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Útdráttur 

Nýfrjálshyggja er ekki bara hagstjórnarstefna heldur líka hugmyndafræði sem mótar 

samfélög og hugarfar. Áhrif hennar eru lúmst og alltumlykjandi. Nýfrjálshyggja er 

tíðarandi og menningarástand sem hefur óorðaða kynjavídd og kynbundnar afleiðingar. 

Birtingarmyndir kynjanna lúta eðlishyggjuhugmyndum og þetta endurspeglast í 

viðhorfum gagnvart þeim. Nýfrjálshyggja með einstaklingshyggju sem grunn, er orðin 

að hugsunarhætti sem er hnattrænt ráðandi. Þótt nýfrjálshyggja þyki oftast nútímaleg 

endurspeglar hún hugmyndir eðlishyggju sem eru skaðlegar fyrir bæði kynin – eru 

þvingandi, takmarkandi og stuðla að og festa staðalmyndir í sessi. Samfélagslegar 

útlitskröfur á konur eru oft óraunhæfar og jafnvel er nánast ómögulegt að uppfylla þær 

sem getur haft neikvæðar afleiðingar á sjálfsmyndir kvenna og líðan. Útópískar 

hugmyndir nýfrjálshyggju um frjálst val líta fram hjá mismunandi valdatengslum og 

þeirri staðreynd að val er skilyrt og háð aðstæðum. Femínismi er öflugt vopn í 

baráttunni gegn úreldum kynjahugmyndum en í dæmigerðum tíðaranda nýfrjálshyggju 

hefur hann á sér neikvæðan stimpil sem minnkar líkurnar á að hann stuðli að 

breytingum og hafi áhrif. Ísland var móttækilegur jarðvegur fyrir nýfrjálshyggju þar 

sem orðræða frelsisbaráttu landsins rímaði að mörgu leyti við karlmennskuhugmyndir 

einstaklingshyggju. 
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Inngangur 

 

„Öll kvennamál eru að einhverju leyti karlamál og 

öll karlamál eru að einhverju leyti kvennamál 

vegna þess að þegar annað kynið vinnur einhliða 

tapa bæði kynin“.
1
 –Warren Farrel 

(Brainyquote.com, e.d.). 

 

 

Fyrir aðeins tveimur árum kallaði ég mig jafnréttissinna. Í dag fer ég hjá mér við að 

viðurkenna það vegna þess að það fer í taugarnar á mér þegar fólk segist vera 

jafnréttissinni en neitar því að vera femínisti. Að mínu mati lýsir það fáfræði. Ég vil þó 

ekki að dæma fólk. Mig langar frekar að deila því sem ég tel mig hafa komist að. 

Það var 25. nóvember 2011 sem sýn mín breyttist. Þetta var síðasta 

kennslustundin fyrir fyrsta próflestrarfríið mitt í háskólanum. Nemendur héldu 

fyrirlestra í hópum og einn þeirra fjallaði um birtingarmyndir kvenna í fjölmiðlum. Ég 

var ekki beint hissa á því sem þau sögðu mér eða myndunum sem þau sýndu – ég hafði 

séð svona myndir áður. Á þessum tíma var ég þó þannig þenkjandi að ég áleit 

dæmigerða birtingamynd kvenna leiðigjarna staðreynd án þess að hugsa frekar um það. 

Ég hafði væntanlega ekki hugsað út í að þótt eitthvað sé staðreynd er það ekki endilega 

náttúrulegt eða óbreytanlegt. Fyrirlesturinn endaði á því að hópurinn sýndi tvær 

sjónvarpsauglýsingar sem ég hafði séð áður. Þetta voru bjórauglýsingar sem skiptust í 

kvenútgáfu og karlaútgáfu. Þau byrjuðu á að sýna karlaútgáfuna og ég skildi ekki hvað 

var athugavert við þetta – mér fannst kynjahallinn ekki til staðar þar sem það var líka 

kvenútgáfa af auglýsingunni. Í miðri kvenútgáfunni runnu svo á mig tvær grímur. 

Karlaauglýsingin hafði varpað ljósi á hin ýmsu afrek íslenskra karla á alþjóðlegum 

vettvangi í gegnum árin. Kvenauglýsingin sagði hins vegar frá því hvenær konur höfðu 

fyrst sést opinberlega á sundfötum, bíkíníi og í mínípilsi fyrir utan að minnst var á 

fegurðardrottningar – ekkert var fjallað um afrek heldur bara útlit og klæðaburð. Í lok 

beggja auglýsinganna birtist skjámynd af bjórdósinni en í kvenútgáfunni þá mjókkaði 

dósin í „mittinu“ með viðeigandi hljóði. Ég sat orðlaus eftir og skildi ekki hvernig ég 

                                                 
1
 E. „All women´s issues are to some degree men´s issues and all men´s issues are to some 

degree women´s issues because when either sex wins unilaterally both sexes lose.“ 
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hafði ekki séð neitt athugavert við þetta áður – hvernig ég hafði ekki komið auga á 

kynjahallann í þessu fyrr. Það sem sló mig var sú staðreynd að þetta hafði ekki slegið 

mig áður. Þetta er gott dæmi um hvernig það sem er viðvarandi verður einhvern veginn 

ósýnilegt af því að það virðist manni svo eðlilegt. Rosalind Gill (2008) bendir á 

hvernig dæmigerðar birtingarmyndir verða venjulegar og raunverulegir líkamar fólks 

virðast frekar óeðlilegir (líka Dines, 2010 og Rossi, 2001). Gail Dines (2010) segir 

einmitt að samfélagslegar útlitskröfur séu svo strangar að erfitt, jafnvel ómögulegt, sé 

að uppfylla þær. 

Þegar ég las grein Þorgerðar Einarsdóttur (2010) „Kynjaímyndir og kyngervi 

nýfrjálshyggjunnar“, í hagrænni mannfræði í fyrra þá kviknaði svo eitthvað í mér – ég 

byrjaði að átta mig á áhrifum nýfrjálshyggju á almenna og hversdagslega hluti sem 

höfðu ekkert með stjórnmál að gera. Menningarástand nýfrjálshyggju eða 

nýfrjálshyggja sem tíðarandi er það sem við búum við. Þetta er raunverulegt, 

alltumlykjandi og ósýnilegt. Grein Þorgerðar sem snerti mig svona fjallar um áhrif 

nýfrjálshyggju á mótun kynjanna og hvernig styrkur tíðarandans kemur bæði fram í 

birtingarmyndum kynjanna og í viðhorfum gagnvart þeim – að bæði kynjakerfið sem 

við búum við og vinnusiðferði nútímans mótast af eðlishyggju og einstaklingshyggju 

nýfrjálshyggju. Greinin hafði mikil áhrif á mig og er innblásturinn að og grunnurinn í 

þessari ritgerð. Hún opnaði augu mín til dæmis fyrir því hversu algengt er að ímynd 

femínisma sé neikvæð í tíðaranda nýfrjálshyggju, eins og Raili Marling (2010) og 

Carisa R. Showden (2009) fjalla báðar um. Þetta útskýrir hvers vegna fólk vill frekar 

fjarlægja sig femínismahugtakinu og kalla sig jafnréttissinna, eins og ég gerði áður. 

Í ritgerinni mun ég fjalla almennt um áhrif nýfrjálshyggju á kynin – hlutverk 

þeirra, viðhorf, skyldur, tækifæri og sýn á þau. Ég skoða fyrst og fremst konur í þessu 

samhengi þótt áhrif á karla komi líka við sögu, til dæmis hvað varðar Ísland. Ég mun 

skoða hvernig nýfrjálshyggja nýtir eðlishyggjuhugmyndir í orðræðu sinni og sýna fram 

á að þetta eflir þær og festir í sessi. Eðlishyggjuhugsunarháttur er svo ráðandi eins og 

til dæmis Marling (2010) og Amber E. Kinser (2004) hafa talað um auk Þorgerðar 

Einarsdóttur (2010). Ég fjalla um áhrif þessa á líf fólks, sjálfsmyndir og samsemd
2
. 

Samfélag okkar er svo gegnsýrt af hugmyndafræði nýfrjálshyggju að hún er orðin að 

tíðaranda – hluti af heilbrigðri skynsemi og almennri hugsun hvort sem maður áttar sig 

                                                 
2
 E. identity. Ég nota orðið samsemd þegar ég á við hópa fólks, staðsetningu einstaklings innan 

hóps og samsömun með slíkum en orðið sjálfsmynd þegar ég á við sýn einstaklings á sjálfan 

sig og upplifun á sjálfum sér. 
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á því eða ekki – óháð því hverjar stjórnmálaskoðanir manns eru, eins og meðal annarra 

David Harvey (2006) og Mathieu Hilgers (2013) halda fram. Þeir ganga svo langt að 

segja öll vestræn samfélög vera að einhverju leyti lituð af hugmyndafræði 

einstaklingshyggju nýfrjálshyggjunnar. Þetta vakti áhuga minn og óhug. 

Þorgerður Einarsdóttir (2010) segir einstaklinghugtakið vera miðlægt í 

hugmyndakerfi nýfrjálshyggju. Hún segir það vera karllægt og að í vestrænni 

lýðræðishefð sé oft sett samasemmerki milli karlmennsku og einstaklingseðlis – þannig 

hafi nýfrjálshyggja sterka en óorðaða kynjavídd og kynbundnar afleiðingar, sem 

hagstjórnarstefna, pólitísk hugmyndafræði og menningarástand. Samfélagslegt misrétti 

er einstaklingsgert með því að horfa framhjá kerfislægum þáttum sem skapa 

einstaklingum mismunandi aðstæður og skilyrta valkosti. Nýfrjálshyggja sem 

menningarástand og tíðarandi hampar eðlishyggjuhugmyndum og á þátt í því að 

viðhalda og ýkja kynjaðar stoðir einstaklingshugtaksins (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). 

Rannsóknarspurningarnar sem ég vann út frá eru: Hefur nýfrjálshyggja áhrif á 

kynjahlutverk og almennar eðlishyggjuhugmyndir og ef svo er, hver eru þessi áhrif? 

Hvernig kemur hugmyndafræði nýfrjálshyggju fram í samfélaginu og almennri 

orðræðu? 

Í skrifum mínum nota ég kenningar Marx og hugmyndir um mikilvægi 

valdahlutfalls í félagslegum tengslum. Í hversdagslegum hlutum og dægurmenningu 

má sjá bæði orsakir og afleiðingar tíðaranda og menningarástands samkvæmt Richard 

R. Wilk og Lisa Cliggett (2007). Marxistinn Antonio Gramsci veitti þessu fyrstur 

athygli. Marxistum varð þannig ljóst að sjálfsmynd, samsömun, skilningur fólks á 

samfélagslegri stöðu sinni og aðstæður þess voru ekki bara undir áhrifum stéttar heldur 

skipti kyngervi
3
 líka máli (Wilk og Cliggett, 2007). Susan Bartky (1988) hefur skoðað 

kyngervi almennt og sérstaklega misræmi í almennri samfélagsstjórn á kynin og styðst 

hún þar við kenningar Michel Foucault. Bartky (1988) spyr af hverju allar konur séu 

ekki femínistar. Ég mun sýna að svarið liggur í einstaklings- og eðlishyggju 

nýfrjálshyggjunnar. 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar fjalla ég um femínisma og nýfrjálshyggju sem eru 

grunnkenningarnar í ritgerðinni. Ég fjalla um femínisma almennt og rek líka sögulega 

þróun femínískra hugmynda og baráttumála. Síðan fjalla ég um nýfrjálshyggju – 

                                                 
3
 Kyngervi er félagslegt kyn manneskju – félagslega mótaður munur á kynjunum (Moore, 

1994; Þorgerður Einarsdóttir). Hann myndast í líffræðilegu samhengi og byggist á 

hugmyndum um kvenleika og karlmennsku þótt hann sé félagslega skapaður. 
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útskýri hvað hún hefur í för með sér, um hvað hugmyndafræði hennar snýst og hvaða 

áhrif hún hefur. Þar á eftir fjalla ég stuttlega um Marxisma og kapítalisma en kenningar 

Marx eru grunnurinn í gagnrýni minni á bæði nýfrjálshyggju og kynjakerfið sem við 

búum við. 

Í öðrum kafla skoða ég einstaklingshyggju, karlmennsku og eðlishyggju, sem eru 

að mörgu leyti grunnur í nýfrjálshyggjuhugsun, og hvernig þetta skarast og tengist. 

Eftir það skoða ég póstfemínínskan raunveruleika sem konur búa við nú til dags og 

fjalla þar til dæmis um birtingarmyndir kvenna, valdeflingu þeirra og gerendahæfni. Ég 

lýk kaflanum svo á því að ræða stuttlega um oft neikvæða ímynd femínismahugtaksins 

og mögulegar ástæður og afleiðingar þessa. 

