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Útdráttur 
 

 Rómantísk ást er eitt það eftirsóknarverðasta sem nokkrum getur hlotnast, um það eru 

bæði kók og Disney sammála. Hér er fjallað um hugmyndina um rómantíska ást eins og 

hún birtist í vestrænni menningu frá fyrri hluta tuttugustu aldar og fram til dagsins í dag,  

um þau áhrif sem hún hefur á samfélagið, hagkerfið og dægurmenninguna og og spurt 

hvort þróun þessarar hugmyndar tengist auknu félagslegu og pólitísku valdi kvenna. 

Spurningunni  er svarað í heimildaritgerð þar sem víðtækum heimildum af fræðilegum 

vettvangi og dæmum úr dægurmenningu síðustu aldar er fléttað saman. Í ritgerðinni eru 

kynntar  kenningar Önnu Guðrúnar Jónasdóttur, stjórnmálafræðings, um ástarkraftinn og 

ástarhagkerfið og kenningar félagsfræðingsins Evu Illouz sem hefur bæði rannsakað 

ástina sem breytu í markaðshagkerfinu og almennt skoðað væntingar fólks og upplifun af 

ást og ástarsamböndum. Kenningar þeirra eru tengdar saman með rýni í orðræðu 

dægurmenningarinnar eins og hún birtist í tónlist, kvikmyndum, auglýsingum og 

barnaefni frá tímabilinu. Í ritgerðinni er fjallað um líffræðilegar rætur  rómantískrar ástar, 

skoðað hvernig kapítalisminn hefur nýtt sér  hugmyndina um hana, bæði til að selja 

varning og hugmyndafræði, hvernig ástarsamskipti fara fram undir formerkjum 

markaðarins og ennfremur fjallað um ástarkraft kvenna sem grundvallardrifkraft hins 

persónulega í samfélaginu. Nokkrar þekktar ástarsögur úr dægurmenningunni eru 

greindar með aðferðum orðræðugreiningar og þær notaðar til að varpa ljósi á hvernig 

konum er kennt frá blautu barnsbeini að veita af ástarkrafti sínum með því að skilyrða 

þær óþarfri þrá eftir rómantískri ást. Tengd verða saman dæmi og kenningar og komist 

að þeirri niðurstöðu að hugmyndin um rómantíska ást er samfélagsleg goðsaga með 

flóknar rætur, sem í dag nýtist til að fá sjálfstæðar konur til að halda áfram launalausu 

hlutverki sínu sem ástarveitur fyrir karla og samfélagið allt.  
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Abstract 

 

Romantic love is one of the best things in life, on that both Coca Cola and Disney agree. 

This thesis discusses the idea of romantic love as it manifests itself in modern western 

culture, both the effect it has on society, economy and popular culture and also how it 

influences power imbalance and gender inequality. It raises the question whether the 

development of the idea of romantic love in Western culture in the twentieth century is 

connected to women’s growing social and political power. This question is answered in 

this source essay, where extensive theoretical sources and examples of popular culture 

from the last century and this one are intertwined. The main emphasis is on the theories 

of Anna Guðrún Jónasdóttir, a political scientist and gender studies academic, about love 

power and the economics of love and the theories of sociologist Eva Illouz, that has 

researched love as a factor in economy and also  people’s expectations and experience of 

love and relationships in general. Their theories are linked together by discussing the 

discourse of popular culture as it is displayed in music, film, advertisements and 

children’s material from the early twentieth century until today. In the thesis I discuss 

theories about the biological purpose of romantic love, how capitalism has utilized the 

idea of it to sell both merchandise and ideas, how love and relationship are subject to the 

structures of the market and women’s love power as a basic drive force for the personal 

in society. A few well known love stories from popular culture are discussed using the 

methods of discourse and thus light is shed on how women are taught from a very early 

age to give away their love power by conditioning them to desire and believe in romantic 

love. A combination of those stories and theory leads to the conclusion that the idea of 

romantic love is a societal myth with complex roots that today is utilized to get 

independent women to choose voluntarily to continue their unpaid emotional labour, for 

men and society as a whole.  
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Formáli 

Einu sinni var stúlka sem seinna varð kona og hún var ofurseld draumnum um ástina. 

Þegar hún hafði áratugum saman, meira en hálfa ævina, gengið á veggi, barist við dreka, 

hrapað ofan í hyldýpi, öðlast og glatað, fórnað of miklu fyrir ástina og uppskorið of lítið, 

ákvað hún að rannsaka af hverju hún hafði verið svo upptekin af einhverju eins óljósu og 

óáþreifanlegu sem var svo fullt af vonum og væntingum en endaði svo oft í sorg og 

vonbrigðum. Úr því varð hugtakið hugmyndin um rómantíska ást og í framhaldinu þessi 

ritgerð.  

  Ástin er þverfagleg og því komu leiðbeinendur mínir af tveimur háskólasviðum 

utan míns eigin. Þær eru  báðar, eins og ég, stofnfélagar í Hinu íslenska 

ástarrannsóknarfélagi og án þeirra hefði þessi ritgerð aldrei orðið til. Ástarþakkir fá mínar 

konur, Silja Bára Ómarsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði, fyrir þolinmæðina, 

sjálfstraustið  og galdrana, og Berglind Rós Magnúsdóttir, dósent á menntavísindasviði, 

fyrir hvatninguna og öll samtölin um ástina.  

Þá vil ég þakka Magnúsi Teitssyni fyrir prófarkalestur, Margréti Ásu fyrir 

ómetanlega aðstoð við heimildaskrá og einnig fjölskyldu og vinum sem hafa nennt að 

hlusta og gert mér kleift að sinna þessu verkefni. Enn fremur Theresu Charles, Barböru 

Cartland, Margit Sandemo og Disney fyrir að gera mig að þeirri konu sem ég er.  

Mest vil ég þó þakka dætrum mínum, Völu Birnu og Sigrúnu Ástu, fyrir að sýna 

mér hvað það er mikilvægt  að skora á hólm hugmyndina um rómantíska ást.  

 

Þessi ritgerð er tileinkuð öllum þeim sem ég hef elskað.  
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Inngangur 

 

Ást? Hvað er nú það? 
Kannski bara þriggja stafa orð notað í skáldsögum? 
(Greifarnir, Ást, 1987) 

 

What is love? Baby don´t hurt me. 
(Haddaway, What is love? 1993) 

 

Love, love, love… 
(Bítlarnir, All you need is love, 1967) 

 

Þegar mannskepnan skreið út úr helli sínum, át af skilningstrénu og fór að reyna að greina 

og reglufesta náttúruna bjó hún til tvö lífseig hugtök, verkfæri til að sættast við flókinn 

og sáran raunveruleika þess að lifa og deyja. Náttúruna í umhverfinu kallaði hún Guð og 

bjó til trúarbrögð til að skýra hegðun hennar; náttúruna í sjálfri sér kallaði hún Ást og bjó 

til goðsögur til að skýra eigin hegðun. 

Ástinni hefur verið lýst sem náttúruafli, óskilgreindri og óskilgreinanlegri 

tilfinningu, orku sem flæðir í gegnum fólk, upphafinni, vímukenndri alsælu, ömurlegri 

ormagryfju þjáninga og sorgar og svo mætti lengi telja. Menningarlega hefur ástin fylgt 

mannkyninu frá því að sögur hófust og verið notuð til að skýra allt frá náttúrufyrirbærum 

yfir í stríðsrekstur og selja allt frá smurolíu og sólarlandaferðum yfir í lífsstíl og 

hugmyndir um frelsi og kynhlutverk. Ástarsögur eru ekki nýjar af nálinni heldur eiga þær 

sér langa sögu meðfram menningarsögu mannkyns sem þjóðsögur, goðsögur og ævintýri, 

leikrit, ljóð og skáldsögur. Sagan af Tristan og Ísold er meira en þúsund ára gömul, 

Rómeó og Júlía meira en fimm hundruð ára og meira en þrjú þúsund ár eru síðan Orfeus 

sótti Evridísi niður í Hadesarheim vegna ástar. Ástin er einnig ábyrg fyrir stríðsrekstri og 

átökum, þannig var ást Parísar til Helenu drottningar orsök tíu ára umsáturs um Trójuborg 

og ekki má gleyma orrustunni þar sem Davíð konungur sendi Úría, eiginmann hinnar 

fagurbaðandi Batsebu, í vísan dauða. Enn stendur Taj Mahal á Indlandi sem ódauðlegt 

minnismerki um ást sem var gerð dauðanum yfirsterkari í byggingarlist. Allar þessar 

sögur eru endursagðar í nýjum búningi á hverjum degi, sögur um ást, tryggð, sorg, svik, 
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sársauka, hamingju og alsælu, og þó að fólk glotti kannski út í annað og hafni þessum 

frásögnum sem forsögulegum ævintýrum er draumurinn um rómantíska ást svo sterkur í 

menningu mannkyns að það telst til frávika að hafa aldrei fóstrað hann með sér. Á 

tuttugustu öldinni hafa ástarsögur fundið sér farveg í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum, 

dægurlögum, auglýsingum og afþreyingarmenningu. 

En af hverju þurfum við svo mjög á þessum goðsögum að halda? Hver hefur hag af því 

að viðhalda goðsögum um ástina og hvernig nýtast þær til að viðhalda valdakerfum og 

hugmyndafræði? Í þessari ritgerð er ætlunin að kanna það út frá líffræðilegum, 

menningarlegum og félagslegum forsendum þó að sjónum verði einkum beint að 

menningarlega þættinum.  

Áður en lengra er haldið ber að hnykkja á því að hér er til umfjöllunar hugmyndin 

um rómantíska ást eins og hún birtist í menningunni, samfélagssamræðu og 

dægurmenningu en ekki verið að afbyggja ástina sem slíka. Ég mun þó skoða aðeins 

líffræðilega virkni þessarar tilfinningar, þar sem þær upplýsingar hjálpa til við að varpa 

ljósi á hvernig goðsagan um rómantíska ást varð til og hvernig henni er viðhaldið.  

Meginmarkmiðið er að skoða hugmyndina um ástina eins og hún birtist í vestrænni 

menningu undanfarin hundrað ár eða svo, að hvaða leyti sú hugmynd er tilbúin og þá í 

hvaða tilgangi og hvaða áhrif hún hefur á samfélagsuppbygginguna, einkum þó þegar 

kemur að samskiptum kynjanna og áhrifum á konur. Þá mun ég einnig kanna ástarsorg 

og hlutverk hennar og hvernig hugmyndin um rómantíska ást viðheldur ójafnri stöðu 

kynjanna. 

Í ritgerðinni tengi ég saman kenningar tveggja vísindakvenna sem hafa báðar helgað 

starfsferil sinn því að rannsaka ástina. Dr. Anna Guðrún Jónasdóttir stjórnmálafræðingur 

er upphafskona hugtaksins „love studies“, eða ástarrannsókna, sem akademísks 

rannsóknasviðs þar sem greind eru valdatengsl í ástar- og kynlífssamskiptum. Kenningar 

hennar um ástarkraftinn ganga út á að rannsaka hvað veldur því í samskiptum kynjanna 

sem kynvera að svo erfitt er að uppræta ójafnrétti kynjanna, eins og hún orðaði það sjálf 

í viðtali í Víðsjá daginn eftir að hún var gerð að heiðursdoktor við stjórnmálafræðideild 

HÍ (Anna Guðrún Jónasdóttir, 2015). Hún segir að ástæðan sé sú að karlar geti reiknað 

með og gangi út frá ástarkrafti kvenna sér til næringar en konur gefi meira af ástarkrafti 

en þær fái og að þetta ójafnvægi endurspeglist svo á öðrum sviðum samfélagsins. Eva 

Illouz er félagsfræðiprófessor sem hefur bæði rannsakað ástina sem breytu í 

markaðshagkerfinu og almennt skoðað væntingar fólks og upplifun af ást og 

ástarsamböndum. Hún hefur komist að þeirri niðurstöðu að konur séu bæði stærri 
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markhópur fyrir hugmyndina um rómantíska ást og líklegri til að bera skarðan hlut frá 

borði. Þessar tvær fræðakonur nálgast báðar ástarhugtakið gegnum marxíska 

hugmyndafræði um framboð og eftirspurn, vinnuafl og auðmagn. Með því að lesa saman 

þessar kenningar og kenningar fleira fræðafólks sem hefur rannsakað hvort sviðið um sig 

og bæta við kenningum Horkheimer og Adorno um menningariðnaðinn sýni ég fram á að 

í beinu hlutfalli við aukin réttindi kvenna á tuttugustu öld hafi áherslan á að fá þær til að 

velja sjálfar að veita körlum af ástarkrafti sínum aukist í menningunni, einkum þó 

dægurmenningu. Ég held því fram að samskipti kynjanna lúti að vissu leyti 

markaðslögmálum þar sem konur skipti ætíð út frá skortstöðu, þar sem þeim sé talin trú 

um að framboðið á þeim og það sem þær hafi að gefa sé minna virði en það er, en 

samkvæmt kenningum beggja þessara fræðikvenna þurfa karlar mun meira á ást kvenna 

að halda en konur á ást karla að halda þegar öllu er á botninn hvolft. Máli mínu til 

stuðnings rýni ég í orðræðu dægurmenningarinnar eins og hún birtist í tónlist, 

kvikmyndum, auglýsingum og barnaefni. 

Í ritgerðinni mun kannski einhverjum finnast hallað á karla og tilfinningar þeirra og 

ber þá að minna á að hér er fjallað um hið almenna eins og það birtist í samfélaginu og 

menningunni en ekki hið einstaka og einnig að full ástæða er til að rannsaka hugmyndina 

um rómantíska ást í samhengi við kenningar um skaðlega karlmennsku. Það verður hins 

vegar ekki gert hér nema að litlu leyti. Hin merkilega togstreita milli þarfar karla fyrir 

konur annars vegar og markaðssetningar á meintri skuldbindingafælni þeirra hins vegar 

verður þó til athugunar.  

Hér gefst heldur ekki ráðrúm til að skoða önnur ástarsamskipti en á milli 

gagnkynhneigðra einstaklinga í einkvænissamhengi, og verða sambönd samkynhneigðra 

og aðrar sambandsgerðir sem fara út fyrir staðlaða gagnkynhneigð eins og fjölástir því 

ekki krufin hér þó að vissulega sé það gríðarlega spennandi rannsóknarefni. Ég tel þó 

samt að hugmyndin um rómantíska ást sé í grundvallaratriðum samfélagsleg og birtist á 

svipaðan hátt hjá flestum hópum, óháð kynhneigð eða sambandsformi, þó að hún eigi 

mögulega til fleiri og afslappaðri birtingarmyndir hjá þeim sem skilgreina sig utan mengis 

þess gagnkynhneigða og hefðbundna. Reyndar má í þessu samhengi benda á langa baráttu 

samkynhneigðra á Íslandi fyrir því að fá að staðfesta ást sína með því að ganga í 

hjónaband í kirkju, sem er ein sterkasta birtingarmynd rómantískrar ástar.  

Ritgerðin skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hluta, sem ber heitið Markaðstorg ástarinnar, 

er fjallað um líffræðilegar rætur ástarinnar í þeim tilgangi að skýra hin sterku áhrif sem 

þessi tilfinning hefur á okkur og kenningar vísindamanna eins og Helen Fisher og 
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Menelaus Apostolou þar að lútandi. Síðan verður sjónum beint að kapítalísku hagkerfi og 

skoðaðar kenningar Evu Illouz um hvernig hugmyndin um rómantíska ást er notuð til að 

selja bæði varning og til að festa hugmyndir og kynhlutverk í sessi. Því næst eru kynntar 

til sögunnar kenningar Önnu Guðrúnar Jónasdóttur um ástarkraftinn sem frumafl hvers 

samfélags, hvernig konur búa yfir honum í meiri mæli og hvernig togstreita um hann 

hindrar eðlilegan framgang jafnréttisbaráttu. Þá er markaðshugmyndin er tekin lengra og 

skoðuð þau viðskipti sem fara fram á markaðstorgi ástarinnar, þar sem konur í nútímanum 

skipta alltaf út frá skortstöðu. Að lokum er sjónum beint að sögu kvenna á síðustu öld í 

samhengi við áherslu á hugmyndina um rómantíska ást í menningunni.  

Í öðrum kafla, sem ber heitið Orðræða ástarinnar, eru kynntar til sögunnar þær 

aðferðir og kenningar sem beitt verður til að greina nokkur dæmi sem eru tekin vítt og 

breitt að úr menningunni. Í þriðja kafla, sem ber heitið Trúir þú á ástarsögur?, eru tekin 

nokkur dæmi um ástarsögur sem eru dæmigerðar í vestrænni menningu síðustu hundrað 

ára og þær greindar eftir þeim kenningum sem áður hafa verið kynntar. Í fjórða kaflanum, 

Á valdi ástarinnar, dreg ég svo saman kenningar og dæmi í tilraun til að skýra af hverju 

vestræn menning síðustu aldar leggur slíka ofuráherslu á að hugmyndin um rómantíska 

ást sé svo þétt samofin samfélaginu að ekki verði undan henni komist og hvernig hún er 

afturhaldssöm og skaðleg eðlilegum framförum. Fræðileg umræða er fléttuð jafnóðum 

saman við umfjöllun um dægurmenningarefnið. Meginniðurstöður dreg ég svo saman í 

lokaorð.  

Að lokum nokkur orð um þýðingar tilvitnana. Mér finnst mikilvægt að vitna beint í 

frumtexta þegar um orðréttar tilvitnanir er að ræða þar sem fræðafólk velur sjálft og 

gaumgæfilega það orðalag sem það hyggst nota. Í háskóla þar sem tvö tungumál, íslenska 

og enska, eru nánast jafngild ætti ekki að vera vandamál að beinar tilvitnanir  séu óþýddar. 

Að búa til fræðilegan orðaforða á íslensku er hins vegar mikilvægt og vil ég leggja mitt 

af mörkum til þess og þýði því beinar tilvitnanir. Til að raddir fræðifólksins og orðalag 

fái samt að njóta sín, sem og til þess að hægt sé að meta hvort þýðing mín, og þar af 

leiðandi skilningur á merkingu, séu rétt, hef ég valið að setja frumtexta tilvitnana í 

neðanmálsgreinar. Þegar vitnað er til dægurlagatexta hef ég hins vegar ákveðið að leyfa 

frumtextanum að standa óþýddum.  
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1 Markaðstorg ástarinnar 

Í þessum kafla er fjallað um kenningar um fyrirbærið rómantíska ást, hvernig 

kapítalisminn hefur nýtt sér hugmyndina um hana bæði til að selja varning og hugmyndir, 

hvernig ástarsamskipti fara fram undir formerkjum markaðarins og ástarkraft kvenna sem 

grundvallardrifkraft hins persónulega í samfélaginu. Að lokum er velt upp hugmyndinni 

um hvort aukin réttindi kvenna á tuttugustu öld haldast í hendur við þróun 

hugmyndarinnar um rómantíska ást.  

 

1.1 Líffræði og aðlöðun 
Margt hefur verið skrifað um ástina en fæst á greinandi eða fræðilegan hátt. Þannig má 

jafnvel halda því fram að hugmyndin um rómantíska ást hafi tekið við af trúarbrögðum 

sem hið óskiljanlega, upphafna og heilaga sem er þess virði að þjást fyrir og gefur 

jafnframt möguleika á alsælu, samfélagslegu samþykki og farsælu lífi til æviloka. Til að 

skilja hlutverk hugmyndarinnar um rómantíska ást í félagslegu og menningarlegu 

samhengi er mikilvægt að muna að ástin og æxlunarþörfin eru líffræðileg fyrirbæri og 

kanna stuttlega líffræðilega uppsprettu þessara tilfinninga sem hið flókna kerfi hefur verið 

smíðað kringum.  

Hvað var að gerast í hjörtum og einkum þó heilum hellisbúanna sem varð til þess 

að þeir hófu að smíða goðsögur utan um tilfinningar sínar? Hvað er þessi ást, þessi 

tilfinning sem við erum enn að reyna að skýra og greina, meðal annars vegna þess að hún 

hefur svo mikil áhrif á líf okkar enn þann dag í dag? 

Mannfræðingurinn Helen E. Fisher greinir mökunarhegðun mannsins í þrjá þætti og segir 

hvern þátt eiga sér rætur langt aftur í þróunarsögu okkar (Fisher, 2000). Þessir þrír þættir 

eru: 

• losti (lust), til þess fallinn að fá okkur til að vilja yfirhöfuð fjölga okkur með 
einstaklingi af okkar tegund 

• aðlöðun (attraction), sem gerir okkur fær um að bera kennsl á og velja 
einstaklinga innan tegundarinnar sem gætu tryggt okkur bestu genin eða gen sem 
fara best við okkar gen 

• tengsl (attachment), sem eru nauðsynleg vegna þess hve mannsbörn eru lengi að 
þroskast og þurfa mikla umönnun á meðan á því stendur að koma þeim til 
manns. 

Fisher bendir á að ekki er sjálfgefið að þessir þrír þættir sem við setjum undir hugtakið 

ást fari saman gagnvart einum og sama einstaklingnum og að í dýraríkinu sé það alls ekki 

þannig, jafnvel ekki hjá þeim dýrum sem ástunda einkvæni. Þannig getur fólk laðast að 
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einum aðila kynferðislega, án þess að vilja nokkuð fleira með viðkomandi hafa, heillast 

af öðrum rómantískt og bundist þeim þriðja með langtíma skuldbindingar í huga enda 

hafa allar þessar kenndir í raun ólíka virkni þó að allar miði þær að því að tryggja 

afkvæmum líf og uppvöxt. Hér eftir verður farið að fordæmi Fisher og aðlöðunarstigið 

kallað „rómantísk ást“, en það er sá hluti þrískiptingarinnar sem erfiðast er að útskýra 

með vísindalegum aðferðum. 

Fisher hefur þó sína kenningu:  

Kenning mín er sú að fuglar og spendýr hafi þróað með sér sérstaka 
„aðlöðunarrás“ í heilanum sem kviknar á þegar einstaklingur sér, heyrir í, 
finnur lykt af eða snertir einhvern sem hentar vel til mökunar – taugaboðarás 
sem framkallar ástand sem manneskjur hafa kallað rómantíska ást.1 (Fisher, 
2000) 

Fisher segir að rómantísk ást finnist hjá mörgum dýrategundum og í öllum samfélögum 

manna þar sem leitað hafi verið að henni. Hún hefur dregið þá ályktun af fjölda rannsókna 

að lífeðlisfræðilega birtist hún í auknu magni taugaboðefnanna dópamíns og 

norepinephrine samfara minnkuðu magni af serótíníni. Hún telur upp fimm einkenni 

rómantískrar ástar: 

• tilfinningu fyrir því að hinn elskaði sé einstakur og afbragð annarra, sem eru 

sennilega verðlaun fyrir að hafa hlýtt kalli náttúrunnar og fundið líffræðilega 

ásættanlegan einstakling til að blanda við genum. Þessi tilfinning hefur enn fremur í för 

með sér að ekki er líffræðilega hægt að vera á aðlöðunarstiginu með fleiri en einum í einu 

þó að hægt sé að upplifa bæði losta og tengsl við aðra á meðan á þessum tilfinningum 

stendur. 

• þráhyggju sem felur í sér að vera stöðugt að hugsa um hinn elskaða, en ástfangnir 

lýsa því að þeir eyði 85% vökustunda í þá iðju. Þessi þráhyggja lýsir sér alveg eins 

efnafræðilega hjá ástföngnum og þeim sem haldnir eru sjúklegri þráhyggju, samkvæmt 

samanburðarrannsóknum sem Fisher vitnar til í greininni. 

• óvenju sterka, en jafnframt valkvæða, athyglisgáfu á allt sem varðar hinn elskaða 

sem lýsir sér í eftirtekt á smæstu smáatriði samfara næstum óeðlilegri afneitun á allt sem 

neikvætt gæti talist. Fisher ber þetta saman við efnafræðiferlið sem fær gæsarunga til að 

fylgja mæðrum sínum og þekkja þær úr hópi allra annarra gæsa. 

 
1 „I theorize that birds and mammals have evolved a specific „attraction circuit“ in the brain that 
becomes active when an individual sees, hears, smells, or touches an appropriate mating partner—a 
neural circuit that creates a condition humans have come to call romantic love.“ 
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• meiri orku og sterkari tilfinningar, bæði jákvæðar og neikvæðar, svo sem minni 

matarlyst, streitu, upphafningu, hærra vitundarstig, aukið næmi, svefnleysi, tilfinningu 

fyrir æðri tilgangi o.s.frv. Þetta kennir Fisher auknu flæði dópamíns um heilann, ekki 

ósvipað því sem gerist við inntöku skynbreytandi lyfja. 

Fisher hefur einnig rannsakað ástarsorg, sem er það ástand sem hinn ástfangni 

kemst í þegar ást er ekki endurgoldin, og áhrif hennar á heilann í greininni Reward, 

Addiction, and Emotion Regulation Systems Associated With Rejection in Love (2010) og 

komist að þeirri niðurstöðu að ástarsorg er í raun heiftarleg fráhvarfseinkenni: 

Rómantísk ást er líkleg til að vera uppbyggileg fíkn þegar ástin er endurgoldin 
en niðurrífandi þegar ástinni er hafnað… rómantísk ást og kókaínfíkn eiga 
það sameiginlegt að virkja þau kerfi í heilanum sem hjálpa okkur að komast 
af, sem skýrir að einhverju leyti hversu sterk þráhyggja tengist hvoru tveggja.2 
(Fisher, et al., 2010)  

Hún telur ástæðuna fyrir því að þessar tilfinningar þróuðust vera þá að þær hvetji hin 

ástföngnu til að berjast við aðra vonbiðla um frjóvgunarréttindi og til að reyna að halda 

fast í þann sem þau hafa sigtað út sem heppilegan genablandara. 

Fisher nefnir að auki níu atriði sem ástfangnir eiga sameiginleg frá sálfræðilegu 

sjónarmiði án þess að beinar lífefnafræðilegar rannsóknir liggi til grundvallar. 

• Ástfangnir verða háðir sambandi við hinn elskaða og upplifa miklar 

tilfinningasveiflur og ólíkar tilfinningar, bæði jákvæðar og neikvæðar. 

• Ástfangnir þrá að ást þeirra sé endurgoldin og að eiga í tilfinningalegu sambandi 

við hinn elskaða 

• Ástfangnir finna til sterkrar samkenndar við hinn elskaða, taka ábyrgð á líðan 

viðkomandi og eru tilbúnir til að fórna ýmsu fyrir hann eða hana. 

• Þeir endurskipuleggja gjarna daglegt líf sitt til að vera til taks fyrir hinn elskaða 

og reyna að geðjast viðkomandi, bæði með útliti og hegðun, breyta jafnvel 

grundvallarlífsskoðunum til að falla betur hinum elskaða í geð. 

• Andstaða og erfiðleikar gera tilfinningarnar oft sterkari – nokkuð sem 

sálfræðingar kalla gjarna Rómeó og Júlíu-áhrifin. Það skýrir mögulega hvers vegna fólk 

heldur áfram að elska einhvern sem geldur enga ást á móti, það ástand verður að 

erfiðleikum sem þarf að yfirstíga og styrkir tilfinningarnar. 

 
2 „Romantic love is likely to be a constructive form of addiction when one's love is returned but a 
destructive form of addiction when one's love is rejected… romantic love and cocaine addiction 
behaviors share survival system activation in the brain, helping to explain the strength of the obsession.“ 
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• Flest sem eru ástfangin upplifa kynferðislega löngun til hins elskaða og þrá að 

sitja ein að kynlífi með viðkomandi. Grunur um hið gagnstæða getur valdið sterkum 

tilfinningum eins og afbrýðisemi og ástarsorg sbr. skýringuna hér að ofan. Þessa þrá telja 

vísindamenn mögulega vera mikilvægustu ástæðuna fyrir því að þessar tilfinningar 

þróuðust. 

