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Útdráttur  

 

Þessi rannsókn fjallar um lýsingar fólks á ástinni og hvort þær lýsingar gefi til 

kynna að ástin sé kynjuð. Þessi rannsókn er viðtalsrannsókn byggð á eigindlegri 

aðferðafræði. Í rannsókninni voru tekin viðtöl við átta einstaklinga og viðtölin 

síðan kóðuð og þemagreind. Í greiningu viðtalanna var skoðað hvaða þættir eða 

þemu eru ríkjandi í lýsingum viðmælenda á ástinni. Fram kemur að viðmælendur 

tala sjaldan um ástina og segjast eiga erfitt með að lýsa henni. Um leið og ástin er 

yfir og allt um kring í dægurmenningunni þá virðist almenn umræða um hana vera 

þögguð. Umhverfi og fjölskylda pressa mjög á að allir einstaklingar séu í 

ástarsambandi og þeir mæta fordómum sem ekki eru það. Niðurstöður benda til 

þess að orðræða um ástina sé kynjuð og að konum sé tamara að ræða um hana en 

körlum. Ritgerðin er sett í sögulegt samhengi með því að reifa kenningar 

femínista um ástina en hugmyndin af minni nálgun spratt upp úr þeirra verkum. 
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Inngangur  

 

Í þessari rannsókn er ætlunin að skoða hvernig ástinni er lýst. Til að fá svör við 

þessari spurningu tók ég viðtöl við átta Íslendinga1 og greindi þau. Í greiningu 

viðtalanna skoðaði ég hvaða þættir eða þemu eru ríkjandi í lýsingum viðmælenda 

á ástinni. Er munur á því hvernig og með hvaða hætti kynin tjá sig um hana, gera 

þau ólíkar kröfur í ástarsamböndum og telja þau að það sé munur á því hvernig 

konur og karlar elska? Jafnframt var skoðað hvort orðræðan um ástina væri 

kynjuð. Mér fannst mikilvægt að ræða einnig við samkynhneigða til þess að 

greining mín á ástinni endurspeglaði að einhverju leyti margbreytileikann. Ég 

skoðaði hvort viðmælendur teldu að sambönd samkynhneigðra væru frábrugðin 

samböndum gagnkynhneigðra. Hér verður leitast við að svara þessum spurningum 

og gera grein fyrir öðrum þeim þáttum eða þemum sem birtast í viðtölunum. Þessi 

greining er einskorðuð við rómantíska eða kynferðislega ást til aðgreiningar frá 

annars konar ást svo sem eins og milli foreldra og barna og milli vina. Jafnframt 

er athugað hvaða augum femínistar hafa litið ástina í gegnum tíðina og hvaða sess 

hún hefur skipað í rannsóknum þeirra. Skoðað er hvernig sambandið á milli 

femínískrar stefnu og fræða hafa verið við ástina. Femínismi er ekki einfalt 

hugtak. Þorgerður Einarsdóttir bendir á að til séu fjölmargar skilgreiningar á 

femínisma. Hann hafi verið skilgreindur út frá pólitísku litrófi til dæmis 

frjálslyndur femínismi og róttækur femínismi. Hann hafi einnig verið kenndur við 

hugmyndastrauma. Þannig sé til femínismi sem á rætur sínar innan 

kenningarramma sálgreiningar. Einnig tengist femínisminn ákveðnum 

rannsóknarsviðum eins og lesbískur femínismi, svartur femínismi og fleira 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2002, bls. 10). Femínismi hefur einnig verið tengdur við 

ákveðnar bylgjur eða kynslóðir. Þar sem nýjar bylgjur eða kynslóðir femínista 

hafa aðgreint sig frá þeim sem á undan eru gengnar. (Henry, 2004). Hér verður 

fjallað um verk þeirra femínista sem hafa ritað um ástina þar sem mínar 

1 Aðeins voru tekið viðtöl við Íslendinga því mér fannst mikilvægt að tungumálið væri mér og 
viðmælendum jafn tamt.  
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hugmyndir eru sprottnar úr þeirri umræðu. Nálgun mín á viðfangsefnið er þó 

önnur en femínistanna Ti-Grace Atkinson og Shulasmith Firestone sem kenndir 

hafa verið við aðra bylgjuna2. Þær varpa ljósi á mikilvægi þess að horfa til stöðu 

kynjanna einnig þegar ástin er annars vegar. Ástin er í mínum huga augljóslega 

lituð af valdatengslum sem eru ríkjandi í því samfélagi sem hún á heima í. Hins 

vegar tel ég að það sé einnig hægt að nálgast skoðun á ástinni með því að greina 

hvað fólk segir um hana. Þó finna megi fræðilega umfjöllun um ástina þá hefur 

hún furðulítið verið rannsökuð. Hvers vegna það er raunin er ein af þeim 

spurningum sem ég leita svara við.    