Þriðji kafli fjallar um tíðaranda nýfrjálshyggju og þar byrja ég á að ræða 

samsemd, vald, hreyfanleika og aðlögunarhæfni sem oft virðist skylda í tíðarandanum. 

Síðan fjalla ég um klámmenningu og hvernig hún og staðalmyndir stjórna 

raunveruleika okkar og stýra löngunum og hamingju og hvernig þessu öllu fylgir 

skylduneysla og skylduhegðun. 

Í fjórða kafla tek ég sérstaklega fyrir Ísland og Íslendinga og skoða til dæmis 

orðræðu tengda karllægri einstaklingshyggju og hvernig þetta var nýtt í útrás 

Íslendinga fyrir hrun. Ég fjalla svo um hvernig mótunin sem nýfrjálshyggja hefur í för 

með sér á fólk, getur verið skaðleg og sniðið fólki þröngan stakk. Svo bendi ég á 

hvernig hugmyndafræði nýfrjálshyggju átti auðveldan aðgang að Íslandi, bæði landi og 

þjóð, af sögulegum ástæðum og hugarfari sem þegar var til staðar. 

Ég tek svo í stuttu máli saman helstu niðurstöður mínar áður en ég enda á 

nokkrum hugleiðingum í lokaorðum. 
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1. kafli. Kenningarlegt og sögulegt samhengi 

 

„Ég á Kvennafrelsishreyfingunni ekkert að 

þakka“.
4
 –Margaret Thatcher 

(Brainyquote.com, e.d.). 

 

 

1.1. Femínismi 

Það er erfitt er að skilgreina femínisma á nákvæman hátt og segir Showden (2009) að 

öllum skilgreiningum megi andmæla þar sem grunnhugsun kvennahreyfinga sé breið 

og margslungin. Showden (2009) segir ólíkar femínískar hreyfingar líka að einhverju 

leyti hafa unnið að mismunandi markmiðum. Þótt ekki sé hægt að setja fram þrönga 

skilgreiningu á femínisma er hugtakið kona eða kyngervi þó almennt miðlægt þegar 

kemur að femínískri greiningu (Kinser, 2004; Showden, 2009). 

Tala má um fyrstu, aðra og jafnvel þriðju bylgju femínisma (Kinser, 2004; 

Showden, 2009; Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994). Í fyrstu bylgju var meðal 

annars barist fyrir kosningarétti kvenna, jöfnum rétti til menntunar, kjörgengi, réttinum 

til einkaeignar, rétti til yfirráða yfir börnum og pólitískrar raddar, þótt ólíkar áherslur 

væru milli staða og aðstæðna og upphaf aðgerða væri á mismunandi tíma (Kinser, 

2004; Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994). Í annarri bylgju var byggt á árangri 

fyrstu bylgju og baráttan þróuð áfram með nýjum hugmyndum. Áhersla annarrar 

bylgju var til dæmis á almenn réttindi kvenna, kvenfrelsi og rétt til launaðrar vinnu – 

þarna náðu hugmyndir um raunverulegt kynjajafnrétti fótfestu (Kinser, 2004; 

Showden, 2009; Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994). Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir (1994) segir baráttuna og bylgjurnar hafi risið upp þegar misræmi 

milli grunngerðar samfélags og yfirborðsgerðar
5
 hafi orðið mikið. Kinser (2004) kallar 

þetta misræmi jarðskjálfta í samfélagsgerð sem stuðlar að aðgerðum. Strax í kjölfar 

annarrar bylgju má segja að orðræða þriðju bylgju hafi læðst inn (Kinser, 2004). Þá 

fyrst náðu konur af öðrum etnískum uppruna en hvítum, alvöru hljómgrunni og komu 

sínum málstað og skoðunum á framfæri. Kinser (2004) segir að með þriðju bylgju hafi 

                                                 
4
 E. „I owe nothing to Women´s Lib.“ 

5
 Grunngerð sýnir raunverulegan undirliggjandi hugsunarháttur sem getur verið í andstöðu við 

almenna orðræðu yfirborðsgerðar (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994). 
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breytingar orðið með nýjum hugmyndum en að eldri málstaður hafi einnig orðið meira 

áberandi en áður. 

Oft má greina tengingu milli vinstri stjórnmála og femínisma þó hlekkurinn 

þarna á milli sé mögulega óútskýrður eða hlutir teknir sem gefnir án nánari hugsunar 

(Showden, 2009). Leiða má líkur að því að þetta sé vegna þess að femínismi varpar 

ljósi á ójöfn valdahlutföll (Ehrenreich, 1976/2005; Eisenstein, 2005) og þá staðreynd 

að þótt allir hafi val er það háð aðstæðum – ekki allsstaðar það sama og því ekki 

fyllilega frjálst eins og lagt er til samkvæmt frjáls- og einstaklingshyggju (Wilk og 

Cliggett, 2007). Margar nýlegar útgáfur af femínisma má setja undir hatt 

póstfemínisma, þriðju bylgju femínisma eða bæði (Showden, 2009). Þessi hugtök eru 

oft notuð sitt á hvað án þess að skilgreina muninn. Bæði eru oftast svör við óánægju 

með frjálslyndar, sósíalsískar og róttækar myndir annarrar bylgju femínisma – þó af 

mismunandi ástæðum og á ólíkan hátt (Showden, 2009). Kinser (2004) segir mikilvægt 

að vera meðvitaður um mögulega ógn sem geti stafað af póstfemínisma. Hún segir 

hann geta unnið gegn þeim árangri sem náðst hefur og almennt grafið undan 

kvenréttindabaráttunni. 

Hugtakið póstfemínismi hefur verið notað síðan á tíunda áratugnum (Showden, 

2009). Upphaflega þýddi það að konur nutu þess sem femínismi hafði fært þeim – 

betra aðgengi að vinnu, jöfn réttindi til menntunar og að vera tekin alvarlega. 

Samkvæmt póstfemínisma er oft talið að baráttan hafi þegar verið unnin, að fullu 

jafnrétti hafi verið náð og að frekari barátta sé því óþörf – að kvennahreyfingar sem 

slíkar væru orðnar óþarfar (Kinser, 2004; Showden, 2009). Póstfemínismi reynir, 

samkvæmt Showden (2009) helst að gera tvennt og það oft samtímis. Þetta er að 

endurheimta hefðbundinn kvenleika og gagnkynhneigð með stöðluðum kynjamismun 

sem oft er fagnað eða hampað. Lítið er þá gert úr svokölluðum fórnarlambsfemínisma 

sem póstfemínistar saka annarrar bylgju femínista oft um (Kinser, 2004; Snowden, 

2009). Póstfemínistar vilja viðurkenna og fagna félagslegu valdi kvenna og 

kynferðislegri gerendahæfni
6
 en nýta oft til þess staðalmyndir og festa þær þannig enn 

frekar í sessi (Showden, 2009). Menningarlegir femínistar og róttækir femínistar benda 

frekar á mismun og segja ólíka hegðun kynjanna ekki vera vegna frjáls vals heldur 

vegna valdatengsla konum í óhag, karllægs kerfis og ólíkrar félagsmótunar kynjanna. 

Þau segja breytingu á kerfinu nauðsynlega (Showden, 2009). 

                                                 
6
 Atbeini er algengari íslensk þýðing en mér finnst orðið gerendahæfni skýrara og meira 

lýsandi. 
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Annarrar bylgju femínistar gagnrýndu eðlishyggju og sögðu hugmyndir sem henni 

fylgdu skaðlegar og takmarkandi fyrir bæði kynin (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; 

Showden, 2009). Konur áttu að geta fagnað kyngervi sínu og kynverund á eigin 

forsendum en ekki með líkamann sem miðju félagslegrar stjórnunar – hið persónulega 

var álitið pólitískt (Showden, 2009). 

Konur nú til dags takast að einhverju leyti á við önnur og fjölbreyttari málefni en 

áður (George, 2005) en lægri staða kvenna er þó hluti af tilveru okkar enn þann dag í 

dag (Gimenez, 2005; Ehrenreich, 1976/2005; Reiter, 1975; Þorgerður Einarsdóttir, 

2010). Þrátt fyrir þetta eru yfirráð karla ekki náttúruleg og eina líffræðilega réttlætingin 

sem femínistar hafa getað fundið á þessari tímalausu og hnattrænu undirskipun er sú að 

karlar eru líkamlega sterkari (Reiter, 1975), enda þykir konan almennt útlitslega 

fallegri vöðvalítið sem einmitt auðveldar líkamlega yfirburði karla (Bartky, 1988). 

Þetta bendir til þess að valdið hvíli að endingu á ofbeldi eða hótun um slíkt (Reiter, 

1975), en ofbeldishegðun er dæmi um skaðlegar afleiðingar eðlishyggjuhugmynda 

tengdar karlmennsku (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Raunverulegt jafnrétti snýst 

um að allir fái að vera eins og þeir vilja vera (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Simone de Beauvoir varpaði ljósi á þá staðreynd að konur hafa ávallt verið 

skilgreindar sem hinar, á móti sjálfvirku sjálfi karla (Abu-Lughod, 2006). Með tilkomu 

femínisma öðluðust konur tækifæri á að endurskapa eigið sjálf – að verða þær frekar en 

það
7
 (Abu-Lughod, 2006). 

 

1.2. Nýfrjálshyggja 

Gullöld kapítalisma var á sjötta áratug síðustu aldar og byrjun þess sjöunda (Harvey, 

2006). Rétt fyrir 1970 var hnattrænn kapítalismi kominn í vissa óreiðu og mikil kreppa 

átti sér stað um 1973 í Bandaríkjunum – sú fyrsta í 40 ár. Eitthvað þurfti til að 

endurvekja kapítalísk ferli, söfnun og aukningu auðs. Þarna varð nýfrjálshyggjan 

svarið – hún varð ný rétthugsun (Harvey, 2006). Kenningahefðin sem slík á uppruna 

sinn um 1980 með stjórnum Margaret Thatcher og Ronald Reagan (Harvey, 2006; 

Hilgers, 2013; Þorgerður Einarsdóttir, 2010) og hugmyndafræðin kom upphaflega frá 

Chicagoskólanum svokallaða með hagfræðinginn Milton Friedman fremstan í flokki 

(Harvey, 2006). 

                                                 
7
 E. to become subject rather than object. 
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Harvey (2006) segir nýfrjálshyggju hafa farið sem stormsveip um heiminn – hún feli í 

sér endurmótun stofnana ásamt viðhorfs- og orðræðuaðlögunum. Þetta segir hann hafa 

skaðleg áhrif á meðal annars skiptingu vinnuafls, félagsleg tengsl, velferðakerfi, 

lífshætti og hugsanagang. Stéttarvald er líka endurskapað og fest í sessi (Harvey, 2006; 

Hilgers, 2013). Samkvæmt nýfrjálshyggju næst velferð og hagsæld fólks fyrst og 

fremst með hámörkun frumkvöðlafrelsis og opnun markaða (Harvey, 2006). Aihwa 

Ong (2007) gagnrýnir sýn Harvey á nýfrjálshyggju og finnst hann einfalda hlutina um 

of. Hún segir nálgun hans hunsa margbreytileika stofnana og gerenda og ólík tengsl 

þeirra innan ríkis. Hún stingur upp á því að nálgast nýfrjálshyggju frekar án 

yfirtökumyndlíkinga og segir hana virka á mismunandi hátt á ólíkum stöðum. 

Orðið frjálshyggja hefur löngum haft óljósa merkingu og nýfrjálshyggja jafnvel 

frekar (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Því hefur verið haldið fram að hugtakið 

nýfrjálshyggja sé frekar notað af andstæðingum hennar, enda kenna fáir eða engir 

stjórnmálaflokkar sig opinberlega við nýfrjálshyggju. Nýfrjálshyggja á sér sama grunn 

og klassísk frjálshyggja og er ekki ósvipuð (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Í henni felst 

meðal annars lágmörkun umsvifa ríkisvaldsins með einkavæðingu ríkisfyrirtækja 

(Harvey, 2006; Hilgers, 2013; Kanna, 2010; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). 

Skattastefna ívilnar fjárfestum og fyrirtækjum og niðurskurðir eru gerðir í 

velferðarkerfi (Harvey, 2006; Hilgers, 2013; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Gjarnan er 

litið á ríkið sem þvingandi og heftandi fyrir bæði markaði og fólk (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010) og mikil áhersla er á einkarétt, einstaklingsfrelsi, minnkandi 

regluverk og frjálsan markað (Harvey, 2006; Kanna, 2010; Þorgerður Einarsdóttir, 

2010). Ríkið skapar markaðina eða endurmótar eftir reglum nýfrjálshyggju en annars á 

það, samkvæmt Harvey (2006), sem minnst að skipta sér af kerfinu. 