• Ástfangnir halda því oft fram að tilfinningar þeirra séu „óviðráðanlegar“ og 

ósjálfráðar. 

• Ef rómantískt samband fær að þróast óáreitt, án utanaðkomandi hindrana eða 

annars konar áfalla, til dæmis ef annar aðilinn vill slíta sambandinu, lýkur þessu stigi á 

sex til átján mánuðum og efnafræði líkamans færist í venjulegt horf. 

Fisher reiknar út meðaltals rökrænan líftíma tengslasambands milli einstaklinga 

af mannkyni og kemst að því að hann sé fjögur ár. Það sé tíminn sem þurfi til að frjóvga, 

fæða og ala önn fyrir afkvæmi þangað til það kemst á þann aldur að samfélagið, afar og 

ömmur, eldri systkini eða aðrir sem hafa hag af því að barnið komist á legg geti tekið við 

umönnun þess og foreldrarnir geti þá endurmetið samband sitt, hvort þau vilji endurtaka 

hringrásina eða leita að öðrum genablöndunarmöguleikum. 

Hún  setur að lokum fram þá kenningu að maðurinn hafi þróað með sér einn eiginleika í 

viðbót til að hafa stjórn á þessum ólíku hvötum: Skynsamlega einkvænishneigð, sem er 

darwinísk að því leyti að afkvæmi þeirra sem höfðu sterkari tengslahneigðir og einbeittu 

sér að því að eiga mörg afkvæmi með sama aðila – og áttu þar af leiðandi gagnkvæma 

hagsmuni af því að vinna saman að því að koma þeim á legg – voru lífvænlegri en 

afkvæmi hinna lostafullu eða hrifnæmu. Samkvæmt kenningum Fisher er það því 

náttúruval sem veldur því að einkvæni er langalgengasta sambandsform manna, ólíkt 

mannapa til dæmis. Hún segir að raðeinkvæni sé manninum eðlislægt, en það er 

algengasta sambúðarformið í heiminum í dag á þeim stöðum þar sem skilnaðir eru leyfðir. 

Þessa ein- eða raðeinkvænishneigð vill hún rekja til þróunar framheila mannsins, sem 

virki sem einhvers konar ritskoðari og skynsemissía sem geti haft stjórn á þessum þremur 

aðalhvötum, losta, rómantík og tengslum, eftir því hvað aðstæður gefa til kynna. Með 

þessum rökum mætti halda fram að þar sem tengslamyndunin er svo ríkur þáttur í því að 

koma mannabörnum á legg leiti fólk ekki á ný mið nema eitthvað sé að gefa sig í 

sambandinu sem það er í, hvort sem það er líkamlegt, félagslegt eða líffræðilegt – að 

framheilinn muni koma í veg fyrir að fólk hegði sér óskynsamlega hvað varðar afkomu 

sína og barna sinna, hvað svo sem losti eða aðlöðun láta á sér kræla í miklum mæli. 
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Félagsfræðiprófessorinn Menelaos Apostolou hefur varið stórum hluta síns 

akademíska ferils í rannsóknir á samböndum og kynferðishegðun, meðal annars frá 

þróunarfræðilegu sjónarhorni. Í grein um rannsókn sem hann og ritfélagar hans gerðu á 

ástæðum þess að fólk er einhleypt og birtist í maí 2020 taka þeir undir kenningar Fisher 

um darwiníska ein- eða raðkvænishneigð: 

… að eiga lífsförunaut sem sér bæði fyrir efnislegum og óefnislegum 
stuðningi getur aukið lífslíkur afkomenda mikið. Þessir þættir hafa styrkt 
þróun sálrænna kerfa eins og rómantískrar ástar og meðvitaða þörf fyrir nánd 
sem hvetur fólk til að leita sér maka og byggja upp langtímasambönd svo vel 
gangi að geta afkvæmi og koma þeim á legg.3 (Apostolou et al, 2020, bls. 2).  

Í greininni segir enn fremur að þar sem hjónabönd hafi lengi fram eftir siðmenningu verið 

ákveðin af foreldrum eða samfélaginu, frekar en af aðilum hjónabandsins sjálfum, hafi 

ýmis færni í tilhugalífi, sem öðrum dýrategundum virðist vera töm, horfið og því séu til 

dæmis margir karlmenn óöruggir þegar kemur að því að sýna konum áhuga eða ganga í 

augun á þeim, daðra, eins og karldýrum annarra tegunda, t.d. fugla, er tamt. Þetta segir 

hann að verði til þess að karlar eigi erfitt með að verða sér úti um maka, sem stuðli að 

einmanaleika og nándarfirrð (Apostolou et al, 2020, bls. 9).  

Sálfræðingurinn Robert Sternberg hefur sett fram svipaðar kenningar og Fisher í 

þríhyrningsmódeli þar sem einhver blanda af nánd, losta og tengslum myndar grundvöll 

allra ástartengsla mannsins, hvort sem er milli barna og foreldra, vina, rómantískrar ástar 

eða almenns kærleika til mannkyns alls. Hann segir að sambönd fólks byggi öll á tveimur 

af þessum þáttum en aðeins rómantíska ástin (eins og við skilgreinum hana hér) búi yfir 

öllum þremur þáttunum. Þá eru einnig athyglisverðar kenningar hans um sögurnar sem 

við búum til um ástina til að segja sjálfum okkur og öðrum, en hann heldur því fram að 

við mótum hugmyndir okkar um hvernig ástin eigi að vera með því að skoða 

ástarsambönd annarra, lesa skáldsögur eða horfa á dægurmenningarefni. Þannig búum 

við smám saman til hugmynd um hvað ást sé eða hvernig hún eigi að vera (Sternberg, 

2016).  

Rómantísk ást er flókið fyrirbæri sem hefur, samanber kenningar Fisher, Apostolou 

og Sternberg um mikilvægi aðlöðunar og tengslamyndunar, þróast sem nauðsynlegur 

þáttur í viðhaldi mannkyns. Ungviði mannskepnunnar kemst mun frekar á legg ef fyrir 

 
3 „…having a partner who provides material and non-material support can greatly increase the survival 
chances of one’s progeny. These factors have favored the evolution of psychological mechanisms such 
as romantic love and the cognitive need for intimacy that motivate people to seek partners and to 
establish long-term relationships so that children can be successfully conceived and nurtured.“ 

http://www.robertjsternberg.com/love/
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hendi eru tveir foreldrar til að draga björg í bú og því hefur þróast viss einkvænishneigð 

þó að stundum sé hún tímabundin og bundin skeiðinu frá frjóvgun og þar til afkvæmi nær 

þeim þroska að geta lifað með stuðningi frá hjörðinni en er ekki ofurháð umönnun 

foreldranna. Meðfram þróun samfélaga manna höfum við hins vegar færst ansi langt frá 

hellisbúunum í ýmsu tilliti og því hefur regluverkið í kringum það að velja sér maka undið 

upp á sig og orðið goðsögum og sögum að bráð. Samkvæmt kenningum Sternberg (2016) 

um sögurnar sem við segjum okkur mótum við hugmyndir okkar um ástina á því hvernig 

við sjáum birtingarmyndir hennar í kringum okkur. Ein birtingarmynd þess hvernig 

rómantísk ást á að vera felst í þeim hlutum og atferli sem við tengjum því að vera ástfangin 

og sýna ást okkar.  

 

1.2 Markaður og hagkerfi 
Þó að samfélög manna hafi gengið í gegnum stórkostlegar breytingar á síðustu þúsundum 

ára, jafnvel síðustu öld, stjórnast rómantísk ást eða aðlöðunin, samkvæmt kenningum 

Fisher og Apostolou, væntanlega enn af svipuðum grunnhvötum. Gríðarlegur fjöldi 

goðsagna er til um fyrirbærið rómantíska ást en í vestrænum samfélögum eru þær furðu 

einsleitar og liggja þétt upp við vestræna hagkerfishugsun. Rómantíska ástin, tilhugalíf 

og neistakveikjur í löngum tengslasamböndum, snúast að miklu leyti um markaðslegar 

birtingarmyndir, bæði beinharðan varning og sölu á hugmyndum og myndmáli.  

Fræðikonan Eva Illouz, sem hefur í aldarfjórðung rannsakað ást og ástarsambönd, 

skrifaði bókina Consuming the romantic utopia: Love and the cultural contradictions of 

capitalism árið 1997, en þar segir:  

Aðeins á okkar tímum hefur rómantísk ást verið svo óafturkræft bundin í 
menningunni og samt hefur einstaklingurinn aldrei fyrr í sögunni verið 
hvattur svo mjög til að tjá rómantískar ástríður sínar á skapandi og 
sjálfsprottinn hátt. Það er á þessu rófi meðvitundar, á milli vonbrigða þeirrar 
vitneskju að líf okkar er ekki annað en fölleitur skuggi vélframleiddra drauma 
og útópíu skapandi sjálfsköpunar einstaklingsins, sem rómantíska ástin býr í 
samtímanum.4 (Illouz, 1997, bls. 153) 

 
4 „At no time as in ours has romantic love seemed so irreversibly captive to the scripts of culture yet at 
no time as in ours has the individual been so encouraged to express creatively and spontaneously his or 
her romantic passions. It is in this consiousness, split between the disenchanted knowledge that our 
lives are the pale shadows of powerful machine produced dreams and the utopia of the individual’s 
creative self-fulfillment that romantic love situates itself in contemporary culture.“ 
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Í bókinni fjallar Illouz meðal annars um þær ímyndir sem við tengjum við sanna ást og 

hvernig þær eru oftar en ekki tengdar veraldlegum eignum eða upplifunum sem fást fyrir 

fé. Henni verður tíðrætt um frelsi einstaklingsins og hugmyndina um það í þessu 

samhengi, en sú hugmynd er einnig rótgróin í kapítalismanum. Hún bendir á að löngu 

fyrir eigingjarna einstaklingshyggju kapítalismans hafi rómantísk ást fagnað siðlegri 

einstaklingshyggju þar sem frelsi einstaklingsins til að velja (í því tilfelli í ástum) er 

hampað, sem í víðara samhengi hefur gefið heimsmynd iðnaðarkapítalismans byr undir 

báða vængi (Illouz, 1997, loc 164).5 

Rómantísk ást hefur löngum verið tákn uppreisnar einstaklingsins gegn ríkjandi 

kerfi. Í annarri bók, The End of Love, sem kom út árið 2018, fjallar Illouz um þróun 

hjónabandsins sem stofnunar innan samfélagsins og þess hvernig uppreisn gegn því var í 

raun uppreisn gegn samfélaginu öllu, bæði feðraveldinu, trúarlegum yfirvöldum og 

samfélagslegu taumhaldi (Illouz, 2018, bls. 6). Og þó að sögurnar sem af ástinni voru 

sagðar hafi oftar en ekki endað illa (Rómeó og Júlía, Tristan og Ísold, Orfeus og Evridís) 

sem áminning um það hversu hættulegt það er að láta undan löngunum sínum og berjast 

fyrir frelsi einstaklingsins voru dauðdagar elskendanna í lok allra þessara sagna lofgjörð 

til píslarvættis frelsisins sem birtist í því að láta ekki kerfið stjórna tilfinningum sínum og 

þrám, siðleg einstaklingshyggja sem ber nánast í sér skyldu til að framfylgja löngunum 

sínum. Í rómantíska gamanleiknum sem hófst hjá Grikkjum, þróaðist áfram hjá 

Rómverjum og blómstraði á endurreisnartímanum fann ungt fólk frelsi og svigrúm til að 

gera uppreisn gegn yfirvaldinu og foreldrum sínum. (Illouz 2018, bls. 6) 

Ein ástæða þess hversu auðvelt var að tengja ástina við neyslu var hin kapítalíska 

hugmynd um frelsi, en í henni felst meðal annars frelsið til að njóta, sem er í beinu 

samhengi við frelsið til að neyta. Grunnstoð allrar neyslu umfram nauðþurftir byggir á 

því að fólk láti undan löngunum sínum, að venjulegt fólk noti kaupmátt sinn til að kaupa 

það sem hugurinn, hjartað og sálin girnast og telja sig verða að öðlast. Það er því ekki 

skrýtið að hugmyndin um rómantíska ást sem gæti endað með hamingjusömu lífi til 

æviloka, og er oftar en ekki markaðssett sem eitthvað sambland af því og „list 

augnabliksins“, og hugmyndin um að hægt sé að kaupa allt, meira að segja hamingjuna, 

fari vel saman.  

 
5 Við skrif ritgerðarinnar var notast við tvær útgáfur af bókinni, bæði prentaða og á Kindle. Þær eru 
samhljóða en vísanir eru ólíkar þar sem á kyndlinum er aðeins hægt að visa í staðsetningar en ekki 
blaðsíðutals. Ég ákvað því að setja báðar útgáfur í heimildaskrá. Þar sem vísað er í loc. en ekki bls. er átt 
við kyndilútgáfuna.  
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Í grein sinni, Menningariðnaður: upplýsing sem múgsefjun, sem kom út árið 1947 

og birtist á íslensku í þýðingu Benedikts Hjartarsonar árið 2003, settu þeir Max 

Horkheimer og Theodor Adorno fram þá kenningu að dægurmenningariðnaðurinn (sem 

á þeim tíma samanstóð af kvikmyndum, tímaritum og útvarpi) sé tól kapítalismans til að 

stýra almenningi í átt að aðgerðaleysi og gervisátt svo fólk verði hlutlaust og rólegt, sama 

hversu erfiðar eða þvingandi aðstæður þess eru. Þeir halda því fram að dægurmenningin 

sé einföld og auðmelt, leiki á grunntilfinningar eins og losta, reiði, öfund og ást og veiti 

þannig bæði stýrða gerviútrás fyrir óþægilegar tilfinningar og ýti undir falskar þarfir sem 

aðeins varningur markaðarins geti uppfyllt.  

Á fjórða áratug síðustu aldar, þegar fjöldaframleiðsla og aukin tækni gerði fleiri 

en þeim auðugustu kleift að kaupa eftirsóttan varning, varð til skýr hugmyndafræði um 

hvað telst eftirsóknarvert. Og eitt af því sem auðvelt var að markaðssetja sem 

eftirsóknarvert er rómantísk ást, sem þrátt fyrir uppreisnareðli sitt hafði verið vel og 

rækilega markaðssett öldum saman og varð að auki auðveldlega innlimuð í 

hugmyndafræði neyslunnar. „Þannig reynist menningariðnaðurinn … vera sjálft mark 

frjálshyggjunnar … því sem veitir mótspyrnu er aðeins þyrmt ef hægt er að innlima það“ 

(Horkheimer og Adorno, 1947/2003, bls. 243).  

Rómantísk ást (samkvæmt skilgreiningu markaðarins og dægurmenningarinnar) er 

þrungin mótsögnum, hún upphefur einstaklingshyggjuna en er samt ekki meðvituð eða 

skynsamleg, hún lætur ekki stjórnast af öðrum, af praktík eða skyldu heldur einhverju 

óskilgreinanlegu, nánast guðlegu, hún er hedónísk og eltir nautn augnabliksins og útópísk 

þar sem hugmyndin um hana er í eðli sínu hugmyndin um alsælu, fullkomið ástand þar 

sem ekkert skiptir máli nema ástin.  

Ástin varð því tákn skilgreiningar á sjálfi sem snerist um hluti og hugmyndir 
eins og æsku, fegurð, þokka, glamúr og tál. Þessar auglýsingar tengdu 
rómantík ekki bara við hugmyndir um æsku og fegurð, sköpun og 
sjálfstjáningu heldur líka við spennu, ævintýri, framandleika og  sterka 
upplifun  reynslu sem var merkingarbær í sjálfri sér.6  
(Illouz, 1997, bls. 36) 
 

 
6 „Love was thus made to reinforce a definition of selfhood centered around the commodities that 
provided youth, beauty, charm, glamour and seductive power. These advertisments systematically 
associated romance not only with motives of youth and beauty, creativity and spontaniety but also with 
themes of thrill, adventure, exoticism and intense experience for its own sake.“ 
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Ástin er markaðssett sem eitthvað sem allir eiga skilið, jafnvel heimtingu á að upplifa7, 

ríkir sem snauðir, fallegir sem ljótir, skemmtilegir sem leiðinlegir. Enginn getur samt 

gefið skothelda formúlu fyrir því hvernig á að öðlast hana enda er óskilgreinanleiki eðli 

hennar. En ekki ber að örvænta þó að ástin virðist utan seilingar; það er hægt að fjárfesta 

í varningi og iðka hegðun, langoftast neysluhegðun, sem skilgreinir og felst í því að vera 

ástfangin og mun mögulega færa þig nær hinum sjálfsögðu mannréttindum ástarinnar 

(Illouz, 1997, bls. 39). 

Áður en lengra er haldið má kannski víkja aðeins að tilgangi og markmiðum 

auglýsinga í samfélaginu. Eitt sterkasta tungumál menningariðnaðarins er auglýsingar, en 

samkvæmt Horkheimer og Adorno eru þær bæði „lífselexír“ hans og „vígi 

drottnunarvalds hins frjálsa markaðar“ (1947/2003, bls. 266). Auglýsingar hafa tvíþættan 

tilgang sem skarast og rennur saman. Annars vegar eru þær tilkynningar, mikilvægt tæki 

til að miðla upplýsingum til þegna frá yfirvöldum, og hins vegar tæki markaðarins til að 

sannfæra neytendur um kosti varnings síns. Þessi tvíþætti tilgangur skarast síðan þegar 

yfirvöld hvetja til dæmis þegna sína til að neyta hollari fæðu eða fara á kjörstað, þ.e. beita 

aðferðum markaðarins til að hvetja þegna til vissrar hegðunar og að sama skapi þegar 

fyrirtæki tengja nafn sitt eða vörumerki við mannréttindabaráttu eða góðgerðamál. Af því 

leiðir að við, þegnar og neytendur, upplifum auglýsingar á flókinn hátt, bæði með 

rökhugsuninni og tilfinningunum. Auglýsingar frá yfirvöldum hafa skipunarmátt sem 

síðan tengist yfir í auglýsingar fyrirtækja á varningi sínum. Það er því ekki skrýtið að við 

séum ginnkeypt fyrir skilaboðum úr auglýsingum, ekki síst þegar þau spila á tilfinningar 

okkar.  

Myndmál auglýsinga nýtir sér og endurskapar hina rómantísku hugmynd um 

ástina, bæði til að selja varning og selja hugmyndina áfram. Horkheimer og Adorno benda 

á að ekki er alltaf verið að selja varning beint, „á stríðstímum er haldið áfram að auglýsa 

vörur sem eru orðnar ófáanlegar, til þess eins að vald iðnaðarins sé sýnilegt“ (1947/2003, 

bls. 266). Þessu til staðfestingar má benda á athyglisverða grein sem birtist í vefútgáfu 

bandaríska tímaritsins Vanity Fair 22. apríl 2020, þar sem bent er á að stórfyrirtæki í 

Bandaríkjunum auglýsa á tímum heimsfaraldurs hið magnþrungna „ekkert“. Þar er lýst 

 
7 Eins og segir í inngangi verður eitruð karlmennska ekki til umfjöllunar í þessari ritgerð en hér má samt 
nefna svokallaða „Incels“, eða Involuntary Celibates, sem eru upp til hópa ungir, hvítir, gagnkynhneigðir 
karlmenn sem eiga erfitt með að finna konur til að eiga í ástarsamböndum við eða stunda með kynlíf. 
Þeir eru þúsundum saman, sumir segja hundruðum þúsunda, í spjallhópum á netinu þar sem þeir tala 
niðrandi um konur sem þeim finnst að skuldi sér ást og kynlíf, sem rímar við skilaboð markaðarins um að 
allir eigi slíkt skilið, jafnvel heimtingu á því (Tomkinson et al, 2020).  



 

 18 
 
 

auglýsingum þar sem tónlist svífur yfir myndum og myndskeiðum af tómum borgum, 

höndum sem snertast gegnum gler og grímuklæddu sjúkrastarfsfólki. Hvergi sést í vöru 

en í lokin kemur vörumerkið og í kjölfarið hvatningarorð um að halda sig heima við og 

hlýða fyrirmælum. (Borden, 2020)Þarna má sjá skýrt dæmi um hvernig vörumerki tengja 

sig við hugmyndir og búa um leið til myndmál fyrir tilfinningu eða aðstæður. 

Menningariðnaðurinn bjó smám saman til myndmál fyrir rómantík til að 

neytendur þekki umsvifalaust rómantískar aðstæður; bíóferð er rómantísk, gönguferð á 

hvítri sandströnd er rómantísk og líka fallegar gjafir, akstur í blæjubíl og ferðalag á 

framandi slóðir. Við erum sammála um þessar hugmyndir og við þekkjum þetta myndmál. 

Illouz (1997) gerir meðal annars grein fyrir rannsókn þar sem hún ræddi ýmsa þætti ástar 

og ímynda hennar við fimmtíu einstaklinga og í ljós kom að flestir greina rómantískt 

myndmál á svipaðan hátt þrátt fyrir ímyndaða einstaklingsupplifun. Þetta myndmál er 

mest tengt neyslu, beint eða óbeint: Máltíð á veitingastað, akstur í flottum bíl, ferðalag til 

útlanda; undirbúningur fyrir stefnumót sem felst í því að nota ýmsan varning til að gera 

sig aðlaðandi er vel þekkt og inngróin birtingarmynd rómantíkur og það að kaupa 

eitthvað, kampavín, afskorin blóm, ný föt eða skartgripi og aðrar gjafir er órjúfanlegur 

þáttur í rómantísku atferli. 

Hið rómantíska myndmál auglýsinga og þar af leiðandi neysluiðnaðarins er í 

tveimur lögum og vísar bæði til varnings og hegðunar:  

Fyrst má telja neyslu á vörunni sem verið er að auglýsa, sem ég kalla beina 
neyslu. En rómantík er líka tengd annarri tegund neyslu sem aldrei er vísað 
til beint: Þess sem parið er að gera sem oft má lýsa sem neyslu á virkni… til 
þess er aldrei vísað beint sem neyslu en frekar sem hluta af myndmáli sem 
gerir athöfnina rómantíska á „náttúrulegan“ hátt.8 (Illouz, 1997, 37)  

Þannig er visst hringferli í viðhaldi hugmyndarinnar um rómantíska ást í markaðsvæddum 

heimi, myndmálið nærir hugmyndina og varningurinn selur hana síðan sem staðreynd 

með vísan í myndmálið sem þjónar þeim tilgangi „að staðfesta kerfið með því að setja 

það saman“ (Horkheimer og Adorno, 2003, bls. 238).  

En hugmyndin um ástina og markaðinn snýst ekki bara um veraldlega hluti. Á 

markaðstorgi ástarinnar er skipt með tilfinningar. 

 
8 „The first is the consumption of the product being advertised, what I call candid consumption. But 
romance is also associated with another type of consumption, never explicitly referred to: the activity in 
which the couple is engaged, which often consists in the consumption of leisure…never referred to 
directly as objects of consumption but are insinuated into a scene as part of what makes it „naturally“ 
romantic.“ 
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1.3 Ástarkraftur og ástarveitur 
Árið 1991 spurði dr. Anna Guðrún Jónasdóttir, nú prófessor emerita við Háskólann í 

Örebro í Svíþjóð, spurningar í doktorsritgerð sinni og setti í kjölfarið fram kenningu um 

ástarkraft kvenna í bókinni Love Power and Political Interests – Towards a Theory of 

Patriarchy in Contemporary Western Societies. Spurningin er einföld: Af hverju miðar 

svo hægt í átt til jafnréttis á Vesturlöndum, þrátt fyrir lagasetningar og yfirlýstan vilja? 

Anna kemst að þeirri niðurstöðu að skoða þurfi samskipti kynjanna með hliðsjón af 

kynferði og ást frekar en hagkerfi og vinnu. Hún svarar spurningunni um af hverju 

samfélagið hefur ekki færst nær jafnrétti með eftirfarandi fullyrðingu:  

Svar mitt við spurningunni „hvað er verið að gera okkur?“ sem konum í 
vestrænu frjálsu jafnréttissamfélagi í feðraveldi er að karlar arðræna ákveðna 
orkuuppsprettu í konum, nefnilega ástarkraftinn. Um þetta snýst vestræn 
kynjabarátta í samtímanum.9 (Jónasdóttir, 1991, bls. 212)  

Samkvæmt Önnu er mikilvægt að hafa ástarkraftinn til hliðsjónar þegar verið er að kanna 

bæði samskipti kynjanna sem kynja og í framhaldi í öllum félagslegum samskiptum 

kynjanna (Jónasdóttir, 1991, bls. 219). 

Ástarkrafturinn er, samkvæmt kenningum Önnu, sá sköpunarkraftur sem felst í því 

að búa til og ala upp einstaklinga og sem slíkur grundvöllurinn að samfélagi manna, það 

sem nærir og endurnýjar lífsþrótt, öryggi og vellíðan.  

Mennsk ást er óviðjafnanleg og einstök merkingarbær líffélagsfræðileg 
orkulind og virkni, nauðsynleg til vaxtar og viðhalds einstaklingum og 
mennsku, mögulega frelsandi, en sem einn getur arðrænt annan.10 
(Jónasdóttir, 2018, bls. 18) 

Anna notar kenningar Marx um vinnuaflið til hliðsjónar í greiningu sinni á ástarkraftinum 

sem hún segir að sé, eins og vinnuaflið, bæði nýtanlegur og firrtur frá framleiðandanum 

og að í samtímanum hvíli feðraveldið á þessari nýtingu ástarkrafts kvenna á sama hátt og 

vinnuaflið nýtist auðmagnseigandanum. Hún vísar enn fremur í Marx þegar hún segir að 

vinnuaflið og ástarkrafturinn séu sambærileg til sköpunar og viðhalds samfélaga, kraftur 

 
9 „My answer to the question „What is being done to us?“ as women in the free and equal, yet still 
patriarchial Western society is that men exploit a certain power resource in women, mainly the power 
of love. This is basically what the contemporary, Western sex-struggle is about.“ 
10 „Human love is a theoretically significant biosocial power and practice sui generis, necessary for 
human growth, potentially liberating, yet exploitable by some in others.“ 
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til breytinga sem einnig sé hægt að nýta með því að ná yfirráðum yfir honum án þess að 

framleiða hann sjálfur (Jónasdóttir, 2018, bls. 13).  

Anna segir enn fremur að vegna stöðu kvenna sem „hins kynsins“ sem sé skilgreint 

út frá þörfum aðalkynsins, karla, hafi þær ekki vald til að nota ástarkraftinn fyrir sjálfar 

sig eða ákveða yfirhöfuð hvernig honum skuli beitt (Jónasdóttir, 1991, bls. 222). Anna 

telur að í nánum tilfinninga- eða ástarsamböndum séu konur tilfinningalegar orkuveitur, 

ástarveitur, og þangað sæki karlar styrkingu á sjálfsmynd sinni og endurframleiði þannig 

vald sitt, að vald karla sé þannig uppsöfnuð ást frá ástarveitum, sem eru í nær öllum 

tilfellum konur, á sama hátt og vald auðmagnseigenda sé uppsafnað vinnuafl alþýðunnar 

hjá Marx. Konur fái hins vegar ekki samsvarandi staðfestingu á gildi sínu frá körlum 

(Jónasdóttir, 2018, bls. 25) en að bæði körlum og konum finnist þetta eðlilegt ástand. Hún 

segir að:  

…ríkjandi félagsleg norm sem fylgja okkur frá fæðingu og hafa stöðug áhrif 
í kringum okkur og í huga okkar segja að karlar hafi ekki bara rétt á ást 
kvenna, umhyggju og hollustu heldur hafi þeir einnig rétt til að fá útrás fyrir 
þörf sína fyrir konur og frelsi til að taka það sem þeir þurfa. Konur hafi á hinn 
bóginn rétt til að gefa af sér en mjög takmarkað viðurkennt frelsi til að taka 
það sem þær þurfa. Þannig geta karlar haldið áfram að taka umtalsvert meira 
af lífsorku kvenna og getu en þeir gefa af sér til kvenna11. (Jónasdóttir, 1991, 
bls. 36)  

Anna orðar það svo að ástarhagkerfið sé smættuð mynd af heiminum þar sem konur megi 

hafa áhrif en ekki völd, og réttindi sem manneskjur en ekki sem konur (bls. 38). Kenning 

hennar er sú að til þess að ná framförum í átt til kynjajafnréttis verði að rannsaka 

ástarsamskipti kynjanna ekki síður, og jafnvel frekar, en efnahagsleg og félagsleg 

samskipti þeirra þar sem það samskiptamynstur sem hefur yfirhöndina í dag gangi út á að 

konur gefi körlum ástarkraft sinn af fúsum og frjálsum vilja sem þar með nýtist ekki þeim 

sjálfum (Jónasdóttir, 1991, bls. 221). 

