giftu sig hækkaði sem og 

meðalaldur þegar þær eignuðust sitt fyrsta barn (Ross, 1980). 

 Hjónaskilnuðum fór mjög fjölgandi og á níunda áratuginum voru þær frægu tölur 

birtar að helmingslíkur væru á því að hjónaband endaði í skilnaði. 

 Viðhorf ungs fólks og þá sérstaklega kvenna til hjónabandsins og barneigna tók 

miklum breytingum á þessum árum.  Þegar mæður í Bandaríkjunum voru spurðar að því hvort 

þær samþykktu eða höfnuðu þeirri staðhæfingu að „öll pör ættu að eignast börn” hafði hlutfall 

þeirra mæðra sem voru sammála henni farið frá 84% í 43% á árunum 1962 til 1980 (Popenoe, 

1993). 

 Þegar þær voru spurðar að því hverjir væru ánægjulegustu þættirnir við það að vera 

kona í dag höfðu svör þeirra breyst mikið á árunum 1970 til 1983. Hlutfall kvenna sem 

nefndu þann möguleika að vera móðir og að stofna til fjölskyldu fór frá því að vera 53% 

svarenda  í 26%. Helsta skýring þessara breytinga voru líklega breytt viðhorf og minni 

fordómar gagnvart konum sem kusu að eignast ekki börn.  Aukin skilnaðatíðni á þessum tíma 

er talin hafa komið til vegna ýmissa samfélagslegra breytinga. Meðal þeirra var aukin velferð, 

breytt viðhorf til kynjanna og dvínandi áhrif trúarbragða í samfélaginu (Popenoe, 1993). 

 Strax í upphafi aldarinnar hafði fólk áhyggjur af vaxandi tíðni hjónaskilnaða og höfðu 

sálfræðingar, félagsfræðingar og hjónabandsráðgjafar reynt að skilja þennan samfélagslega 

vanda og finna lausnir á  honum. Slík umræða færðist hins vegar smám saman frá 

fræðaheiminum og varð einfölduð útgáfa af henni vinsæl innan dægurmenningar (Illouz, 

1997). 

 Mikilli umfjöllun um skilnaði fylgdi mikil eftirspurn almennings eftir ráðum um það 

hvernig hægt væri að halda hjónabandinu hamingjuríku. Sem svar við slíkum áhyggjum fólks 

hafði á sjöunda áratuginum þróast ákveðin bókmenntagrein sem ætlað var að hjálpa fólki í 
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gegnum þá „krísu” sem hjónabandið gengi nú í gegnum (Shumway, 2003; Hazleden, 2004). 

Þó svo að nokkuð hafi verið til af slíkum handbókum fyrir hjónabandið fyrir þann tíma átti sér 

stað sannkölluð sprenging í framleiðslu og sölu á handbókum fyrir sambönd á þessum tíma og 

á svokölluðum „sjálfshjálparbókum”. Bækurnar urðu svo vinsælar að þær komust víða inn á 

metsölulista og samkvæmt könnun frá árinu 1986 las hver Bandaríkjamaður að meðaltali þrjár 

slíkar bækur á ári. Sálfræðingar mæltu jafnvel með þeim fyrir viðskiptavini sína (Grodin, 

1991). Hugmyndina um sjálfshjálp mátti reyndar finna víðar en í slíkum bókmenntum og 

mátti finna svipaða umræðu í vinsælum tímaritum, útvarpsþáttum og sjónvarpi þar sem boðið 

var upp á ráð fyrir fólk til þess að vinna í sjálfum sér og einnig til þess að halda hjónabandi 

sínu hamingjusömu. Hjónabandið var sífellt meira birt í því ljósi að það ætti að vera 

skemmtilegt, en að það þyrfti einnig stöðugt að vinna í því (Illouz, 1997). 

 Slíkar bókmenntir hafa mikið verið gagnrýndar meðal félagsvísindamanna en sumir 

hafa sagt þær afvegaleiða umræðu sem ætti að vera pólitísk með því að benda einstaklingum á 

að þeir sjálfir séu vandamálið og að þannig sé verið að persónuvæða pólitísk mál. Giddens 

virðist þó ekki hafa verið meðal þeirra en hann taldi þróun slíkra bókmennta vera jákvæða þar 

sem að hún byði fólki upp á þann möguleika að vinna í sambandinu og auka á „lýðræði” í 

sínu einkalífi (Hazleden, 2004). 

 Enn aðrir hafa bent á að slíkar bókmenntir séu enn annað dæmi um  sjúkdómsvæðingu 

Vestursins. Í vinsælum handbókum síðustu ára hefur mikið borið á umfjöllun um 

efnastarfsemi líkamans og fólki gerð grein fyrir hættu ýmissa sjúkdóma í samböndum, svo 

sem ástarfíkn og meðvirkni (Hazleden, 2004). Bækurnar eru reyndar mun vinsælli meðal 

kvenna en karla og hafa því femínistar bent á að verið sé að sjúkdómsvæða konur frekar en að 

finna rót vandans sem liggi í ólíkri félagsmótun kynjanna (Grodin, 1991). 