Nýfrjálshyggja er hagstjórnarstefna með einstaklingshugtakið í miðið, en hún er 

líka hugmyndafræði, menningarástand, orðræða og hugsunarháttur sem nú orðið er 

ráðandi í heiminum (Harvey, 2006; Hilgers, 2013; Kanna, 2010; Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010). Nýfrjálshyggja stýrir því ekki bara pólitískum efnahagskerfum 

heldur almennri hugsun og er oft grunnurinn í því hvernig við skiljum heiminn 

(Harvey, 2006; Hilgers, 2013). Heimsatburðir síðustu áratuga hafi búið til 

nýfrjálshyggjupakka sem felur í sér stjórnarstefnu, hugmyndafræði og pólitíska 

hagsmuni (Harvey, 2006; Hilgers, 2013; Kanna, 2010). Til að hugsanakerfi verði 

ráðandi eins og nýfrjálshyggjan er orðin þarf hugmyndafræðin að vera greypt í 

almenna og hversdagslega hugsun og skilning, verða sjálfsögð og sjálfkröf, svo í raun 
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er ekki hugsað um hana – hvað þá hún dregin í efa (Harvey, 2006; Hilgers, 2013). 

Harvey (2006) segir nýfrjálshyggju því hafa verið náttúrugerða. Þannig er 

einstaklingsfrelsi orðið miðlægt gildi vestrænnar siðmenningar og þótt víðar væri 

leitað. Einkaréttur og samkeppnishæfur markaður virðist, samkvæmt Harvey (2006), 

því orðið grundvöllur og grunngildi frjáls samfélags. 

Nýfrjálshyggja er nátengd hnattvæðingu þar sem hún lagar ríki að markaðsöflum, 

innlendum og alþjóðlegum (Harvey, 2006; Ong, 2007). Ríki og svæði eru slitin í 

sundur og sett aftur saman í bútum sem tengja má hnattrænum mörkuðum (Ong, 2007). 

Stefna alþjóðastofnana gerir kröfur um einkavæðingu, vöruvæðingu, minnkandi 

ríkisútgjöld og niðurskurð í velferðarkerfum. Ein afleiðing hagstjórnar nýfrjálshyggju 

er því hnattrænt ójafnvægi (Harvey, 2006; Hilgers, 2013; Þorgerður Einarsdóttir, 

2010). Harvey (2006) segir einmitt nýfrjálshyggju vera kerfi sem endurreisir stéttavald 

– færir peningana sem eru í umferð til þeirra sem mesta eiga fyrir – ráðandi stéttir 

styrkist en almenningur hafi það oftast verra (líka Hilgers, 2013). Aðalárangur 

nýfrjálshyggju felst sem sagt í því að færa fjármagn og auðlindir til – hvort sem er frá 

lægri stéttum til þeirra efri eða á hnattrænan hátt frá fátækari löndum til ríkari. Jafnvel 

þegar einkavæðing virðist líka gagnast þeim fátækari geta langtímaáhrif verið neikvæð 

samkvæmt Harvey (2006). Hann segir líka að ef raunveruleg reynsla af nýfrjálshyggju 

er skoðuð sjáist að geta hennar til að örva hagvöxt er lítil. Hún er oft álitin geta læknað 

sjúk hagkerfi en hefur þó almennt ekki borið árangur í hnattrænum hagvexti. 

Nýfrjálshyggja hefur því verið sökuð um að vera gölluð hugmyndafræði sem hunsar 

bæði söguna og reynslu (Harvey, 2006; Hilgers, 2013). Nauðsynlegt er að horfa frá 

sjónarhóli eftir stétta til að álíta gengi nýfrjálshyggju jákvætt, þar sem hún hefur annað 

hvort endurreist stéttarvald eða skapað skilyrði fyrir kapítalíska stétt að myndast. 

Slæmar aðstæður lægri stétta eru almennt álitnar á þeirra eigin ábyrgð, vegna 

hugmynda um frjálst val (Harvey, 2006). Oft er þetta talið vera vegna menningarlegra, 

persónulegra eða siðferðislegra ástæðna (Crogan ofl., 2006; Harvey, 2006) – 

vinnusiðferði þeirra lægra settu er líka oft álitið ábótavant og sveigjanleiki og 

aðlögunarhæfni þeirra ekki nægileg (Harvey, 2006; Ho, 2009). Kerfislæg vandamál eru 

á þennan hátt oft falin í hugmyndafræðinni (Harvey, 2006). Þeim skilaboðum hefur svo 

verið breitt út að ef nýfrjálshyggja misheppnast er það vegna þess að ekki hafi verið 

gengið nógu langt og markaðir því ekki orðið fyllilega samkeppnishæfir. Orðræða 

nýfrjálshyggju snýst um að allir eigi að græða og hagnast á aðstæðum þótt fáir geri það 

í raun – þetta er pólitískt vandamál sem Harvey (2006) segir hættulegt að álíta 
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tilfallandi millibilsástand á leið að nýfrjálshyggjuútópíu. Hilgers (2013) bendir á að 

þótt margir fræðimenn séu gagnrýnir á nýfrjálshyggju séu þeir líka þátttakendur í 

nýfrjálshyggjuheimi og oft sé erfitt að sjá skóginn fyrir trjánum. Hann segir að við 

þurfum að byrja á að frelsa huga okkar og sjá eigin nýfrjálshyggjuviðhorf (Hilgers, 

2013) – annars viðhelst ríkjandi orðræða og styrkist (Marling, 2010). 

Hugtakið einstaklingsfrelsi er sterkt og höfðar auðveldlega til fólks – óháð pólitík 

og sögu samfélags (Harvey, 2006). Sögulega má sjá hvað hugtakið er öflugt til 

breytinga og hvernig fólk hefur fylkst að baki málstaðnum. Harvey (2006) segir þetta 

aðlaðandi orðræðu sem auðvelt sé að aðhyllast. Einstaklingshyggja er ein af 

grunnstoðum nýfrjálshyggju og ummæli Thatcher um að samfélög séu ekki til heldur 

bara einstaklingar og fjölskyldur, eru fræg (Þorgerður Einarsdóttir, 2010) – þessi orð 

hafa oft verið notuð sem einkennisorð nýfrjálshyggju. 

 

1.3. Marx og kapítalismi 

Kenningar Marx eru nauðsynlegar til þess að dýpka skilning okkar á gerðargrunni 

ójafnréttis kynjanna undir kapítalisma samkvæmt Martha E. Gimenez (2005). Kúgun 

kvenna er samkvæmt marxískum kenningum, sjáanleg afleiðing undirliggjandi 

gerðartengsla milli kynjanna. Þetta er afleiðing þess að kapítalískir framleiðsluhættir 

ákvarða skipulag endurframleiðslu meðal þeirra sem ekkert eiga, sem gerir fólk háð því 

að selja vinnu sína (Gimenez, 2005). Þetta þýðir þó ekki að ekki feðraveldi og 

kynjamisrétti hafi ekki sögulega verið til staðar í sósíalískum samfélögum (Marling, 

2010; Reiter, 1975). Aðferðarfræði Marx leyfir okkur að sjá undirliggjandi ástand og 

skilyrði sem eru óbreytt um langan tíma þrátt fyrir sjáanlegar yfirborðsbreytingar, eins 

og það að karlar skipta sér nú almennt meira af heimilisverkum og konur fá hærri laun 

en áður (Gimenez, 2005). 

Kapítalísk framleiðsla hefur í för með sér stéttaskiptingu og þversögn í 

hagsmunum kapítalískra kvenna og eignalausra kvenna (Gimenez, 2005; McDowell, 

2008). Auðugar konur ráða nú oft fátækari konur til að passa börnin sín, sem Þorgerður 

Einarsdóttir (2010) kallar hnattrænar umönnunnarkeðjur. Það eru því ekki bara karlar 

sem nýta ójöfn valdatengsl sér í hag (Gimenez, 2005; McDowell, 2008). Afnám 

kynjahindrana í námi, starfi og þátttöku í stjórnmálum er samkvæmt Gimenez (2005) 

nauðsynlegur lykilþáttur í baráttunni gegn kúgun kvenna. Velgengni kvenna í 

baráttunni fyrir jafnrétti á öllum vettvöngum breytir hvorki efnislegum skilyrðum né 

ástandinu sem skapaði vandamálið sem kallar á baráttuna. Femínísk barátta getur 
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tæplega umbylt stöðu allra kvenna. Þótt breytingar eigi sér stað breytast félagsleg 

grunntengsl ekki endilega (Gimenez, 2005; Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994). 

Gimenez (2005) segir baráttu fyrir jafnrétti innan gerðartakmarka kapítalísks samfélags 

líklega til að dragast á langinn á meðan kapítalískir framleiðsluhættir eru ráðandi. 

Samkvæmt Marxisma gerist kerfisbundinn ójöfnuður með ferlum sem eru eiginleg 

kapítalísku hagkerfi (Ehrenreich,1976/2005). Kapítalíska stéttin, á verksmiðjur og 

auðlindir og aðrir eru háðir þeim fyrir lífsviðurværi. Kapítalistar geta þannig stjórnað 

skilyrðum eftir hentisemi, vegna skorts á vali hjá hinum. Þeir ákveða launin og hagnast 

mest á því að borga sem minnst. Sambandið milli vinnuafls og kapítalista er því alltaf í 

andstöðu og samkvæmt Ehrenreich (1976/2005), fjandsamlegt. Tilvist kapítalískrar 

stéttar er þannig háð arðráni verkamannastéttar og til að viðhalda slíkum 

stéttaryfirráðum þarf vald sem kapítalistar stjórna, beint eða óbeint, þótt það sé með 

stjórn ríkis (Ehrenreich, 1976/2005). 

Bæði marxismi og femínismi knýja mann til að sjá grundvallaróréttlætið í hvers 

kyns misrétti (Ehrenreich, 1976/2005) og eru því hvatning til almennrar baráttu gegn 

slíku. Gimenez (2005) segir að með Marxískum femínisma geti bæði Marxismi og 

femínismi endurnýjað krafta sína til að mæta ákoruninni sem jafnréttisbarátta er enn í 

dag. Þótt að ein og ein kona nái völdum í stjórnmálum eða frama í viðskiptum breytir 

það ekki stöðunni fyrir konur í heild (Gimenez, 2005), þótt ekki megi vanmeta 

mikilvægi fyrirmynda (Chhuon og Hudley, 2010). Barbara Ehrenreich (1976/2005) 

segir Marxisma og femínisma eiga það sameiginlegt að vera gagnrýnir í heimssýn sinni 

– báðir knýji okkur til að skoða og sjá reynslu okkar á nýjan máta. Þetta getur flett 

hulunni frá augum okkar og getur leitt til niðurstaðna sem eru jafn truflandi og þær eru 

frelsandi (Ehrenreich, 1976/2005). 
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2. kafli. Nýfrjálshyggja og femínismi – almenn orðræða 

 

„Ég óska þess ekki að konur hafi vald yfir körlum; 

heldur yfir sjálfum sér.“
8

 –Mary Wollstonecraft 

Shelley 

(Brainyquote.com, e.d.). 

 

 

2.1. Einstaklingshyggja – karlmennska og eðlishyggja 

Þó að einstaklingshyggja sé ein af grunnstoðum nýfrjálshyggju, eins og áður hefur 

komið fram (Þorgerður Einarsdóttir, 2010), er ljóst að í félagsfræðilegu samhengi 

skilur maður einstaklinginn ekki án þess að skilja samfélagið, eins og Émile Durkheim 

sagði (Wilk og Cliggett, 2007) og félagslega víddin, samkvæmt Þorgerði Einarsdóttur 

(2010), er sérstaklega mikilvæg þegar kynjavídd nýfrjálshyggju er skoðuð. 

Hugtakið einstaklingur er oft byggt á þversagnakenndum hugmyndum 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Það á að tákna einstaklinginn sem samnefnara yfir alla 

og líka einstaklinginn sem sérstakan og einstakan. Hið fyrra á við um sammannleg 

réttindi og hið seinna er byggt á afmörkuðu einstaklingseðli þar sem skilgreinist hverjir 

eru verðugir þess að tilheyra hópnum. Hugtakið á þátt í mótun lýðræðisorðræðu á 

Vesturlöndum en samt áttu konur upphaflega litla sem enga hlutdeild í því (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010). Þessar hugmyndir gerðu konum þó, meðal annars og á sínum tíma, 

kleift að álíta sig einstaklinga með jafnan þátttökurétt í bæði stjórnmálum og í opinberu 

lífi (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Kynjaviðhorf nýfrjálshyggju og hugmyndir um 

kynin innan hennar byggist oft á eðlishyggju (Gill, 2008; Marling, 2010; Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010). Samkvæmt henni eru konur og karlar gædd mismunandi 

eiginleikum af náttúrunnar hendi og þessir eiginleikar byggjast á líffræðilegum þáttum 

sem ákvarðast við fæðingu og af kyni (Smiler og Gelman, 2008). Ekki er gert ráð fyrir 

félagslegri mótun eða áhrifum af umhverfi og menningu – kynjamunur er samkvæmt 

þessu óbreytanlegur og fastur. Eðlishyggja er grunnurinn í staðalmyndum kynjanna og 

getur því ýtt undir fordóma og hugmyndir um ímyndaðan mun og þannig réttlætt 

félagslega mismunun (Smiler og Gelman, 2008). 