Ef við skoðum ástarmarkaðinn, þar sem karlar og konur mætast til að skiptast á ást 

og velja sér maka, út frá þessu sjónarhorni kemur í ljós að einnig þar gefa konur meira en 

þær fá og að einnig þar taka þær ábyrgð á samskiptunum, hvort sem þær eru í hlutverki 

geranda eða ekki. Eva Illouz bendir á að konum sé kennt, bæði af sálfræðingum og 

 
11 „…prevailing social norms accompanying us from birth and constantly in effect around and in us say 
that men not only have the right to womens love, care and devotion but also they have the right to give 
vent to their need for women and the freedom to take for themselves. Women on the other hand have 
the right to freely give of themselves but a very limited legitimate freedom to take for themselves. Thus 
men can continually appropriate significantly more of women’s life force and capacity than they give 
back to women.“ 
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staðgenglum þeirra, kvennablöðum og dægurmenningunni, að vonbrigði þeirra í ástum 

séu þeim sjálfum að kenna; að vanlíðan byggi fyrst og fremst á viðbrögðum sjálfsins við 

áreiti, frekar en áreitinu sjálfu og að sjálfið geti sjálfu sér um kennt að þurfa þessa 

utanaðkomandi viðurkenningu (Illouz, 2012, bls. 151). Konur bera því líka ábyrgð á eigin 

þörf fyrir félagslega viðurkenningu og er í raun bannað að álasa öðrum en sjálfum sér ef 

þær upplifa sársauka, svik eða skort í ástum því náin samskipti í nútímanum eru jú byggð 

á samningsbundnu frelsi og það frelsi útilokar að sá sem dregur sig í hlé eða lokar á 

ástarsamband beri nokkra ábyrgð þar sem tilfinningar viðkomandi hafa breyst og það er 

ekkert um það að fást (Illouz, 2012, bls. 148). Þannig er höfnun frá karlmanni alltaf 

persónulega á ábyrgð konunnar sem verður fyrir henni, hvort sem það er vegna þess að 

hún er ekki nógu góð eða af því að hún tekur höfnuninni of alvarlega. Og þar sem 

feðraveldið kveður á um að viðurkenning karla sé grundvallaratriði fyrir bæði karla og 

konur (Illouz, 2012, bls. 155) er viðurkenning karlmanns á konu, sem líklegast er að hún 

fái gegnum áhuga hans á henni sem ástarveitanda og kynveru, staðfesting á gildi hennar 

sem manneskju, staðfesting sem aðeins verður viðhaldið með því að gefa meiri ást. Í þessu 

samhengi má einnig tengja við kenningu kvikmyndafræðingsins Lauru Mulvey um „the 

male gaze“ (Mulvey, 1975) sem Helga Kress þýddi svo vel sem „hið fallíska augnaráð“ í 

tímamótagrein sinni um Tímaþjófinn eftir Steinunni Sigurðardóttur (Helga Kress, 1988) 

og Soffía Auður Birgisdóttir lýsir svona í grein um Ódysseif eftir James Joyce sem birtist 

í Tímariti Máls og menningar árið 1994:  

Hið fallíska augnaráð markar konum bás sem viðföngum karlmanna; þær 
missa einstaklingsstöðu sína, verða líkamar án sálar, kynferðislegir þolendur 
þess sem glápir. Ef kona vill ekki þola slíka stöðu og vill skerast úr leik, þá er 
hún úr leik, það er að segja ekki gjaldgeng í heimi karlmanna lengur. (bls. 54)  

Í greininni Loving him for who he is eftir Lenu Gunnarsson (2014) er bent á að rökrétt sé 

að ástarsambönd ættu að byggja á gagnkvæmri ást, þ.e. því að báðir aðilar gefi af sér það 

sem hinn þarf og ef raunin er ekki sú ætti sá eða sú sem fær þörfum sínum ekki fullnægt 

að yfirgefa sambandið. Rannsóknir sýni hins vegar að í flestum gagnkynja samböndum 

upplifi konan stöðugan skort á ást og fái ástarþörfum sínum ekki fullnægt án þess að það 

leiði beint af sér að hún slíti sambandinu (Gunnarsson, 2014, bls. 97). Konur, segir 

Gunnarsson, hafa tilhneigingu til að gefa tilfinningum karlmanna mun meira vægi en 

sínum eigin í samböndum og styðja þannig við valdastrúktúr þar sem tilfinningar og þarfir 

karlmannsins eru „normið“ og ef konan þarf eitthvað annað eða öðruvísi er það „frávik“ 

(Gunnarsson, 2014, bls. 99-100). Karlmenn þurfi því aldrei að biðja um staðfestingu á 
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réttmæti krafna sinna eða tilfinninga því konur gefi þá staðfestingu alltaf án þess að vera 

beðnar (Gunnarsson, 2014, bls. 101). Konur hins vegar smætti sínar þarfir og skoðanir og 

ef þær láti í ljós tilfinningar sem eru í andstöðu við viðhorf karlsins verði þau fljótt 

sammála um að þær tilfinningar séu rangar. Þannig verða konan og hennar þarfir oft 

„vandamálið“ í sambandinu, bæði frá sjónarhóli hans og hennar, hann getur ekki sett sig 

í hennar spor og hún getur ekki gefið sínum þörfum og þrám sama vægi og hans 

(Gunnarsson, 2014, bls. 103). Sjálfsmynd kvenna verður því sú að þær séu gallaðar og 

eigi því ekki skilið nema brot af þeirri ást sem þeim finnst svo sjálfsagt að gefa 

karlmönnum og körlum finnst svo sjálfsagt að fá. Gunnarsson bendir á að í sambandi þar 

sem hlutföllin milli þess að gefa og þiggja eru ójöfn, eins og þau eru milli kynjanna í 

gagnkynja samböndum þar sem karlmenn virðast fá meira af óskilyrtri ást en konur, 

verður til stöðug skortstaða þar sem konan upplifir minnstu viðleitni karlmanns til að 

skilja hana eða veita þessa eftirsóknarverðu, óskilyrtu ást (ef hann kemur óumbeðinn 

heim með blóm, bryddar upp á samræðum um tilfinningar hennar að fyrra bragði o.s.frv.) 

sem mun stærri yfirlýsingu um ást en tilefni virðist til.  

Ástarkrafturinn er samfélaginu nauðsyn, ekki bara körlum, og konur taka, 

samkvæmt Önnu G. Jónasdóttur, oftar en ekki skilyrðislausa ábyrgð á öllu sem viðkemur 

félagslegu tengslaneti, umönnun og tilfinningaumsjón í samfélaginu. Ástin sem konur fá 

er hins vegar oftar en ekki skilyrt við þá ást sem þær láta af hendi. Með öðrum orðum 

hafa þær ekki vald yfir því hvort þær gefa ást ef þær ætla að fá hana til baka, öfugt við 

karla sem fá ást skilyrðislaust. Sem getur valdið ójafnvægi á hinum frjálsa markaði.  

 

1.4 Framboð og eftirspurn  
Lögmálið um framboð og eftirspurn á við í ástarhagkerfinu eins og annars staðar og þar 

getur komið upp skortstaða. Það gerist þegar ástin er af skornum skammti eða ekki 

aðgengileg, þegar auðmagn hennar ýmist gengisfellur (eins og vill gerast eftir að mesti 

boðefnabríminn er horfinn og pör færast yfir á tengslastigið) eða þegar hinn elskaði, sem 

er ekki bara viðskiptafélagi um sameiginlegan ávinning heldur líka „hinn útvaldi“, sjálf 

uppspretta ástarinnar og næring hennar, ákveður að fjarlægja framlag sitt úr lífi hins 

ástfangna. Þetta getur haft sömu áhrif og harkaleg afeitrun þar sem sumir vísindamenn 

telja rómantíska ást eða ást á aðlöðunarstigi jafn ávanabindandi og kókaín. Einkenni 

ástarsorgar geta verið hiti, kvíði og órói, minni matarlyst, höfuðverkir, andardráttar- og 

hjartsláttartruflanir, einbeitingarskortur, depurð, meltingartruflanir og 
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sjálfsmorðshugsanir, ekki ólík einkenni og í alvarlegum eiturlyfjafráhvörfum. Eins og 

segir í grein í tímaritinu The American Journal of Drug and Alcohol Abuse eru engar 

læknisfræðilegar skilgreiningar til á ástarfíkn en þar er jafnframt sagt að hún virðist lýsa 

sér á svipaðan hátt og þegar fólk er háð örvandi efnum, alsæla og ástríða í nálægð við 

ástarviðfangið, neikvæðar tilfinningar, vanvirkni og svefntruflanir þegar fráhvörf eiga sér 

stað. Langvarandi ástarsorg getur valdið þunglyndi, kvíða og sinnuleysi og jafnvel leitt 

til sjálfsvíga. (Reynaud et al., 2010, bls. 263 og Winch, 2018) 

Þá er hugtakið „broken heart syndrome“ stöðugt að ryðja sér til rúms í 

læknisfræði, en það lýsir sér svipað og hjartaáfall nema hvað engin merki eru sýnileg um 

stíflaðar æðar eða önnur ytri einkenni. Konur eru líklegri en karlar til að upplifa þessa 

tegund vanlíðunar sem getur bæði orsakast af dauða ástvinar en ekki síður af skilnaði, 

lokum ástarsambands og svikum eða höfnun í ástum. (Mayo Clinic Staff, 1998-2020)  

Ástarsorg getur samkvæmt þessu leitt til ýmissa alvarlegra heilsufarskvilla, jafnvel dauða. 

Hún er því lífshættulegt fyrirbæri og í raun furðulegt að hún skuli ekki hafa verið meira 

rannsökuð með tilliti til hagrænna þátta. Það ætti því að vera samfélaginu í hag að draga 

úr henni eins og mögulegt er.  

Hugmyndin um ástina sem særir á sinn veglega sess í menningunni, samanber 

þann fjölda dægurlaga sem fjalla um efnið og bera titla eins og einfaldlega Love Hurts. 

Eva Illouz, sú hin sama og skrifaði bækurnar um ástina og kapítalismann, og ástarlokin, 

sem vitnað hefur verið til hér sendi einnig frá sér bókina Why love hurts þar sem hún 

rannsakaði menningarfyrirbærið ástarsorg. Þar byggir hún á fyrri rannsóknum sínum um 

hvernig rómantísk ást er framleidd en kannar svo hvernig hún þrífst á samskiptamarkaði 

þar sem eigast við einstaklingar í ólíkri valdastöðu og hvernig það ástand gefi vald til að 

skilgreina skilmála ástarinnar (Illouz, 2012, bls. 6). Hún segir enn fremur að þjáning 

nútímafólks vegna ástar stafi að nokkru leyti af óreiðunni sem skapaðist þegar skipulagið 

sem fylgdi stéttaskiptingu og kynjahlutverkum riðlaðist í byrjun 20. aldar og í staðinn 

kom ekkert regluverk heldur bara hugmyndir um hvernig hlutir ættu að vera og ófullnægja 

þegar þeir eru ekki þannig, sem fór ágætlega saman við uppgang markaðshagkerfisins þar 

sem ófullnægja er góð forsenda viðskipta eins og rakið er hér að framan.  

Á nítjándu öldinni var harmræn ást í tísku, jafnvel frekar en sú hamingjusama sem 

leiddi af sér hjónaband og alsælu (Illouz, 1997, bls. 30). Illouz bendir einnig á að á þeim 

tíma var ástarsorg opinberlega frekar karllæg þjáning, þar sem það að eiga fjölskyldu og 

eiginkonu var félagslegt grundvallaratriði fyrir karla og þeir áttu því meira undir 

velgengni á því sviði en í dag, þegar velgengni og karlmennska er mæld í öðrum afrekum 



 

 24 
 
 

(Illouz, 2012, bls. 63). Reyndar bendir hún líka á að karlar höfðu sterkari rödd í 

bókmenntum og listum þess tíma og nánast má öruggt telja að konur hafi einnig þjáðst 

vegna ástar, þar sem þær áttu ekki síður allt sitt félagslega samhengi undir því hvort þær 

voru giftar eða ekki en höfðu síður vettvang eða rödd innan samfélagsorðræðunnar.  

Öldum saman var makaval skipulagt í þaula af foreldrum brúðhjónanna og 

fulltrúum samfélagsins, þannig að sjálfsákvörðunarréttur einstaklinga, smekkur eða 

aðlöðun var ekki til umræðu (Apostolou et al., 2020, bls. 2). Á nítjándu öld varð leitin að 

maka frjálsari en jafnframt bundin í regluverk, einhver hegðun var „rétt“, önnur „röng“ 

eða ámælisverð. Í dag er því hins vegar þannig farið að samkvæmt goðsögulegu 

hugmyndinni lýtur rómantíska ástin engum reglum. Það er nánast trúarleg reynsla að vera 

ástfanginn, það „gerist“ bara og líf- og félagsfræðilegar skýringar mega sín lítils gegn 

upphafinni upplifuninni. Ólíkt trúarbrögðum, sem hafa mjög skilgreint regluverk sem 

hægt er að fylgja þegar reynir á trúna, er ástin í dag nánast skilgreind út frá því að vera 

laus við slíkt og þegar hin óskilgreinda tilfinning dvínar (sem hún hlýtur að gera innan 

átján mánaða samkvæmt kenningum Helen Fisher) eru engin bönd nógu sterk, hvorki 

fjölskyldubönd, hjónabönd, vinabönd, heiður eða hagræði, til að halda ef annar aðilinn 

vill út. Samhliða er þetta óskilgreinanlega fyrirbæri og ástand markaðssett sem það 

eftirsóknarverðasta í heimi, sérstaklega fyrir stúlkur og konur sem eru aldar upp í því frá 

blautu barnsbeini að ástin sé það sem þær eigi að sækjast eftir og gefi þeim gildi (Illouz, 

2012, 138 og 155). Þegar saman fara óraunhæfar væntingar, sterkar tilfinningar og 

óöryggi gefur auga leið að ástarsorg er frekar algengt ástand. 

Í dag má segja að konur séu betur undir það búnar af menningunni að lenda í 

ástarsorg en karlar þó að auðvitað megi deila um hvort fráhvörf þeirra séu sterkari eða 

sorgin dýpri. Kennslugögn ástarinnar eru aðallega ástarsögur, prinsessumyndir Disney, 

sjálfshjálparbækur og rómantískar gamanmyndir, að ógleymdri mettun markaðarins af 

rómantísku myndmáli, og þau eru einkum ætluð stelpum og konum. Samkvæmt þessum 

gögnum er hamingja af ástarvöldum svo eftirsóknarverð að hún hreinlega gerir lífið þess 

virði að lifa því. Þjáningin sem ástin getur valdið er einnig kynnt sem nauðsynleg og 

jafnvel eftirsóknarverð líka, stundum sett fram sem einhvers konar þrautabraut þar sem 

sú sem elskar verður að þjást til að eiga skilið sæluna sem fylgir sannri ást. 

Lesendum ástarsagna er til dæmis kennt að það muni koma hnykkir á ástina en 

það sé fjarri því næg ástæða til að hætta að trúa á hamingjusöm til æviloka, ef viðkomandi 

bara elskar nógu mikið og viðheldur fráhvarfseinkennunum, ef svo má segja, muni 

ástarviðfangið skila sér til baka að lokum. Þessi mynsturkennsla verður svo til þess að 
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konur halda kannski frekar og lengur í vonina um að úr vonlausum ástarsamböndum 

rætist, samanber Scarlett O’Hara sem segir í kvikmyndastórvirkinu Gone With the Wind 

(1939) þegar hún horfir á eftir Rhett Butler hverfa út í nóttina eftir að hann hefur sagt 

henni að honum sé sama um hana og afdrif hennar: „I’ll go home. And I’ll think of some 

way to get him back. After all… tomorrow is another day!“ og Fríðu í Disney-myndinni 

Fríða og dýrið sem trúir því staðfastlega að hún geti lokkað góðmennið út úr dýrinu. Í 

þrautseigjunni við að elska einhvern sem ekki endurgeldur, að brydda brúðarskó þó að 

allar líkur bendi til þess að önnur verði húsfreyja á Melum, virðist felast einhvers konar 

dyggð. Harmleikurinn er göfgaður eins og Horkheimer og Adorno benda á: „Svona er 

lífið: erfitt en einmitt þessvegna svo dásamlegt og heilbrigt.“ (1947/2003, bls. 259) og 

þannig innlimaður í óumflýjanlegan raunveruleika. Það má velta fyrir sér hvers vegna svo 

sé, hvers vegna ekki hafi verið unnið markvisst í því að uppræta þessa hugmynd um 

dyggðir ástarsorgarinnar eða fráhvarfsins, þar sem fólk í ástarsorg, hvað þá langvarandi, 

er ekki góðir starfskraftar, neytendur eða samfélagsþegnar.  

Illouz bendir á að í nútímanum þar sem sjálfsmynd einstaklinga byggi svo mjög á 

viðurkenningu umhverfisins sé það að vera í rómantísku ástarsambandi eitt það mest 

gildisgefandi sem einstaklingur geti upplifað (Illouz, 2012, bls. 111). Hér má enn fremur 

vitna í í sálgreininn Ethel Spector Pearson sem bendir á að viðurkennd upplifun af ástinni 

snúist um valdamisræmi þar sem ástarviðfangið er alltaf talið í mjög hárri stöðu og sjálfið 

efast og þarfnast stöðugrar viðurkenningar. (Pearson, 1988, bls. 38) Það leiðir því af sér 

að öryggið er ekkert en áhættan mikil og snýst um meira en höfnun eða vonbrigði. 

Samkvæmt þessu er höfnun í ástum nátengd sjálfsmynd; ástæða sársauka og vanlíðunar 

hvílir alltaf hjá þeim sem er hafnað og tekur því of alvarlega (Illouz, 2012, 149-155). 

Næringin sem hugmyndin um rómantíska ást gefur einstaklingnum felst fyrst og fremst í 

hugmyndinni um að ástin sé gefin af fúsum og frjálsum vilja, þ.e. hún er ekki gefin af 

skyldu eða gegn greiðslu heldur einfaldlega af því að ástarþeginn er verðugur slíks frá 

annarri manneskju. 

Ef ástarsamband er afleiðing þess að upplifa og veita tilfinningar af fúsum og 
frjálsum vilja getur það ekki stafað af siðferðislega réttri stofnanahugmynd 
um skuldbindingu. Þar sem tilfinningar eru taldar vera undanþegnar 
rökhyggju og jafnvel ásetningi… og spretta úr huglægni og frjálsum vilja, þá 
er það ómögulegt að krefjast þess að einhver skuldbindi tilfinningar sínar til 
framtíðar… Skuldbinding felur því í sér áhættuna á því að þvinga fram val 
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sem er ekki byggt á hreinum tilfinningum og tilfinningasemi, sem heftir frelsi 
viðkomandi.12 (Illouz, 2012, bls. 136)  

 Um leið og ástin er skuldbundin glatar hún sjálfri sér samkvæmt þeirri skilgreiningu að 

hún sé í eðli sínu aðeins til á einu augnabliki í senn og ekki hægt að skuldbinda 

framtíðartilfinningar.  

  Illouz beinir síðan sjónum sínum að „markaðinum“ þar sem varningurinn er ýmist 

eða bæði kynlíf og samband/hjónaband. Hún bendir á að oftar en ekki eigi sér stað 

viðskipti á þeim markaði þar sem annar aðilinn er að leita að kynlífi og hinn að sambandi 

og oftast sé mjög afgerandi kynjaslagsíða þar á, þ.e. karlar leiti að kynlífi en konur að 

sambandi. Konum séu settar mun þrengri tímaskorður, bæði til barneigna en líka vegna 

þess að „fegurð“ þeirra sem þeim er sagt að sé einn helsti gjaldmiðill þeirra á 

sambandsmarkaði fellur í verði með aldri. Naomi Wolf segir í bók sinni um 

fegurðariðnaðinn að goðsagan um fegurð sé alltaf uppskrift að hegðun (Wolf, 2002, bls. 

14), að þeir fegurðarstaðlar sem haldið er að konum séu alltaf til þess ætlaðir að hvetja til 

hegðunar. Í því samhengi nefnir hún að því valdameiri sem konur verði, því yngri og 

grennri séu fyrirsæturnar og þar af leiðandi fyrirmyndirnar sem selja þessum sömu konum 

föt og snyrtivörur (Wolf, 2002, bls. 3). Þannig séu konum sett eftirsóknarverð en jafnframt 

ónáanleg markmið og kröfurnar sem til þeirra eru gerðar ofan á að standa sig vel í starfi 

séu því miklu meiri. Tuttugustu aldar goðsagan um ástina er líka uppskrift að hegðun á 

markaðinum með kynlíf/rómantíska ást/samband, konum ber að sækjast eftir ást og 

körlum … að forðast hana.  

 

1.5 Vald og varanleiki 
 

Eitt lykilatriði varðandi valdamisræmið á ástarmarkaðinum er sú goðsaga að karlar séu 

„skuldbindingafælnir“ og að konur séu „tilfinninganæmar“. Þetta eru frekar nýlegar 

hugmyndir ef litið er til miðalda og fram á miðja nítjándu öld, þar sem karlmenn voru 

taldir tilfinningaverurnar og konur ætlaðar kaldlyndari (Illouz, 2012, bls. 69), mögulega 

 
12 „If a relationship is the result of one’s freely felt and freely bestowed emotions it cannot emanate 
from the moral structure of commitment. Because emotions are constructed as being independent of 
reason, and even of volition… emanating from one‘s subjectivity and free will, demanding that one 
commits one’s emotions to the future becomes illegitimate…In commitment there is thus the risk of 
forcing the hand of someone to make a choice that is not based on pure emotions and emotionality, in 
turn alienating ones freedom.“ 



 

 27 
 
 

reyndar vegna þess að sjónarhornið var yfirleitt karlanna. Goðsagan um 

skuldbindingafælni karla er mjög lífseig í dægurmenningunni og má finna í fjölda 

dægurlaga, sjónvarpsþátta og kvikmynda þar sem þessi skuldbindingafælni er til 

umfjöllunar. Áður en lengra er haldið má benda á nokkrar athyglisverðar staðreyndir: 

Karlmenn í ástarsamböndum við konur eru samkvæmt rannsóknum almennt heilbrigðari, 

hamingjusamari og langlífari en karlar sem eru ekki í ástarsambandi (Illouz, 2012, bls. 

68). Samkvæmt frétt á RÚV frá byrjun september 2020 er meira en helmingur þeirra sem 

þáðu fjárhagsaðstoð frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar í júlí einhleypir karlmenn 

(Anna Lilja Þórisdóttir, 2020). Einmanaleiki er mun líklegri til að hrjá einhleypa 

karlmenn en einhleypar konur, þar sem konur eiga auðveldara með að mynda og viðhalda 

tengslanetum sem er eitt af því sem felst í ástarkrafti þeirra (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2020), en nýleg rannsókn sýnir að meira en þriðjungur íbúa Vesturlanda þjáist svo mikið 

vegna einmanaleika að það má skilgreina sem heilsufarsógn (Cacioppo og Cacioppo, 

2018, bls. 426). Eldri karlar eru sérstaklega viðkvæmur hópur þegar kemur að 

einmanaleika (Sigurveig H. Sigurðardóttir og Sigrún Júlíusdóttir, 2013). Það er sorgleg 

afleiðing alls þessa að örvænting karla þegar konur vilja yfirgefa þá getur jafnvel tekið á 

sig mynd lífshættulegs ofbeldis (Jones, 2018, bls. 95-112). Þegar allt þetta er tekið saman 

má spyrja sig f hverju karlar ættu í ósköpunum að vera skuldbindingafælnir eða öllu 

heldur: af hverju ætti þeirri hugmynd að vera haldið að þeim ?  

Illouz heldur því fram að aukið jafnrétti á flestum sviðum samfélagsins hafi orðið 

til þess að karlmenn, sem áður sönnuðu sig innan samfélagsins með valdastöðum, bæði 

innan og utan heimilis, þurfi í dag að staðfesta karlmennsku sína gagnvart öðrum 

karlmönnum í auknum mæli með kynferðislegum sigrum yfir konum (Illouz, 2012, bls. 

73). Þannig er ungum körlum innrætt mjög snemma með ýktum karlmennskuhugmyndum 

og klámi að karlmönnum sé eðlislægt að rækta með sér lostahluta ástarinnar en að 

aðlöðunarhlutinn en einkum þó tengslin séu þeim ekki náttúruleg.  

Annar þáttur í skuldbindingafælni karla er of mikið val (Illouz, 2012, bls. 97). 

Samkvæmt Illouz kynnti kapítalisminn hugmyndina um val inn á sambands- og 

tilfinningamarkaðinn og ekki bara hugmyndina um val heldur líka hugmyndina um afval, 

að iðkun frelsisins sé sá réttur að fara ekki inn í eða draga sig út úr samskiptum í ferli sem 

kalla má „að velja að velja ekki“ (Illouz, 2018, bls. 21). Þar sem konum sé kennt snemma 

um líffræðilegar tímatakmarkanir þeirra á því að eignast börn og að það að elska einhvern 

sé hlutverk þeirra og best af öllu til þess fallið að fá ást á móti verði þær bæði aðgengilegri 

og tilbúnari í ástarsamskipti en karlar. Þannig hafa þeir völina, og þar með kvölina, þar 



 

 28 
 
 

sem aldrei er hægt að ganga út frá því að önnur, enn betri, kona sé ekki handan við hornið 

(Illouz, 2012, bls. 95-96).  

Illouz bendir á og notar viðtöl máli sínu til stuðnings (Illouz, 2012, bls. 59-108), 

að körlum sé innrætt að karlmennska þeirra felist í því að stunda kynlíf án tilfinninga og 

tengslamyndunar og að af því að konur eru mun tilbúnari að veita ást en karlar þurfi þeir 

ekki að leita á jafn örvæntingarfullan hátt að þeirri ást sem þeir þurfa, að offramboð geri 

það erfitt að meta virði en skortur sé hins vegar mjög góður mælikvarði á hvers virði 

eitthvað sé (Illouz, 2012, bls. 82). Þannig eru karlkyns viðmælendur hennar oft 

„ástfangnir af ástinni“ auk þess að vera nánast þjakaðir af þeirri hugmynd að þeir þurfi að 

sanna karlmennsku sína fyrir öðrum körlum með því að stunda kynlíf með sem flestum 

konum, flögra milli kvenna og drekka af ást þeirra án þess að finnast þeir skuldbundnir 

að neinu leyti. Og konur sem vilja skuldbindingu, af því að þeim er bæði innrætt að kona 

sem er einhvers virði stundar ekki kynlíf af léttúð og einnig að ein, sönn ást sé það sem 

þær eigi að sækjast eftir, gjaldfalla sjálfkrafa á markaðinum, vegna þess að þær eru „of 

auðveldar“ og valdajafnvægið því ekki jafnt. Hér vitnar Illouz til orða Shulamith 

Firestone í bókinni Dialectic of sex: the case for feminist revolution sem segir ástina þá 

fyrst verða flókna og spillta þegar valdamisræmis gætir, einkum þó á sviðum 

kynjajafnréttis og segir einnig að karlar geti því aðeins verið í sambandi við konur ef þeir 

geta litið framhjá þeirri staðreynd að þeim finnst þær ekki vera jafningjar sínir (Firestone, 

1972, bls. 130). Kona sem lætur í ljósi löngun eftir ást og sambandi er ekki jafningi karls 

sem telur sig ekki finna sömu löngun.  