 Hvort sem að fólk hefur jákvæða eða neikvæða sýn á þessar bækur þá er ljóst að þær 

eru gríðarlega vinsælar og sýna ef til vill hversu breytt viðhorf til ástarinnar eru í nútímanum. 

Sjálfshjálparbækur virðast henta vel á öld þar sem einstaklingurinn skiptir æ meira máli og 

hvetja þessar bækur til þess að við einbeitum okkur að okkur sjálfum (Hazleden, 2004). 

 

3 Skynsemisvæðing ástarinnar 

 

3.1 Max Weber og ástin í skynsemisvæddum heimi 

Weber hafði áhyggjur af hinu kapítalíska efnahagskerfi og breytingum á samfélaginu sem því 

fylgdu. Í þessu nýja samfélagi sem væri að myndast væri sífellt lögð meiri áhersla á skynsemi. 
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Líkt og Marx hafði hann áhyggjur af því hvernig virði mannsins yrði túlkað á nýjan hátt í 

kapítalísku efnahagskerfi. Hann gaf hins vegar aðrar skýringar fyrir þeirri þróun en hann sagði 

að þetta kæmi til vegna stigvaxandi skynsemisvæðingar samfélagsins (Collins, 1986). Weber 

taldi að gegndarlaus skynsemisvæðing samfélagsins alls myndi að lokum skila sér í 

óskynsamlegri útkomu. Skynsemisvæðingu sagði hann ekki vera eins og hvert annað hugtak 

innan félagsvísindanna heldur væri það sérlega mikilvægt þar sem að skynsemisvæðingin 

væri nú helsta einkenni Vestrænna samfélaga. Hún tilheyrði ekki aðeins ákveðnum 

samfélagslegum vettvangi heldur fælist hún í ákveðnu lífsviðhorfi sem einkenndi Vesturlönd. 

Skynsemin væri orðinn andi hins Vestræna heims. 

 Sem dæmi nefndi hann að í hinu kapítalíska efnahagskerfi væri það skynsamlegt fyrir 

einstaklinginn að vinna fyrir launum til að tryggja sjálfum sér og fjölskyldu sinni öryggi. Það 

að vinna fyrir launum einungis með það fyrir stafni að safna að sér fjármagni væri hins vegar 

órökrétt. Skynsemisvæðingin hefði hins vegar borið með sér þann hugsunarhátt að stefna 

stöðugt að hámarkshagnaði og væri sá hugsunarháttur farinn að lita fleiri svið samfélagsins en 

aðeins markaðinn. Skynsemisvæðingin næði nú einnig til stjórnmála, vísindanna, 

félagsheimsins og til lista. Fræi skynsemisvæðingar hefði verið sáð og ólíkt Marx taldi Weber 

að hún hefði tekið sér rótfestu í samfélaginu og myndi aðeins vaxa. Hann hafði áhyggjur af 

því að vaxandi skynsemisvæðing myndi að lokum hafa of mikið vald yfir okkur og læsa 

okkur í „járnbúri” skrifræðisins (Löwith, 1993). 

 Þó svo að möguleikar okkar og frelsi fari vaxandi þá verðum við nánast eins og þrælar 

markaðsins í hinu nýja kapítalíska efnahagskerfi þar sem að við höfum lítið vald sem 

einstaklingar. Við leitum því stöðugt meira að ástinni þar sem að þar getum við enn fengið að 

njóta okkar sem frjálsir einstaklingar frekar en aðeins sem tannhjól í vél hins kapíalíska 

efnahagskerfis (Evans, 2003). Einu mögulega hvíld mannsins frá gegndarlausri 

skynsemisvæðingu heimsins er því að finna í sviði þess erótíska og í ástinni. Með ástinni gæti 

maðurinn fengið hvíld frá ópersónulegum sviðum vísindanna, efnahagsins og stjórnmálanna 

sem stöðugt stæðu í deilum sín á milli. Ástin byði upp á hvíld þar sem að hún ein fylgir ekki 

reglum skynseminnar (Collins, 1986). Þetta orsakar það, samkvæmt Weber, að við sækjum 

meira í ást og nánd í okkar einkalífi  þar sem að ekki er hægt að finna slíkar mannlegar 

tilfinningar annars staðar í samfélaginu. Margir eiga hins vegar erfitt með að finna ástina og 

þegar hún er fundin mætir hún ef til vill ekki þeirra væntingum og er erfitt að vera viss um að 

sú ástin sem fundin er sé sú „eina rétta” (Evans, 2003). 
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3.2 Viðhorf til ástarinnar 

Margt bendir til þess að Weber hafi haft rétt fyrir sér um skynsemisvæðingu Vesturlanda og 

stigvaxandi skrifræði. Skrif hans um aukna löngun fólks eftir ást í dag er líka mjög 

sannfærandi en ljóst er að leitin að ástinni er fólki mjög ofarlega í huga á Vesturlöndum. Til 

dæmis ganga margar sjálfshjálparbækur út á ráðgjöf til einstæðra sem eru í leit að ást og 

seljast slíkar bækur í gríðarlegu magni. Ástin er einnig gríðarlega vinsælt þema í 

kvikmyndum, bókum og tónlist og í raun er menning Vesturlanda gegnsýrð af rómantískri ást. 