                                                 
8
 E. „I do not wish women to have power over men; but over themselves.“ 
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Samkvæmt vestrænni lýðræðishefð hefur oft verið sett huglægt samasemmerki milli 

einstaklingseðlis og karlmennsku – pólitíska vitiborna skynsemisveran og 

einstaklingurinn hefur þannig verið álitinn karl (Sigríður Matthíasdóttir, 2003; 

Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Dæmi um þetta er að orðið maður á að vera samnefnari 

fyrir fólk af báðum kynjum en táknar almennt karl nema annað sé tekið fram. Þetta 

getur verið útilokandi fyrir konur (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson (2004) skilgreinir karlmennsku sem hugmyndir frekar en raunveruleika. 

Karlmennska virðist oft aðgreina karla frá konum sem gefur í skyn að kvenleiki standi 

þá fyrir veikleika og valdaleysi (Denny, 2011; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Hugmyndir um einstaklingsfrelsi ríma við hugmyndir um valfrelsi og valkosti 

(Harvey, 2006). Þegar litið er framhjá valdatengslum og félagslegum ramma sem 

mótar valkosti, getur sjálfsforræði og valfrelsi því lent í þversagnakenndu samhengi 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Þegar kemur að valdeflingu kvenna virðast hugmyndir 

sem áður nýttust til að styrkja konur og festa réttindi þeirra í sessi, eins og til dæmis 

vald yfir eigin líkama, nú stundum frekar hannaðar til að veita þeim frelsi til að stækka 

á sér brjóstin eða stunda vændi (Gill, 2008; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Þorgerður 

Einarsdóttir (2010) segir nálganir á valdeflingu og sjálfsforræði kvenna oft líta framhjá 

raunverulegum valkostum sem í boði eru. Því sé það sem mögulega er valdeflandi fyrir 

einhverjar konur, oftast til skemmri tíma, líka það sem getur veikt stöðu þeirra sem 

hóps til lengri tíma litið. 

Hugmyndafræði eðlishyggju er lífsseig í almennri orðræðu nýfrjálshyggju 

(Hekman,1996; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Staða kvenna og karla er breytileg eftir 

umhverfi og aðstæðum og því fellur hugmyndafræði eðlishyggjunnar í raun um sjálfa 

sig vegna þess að hún gerir ekki ráð fyrir þeim margbreytileika sem fyrirfinnst 

(Johnson, 2005). Eðlishyggja dugar heldur ekki til útskýringar á hvers vegna þvingunar 

er þörf til viðhalds á feðraveldinu. Einnig er vert er að velta fyrir sér hvers vegna karlar 

geta upplifað sársauka og vanmátt gagnvart samfélagslegum skyldum sem falla á þá 

vegna kyns, ef forréttindi karla og eiginleikar almennt tengdir karlmennsku, eru 

innbyggðir í eðli þeirra (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Einnig liggur beint við að 

spyrja af hverju sagan sýnir baráttu gegn undirokun og kúgun ef það er raunverulega í 

eðli kvenna að vera undir í kynjakerfinu (Johnson, 2005). Konur myndu væntanlega 

ekki efast um réttmæti lægri samfélagsstöðu sinnar ef hugmyndafræði eðlishyggju væri 

rökrétt og eðlileg (Johnson, 2005). 
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Uppfylling kynjahlutverka er almenn samfélagskrafa – félagsleg sköpun sem er, 

samkvæmt Candace West og Don Zimmerman (2011), byggð á eðlishyggju. Skyldan 

til að uppfylla almenn kyngervi lýtur eðlishyggju og festir hana því í sessi. 

Dæmigerðar hugmyndir um kvenlega eiginleika eru sköpunargáfa, umönnunareðli, 

tilfinningar, samviskusemi og samvinnugeta (Denny, 2011; Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). Í karlmennskuhugmyndum er líkamlegur styrkur þrástef, sem og 

agi, harka, rökvísi, samkeppni og ákveðni. Karlmennskuímyndir mótast, samkvæmt 

Ingólfi Ásgeiri Jóhannessyni (2004) í orðæðu, verða þannig viðteknar og ráðandi og 

móta sjálfsmynd karla. Að gera ráð fyrir ákveðinni hegðun af kynjunum er almennt 

ekki neinum til hagsbóta eða framdráttar  (Denny, 2011; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2004). Samkvæmt West og Zimmerman (2011) er raunverulegur hegðunarmunur 

félagslega skapaður og því mætti í raun kalla algengar eðlishyggjuhugmyndir 

menningarlegan misskilning (Denny, 2011; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; Smiler 

og Gelman, 2008; West og Zimmerman, 2011; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). 

 

2.2. Póstfemínískur raunveruleiki 

Á árum áður voru konur oftast sýndar á hlutgerðan og aðgerðarlausan hátt (Gill, 2008), 

enda var hin kvenlega kona almennt álitin aðgerðarlaus, ógagnrýnin og háð körlum 

(Denny, 2011; Gill, 2008; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; West og Zimmerman, 

2011). Femínistar gagnrýndu þessar almennu birtingarmyndir og auglýsendur og 

fjölmiðlar tóku, samkvæmt Gill (2008), gagnrýnina að einhverju leyti til sín – reyndu 

samtímis að sameina menningarlegt vald og femínisma ásamt því að temja félagslega 

og pólitíska gagnrýni. Birtingarmyndir breytast líka í takt við tíðaranda, efnahag, tísku 

og félagsleg tengsl (Gill, 2008) og breytingarnar sem hafa átt sér stað undanfarna tvo 

áratugi, samfara nýfrjálshyggju, eru markverðar (Eisenstein, 2005). Nú eru konur síður 

hlutgerðar og sýndar sem aðgerðarlausar heldur eru þær oftast virkar, sjálfstæðar og 

kynferðislega valdefldar. Kynferðisleg gerendahæfni er regla frekar en undantekning 

og ungar konur eiga að vera sjálfsöruggar og kynþokkafullar (Gill, 2008; Rossi, 2001). 

Þetta krefst endurmótunar á kvenlegu huglægu viðhorfi sem rímar við póstfemínisma 

nýfrjálshyggjunnar (Gill, 2008). 

Frelsun kvenna hefur oft verið sýnd sem sjálfhverf – eins og hún snérist fyrst og 

fremst um langanir og óskir þeirra, gegnum neyslu (Gill, 2008). Í póstfemínískum 

raunveruleika nútímans eru vörur í orðræðu stöðugt tengdar við valdeflingu kvenna 

(Gill, 2008; Showden, 2009). Allt sem konur kaupa má, að einhverju leyti, sjá og 
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upplifa sem afleiðingu sjálfstæðis þeirra eða tákn um vald þeirra. Þetta á jafnt við um 

þegar tölva er keypt og ilmvatn. Gill (2008) segir að skylduvaldefling hafi bæst við 

skyldueinstaklingseðli og að þetta sé einkenni nútíma póstfemínískrar nýfrjálshyggju – 

nýtt og öðruvísi kynjað huglægt viðhorf. Gill (2008) segir að póstfemínísk áhersla á 

fullnægju kvenna sé tvíeggja. Konur eigi að kaupa sér vörur til að líta rétt og vel út sem 

á að vera merki um vald þeirra (Bartky, 1988; Dines, 2010; Gill, 2008; McDowell, 

2008), en vert er að athuga að almennt virðist ekki vera nein mótsögn í því sem konur 

langar og þess sem karla langar (Dines, 2010; Gill, 2008). Miðað við styrk 

einstaklingshyggju og orðræðu hennar, er áhugavert að gert er ráð fyrir að langanir 

allra séu þær sömu og að það sama geri alla hamingjusama – karla sem konur 

Gerendahæfni kvenna virðist oft vera samföst útliti og neyslugetu (Gill, 2008; 

McDowell, 2008) og áhersla á einstaklingsval dregur athygli okkar frá því að 

hugmyndir okkar um hvað er fallegt og eftirsóknarvert eru félagslega skapaðar (Dines, 

2010; Gill, 2010). Almennt virðist ekki leyfilegt að gagnrýna hugmyndafræði 

nýfrjálshyggju eða afleiðingar hennar (Gill, 2008; Harvey, 2006; Hilgers, 2013; Kanna, 

2010, Þorgerður Einarsdóttir, 2010) og sá sem reynir það er jafnvel jaðarsettur eða 

útilokaður (Gill, 2008; Kanna, 2010). Breytingin sem orðið hefur á birtingarmyndum 

kvenna hefur það í för með sér að samfélagslegt eftilit færist frá því að vera augnaráð 

og dómur karla í að vera sjálfseftirlit sem Gill (2008) segir yfirgripsmeira og skaðlegra. 

Konur eru því hlutgerðar eins og áður en eiga nú að sjá eigin hlutgervingu sem 

ánægjulega og eitthvað sem þær sjálfar hafa valið (Dines, 2010; Gill, 2008). Gill 

(2008) kallar þetta valdkvenleika sem snýst um að karlar girnist konur og konur öfundi 

þær (Dines, 2010). Þetta er jafnframt grunnstef í og afleiðing hnattrænnar 

póstfemínískrar orðræðu (Gill, 2008) – líka oft kallað valdsfemínismi (Kinser, 2004; 

Showden, 2009). Þar standa femínísk tákn fyrir frelsun og valdeflingu ásamt því að 

dreifa vinsælum póstfemínískum ályktunum um að baráttu femínista sé lokið og að 

fullu jafnrétti hafi verið náð (Gill, 2008; Kinser, 2004; Showden, 2009). 

Nú til dags eru konur oftast sýndar sem virkar, fallegar, gáfaðar og kraftmiklar 

kynverur sem er að mörgu leyti jákvæð breyting (Gill, 2008). Þetta leyfir konum að 

hafa fulla gerendahæfni og völd, þótt kynferðislega gerendahæfnin geti, samkvæmt 

Gill (2008) allt eins orðið að enn einu stjórntækinu. 
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2.3. Neikvæð ímynd femínismahugtaksins 

Þar sem nýfrjálshyggja er sterk hefur femínismi oft neikvæða tengingu í hugum fólks – 

er jafnvel álitinn óþarfur og hættulegur, sem endurspeglar sýn ráðandi hugmyndafræði 

(Marling, 2010; Showden, 2009). Þetta minnkar líkurnar á því að hann stuðli að 

breytingum (Marling, 2010). Þar sem áhrif femínisma eru minni er líka oft auðveldara 

fyrir fólk að sætta sig við nýfrjálshyggju og eðlishyggjuna sem henni fylgir – ekki bara 

sem ráðandi hugmyndafræði, heldur sem rétta og eðlilega. Marling (2010) segir 

femínisma og hugmyndafræði nýfrjálshyggju almennt ósættanleg. Í menningarástandi 

og tíðaranda nýfrjálshyggju hefur femínismi verið gerður að blóraböggli fyrir ýmsa 

félagslega veikleika – gerður að félagslegu vandamáli en ekki mögulegri lausn á slíku 

(Marling, 2010). Sumum finnst orðið sjálft neikvætt og tengt öfgum og telja femínisma 

jafnvel róttækan og órökréttan. Þessi neikvæðu tengsl segir Marling (2010) almenn 

hnattrænt og er femínismi því oft framandgerður og jaðarsettur (George, 2005; Kinser, 

2004; Marling, 2010; Showden, 2009). Margir nota frekar orðið jafnrétti til að forðast 

neikvæða tengingu sem getur fylgt orðinu femínismi (George, 2005; Marling, 2010; 

Showden, 2009). Þetta viðheldur enn frekar neikvæða stimplinum (Marling, 2010). 

Almenn neikvæð sýn á femínisma endurspeglar styrk grunngerðar og ráðandi 

félagslega sýn. Andfemínísk orðræða, meðal annars, skapar póstfemínisma, sem er að 

mörgu leyti andfemínískur í eðli sínu (Kinser, 2004; Marling, 2010; Showden, 2009). 