Konur sem þrá skuldbindingu sem staðfestingu á gildi sínu verða því auðveld bráð 

í ástarleiknum. Þeim er innrætt af dægurmenningunni að leggja allt í sölurnar og þola illa 

meðferð fyrir ástina og þær láta blekkjast og verða þar af leiðandi ekki verðug sigurlaun 

í keppni milli karlmanna. Kona má ekki sýna áhuga á því að eiga í varanlegu 

ástarsambandi en hún má heldur ekki sýna metnað eða áhuga sem gæti látið hana líta út 

fyrir að hafa ekki áhuga á því. Hér má benda á rannsókn frá árinu 2017 þar sem kom í 

ljós að ungar ólofaðar konur í MBA-námi við virtan háskóla í Bandaríkjunum létu í ljósi 

ólíkar væntingar og langanir til starfsframa, til dæmis hvað varðaði laun, kröfur og 

vinnutíma, eftir því hvort þær héldu að karlkyns bekkjarfélagar þeirra myndu sjá eða 

heyra svörin eða ekki. Þannig létu þær í ljósi mun meiri metnað til frama ef þær töldu 

fullvíst að strákarnir í bekknum vissu ekki hverju þær svöruðu (Bursztyn et al. 2017). Í 

von um að einhver bekkjarfélaga þessara kvenna sæi þær sem vænlegar eiginkonur drógu 

þær í svörum sínum úr öllum vísbendingum um að metnaður þeirra stæði til frama sem 
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fæli í sér langan vinnudag og ferðalög. Samt sem áður eiga konur ekki að sýna að þær séu 

á ástarmarkaðinum til að krækja sér í maka því kona sem gefur slíkt í skyn fælir karla frá, 

vegna þess að þá er hún of auðveld bráð. Það er því ekki einfalt að vera kona sem langar 

að eiga í varanlegu ástarsambandi við karlmann.  

Ef kynlífsvettvangurinn er bardagasvæði geta karlar aðeins náð að halda stöðu 
sinni og virðingu ef þeir geta sýnt sjálfum sér og öðrum sigra yfir öðrum 
körlum. Alvarleg kona er ekki tákn um sigur yfir öðrum körlum.13 (Illouz, 
2012, bls. 80) 

Hér á orðasambandið „alvarleg kona“ (serious woman) við um konu sem leitar að 

„alvarlegu“ ástarsambandi, sem þýðir á stefnumótamáli: Sambandi sem leiðir til 

tengslamyndunar og barneigna.  

Seinna verður rakið hvernig stúlkum og drengjum eru innrætt ólík gildi frá blautu 

barnsbeini þegar kemur að ástum og samböndum en nú skal látið nægja að benda á að á 

meðan litlar stúlkur læra mjög snemma að vera prinsessur í ástarleit fram að unglingsárum 

og skipta þá yfir í ástarsögur og rómantískar gamanmyndir horfa litlir drengir á ofurhetju- 

og ofbeldismyndir, þar sem allt snýst um að sigra í bardaga, og skipta svo yfir í klám sem 

margar rannsóknir hafa sýnt að stuðlar hvorki að nánd, tengslum við eigin tilfinningar eða 

virðingu fyrir konum. Í klámi er kynlíf markmið í sjálfu sér, það er gjarna framkvæmt án 

tilfinninga og jafnvel í þeim tilgangi að niðurlægja þann sem það er stundað með.  

Leiða má líkur að því að klámnotkun ungra gagnkynhneigðra karla móti að 
einhverju leyti væntingar þeirra til kynlífs, sem síðan hafi í för með sér að 
þeir hafi allt aðrar hugmyndir um hvernig kynlíf eigi að vera en bólfélagar 
þeirra. (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2016, bls. 9) 

Það gefur því auga leið að klámnotkun, þar sem skuldbindingalaus fullnæging 

kynlífslangana er viðtekin, hefur ekki hvetjandi áhrif á myndun nándar og tengsla og getur 

látið ástarsambönd virka sem gagnslaus og óspennandi þar sem fullnæging kynlífslangana 

þarf ekki að eiga sér stað innan þeirra. Þetta skekkir markaðsviðskiptin á ástar- og 

sambandsmarkaðinum enn frekar. Körlum er innrætt að skuldbinding sé heftandi fyrir þá 

á mörgum sviðum og að karlmennska þeirra skilgreinist af sigrum yfir konum (Illouz, 

2012, bls. 90-97). Því meira sem kona lætur ganga á eftir sér, því meira er gildi hennar í 

augum karla á ástar- og sambandsmarkaðinum (Illouz, 2012, bls. 85). Konur fá hins vegar 

tvöföld skilaboð um kynlíf eins og svo margt annað. Annars vegar hafa þær að sjálfsögðu 

 
13 „If sexuality is a field of struggle, status and prestige for men can be attained only if men can 
demonstrate to themselves and to others a victory over other men. A serious woman does not 
represent a victory over other men.“ 
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kynhvöt sem hefur fengið æ meira opinbert vægi undanfarna áratugi en hins vegar er þeim 

kennt að til þess að ná sér í maka verði þær að beina henni í „réttan“ farveg. Með hliðsjón 

af „prinsessuuppeldinu“ og ástarsögunum fá þær frekar þau skilaboð en karlar að þær eigi 

að verða og vera ástfangnar til að hafa rétt á/geta notið kynlífs og upplifað losta. Vikið 

verður að þessu seinna í ritgerðinni.  

Fræðikonan Violet Eudine Barriteau segir flestar konur fara í sambönd til að lifa 

fullnægjandi kynlífi sem þær fá ekki, að minnsta kosti ekki í sama mæli og karlar utan 

slíks samhengis. Þær gefi hins vegar frá sér vald sitt með því og endi óhjákvæmilega í 

umhyggjuhlutverki. (2014, bls. 81) og vísar þar til kenninga Önnu G. Jónasdóttur um 

endurframleiðslu valds í náum samböndum og setur þær að auki í samhengi við kenningar 

Audre Lorde um erótískt vald sem gríðarlega vannýtta orkuuppsprettu kvenna sem þeim 

sé aldrei kennt að virða, hvað þá nýta í eigin þágu (Lorde, 2009, bls. 164).  

Barriteau bendir enn fremur á að erótísk vitund kvenna hafi verið sveipuð þögn 

þrátt fyrir kynfrelsun kvenna á sjöunda áratug tuttugustu aldar og að konur eigi því erfitt 

með að greina á milli þrár sinnar og þarfar fyrir kynlíf annars vegar og aðlöðunar og 

löngunar til að njóta sjálfar umönnunar hins vegar. Hún heldur því einnig fram að 

meginástæða þess að konur eru í samböndum við karla sé af kynferðislegum toga en 

jafnframt að meginástæða vanlíðunar kvenna í tilfinningasamböndum við karla sé vegna 

þess að kynlífsþörfum og löngunum þeirra sé ekki mætt (Barriteau, 2011, bls. 80).  

Á vorum tímum eru konur mun frekar en karlar aldar upp í þeirri hugmynd að 

félagslegt gildi þeirra ákvarðist af því hvort einhver elskar þær á rómantískan hátt þar sem 

það er til marks um að sjálf þeirra sé viðurkennt af öðrum (Illouz, 2012, bls. 121). Það er 

því ekki skrýtið að ástin særi þær frekar og öðruvísi en karlmenn. Sá sársauki snýst ekki 

bara um að missa og vera hafnað persónulega heldur líka um gildi einstaklingsins í 

samfélaginu eins og rakið var hér að framan. Þar sem konur eru ólíklegri til að fá það sem 

þær vilja á þeim forsendum sem ástar/sambandsmarkaðurinn býður upp á er auðveldara 

að skilja áhersluna á ástarsorg sem dyggð og að það að vita af þeim möguleika sé 

nauðsynlegur fylgifiskur þess mikilvæga ávinnings sem konum hlotnast af því að vera í 

ástarsambandi. Því betra er að hafa elskað og misst en að hafa aldrei elskað en enn betra 

er þó að missa ekki og þess virði að leggja ýmislegt á sig fyrir það.  

Konur hafa því bæði þrengri tímaramma til að athafna sig á ástarmarkaðinum og 

leggja meira undir, þar sem þær taka meiri tilfinningalega áhættu, hvort sem þær leita að 

kynlífi eða fjölskyldu. Það veldur því að þær eru varnarlausari og „auðveldari“ viðfangs 

en karlarnir, enda segir Eva Illouz að konur gefi sig út fyrir að vera bæði kynferðislega 



 

 31 
 
 

og tilfinningalega meira til í slaginn en karlar, sem gefur körlum yfirburði í því að stýra 

tilfinningalegum hliðum samskipta/sambanda (Illouz, 2012, bls. 82).  

Hér má víkja aðeins að hinni kapítalísku hugmynd um val. Samkvæmt Illouz 

kynnti kapítalisminn hugmyndina um val inn á sambands- og tilfinningamarkaðinn og 

ekki bara hugmyndina um val heldur líka hugmyndina um afval, að iðkun frelsisins sé sá 

réttur að fara ekki inn í eða draga sig út úr samskiptum í ferli sem kalla má „að velja að 

velja ekki“ (Illouz, 2018, bls. 21). Offramboð á konum gefur körlum vald og tilfinningu 

fyrir ofgnótt, sem aftur letur þá til að tengjast einni konu frekar en annarri og gerir það að 

verkum að þeir eru jafnvel enn uppteknari af hugmyndinni um að einhvers staðar sé hin 

„fullkomna“ kona og engin þörf sé á því að sætta sig við eitthvað síðra (Illouz, 2012, bls. 

95).  

 

Hér hef ég haldið því fram að hugmyndin um rómantíska ást lýtur lögmálum 

markaðarins á fleiri en einn hátt. Hún bæði eflir hagtölur með því að tengja rómantíska 

ást við alls kyns neyslu meðfram því að efla hugmyndina sem eitthvað nauðsynlegt og 

óáþreifanlegt í senn en einnig gilda þessi lögmál um samskipti á hinum svokallaða 

hjónabandsmarkaði, sem ég kýs að kalla markaðstorg ástarinnar. Enn fremur hefur komið 

fram að konur og karlar skipta í ólíkum gjaldmiðli á þessu markaðstorgi; konur eru í 

valdaminni stöðu, þar sem þær eiga að því er virðist meira undir því að „landa“ 

hjónabandi eða öðru formi varanlegs ástarsambands, en karlar sækja gildi sitt og 

karlmennsku frekar í að forðast að vera landað og lamast nánast af of miklu vali og valdi.  

Ég hef hér einnig fjallað um ástar- og umhyggjukraftinn sem konur veita körlum en karlar 

ekki konum á móti og sem er samkvæmt kenningum Önnu G. Jónasdóttur lykilþáttur í 

viðhaldi samfélagsins en stendur jafnframt í vegi fyrir eðlilegri þróun í jafnréttismálum, 

þessum lokahnykk sem virðist vera svo erfitt að ná. Af hverju halda konur áfram að veita 

af ástarkrafti sínum þrátt fyrir stórstígar framfarir í jafnréttismálum á Vesturlöndum? 
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1.6 Frelsi til að gefa 
 

Tímabil formlegs jafnréttis í feðraveldinu einkennist af því að ástarkrafturinn 
verður í augum kvenna að gjöf, færni sem hún á sjálf, og sem hún er frjáls til 
að gefa.14 (Jónasdóttir, 2018, bls. 20) 

 

Fyrir um það bil öld voru samfélög um allan heim að taka skref í áttina að því að auka 

réttindi kvenna sem samfélagsþegna; með kosningarétti, rétti til eigna, til menntunar, 

starfa o.s.frv. Hugmyndin um rómantíska ást var þá þegar rótgróin í menningunni en hafði 

undanfarnar aldir fyrst og fremst snúist um frelsi og uppreisn gegn ríkjandi 

stéttahugmyndum og yfirvöldum, verið andófsafl í samfélagi þar sem stífar reglur giltu 

um einkalíf og hjónabönd sem bæði voru efnahagslegar og líffræðilegar. Á þann hátt varð 

rómantíska ástin karnivalísk, tákn frelsis og uppreisnar. Það er því ekki óeðlilegt að á 

sama tíma og konur fara að fá aukin réttindi verði þessi tenging frelsis og rómantískrar 

ástar aðlaðandi fyrir þær. Eva Illouz segir að um miðja nítjándu öld hafi ástríðufull og 

erfið og/eða harmræn ást verið nokkuð sem bæði kynin heilluðust af og gengust upp í, 

samanber bókmenntaverk eins og Wuthering Heights eftir Emily Brontë þar sem kona 

hreinlega deyr úr ást og Raunir Werthers unga eftir Goethe þar sem karl hlýtur sömu 

örlög, en þegar hillir undir tuttugustu öldina er ástin talin kvenleg og tímarit og fleira þar 

sem hún er í forgrunni talið til kvenlegrar menningar (Illouz, 1997, loc 2742). Hún bendir 

á að á þriðja og fjórða áratug síðustu aldar hafi verið rómantískur söguþráður, ýmist aðal 

eða sem hliðarsaga, í 95 af 100 kvikmyndum í Hollywood (Illouz, 1996, loc 443). Mér 

segir svo hugur að hlutföllin séu ekki ósvipuð í dag.  

Illouz bendir enn fremur á að rómantísk ást verði í upphafi tuttugustu aldar 

sýnilegri í almannarýminu en hún hafði áður verið, birtingarmyndir hennar fara úr hinu 

persónulega rými og út í hið almenna, atlot sjást á almannafæri, stefnumót fara fram á 

opinberum stöðum. Ástin er frjáls og ástin er frelsi. Rómantískt myndmál verður viðtekið 

og markaðurinn kveikir á hugmyndinni og tekur að spyrða rómantíska ást saman við 

varning til að auka sölumöguleika. Á sama tíma eru konur líka að verða sýnilegri á öllum 

sviðum samfélagsins, með auknum réttindum og auknu frelsi eru þær meiri gerendur, 

 
14 „The epoch of formally equal patriarchy is characterized by this; that love power takes in the eyes of 
Woman herself the form of a gift, a capacity which is hers, and which she is free to give.“ 
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bæði í sínu lífi og hinu opinbera lífi. Konurnar í ástarsögunum, hvort sem þær eru á 

kvikmyndatjaldi eða í bók, eiga það hins vegar sameiginlegt, hvort sem þær eru sterkir 

gerendur eða ljúfar ástarveitur, að rómantíska ástin fellir þær að lokum í faðm karlmanna 

og hið vel þekkta menningarminni „hamingjusöm til æviloka“ er gefið sterklega í skyn. 

Þannig fengu konur þau skilaboð hvaðanæva úr dægurmenningunni, jafnhliða sínum 

auknu réttindum, að hamingjan og lífsfyllingin byggi í ástarsambandi sem jafngilti 

hjónabandi, einmitt á því tímabili í sögunni þegar það var skyndilega nánast orðið 

valkvætt fyrir konur að sleppa því hlutverki að vera eiginkonur og mæður. Þessu má líkja 

við það sem Naomi Wolf segir um að fegurðarmýtan sé andsvar markaðarins og 

feðraveldisins við auknu frelsi, læsi og frítíma miðstéttarkvenna sem fengi þær mögulega 

til að hugsa of mikið (Wolf, 2002, bls. 15). 

Markaðurinn kynnir til sögunnar ný markmið, hvort sem það er útlitslega eins og 

Wolf segir eða með loforðum um dásemdir rómantískrar ástar eins og Illouz bendir á. 

Samhliða auknu frelsi kvenna til að velja sjálfar þau hlutverk sem þær kjósa að ganga inn 

í eykst áherslan á að fá þær til að velja að halda áfram að veita gjaldfrjálst af ást sinni með 

því að telja þeim trú um að það sé hluti af frelsi þeirra að velja að veita af ást sinni. 

1.7 Samantekt  
Hugmyndin um rómantíska ást lýsir sér svona:  

Rómantísk ást er öðruvísi en önnur ást. Hún er óskilgreinanleg, hún er guðleg, hún grípur 

fólk, heltekur það, hún er óútreiknanleg og óskiljanleg. Rómantísk ást hefur mörg sömu 

einkenni og trúarbrögð að því leyti að það er ekki hægt að rökræða hana. Ef hún grípur 

einhvern eru engin bönd nógu sterk til að halda, ekki skuldbinding eins og hjónaband, 

eignir eða börn, ekki fjárhagslegar ástæður, ekki greinilegar hættur eins og augljósir 

persónuleikabrestir hins elskaða, ekki neitt. Ástin sigrar alla erfiðleika, hún er eins og 

kærleikurinn í Biblíunni sem trúir öllu, vonar allt og umber allt. Hún fórnar öllu og ef þú 

bara elskar nógu mikið er allt hægt og hamingjan er vís. Þetta er hugmyndin um 

rómantíska ást sem unnið er út frá í þessari ritgerð, hugmynd sem birtist ítrekað í list og 

menningu, afþreyingu og markaðsefni síðustu hundrað árin eða svo.  

Ást er hins vegar ekki bara rómantísk. Hún er líka kraftur sem nærir samfélög og 

viðheldur þeim og af einhverjum ástæðum, mögulega vegna þess að konur ganga með 

börn og næra þau fyrstu mánuðina, hefur það hlutverk að vera uppspretta þess krafts fallið 

þeim í skaut. Ef við vitnum aftur til kenninga Helen Fisher er ástarkrafturinn annað orð 

yfir það sem skapar tengslaást, sú tilfinning að við séum öll að vinna að sameiginlegu 
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markmiði sem er að viðhalda fjölskyldunni/samfélaginu. Hlutverkaskipan varð af 

nauðsyn sú að konur eru heima og næra á meðan karlar fara út og færa. Í gegnum tíðina 

var þessi kraftur, ástarkrafturinn, það sem bjó til samfélög og ekki síst það sem styrkti og 

hvatti karlmenn til þess að draga björg í bú handa fleirum en sjálfum sér. Framlag karla 

fólst því í efnislegum hlutum eins og mat og húsaskjóli en framlag kvenna var ómælanlegt 

og ómetanlegt. Og eftir því sem heimurinn þróaðist í stöðugt efnislegri áttir og með 

undirskipun kvenna í trúarbrögðum og samfélagsbyggingu varð þessi umhyggjuþáttur og 

ástarkraftur stöðugt minna metinn, ósýnilegri og um leið ómetanlegri til veraldlegra gæða. 

 Eva Illouz og Anna G. Jónasdóttir nálgast ástarhugtakið á ólíkan hátt en þó báðar gegnum 

marxíska hugmyndafræði um framboð og eftirspurn, vinnuafl og auðmagn. Enn fremur 

höfum við kannað kenningar þeirra Horkheimers og Adorno um menningariðnaðinn og 

hvernig hann innrætir vissa vélræna hugsun í þágu markaðsaflanna.  

Það má leiða rökfærslu þessa kafla að þeirri niðurstöðu að konum sé kennt gegnum 

menninguna, uppeldið og hagkerfið að vilja gefa ást sína, einkum þó körlum, frekar en að 

nýta þennan kraft til hagsbóta fyrir sjálfar sig. Í næstu köflum verða einstök tilvik skoðuð 

dýpra með greiningu á orðræðu og myndmáli og tengdar saman þessar þrjár kenningar.  
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2 Orðræða ástarinnar 

Í þessum kafla er aðferðafræði orðræðugreiningar kynnt, en hún er notuð til að greina 

dæmi í kaflanum hér á eftir. Einnig er útskýrt hvernig þau dæmi voru valin.  

 

Hér að framan kom fram að rómantísk ást er notuð kyrfilega til markaðssetningar bæði 

bókstaflega til að selja allt frá skóáburði til sólarlandaferða en ekki síður og í raun enn 

frekar sem nauðsynlegur hluti af þroska- og lífsferli fólks. Til að kanna hvernig og hvers 

vegna hún virkar svona vel er mikilvægt að skoða farartækin sem hugmyndin tekur sér 

far með.  

Illouz segir að ástin sé ein af mikilvægustu goðsögum samtímans og síðar tekur hún 

undir með Horkheimer og Adorno, sem segja menningariðnaðinn smætta ástina niður í 

„ástarsögu“ (1947/2003, bls. 250), og segir: 

Það er almennt viðurkennt að fjölmiðlar og dægurmenning móti hugmyndir 
okkar um ástina. Ástarsögur hafa rist mark sitt svo djúpt í hversdaginn að 
okkur grunar að þær hafi breytt og jafnvel gjörbylt upplifun okkar af ástinni. 
15 (Illouz, 1997, 154) 

Formgerð ástarsagna er einföld: Fólk hittist, ást kviknar, snurða hleypur á þráð, flækjur 

leystar. Og hvernig enda ástarsögur? Það veit hvert mannsbarn: Og þau lifðu 

hamingjusöm til æviloka. Yfirleitt er hjónaband endapunkturinn enda er sú hefð að láta 

gamanleiki enda með hjónabandi nánast jafngömul helgileikjahaldi þar sem 

frjósemisgyðjum og ástarguðum eru færðar fórnir til að tryggja áframhaldandi uppskeru. 

Miðaldahelgileikir, Commedia dell arte, Shakespeare, Oscar Wilde og svo endalausar 

rómantískar gamanmyndir, ástarsögur, sjónvarpsþættir, dægurlög… frásögnin er alltaf sú 

sama þó að stundum sé gripið niður í hana á mismunandi stöðum. Sagan um ástarsorgina 

er líka hluti af þessari frásögn, annaðhvort er hún hluti af ástarsögunni sjálfri, snurðan á 

þræðinum, sem leysist fljótlega úr, eða hún er forleikur að ástarsögunni, þroskaferli sem 

viðkomandi þurfti að ganga í gegnum til að bera betur kennsl á hina sönnu ást. Með auknu 

frjálsræði í ástum er boðið upp á þann möguleika að söguhetjur eigi fleiri en eitt alvarlegt 

ástarsamband en þær stefna allar að sama marki: Ástinni stóru, einu og sönnu, 

 
15 Á frummálinu: „It is commonplace that the media shape our notion of love. Love stories have 
penetrated the fabric of our everyday life so deeply that we suspect they have altered, even 
transformed our experience of love.“ 
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sambúðinni, hjónabandinu. Hér má sem dæmi nefna hina langvarandi ástarsögu Rachel 

og Ross í Friends og Carrie og Mr. Big í Sex and the City en dæmin eru óteljandi.  

Sögur um ástina eru sagðar með margvíslegum hætti, í kvikmyndum, dægurlögum 

og bókmenntum, en líka, og ekki síst á helsta tungumáli markaðarins, í auglýsingum þar 

sem þær hafa verið sagðar nánast frá upphafi en árið 1924 var sápa auglýst með orðunum 

„still the thrill of courtship“, með vísan í hjónaband sem hélt enn í rómantíska neistann 

vegna þess að hjónin þvoðu sér með viðkomandi sápu (Illouz, 1997, loc 556).  

Myndmál auglýsinga verður til athugunar í næsta kafla og hvernig það er notað til að festa 

hugmyndina um rómantíska ást í sessi.  

Hugmyndin um rómantíska ást hefur einnig náð fótfestu í barnaefni, sem þrátt 

fyrir framfarir í kvenréttindum er sorglega kynjaskipt karlkyns persónum í vil (Margrét 

Björnsdóttir, 2020). Í barnaefni sem ætlað er báðum kynjum er aðalpersónan iðulega 

karlkyns og með karlkyns vinum sínum leysir hann þrautir og reynir á styrk sinn og þol. 

Ein táknræn kvenpersóna slæðist stundum með og er hlutverk hennar annaðhvort að dást 

að karlhetjunum, annast þær, vera ástarviðfang þeirra og verðlaun fyrir vel unnin störf 

eða vera sú í hópnum sem hefur vísindalega þekkingu eða greind til að bera sem fleytir 

hópnum áfram (Green, 1997). Þetta má sjá í barnaefni allt frá Hvolpasveitinni og yfir í 

Harry Potter. Við munum hins vegar beina sjónum að barnaefni sem ætlað er stúlkum og 

hefur gríðarlega mótandi áhrif á hugmyndir þeirra um framtíð og örlög, nefnilega Disney-

prinsessunum þar sem umfjöllunarefnið er nánast undantekningarlaust rómantíska ástin í 

einhverri mynd.  

En ástarsögurnar eru ekki bara sagðar börnum. Til að sýna hversu vel hin 

dæmigerða ástarsaga hefur haldið sér þrátt fyrir breyttan tíðaranda á ýmsum sviðum 

verður ástarsagan í einni af fáum nýjum kvikmyndum sem koma fyrir sjónir heimsins árið 

2020, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, sett undir smásjána.  

Og að lokum verður sjónum beint að einu ástsælasta ástarlagi síðustu hálfrar aldar, 

lagi sem var samið til konu sem var fyrst ónáanlegt viðfang hamslausrar ástar í meinum 

en varð síðan eiginkona og ástarveita manns sem drakk sig í dróma á hverju kvöldi. Lagið 

ratar iðulega á lista yfir bestu og rómantískustu ástarlög allra tíma, er gjarnan spilað í 

brúðkaupum, er eftir Eric Clapton og heitir Wonderful Tonight.  

Til þessa nota ég aðferð orðræðugreiningar, en í henni felst sú hugmynd að öll 

orðræða, hvort sem hún birtist í listsköpun, fjölmiðlum eða á netinu, sé birtingarmynd 

þess eða í samtali við það sem gerist í samfélaginu. „Orðræðan er ekki bara orð á blaði 



 

 37 
 
 

eða úr munni heldur einnig óyrtar hugmyndir og athafnir sem ekki tíðkast að véfengja“ 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006).  

Þessi ritgerð ber titilinn Vald ástarinnar. Ég hef rætt töluvert um ástina og 

hugmyndir um hana og líka um vald og valdatengsl. Ég ætla nú að ræða aðeins um vald 

eins og það birtist í orðræðunni og hvernig það hefur áhrif á samfélagið og valdastrúktúra 

þar. Samkvæmt kenningum ítalska heimspekingsins Antonio Gramsci kallast það 

menningarleg hegemónía þegar viðhorf og hagsmunamál ráðandi stéttar í menningarlega 

fjölbreyttu samfélagi eru viðurkennd og samþykkt af öllum, meira að segja þeim sem tapa 

á þessum viðhorfum en taka þeim samt sem gefnum, óhjákvæmilegum og sjálfsögðum 

sannleika frekar en að sjá þau sem tilbúin félagsleg kerfi sem aðeins þjóna ríkjandi öflum 

í samfélaginu. Þetta felur í stuttu máli í sér að „ráðandi hópur nái tökum á samfélaginu í 

gegnum þær félags – og menningarlegu stofnanir sem hann skapar og festi þannig sín 

eigin gildi í sessi sem almenn gildi pólitískrar og siðferðislegrar hegðunar“ (Steinar Örn 

Atlason, 2009, bls. 142) og orða Horkheimers og Adorno um birtingarmynd 

menningariðnaðarins sem er „knúinn til að endurframleiða mennina í þeirri mynd sem 

kerfið sem heild hefur gefið þeim“ (1947/ 2003, bls. 239).  