Í rannsókninni er byggt á hugmynd Haraway (1991) um  staðbundnar 

þekkingar (e. situated knowledges). Hún setur fram rök fyrir því að 

þekkingarfræði eigi að byggja á tilgreindum aðstæðum, staðsetningu og 

viðhorfum.  Hið sértæka en ekki hið almenna sé grundvöllur þess að geta sett fram 

rökréttar þekkingarfræðilegar fullyrðingar. (Haraway, 1991, bls. 195). Í þeim anda 

þá geri ég ekki tilkall til þess að niðurstöður rannsóknarinnar séu algildar fyrir alla 

Íslendinga. Þær segja hins vegar eitthvað um upplifun og áherslur þeirra 

einstaklinga sem tóku þátt og það má gera ráð fyrir því að þeir endurspegli að 

einhverju marki viðhorf íslenskra karla og kvenna á þessu aldursbili. Rétt er að 

taka fram að meirihluti viðmælenda minna eru með háskólamenntun eða sex af 

átta. Til að afstaða mín sem rannsakanda sé ljós þá gerði ég ráð fyrir því áður en 

ég hóf rannsóknina að ástin væri kynjuð. Í okkar samfélagsgerð eru ríkjandi 

hugmyndir um það hvernig konur og karlar eigi að vera og hugsa. Þessar 

hugmyndir birtast bæði í orðræðu og myndmáli. Mér fannst ólíklegt að ástin væri 

ósnert af þessum viðhorfum eða staðalmyndum. Sjónarhorn mitt á rætur í 

femínisma þar sem lögð er áhersla á að skoða alla þætti samfélagsins og orðræðu 

þess út frá kyni og kyngervi3, þó það útiloki ekki aðrar breytur eins og stétt, 

�
 Önnur bylgja femínisma sem vísar til þess tíma þegar róttæk bylgja femínisma kom fram á 

sjónarsviðið.  Femínistarnir í annarri bylgjunni töldu að ójöfnuðurinn væri hluti af formbyggingu 
samfélagsins sem alltaf kom hinum ráðandi hópi karla til góða (Whelehan, 1995, bls. 1).

3 „Kyn vísar til líffræðilegs kyns en kyngervi er notað um þá menningarbundnu merkingu sem 
samfélagið leggur í hið líffræðilega kyn. Það er væntingar um karlmennsku og kvenleika. Þannig 
hefur hvert samfélag ákveðnar væntingar um hvað það þýði að vera karl eða kona, um verksvið og 
skyldur kynjanna og það hvernig konur og karlar eigi að líta út og hegða sér“  (Þorgerður 
Þorvaldsdóttir, 2000). 
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uppruna eða kynhneigð svo eitthvað sé nefnt. Þær ályktanir sem ég dreg af 

viðtölunum eiga við íslenskan veruleika en hafa ekki altækt gildi. Það er meðvituð 

ákvörðun mín að vera ekki með samanburð við aðra menningarheima. Þannig 

nálgun fæli í sér samanburð á ólíkum hlutum þar sem ástin verður ekki slitin frá 

samfélagslegum veruleika.  

 

Hvers vegna ást? 

 
Þessa nótt ætla ég að liggja vakandi og hugsa um hana, elskuna mína, fyrstu og 
síðustu stúlkuna á gervallri heimsbraut minni, sem hugsast getur, að ég elski þeirri 
einu sönnu ást.  – Að elska er að yrkja fegursta ljóð í víðri veröld. (Þórbergur 
Þórðarson, 1940, bls. 233). 

 

Það hefur alltaf vakið eftirtekt mína hversu fáir fræðimenn hafa veitt 

ástinni athygli. Samt sem áður skipar ástin veigamikinn sess bæði í bókmenntum 

og ævisögum og margt samferðafólk mitt í lífinu telur að ástin skipti það afar 

miklu máli. Margir hafa fetað í fótspor Þórbergs í leit að hinni einu sönnu ást. 