 Í rannsókn frá árinu 1995 má einmitt sjá samband á milli einstaklingshyggju og 

upphafningu rómantískrar ástar.  Í rannsókninni var fólk í ellefu mismunandi löndum spurt að 

því hvort þau myndu ganga í hjónaband með einstaklingi sem hefði alla þá eiginleika sem þeir 

sækjast eftir í maka, þó svo að þeir elskuðu hann ekki. Í ljós kom að fólk svaraði mjög 

mismunandi eftir löndum. Hlutfall Bandaríkjamanna sem svöruðu því játandi var 3.5% en var 

mun hærra í til dæmis Pakistan og Japan eða 50.4% og 35.7%. Ljóst er að hugmyndir um 

hjónabandið eru mjög menningarbundnar. Í þeim samfélögum þar sem áhersla er lögð á 

einstaklinginn og langanir hans og markmið, er sterkara samband á milli ástar og hjónabands 

en í samfélögum þar sem meiri áhersla er lögð á fjölskylduna (Levine, Sato, Hashimoto og 

Verma, 1995). 

 Þær niðurstöður virðist styðja kenningu Webers um að í einstaklingsvæddum 

samfélögum leitist fólk meira eftir rómantískri ást. 

 Sú hætta er til staðar að markaðurinn geti nýtt sér þessa miklu löngun fólks í 

rómantíska ást. Með stöðugri birtingu á ástinni í nútímanum í því skyni að selja fólki tónlist, 

kvikmyndir, þjónustu, eða hvers konar varning, er líka sá möguleiki til staðar að markaðurinn 

geti haft mótandi áhrif á hugmyndir fólks til ástarinnar. Besta leiðin til að sjá hver viðhorf 

fólks til ástarinnar eru í dag er með því að taka viðtöl við fólk og spyrja það út í eigin skoðanir 

og reynslu af ástinni. 

Skynsemisvæðing og einstaklingshyggja er mjög einkennandi fyrir bandarískt samfélag og er 

því sérlega áhugavert að skoða viðhorf Bandaríkjamanna til ástarinnar. Þetta var gert í 

rannsókn Illouz (1997) og sýnir hún vel þá óvissu sem einkennir rómantíska ást í dag. 

 Rannsóknin fólst í einstaklingsviðtölum við 50 manns, 25 konur og 25 karla. 

Þátttakendur voru fundnir með ýmsum aðferðum. Úrtakið var því að hluta hentugleikaúrtak en 

einnig var notast við svokallaða „snjóboltaðferð“ og var leitast við að finna þátttakendur af 

öllum stigum samfélagsins. Þátttakendur voru spurðir fjölda spurninga um viðhorf þeirra til 

rómantíkur og ástar og um þeirra eigin reynslu af ástarsamböndum. 

 Meðal þess sem viðmælendur voru spurðir að var álit þeirra á tveimur stuttum 
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frásögnum og voru þau til dæmis beðin um að meta ástina sem birtist í sögunum og hvor 

birtingarmynd ástarinnar þeim fannst eiga betur við þeirra hugmynd um hvað ást væri. 

 Í fyrri sögunni var því lýst hvernig kona og karlmaður hittast í lest og verða innan 

skamms ástfangin, án þess þó að hafa átt í samskiptum sín á milli nema með augnaráðinu einu 

saman. Í sögunni segir svo að um leið og þau stigu út úr lestinni hafi þau verið staðráðin í því 

að giftast og hafi gert það nokkrum dögum seinna. 

 Í ljós kom að allir viðmælendur töldu það vera óskynsamlega hugmynd fyrir parið að 

gifta sig og lýsingar þeirra á sögunni voru á þann veg að hún væri „rómantísk staðalmynd”, 

„Hollywood fantasía” eða jafnvel „fáránleg”. Ekki voru þó allir sammála því hvaða 

tilfinningar það voru sem þar birtust. Sumir nefndu að sagan hljómaði eins og hún hefði átt 

sér stað í fortíðinni, eða á tímum þar sem að aðeins þótti ásættanlegt að kynlíf ætti sér stað 

innan hjónabandsins og að þess vegna hefðu einstaklingarnir tveir viljað giftast. Tilfinningin á 

milli þeirra væri því aðeins hrifning eða losti, en ekki ást. 