Hér má líka minnast á kenningar Philippe Daudi um að orðræðan sé ekki annað 

en barátta um vald og að valdið snúist um að búa til goðsögur sem við festum í sessi sem 

sannleika þegar því er beitt, jafnvel ómeðvitað, af valdlitlum einstaklingum og stofnunum 

og að valdið búi í tungumálinu, beitingu þess og einnig hvernig merking sé ákvörðuð 

(Daudi, 1983, bls. 275-283). Enska orðið „love“ og íslenska orðið „ást“ eiga það 

sameiginlegt að gegna fjölmörgum hlutverkum í tungumálinu og getur falið í sér 

yfirlýsingu um tilfinningar um allt frá stærstu og heilögustu tilfinninga til barna og 

heimsins alls til lýsinga á eftirlætis matvöru. Þetta getur bæði þrengt og víkkað túlkanir á 

orðræðu og sem dæmi valdi ég að nota hugtakið rómantísk ást í þessari ritgerð sem í 

menningunni nær yfir tilfinningu sem er ofar losta og leiðir inn í aðlöðun í von um tengsl. 

Hér má til gamans geta þess að á grísku, tungumáli heimspekinnar, eru til að minnsta 

kosti sjö orð yfir ást, sem spanna allt frá gestrisni (xenia) og yfir í eros, sem er orðið sem 

við myndum sennilega nota yfir það sem kallað er rómantísk ást (Psychology Today, 

2016).Enska orðið „power“ í samhenginu „power of love“ á sér hins vegar tvær merkingar 

á íslensku, annars vegar „vald“ og hins vegar „kraftur“. Við notum þýðinguna 

„ástarkraftur“ á því sem Anna Guðrún Jónasdóttir kallar „love power“ en á íslensku hefur 

orðasambandið „power of love“ verið þýtt sem Vald ástarinnar, að minnsta kosti í 

fjölmörgum ástarsögutitlum á tuttugustu öld. Það sem við erum að fást við í þessari ritgerð 
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er hver hefur valdið yfir kraftinum og jafnvel hvert vald ástarinnar er þegar öllu er á 

botninn hvolft, hvort við ættum jafnvel frekar að tala um kraft ástarinnar þegar við tölum 

um „power of love“ eða hvort vald rómantísku ástarinnar felist í því að komast yfir 

ástarkraftinn. Það er því ljóst að orðræðan og hvernig við notum og túlkum orð er 

gríðarlega mikilvægt tæki til að skoða heiminn.  

Þá verður einnig unnið út frá kenningum Roland Barthes um dauða höfundarins, 

en hann hélt því fram að ætlan höfundar með verki og hver, hvaðan og hvernig höfundur 

væri skipti ekki máli fyrir túlkun, þar sem verkið væri sjálfstætt og drægi merkingu sína 

frekar úr túlkun lesandans. Sú túlkun byggðist meðal annars á samfélagi því og menningu 

sem lesandinn færði að borðinu en sprytti ekki úr hugarheimi höfundarins, sem væri líka 

sjálfur ómeðvitað mengaður af samfélagi sínu og menningu (Barthes, 1991, bls. 172-180). 

Sú orðræða sem skoðuð verður hér hefur enda sjaldnast skilgreindan höfund (auglýsingar, 

ævintýri) og það sem við skoðum er minni frekar en frumsköpun einhvers höfundar, með 

undantekningum þó.  

Dæmin sem eru valin koma úr ólíkum geirum orðræðunnar en eiga það þó 

sameiginlegt að tilheyra dægurmenningunni, menningariðnaðinum eins og Horkheimer 

og Adorno er svo tíðrætt um. Þau spanna vítt tímabil, frá 1934 til 2020. Ástæða þess að 

þau eru dregin svona víða að er til að sýna hvernig orðræðan og þrástef hennar hafa haldist 

óbreytt og að mörgu leyti jafnvel eflst í takti við meinta víðsýni í samfélaginu og aukið 

jafnrétti kynjanna. Það er mat mitt að með því að taka ólík dæmi og víða að, bæði í tíma 

og rúmi, sé hægt að sýna enn betur fram á vald og áhrif hugmyndarinnar um rómantíska 

ást á samfélagið og ekki síst á ójafnvægið í samskiptum kynjanna. Þau eiga það einnig 

sameiginlegt að þau þrástef eða þemu sem þar koma fram tíðkast lítt að véfengja, enda er 

ástin næstum eins og trúarbrögð hvað varðar tregðu okkar til að svipta hana goðsögunni 

um að hún verði ekki rædd eða skilgreind og að vald hennar sé ofar skilningi okkar.  

Við lesum því þessar ólíku ástarsögur, saman og sitt í hvoru lagi, könnum hvaða þemu 

þær eiga sameiginleg og tengjum við kenningar Evu Illouz, Önnu Guðrúnar Jónasdóttur 

og Horkheimers og Adorno. 
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3 Trúir þú á ástarsögur? 

Í þessum kafla er hugmyndin um rómantíska ást og þær kenningar sem fram hafa komið 

notuð til að greina auglýsingar, Disney-prinsessur, sjónvarpsþætti, ástarsöguþráðinn í 

kvikmyndinni Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga og dægurlagið Wonderful 

Tonight með Eric Clapton.  

3.1 Ástin selur  
Rómantísk ást er eins og komið hefur fram fyrr í þessari ritgerð tákn frelsis og sáttar í 

menningunni, myndhverfing og tákn alls þess sem fólk þarf og óskar sér. Ef svo væri í 

raunveruleikanum myndi hagkerfið sennilega dragast hættulega mikið saman, þar sem 

neysla á óþörfum varningi myndi hverfa.  

Fram hefur komið hvernig rómantískri ást er stillt upp sem björgunarhring í 

hörðum heimi, kærleikurinn vonar allt, trúir öllu og umber allt og sem slíkur er hann 

kjörinn til að spyrða saman við nánast hvað sem er til að það falli neytendum betur í geð. 

Í þessum kafla ætlum við að skoða, og ræða, hvernig hugmyndin um rómantíska ást er 

kynnt í dægurmenningunni með það að markmiði í fyrsta lagi að selja varning en þó 

jafnvel enn frekar að viðhalda og festa í sessi hugmyndina um rómantíska ást sem eitthvað 

sem er nánast skylda að vilja hafa í lífi sínu. Hér er við hæfi að minna á kenningar 

Horkheimer og Adorno um menningariðnaðinn og hvernig hann innlimar það sem ógnar 

honum og kenningar Gramsci um hvernig hagsmunir ráðandi stétta eru viðurkenndir sem 

óhjákvæmilegur og sjálfsagður sannleikur, jafnvel af þeim sem kynnu að tapa á því.  

Enn fremur hefur komið fram hvernig stórfyrirtæki vilja spyrða sig saman við hugmyndir 

og tíðaranda, nú síðast í kórónuveirufaraldrinum, og nú skulum við líta aðeins nánar á 

hvernig þróun myndmáls í auglýsingum hefur haldist í hendur við þróun myndmáls 

ástarinnar sem við töluðum um í fyrri kafla. 

Ég hef áður bent á að við þekkjum myndmál ástarinnar þegar við sjáum það. Rósir, 

einkum rauðar, þýða ég elska þig en túlípanar þýða eitthvað allt annað, rómantískar 

helgarferðir elskenda eru farnar til Parísar en ekki Utrecht, stærð demantsins í 

trúlofunarhringnum er sterkasta sönnunin um ást viðkomandi o.s.frv. Hér verða bornar 

saman tvær auglýsingar. Önnur er frá upphafsárum auglýsinga, hin úr samtímanum.  
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Við horfum inn í bíósal. Hann er dimmur og inni er aðeins eitt par, sem helst í 

hendur. Við sjáum ekki framan í þau en þau eru að horfa á mynd með Claudette Colbert 

og Herbert Marshall, frægu Hollywood-pari sem hvert mannsbarn þekkir. Það er vetur og 

kalt. Hvernig komust þau í bíó? Fór bíllinn í gang? Nota þau kannski MobilOil-smurolíu 

á bílinn? Parið í bíósalnum lítur í myndavélina og sjá: Þetta eru Colbert og Marshall, sem 

laumuðust í bíó saman í skjóli nætur til að eiga rómantíska stund fjarri áreiti hvíta tjaldsins 

og rauða dregilsins. Þau komust í bíó. Allt MobilOil að þakka. Árið er 1934. 

Við sjáum birtu. Við sjáum ánægju. Við sjáum svipmyndir af ungu, fallegu fólki 

að leik í ýmsum aðstæðum, við sjáum augnaráð og aðra líkamstjáningu sem bendir til 

hrifningar, við sjáum rómantík í rómantískum aðstæðum (hvernig sjáum við rómantík? 

Jú, við þekkjum hana þegar við sjáum hana), við sjáum ást. Við sjáum ást í ýmsum 

myndum, líkamlega, í líkamstjáningu og í aðstæðum. Við sjáum orðið „love“, orð sem 

löngu hefur fengið alþjóðlega merkingu, birtast ítrekað með myndunum, við sjáum það 

að lokum skrifað í skýin. Í lokin sjáum við konu leggja vangann á gallaklædda karlöxl, á 

svipinn eins og hún sé yfirkomin af fullkomnun lífsins. Mjúk kvenrödd segir „Taste the 

feeling!“ og sömu orð rúlla yfir skjáinn. Einhver fær sér kóksopa og teygar eins og ástin 

sé öll þar. Árið er 2020. 

Á tímanum sem líður á milli þessara tveggja myndmiðlaauglýsinga hefur ákveðið 

myndmál fest sig svo í sessi að við þurfum ekki að sjá nema ýjað að því til að vita hvað 

málið snýst um. Það sem í fyrstu auglýsingunni þarf að stafa ofan í áhorfendur, að til þess 

að eiga rómantíska stund sé mikilvægt að eiga eða nota réttu hlutina, í þessu tilfelli hina 

mjög svo órómantísku MobilOil, er orðið að sjálfkrafa hugrenningatengslum í þeirri 

síðari. Við þurfum bara að sjá augnaráð, aðstæður og orðið „love“ skrifað í skýin til að 

vita að þar sem kók er við hönd býr ástin og rómantíkin, án þess að það sé nokkru sinni 

sagt berum orðum. Árið 2019 var annað orð en Coke í fyrsta sinn ritað með hinu sérstaka 

kókletri sem hefur verið á vörunni í meira en 130 ar á nokkrum sérútgefnum dósum. Og 

hvaða orð skyldi það hafa verið? Jú, að sjálfsögðu Love! Þessar sérdósir voru hluti af 

markaðssetningu á hugmyndinni „Love is Love“ sem sýndi samkynja pör njóta kóks 

saman af því, eins og einn forsvarsmaður fyrirtækisins sagði af því tilefni:  

 Kók er fyrir fólk, það er fyrir alla, allt mannkynið í öllum sínum 
fjölbreytileika. Þetta var tækifæri til að nota gjörþekktu umbúðirnar okkar til 
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að tjá einfalda, sterka og mikilvæga hugmynd.16 (af vefsíðunni www.coca-
colacompany.com) 

Hugmyndin sem hér er talað um er hugmyndin um rómantíska ást. Ást, rómantík og kók 

eru svo órjúfanleg heild að það kemur ekkert annað orð til greina. Og hér ber að taka fram 

að vísunin í hvers konar ást er mjög skýr, við erum ekki að tala um tengslaást eða 

fjölskylduást, það er rómantíkin sem hér er við völd.  

Þessi samanspyrðing verður að eins konar hringrás þegar kemur að ástinni. Ást er 

kók sem er ást. Kók er ást sem er kók. Annað þrífst ekki án hins og þannig verður 

rómantísk ást órjúfanlegur hlut af neyslu og neyslan að sama skapi af ástinni. Eins og 

hefur verið bent á hafa auglýsingar tvöfalt hlutverk, tilkynningarskyldu (hvað er til, hvar 

það fæst og af hverju þú ættir að kaupa það) og boðvald (skilaboð frá yfirvöldum um hvað 

þú átt að gera). Þá beita stórfyrirtæki og auglýsendur einnig flóknum og útreiknuðum 

sálfræðihernaði í því skyni að höfða til neytenda svo að þegar þetta þrennt er komið saman 

er ljóst að hugmyndin um rómantíska ást er talin söluvænleg og notuð grimmt í þeim 

tilgangi og að jafnframt þá styður myndmál markaðarins og varnings sem tengist 

hugmyndinni um rómantíska ást valdboð þessarar sömu hugmyndar í víðara samhengi.  

Hér var sjónum beint að Coca Cola og hvernig það heimsþekkta vörumerki nýtir 

sér hugmyndina um rómantíska ást til beinnar markaðssetningar á óhollum, svörtum 

sykurdrykk. Fjölmörg fleiri heimsþekkt vörumerki hafa nýtt sér þessa hugmynd til 

markaðssetningar en hvað þau markaðssetja og fyrir hvern er ekki eins augljóst við fyrstu 

sýn. Í fyrri kafla sáum við hvernig hugmyndin um rómantíska ást fellur einstaklega vel 

að markaðssetningu með tvennum hætti, annars vegar með beinni eða óbeinni tengingu 

við neyslu og hins vegar til að styðja með birtingarmyndum við hugmyndina sjálfa.  

  Disney er eitt stærsta menningariðnaðarfyrirtæki veraldar. Einnig það nýtir sér 

hugmyndina um rómantíska ást til markaðssetningar en á nokkuð ólíkan hátt en kók- og 

smurolíuframleiðendur fyrri tíma. Disney markaðssetur hlutverk og fyrir ákveðin 

hlutverk er markhópurinn litlar stúlkur.  

 

 

 

 
16 „Coca Cola is for people, it’s for everyone, the human race in all its diversity. This was an opportunity 
to use our iconic packaging to express a simple, strong, critical idea.“ 
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3.2 Hamingjusöm til æviloka  
 

I'm mad at Disney, Disney 
They tricked me, tricked me 
Had me wishing on a shooting star 
But now I'm twenty something 
I still know nothing 
About who I am or what I'm not 
…What the hell is love supposed to feel like? 
(Salem Ilese, Mad at Disney, 2020)17 

  

Í laginu Mad at Disney, sem kom út 24. júlí 2020 og hefur verið streymt oftar en tveimur 

milljón sinnum á Spotify, syngur ung söngkona, Salem Ilese, um það væntingahrun sem 

fullorðinsárin færðu henni eftir að hún hafði verið alin upp á boðskap ævintýra úr smiðju 

Disney-veldisins um ástina frá blautu barnsbeini. Í þessum undirkafla ætla ég að skoða 

rætur þessara ævintýra og hvernig þau kenna ungum konum markvisst hvert þeirra 

hlutverk er þegar kemur að ástinni.  

Fyrr á öldum urðu til sögur, dæmisögur eða lærdómssögur, sem miðuðu að því að 

sætta ungar stúlkur við það hlutskipti sitt að vera ungar gefnar ókunnugum manni og 

fluttar inn á heimili hans í framandi aðstæður þar sem þær voru jafnvel ekki velkomnar. 

Þessi ævintýri snerust um það hvernig unga konan leysti ýmsar þrautir og vandamál sem 

við henni blöstu og vann sér þannig inn velvild, jafnvel væntumþykju, eiginmannsins, 

sem hafði burði til að vernda hana gegn þeim öflum (tengda-/stjúpmæðrum til að mynda) 

sem vildu henni illt. Á Vesturlöndum hafa skipulögð hjónabönd mestanpart verið lögð af. 

En þessi gömlu ævintýri lifa enn góðu lífi í menningunni og við segjum litlu stúlkunum 

okkar þau enn og kennum þeim þar með að það að öðlast ástir karlmanns sé það 

mikilvægasta sem nokkurri konu getur hlotnast. 

Stórveldið í framleiðslu barnaefnis er án efa Disney-samsteypan, sem framleiðir 

ekki bara vandaðar teiknimyndir fyrir börn og hefur gert frá því snemma á síðustu öld 

heldur líka ýmsan varning tengdan myndunum sem eflir þær persónur og þar af leiðandi 

staðalmyndir og hugmyndafræði sem myndirnar setja fram. Eitt af sterkustu 

vörumerkjum samsteypunnar er „Prinsessurnar“, samansafn kvenpersóna úr 

teiknimyndum fyrirtækisins sem eiga það sameiginlegt að söguþráður myndanna er 

byggður á þekktum ævintýrum sem í langflestum tilfellum fylgja sömu uppbyggingu: 

 
17 https://www.youtube.com/watch?v=xQGEOsCzFJU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xQGEOsCzFJU
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Prinsessan (sem er reyndar alls ekki alltaf konungborin í upphafi en hlýtur titilinn með 

því að vera valin af prinsi) á í erfiðleikum, hún sigrast á erfiðleikunum vegna 

persónueinkenna sinna sem eru „kvenleg“, til dæmis hógværð, fórnfýsi, sátt við hlutskipti 

sitt þó að hana dreymi eitthvað betra, umönnunarþörf og kærleikur til allra, 

glaðlyndi/skapleysi og að sjálfsögðu óumdeilanleg og stöðluð útlitsfegurð. Styrkleikar 

prinsessunnar felast fyrst og fremst í því hvernig hún nýtir ástarkraft sinn og umbunin og 

helsta keppikeflið er ástin, langoftast rómantísk ást og þó að í tveimur af þremur nýjustu 

Disney-myndum þar sem prinsessur koma við sögu hafi ástin milli mæðgna og systra 

verið kynnt sem aðalatriði var rómantísk ást samt í forgrunni og driffjöður framvindunnar.  

Áður en lengra er haldið skal kynna prinsessurnar til sögunnar, hvenær þær líta 

dagsins ljós og til gamans hverjir helstu ástar/ofurkraftar þeirra eru.  

Prinsessurnar sem falla undir prinsessuvörumerki Disney eru eftirfarandi:  

Prinsessa Nafn og ártal myndar Ástarkraftur 

Mjallhvít Snow White and the Seven 

Dwarfs 1937 

Góð við dýr og dverga 

Öskubuska Cinderella 1950 Góð við dýr og fólk 

Þyrnirós Sleeping Beauty 1959 Góð við dýr og fólk 

Ariel  Little Mermaid 1989 Bjargar prinsi 

Fríða Beauty and the Beast 1991 Bjargar föður og 

skrímsli/prinsi 

Jasmin Aladdin 1992 Bjargar föður 

Pocahontas Pocahontas 1995 Bjargar prinsi 

Mulan Mulan 1998 Bjargar föður 

Tiana The Princess and the Frog 

2009 

Bjargar prinsi 

Garðabrúða Tangled 2010 Bjargar prinsi 

Merida Brave 2012 Bjargar móður 

Moana Moana 2016 Bjargar náttúrunni 

Elsa og Anna18 Frozen 2013 og Frozen 2 

2019 

Bjarga hvor annarri 

 
18 Það kom ritgerðarhöfundi á óvart að ástsælustu prinsessur samtímans, systurnar Elsa og Anna, teljast 
ekki með hinum einu sönnu Disney-prinsessum. Disney gefur engar skýringar á því hvers vegna svo er en 
ýmsar getgátur hafa komið fram, meðal annars að ástæðan sé sú að söguþræðir þeirra systra snúast ekki 
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Ástin birtist í formi karlmanns, prins, sem ýmist mætir á hvítum hesti 

(bókstaflega) eins og í Mjallhvíti og Þyrnirós til að redda málum eða rekur á fjörur 

prinsessunnar eins og í Litlu hafmeyjunni. Myndirnar eiga það flestar sammerkt að til þess 

að öðlast ástir prinsins verður prinsessan að færa fórnir eða lenda í háska, leysa þrautir án 

þess að vita hvort útkoman verður henni í hag og síðast en ekki síst, fórna hluta af sjálfri 

sér. Þannig gefur Aríel rödd sína án þess að vita hvort hún fær hana til baka, Fríða fellur 

fyrir Dýrinu án þess að vita að innra með því býr prins og Pocahontas yfirgefur allt fyrra 

líf sitt til að fylgja John Smith. Þær eru þó fram eftir öllu sjaldnast raunverulegir gerendur 

í eigin lífi; þrátt fyrir yfirborðssjálfstæði og stöðu sína sem aðalsöguhetjur eru þær samt 

háðar þeim skilyrðum að það þarf karlhetju til að bjarga þeim (Layng, 2001).  

Það má skipta prinsessumyndunum í þrennt eftir því á hvaða tímabilum þær eru 

gerðar. Fyrstu þrjár, Mjallhvít, Öskubuska og Þyrnirós, eru gerðar á árunum 1937, 1950 

og 1959. Svo var ekki gerð prinsessumynd fyrr en Litla hafmeyjan, Ariel, synti til lands 

árið 1989 og í kjölfarið koma fjórar prinsessur í viðbót á næstu níu árum, Fríða í Fríðu 

og dýrinu, Jasmín, sem er reyndar aukapersóna í sögunni af Aladdin, og loks Pocahontas 

og Mulan í samnefndum myndum. Síðan kemur tíu ára hlé til 2009 þegar Tiana í 

Prinsessan og froskurinn, Garðabrúða í Tangled, Merida í Brave, Moana í samnefndri 

mynd og systurnar Anna og Elsa í Frozen líta dagsins ljós. Það er forvitnilegt að skoða 

aðeins birtingarmyndir prinsessanna og hafa ber í huga að þó að elstu myndirnar hafi 

verið gerðar fyrir allt að áttatíu árum með því gildismati og kvenmyndum sem þá voru í 

fyrirrúmi eru prinsessurnar markaðssettar sem heild (Buckk, 2014), þannig að allar 

myndirnar eru undir þegar kemur að því að skoða áhrifin sem þessar fyrirmyndir hafa á 

litlar stúlkur, jafnt þær elstu með sínum boðskap og hinar. Skilaboð Disney til kvenna í 

dag eru þau sömu og árið 1937: Gifstu rétta manninum og lifðu hamingjusöm til æviloka 

(Layng, 2001). 

Elstu prinsessurnar eru ljúfar og kvenlegar, þær sinna heimilisstörfum með léttri 

lund, eru glaðlyndar þrátt fyrir mótlæti sem bugað gæti hvern meðaljón, eiga auðvelt með 

að umgangast dýr og eiga erfitt með að trúa því að nokkur gæti viljað þeim illt þó að allt 

bendi til annars. Sökum þessa sakleysis lenda þær í háska sem enginn getur leyst þær úr 

nema prinsinn sem bjargar þeim af því hannelskar þær vegna fegurðar þeirra og geðprýði, 

 
fyrst og fremst um rómantíska ást (O’Neal, 2020). Þær fá samt að fljóta með í prinsessuhópnum í þessari 
greiningu. 
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nánast án þess að hafa hitt þær. Þær eru ekki gerendur í eigin lífi heldur  glata  því næstum 

vegna heimskulegrar hegðunar en þær láta báðar eldri konur gabba sig, Mjallhvít til að 

borða eitrað epli og Þyrnirós til að stinga sig á snældu,  og það eina sem getur bjargað 

þeim er að prinsinn komi í tæka tíð og kyssi þær sönnum ástarkossi.19 Þær sem sagt geta 

bókstaflega ekki lifað nema einhver verði ástfanginn af þeim. Hér má einnig benda á að 

allar prinsessurnar eiga í nánu sambandi við dýr, sem er táknrænt fyrir samband þeirra 

við náttúruna. Það má bæði tengja við hugmyndir um konur sem nærandi og 

uppbyggjandi en ýtir einnig undir þá hugmynd að það sé náttúrulegt ástand konu að bíða 

eftir prinsi og vilja ekkert frekar en vera konan hans.  

Prinsessurnar frá miðtímabilinu bera þess merki að sitthvað gerðist í 

jafnréttisbaráttu frá 1959 til 1989. Mikið virðist lagt upp úr því að prinsessurnar séu af 

ólíkum uppruna og kynþáttum (svo langt er gengið í fjölbreytninni að ein er meira að 

segja fiskur og önnur verður ástfangin af einstaklingi sem virðist blendingur af ljóni og 

bjarndýri). Þær taka stjórn á lífi sínu í trássi við feðraveldið sem í flestum þessara tilfella 

er bókstaflegt, þ.e. þær óhlýðnast feðrum sínum til að elta drauma sína. Það er þó vert að 

benda á að draumarnir snúast um ástina, það að ná ástum karlmanns/prins er allra fórna 

virði, meðal annars þeirra að afneita feðrum sínum. Í tilfelli Fríðu og Mulan eru feðurnir 

reyndar lasburða og dæturnar fórna sér því fyrir þá, Mulan með því að gegna herþjónustu 

í gervi karlmanns og Fríða með því að taka sæti föður síns sem gísl Dýrsins. Fríða er 

reyndar athyglisverð, þar sem hún hafnar í upphafi hugmyndum samfélagsins sem hún 

býr í um ástina og vill í staðinn fá að „elska bækur“ eins og segir í upphafslaginu. Hún 

endar þó á því að verða ein af hættulegustu fyrirmyndum ungra stúlkna sem hugsast getur, 

þar sem henni tekst með ást sinni að breyta vondu, ógeðfelldu skrímsli í prins. Eins og 

þjóðfræðingurinn Kathleen E. B. Manley orðar það:  

Konur kunna að halda að hlutverk þeirra í ástarsambandi við karlmann sé að 
mæðra hann, vera fyrirmynd í siðlegri hegðun eða hvort tveggja. Þetta gæti 
líka alið með konum óraunhæfa trú á hæfileikum sínum til að betrumbæta karl 
sem kemur illa fram við þær.20 (Manley, 2003, bls. 88) 

 
19 Hér má velta ýmsu fyrir sér varðandi ímyndir mæðraveldis og feðraveldis þar sem gamlar konur 
berjast við prinsa um prinsessur en því miður verður það að bíða betri tíma.  
20 „Women may believe their role in a relationship with a man is to mother him, or be a model of 
civilized behavior, or both. It may also cause women to have an unrealistic belief in their ability to 
reform a man who treats them badly.“ 
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Þrautseigja Fríðu við að sjá manninn í dýrinu verður eins konar uppskrift að óheilbrigðu 

og jafnvel lífshættulegu ástarsambandi því í raunveruleikanum er hætt við því að líkurnar 

á því að dýrið verði að prinsi séu mun minni en í Disney-mynd. 

Enn sem fyrr er rómantísk ást frá prinsi helstu laun prinsessanna fyrir erfiðleika 

þeirra og streð. Það er reyndar athyglisvert að Mulan og Tiana, kínverska prinsessan og 

sú afrísk-ameríska, eru bæði sjálfstæðari og óháðari þessum draumi um ástina en hinar, 

en báðar eru þær þó fastar í þeim hlutverkum að hjónaband sé það besta sem komið getur 

fyrir nokkra konu, sé hin óhjákvæmilega viðurkenning og verðlaun sem réttsýnni og 

réttþenkjandi konu geta hlotnast (Bean, 2003, p. 53). Tiana endar á því að taka að sér 

prins sem hefur verið að þvælast fyrir henni alla myndina og þó að Mulan sitji ekki beint 

uppi með ástarviðfang er hún svo ógiftanleg í upphafi myndar að hún þarf hreinlega að 

afneita öllu sínu kvenlega eðli og þykjast vera hermaður, eitt það karlmennskulegasta sem 

hægt er að vera (Buckk, 2014). Og prinsinn er kominn í mat heim til hennar í myndarlok. 

Prinsessurnar frá miðtímabilinu eiga það allar sammerkt að ástarkraftur þeirra fer í að 

bjarga prinsunum úr lífsháska. Þær eru sjálfstæðari og kraftmeiri gerendur í lífum sínum 

en prinsessurnar frá fyrsta tímabilinu, enda þurfa þær engan prins til að bjarga sér. Þær 

eru „frjálsar“ til að velja og „velja“ allar sem ein að nýta krafta sína í þágu prinsanna með 

rómantíska ást að launum. Það er athyglisvert að þessar myndir eru gerðar á svipuðum 

tíma og Anna G. Jónasdóttir setur fram kenningar sínar um ástarkraftinn og eru í raun 

kristalskær birtingarmynd þeirra kenninga þar sem konur nota ástarkraft sinn til að bjarga 

körlum í von um að fá ástina sjálfar að launum. 