Þetta er gott verkfæri til að halda óvelkomnum áhrifum sem gætu ógnað 

nýfrjálshyggju, úti í kuldanum og temur fólki að sætta sig við kennisetninguna sem 

náttúrulega og rökrétta (Marling, 2010; Showden, 2009). Marling (2010) segir öðrun 

femínisma því hafa þau óbeinu áhrif að styrkja nýfrjálshyggjustjórnhætti. Hún segir 

fjandsamleika gagnvart femínisma oft bera vott um óöryggi og geta verið 

örvæntingarfull tilraun til að styrkja hugsunarhátt sem í auknum mæli er sett 

spurningarmerki við (Marling, 2010). Hugmyndafræðilega er mögulegt að líta svo á að 

femínismi hvetji konur til að vera einstaklingar frekar en meðlimir fjölskyldu eða 

samfélaga og tíðarandi nýfrjálshyggju getur nýtt þetta eftir hentisemi (Eisenstein, 

2005). Því má líka segja að femínismi sé ein af mikilvægum tjáningum vestrænnar 

einstaklingshyggju (Eisenstein, 2005; Showden, 2009). Póstfemínismi fellur einmitt 

vel að nýfrjálshyggju (Eisenstein, 2005; Kinser, 2004; Showden, 2009) – svo vel að 

það mætti jafnvel spyrja hvort ætti að kalla póstfemínisma femínisma yfir höfuð (Gill, 

2008; Marling, 2010; Kinser, 2004; Showden, 2009). 
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Margir, konur ekki síður en karlar, tala gegn kynjajafnrétti – bæði hvað varðar líf 

þeirra sjálfra og samfélagið sem heild (Magnusson, 2008). Það er ekkert nýtt, 

samkvæmt Eva Magnusson (2008), að jafnréttisbarátta vekji upp andstöðu og að hún 

komi jafnvel frá þeim sem segjast vera hlynntir kynjajafnrétti. Magnusson (2008) hefur 

borið kennsli á ákveðna tegund orðræðu sem sprottið hefur upp úr jafnréttisumræðu og 

jafnréttisaðgerðum. Þessi orðræða gerir það mögulegt að aðhyllast kynjajafnrétti í orði, 

en samtímis hafna því að nokkuð halli á konur – orðræðan gerir talanda kleift að 

staðsetja sig og skoðun sína innan normsins. Rætur þessa virðast vera í póstfemínisma 

(Gill, 2008; Kinser, 2004; Showden, 2009). Í áherslu á ólíkt einstaklingsval milli 

kynjanna vísar slík orðræða líka í eðlishyggju sem er dæmigert fyrir orðræðu 

nýfrjálshyggju (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). 

Algengt er að fólk mistúlki femínisma og geri honum upp kvaðir, samkvæmt 

Magnusson (2008). Sumum finnst kynjajafnrétti geta verið neikvætt fyrir bæði kynin – 

að konur væru með femínisma neyddar til að gera hluti og hafa áhuga á hlutum sem 

væru þeim óeðlislægir (Magnusson, 2008). Þetta lýsir dæmigerðri neikvæðri ímynd 

femínisma í samfélögum á valdi nýfrjálshyggjuhugsjóna (George, 2005; Marling, 

2010; Showden, 2009). Pistll Tinnu Rósar Steinarsdóttur (2012) „Ósjálfbjarga og elska 

það“ í Fréttablaðinu er dæmi um þetta. Tinna segist í pistlinum ekki vera viss hversu 

langt hún vill að kynjajafnrétti gangi og veltir því fyrir sér hvort kvenréttindabaráttan 

hafi drepið riddaramennskuna. Hún segist ekki vilja þurfa að grilla, skipta um peru eða 

pumpa lofti í dekk á bíl og virðist standa í þeirri trú að hún megi ekki, vegna 

femínisma, vera ósjálfbjarga (Tinna Rós Steinarsdóttir, 2012). Jafnrétti snýst aftur á 

móti um að allir fái að vera eins og þeir vilja – hver svo sem það kann að vera, óháð 

kyni (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Tinnu Rós Steinarsdóttur (2012) er því 

frjálst að vera ósjálfbjarga ef henni svo sýnist. Það að skrifa vangetu á það að vera 

kona ber aftur á móti vott um eðlishyggju (Denny, 2011; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2004; Smiler og Gelman, 2008, Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Svona almenn og 

neikvæð orðræða um femínisma endurspeglar íhaldssama sýn ráðandi hugmyndafræði 

og neikvæð ímynd femínisma minnkar líkurnar á að áhrif hans breyti hugsun og 

gjörðum og (Marling, 2010). 
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3. kafli. Tíðarandi nýfrjálshyggju 

 

„Fyrsta vandamál okkar allra, karla og kvenna, er 

ekki að læra heldur að aflæra.“
9
 –Gloria Steinem 

(Brainyquote.com, e.d.). 

 

 

3.1. Samsemd og vald 

Nútímaleg félagsfræðileg nálgun gerir oft ráð fyrir jákvæðara samfélagi þar sem 

einstaklingsframtak og hreyfanleiki draga úr höftum gamalgróins kynjaójöfnuðs 

(McDowell, 2008). Svona hugsunarháttur er dæmigerður fyrir almennt 

menningarástand nýfrjálshyggju, trú hennar á eðlishyggju (Þorgerður Einarsdóttir, 

2010), blindu fyrir ójöfnuði (Harvey, 2006; Hilgers, 2013) og ójöfnum valdatengslum 

(Wilk og Cliggett, 2007). Með nýfrjálshyggju er velferðarríki, samkvæmt Linda 

McDowell (2008), á vissan hátt skipt út fyrir vinnuríki þar sem einstaklingsvæðing – 

áhersla á einstaklinga umfram samfélag, minnkar sameiginlega ábyrgð. Rík áhersla er á 

frjálst val (Harvey, 2006; Hilgers, 2013) og sterkt vinnusiðferði (Ho, 2009) – hlut- og 

markaðsvæðing sjálfs verður álitin eðlileg, jafnvel nauðsynleg til að vera 

samkeppnishæfur (Hilgers, 2013). Líkamar eru þannig leiksoppar valds sem agar þá til 

að hámarka framleiðslu á grundvelli einstaklingssiðferðis (Hilgers, 2013). Þetta rímar 

við það sem Foucault sagði um að nýjum hugmyndum um pólitískt frelsi hafi meðal 

annars fylgt myrkari andhreyfing – nýjar og fordæmislausar reglur um líkamann sem 

snérust um að nýta hann betur og breikka valdasvið hans (Bartky, 1988). Líkaminn átti 

að vera vélrænn, hlýðinn og viðráðanlegur. Bartky (1988) segir þetta sýna að upphaf 

einstaklingshyggjunnar liggi í sjálfsvöktun og ýktri meðvitund. Með nútímavæðingu 

verður eftirlitið, samkvæmt Foucault, líka oft meira falið (Croghan ofl., 2006). Það 

tengist neyslu, ímynd og sjálfsmynd og eigið virði er nátengt eða samofið þessu – öll 

samsömun krefst því þátttöku í vöru- og neysluvæðingunni og þeir sem ekki taka þátt 

geta verið jaðarsettir (Croghan ofl., 2006). 

Sjálfsmynd og samsemd getur verið sveigjanleg (Kanna, 2010) sem fylgir oft 

almennum hreyfanleika (Ho, 2009). Fólk í nýfrjálshyggjusamfélögum er því oft kallað 

sveigjanlegt eða fljótandi (Ho, 2009; Harvey, 2006; Hilgers, 2013; Kanna, 2010; 

                                                 
9
 E. „The first problem for all of us, men and women, is not to learn but to unlearn.“ 
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McDowell, 2008; Ong, 2007; Þorgerður Einarsdóttir, 2010), vegna þess að þau 

aðlagast auðveldlega að breytilegum aðstæðum og tíðaranda. Hreyfanleiki fólks er 

almennt meiri nú til dags en á árum áður og fólk er til dæmis sjaldnar í sama starfi alla 

ævi eins og áður var algengt (Ho, 2009; McDowell, 2008, Þorgerður Einarsdóttir, 

2010). Þetta hefur oftast verri áhrif á fólk í láglaunastörfum en fólk í betur launuðum 

störfum (McDowell, 2008). 

Almenn frelsishugsjón nýfrjálshyggju málar fallega mynd af þjóðfélagi þar sem 

allir hafa frelsi til að reyna, læra og prófa – allir hafa sömu möguleika (Harvey, 2006; 

Hilgers, 2013; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Þetta endurspeglar útópíska sýn á 

einstaklingsfrelsi og val í tíðaranda nýfrjálshyggju og líka orðræðu viðskiptaheims um 

sveigjanlega starfsmanninn (Ho, 2009; Kanna, 2010; McDowell, 2008, Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010). Þarna er þó litið framhjá því að ekki allir hafa sama val (Wilk og 

Cliggett, 2007). Hugtökin frelsi og val endurspegla oft flókin ferli og átök einstaklinga 

við félagslega þætti (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Ákveðin tegund stéttarfordóma er 

meira áberandi en áður (McDowell, 2008). Þeir sem eiga meiri peninga líta í auknum 

mæli niður á aðra (Bartky, 1988; McDowell, 2008; Pedrozo, 2011, Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010) og sjá skylduna til að standa sig sem eitthvað siðferðislegt frekar en 

fjárhagslegt – persónulegt frekar en félagslegt (Crogan og fl., 2006; Hilgers, 2013; 

Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Þetta endurspeglar þráfylgni nýfrjálshyggju og skyldu 

einstaklinga til að njóta velgengni á eigin spýtur og óháð aðstæðum (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010). Ef aðstæður kynjanna eru raunverulega jafnar má einungis skýra 

ýkt kynjamynstur með mismunandi eðli kynjanna. Valkostir eru þó skilyrtir og 

kerfislægar aðstæður gera þá misaðgengilega. Valkostirnir eru þó ekki tilviljun heldur 

félagsleg sköpun sem getur verið þvingandi og haft smættandi áhrif á 

einstaklingsviljann (Gill, 2008; Dines, 2010). Nýfrjálshyggja á stóran þátt í því að 

skapa þá valkosti sem okkur standa til boða og þeir hafa kynbundin formerki 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Kerfislægir þætti geta líka skapað mismunandi 

aðstæður fyrir einstaklinga og þannig er samfélagslegt misrétti einstaklingsgert 

(Croghan og fl., 2006; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Finna má tengsl milli upprisu 

nýfrjálshyggju og huglægs viðhorfs fólks sem vex úr grasi samfara slíkri þróun 

(Hilgers, 2013; Kanna, 2010). Þetta fólk verður félagslegur grunnur 

stórfyrirtækjamenningarinnar (Kanna, 2010; Þorgerður Einarsdóttir, 2010) – jafnvel 

einskonar holdgerving nýfrjálshyggju (Hilgers, 2013). Þjóðfélagið er, í slíkum 

tíðaranda, séð og rekið eins og stórfyrirtæki sem hefur áhrif á sjálfsmynd fólks bæði 
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hvað varðar kyngervi og félagsleika (Kanna, 2010; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). 

Samhljómur hugmyndafræði nýfrjálshyggju við bæði sjálfsmynd og samsemd, er 

nauðsynlegur til að fólk tileinki sér slíka stjórnhætti (Kanna, 2010). 

Almenn frjálshyggja eykst með nýfrjálshyggju, ekki bara hvað varðar markaði 

heldur líka neyslu og viðhorf (Harvey, 2006). Þessu fylgir oft kynferðisleg bylting og 

einstaklingsvædd neysluhyggja er áberandi (Harvey, 2006). 

 

3.2. Klámmenning og staðalmyndir nútímans 

Dines (2010) segir klámmenningu hafa áhrif á líf allra gegnum almenna orðræðu. 

Skilaboðin eru lúmsk og alltumlykjandi og þau verða ósýnileg vegna þess hve 

viðvarandi og áberandi þau eru (Dines, 2010) alveg eins og nýfrjálshyggja (Hilgers, 

2013; Kanna, 2010; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Hlýðni við klámmenningu er í 

orðræðu ungra kvenna almennt skilgreind sem frjálst val eða eigin vilji (Dines, 2010). 

Þarna er augljóst að hugmyndin um frjálst val er flókin. Þetta endurspeglaðist, að mínu 

mati, í svörum keppenda í Fegurðarsamkeppni Íslands 2013, við gagnrýni femínista á 

keppnina. Stúlkurnar lögðu áherslu á að enginn hefði þrýst á þær heldur væri þetta 

þeirra eigin ákvörun og að þær litu á þetta sem góða þjálfun og gott tækifæri fyrir þær í 

lífinu (Ísland í dag, 2013). Ég efast um að þær átti sig á undirliggjandi skilaboðum 

samfélagsins og menningarlegum tíðaranda (Hilgers, 2013; Þorgerður Einarsdóttir, 

2010) sem segir þeim að þær séu meira virði ef þær lúta ákveðnum og hefðbundnum 

stöðlum um hvernig falleg og eftirsóknarverð kona lítur út (Dines, 2010; Gill, 2008; 

Rossi, 2001). Ef þær hins vegar átta sig á þessu virðist þeim standa á sama. 