 Í seinni sögunni sem fólk var beðið um að lesa var konu lýst sem hefði náð árangri á 

vinnumarkaði og ætti góða vini og fjölskyldu en fyndist vanta visst öryggi og stöðugleika í líf 

sitt. Hún hefði verið kynnt fyrir manni sem henni líkaði vel og honum leið eins. Eftir nokkra 

mánuði hefði samband þeirra gengið vel fyrir utan einstaka ágreininga. Tveimur árum síðar 

hefðu þau svo ákveðið að það væri góð hugmynd að giftast og nokkru síðar voru þau tilbúin 

til að stofna til fjölskyldu. 

 Skoðanir fólks á seinni sögunni voru mismunandi, sumir lýstu henni sem „kaldlyndri” 

eða „of útreiknaðri” en aðrir sögðu hana vera „nútíma-ástarsögu”. 

Í ljós kom hins vegar að fólk átti einstaklega erfitt með að gera upp hug sinn um hvora 

ástarsöguna þeim litist betur á og í hvorri þeirra mætti finna „sanna ást”. Því meira sem fólk 

var spurt út í sögurnar tvær og þær birtingarmyndir ástarinnar sem þar mátti finna, því 

óvissara varð það, og fóru svör þeirra að stangast á þegar leið á viðtalið. 

 Þessa þversögn mátti sjá enn frekar þegar fólk var beðið um að rifja upp sína eigin 

„eftirminnilegustu ástarsögu”. Í hverju einasta tilfelli nefndi fólk sögur sem samsvöruðu þeirri 

ást sem birtist í fyrri sögunni þó svo að viðmælendur hefðu margir hverjir kallað hana 

„fáránlega” og „fantasíu”. Frásagnir þeirra einkenndust allar af skyndilegum sterkum 

tilfinningum gagnvart manneskju sem þau þekktu lítið. Annað sem einkenndi þær var að 

samböndin sem frá var sagt hafði nánast öllum lokið, eða í 47 af 50 tilfellum. Sögur 

langflestra af þeim viðmælendum sem voru giftir eða í sambandi viðkom því ekki maka þeirra 

heldur fyrrum elskenda. 

 Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvaðan þeir töldu hugmyndir sínar um 
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rómantík og ást hafa komið settu þeir sig gjarnan í hlutverk félags- eða fjölmiðlafræðings og 

nefndu að þeir hefðu líklega lært þær hugmyndir frá kvikmyndum, fjölmiðlum og öðru slíku 

sem gæfi ranga mynd af ástinni. Fólk virtist því almennt tortryggið gagnvart rómantískri 

ímynd í samtímanum þó svo að hugmyndir þeirra sjálfra um rómantík héldust í hendur við 

hana. 

 Ef niðurstöður þessarar rannsóknar eiga almennt við fólk á Vesturlöndum þá virðist 

vera sem að það sitji í fólki viss sjálfsgagnrýni þess efnis að það hafi firrta hugmynd um hvað 

raunveruleg ást er og að það telji sjálfu sér trú um að það þurfi að vera skynsamt þegar kemur 

að ást. Sögurnar tvær einkenndust af dæmigerðri rómantískri ást annars vegar en af skynsömu 

vali á maka hins vegar. Ljóst var að fólkið átti erfitt með að ákveða hvor sagan þeim fannst 

frekar passa við þeirra hugmynd um ást en fólkið hafði gjarnan sterkar skoðanir á þeim 

báðum. 

 Mögulega hefði fólkið í þessari rannsókn átt auðveldara með valið, hefði það haft 

þann möguleika að velja sögu sem innihéldi þætti úr sögunum tveimur, eða rómantík og 

skynsemi. 

 

3.3 Skynsöm rómantík 

Í viðtölunum sem fjallað er um að ofan kom það skýrt fram að fólk kannaðist vel við það að 

rómantík væri stöðugt hampað af fjölmiðlum og kvikmyndum og var meðvitað um að eigin 

hugmyndir um rómantík kæmu líklega þaðan. Sú hugmynd að rómantískur skáldskapur beri 

ábyrgð á erfiðleikum sem viðkoma ástinni er ekki nýr. Þeim siðferðisboðskap hefur reyndar 

ítrekað verið haldið uppi síðustu áratugi og jafnvel aldir en finna má dæmi um slíkan boðskap 

í bókmenntum allt frá 19. öld (Illouz, 1997). Í viðtölum við börn og unglinga hefur meira að 

segja komið í ljós að þau eru meðvituð um að þeirra hugmyndir um rómantík komi frá 

auglýsingum og kvikmyndum (Bachen og Illouz, 1996). Það að fólk sé meðvitað um slíkt og 

gagnrýnið á þá rómantík sem birt er í fjölmiðlum gæti verið túlkað sem svo að áhrif 

menningar kapítalisma á ást hafi verið í lágmarki. En þrátt fyrir þessa gagnrýni fólks virðist 

svo vera að fólk heillist af rómantík, eins og sjá mátti í lýsingum viðmælenda á 

eftirminnilegustu ástarsögum þeirra. 