Sjálf hef ég lengi verið áhugasöm um ástina því hún hefur haft mikil áhrif á líf 

mitt. Stundum hef ég tekið mikilvægar ákvarðanir í lífinu byggðar á ást til 

einhvers einstaklings. Að láta ástina ráða för hefur bæði reynst mér vel og illa.  

Ástin virðist vera eilíf uppspretta vangaveltna og á meðan sumir ræða sín 

ástarævintýri og annarra, lesa ástarsögur, hlusta á söngva um ástina og horfa á 

bíómyndir þar sem ástin er í aðalhlutverki þá virðist ástin samt vera hálfgert 

olnbogabarn í fræðaheimum. Hvers vegna er því þannig farið? Fræði sem fást við 

manneskjuna, skilning hennar á heiminum eiga einnig að fást við það sem hún 

álítur mikilvægt í lífi sínu. 

 Í kynjafræði hefur verið lögð áhersla á að hið persónulega sé pólitískt. Fátt 

er persónulegra en ástarsamband á milli tveggja einstaklinga. Mín afstaða er sú að 

ef rannsókn á ástinni, þessari upplifun sem við lítum á sem afar 

einstaklingsbundna, leiðir í ljós að hún er kynjuð þá varpar það ljósi á það hversu 

ríkjandi staðalmyndir kynjanna4 eru í okkar samfélagi. Ef sú tilgáta reynist rétt þá 

4 Staðalmyndir eru ýktar hugmyndir um hópa. Þær eru oftast neikvæðar eða byggðar á fordómum 
og notaðar til að réttlæta mismunun. Þær geta nýst valdamiklum hópum til að lögmæta yfirráð sín 
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styður hún það viðhorf sem hefur verið ríkjandi innan kynjafræðinnar að hið 

persónulega sé pólitískt. Ástin hefur ekki verið í forgrunni margra rannsakenda 

sem beita femínísku sjónarhorni. Eins og Hesse-Briber bendir á þá hafa femínistar 

í rannsóknum sínum lagt áherslu á viðfangsefni sem tengjast félagslegu réttlæti og 

félagslegum breytingum (Hesse-Briber, 2007, bls. 147). Vera má að það sé ekki 

augljóst hvernig rannsóknir á ástinni tengjast þessum áherslum. Mín tilgáta er hins 

vegar sú að í viðhorfum til ástarinnar og í orðræðunni um hana megi greina 

kynjaðar áherslur. Ef það er raunin skiptir máli bæði fyrir konur og karla með 

hvaða hætti sú staðreynd hefur áhrif á líf okkar. Slíkt skiptir einnig máli því þá má 

sjá að hugmyndir um kyngervi lita ekki bara samfélagsgerð okkar heldur einnig 

tilfinningar sem okkur hættir til að líta á sem einstakar og einstaklingsbundnar. 

Þrátt fyrir þessa sýn á tilfinningar þá hljóta þær, að einhverju marki, að vera 

skapaðar af menningunni eða því samfélagi sem við búum í. Öll ástarsambönd 

færu í vaskinn ef við hefðum ekki einhvern sameiginlegan skilning á ástinni, 

hvaða merkingu hún hefur og hvernig er rétt að haga sér í ástarsambandi. Þar sem 

einstaklingarnir í samfélaginu eru þeir sem standa að ríkjandi viðhorfum um 

ástina þá geta þeir einnig breytt þeim. Fyrsta skrefið í þá átt er að greina hvernig 

við fjöllum um ástina og hvaða áhrif ástin hefur á konur og karla.  

Með því að skoða ýmsar birtingarmyndir ástarinnar eins og þær koma fyrir 

í lýsingum viðmælenda þá ættum við að læra eitt og annað í sambandi við 

kyngervi og þær reglur sem eru ríkjandi í okkar samfélagi þegar ástin er annars 

vegar. Hafa kynin jafnt aðgengi að umræðunni um ástina? Er umræðan um ástina 

báðum kynjum jafn töm? Er ástin meira á ábyrgð annars kynsins en hins? Ef svo 

er tengist það með einhverjum hætti valdastrúktúr samfélagsins og hvaða áhrif 

getur misskipting ástarinnar haft á kynin eða einstaklinga? 