Almenn áhersla á frjálst val getur dregið athygli okkar frá mikilvægum 

spurningum um hvernig félagslega skapaðar hugmyndir um fegurð og fullkomnun eru 

gerðar að okkar eigin (Dines, 2010; Gill, 2008). Þegar sömu skilaboðin eru viðvarandi 

og alltaf eins, verða þau svo kunnugleg að við trúum því að þau séu okkar eigið 

hugarfar (Dines, 2010; Gill. 2008). Valdið sem þessi alnánd hefur gerir það að verkum 

að hún smýgur allstaðar inn – líka inn í kjarna sjálfsmyndar okkar svo við trúum því að 

við veljum sjálf hvernig við hegðum okkur og hvernig við lítum út – að svona líði 

okkur vel, séum eftirsóknarverð, sjálfsörugg og hamingjusöm (Dines, 2010). Þetta 

grunar mig að eigi við um stúlkurnar í Fegurðarsamkeppni Íslands. Ef við værum 

raunverulega frjáls í sköpun og vali væri útlit okkar og hegðun að öllum líkindum 

aðeins fjölbreyttara (Dines, 2010). 
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Mjög strangar kröfur eru útlitslega á líkama kvenna – hann þarf að vera grannur, 

stinnur, hárlaus og í réttum hlutföllum (Bartky, 1988; Dines, 2010). Ég velti því fyrir 

mér út frá hugsunum um kunnuglegu tvíhyggjuna um líkama/hug og konu/karl, hvort 

konur komist táknrænt nær körlum ef þær sýna stjórn á líkama – að þær sýni með því 

að hugur þeirra rísi yfir líkamann og sé honum sterkari, samanber hvernig Bartky 

(1988) og Dines (2010) tala um að það vera feitur sé stundum huglægt tengt því að 

vera veikgeðja. Dines (2010) segir konur búnar að tileinka sér einskonar 

sjálfsstjórnandi augnaráð – farnar að veita sjálfar sig svo ströngu eftirliti að það þurfi 

ekkert utanaðkomandi slíkt í ofanálag. Ögun getur veitt konum, eða þeim sem henni er 

þvingað á, örugga samsemd og þá tilfinningu að viðkomandi hafi stjórn á aðstæðum 

(Bartky, 1988). Þetta getur þó dregið úr valdi á stærri skala (Bartky, 1988; Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010). Femínísk gagnrýni getur ógnað skynjun konu á eigin sjálfsmynd, 

samsemd og því hversu eftirsóknarverð hún er vegna þess að, í 

nýfrjálshyggjusamfélagi, er ákjósanlegt fyrir konu að upplifa sig og líkama sinn sem 

kvenlegan (Bartky, 1988). Þetta getur líka ógnað grunni félagsheims kvenna og 

skilning á honum. Stöðugur og viðvarandi sýnileiki eykur meðvitund og er hentug 

samfélagstjórn – við sköpum sjálf samfélagsþrýstinginn því við sjáum okkur stöðugt 

með augum annarra. Hönnun Jeremy Bentham á Panopticon, hinu fullkomna fangelsi 

þar sem fangar voru stöðugt sýnilegir en sáu ekki sjálfir hvenær horft var á þá, er 

viðeigandi myndlíking (Bartky, 1988). 

Kröfurnar sem gerðar eru til kvenna hvað varðar útlit, líkama þeirra og 

líkamsumhirðu eru svo miklar að nánast ómögulegt er að uppfylla þær (Bartky, 1988, 

Gill, 2008; Rossi, 2001). Líkaminn bregst því oftar en ekki væntingum og neikvæðar 

tilfinningar og skömm geta fylgt því þegar ekki tekst að skapa og viðhalda fullkominni 

ímynd konu (Bartky, 1998, Dines, 2010). Fjölmiðlar láta, í gegnum stöðugan sýnileika, 

óeðlilega líkama virðast eðlilega (Dines, 2010; Gill, 2008). Við sjáum miklu sjaldnar 

þá líkama kvenna sem þó eru mun algengari og því fara þeir að virðast óeðlilegir eða 

broslegir (Gill, 2008; Rossi, 2001) Þetta kallar Susan Bordo ímyndarröskun samfélags, 

samkvæmt Dines (2010). Grönnum konum er hampað í nútímasamfélagi og menningu, 

sem getur haft þá afleiðingu að konur svelti sig til að standa undir væntingum um 

kvenlega fullkomnun. Dines (2010) segir Bordo leggja áherslu á nauðsyn þess að 

breyta sýn okkar á þann hátt að við förum að sjá samfélagið sem sjúkt frekar en, til 

dæmis, stúlkur sem þjást af anorexíu. 
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Dines (2010) tekur fram að þótt við höfum áhrifavald í eigin lífi búum við ekki í 

tómarúmi. Karl Marx benti á að við erum félagsverur og sem slíkar sköpum við 

sjálfsmynd okkar og samsemd innan félagslegs ramma (Dines, 2010; Wilk og Cliggett, 

2007). Þetta segir Dines (2010) sérstaklega eiga við um kyngervissjálfsmynd vegna 

þess að kyngervi er félagslegur tilbúningur og hugmyndir um hvað sé eðlileg hegðun 

konu er mótað af utanaðkomandi öflum (Dines, 2010; Mir, 2009; Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010). Það sem tengist líkamanum er almennt persónulegt og þar skapast 

bæði sjálfsmynd og samsemd (Jackson, 2004). 

Menningarlegur tilbúningur fullkomins kvenleika og ímynd hinnar fullkomnu 

konu hafa áhrif í samfélaginu og staðalmynd nútímans er ung, grönn og ofurkyngerð 

kona (Dines, 2010). Þessa ímynd segir Dines (2010) í raun vera lygi. Til að uppfylla 

hana þarf oftar en ekki að leggjast undir hnífinn (Dines, 2010; Gill, 2008) og þótt 

takmarkið náist færir það konum ekki endilega alvöru vald, heldur vald á skilmálum 

gagnkynhneigðrar klámmenningar sem virðist stundum liggja fyrst og fremst í girnd 

karla og öfund kvenna (Dines, 2010). Í sjónrænni menningu nútímans er erfitt að flýja 

þessa staðalmynd – hún er miskunnarlaus og viðvarandi. Nú til dags virðist í raun bara 

ein ímynd af konu vera eftirsóknarverð – þessi ofurkynferðislega (Dines, 2010). Að 

taka ekki þátt í þessum útlitsleik getur þýtt félagslegan ósýnileika eða jaðarsetningu 

(Dines, 2010). Jaðarsetningu fylgir svo öðrun og óumflýjanlegt stigveldi (Agu-Lughod, 

2006), sem dregur úr gerendahæfni (Ortner, 2006). Almenn blinda er fyrir kerfislægum 

göllum samfélags og hugmyndafræði nýfrjálshyggju og því er einfalt að kenna 

mannlegri breyskni um það sem miður fer (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Mótbárur og 

annarskonar hugmyndafræði, eins og til dæmis femínismi er oft annað hvort afskræmt 

eða hunsað í fjölmiðlum (Dines, 2010, George, 2005; Marling, 2010; Showden, 2009). 

Dines (2010) bendir á að kynlífsvæddur vestrænn menningarheimur móti stúlkur 

félagslega svo þær fari að sjá sig sem kynlífshluti sem verðskuldi kynferðislega notkun 

og, þar af leiðandi, misnotkun. Með þessum viðvarandi skilaboðum getur flísast úr 

sjálfstrausti ungra kvenna og þær misst sýn á sjálfar sig sem heilsteyptar manneskjur. 

Þetta kallar Dines (2010) menningarlega árás sem hún segir erfitt að flýja. Hún segir 

kynverund kvenna skilgreinda á karllægum forsendum og að hún þjóni körlum oft 

frekar en konum. Ófyrirsjánlega útkoman, samkvæmt Dines (2010), er hins vega sú að 

konur gleypa við þessu og sjá skilgreiningu karla sem valdeflandi. 
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3.3. Skylduútlit og skylduhegðun 

Samfélagskrafan um að vera grönn er augljós í almennum birtingarmyndum kvenna 

(Dines, 2010; Gill, 2008; Rossi, 2001) þótt ekki sé alltaf ljóst hvað er gert með 

heilbrigði og vellíðan í huga (Bartky, 1988) og hvað er hlýðni við kröfur um 

fullkomnar staðalmyndir (Dines, 2010; Gill, 2008; Rossi, 2001). Stjórn á konum nær 

lengra en bara til líkama þeirra. Andlitið á að vera afslappað og brosmilt (Bartky, 1988; 

Rossi, 2001). Að hemja tilfinningar sýnir líka mátt huga yfir líkama sem er 

eftirsóknarvert (Bartky, 1988) – þetta á við um bæði kynin. Það þykir til dæmis 

almennt frekar óviðeigandi að karlar beri tilfinningar sínar á torg (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). Konur eru aftur á móti almennt álitnar stjórnast meira af 

tilfinningum en karlar og hafa þar af leiðandi oft meira svigrúm hvað þær varðar 

(Denny, 2011; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; McDowell, 2008). Ímyndin af 

konum sem tilfinningaverum getur þó líka verið þeim hindrun – til dæmis á 

starfsvettvangi (McDowell, 2008; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Bartky (1988) bendir 

á að konum leyfist svo minna en körlum þegar kemur að líkamanum og tjáningum 

hans. Konur taka bókstaflega minna pláss í heiminum en karlar. Þetta felst ekki bara í 

því að þær eiga að vera líkamlega minni heldur eiga þær líka að standa, sitja og hreyfa 

sig öðruvísi en karlar. Útlimir þeirra eiga almennt að vera nálægt og líkamanum og þær 

eiga jafnvel að tala lægra. Konur þurfa samtímis að vera kvenlegar í hreyfingum, 

bendingum og líkamsstöðu ásamt því að sýna þokka og kynferðislega útgeislun 

(Bartky, 1988; Gill, 2008). Dines (2010) segir ekki skrítið að flestir vilja samræmast 

kerfinu og uppfylla staðalmyndir, eins erfitt og það getur verið, þar sem sú hlýðni hefur 

í för með sér sálræna, félagslega og jafnvel efnislega kosti (líka Croghan ofl., 2006). 

Hún segir nútímakvenleika vera í eðli sínu neysluvæddan. Til að ná réttu útliti þarf að 

eyða peningum – nútímakvenleiki er í formi neyslu og neysluvenja sem endurmóta 

ásýndina (Dines, 2010; Gill, 2008; McDowell, 2008). Í gegnum neyslu má fullnægja 

persónulegum löngunum (Jafari, 2007), hvar svo sem þessar langanir eiga upptök sín 

(Gill, 2008; Dines, 2010) og þannig líður fólki eins og það sé að iðka einstaklingseðli 

og einstaklingsfrelsi (Dines, 2010; Jafari, 2007). Neysla getur því skapað ánægju sem 

er viðurkenning á eigin gerendahæfni (Jafari, 2007). Samfélagslega þrýstingnum á 

konur að gera það mesta úr því sem þær hafa og reyna stöðugt að bæta sig fylgir 

skylduneysla (Barlow, 2006; Bartky, 1988, McDowell, 2008). Samt eru konur oft 

lítillækkaðar fyrir áhuga sinn á hlutum eins og fötum og snyrtivörum (Bartky, 1988). 

Sueila Pedrozo (2011) segir að með nýfrjálshyggju hafi mikilvægi neyslu þær 
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afleiðingar að virði vinnu minnkar og samsemd sé fyrst og fremst háð neyslumynstri – 

ríkir eiga beinan aðgang inn í neyslusamfélagið en fátækir síður (Pedrozo, 2011). 

Það nægir konum sem sagt ekki að líta rétt út og haga sér rétt, heldur þurfa þær 

líka að eiga og nota réttar vörur (Barlow, 2006; Bartky, 1988; McDowell, 2008). Í 

gegnum rétta neyslu, útlit og hegðun er kvenleiki, hinn kvenlegi líkami, búinn til – 

hann er gerður úr kvenlíkamanum en þetta er ekki eitt og það sama (Bartky, 1988). Þótt 

við fæðumst oftast kvenkyns eða karlkyns, þá fæðumst við ekki kvenleg eða 

karlmannleg. Ögun kallar fram kvenlegan líkama sem er auðþekkjanlegur í hegðun og 

ásýnd (Bartky, 1988) og neysla er líka nauðsynleg (McDowell, 2008). Í þessu verður 

líka til líkami sem þegar er búið er að setja í lægri stöðu (Bartky, 1988). Í 

undirmeðvitund kvenna býr nafnlaus feðraveldislegur hinn sem dæmir þær í útliti og 

öllu sem þær gera. Því má segja að konur neyðist í raun til að taka þátt í sýningunni 

sem kvenleiki er. Bartky (1988) segir að í óumflýjanleika þess hvernig konur eru 

takmarkaðar, skilyrtar, dæmdar og gagnrýndar, endurspeglist ójafnvægi félagslegs 

valds kynjanna. Dæmigert líkamstungumál kvenna er sjáanleg vísbending um 

undirskipun þeirra og lægri stöðu í kynjastigveldinu (Bartky, 1988). 

Bartky (1988) segir almennt sjálfseftirlit vera tegund af hlýðni við feðraveldið. 

Konur eru undir eftirliti á margvíslegan hátt sem karlar eru ekki. Bartky (1988) segir 

konur ekki geta byrjað að endurskapa líkamsmynd sína fyrr en þær greina viðvarandi 

þrýsting á útlit sitt og átta sig á því að jafnvel þegar þær ná fullkomnum árangri þá eru 

þær samt bara konur (Bartky, 1988). 
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4. kafli. Ísland og nýfrjálshyggja 

 

„Körlum hegnist ekki fyrir syndir sínar heldur af 

þeim.“
10

 –Kin Hubbard 

(Brainyquote.com, e.d.). 