 Í sögulegum lýsingum á ást er talað um að fólk „falli fyrir” einhverjum. Ástinni er lýst 

sem afli sem hefur sinn eigin vilja og að fólk sem fyrir henni verði geti ekki stjórnað 

tilfinningum sínum. Með því að lýsa ástinni með myndlíkingum á borð við eld eða töfra 

virðist ástin vera andstæða við skynsemina (Evans, 2003). 

 Ást hefur í gegnum tíðina þótt tilheyra sviði kvenna, konur þóttu í eðli sínu 



24 

tilfinningaríkar og karlar skynsamir. Tilheyri rómantísk ást enn sviði kvenna mætti ætla að í 

tímaritum sem eru markaðsett til kvenna mætti í dag finna orðræðu um ástina sem einkenndist 

af slíkum „órökréttum” tilfinningum. Greining á slíkum tímaritum frá Bandaríkjunum sýndi 

hins vegar allt aðrar niðurstöður (Illouz, 2009). 

 Ástin var reyndar sögð einkennast af skyndilegum og óviðráðanlegum tilfinningum. 

Hún var sögð dularfull og henni líkt við töfra og straum á milli fólks en í tímaritunum mátti 

hins vegar líka finna mikla rökhyggju í bland við rómantíska sýn á ást. Þar var þó nokkuð 

fjallað um það hversu erfitt það getur reynst að finna ástina og var boðið upp á ýmis ráð við 

því. Í tímaritunum voru oft próf með stigagjöf sem áttu að hjálpa konum að meta ýmislegt í 

sínu einkalífi eins og til dæmis hvort nýr elskhugi væri „sálufélagi” þeirra eða ekki. Annað 

sem tímaritin veittu konum aðstoð við var að halda samböndum hamingjusömum. 

Samböndum var líkt við vinnu og viðskipti og var talað um að „byggja” þyrfti upp samband, 

að „vinna” í því til að fá „ávinning” og þannig „ná árangri”. Þó svo að sambandinu væri líkt 

við viðskiptasamband þar sem þyrfti að „semja um” þarfir og langanir beggja aðila, var líka 

lagt mikið upp úr því að rómantík væri til staðar í sambandinu. Þannig voru konum gefnar 

leiðbeiningar til þess að halda sambandinu rómantísku, til dæmis með því að skilja eftir 

ástarmiða til makans, gefa óvæntar gjafir, kveikja á kertum og þess háttar. 

 Þó svo að ástarsamböndum væri líkt við viðskiptasamkomulag mátti líka finna 

klassíska sýn á rómantík í tímaritunum. Þá var talað um að ást væri raunveruleg, væri hún 

alltaf til staðar, sama hvað gengi á og á bakvið hana væru ekki faldar neinar kröfur eða 

tilætlanir (Illouz, 2009). 

 Miklar breytingar hafa einnig orðið á birtingu rómantískrar ástar í kvikmyndum frá 

Hollywood. Strax á fjórða áratugi síðustu aldar voru rómantískar kvikmyndir gríðarlega 

vinsælar. Þær einkenndust af ákveðinni formúlu þar sem að karlmaður og kona féllu fyrir 

hvoru öðru en hindranir stóðu í veg fyrir því að þau gætu verið saman. Vinsælt var að nota 

stríð sem þá hindrun sem lá á milli elskendanna eins og í klassísku kvikmyndinni Casablanca. 

Önnur vinsæl hindrun sem notast var við var að staða einstaklinganna tveggja innan 

samfélagsins hindraði að þau gætu náð saman, en slíkur söguþráður hefur lengi verið vinsæll, 

samanber sagan af Rómeó og Júlíu. 

 Á tíunda áratuginum varð hins vegar sprenging í framleiðslu og vinsældum 

gamanmynda og þá sérstaklega rómantískra gamanmynda. Sú ást sem birtist í þeim myndum 

var mjög ólík þeirri klassísku rómantík sem einkenndi eldri Hollywood myndir. Ef hindranir 

voru til staðar á milli einstaklinganna tveggja voru þær smávægilegar og yfirstíganlegar 

(Dowd og Pallotta, 2000). 
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 Vegna samfélagslegra breytinga á Vesturlöndum fór kvikmyndum fækkandi þar sem 

að fólk gat ekki verið saman vegna ólíkrar stöðu þeirra innan samfélagsins, enda hefði það 

líklega þótt óraunveruleg staða í nútímanum. Með breyttum hugmyndum um hjónabandið 

hefur sú staða að einstaklingarnir tveir væru giftir smám saman einnig þótt ósannfærandi 

hindrun á milli þeirra. Til þess að skapa einhvers konar hindrun á milli tveggja elskenda í 

rómantískum kvikmyndum í dag eru ótal óhöpp látin henda þau sem orsakar það að þau ná 

ekki saman fyrr en í lok kvikmyndarinnar. Þannig hafa kómísk atriði tekið við af stærri 

hindrunum sem áður voru til staðar á milli elskhuganna tveggja enda frelsi einstaklingsins 

líklega aldrei verið meira en það er á Vesturlöndum í dag og ólíklegt að hindranir standi í vegi 

fyrir því að fólk geti hafið samband (Dowd og Pallotta, 2000). 