Í þriðja flokknum eru svo Garðabrúða úr myndinni Tangled, Merida, 

aðalsöguhetjan í Brave, Moana í samnefndri mynd og systurnar Elsa og Anna í Frozen, 

en þeim hefur verið fagnað mjög af kvenréttindasinnum, þar sem prinsessurnar þar eru 

sjálfstæðar og með ýmis önnur markmið í lífinu en að öðlast ástir prinsins. Ást, 

ástarviðfang og ástarsamband er þó aldrei langt undan og prinsarnir verða ómissandi hluti 

atburðarásarinnar, meira að segja í Brave þar sem allur söguþráðurinn spinnst út frá þrá 

móður Meridu til að finna henni æskilegt mannsefni. Hér má til hliðar benda á að það er 

undantekning ef prinsessurnar eiga almennt  lifandi og virka móður , en yfirleitt eru tengsl 

milli kvenna rofin í Disney-myndunum, aðrar konur eru ýmist óvinir eða hjálpa til í 

skamma stund, eins og góða álfkonan í Öskubusku, og hverfa svo á braut svo að 

prinsessan hefur ekki annað að leita um hjálp en til prinsins og vina sinna, dýranna (og í 

tilfelli Fríðu, húsbúnaðar), sem geta ekki hjálpað nema takmarkað. Vinátta og samband 

systranna Önnu og Elsu í Frozen er þó undantekning þar sm það er  lykilatriði í þeirra 
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sögu þó að söguþráðurinn sé enn sem fyrr drifinn af hugmyndinni um rómantíska ást sem 

birtist Önnu í líki prins sem reynist vera skrímsli en ekki öfugt eins og í Fríða og dýrið. 

Elsa er reyndar óháð rómantískri ást og í því ljósi er athyglisvert að hún virðist einnig 

vera eina prinsessan sem höfðar til lítilla drengja jafnt og lítilla stúlkna auk þess sem hún 

er af LBGTQIA-samfélaginu talin vera ýmist samkynhneigð og þó kannski enn frekar 

eikynhneigð og eirómantísk (asexual og aromantic) (Gramuglia, 2019). Það er 

athyglisvert að prinsessa sem ekki er upptekin af ástinni hlýtur að vera frávik því það 

virðist alls ekki geta gengið upp að hún sé bara of upptekin af öðru í lífinu (að stjórna 

konungdæmi og veðrinu svo dæmi séu tekin) til að láta stjórnast af ást og 

ástarsamböndum. Þá ber að geta þess að söguþráðurinn í myndinni um Moönu, og Moana 

sjálf, er algerlega laus við rómantíska ást.  

Með því að lesa í þessa tímalínu frá 1937 má vissulega sjá jákvæða þróun. 

Prinsessurnar verða smám saman sjálfstæðari, þær eru af fleiri kynþáttum og þar af 

leiðandi fá fleiri fegurðarsjónarmið að njóta sín, en þó ekki þar sem líkamsvöxtur þeirra 

og andlitsfall er keimlíkt, engin prinsessanna er til dæmis lágvaxin, feit eða ófríð (ekki 

einu sinni sú sem er fiskur þó að hún reyndar breyti útliti sínu stórkostlega til að reyna að 

vinna ástir prinsins) enda bendir Naomi Wolf á í bók sinni The Beauty Myth:  

Stelpa lærir að ævintýrin henda „fallegar“ konur, hvort sem þær eru 
áhugaverðar eða ekki. Og hvort sem hún er áhugaverð eða ekki þá lendir kona 
sem ekki er „falleg“ ekki í ævintýrum.21 (Wolf, 2002, bls. 61) 

Útlitsfegurð er alltaf til staðar hjá prinsessunum og það er því ekkert skrýtið að prinsessan 

Fiona úr Shrek-myndunum, sem brýtur staðalmyndir þvers og kruss, sem verður ástfangin 

af trölli, komist ekki í þann hóp, þar sem hún velur meðvitað að vera „ljót“, þó að sá 

ljótleiki sé afstæður og í samhengi við þann prins sem hún hlýtur. Þrátt fyrir það er saga 

Fionu mjög dæmigert ástarævintýri fyrir litlar stúlkur þar sem verðlaunin eru ástin í formi 

þess sem elskar þig eins og þú ert – eða í tilfelli Fionu, eins og hann er og þú af tilviljun 

ert líka. Þó að prinsessur 21. aldarinnar virðist taka örlög sín í eigin hendur og rómantísk 

ást líti ekki út fyrir að vera eins knýjandi aðalatriði og fyrr er hún samt alltaf til staðar og 

ef ekki er ástarviðfang í sögunni þá er hugmyndin um ástina  drifkraftur sögunnar. 

Prinsessurnar hafa einn ofurkraft og það er ástin. Þær ýmist öðlast ást vegna þess að þær 

reynast hennar verðar eða líta út fyrir það, eða breyta örlögum sínum með því að elska 

 
21 „A girl learns that stories happen to „beautiful“ women, whether they are interesting or not. And, 
interesting or not, stories do not happen to women who are not „beautiful“.“ 
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heitt og hér má aftur vitna í augnablikið þegar ástartár Fríðu fellur á blóðugan feld 

skrímslisins og afléttir álögunum sem það var hneppt í. Ástarkraftur kvenna hefur þegar 

verið til umfjöllunar í þessu verkefni og hér má sjá hversu snemma á lífsleiðinni konur 

læra að nota hann í þágu prinsa. 

Talandi um prinsa. Þeir eru oftast af hærri stigum, jafnvel alvöru prinsar þó að 

prinsessurnar séu ekki alvöru prinsessur. Í elstu myndunum eru prinsarnir almennt frekar 

persónuleikalausir, oft nafnlausir og jafnvel andlitslausir en hafa vald til að breyta 

aðstæðum og eru tákn um vernd, öryggi og ást sem prinsessan vekur með útliti sínu fyrst 

og fremst þar sem tíminn til viðkynningar er oftast skammur. Í myndunum frá tíunda 

áratugnum eru prinsarnir líka frekar flatir persónuleikar sem hrífast af prinsessunum 

vegna fegurðar þeirra en mynda einnig einhvers konar persónuleg og jafningjalegri tengsl 

við þær. Þeir hafa þó enn valdið til að velja eða hafna, þar sem þeir eru í yfirburðastöðu, 

en velja prinsessurnar alltaf. Ævintýrin enda því alltaf „vel“ fyrir prinsessurnar ef 

skilgreiningin á „vel“ er sú að vinna ástir prinsins og sú hugmynd að líf í sambandi sem 

til er stofnað vegna ástar tryggi hamingju til æviloka. Prinsarnir í 21. aldar myndunum 

eru flóknari persónuleikar en forverar þeirra en falla inn þó í staðalmyndir, sterka þögla 

týpan í Frozen og glæpamaðurinn með gullhjartað í Tangled eru góð dæmi. Þessir prinsar 

eru táknmyndir fyrir þá prinsa sem stúlkurnar eiga eftir að hitta fyrir á lífsleiðinni og 

sögurnar handbækur fyrir stúlkur í hvernig á að klófesta slíkan prins frekar en handbækur 

fyrir drengi í því hvernig á að verða verðugur þess að eignast prinsessu. 

Skilaboðin sem liggja í prinsessumyndunum, sögunum sem við fóðrum dætur 

okkar á frá því áður en þær hætta með bleyju, eru því skýr: Ástin er það sem skiptir máli 

í lífinu og til að öðlast hana þarftu að leysa ýmsar þrautir, sem felur í sér að kona er aldrei 

nóg eins og hún er til að vera þessarar ástar virði. Synir okkar fá ekki þessi skilaboð. Þeir 

eiga að vera sterkir gerendur í sínu lífi, hvort sem þeir heillast af Stjörnustríði eða 

Leikfangasögu. Þeir sjá sig ekki í prinsessunum enda prinsessumyndunum ekki beint að 

þeim og prinsarnir yfirleitt ekki í aðalhlutverki eða til að taka til fyrirmyndar. Þeir læra 

ekki hvernig á að vera prins og má velta fyrir sér hverju það skilar í samskiptum kynjanna 

þegar á fullorðinsár er komið. 

Skilaboðunum úr Disney-myndunum er nefnilega kirfilega haldið við þegar 

stúlkur vaxa úr grasi, allt frá unglingamyndum og yfir í sjónvarpsefni fyrir fullorðna og 

kvikmyndategundina „rómantískar gamanmyndir“ sem eru eins konar 

framhaldskennslustundir í því að ná sér í mann. Meðal efnis sem fellur í þessa flokka má 

nefna sjónvarpsþætti eins og Sex and the City, þar sem fjórar „prinsessur“ í fallegum 
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fötum leita að prinsum á spennandi slóðum og Grey’s Anatomy þar sem nokkrar 

skurðlækna „prinsessur“ prófa sig áfram með ástina. Leitin er „fullorðinslegri“, kynlíf 

leikur stórt hlutverk en leyfi konu til að hafa áhuga á kynlífi er bundið því að sá áhugi sé 

nátengdur leit hennar að ástinni, hún gefur jafnvel haldið að hún hafi ekki áhuga á ást en 

meira að segja Samantha í Sex and the City og Christina Yang í Grey’s Anatomy enda á 

því að finna ástina, sjálfum sér til mikillar furðu þar sem þær héldu að þær gætu lifað 

hamingjusamar án hennar. Aðalpersónur þessara sjónvarpsþátta, Carrie í Sex and the City 

og Meredith í Grey‘s Anatomy, fara síðan í gegnum mjög prinsessulegar þrautabrautir þar 

sem verðlaunin við markalínuna eru óraunveruleg ástarviðföng sem bera nöfn eins og Mr. 

Big og McDreamy, til að undirstrika að þeir þurfa eiginlega ekki að vera fólk heldur bara 

viðföng og sú staðreynd að þeir eru fólk þvælist eiginlega bara fyrir leitinni að hinni 

fullkomnu rómantísku alsælu til æviloka. Hér má líka minnast aftur á Friends-

sjónvarpsþættina þar sem ungt fólk leitar ástarinnar í alls 243 þáttum yfir tíu ára tímabil 

frá 1994-2004 og svo á furðufyrirbæri eins og raunveruleikaþættina The Bachelor og The 

Bachelorette þar sem fólk tekur þátt í ástarkeppnum og skrýtna stefnumótaþáttinn Love 

Is Blind þar sem „prinsar“ og „prinsessur“ keppast um að öðlast sigurlaunin, ástina.  

Önnur birtingarmynd prinsessudraumsins á fullorðinsárum er 

brúðkaupsiðnaðurinn sem veltir gríðarlegum upphæðum á ári hverju í þjónustu sinni við 

konur sem langar að vera prinsessur einn dag, daginn þegar hamingjusöm til æviloka 

tekur við af þrautum hversdagsins. Hjónabandið og staða þess sem hornsteins 

samfélagsins væri reyndar mjög athyglisvert rannsóknarefni þar sem furðulegt má telja 

að eitthvað sem er byggt á eins veikum grunni og óskilgreindri tilfinningalegri upplifun 

geti verið svo mikilvægt byggingarefni í samfélagi. Margar prinsessumyndanna enda á 

hjónabandi, eins og gömlu ævintýrin, hjónabandi þar sem „hamingjusöm til æviloka“ er 

skrifað í skýin.  

Salem Ilese, höfundur textans sem var vitnað til í upphafi þessa kafla, gengur hins 

vegar ekki út frá þeim endalokum:  

  

My fairy grandma warned me 
Cinderella's story 
Only ended in a bad divorce 
The prince ain't sleeping when he 
Takes his sleeping beauty 
To the motel on his snow-white horse 
--- 
I'm mad at Disney, Disney 
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They tricked me, tricked me 
No more wishing on a shooting star 

 (Salem Ilese, Mad at Disney, 2020) 

Hér segir söngkonan unga skilið við Disney-drauminn um hamingjusöm til æviloka og 

væri óskandi að fleiri stúlkur og konur gerðu það einnig. Ástin sigrar nefnilega ekki alltaf 

og stundum er sá sigur dýrkeyptur.  

3.3 Ástin sigrar 
Eins og fjallað var um í fyrri kafla er staða kvenna og karla á sambandsmarkaði ójöfn af 

ýmsum sökum. Þegar ofan á bætist það sem fram kemur hér að framan um hvernig litlum 

stúlkum er beinlínis kennt kerfisbundið frá því að þær eru í bleyju að það sem veitir þeim 

gildi sé ást karlmanns er ekki skrýtið að þær upplifi sig, vegna uppeldis síns og 

umhverfismótunar, alltaf í skortstöðu á markaði þar sem karlmenn hafa of mikið val en 

konur of fáa valkosti þar sem þær þurfa að taka tillit til fleiri þátta með sínu vali eins og 

tímatakmarkana til barneigna, æskudýrkunar og meintrar virðisrýrnunar með aldri o.s.frv. 

(Illouz, 2012, bls. 6). Þær eru því líklegri til að sætta sig við mun lakari kosti en þær 

myndu gera ef þær stæðu jafnfætis á sambandsmarkaðinum. Konum er innrætt að þær 

eigi að leitast almennt eftir því að ná sér í karlmenn sem geta gert þær að eiginkonum og 

mæðrum, sem er hlutverkið sem þeim er kennt með mótun menningariðnaðarins að þrá 

mest af öllu og undir það er ýtt með fjölda kvikmynda og sjónvarpsþátta þar sem 

gullfallegar og hæfileikaríkar konur falla fyrir ljótum og leiðinlegum og gjarna miklu eldri 

mönnum. Hér má sjá ákveðið gildisfall í beinu samhengi við kenningar Illouz um 

offramboð á konum (Illouz, 2012, bls. 139), prinsarnir þurfa ekki lengur að vera prinsar, 

það er nóg fyrir þá að vera ekki sjáanlega illmenni til að prinsessurnar sem uppfylla alla 

kosti sem konu geta prýtt (og hafa mjög mikið fyrir því) falli fyrir þeim og þrái þá. 

Hér er of langt mál að telja upp þær kvikmyndir sem fylgja þessum söguþræði (til 

dæmis flestar myndir Woody Allen). Það þarf samt ekki að seilast langt inni í fortíðina til 

að finna dæmi um söguþráð sem styður við þessa greiningu; nýjasta dæmið þegar þessi 

ritgerð er skrifuð sumarið 2020 er ástarsöguþráðurinn í stórmyndinni Eurovision Song 

Contest: The Story of Fire Saga sem frumsýnd var á Netflix í júnílok.  

Söguþráður myndarinnar er í örstuttu máli sá að vinirnir Lars og Sigrit sem búsett 

eru á Húsavík í nútímanum verja öllum stundum í að búa til tónlist saman. Þau voru á 

barnsaldri þegar Abba vann Eurovision árið 1974 og eru því bæði farin að halla í sextugt, 

sem hann ber með sér útlitslega en hún lítur hins vegar út fyrir að vera um það bil 35 ára. 

(Í raunveruleikanum er Will Ferrell sem leikur Lars 53 ára og Rachel McAdams sem 
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leikur Sigrit 42 ára). Lars á sér eldheita drauma um að taka þátt í Eurovision og eiga þeir 

hug hans allan. Sigrit hefur frá barnsaldri dreymt um að verða kona Lars og eignast með 

honum barn og virðist vera í tónlistarstússinu með honum fyrst og fremst þess vegna. Hún 

stendur með honum gegn föður hans og öðrum þorpsbúum sem gera lítið úr honum og 

draumum hans og biður meðal annars álfana í klettunum kringum Húsavík að uppfylla þá 

ósk sína að hann megi vinna Eurovision-keppnina svo hann geti þá farið að veita henni 

athygli. Flókin atburðarás leiðir þau til þátttöku í Eurovision-keppni í Edinborg og þar 

opnast Sigrit ýmsar dyr vegna hæfileika hennar sem söngkonu og lagasmiðs á meðan Lars 

vekur enga athygli nema helst aðhlátur enda ekki nærri eins hæfileikaríkur og á endanum 

fer hann heim í fússi. Heima kemst hann að því að hann elskar Sigrit og fer aftur út til að 

vinna hjarta hennar að nýju og … auðvitað tekst honum það. Myndinni lýkur svo nokkru 

síðar þar sem við sjáum þau spila fyrir þorpsbúa á hverfiskránni á Húsavík og Lars skartar 

ungbarni í magapoka.  

Þó að myndin sé að mörgu leyti galsafengin og söguþráðurinn fáránlegur er 

ástarsöguþráður hennar afar hefðbundinn. Lars, sem er bæði ófríður og hæfileikafár, á 

óskipta ást hinnar fögru og hæfileikaríku Sigritar, og það gersamlega að því er virðist án 

þess að þurfa að vinna nokkuð fyrir henni, eins og sjá má strax í byrjun myndarinnar 

þegar móðir hennar, eins og fleiri í gegnum alla myndina, spyr hvað í ósköpunum hún 

sjái við hann. Eina markmið hennar með hæfileikum sínum er að vinna ástir hans og 

eignast með honum barn og hún er auðmjúk og þrautseig og lætur alla höfnun sem vind 

um eyru þjóta. Eins og sönn Disney-prinsessa berst hún fyrir ástum hans gegn öllum 

hindrunum, og fær meira að segja hjálp frá náttúrunni í líki álfa sem hún færir fórnargjafir 

og biður um að gefa sér ást Lars og barn. Lars aftur á móti tekur ekki einu sinni eftir því 

hversu mikið hún leggur sig fram við að láta drauma hans rætast, tekur ást hennar og öllu 

framlagi sem sjálfsögðum hlut, hafnar henni í Edinborg á þeim forsendum að draumar 

hans séu meira virði en draumar hennar, og það er ekki fyrr en hann uppgötvar samkeppni 

frá rússneska keppandanum að hann áttar sig á því að hann elskar hana, virði hennar er 

skilgreint af öðrum karlmanni og minnir það á orð Evu Illouz um að bæði karlar og konur 

taki meira mark á skoðunum og virðismati karla (Illouz, 2012, bls. 137). Henni standa 

allar dyr opnar í hinum stóra heimi vegna hæfileika sinna en kýs frekar að fara aftur heim 

til Húsavíkur og ganga inn í draumahlutverkið sem eigin- eða sambýliskona hins ófríða 

og hæfileikasnauða Lars og móðir barna hans.  

Vilji kona eignast barn og/eða fjölskyldu (sem er markaðssettasti hlutverkapakkinn 

sem konur sjá, sbr. að hjónaband er markmið velflestra prinsessanna) verða þær helst að 
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fara eftir tímalínu sem Rachel í hinum heimsvinsælu sjónvarpsþáttum Friends setur upp 

á þrítugsafmælisdaginn sinn, en þættirnir voru tilfinningalegir og félagslegir vegvísar 

heillar kynslóðar og njóta enn gríðarlegra vinsælda: 

Ég fattaði að það var heimskulegt af mér að vera að stressa mig á því að eiga 
ekki kall og krakka. Það eina sem ég þurfti var plan. Sjáðu til, ég ætla að 
eignast þrjú börn… ég ætti sennilega að eignast það fyrsta þegar ég verð 35 
ára svo ég hef fimm ár. Bíddu, en ég vil vera búin að vera gift í ár áður en ég 
verð ólétt … svo ég þarf ekki að gifta mig fyrr en ég verð 33 ára! Þetta eru 
þrjú ár, þrjú heil ár – en bíddu aðeins. Ég þarf eitt og hálft ár til að skipuleggja 
brúðkaupið og ég myndi vilja þekkja gaurinn í svona ár, eitt og hálft áður en 
við trúlofum okkur. Sem þýðir að ég þarf að hitta manninn þegar ég verð 
þrítug.22 (Friends, 7. þáttaröð, 14. þáttur) 

Miðað við þennan tímaramma eru konur frá og með þrítugu, eða um það bil þegar þær 

eru komnar með stefnu og markmið í lífinu og orðnar sjálfstæðari og færari um að losa 

sig undan útlitskröfum samfélagsins til dæmis, komnar í kapphlaup við lífsklukku sem 

karlmenn þurfa ekki einu sinni að kunna á þó að nýlegar rannsóknir sýni að þeir ættu 

vissulega að veita henni meiri athygli, þar sem þeir verða einnig verr í stakk búnir til að 

geta heilbrigð börn með aldrinum (Wegel, 2016). Af því að meint og kennd 

skuldbindingafælni karlmanna hefur verið til umræðu í ritgerðinni má einnig vitna til 

annarrar persónu í Friends, nefnilega hins skuldbindingafælna Chandlers Bing. Chandler 

er brenndur af mislukkuðu hjónabandi foreldra sinna og er skuldbindingafælni hans 

viðvarandi stef í þáttunum, sem lýsir sér best í því að hann hleypst á brott á sjálfan 

brúðkaupsdaginn sinn þegar skuldbindingin við unnustu sína Monicu, sem er ástarveita 

þáttanna og hann elskar út af lífinu, verður honum ofviða (Friends, 7. þáttaröð, 23. 

þáttur). Þarna sjáum við tvær erkitýpur, konu sem hleypur í átt að hjónabandi (eins og 

raunar allar þrjár aðalkvenpersónurnar í Friends gera) og karl sem hleypur frá því (eins 

og raunar tvær af þremur aðalkarlpersónum gera) í vinsælasta afþreyingarefni heims.  

Horkheimer og Adorno sáu strax árið 1947 hvert ægivald kvikmyndin gæti haft 

yfir huga áhorfandans og að hún gæti mótað skoðanir hans á heiminum með því að 

viðhalda blekkingunni eftir að út úr kvikmyndahúsinu og út í raunveruleikann væri komið 

(1947/2003, bls. 238-9). Þannig hefur kvikmyndin verið eitt helsta farartæki 

 
22 „I realized it was stupid to get upset about not having a husband and kids. All I really needed was a 
plan. See I wanna have three kids…I should probably have the first of the three kids by the time I’m 35 
which gives me five years. Oh wait, but I do want to be married for a year before I get pregnant… so I 
don’t have to get married until I’m 33! That’s three years, that’s three whole years—Oh, wait a minute 
though. I’ll need a year and a half to plan the wedding, and I’d like to know the guy for a year, year and a 
half before we get engaged… Which means I need to meet the guy by the time I’m thirty.“ 
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hugmyndarinnar um rómantíska ást á 20. og 21. öld. Sigrit er skýrt dæmi um ástarveitu 

eins og henni er lýst hjá Önnu G. Jónasdóttur, hún styður Lars í hvívetna án þess að ætlast 

til þess að fá nokkuð í staðinn, hún elskar hann alveg óháð því hvernig hann er eða hvað 

hann gerir fyrir hana, kröfulaust. Honum finnst ástarkraftur hennar svo sjálfsagður að 

hann tekur ekki einu sinni eftir honum, honum dettur aldrei í hug að hennar list sé 

jafnmerkileg eða merkilegri og hans og vegna ástar sinnar á honum og þeirra yfirburða 

sem hann hefur í samskiptum þeirra, þar sem hún vill fá ást hans og gefur honum 

skilyrðislausa ást á meðan hann sér hana aðeins sem félaga og nauðsynlega samferðakonu 

í átt að markmiði sínu, fá hæfileikar hennar aldrei það vægi sem þeir eiga skilið fyrr en í 

lokin þegar hún fórnar glæstum framtíðarmöguleikum, sátt og sæl við hið eina hlutskipti 

sem hún óskar sér: Að vera ástarveita og uppalandi.  

Þessi ástarsaga, enn endurtekið stef úr prinsessumyndunum, sjónvarpsþáttum og 

dægurlögum, sýnir svo ekki verður um villst að hamingja konu hvílir í faðmi karls og að 

það að fá að veita honum af ást sinni er meira virði en allur frami í heiminum. Sumarið 

2020 rær menningariðnaðurinn enn að því öllum árum að kenna konum að það að elska 

karlmann og fá vonandi ást hans að launum sé það sem helst gerir líf konu þess virði að 

lifa því.  

Markaðssetning og klifun á ástarsorg er líka liður í þessu, kona sem hefur verið 

hafnað ítrekað, eins og Lars hafnar ástum Sigritar, er líklegri til að lækka væntingar sínar, 

minnka kröfurnar. Hún elskar hann fyrir þann sem hann er (Gunnarsson, 2014) en hann 

hana sem sjálfviljuga ástarveitu (Jónasdóttir, 1991 og 2018) þar sem gildi hennar felst 

ekki í því sem hún er og getur heldur því að hún elskar. Í þessu samhengi má tæpa á 

rannsókn sem Andrea Hjálmsdóttir og Valgerður Bjarnadóttir gerðu í vor, 2020, á áhrifum 

sóttvarnaraðgerða stjórnvalda á barnafjölskyldur í kórónuveirufaraldrinum. Rannsóknin 

hefur ekki verið birt þegar þetta er skrifað en rannsakendur kynntu frumniðurstöður 

hennar í útvarpsviðtali á Rás 1 á RÚV þar sem kom í ljós að álagið af því að hafa börnin 

meira heima lenti næstum alfarið á herðum kvenna. „Þær líka nokkrar tala um það að það 

hafi einhvern veginn opinberast fyrir þeim að verkaskipting á heimilinu var ekki eins jöfn 

og þau hjónin hafi gengið út frá.“ (Andrea Hjálmsdóttir, 2020). Þessar frumniðurstöður 

benda eindregið til þess að þrátt fyrir ætlaðar og raunverulegar framfarir í jafnrétti kynja 

erum við enn á sama stað og 1991, þegar Anna Guðrún Jónasdóttir ritaði greinina um 

ástarkraftinn, og ástarsagan í kvikmyndinni Eurovision Song Contest: The Story of Fire 

Saga sýnir að enn er hlutverk kvenna sem ástarveita, bæði í nánum samböndum og 
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umhyggjuhagkerfinu markaðssett á nánast sama hátt og fyrir 20, 50, 80… eða rúmum 

fjörutíu árum þegar næsta ástarsaga kom á markað. 

 

3.4 Stórkostleg í kvöld 
Lagið Wonderful Tonight er af mörgum talið einn rómantískasti ástarsöngur allra tíma. 

Lagið samdi Eric Clapton árið 1976 til konu sinnar Pattie Boyd sem hann giftist árið 1977 

eftir að hafa borið til hennar ástarhug á meðan hún var gift einum besta vini hans, bítlinum 

George Harrison. Textinn lýsir, að sögn, raunverulegu kvöldi í lífi þeirra Eric og Pattie, 

en í samræmi við kenningar Roland Barthes um dauða höfundarins (Barthes, 1991, bls. 

172-180) verður það lesið hér sem texti sem vísar mun víðar en til upplifunar einstaklings 

enda virðast lagið og textinn höfða mjög til almennings og er til dæmis iðulega á listum 

yfir rómantískustu söngva menningarsögu tuttugustu aldar.  

Í textanum segir ljóðmælandi, karlmaður, frá kvöldi í lífi pars sem virðist hafa lent 

farsællega lóðbeint í „Hamingjusöm til æviloka“. Hann rekur kvöldið frá undirbúningi að 

mannamóti, í veisluna og loks þegar þau koma aftur heim. Titill lagsins kemur úr 

viðlaginu, sem er örlítið breytt í hvert sinn. Ég hef ákveðið að birta textann hér í heild 

sinni, þar sem hann er afmarkaðri en heil skáldverk og einnig af því í raun er hægt að 

greina hverja línu þannig að hún hafi merkingu.  