 

 

4.1. Andi karlmennsku 

Ísland hefur löngum verið kvengert (Kristín Loftsdóttir, 2007). Náttúra og menning 

undirstrikast táknrænt í fjallkonunni sem tilheyrir náttúru á sama tíma og hún 

endurspeglar grunnmenningargildi. Konur tákna þó oftast landið sjálft – náttúruna 

frekar en þjóðina (Þorgerður Einarsdóttir, 2010), nema þær séu hlutgerðar á 

kynferðislegan hátt til að laða að karla (Gill, 2008; Rossi, 2001; Tinna Grétarsdóttir, 

2010). Íslenskar fegurðardísir eru dæmigerðir fulltrúar Íslands, til dæmis í 

landkynningarstefnu bæði fyrirtækja og stjórnvalda (Kristín Loftsdóttir, 2007; Tinna 

Grétarsdóttir, 2010). Algengt er að konur séu sýndar sem hljóðlátir félagar karla sem 

þær eru stuðningur við (Gill, 2008). Náttúruöfl eru þá oft notuð til að tákna og 

undirstrika styrk, kraft og náttúruleika karlmannsins – máttur hans og yfirburðir sjást í 

því hvernig hann beislar náttúruöflin og leggur þau undir sig eins og konu (Rossi, 

2001; Gísli Pálsson, 1995). 

Íslendingar eru oft sýndir sem sjálfstæðir og öðruvísi og er þetta sagt eiga rætur í 

forfeðrum sem flúðu Noreg af frelsis- og sjálfstæðisþrá (Kristín Loftsdóttir, 2007). 

Algengt er líka að tákn séu endurunnin úr íslenskri menningu til þess að láta 

hugmyndafræði einstaklingshyggju virka eðlislæga Íslendingum ásamt því að leggja 

áherslu á alþjóðleika landsins (Kristín Loftsdóttir, 2007; Tinna Grétarsdóttir, 2010). 

Á árunum fyrir hrun var algengt að talað væri um viðskiptamenn sem leituðu 

fyrir sér utan landssteina sem útrásarvíkinga (Kristín Loftsdóttir, 2007; Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010). Með þessu var heimur viðskipta matreiddur sem ævintýraleg 

fortíð, huglægt tengd hugrekki, karlmennsku og dug (Kristín Loftsdóttir, 2007; Rossi, 

2001; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Það sama á við þegar talað er um þátttöku 

Íslendinga á erlendri grundu sem landvinninga. Orðræða er karllæg og sýnir hinn sanna 

Íslending, holdgervingu þjóðar, sem karl (Kristín Loftsdóttir, 2007; Sigríður 
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 E. „Men are not punished for their sins, but by them.“  
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Matthíasdóttir, 2003; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Menningarsögufræðingurinn 

George L. Mosse lýsir karlmennsku sem tákni um hugsjónir og von nútímaþjóðfélaga 

(Sigríður Matthíasdóttir, 2003). Samkvæmt honum er þetta dæmigert og staðalmyndir 

karlmennsku hafa orðið ein af tákngervingum þjóðernisstefnu með karllíkamann sem 

táknrænan fyrir styrk og hugrekki. Sigríður Matthíasdóttir (2003) bendir á að íslenska 

sjálfið sem vakið var upp í þjóðernisvakningunni á 19. og 20. öld, hafi aðallega verið 

karlmannlegt sjálf. Fyrirmyndin var Ingólfur Arnarsson landnámsmaður, fríður, 

sterkur, framsýnn og höfðinglegur frumkvöðull. Mátti jafnvel túlka þetta sem að eðli 

Íslendinga væri holdgert í honum. Hin fullkomna ímynd sanns Íslendings var karl 

fullur frelsisþrár – framfarasinnaður rökhyggjumaður með lýðræði, rétt einstaklinga og 

skynsemi að leiðarljósi (Sigríður Matthíasdóttir, 2003; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). 

Áhersla var á karllíkamann sem sterkan og fagran (Sigríður Matthíasdóttir, 2003) og 

þetta skapaði bein huglæg tengsl í sjálfsstjórn, andlegan og siðferðislegan styrk 

(Bartky, 1988; Dines, 2010). Saman táknaði þetta anda karlmennsku. Íslensk 

sjálfsmynd var því í raun skilgreind sem andstæða kvenlegrar sjálfsmyndar (Sigríður 

Matthíasdóttir, 2003; Þorgerður Einarsdóttir, 2010) þar sem hún var í líki karls og 

karlmennska er andstæða kvenleika (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Sjálfsmynd 

kvenna var því ekki á sambærilegan mótuð í líki sanns Íslendings (Sigríður 

Matthíasdóttir, 2003; Þorgerður Einarsdóttir, 2010) – konur voru ekki álitnir fyllilega 

sjálfstæðir, þroskaðir, pólitískir einstaklingar vegna þess að þær þóttu stjórnast of 

mikið af tilfinningum – sem líka réttlætti yfirráð karla yfir konum (Sigríður 

Matthíasdóttir, 2003 Þorgerður Einarsdóttir, 2010). McDowell (2008) segir orðræðu 

sem þessa geta fest karlinn aftur huglægt í sessi sem einstaklinginn og látið konum eftir 

þau störf sem hafa með tilfinningar að gera. Þetta rímar við orðræðu sem greina mátti 

hér á Íslandi fyrir hrun um að í stjórnum fyrirtækja væri ekki pláss fyrir tilfinningasemi 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2010). 

 

4.2. Skaðleg mótun 

Menningarbundin orðræða skapar áþreifanlegar og mótandi aðstæður og hnattvæðing 

nýfrjálshyggju skapar forsendur fyrir ákveðna útrásarkarlmennsku (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010). Því hefur verið varpað fram að með alþjóðavæðingu viðskiptalífs 

og auknu viðskiptafrelsi hafi táknrænt virði stjórnenda aukist og að þeir séu nú oft 

merkisberar ráðandi karlmennskuhugmynda (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). 

Sjálfsmynd og samsemd stjórnenda tengist peningum, völdum og sjálfstrausti – þeir 
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eru öflugir, hreyfanlegir og sveigjanlegir (Harvey, 2006; Hilgers, 2013; Ho, 2009; 

Kanna, 2010; Ong, 2007; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Stórfyrirtæki tengja sig oft 

karlmennskuhugmyndum bæði á táknrænan hátt og í orðræðu (Þorgerður Einarsdóttir, 

2010). Líkingamál er oft sótt í íþróttir sem skapar huglæga tengingu við samkeppni, 

áræðni og hreysti. Slík orðræða var algeng á Íslandi á árunum fyrir hrun. 

Útrásarorðræðu fylgja oft þjóðernishugmyndir (Þorgerður Einarsdóttir, 2010) 

almennt með karla sem gerendur þjóða en konur sem táknmyndir þeirra (Kristín 

Loftsdóttir, 2007; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Karlmennskuhugmyndir eins og 

árangur, snerpa, frumkvæði og forysta kallast á við hugmyndir um kvenleika á hinum 

enda skalans (Denny, 2011; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010). Mótunin sem leiðir inn á þessa braut byrjar snemma. 

Gagnkynhneigt forræði feðraveldis og eðlishyggja þess kemur meðal annars fram í 

hegðunarreglum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; West og Zimmerman, 2011). 

Slíkar takmarkandi hugmyndir geta heft fólk í bæði hegðun og markmiðasköpun. 

Hugmyndir barna og unglinga um snilld og forystuhæfileika eru oft kynjaðar (Denny, 

2011; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Almennt er 

gert ráð fyrir innbyggðri og meðfæddri snilld drengja. Þetta er dæmi um 

karlmennskuhugmyndir sem eru drengjum skaðlegar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2004). Stelpur eiga hins vegar að vera duglegar og samviskusamar (Denny, 2011; 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004) – hugmyndir um greind, verðleika og 

leiðtogahæfileika eru því kynbundnar (Denny, 2011; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2004; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Samviskusemi er ekki huglægt tengd snilld heldur 

undirgefni og kvenleika sem er andstæðan við þroska, vigt og pólitíska getu (Showden, 

2009). Hugmyndir um snilld og leiðtogahæfileika virðast því samofnar hugmyndum 

um karlmennsku (Denny, 2011; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010). Einnig er það sem skilgreint er sem hæfni og mikilvæg þekking 

almennt tengt karlmennskuorðræðu (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Stelpur með 

leiðtogahæfileika halda oft aftur af sér til að eiga það ekki á hættu að vera kallaðar 

ýmsum neikvæðum lýsingarorðum eins og frekar eða athyglissjúkar (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010) eða vera álitnar ógn (Showden, 2009). Forræði feðraveldis kemur 

oft glöggar í ljós þegar reglurnar eru brotnar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Þegar þetta er tekið inn í myndina er ekki skrítið að hnattvæddur kapítalismi hafi 

kynjaðar forsendur og að íslensk útrás var með kynbundnum formerkjum þar sem 

karllæg gildi réðu ferð (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Konur voru almennt ekki álitnar 
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búa yfir þeirri snilld og áhættusækni sem til þurfti. Einstaklingshyggja 

nýfrjálshyggjunnar á þátt í því að gera konum erfiðara fyrir en körlum á opinberum 

vettvangi. Konur eru síður í stjórnum banka og fyrirtækja þar sem þær eru 

menningarlega tengdar við tilfinningar og kvenleika sem ekki var talið hagkvæmt í 

rekstri (McDowell, 2008; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Einstaklingshugtakið getur 

verið útilokandi bæði fyrir konur og fyrir stóran hóp karla sem ekki falla inn í ramma 

útrásarkarlmennsku (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Sameiginleg ábyrgð minnkar með 

yfirráðum einstaklingshugtaksins (McDowell, 2008) – þegar einstaklings- og 

frelsisgildi eru upphafin en önnur, eins og lýðræði, velferð og jöfnuður eru útilokuð og 

jaðarsett (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). 

 

4.3. Frjór jarðvegur 

Með nýfrjálshyggju er athafnamönnum og einkaframtaki hampað (Kanna, 2010) eins 

og einmitt átti sér stað á Íslandi fyrir hrun (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Hugarfar og 

hefðir gerðu Ísland að móttækilegum jarðvegi fyrir hugmyndarfræði útrásar og 

frumkvöðla (Sigríður Matthíasdóttir, 2003). Íslenska sjálfið og almenn sýn á líf 

manneskju sem hennar einkaeign var undir áhrifum vestrænnar einstaklingshyggju 

(Sigríður Matthíasdóttir, 2003) og einstaklingshyggja var álitin Íslendingum eðlislæg 

(Kristín Loftsdóttir, 2007; Sigríður Matthíasdóttir, 2003; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). 

Þetta yfirfærðist af krafti og fegurð einstakrar náttúru og sögulegs uppruna fólksin og 

réttlættist sömuleiðis í þessu (Kristín Loftsdóttir, 2007; Tinna Grétarsdóttir, 2010). 

Í menningarástandi nýfrjálshyggju tileinkar fólk sér oft hugmyndafræði sem ekki 

bara tengir hagnað velgengni, heldur sýnir hagnað sem nauðsynlegan til þess að það 

megi kalla það velgengni (Kanna, 2010; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Orðræða 

stjórnmálamanna og stjórnenda stórfyrirtækja í tíðaranda nýfrjálshyggju lýsir 

þjóðarsamsemd sem órjúfanlegri nýfrjálshyggjustjórnarfyrirkomulagi og 

nýfrjálshyggjuanda (Kanna, 2010; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Allir eiga að vera 

metnaðarfullir og hungraðir í velgengni og gróða (Ho, 2009; Kanna, 2010; Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010) og þeir sem eru öðruvísi eru oft álitnir óeðlilegir eða síðri (Ho, 

2009; Kanna, 2010). Gagnrýni á nýfrjálshyggju vekur upp spurningar um hollustu 

(Kanna, 2010; Þorgerður Einarsdóttur, 2010) og oftast þora fáir að gagnrýna 

valdagerðina opinberlega (Ho, 2009; Kanna, 2010). Þeir Íslendingar sem reyndu það 

fyrir hrun, mættu gjarnan andúð og voru jafnvel stimplaðir sem ófullnægjandi 

einstaklingar (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Í nýfrjálshyggjuríkjum tengist virði 
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almennt einstaklingsverðleikum, frumkvöðlaeiginleikum, vinnusiðferði og vilja til að 

bæta sjálfan sig (Ho, 2009; Kanna, 2010). Þetta er sambærilegt íslenskum tíðaranda í 

aðdraganda hrunsins (Þorgerður Einarsdóttir, 2010) – að vera verðmætur 

nýfrjálshyggjuborgari er að vera virkur þegn slíkra stjórnhátta (Ho, 2009; Kanna, 2010; 

Þorgerður Einarsdóttir, 2010). 