 Ef fólk aðhyllist þá rómantísku sýn sem er til staðar í kvikmyndum og lærir í þeim 

hugmyndir um ástina, er ljóst að fólk lærir allt aðrar hugmyndir frá kvikmyndunum í dag en 

það gerði á því að horfa á rómantískar kvikmyndir á fyrri hluta aldarinnar þegar þær voru 

nýjung frá Hollywood. 

 Út frá hugmyndum um skynsemisvæðingu mætti sjá rómantíska ást sem mikilvæga að 

því leyti að hún geti gefið fólki hvíld frá því sem Weber kallaði „járnbúrið”, eða stigvaxandi 

skynsemisvæðingu samfélagsins. Margar vísbendingar virðast hins vegar benda til þess að 

þróunin hafi verið önnur. Með þörf fólks fyrir skynsaman hugsunarhátt á öllum sviðum virðist 

því vera að skynsemin hafi einnig náð til ástarinnar.  Bæði í kventímaritum og í rómantískum 

kvikmyndum virðist vera til staðar sterk trú á skynsemina í bland við rómantík. Því virðist 

vera að hugmyndir sem lengi þóttu ósamrýmanlegar hafi skapað eitthvað nýtt, eða 

skynsemisvædda rómantík (Illouz, 1997). 

 Eins og fyrr kom fram gerðu viðmælendur lítið úr dæmigerðri lýsingu á rómantískri 

ást þar sem að tvær ókunnugar manneskjur féllu fyrir hvorri annarri. Slíkar tilfinningar voru 

dæmdar af viðmælendum sem losti eða hrifning en ekki raunveruleg ást. Kynlíf hefur í dag 

verið aðgreint frá hjónabandinu og frá rómantískri ást og hefur það ef til vill spilað inn í þá 

þróun að trúin á „ást við fyrstu sýn” hefur að mestu horfið úr Vestrænni menningu (Illouz, 

1997). 

 Þessa skynsömu sýn á ástina má einnig sjá í vinsælum sjálfshjálparbókum í dag. Sumir 

hafa bent á að fólk sæki æ meira í ráðgjöf og meðferð í dag og að slíkar bókmenntir hafi orðið 

vinsælar með aukinni áherslu á hamingju einstaklingsins. Í sérstökum sambandahandbókum 

má líka finna sömu skynsömu sýn á rómantík og finna má í kventímaritum. Í þeim má oft 

finna ráð um það hvernig megi halda rómantík gangandi í sambandinu með vissum aðferðum 

sem er þar útlistað og má því finna mikla rökhyggju í þeim bókum (Hazleden, 2004). 
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Finna má einnig vissa skynsemi í því að leggja mikla áherslu á samskipti þar sem 

elskhugarnir tveir semja um það sem þeir vilja út úr sambandinu og komast að samkomulagi. 

Slíkar bókmenntir hafa frá byrjun lagt áherslu á skynsemi en boðskapur þeirra hefur líka 

breyst frá því að þær urðu fyrst vinsælar á áttunda áratuginum. Á þeim tíma mátti sjá eldri 

hugmyndir um hlutverk kynjanna en í dag er meiri áhersla lögð á karla og konur sem 

jafningja. Þessari þróun hefur hins vegar fylgt minni áhersla á tilfinningalega hlýju og enn 

meiri á skynsemi og samningagerð í samböndum. 

 Það hlýtur að teljast jákvætt að staða kynjanna sé orðin jafnari á Vesturlöndum en hún 

hefur áður verið. Femínistar hafa þó sumir bent á að ef til vill hafi konur tekið að sér gildi og 

viðmið karla í meira mæli frekar en að kynin séu að mætast á miðri leið. Sjálfshjálparbækur 

boða skynsemi framyfir rómantík og tilfinningar og þær eru einmitt mun vinsælli meðal 

kvenna en karlmanna (Hochschild, 1994). Skynsemisvædd rómantík felur líka í sér ósamræmi 

og mikilvægt er að fólk fari ekki of langt í skynsemi sinni né í rómantíkinni. Ástin í dag getur 

þannig orsakað óvissu og óöryggi og er ekki skrýtið að sambandahandbækur séu svo ört 

vaxandi iðnaður. Gangi fólk of langt í skynsömum hugsunarhætti sínum þykir það sýna 

kaldlyndi. Til dæmis þykir það mjög neikvætt að gifta sig „til fjár” eða í leit að „öryggi” 

(Evans, 2003). Hins vegar þykir það ekki heldur æskilegt að fólk elti blint ástina án þess að 

beita líka skynseminni. Þannig er mikilvægt að reyna að finna jafnvægi á milli þessara tveggja 

ólíku fyrirbæra sem getur nánast líkst því að dansa á línu. 