It's late in the evening; she's wondering what clothes to wear 
She'll put on her make-up and brushes her long blonde hair 
And then she asks me, do I look all right? 
And I say, yes, you look wonderful tonight 
 
We go to a party and everyone turns to see 
This beautiful lady that's walking around with me 
And then she asks me, do you feel all right? 
And I say, yes, I feel wonderful tonight 
 
I feel wonderful because I see 
The love light in your eyes 
And the wonder of it all 
Is that you just don't realize how much I love you 
 
It's time to go home now and I've got an aching head 
So I give her the car keys and she helps me to bed 
And then I tell her, as I turn out the light 
I say, my darling, you were wonderful tonight 
Oh my darling, you were wonderful tonight  
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(Clapton, 1976)23 
 

Í fyrsta erindi segir karlmaðurinn frá sinni sýn á konuna sem undirbýr sig fyrir mannamót 

með því að leggja áherslu á útlit sitt, hún farðar sig og greiðir sítt, kvenlegt hárið, veltir 

fyrir sér hverju hún á að klæðast og leitar að lokum viðurkenningar og staðfestingar á því 

hjá karlmanninum að útlit hennar sé ásættanlegt og í lagi: „Do I look alright?“ og hann 

gefur útliti hennar þá einkunn að hún líti undursamlega út. „Yes, you look wonderful 

tonight.“ Og staðfestir þannig að hún sé í lagi. Hér má vitna til orða Naomi Wolf í The 

Beauty Myth:  

Að gefa konum gildi á lóðréttum skala eftir menningarlega skilyrtum 
líkamsstuðli er birtingarmynd á valdatengslum þar sem konur þurfa að 
keppast á óeðlilegan hátt eftir auðmagni sem karlar hafa skammtað sjálfum 
sér.24 (Wolf, 2002, bls. 12)  

Í þessu tilfelli er ánægja konunnar með útlit sitt skilyrt við skoðun karlmannsins á því og 

því er auðmagn fegurðar kvenna svo hverfult þar sem karlmaður getur alltaf svipt þær því 

með því að segja þeim að þær séu ekki fallegar.  

Hér má líka vitna til orða Evu Illouz:  

…að skilgreina gildi kvenna gegnum það hversu kynferðislega aðlaðandi þær 
eru er aðferð sem smættar hæfileika kvenna og greind óbeint, heldur 
félagslegri stöðu þeirra þannig skör lægra en karla og staðfestir fjárhagsleg 
og félagsleg yfirráð karla.25 (Illouz, 2018, bls. 119-120) 

Í næsta erindi eru þau komin í veisluna þar sem karlinn tekur eftir því hvernig allir horfa 

á fallegu konuna hans og nýtur athyglinnar,  fegurð hennar  sýnir hann í jákvæðu ljósi 

þar sem táknrænt kynferðislegt auðmagn karlmanns felst í getu hans til að sýna vald yfir 

kynferðislega aðlaðandi konu (Illouz, 2018, bls. 122). Hún sjálf virðist þó ekki njóta 

athyglinnar heldur hafa mestar áhyggjur af því hvernig honum líður og notar aftur 

orðalagið hvort allt sé í lagi, í þetta sinn með tilfinningar hans í huga: „Do you feel 

alright?“ og hann svarar aftur með því að Í KVÖLD sé allt í lagi, sem fær 

lesandann/hlustandann til að velta fyrir sér hvort þetta kvöld sé ólíkt öðrum kvöldum þar 

sem hlutirnir eru EKKI í lagi hjá þeim hjónum. (Hér vík ég frá eigin reglu um höfundinn 

 
23 https://www.youtube.com/watch?v=WIpZjA5gTjY 
24 „In assigning value to women in a vertical hierarchy according to a culturally imposed physical 
standard, it is an expression of power relations in which women must unnaturally compete for resources 
that men have appropriated for themselves.“ 
25 „…defining women’s worth through her sexual attractiveness is indeed a way of indirectly diminishing 
women’s talents and intellect, keeping their social place inferior to that of men and affirming men’s 
economic and social domination.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=WIpZjA5gTjY
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til að segja frá því að Clapton var afar veikur af áfengisfíkn þegar lagið var samið og því 

kannski ástæða fyrir konuna hans að hafa stöðugar áhyggjur af því hvort allt væri nú 

örugglega í lagi hjá honum.) 

Við förum svo yfir í millikaflann, þar sem ljóðmælandinn/karlinn í sambandinu 

segir að honum líði svona vel af því að hann sjái ástina lýsa úr augum konunnar og hvernig 

hún geri sér enga grein fyrir því hversu mjög hann elski hana. Hún sem sagt gefur alla 

þessa ást sem hann les úr augum hennar, án þess að hafa hugmynd um hvort og hvernig 

hún er endurgoldin, hún er bara ástin gangandi, ástarveita sem hann getur bergt af að vild. 

Lena Gunnarsson segir um þessi valdasamskipti:  

Konur veita körlum meiri ást en karlar veita konum ef við skilgreinum það að 
veita ást sem það að bera kennsl á og styðja hina manneskjuna í verki og þarfir 
hennar og markmið sem dýrmæt í sjálfu sér, á þann hátt sem snýst ekki um 
þarfir og markmið þess sem veitir.26 (Gunnarsson, 2014, bls. 98) 

Í síðasta erindinu er farið að halla aðeins undan fæti hjá okkar manni, hann er með 

dúndrandi höfuðverk svo hann réttir henni bíllyklana svo hún geti keyrt heim. Hún hjálpar 

honum í rúmið og þegar hann slekkur ljósið gefur hann henni einkunn eftir daginn: Elskan 

mín. þú varst frábær í kvöld: „You were wonderful tonight.“ 

Skilaboðin eru því að ef kona á að vera undraverð og ástarverð þarf hún að líta vel 

út og vera falleg þannig að maðurinn hennar geti verið stoltur af því að sýna sig með hana 

upp á arminn, að vera hugulsöm og láta manninum sínum líða vel og, í síðast en alls ekki 

síst: Að annast hann. Þegar hún sinnir því hlutverki fær hún heildstæðan dóm sem 

sjálfsvera: hún ER mest „wonderful“ í umönnunarhlutverki sínu, þegar hún keyrir heim 

því hann er fullur/með hausverk, breiðir ofan á hann og strýkur svitastokkna brá.  

 

3.5 Samantekt 
Dæmin sem hér eru tekin eru sundurleit, eins og getið var um í upphafi kaflans, bæði frá 

ýmsum tímabilum og ólík að formgerð. Það sem þau eiga sameiginlegt er að þau sýna 

okkur sama sjónarhornið á rómantíska ást: Hún er mikilvægur og nauðsynlegur 

drifkraftur í samfélaginu eins og auglýsingarnar segja okkur og kynin njóta hennar og 

neyta á ólíkan hátt: konur í flestum tilfellum sem veitendur og gerendur og karlar sem 

njótendur og þiggjendur. Konurnar í þessum dæmum sýna ást sína í verki: Með því að 

 
26 „Women tend to give more love to men than men to women, if we by „giving love“ mean recognizing 
and affirming, in practice, the other person and her/his needs and goals as valuable in their own right, in 
a way not directed by one's own needs and goals.“ 
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leysa þrautir með ástarkrafti sínum eins og prinsessurnar, fórna af fúsum og frjálsum vilja 

veraldlegri umbun eins og Sigrit og þóknast manni sínum og annast þarfir hans, bæði 

fagurfræðilega, sem stöðutákn, tilfinningalega og líkamlega, eins og konan í Wonderful 

Tonight. Hér sjáum við enn að það er sama hvar við grípum niður í dægurmenningu 20. 

aldar, við finnum sterka hneigð til markaðssetningar og hegemónískrar framsetningar á 

rómantískri ást. Það er ekki að sjá að nútímakonur græði á því að vera uppteknar og 

jafnvel helteknar af rómantískri ást en þó er hugmyndinni um hana haldið að þeim úr 

öllum áttum og þeirri hugmynd að konur hugsi ekki um annað en að öðlast ástir karlmanns 

haldið að báðum kynjum.  
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4 Á valdi ástarinnar 

Í þessum kafla er farið yfir það sem fram hefur komið og sett fram kenning mín um 

hvernig konum er kennt frá blautu barnsbeini að veita af ástarkrafti sínum með því að 

skilyrða þær óþarfri þrá eftir rómantískri ást. Dæmi og kenningar eru sett fram og komist 

að niðurstöðu.  

Ástin hefur löngum verið sýnd sem reynsla sem heltekur og sniðgengur 
viljann, sem ómótstæðilegur kraftur sem ómögulegt er að stjórna.27 (Illouz, 
2012, bls. 18)  

Það er ljóst að vald ástarinnar er mikið og marglaga. Og fer í hring þar sem í kapítalísku 

samhengi er ástin söluvara í sjálfri sér á varningi sem gerir fólk ástarverðara, svo sem 

fatnaði, snyrtivörum, megrunarvörum og námskeiðum í hugarró, en nýtist líka til að selja 

allt mögulegt annað með því að tengja það hugmyndinni um ást. Annar mikilvægur 

markaðslegur þáttur í hugmyndinni um rómantíska ást er viðhald ófullnægju. 

Markaðshugmyndin um rómantíska ást byggir á þversögnum sem gera ástina enn 

mikilvægari sem markaðs- og neysluhvata. Ástin og það að vera ástfangin/n er tákn 

alsælunnar, fyrirheit um uppfyllingu andlegra og líkamlegra þarfa í þeim mæli að ekki 

þurfi að leita annað nema eftir brýnustu nauðsynjum. Það er ekki gott fyrir hagvöxt. 

Hugmyndin um rómantíska ást eins og hún kemur fram á kapítalískum tímum er hins 

vegar fullkomin hagvaxtaráburður. Ég hef farið yfir myndmál auglýsinga sem bæði selur 

í sjálfu sér og viðheldur hugmyndinni um rómantíska ást fyrir hið víðara samhengi. Hér 

má draga saman það sem hugmyndin um rómantíska ást felur í sér fyrir markaðinn og 

hagkerfið, en líka í einkalífi og nánum samskiptum, í eftirfarandi greiningarramma:  

• Eftirsóknarverð og óraunsæ markmið. Ástin á sér þröngan skilgreindan útópískan 

ramma, þar á að vera spenna en samt öryggi, friður en samt óróleiki og sátt sem 

er samt ekki varanleg í sjálfri sér heldur þarf stöðugt að viðhalda henni með 

einhverjum ytri hjálparmeðulum. Útlitið skiptir ekki máli en samt skiptir máli að 

líta vel út, efnahagur skiptir ekki máli en samt er rómantík bundin fjölda efnislegra 

þátta, þú átt að vera þú sjálf/ur en breyta þessu sjálfi í eitthvað sem öðrum gæti 

fallið í geð. Þannig er stöðugt leikið með hugmyndina um frelsi í sambland við 

 
27 „Love has long been portrayed as an experience that overwhelms and bypasses the will, as an 
irresistible force beyond one’s control.“ 
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stífar og ófrávíkjanlegar „tillögur“ um hvernig því frelsi skal varið. Og þannig 

verða til mótsagnir sem ekki er möguleiki að uppfylla allar í senn.  

• Skilgreindar og að því er virðist auðsóttar lausnir. Þessi óvissa um hvernig á að 

öðlast það sem er búið að markaðssetja sem eftirsóknarverðast af öllu gerir það að 

verkum að allar uppástungur um eitthvað áþreifanlegt sem gæti mögulega fært 

fólk nær þessu markmiði og hægt er að eignast í föstu formi gegn raunverulegu 

gjaldi í beinhörðum peningum eiga greiðan aðgang að neytendum. 

• Viðhald hins óáþreifanlega. Vonbrigðin sem felast í því þegar í raunverulegt 

ástarsamband er komið með raunverulegu fólki sem til dæmis prumpar og fer úr 

hárum (vegna þess að hin upphafna hugmynd gerir aldrei ráð fyrir slíkri hegðun) 

skapa enn meiri ófullnægju, sem greiðir leiðina fyrir meiri innkaupum á varningi 

sem ýmist gæti endurheimt upphaflegu alsæluna, lagað meltingu og stöðvað 

hárlos eða skapað betri möguleika með öðrum einstaklingi. 

Loforð ástarinnar er að uppfylla allar þarfir okkar en eðli kapítalismans og viðhald hans 

felur í sér að ala á ófullnægju sem gerir neytendur varnarlausari fyrir gylliboðum. Hin 

kyrrláta „tengslaást“ sem fullnægir þörfum er því í mótstöðu við kapítalismann, sem 

bregst við með því að innlima ástina í neysluna. Ástin verður minna virði ef ekki fylgir 

neysla og hugmyndin um ástina verður eins og um varning sé að ræða, eitthvað sem þú 

getur öðlast gegn réttu gjaldi. Samt er hún um leið óáþreifanleg og hið „rétta gjald“ 

óskilgreint.  

Kapítalisminn hefur tekið myndmál rómantísku ástarinnar yfir og búið til stórar 

og óraunhæfar væntingar sem raunverulegt fólk getur aldrei uppfyllt en þú átt samt 

„skilið“ að upplifa. Þannig er unnið markvisst að því að skapa stöðuga ófullnægju sem 

heldur fólki lengur í voninni um hið fullkomna tilhugalíf án þess að endamarkmiðinu sé 

nokkru sinni náð, ýmist með mörgum eða endurnýjað hinum sama, og gæða alls konar 

varning þeim eiginleikum að hann ýmist dragi að þér ást eða sé birtingarmynd þess að þú 

sért elskuð eða elskaður, gera sýnileika ástarinnar verðmætan með skilgreindum varningi, 

gera útlitskröfur til að auka „markaðsvægi“ á ástarmarkaðinum, búa til stöðuga óuppfyllta 

og óuppfyllanlega eftirvæntingu með bókum, tónlist, sjónvarpsefni og kvikmyndum, 

loforð menningariðnaðarins sem aldrei verða uppfyllt. „Menningariðnaðurinn svíkur 

neytendur sína stöðugt um það sem hann stöðugt heitir þeim. Ávísunin á sæluna… fæst 

aldrei innleyst.“ (Horkheimer og Adorno,1947/ 2003, bls. 266) 
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Lögmál markaðarins tengjast líka rómantískri ást í öðru samhengi þar sem 

lögmálin um framboð og eftirspurn eiga einnig við í makaleit þar sem annað kynið, konur 

á barneignaraldri, skiptir út frá skortstöðu á ástar/kynlífsmarkaðinum vegna líkamlegra 

tímatakmarka þeirra á barneignum á meðan karlar vinna út frá hugmyndinni um 

offramboð. Þar á þessi ófullnægja og hamingjan sem alltaf er rétt utan seilingar en samt 

svo ínáanleg einnig vel við.  

Eins og vikið hefur verið að fyrr í ritgerðinni fara samskipti um ást og losta að 

mestu fram á markaðstorgi sem lýtur engum reglum og þar sem afar ójöfn viðskipti eiga 

sér stað. Þau viðskipti snúast gjarna um að konur láta kynlíf af hendi í skiptum fyrir harla 

óhaldbæra von um rómantíska ást. Það er þó ekki þar með sagt að konur njóti ekki kynlífs 

eða séu áhugalausar um það, þvert á móti gengur söguþráður rómantískra gamanmynda 

og sjónvarpsþátta sem hefur verið tæpt á hér á undan oft út á kynlíf og kynlífsupplifanir, 

sbr. Sex and the City, sem er þó alltaf taminn innan formerkja ástar og sambands. Eins og 

við sjáum í grein Barriteau hér að framan ( í  kafla 1.5 ), þar sem hún fjallar um hinn 

erótíska kraft kvenna og byggir á skrifum Audre Lorde í samhengi við kenningar Önnu 

Guðrúnar Jónasdóttur, læra konur að beina þörf sinni fyrir ást og losta inn í 

sambandsformið. Mögulega hefur sú staðreynd að konur þurfa í mörgum tilfellum lengri 

og öðruvísi örvun en karlar til að fá kynferðislega fullnægingu eitthvað með það að gera 

að konur séu líklegri til að njóta fullnægjandi kynlífs með einhverjum sem þær þekkja og 

þekkir þær og séu þar af leiðandi líklegri til að vilja fá útrás fyrir kynlífsþarfir sínar og 

langanir í samhengi ástarsambands en karlar, en það er sannarlega ekki algilt. Mýtan um 

að konur séu alltaf að leita að sambandi verður hins vegar til þess að karlar leika 

„ástarleiki“, þykjast vera ástfangnir, gangast inn á myndmál menningariðnaðarins 

varðandi gjafir, umhverfi og „rómantík“ til að fá konur til lags við sig þar sem þeir læra 

að það sé vænlegast til að fá konur til að láta af hendi ástarkraft eða aðgang að líkama 

sínum til kynlífs.  

Ef mýtan segir að hámörkun kynferðislegrar nautnar kvenna sé bundin við það að 

vera ástfangnar verður títtnefnd karlmennskustaðfesting karla með kynlífssigrum háð því 

að þeim takist að gera konur ástfangnar. Það er því ekki nóg að gefa til kynna losta heldur 

þarf sá losti að vera í upphöfnum búningi, í stuttu máli verða karlar að telja konum trú um 

að þeir séu „prinsar“ á aðlöðunarstigi og stefni á tengsl til að uppfylla það 

karlmennskuhlutverk sitt að eiga í kynferðislegum samskiptum við konu. Konur verða á 

hinn bóginn að sannfæra sjálfar sig um að þær séu á aðlöðunarstigi og jafnvel þegar 

komnar á tengslastig með einmitt þessum einstaklingi til að njóta kynlífsins þó að báðir 
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aðilar séu í raun á lostastiginu. Munurinn á körlum og konum, losta og aðlöðun, er samt 

helstur sá að það er hægt að bera losta til fleiri en eins í einu, en aðlöðunarstigið er 

einkvænisstig, samkvæmt kenningum Helen Fisher. Konur eru því líklegri til að binda 

vonir um rómantískt ástarsamband við kynferðisleg samskipti sem þær telja að byggist á 

aðlöðun og þar af leiðandi eru konur líklegri til að upplifa fráhvarfseinkenni/ástarsorg 

þegar óskilgreint regluleysið gerir körlum fært að ákveða einhliða að um gagnkvæma 

aðlöðun sé ekki að ræða. Þess vegna er hugmyndin um ástarsorgina byggð inn í 

dægurmenninguna, til að venja konur við að hún sé nauðsynleg á þeirri þrautabraut sem 

leitin að rómantískri ást er.  

Körlum til varnar má benda á að margir telja reyndar að þeir fari raunverulega á 

eitthvert afbrigði aðlöðunarstigs í þessu ferli en hafni því vegna áherslunnar á losta í 

mótun þeirra þannig að þeir laðist að tilfinningunni/áhrifunum frekar en einstaklingnum, 

verði í raun „ástfangnir af ástinni“ (Illouz, 2012, bls. 81). Eins og á hinum markaðinum, 

þeim sem höndlar með veraldlega hluti, er ófullnægjan einnig byggð inn í markaðstorg 

ástarinnar og verður til þess að karlar velja frá því sem kæmi þeim best, ástarsambandi 

þar sem kona veitir þeim af ástarkrafti sínum. Eða með orðum Horkheimer og Adorno: 

„…góðlátleg svikin koma í stað þess sársauka sem er til staðar, bæði í 

meinlætalifnaðinum og algleyminu. Æðsta lögmálið er að engum sé með nokkru móti 

fullnægt“ (1947/2003, bls. 251).  

Á þessum markaði snýst allt um val. Konur koma inn á hann með tvöföld skilaboð 

í farteskinu; þær hafa verið undirbúnar allt lífið undir að vera ástarveitur í leit að varanlegu 

sambandi en jafnframt er ástin svo óáþreifanlegt afl og svo mikil list augnabliksins að það 

er ekki hægt að fara fram á neitt sem heitir skuldbinding og kona sem ber með sér að hún 

vilji slíkt tapar alltaf (sjá Illouz um alvarlegar konur í kafla 2.4). Þar sem hugmyndin um 

rómantíska ást felur í sér að ástin lýtur engum lögmálum, hún er náttúrulögmál sem gerist 

bara, eru konur mun oftar í þrengri stöðu á sambandsmarkaði, bæði vegna meints 

tímaramma til barneigna, vegna þeirra tilfinningaskuldbindinga sem þeim hafa verið 

innrættar, vegna ofuráherslu á æsku og fegurð kvenna og vegna þeirrar félagslegu stöðu 

sem það að eiga maka og fjölskyldu veitir þeim, sem er tilkomin vegna stöðugrar 

markaðssetningar á þessum hlutverkum ofar öðrum sem konum vissulega standa til boða 

í nútímanum. Hér má minna á þá vegsemd og tækifæri sem Sigrit gefur fúslega upp á 

bátinn þegar Lars loksins velur að vera með henni, nokkuð sem hann gerir ekki fyrr en 

útséð er um að honum bjóðast ekki sambærileg tækifæri.  
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Það má segja að öll vötn markaðarins, bæði hins hagræna og hins persónulega, 

hnígi að því að fá konur til að velja að helga líf sitt því að elska karlmann. Enda er það 

svo að þrátt fyrir meinta „skuldbindingafælni“ karlmanna eru samt flestir karlmenn í 

ástarsambandi lungann úr fullorðinsævi sinni. Við vitum af hverju konur vilja vera í 

ástarsamböndum en miðað við markaðssettu hugmyndina um káta glaumgosann ættu 

karlmenn ekki að vilja það. En eins og við sjáum svo skýrt í lagi Eric Clapton og í 

kenningum Önnu Guðrúnar Jónasdóttur þurfa karlar á konum að halda á svo margvíslegan 

hátt: Sem stöðutáknum í samskiptum við aðra karlmenn og þannig sem staðfestingu á 

eigin karlmennsku fyrir sjálfum sér, sem kjölfestu þegar glaumurinn fer aðeins úr 

böndunum og fyrst og fremst sem ástarveitum, stuðnings- og umönnunaraðila þegar á 

þarf að halda. Í stuttu máli: Þeir þurfa á ástarkraftinum að halda því annars farast þeir.  

Og hér erum við stödd núna, árið 2020. Söguþráður kvikmynda er enn að 

langmestu leyti með einhverju rómantísku ívafi og helstu verkefni kvenna í 

dægurmenningunni, nánast sama hvar gripið er niður, hverfast um ástina, þar sem 

verðlaun kvenna fyrir þrautseigju og þolgæði í ástum er ástin  og einhver til að annast. 

Auðvitað hafa frásagnirnar breyst að einhverju leyti; konur hafa til dæmis leyfi til að hafa 

kynhvöt í afþreyingarefni nútímans sem þær höfðu ekki í kvikmyndum frá fjórða 

áratugnum. Kynhvöt kvenna í ástarsögunum er þó enn mun meira bundin við það að vera 

ástfangin, en körlum er meira innrætt að kynhvöt þeirra stjórnist aðeins af losta frá 

náttúrunnar hendi og að markmið þeirra sé að dreifa sæði sínu sem víðast án hugsunar um 

afdrif þess, nokkuð sem vinnur gegn fjölmörgum öðrum hugmyndum um karlmennsku, 

eins og eignarhaldi, afbrýðisemi o.s.frv. sem lýsir sér best í því að morð á konum í nánum 

samböndum á sér yfirleitt rætur í ótta karlanna við að vera yfirgefnir og ástlausir (Jones, 

2018, bls. 99).  

Ég hef sýnt fram á í þessari ritgerð  

• að karlar hafa meiri ávinning af því að vera í sambandi og að líffræðilega tryggir 

tengslamyndun foreldra lífvænleika afkvæma., 

• að menningin og einkum þó dægurmenningin leggur ofuráherslu á að kenna 

konum frá blautu barnsbeini að æðsta takmark þeirra í lífinu sé að eignast mann 

og börn og  

• að hugmyndin um rómantíska ást er nýtt til að telja konum trú um að það séu 

örlög þeirra og frjálst val að verða ástfangnar og þrá ástarsamband en ekki 
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hugmyndir samfélagsins og nauðsyn þess að þær séu ástarveitur sem þrýsta þeim 

inn í þetta hlutverk.  

Í þessu verkefni var minnst á prinsessuuppeldið þar sem verðlaun stritsins eru alltaf ástir 

prinsins og í samhengi við kenningar dr. Önnu G. Jónasdóttur vil ég velta því upp hvort 

þessi stöðuga skilyrðing lítilla stúlkna og fullvaxinna kvenna til þess að verða ástarveitur 

sé viðbragð feðraveldisins við auknu jafnrétti kynjanna sem myndi mögulega gera þær 

fastheldnari á ástarkraft sinn í ljósi aukins frelsis. Hér má líka velta aðeins fyrir sér stöðu 

karla, sem þrátt fyrir þörf sína fyrir ástarkraftinn er stöðugt beint frá tengslastigi ástarinnar 

og talin trú um að þeir séu frá náttúrunnar hendi til þess gerðir að forðast tengsl. Í þessu 

samhengi er reyndar líka áhugavert að velta fyrir sér hvort karlar fái kannski alltaf eins 

konar ást með í kaupunum þegar þeir segjast, og telja sig, sækjast eftir kynlífi eingöngu, 

vegna þess að konur geti ekki notið skuldbindingalauss kynlífs án þess að veita af ást 

sinni og hvort sá ástarkraftur fleyti þeim milli örsambanda sem þeir sjálfir telja sér trú um 

að þeir upplifi sem eingöngu kynlíf. Þannig má segja að áhersla samtímans á kynlíf og 

kynlífsvæðingu sé að einhverju leyti til þess fallin að veita körlum ástarkraft svo að þeir 

þurfi ekki að takast skuldbindingu á hendur.  

Þrátt fyrir hina gríðarlegu áherslu á hugmyndina um rómantíska ást er raunin sú að æ fleiri 

Vesturlandabúar búa einir og/eða án rómantískra tenginga. Einmanaleiki er skilgreint 

heilsufarslegt vandamál sem hrjáir nánast þriðjung íbúa fyrsta heimsins (Cacioppo og 

Cacioppo, 2018, bls. 426). Í ljósi þeirra ólíku væntinga sem karlar og konur fara með inn 

á markaðstorg ástarinnar er það ekkert skrýtið. Hér má minnast enn á rannsóknina þar 

sem kemur fram að þegar það er val að vera ekki í sambandi kjósa konur oftast að vera 

einhleypar af ótta við að vera særðar en karlar velja það helst til að geta stundað 

skuldbindingalaust kynlíf (Apostolou et al., 2020, bls. 9). Á undanförnum síðum höfum 

við séð að konur fá þau skilaboð úr menningunni að rómantísk ást sé útópískur 

dýrðardalur, staðfesti gildi þeirra sem einstaklinga og þannig öryggi í samfélaginu en að 

þær eru jafnframt miklu líklegri til að tapa á viðskiptum með hana. Hugmyndin um 

rómantíska ást vekur konum von um að ástarframlög þeirra verði metin að verðleikum og 

skili þeim jafnvel þeirri skilyrðislausu ást til baka sem staðfestir manngildi þeirra (Illouz, 

2012, bls. 121). Þegar raunin er síðan ekki sú og kynin mætast með ólíkar væntingar á 

leikvangi ástar og sambands sem endar oftar en ekki í því að konur gefa af ástarkrafti 

sínum, jafnvel til einnar nætur, og karlar þiggja en veita ekki á móti heldur fara bara til 

næstu konu og bergja á hennar ástarbrunnum, er ekki skrýtið að konur kjósi að draga sig 
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í hlé úr leiknum eftir að hafa jafnvel ítrekað tapað þrátt fyrir að leika eftir þeim reglum 

sem þær hafa lært frá blautu barnsbeini. 

 

Niðurstaða mín í þessu verkefni grundvallast á eftirfarandi:  

Hið persónulega er pólitískt, eins og femínistar hafa svo lengi haldið fram. Eins og segir 

í kenningum Önnu Guðrúnar Jónasdóttur hefur ástarkraftur kvenna verið drifkraftur hins 

persónulega í samfélaginu öldum saman: Fjölskyldunnar, fjölgunar og karla á sama hátt 

og vinnuaflið er drifkraftur hagkerfisins. Ást kvenna er ólaunuð og kraftur hennar 

ósýnilegur en óendanlega mikilvægur því án hans er ekkert samfélag. Á tuttugustu öld í 

takt við aukið kvenfrelsi fá konur meiri völd yfir lífi sínu og þannig möguleikann á því í 

fyrsta skipti að velja hvort þær kjósa að halda áfram að veita af þessum ástarkrafti.  