Í fyrsta lagi má vera að ástin sé of mikil almenningseign til þess að 

fræðimenn hætti sér inn á þær brautir að fjalla um hana því flestir hafa orðið 

ástfangnir og hafa einhverjar meiningar um ástina. Í öðru lagi stendur ástin okkur 

kannski of nærri til þess að við ráðumst í rannsóknir á henni. Rannsakendur verða 

og ráðandi stöðu (sjá Sports, Media and Stereotypes. Women and Men in Sports and Media, bls. 9-
11). 
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ástfangnir og telja kannski að það komi í veg fyrir að þeir geti sýnt fræðilegt 

hlutleysi. Er rannsakandi fær um að takast á við efni sem hann þekkir vel af eigin 

raun? Í þriðja lagi er hún kannski of margslungið eða flókið fyrirbæri til að þykja 

árennileg. Samt er það skýring sem kemur ekki að gagni því félagsfræðingar og 

mannfræðingar hafa til dæmis beint sjónum sínum að ýmsum flóknum fyrirbærum 

eins og hjónabandinu, valdi og samspili einstaklings og samfélags svo eitthvað sé 

nefnt. Í fjórða lagi getur verið að við teljum að ástin eigi að vera sveipuð 

ævintýraljóma og viljum í lengstu lög forða henni frá því að vera skoðuð eða 

greind. Við óttumst ef til vill að um leið og við nálgumst hana með fræðin að 

vopni þá tapi hún þessum ævintýraljóma sínum. Viljum við ef til vill sveipa hana 

dulúð og halda henni aðgreindri frá hversdagslegum hlutum eins og til dæmis 

verkaskiptingu á heimili svo dæmi sé tekið af einhverjum veruleika sem getur 

tengst sambúð eða hjónabandi? Er ástin í huga okkar hafin yfir allt þetta 

hversdagslega og ekki hluti af því?  Í fimmta lagi þá getur verið að okkur þyki það 

ekki tilhlýðilegt að draga almennar ályktanir um ástina því hún sé svo 

einstaklingsbundin. Í sjötta lagi þá getur verið að við óttumst að nánari skoðun á 

ástinni hrindi henni af þeim stalli sem hún hvílir á í huga margra? Er hún kannski 

ekki jafn óháð umhverfi sínu og við viljum vera láta? Sjötta skýringin sem mér 

hefur komið til hugar er að tenging ástarinnar við rauðu skáldsögurnar eða 

Hollywood kvikmyndir sé of sterk. Dægurmenning á ekki alltaf upp á pallborðið 

hjá fræðimönnum. Þessi skýring virðist þó ekki standast skoðun því rómantík, 

eins og Jackson bendir á, hefur fengið mun meiri athygli en ástin (Jackson, 1993, 

bls. 202).  

Það er mín skoðun að ástæðurnar megi að einhverju leyti rekja til allra 

þessara hluta en síðast en ekki síst þá hefur ástin ekki verið mikið skoðuð því að 

umræðan um tilfinningar tilheyrir kvenlegum gildum. Þar sem karllæg gildi ríkja 

innan fræðaheimsins þá eru tilfinningar ekki augljóst viðfangsefni eða hreinlega 

ekki viðfangsefni við hæfi. Hér má nefna að nánast bara fræðikonur hafa 

rannsakað ástina. Anthony Giddens er ein af fáum undantekningum. Ástin í 

fræðunum er því aldrei aðalviðfangsefnið heldur er hún nefnd í framhjáhlaupi í 

tengslum við hjónabandið, fjölskylduna og ofbeldi svo eitthvað sé nefnt. Þannig er 

hún hengd á önnur rannsóknarefni en er það ekki í sjálfu sér. Greiningarhugtök 
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Simone de Beauvoir (1961) eiga vel við hér þar sem ástin er alltaf  hittið  en aldrei  

það sama eða viðmiðið. Hér með er ég ekki að halda því fram að til sé eitthvað 

sem er hrein ást og við getum rannsakað hana án stærra samhengis og tengsla við 

völd, sambönd, kynlíf og hjónaband svo eitthvað sé nefnt. Mín skoðun er hins 

vegar sú að ástin geti og eigi að vera meginrannsóknarefni, í forgrunni, í stað þess 

að vera alltaf neðanmáls.  
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Aðferðafræði 
 

Að afla upplýsinga með viðtölum varð fyrir valinu þar sem þau eru að mínu mati 

best til þess fallin að fá fram þær upplýsingar sem rannsóknin miðar að. Eins og 

Shulamit Reinharz meðal annars bendir á þá „veita viðtöl rannsakandanum 

aðgang að hugmyndum, hugsunum og minningum fólks sett fram með þeirra eigin 

orðum í stað þess að vera sett fram með orðum rannsakandans“  (Reinharz, 1992, 

bls. 19). Ýmsar aðrar leiðir eru færar eins og að greina þau viðhorf til ástarinnar 

sem fram koma í orðræðu á vefnum, í tímaritum, skáldsögum eða leikhúsverkum. 