Ákveðnir hópar, staðir og hugsunarháttur er félagslega aðgengilegri og 

aðlaganlegri en aðrir fyrir nýfrjálshyggju (Hilgers, 2013). Ísland virðist hafa verið 

sérstaklega móttækilegur jarðvegur fyrir nýfrjálshyggju ef ekki, vegna eiginleika sem 

taldir voru eðlislægir fólkinu, einskonar vísir að nýfrjálshyggjuhugsun (Sigríður 

Matthíasdóttir, 2003). Samkvæmt Sigríði Matthíasdóttur (2003), má á vissan hátt sjá 

sögulega sjálfsmynd Íslendinga sem nokkurs konar frummynd 

einstaklingshyggjuhugsjóna. 
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5. kafli. Samantekt og niðurstöður 

 

„Stærsta hindrun kvenna í að njóta velgengni  

vinnumarkaði er núna heimilið.“
11

 –Sheryl 

Sandberg 

(Brainyquote.com, e.d.). 

 

 

Nýfrjálshyggja er meira en bara hagstjórnarstefna (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Hún 

er hugmyndafræði og tíðarandi sem mótar almenn viðhorf og skilning fólks á 

heiminum (Harvey, 2006; Hilgers, 2013). Það getur verið snúið að skoða hana og í 

raun er aðeins hægt að skoða ummerki hennar, vegna þess að hún hefur verið innlimuð 

sem heilbrigð skynsemi og er því mestmegnis ósýnileg (Hilgers, 2013; Marling, 2010). 

Nýfrjálshyggja festir eðlishyggjuhugmyndir í sessi sem menningarlegan skilning þótt í 

raun ætti frekar að kalla þær menningarlegan misskilning (Denny, 2011; Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004; Smiler og Gelman, 2008; West og Zimmerman, 2011; 

Þorgerður Einarsdóttir, 2010) þar sem rannsóknir sýna fram á að þær eru ómarktækar 

og að raunverulegur hegðunarmunur er félagslega skapaður (West og Zimmerman, 

2011). Nýfrjálshyggja sem menningarástand hampar eðlishyggjuhugmyndum og á því 

þátt í að viðhalda og ýkja kynjaðar stoðir bæði einstaklingshugtaksins og 

nýfrjálshyggjusamfélaga (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). 

Nýfrjálshyggja leggur almenna áherslu á frjálst val einstaklinga sem dregur 

athygli okkar frá mikilvægum spurningum um hvernig félagslega skapaðar hugmyndir 

um fegurð og fullkomnun eru gerðar að okkar eigin (Dines, 2010; Gill, 2008). Þetta er 

merki um styrk nýfrjálshyggju sem ráðandi hugmyndafræði og hugsanakerfi. 

Einstaklingshyggja segir okkur að val okkar sá frjálst og að hvatir okkar séu okkar 

eigin. Þar af leiðandi sjáum við síður stjórnunina sem felst í skylduhegðun, stöðugt 

viðvarandi eftirlitsaugnaráði, skylduútliti og skylduneyslu (Bartky, 1988; Gill, 2008; 

Dines, 2010; McDowell, 2008). 

Femínismi er mögulegt baráttutæki gegn eðlishyggju nýfrjálshyggju, blindu 

hennar á ójöfnuð og hlýðni við staðalmyndir, en algeng neikvæð orðræða um 

femínisma endurspeglar íhaldssama sýn nýfrjálshyggjunnar sem tíðaranda (Marling, 
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2010; Showden, 2009). Neikvæð ímynd femínisma minnkar líkurnar á að áhrif hans 

breyti hugsun og gjörðum. Ósamræmanleiki nýfrjálshyggju og femínisma er ein 

birtingarmynd ráðandi nýfrjálshyggjuorðræðu (Marling, 2010). 

Ísland var, samkvæmt Sigríði Matthíasdóttur (2003), sérstaklega móttækilegur 

jarðvegur fyrir nýfrjálshyggju og sjálfsmynd Íslendinga og almennt hugarfar virðist 

hafa verið einskonar frummynd einstaklingshyggjuhugsjóna. Í vestrænni lýðræðishefð 

er líka algengt að sett sé samasemmerki milli karlmennsku og einstaklingseðlis, 

samvæmt Þorgerði Einarsdóttur (2010). Einstaklinghugtakið er karlmiðlægt og því 

hefur nýfrjálshyggja sterka en óorðaða kynjavídd og kynbundnar afleiðingar, sem 

hagstjórnarstefna, pólitísk hugmyndafræði og tíðarandi. Samfélagslegt misrétti er 

einstaklingsgert með því að horfa framhjá kerfislægum þáttum sem skapa 

einstaklingum mismunandi aðstæður og skilyrta valkosti (Þorgerður Einarsdóttir, 

2010). 
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Lokaorð 

 

„Það eru engar ljótar konur, bara latar.“
12

 

        –Helena Rubinstein 

(Brainyquote.com, e.d.). 

 

 

Ég er þræll samfélagsins og feðraveldis. Þetta vissi ég áður en ég byrjaði að skrifa 

þessa ritgerð en varð það enn frekar ljóst við skrifin. Það áhugaverða og sorglega er að 

það hefur ekki minnkað – að samfara því að augu mín hafa opnast meira og fyrir fleiri 

hlutum sem skylda okkur og takmarka í lífinu, útliti og hegðun, hefur ekki einu sinni 

hvarflað að mér að breyta neinu hjá sjálfri mér. Ég berst ennþá á hverju degi við að 

uppfylla skylduútlit með skylduneyslu – rembist eins og rjúpa við staurinn. Ég hef 

ennþá áhyggjur af því að fitna, nota ennþá snyrtivörur, hugsa út í klæðaburð og eyði 

tíma og orku í að líta vel út – þannig líður mér vel og held mig innan 

þægindarammans. Þótt ég átti mig betur á raunveruleikanum sem ég bý við breytir það 

honum ekki. Þótt það geti verið erfitt að hlýða og jafnvel ómögulegt að samræmast 

kröfunum sem gerðar eru til manns, held ég samt að það sé auðveldara og ánægjulegra 

að reyna það en hitt, eins og Dines (2010) talar um. Þetta segir ansi mikið um styrk 

samfélagsgerðarinnar og vald hennar yfir mér. Ég er þó ekki ein og það er einhver 

undarlegur styrkur í fjöldanum – þeirri staðreynd að maður er ekki eina rjúpan við 

staurinn. 

Femínismi er mín baráttuleið. Þar held ég að aflið til breytinga sé að finna svo 

enginn þurfi einn að berjast við ofureflið sem samfélagsgerðin og kynjakerfið er. Mér 

finnst sorglegt hvað femínismi hefur á sér neikvæðan stimpil og hvernig þetta dregur úr 

getu hans til að knýja fram breytingar. Ég er mögulega meira meðvituð um þetta þar 

sem ég hef sitið hinum megin við borðið. Ef ég er spurð hvað það að vera femínisti 

þýði, þá svara ég að femínisti sé manneskja sem áttar sig á því að fullu kynjajafnrétti 

hefur ekki verið náð og vill gera eitthvað í því. Ég segi líka að það að vera femínisti sé 

að vera jafnréttissinni. Það hefur aftur á móti hvarflað að mér að þetta sé kannski ekki 

það sama – að kannski séu jafnréttissinnar ekki alltaf femínistar. Þótt fólk styðji 

jafnrétti er það oft meira í orði en á borði. Ég held að sumt fólk átti sig á því að fullu 
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jafnrétti hefur ekki verið náð og er opið fyrir því að eitthvað breytist án þess að þó vilja 

sjálf taka þátt í slíkum aðgerðum eða leggja neitt af mörkum. Mér hefur líka oft fundist 

eins og það megi í raun lítið sem ekkert gera í átt að meira jafnrétti, án þess að það sé 

kallað öfgafullt. Mér finnst eins og margir haldi að þar sem hugarfar sé breytt hljóti 

aðstæður að breytast líka. Mér finnst aftur á móti reynslan sýna okkur að það gerist 

ekki þannig – gerist ekki sjálfkrafa. Ég held að við þurfum að breyta einhverju til að 

eitthvað breytist. Kynjakvótar eru að mínu mati ein aðgerð í rétta átt. Ég held að 

einhverjir þeirra sem hræðast þá geri það vegna undirliggjandi eðlishyggjuhugsunar – 

þau haldi að ef konum sé „þvingað“ í ýmsar stöður þá muni það á endanum koma í 

bakið á þeim sem mér finnst lýsa vantrú á konur sem ég held að stafi af raunverulegri 

trú fólks á eðlishyggju. Ég held að konur í háttsettum stöðum myndu ekki valda 

neinum vonbrigðum heldur standa sig nákvæmlega jafnvel og karlar og þannig sýna að 

þær áttu fullt erindi þangað. Það mikilvægasta tel ég vera að breyta kerfinu – að gera 

núverandi karllægt kerfi kynjahlutlaust og að gera almennt hugarfar kynjahlutlaust sem 

ég held því miður að sé frekar langt í land með. Mér finnst hvorki að konur ættu að 

þurfa að berjast og sanna sig á karllægum forsendum til að komast í störf sem 

hefðbundið hafa verið álitin karlastörf né að karlar ættu að þurfa að sanna sig á 

kvenlægum forsendum í hefðbundnum kvennastörfum. Allir ættu að geta verið 

samkvæmir sjálfum sér og sannað sig á eigin forsendum í hverju sem þeir vilja. Núna 

er ég kannski komin niður á einhvern grunnpunkt sem einstaklingurinn fyllir og er 

mögulega búin að sýna fram á undirliggjandi nýfrjálshyggjuhugsun hjá sjálfri mér. 

Eins og Hilgers (2013) sagði þá er ekki nóg að átta sig á tíðaranda nýfrjálshyggju og 

vera gagnrýninn á hann – það breytir ekki þeirri staðreynd að maður er sjálfur partur af 

þessum heimi og nýfrjálshyggjan á djúpar rætur í hugsun manns. 

Mér finnst áhugavert hvernig nýfrjálshyggjuhugsun er almennt tengd nútíma og 

því sem er nútímalegt en byggir svo á eðlishyggju sem er gamaldags og óvísindaleg. 

Ég tel flesta frekar vilja álíta sig nútímalega en gamaldags og því held ég að orðið 

nútímalegt sé bara enn önnur aðlaðandi orðræðan eins og Harvey (2006) kallar 

orðræðu um einstaklingsfrelsi. Aðallega held ég þó að nýfrjálshyggjuhugmyndir séu 

auðveldar að aðhyllast þar sem þær fría fólk að miklu leyti af ábyrgð á því sem ekki 

snýr að þeim sjálfum. Ég get líka séð hvernig nýfrjálshyggja getur gefið fólki von um 

betra líf – fært fólki trú á að allir geti náð velgengni og orðið ríkir. Þetta er, að mínu 

mati, enn einn gallinn við nýfrjálshyggju – hún lætur það að verðar ríkur hljóma eins 

og eina eftirsóknarverða markmiðið. Ég er ekki sammála. 
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Þegar kemur að kynjunum finnst mér nýfrjálshyggja alls ekki svo frjálslynd og 

nútímaleg heldur mun frekar íhaldssöm og gamaldags. Mér virðast 

eðlishyggjuhugmyndir annað dæmi um eitthvað sem er auðvelt. Þær krefjast einskis af 

okkur – ekki gagnrýnnar hugsunar, þekkingar eða menntunar. Mér sýnist styrkur 

þeirra, að einhverju leyti, liggja í þeirra algengu hugsanavillu sem í felst því að taka 

helst eftir því sem styður skoðanir manns og styrkir þær þannig enn frekar. 

Einhvern tíman heyrði ég því varpað fram að í fótboltaleik feðraveldis væru 

konur ekki hitt liðið heldur væru þær boltinn. Þessa myndlíkingu mætti nota á fólk sem 

hræðist femínisma og heldur að hann sé valdboðsstefna. Femínistar vilja ekki skipta 

um hlið við karla og gera þá að boltanum heldur vilja þær fá að spila leikinn við þá – 

deila völdunum. Við viljum fá að vera hitt liðið. Það yrði svo enginn sigurvegari heldur 

bara mismunandi útgáfur af jafntefli. 

Fólk virðist stundum halda að femínismi vilji þvinga einhverju upp á þau eða 

taka eitthvað af þeim, eins og Magnusson (2008) talar um. Ég er fullkomlega sammála 

Ingólfi Ásgeiri Jóhannessyni (2004) sem segir raunverulegt jafnrétti snúast um frelsi til 

að fá að vera maður sjálfur, hvernig svo sem það er. Öll von er ekki úti, að mínu mati. 

Ég kýs að trúa á orð Marx um að fólk hafi skapaði heiminn sem það býr í og geti þar af 

leiðandi líka breytt honum (Wilk og Cliggett, 2007). Drífum nú í því. 
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