Samfélagið bregst við með þeim hætti að beina þeim skilaboðum til kvenna frá unga aldri 

að þær eigi að verða ástfangnar af körlum og búa til fjölskyldu, til að fá þær til að velja 

sjálfar að það sé frumtilgangur þeirra í lífinu þó að þær megi sinna öðru með. Þeim 

skilaboðum er komið á framfæri með eftirfarandi hætti:  

• að búa til afþreyingarefni og barnaefni sem er einkum beint að stúlkum og konum 

þar sem þessar áherslur eru skýrar og laga það að straumum og stefnum í 

kvenfrelsi hverju sinni 

• að tengja ást og rómantík við ýmislegt annað sem er eftirsóknarvert, eins og lúxus, 

ferðalög o.s.frv.  

•  að búa jafnframt til neyslumenningu kringum ást og rómantík eins og hvaða 

blóm, skartgripir og hegðun eins og stefnumót tilheyri og séu rétt hegðun í 

samhengi 

• að breyta makaleitarreglum og setja upp markaðstorg með óskýrum og jafnvel 

engum reglum þar sem konur skipta alltaf út frá skortstöðu þar sem þær eru bæði 

með þrengri skorður til að athafna sig vegna aldurstakmarkana á barneignum og 

hreinlega er innrætt að þær vilji frekar en karlar upplifa rómantíska ást og 

hjónaband. Á sama tíma er körlum kennt að þeir séu skuldbindingafælnir sem elur 

enn á þessari skortstöðu.  

• að koma þannig inn ótta og kvíða um að konu takist ekki að uppfylla þá drauma 

sem hún hefur lært að séu hennar með því að búa til skortstöðu sem felst í því að 

karlar fá ekki sömu skilaboð um mikilvægi rómantískrar ástar. Kona telst því 
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heppin ef hún finnur einhvern karl sem er tilbúinn til að uppfylla rómantíska 

drauminn með henni.  

• að fá þannig konur til að slá af kröfum sínum og sætta sig við maka sem er til í að 

vera með þeim og stofna með þeim fjölskyldu en uppfyllir kannski ekki aðra 

drauma um hina rómantísku ást og er mögulega ekki jafnoki þeirra að atgervi  

 

Niðurstaða: Hugmyndin um rómantíska ást er samfélagsleg goðsaga með flóknar rætur, 

búin til með margvíslegum tólum markaðarins til að fá sjálfstæðar og frjálsar konur til að 

halda áfram launalausu hlutverki sínu sem ástarveitur fyrir karla og umönnunaraðilar 

einstaklinga, fjölskyldutengsla og samfélaga. Það er gert með því að leggja ofuráherslu á 

rómantíska ást í menningarefni sem sérstaklega er beint að konum og stelpum og hafa 

konur sem hliðarpersónur sem einkum er ætlað að styðja karla eða vera ástarviðföng í 

menningarefni sem ætlað er strákum og körlum.  

Lykilatriðið er að fá konur til að finnast að þær séu að velja sjálfar, sbr. kenningar 

Gramscis um hegemóníuna og Horkheimer og Adorno um hvernig menningariðnaðurinn 

mótar allt í sinni mynd, með því að móta hugmyndir okkar um heiminn og væntingar 

okkar til hans. Í raun eru þessar hugmyndir skaðlegar og draga úr lífsgleði, afköstum og 

hamingju bæði karla og kvenna.  
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5 Lokaorð 

 

What do you get when you fall in love? 
You only get a life of pain and sorrow 
So for at least until tomorrow 
I'll never fall in love again  
(I’ll Never Fall in Love Again, Hal David/Burt Bacharach, 1970) 

 

Dance me to your beauty with a burning violin 
Dance me through the panic till I'm gathered safely in 
Touch me with your naked hand or touch me with your glove 
Dance me to the end of love 
(Dance Me to the End of Love, Leonard Cohen, 1984) 

 

 

Hugmyndin um rómantíska ást er ævaforn, þessi hugmynd um óbeislað aðdráttarafl, um 

innri náttúrukraft sem tekur stjórnina, um göfuga, fórnfúsa og alltumlykjandi ást sem 

gefur lífinu og fólkinu gildi og tilgang. Birtingarmynd þessarar hugmyndar í samfélaginu 

í dag er hins vegar ekki til þess fallin að valda vellíðan og auka hamingju, eins og fram 

kemur í bók Evu Illouz When love hurts. Í þessari ritgerð hefur verið rakið hvernig þessi 

hugmynd er notuð til að viðhalda ófullnægju og hvernig hún stuðlar jafnvel frekar að 

óhamingju en hitt, hvernig voldugt myndmál hennar er notað til að viðhalda 

ranghugmyndum um hlutverk og stöðu kynjanna og halda konum í valdalausu hlutverki 

ástarveitenda í stað þess að þær noti ástarkrafta sína til viðhalds og vaxtar sjálfum sér. 

Með því að skoða nokkur dæmi úr dægurmenningu síðustu aldar og lesa þau út frá 

kenningu minni um hugmyndina um rómantíska ást tengi ég saman kenningar Evu Illouz 

um markaðsvæðingu ástarinnar og hvernig ástarsamskipti lúta lögmálum markaðarins og 

kenningar Önnu G. Jónasdóttur um ástarkraft kvenna og hvernig þær eru arðrændar 

honum í ástarsamböndum.  

Í samhengi við kenningar Önnu um ástarkraftinn velti ég þeirri spurningu upp 

hvort hin stöðuga skilyrðing kvenna frá barnsaldri til þess að verða ástarveitur sem birtist 

skýrt gegnum dægurmenninguna og markaðsafl hennar sé viðbragð feðraveldisins við 

auknu jafnrétti kynjanna sem myndi mögulega gera konur fastheldnari á ástarkraft sinn. 

Niðurstaða mín er að sú sé raunin.  

Á undanförnum síðum höfum við séð að konur fá, frekar en karlar, skilaboð úr 

menningunni um að rómantísk ást sé útópískur dýrðardalur, staðfesti gildi þeirra sem 
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einstaklinga og þannig öryggi í samfélaginu, en að þær eru jafnframt miklu líklegri til að 

tapa á viðskiptum með hana. Hugmyndin um rómantíska ást vekur konum von um að 

ástarframlag þeirra verði metið að verðleikum og skili þeim jafnvel skilyrðislausri ást sem 

síðan staðfestir gildi þeirra.  

Hugmyndin um rómantíska ást hefur gegnt ýmsum hlutverkum gegnum tíðina. Hún hefur 

myndgert baráttuna fyrir frelsi í sögum elskenda sem buðu öllu birginn og einnig orðið 

birtingarmynd draumaframleiðslu sem er ekki í tengslum við raunveruleikann og stuðlar 

ekki að hamingju eða fullnægju en þeim mun heldur að neyslu og viðhaldi skaðlegs 

hagkerfis. Í dag virðist ein mikilvægasta ástæða viðhalds hennar og stöðu í 

hugmyndakerfi samtímans vera sú að halda konum við það efni að elska og annast 

karlmenn svo þeir fái betur blómstrað. Körlum er hins vegar stöðugt beint frá tengslastigi 

ástarinnar og talin trú um að þeir séu frá náttúrunnar hendi til þess gerðir að forðast tengsl. 

Í verkefni af þessum toga þarf að dragan skýran ramma og því miður að undanskilja 

ýmislegt. Hér hefði til dæmis verið áhugavert að fjalla meira um karlmenn og upplifun 

þeirra af skilaboðum úr menningunni um hlutverk þeirra í ást og ástarsamböndum, sem 

hljóta að vera mjög mótsagnakennd og valda þeim hugarangri. Karlmenn eru að 

sjálfsögðu tilfinningaverur, manneskjur sem þrá og þarfnast, og þess vegna er svo 

áhugaverð sú áhersla menningarinnar á að þeir séu það ekki, hvort sem það snýst um 

rómantíska ást eða annað. Í þessu samhengi er reyndar líka áhugavert að velta fyrir sér 

hvort karlar fái kannski alltaf eins konar ást með í kaupunum þegar þeir segjast, og telja 

sig, sækjast eftir kynlífi eingöngu, vegna þess að konur eru skilyrtar frá blautu barnsbeini 

til að veita þeim ást. 

Ef staðan er sú að konur tapa endalaust á ást sinni til karla, af hverju snúa þær ekki 

frá karlmönnum sem viðurkenningaraðilum og ástarveitendum og beina kröftum sínum 

og ást að sjálfum sér og hver annarri? Lena Gunnarsson bendir á að slíku myndi fylgja 

áhætta og að konur ættu þá að beina meira af ást og stuðningi hver til annarrar á meðan 

karlar læra að þeir þurfa að elska meira sjálfir ef þeir vilja fá ást á móti (Gunnarsson, 

2014, bls. 108). Eva Illouz kallar á stífara regluverk í kringum kynferðisleg samskipti, 

hvort sem þau eiga að leiða til ánægjustunda, sambanda eða fjölskyldubyggingar, þar sem 

þessi samskipti eru svo mikilvæg þegar kemur að sjálfsvirðingu og sjálfsást (Illouz, 2012, 

bls. 247). Ef framboðið á ást kvenna er svo mikið að hún fellur í verði og konur eru þar 

af leiðandi í meiri hættu á að upplifa skort í ástarsambandi og örvæntingu utan þess er 

hugmyndin um rómantíska ást farin að valda konum meiri skaða en gagni og spurning 

hvort ekki er kominn tími á að afbyggja þessa hugmynd. 
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Það skal ítrekað að hér hefur ekki verið fjallað um ástina sem slíka, þótt hún sé að 

mati höfundar vissulega til. Að mínu mati, sem er stutt kenningum Helen Fisher, 

Menelaos Apostolou og fleiri, snýst ástin um djúpa þrá hjarðdýrsins manneskjunnar eftir 

snertingu, nánd og viðurkenningu, stuðlar að viðhaldi stofnsins, tekur á sig ótal myndir 

og getur gefið lífinu gildi, bæði lífi karla og kvenna. Hér höfum við hins vegar kannað 

hvernig þráin eftir nánd og ást er notuð af menningariðnaðinum og feðraveldinu til að 

stjórna hegðun, með þeim árangri að árið 2020 er farið að spá fyrir um endalok ástarinnar 

eins og glöggt má sjá í bókinni The End of Love eftir Evu Illouz sem kom út 2018.  

Þekking er vald. Dægurmenningin kennir stelpum og konum að það að öðlast ástir 

karlmanns sé æðsta viðfangsefni þeirra. Karlar læra af sömu menningu að ást kvenna sé 

nokkuð sem er svo sjálfsagt að þeim veitist að þeir geti verið nánast hvernig sem er og 

samt öðlast ást góðrar konu. Bæði kynin verða fyrir vonbrigðum. Vitneskja og meðvitund 

um hvernig hugmyndin um rómantíska ást er notuð til að ala á ófullnægju og stuðla að 

valdamisræmi er því mikilvæg þegar kemur að því að búa til betri heim og vonandi nýtist 

þetta verkefni einhverjum til að skapa nýtt samhengi. 

Það er nauðsynlegt að konum verði gerð grein fyrir því að þær þurfa ekki að elska 

skilyrðislaust, þær mega setja skilyrði og mörk, krefjast virðingar og gagnkvæmni í 

ástarsamskiptum. Það er komið að því að við hættum að ala dætur okkar upp í því að 

rómantísk ást sé það markmið sem þær eiga fyrst og fremst að stefna að en byrjum 

jafnframt að kenna sonum okkar meira um hvað það felur í sér að vera í ástarsambandi á 

jafnréttisgrundvelli, bæði hvað varðar framlag til heimilisstarfa en líka til ástarbúskapar 

sambandsins. Þannig höfum við möguleika á að búa til réttlátara samfélag, betra 

samfélag, fullnægðara samfélag.  

Aðeins með því að sjá í gegnum blekkinguna um rómantíska ást getur hin 

raunverulega ást fengið að njóta sín, ást sem er ekki skilgreind af þúsaldargömlum 

goðsögum, tímalausum auglýsingum á umbun staðalmyndanna og neyslunnar heldur er 

skapandi og endurnýjandi afl í samfélagi milli jafnrétthárra einstaklinga sem tengjast og 

njóta hver annars. 

Sem ég sat fjórum dögum fyrir ritgerðaskil og velti fyrir mér hvernig ég ætti að 

ljúka þessari ritgerð rakst ég á færslu á Facebook. Færslan er frá móður sem birtir bréf 

sem dóttir hennar á sjöunda ári skrifaði stjórn RÚV eftir „smá bugun“ yfir 

morgunsjónvarpi barnanna. Af virðingu við stúlkuna í framtíðinni hef ég ákveðið að birta 

ekki nafn hennar:  
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Halló. 

Ég er 6 ára að verða sjö og heiti …. Ég vil að RÚV sýni DC Súper Hero Girls 
á íslensku. Mér finnst það skemmtilegt og það vantar stelpur á RÚV. 
Eiginlega allt á RÚV er bara strákar og það er ekki gott fyrir stelpur og stráka 
því heimurinn er ekki svoleiðis í alvörunni. Í heiminum er í alvörunni jafn 
mikið af strákum og stelpum. Oft eru líka strákarnir í teiknimyndunum á RÚV 
bara að tala um kærustur. Stelpur eru ekki bara til þess að vera kærustur.  

Takk fyrir.  

(Ariana Katrín, 2020) 

Í ljósi alls þess sem hér hefur verið ritað er ekki hægt að finna betri lokaorð.  Það er 

kominn tími til að breyta þessum hugsunarhætti. Stelpur eru nefnilega ekki bara til þess 

að vera kærustur.  

  



 

 70 
 
 

  



 

 71 
 
 

Heimildaskrá 
 

 

 

 

Andrea Hjálmsdóttir. (2020, 13. júlí). Mikið álag á konur í samkomubanni. RÚV. Sótt af: 

https://www.ruv.is/frett/2020/07/13/mikid-alag-a-konur-i-samkomubanni. 

Anna G. Jónasdóttir (1991). Love Power and Political Interests: Towards a Theory of 

Patriarchy in Contemporary Western Societies. Örebro Studies Svíþjóð: 

University of Örebro. 

Anna G. Jónasdóttir (viðmælandi). (2015, 16, júní.) Víðsjá: Ástarrannsóknir og jafnrétti.  

(Már Másson Maack, dagskrárgerðarmaður). Sótt hingað 3. september 2020 af 

vefnum RÚV https://www.ruv.is/frett/astarrannsoknir-og-jafnretti 

 

Anna G. Jónasdóttir. (2018). The Difference that Love (Power) makes Í A. García-

Andrade, Lena Gunnarsson og Anna G. Jónasdóttir (ritstjórar) Feminism and the 

Power of Love (Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality) 

(bls. 15-36). London: Routledge. Doi: 10.4324/9781315200798. 

Anna Lilja Þórisdóttir, (2020, 4. september). Þriðjungi fleiri fá fjárhagsaðstoð frá 

borginni. RÚV. Sótt hingað: https://www.ruv.is/frett/2020/09/04/thridjungi-fleiri-

fa-fjarhagsadstod-fra-borginni 

 

Apostolou, M., O, J. og Esposito, G. (2020). Singles’ Reasons for Being Single: Empirical 

Evidence From an Evolutionary Perspective. Frontiers in Psychology, 11(746). 

doi:10.3389/fpsyg.2020.00746. 

Ariana Katrin (2020. 6.september). Bréf frá dóttur til RÚV (nefnt svo af mér til að komast 

hjá því að nefna nafn barns hér). (Facebook-færsla). Sótt 7. september af 

https://www.facebook.com/ariana.katrin. 

Barthes, R. (1991). Dauði höfundarins. Í Garðar Baldvinsson, Kristín Birgisdóttir og 

Kristín Viðarsdóttir (ritstjórar ritraðar), Fræðirit Bókmenntafræðistofnunar, 7: 



 

 72 
 
 

bindi. Spor í bókmenntafræði 20. aldar: Frá Shklovskíj til Foucault (bls. 172-180). 

Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands. 

Barriteau, V.E. (2011). Theorizing Sexuality and Power in Caribbean Gender relations. Í 

Anna G. Jónasdóttir, V. Bryson og K. B. Jones (ritstjórar), Sexuality, Gender and 

Power New York/London: Routledge advances in feminist studies and 

intersectionality. 

Barriteau, V.E. (2014). A (re)Turn to love: An Episdemic Conversation between Lorde´s 

“Uses of the Erotic” and Jónasdóttir´s “Love Power”. Í Anna G. Jónasdóttir og A. 

Ferguson (ritstjórar), Love. A Question for Feminism in the Twenty-First Century 

(bls. 77-97). New York/London: Routledge. 

Bean, K. (2003). Stripping beauty: Disney’s “feminist” seduction. Í B. Ayres, (ritstjóri), 

The Emperor’s Old Groove: Gecolonizing Disney’s Magic Kingdom (bls. 53-64). 

New York: P. Lang 

Berglind Rós Magnúsdóttir, (2020, 9. apríl). Umhyggjuhagkerfið og arðrán ástarkraftsins. 

Kjarninn. Sótt hingað: https://kjarninn.is/skodun/2020-04-09-umhyggjuhagkerfi-

ardran-og-astarkraftur/ 

 

 

Borden, J. (2020, 22. apríl). The Curious Case of the Coronavirus Commercial. Vanity 

Fair. Sótt af: https://www.vanityfair.com/hollywood/2020/04/coronavirus-

advertising-brands-commercials. 

Buck, K. (2014, 15. desember). Finding the Glass Slipper: A Feminist Analysis of the 

Disney Princess Films [bloggfærsla] Sótt af:  

https://storyofaphoenix.wordpress.com/2014/12/15/finding-the-glass-slipper-a-

feminist-analysis-of-the-disney-princess-films/. 

Bursztyn, L., Fujiwara, T., og Pallais, A. (2017). „Acting Wife“: Marriage Market 

Incentives and Labor Market Investments. American Economic Review, 107(11), 

3288-3319. doi:10.1257/aer.20170029. 

Burton, N. (2016, 25. júní). These Are the 7 Types of Love… and how we can ignore the 

most available and potentially fulfilling types. Psychology Today. Sótt af:  

https://www.vanityfair.com/hollywood/2020/04/coronavirus-advertising-brands-commercials
https://www.vanityfair.com/hollywood/2020/04/coronavirus-advertising-brands-commercials


 

 73 
 
 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/hide-and-seek/201606/these-are-the-

7-types-love. 

Cacioppo, D.T og Cacioppo, S. (2018). “The growing problem of loneliness”. 

Correspondence 391(10119) 426. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30142-9. 

Coca Cola Australia. (2019, 26. febrúar). We #SayYestoLove. Sótt af: https://www.coca-

colacompany.com/au/news/coca-cola-love-cans. 

Daudi, P. (1983). II. The Discourse of Power or the Power of Discourse. Alternatives: 

Global, Local, Political, 9(2), 275–283. 

Eiríkur Rögnvaldsson, (2012). Ritgerðasmíð [rafræn útgáfa]. Reykjavík. 

Firestone, S. (1972). The dialectic of sex. A case for feminist revolution (2. útg.). New 

York: Benjamin books. 

Fisher, H.E. (2000, 1. janúar). Brains do it: Lust, attraction and attachement. Cerebrum. 

Sótt af: http://www.dana.m/Default.aspx?id=39351. 

Fisher H. E., Brown L.L., Aron A., Strong G., Mashek D. (2010). Reward, Addiction, 

and Emotion Regulation Systems Associated With Rejection in Love. Journal of 

Neurophysiology, 104(1), bls. 51-60. 

Gramsci, A. (2009). Menntamenn (Steinar Örn Atlason þýddi). Ritið, 9((2-3)), 141-153. 

Gramuglia, A. (2019, 4. desember). Frozen 2: Fans Thought Elsa Might Be Gay, But She 

May Be Asexual Instead. Sótt af: https://www.cbr.com/frozen-2-fans-thought-

elsa-might-be-gay-but-she-may-be-asexual-instead/. 

Green, G. L. (1997). Televised Gender Roles in Children's Media: Covert Messages. The 

Journal of Social Theory in Art Education, 1997(17), 23-39. Sótt af:  

https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1212&context=jsta

e. 

Guðbjörg Hildur Kolbeins. (2016). Klámnotkun íslenskra framhaldsskólanema. Í Helga 

Ólafsdóttir og Thamar M. Heijstra (ritstjórar), Þjóðarspegillinn: Ráðstefna í 

félagsvísindum XVII (bls. 1-12). Sótt af: http://hdl.handle.net/1946/26363. 

https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1212&context=jstae
https://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1212&context=jstae


 

 74 
 
 

Gunnarsson L. (2014). Loving him for who he is. Í Anna G. Jónasdóttir og Ferguson A. 

(ritstjórar), Love. A Question for Feminism in the Twenty-First Century (bls. 97-

113). New York/London: Routledge. 

Helga Kress (1988). Dæmd til að hrekjast. Um ástina, karlveldið og kvenlega sjálfsmynd 

í Tímaþjófnum eftir Steinunni Sigurðardóttir TMM 49(1). 55-93. 

Horkheimer, M. og Adorno, T.W. (2003) „Menningariðnaður. Upplýsing sem 

múgsefjun.“ (Benedikt Hjartarson þýddi). Í Guðni Elísson (ritstjóri). Áfangar í 

kvikmyndafræðum (bls. 234-270). Reykjavík: Forlagið. 

Illouz, E. (1997). Consuming the Romantic Utopia: Love and the Cultural Contradictions 

of Capitalism. Berkley: University of California Press. 

 

Illouz, E. (1997). Consuming the Romantic Utopia: Love and the Cultural Contradictions 

of Capitalism. Berkley: University of California Press á Amazon Kindle.  

 

Illouz, E. (2012). Why Love Hurts. A Sociological Explanation. Cambridge: Polity Press. 

Illouz, E. (2018). The End of Love: A Sociology of Negative Relations. New York: Oxford 

University Press. 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson. (2006). Leitað að mótsögnum: Um verklag við 

orðræðugreiningu. Í Rannveig Traustadóttir (ritstjóri) Fötlun. Hugmyndir og 

aðferðir á nýju fræðasviði (bls. 178–195). Reykjavík: Háskólaútgáfa. 

Jones, K. B. (2018). From murderous love to worldly love?: Affect theory, violence 

against women, and the materiality of love. Í A. García-Andrade, Lena 

Gunnarsson og Anna G. Jónasdóttir (ritstjórar) Feminism and the Power of Love 

(Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality) (bls. 95-115). 

London: Routledge.  

doi: 10.4324/9781315200798. 

Layng, J. M. (2001). The Animated Woman: The Powerless Beauty of Disney Heroines 

from Snow White to Jasmine. The American Journal of Semiotics, 17(3), 197-

215. Sótt af: 



 

 75 
 
 

https://www.researchgate.net/publication/269789721_The_Animated_Woman_

The_Powerless_Beauty_of_Disney_Heroines_from_Snow_White_to_Jasmine. 

Lorde, A. (2009). My Words Will Be There. Í R.P. Byrd, J. Betsch Cole, og B. Guy-

Sheftall (ritstjórar) I Am Your Sister: Collected and Unpublished Writings of 

Audre Lorde (bls. 160-168). New York: Oxford University Press. 

Manley, K. E. B. (2003). Disney, the beast, and woman as civilizing force. Í B. Ayres 

(ritstjóri). The Emperor’s Old Groove: Decolonizing Disney’s Magic Kingdom. 

(bls. 53-64). New York: P. Lang. 

Margrét Björnsdóttir (2020 26. ágúst). Mig langar að vekja athygli á óásættanlegum 

kynjahalla í vali RÚV á barnaefni. (Facebook-færsla). Sótt 3. september 2020 af 

https://www.facebook.com/margretbjornsd. 

Mayo Clinic. (2020, 29. maí). Broken heart syndrome. Sótt af:  

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/broken-heart-

syndrome/symptoms-causes/syc-20354617?p=1. 

Miles, R. (1989). The Women’s History of the World. London: Paladin. 

Mulvey, L. (1975). Visual pleasure and Narrative Cinema. Screen 16(3). 6-18. 

https://doi.org/10.1093/screen/16.3.4 

O´Neal, S. (2020, 15. apríl). Frozen: Why Anna & Elsa Are NOT Disney Princesses. Sótt 

af: https://screenrant.com/frozen-anna-elsa-not-disney-princesses-reason/. 

Person, E.S. (1988). Dreams of love and fateful encounters: The power of Romantic 

Passion. New York: Norton Company. 

Reynaud M., Karila L., Blecha L. og Benyamina A. (2010) Is Love Passion an Addictive 

Disorder? The American Journal of Drug and Alcohol Abuse: Encompassing All 

Addictive Disorders 36 (5). DOI: 10.3109/00952990.2010.495183. 

 

 

 

https://www.facebook.com/margretbjornsd
https://screenrant.com/frozen-anna-elsa-not-disney-princesses-reason/


 

 76 
 
 

Sigurveig H. Sigurðardóttir og Sigrún Júlíusdóttir, (2013). Reciprocity in 

Relationships and Support Between Grandparents and Grandchildren: An Icelandic 

Example, Journal of Intergenerational Relationships, 11:2, 118-133, DOI: 

10.1080/15350770.2013.782743. 

Soffía Auður Birgisdóttir, (1994). Karl á gægjum og kona til sýnis. Ást og ástleysi í 

Ódysseifi eftir James Joyce. TMM 55(1). 51-57. Sótt af: 

https://timarit.is/page/6302558#page/n63/mode/2up 

Sternberg, R. (e.d.). Duplex Theory of Love: Triangular Theory of Love and Theory of 

Love as a Story. Sótt af: http://www.robertjsternberg.com/love/. 

Tomkinson, S., Attwell, K., Harper, T. (2020, 26. maí). ‘Incel’ violence is a form of 

extremism. It’s time we treated it as a security threat. Sótt af: 

https://theconversation.com/incel-violence-is-a-form-of-extremism-its-time-we-

treated-it-as-a-security-threat-138536 

Wolf, N. (2002). The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women. 

HarperCollins e-books. Sótt af: http://www.alaalsayid.com/ebooks/The-Beauty-

Myth-Naomi-Wolf.pdf. 

Wegel, M. (2016, 10. maí). The foul reign of the biological clock. The Guardian. Sótt af: 

http://www.theguardian.com/society/2016/may/10/foul-reign-of-the-biological-

clock. 

Winch, G. (2018, 7. ágúst). How to Recover from Romantic Heartbreak: Use “negative 

reappraisal,” and understand you have work to do—time alone may not be enough. 

Scientific American. Sótt af: https://www.scientificamerican.com/article/how-to-

recover-from-romantic-heartbreak/. 

http://www.robertjsternberg.com/love/
https://www.scientificamerican.com/article/how-to-recover-from-romantic-heartbreak/
https://www.scientificamerican.com/article/how-to-recover-from-romantic-heartbreak/

	Inngangur
	1 Markaðstorg ástarinnar
	1.1 Líffræði og aðlöðun
	1.2 Markaður og hagkerfi
	1.3 Ástarkraftur og ástarveitur
	1.4 Framboð og eftirspurn
	1.5 Vald og varanleiki
	1.6 Frelsi til að gefa
	1.7 Samantekt

	2 Orðræða ástarinnar
	3 Trúir þú á ástarsögur?
	3.1 Ástin selur
	3.2 Hamingjusöm til æviloka
	3.3 Ástin sigrar
	3.4 Stórkostleg í kvöld
	3.5 Samantekt

	4 Á valdi ástarinnar
	5 Lokaorð
	Heimildaskrá