Til afmörkunar ákvað ég að nota viðtöl þó ég geri mér grein fyrir að hinar 

leiðirnar séu einnig áhugaverðar og gæfu fyllri mynd af afstöðu Íslendinga til 

ástarinnar nú um stundir. Tekin voru átta viðtöl við fimm konur og þrjá karla. Þau 

voru tekin á tímabilinu nóvember 2008 til og með júní 2009. Viðmælendurnir 

voru á aldrinum 25 til rúmlega sextugs. Spurningalistinn sem stuðst var við er í 

viðauka.  

Eitt af því sem ég spurði ekki að en myndi gera núna ef ég væri að taka viðtölin er 

hversu gamalt fólk var þegar það byrjaði að vera skotið eða ástfangið. Þeir sem 

komu inn á það í viðtölunum voru allir um fimm eða sex ára þegar þeir fóru að 

skjóta sér í öðrum einstaklingum. Einn viðmælandi átti kærustu þegar hann var 

sex ára og Valgerður var hrifin af konum alveg frá fimm ára aldri þrátt fyrir að 

hún hafi ýtt því til hliðar þar sem ást milli tveggja kvenna var henni óþekkt. Ég 

spurði einnig viðmælendur mína hvort það væri eitthvað sem þeir söknuðu í 

spurningunum. Valgerður var sú eina sem svaraði þessu játandi og saknaði 

spurningar um lykt sem henni finnst skipta höfuðmáli. Hún telur að lykt og hvort 

að manni líki lyktin að viðkomandi geri útslagið um það hvort maður geti orðið 

ástfanginn af viðkomandi. 

Mér fannst vanta lyktarskynið t.d. ég held að það hafi mjög mikið að segja í sambandi 
við ástina..... ég held að mér geti fundist bara allir fallegir sem mér þykir vænt um en 
ég held að maður geti ekki breytt hvernig lykt er af þeim. 



� �

 
Val á viðmælendum   

 

Ég lagði áherslu á að ræða við bæði konur og karla, það væri dreifing í aldri og að 

þeir væru bæði sam- og gagnkynhneigðir. Mér er það ljóst að þessi hugtök um 

kynhneigð eru ekki vandræðalaus því kynverund þarf ekki að vera annað hvort 

eða og getur tekið breytingum. Þessi tvískipting horfir framhjá því að kynverund 

er flókið félagslegt og sögulegt fyrirbæri. Eins og Jonathan N. Katz vekur athygli 

á þá „vísa hugtökin gagnkynhneigð og samkynhneigð til sögulegra aðstæðna þar 

sem ákveðið kerfi yfirráða er við lýði“  (Katz, 1996, bls. 186). Hugtakið 

gagnkynhneigð var fyrst notað í kringum 1900 (Katz, 1996 og Penelope, 1993) en 

þrátt fyrir að Katz vilj i alfarið hætta notkun þessara hugtaka þá tel ég þau gagnleg 

ef við gerum okkur grein fyrir að þau mótast af félagslegum og sögulegum 

aðstæðum. Um leið og við notum hugtakið gagnkynhneigð þá erum við heldur 

ekki að ganga út frá því að allir séu það heldur þurfi sérstaklega að tiltaka það. Ég 

valdi viðmælendur sem voru bæði sam- og gagnkynhneigðir til þess að þeir væru 

nokkurs konar fjölradda kór án þess þó að ég væri í greiningunni að stilla þeim 

upp sem andstæðum.  

 Þar sem rannsóknarefnið er hvernig Íslendingar lýsa ástinni og upplifa 

hana nú á tímum þá voru viðmælendurnir Íslendingar. Einnig skipti það mig máli 

að íslenska væri þeirra fyrsta tungumál en til að eiga auðvelt með að fjalla um 

efnið þurfa bæði rannsakandi og þátttakandi að eiga auðvelt með að tjá sig á sama 

tungumáli. 