 Þegar Giddens fjallar um gagnsemi slíkra bókmennta til að auka á lýðræði í 

samböndum lítur hann framhjá þeirri staðreynd að konur eru í miklum meirihluta þeirra sem 

kaupa sambandahandbækur og hafa sumir gagnrýnt bækurnar fyrir að sjúkdómsvæða ást 

kvenna með því að greina þær til dæmis „ástsjúkar” eða „meðvirkar” (Hazleden, 2004). 

 Eins og fyrr hefur komið fram hafa margir bent á að Giddens sé ef til vill of bjartsýnn 

með trú sinni á hið „tæra samband” og að í skrifum hans sé ef til vill of lítil áhersla lögð á 

áhrif stofnana samfélagsins í mótun sambanda á milli fólks. Það mætti hins vegar líka færa 

rök fyrir því að Bauman sé óþarflega svartsýnn á stöðu ástarinnar í dag. Stöðugleiki 

hjónabandsins og fjölskyldunnar er ef til vill minni en hún hefur lengi verið. Það er samt sem 

áður mikilvægt að horfa á slíkar stofnanir í sögulegu ljósi. Fjölskyldan og hjónabandið hafa í 

gegnum tíðina einkennst mun frekar af óstöðugleika þó svo að hann hafi komið til af öðrum 

ástæðum, eins og til dæmis búferlaflutningum eða dauða maka eða fjölskyldumeðlims (Evans, 

2003). Ef til vill hefur hugmynd Bauman um sambönd á milli fólks fyrr á tímum verið full 

jákvæð. Frelsi einstaklingsins á Vesturlöndum til þess að velja maka hefur líklega aldrei verið 

jafn mikið og það er í dag og eins og Giddens bendir á er mögulegt að fyrr á tímum hafi 



27 

margir setið fastir í hjónabandi aðallega af fjárhags- eða félagslegum ástæðum og er varla 

hægt að sjá það sem eftirsóknarverðari stöðu. 

 Bauman og fleiri hafa bent á að með auknu frelsi fylgi aukið óöryggi og benda miklar 

vinsældir sjálfshjálparbóka til þess að fólk telji sig þurfa að leita sér ráða um sitt persónulíf. 

Síðan á sjötta áratugi síðustu aldar hefur frelsi einstaklinganna í sínu einkalífi farið gríðarlega 

vaxandi og eru hlutverk fólks innan fjölskyldunnar orðin sveigjanlegri en þau hafa nokkurn 

tíma verið (Cancian, 1990). 

 Á sama tíma hafa vinsældir sjálfshjálparbóka aukist stöðugt frá því að útgáfa þeirra 

hófst og virðist vinsældum þeirra ekkert ætla að linna. Það virðist hins vegar vera að 

meirihluti þeirra sem nýti sér slíkar bækur þyki þær hafa verið þeim gagnlegar (Grodin, 

1991). Ef til vill henta slíkar bókmenntir vel á öld þar sem mikil áhersla er lögð á hamingju 

einstaklingsins og á skynsaman hugsunarhátt á öllum sviðum lífsins. 
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Lokaorð 

Færst hefur í aukana að félagsvísindamenn leitist við að rannsaka ástina en það hefur ekki 

verið auðvelt verkefni. Ástin er torskilið fyrirbæri og er í bókmenntum en einnig innan 

fræðaheimsins mikið notast við myndlíkingar til þess að reyna að útskýra þær tilfinningar sem 

fólk upplifir þegar það verður ástfangið og eru þær myndlíkingar ótal margar. 

 Ástin hefur í gegnum tíðina verið vinsælt viðfangsefni skálda, rithöfunda og annarra 

listamanna. Fundist hafa fjölmörg dæmi um ást frá mismunandi menningarheimum og 

tímabilum í mannkynssögunni og mætti því gera ráð fyrir því ástin hafi ætíð verið ofarlega í 

huga fólks. Þó eru ekki allir sammála því að þær tilfinningar sem fundist hafa í þessum 

mismunandi ritum séu allar ást eins og við þekkjum hana í dag í hinum Vestræna heimi. Hafi 

samfélagið áhrif á mótun tilfinninga og ástar er sá möguleiki til staðar að ástin sé mismunandi 

eftir menningu hvers samfélags. 

 Það er að minnsta kosti ljóst að sambönd á milli fólks hafa tekið miklum breytingum í 

tímans rás og er mismunandi hvort fólk telur slíkar breytingar hafa verið jákvæðar eða ekki. 