Leiðirnar sem ég fór í að velja viðmælendur voru með ýmsu móti. Þá sem 

ég þekkti fyrir valdi ég sjálf og þá urðu fyrir valinu einstaklingar sem ég taldi að 

ættu auðvelt með að tjá sig og væru ófeimnir við að segja frá sínum viðhorfum og 

hefðu jafnvel aðeins pælt í lífinu og tilverunni. Viðmælendurnir sem ég þekkti 

ekki hafði ég samband við eftir ábendingar frá vinum og ættingjum. Aðeins ein 

manneskja sem hafði komið til tals sem viðmælandi baðst undan þátttöku og bar 

tímaskorti við. Aðrir lýstu sig strax fúsa til þátttöku og fannst viðfangsefnið 

spennandi. Sumir höfðu það að orði hversu skemmtilegt væri að verða að gagni 

þegar fólk væri að rannsaka heiminn og aðrir töldu að umræða um ástina veitti 
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þeim tækifæri til að átta sig betur á henni. Í þessari rannsókn er því um 

markmiðsúrtak að ræða en það er notað þegar leitast er við að velja einstakling 

eða einstaklinga sem talið er að hæfi markmiði rannsóknarinnar (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 63).   

 

Viðmælendur  

 

Hér er stutt lýsing á hverjum viðmælenda. Nöfnin eru að sjálfsögðu tilbúningur 

einn en að auki er nokkrum staðreyndum breytt til þess að tryggja enn frekar að 

ekki sé hægt að bera kennsl á þá. Þeim er lýst í stuttu máli og í stafrófsröð eftir 

þeim nöfnum sem ég gaf þeim.  

Bjar tur : 

Bjartur er 36 ára. Hann er samkynhneigður og er í sambúð. Bjartur á ekki börn. 

Hann er með háskólamenntun. Bjartur er í viðtalinu mjög hreinskilinn um líf sitt 

og hefur greinilega velt ástinni og ýmsum öðrum hlutum mikið fyrir sér.  

Helga: 

Helga er rúmlega þrítug, gagnkynhneigð, gift og á fjögur börn. Fjölskyldan er 

mikilvæg í hennar lífi. Hún er með framhaldsmenntun úr háskóla. Hún er einlæg í 

framkomu og hefur greinilega hugsað og pælt heilmikið í lífi sínu og hefur mjög 

ákveðnar skoðanir á því sem skiptir hana máli.   

Kamilla kölluð Milla: 

Milla er rétt rúmlega fertug. Hún býr ein og á eitt barn. Hún er háskólamenntuð. 

Milla er óhemjuáhugasöm um verkefnið og einhendir sér í viðtalið. Viðtalið við 

Millu misfórst í upptöku. Þess vegna er ekki vitnað í hana með beinum tilvísunum 

heldur er rætt um hvaða afstöðu hún hafði. Af þessum sökum er Milla ekki jafn 

sýnileg og hinir viðmælendurnir.  
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Kr istín: 

Kristín er um fertugt. Hún er fráskilin og barnlaus. Hún er með háskólamenntun 

en vinnur við allt annað en hún menntaði sig til. Hún ræðir hispurslaust um sín 

mál en hefur samt aðeins áhyggjur af því að mér finnist hún hafa skrýtnar 

skoðanir. 

Salka: 

Salka er rúmlega sextug. Hún er gagnkynhneigð og ástin leikur stórt hlutverk í 

hennar lífi. Hún er sjálfsörugg, kvik í hreyfingum og dálítið ör. Hún býr ein en 

börnin hennar þrjú eru uppkomin og flutt að heiman. Salka er lífleg og dálítið 

óhefðbundin.  Hún er ekki með háskólamenntun. Við hlógum heilmikið í viðtalinu 

og náðum strax vel saman.  

Sólon: 

Sólon er 25 ára gamall og er í sambúð með konu. Þau eiga eitt barn saman. 

Gifting stendur fyrir dyrum. Hann er með háskólamenntun. Hann tók 

barneignaleyfi til jafns við sambýliskonu sína. Hann er afslappaður og viðtalið við 

hann gekk vel.  

Trausti: 

Trausti er rúmlega fertugur. Hann er giftur og gagnkynhneigður. Hann á ekki 

sjálfur börn en konan hans á þrjú börn. Trausti er með rólegt yfirbragð en það er 

stutt í kímnina. Hann er með háskólamenntun. Það er auðvelt að ræða við hann og 

samtalið gengur snurðulaust fyrir sig. 