Fyrr á tímum var hjónabandið fyrst og fremst samningur og kom rómantískri ást lítið við. Það 

virðist ekki hafa verið fyrr en á átjándu öld að samband fór að myndast á milli rómantískrar 

ástar og hjónabands en í dag þykir rómantísk ást nauðsynlegur grunnur að hamingjusömu 

hjónabandi í hinum Vestræna heimi. 

 Með tilkomu kapítalismans gjörbreyttust samfélög og var æ meiri áhersla lögð á 

einstaklinginn og markmið hans. Rómantísk ást hafði verið upphafin á átjándu og nítjándu öld 

en var hún mun sýnilegri á þeirri tuttugustu. Vegna fjölda tækniframfara mátti nú sjá ástina 

alls staðar í fjölmiðlum og sjónvarpi og var hún einnig miðpunktur kvikmyndaiðnaðarins. Í 

stað þess að ástin væri birt sem hin æðsta dyggð í hjónabandi á milli karlmanns og konu, líkt 

og gert hafði verið á Viktoríutímabilinu, var ástin nú tengd meira við æsku og birt sem 

spennandi upplifun. 

 Með breyttum hugmyndum um hjónabandið fylgdi gríðarleg aukning á 

hjónaskilnuðum, þá sérstaklega upp úr sjöunda áratugi síðustu aldar. Konur fóru í auknum 

mæli út á vinnumarkað og ætluðust til meira en fjárhagslegs öryggis frá eiginmanni sínum en 

á þeim tíma varð mikil vakning í réttindabaráttu kvenna. Staða hjónabandsins og 

fjölskyldunnar virtist vera að breytast og höfðu margir áhyggjur af þeim breytingum. 

 Weber hafði snemma skrifað um áhyggjur sínar af breyttu hugarfari sem fylgdi 

kapítalismanum. Með aukinni áherslu á skynsemi á öllum sviðum samfélagsins yrði þörf fólks 

fyrir ástina í sínu persónulífi stöðugt meiri. Með ástinni mætti finna hvíld frá „járnbúri” 

skrifræðisins. Hins vegar má sjá að með greiningu á vinsælum kventímaritum og 
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kvikmyndum í dag er skynsemishyggja stöðugt birt í bland við rómantík. Með mikillri 

aukningu á hjónaskilnuðum upp úr miðri öldinni hafði einnig orðið sprenging í sölu á 

sambandahandbókum og virðist vinsældum þeirra ekkert ætla að linna. Í bókunum er mikil 

áhersla lögð á skynsemi í makavali og á samningsgerð í samböndum á milli fólks en einnig 

má finna rómantíska sýn á ástina í slíkum bókum. Bækurnar hafa mikið verið gagnrýndar 

fyrir að sjúkdómsvæða einstaklinga og sambönd sem falla ekki inn í viss norm og fyrir að 

persónuvæða pólitísk vandamál. Eflaust er það fólki samt sem áður gagnlegt að læra að ræða 

erfiðleika sem upp koma í þeirra sambandi. Ljóst er að slíkt er nauðsynlegt því jafnari sem 

staða kynjanna er í ástarsamböndum. Fólk kemst í dag frekar að samkomulagi, frekar en að 

pör stundi aðeins dæmigerð kven- eða karlhlutverk í sambandinu, og að karlmaðurinn sé 

húsbóndi heimilisins. Flestir félagsfræðingar myndu samt líklega vera sammála því að 

mikilvægt sé að líta til félagslegra þátta þegar kemur að vandamálum í persónulegu lífi 

einstaklinga. Ef til vill henta samt slíkar bækur vel á öld þar sem svo mikil áhersla er lögð á 

skynsemi og frelsi einstaklingsins. 

 Rómantík og skynsemi hafa ætíð verið séð sem gjörólík fyrirbæri og í raun sem 

andstæður. Það virðist hins vegar vera að jafnvel rómantísk ást hafi ekki sloppið við 

skynsemisvæðingu Vestursins og að hún hafi einnig orðið fyrir áhrifum frá henni. Skilaboð 

sem fólk fær í nútímanum um sambönd og ástina eru því mjög misvísandi þar sem annars 

vegar er þeim birt rómantísk sýn á ástina en einnig er lagt mikið upp úr skynsemi. Því er ekki 

nema furða að leit fólks að ástinni í dag valdi því óöryggi þar sem að skilaboð um ástina eru 

mjög misvísandi og virðast hreinlega stangast á. Til þess að uppfylla væntingar samfélagsins í 

dag virðist vera sem að fólk þurfi að halda í rómantík í sambandinu en einnig að hugsa á mjög 

skynsamlegan hátt. 

 Weber trúði því að með ástinni gætum við fengið hvíld frá gegndarlausri 

skynsemisvæðingu allra sviða samfélagsins. Hvort sem fólki þykir það vera jákvæð eða 

neikvæð þróun, þá virðist vera sem að í ástinni sé ekki að finna slíka hvíld, þar sem að 

skynsemisvæðingin hafi einnig náð til rómantískrar ástar. 
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