Valgerður : 

Valgerður er 45 ára gömul. Hún er samkynhneigð og er í sambúð. Hún var áður 

gift karlmanni og á tvö börn frá því hjónabandi. Hún er hrein og bein og kemur til 

dyranna eins og hún er klædd. Valgerður er alin upp í sveit og er vön að ganga til 

allra verka.  Hún er með stúdentspróf en ekki háskólamenntun. 
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Undirbúningur  viðtala 

 

Stuðst var við spurningar sem undirbúnar voru fyrir viðtölin án þess þó að þær 

væru látnar stjórna framvindu þeirra að öllu leyti. Spurningarnar voru settar saman 

þar sem ég sóttist eftir að fá fram álit og skoðanir viðmælenda á ákveðnum 

þáttum. Einnig fannst mér skipta máli að viðtölin væru að einhverju marki 

sambærileg. Spurningarnar þróuðust og við þær bættist eftir því sem viðtölin urðu 

fleiri. Viðtölin voru því undirbúin en óstöðluð einstaklingsviðtöl. Óstöðluð 

einstaklingsviðtöl „hafa þann tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í lífi 

fólks“  (Kvale, 1996; Polit og Hungler, 1999; Seidman, 1991; Weber, 1986 í Helga 

Jónsdóttir, 2003, bls. 73).  

 

Gangur  viðtalanna   

 

Rætt var við einn viðmælanda í einu og alltaf í einrúmi. Flest viðtölin fóru fram á 

heimili þátttakenda en nokkur á mínu heimili, allt eftir óskum hvers og eins. Áður 

en hvert viðtal hófst gerði ég grein fyrir því hvers vegna ég væri að taka þau og 

hvernig ég ætlaði að nota þau. Ég gerði viðmælendum grein fyrir því að ég notaði 

hvergi rétt nöfn þeirra og að ég mundi ekki setja fram í ritgerðinni neinar 

upplýsingar sem gætu orðið þess valdandi að hægt væri að bera kennsl á þá. Þau 

munu aftur á móti eflaust bera kennsl á sig í þessum texta. Jafnframt greindi ég frá 

því að við afritun viðtalanna þá væru ekki notuð rétt nöfn þátttakenda og ef fram 

kæmu upplýsingar sem væru þess eðlis að hægt væri að leiða líkur að því hver 

viðkomandi væri þá sleppti ég þeim í afritun. Sumir þátttakenda virtust ekki láta 

þetta sig miklu skipta á meðan öðrum fannst þetta mikilvægt. Í tveimur tilvikum 

ræddu viðmælendur þetta aftur við mig eftir að ég hafði slökkt á upptökutækinu. 

Undantekningalaust gengu viðtölin eðlilega fyrir sig. Það mynduðust alltaf góð 

tengsl á milli rannsakanda og þátttakanda. Yfirleitt var hlegið og haft gaman af þó 

rætt væri saman af mikilli alvöru.  

Í viðtölunum þá spurði ég þeirra spurninga sem ég hafði undirbúið en 

ekkert endilega í sömu röð þar sem viðmælendur ræddu oft hluti sem ég hafði 

ætlað að spyrja um. Að öðru leyti hélt ég mig til hlés í viðtölunum og var ekki að 
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útlista mínar skoðanir á viðfangsefninu. Um leið tók ég fullan þátt í viðtalinu en 

meira með því að kinka kolli, humma og hlæja.   

Spurningarnar sem ég bjó til voru þannig úr garði gerðar að hægt var að 

svara þeim á almennan og ópersónulegan hátt en enginn viðmælenda valdi þá leið 

heldur tóku þeir allir dæmi úr sínu lífi og svöruðu þeim á mjög persónulegan hátt. 

Þó var nokkur kynjamunur á því eins og fram kemur í niðurstöðum.   

Það er mitt mat að ég hefði aldrei fengið svona heiðarleg og persónuleg 

svör ef ekki hefði tekist að skapa traust á milli mín og viðmælenda. Í viðtölunum 

var reynt að tryggja að ekkert truflaði og yfirleitt gekk það eftir og fullkomin ró 

ríkti á staðnum.      

 

 

Siðferðileg álitaefni 

 

Rannsóknaræfingin er ekki leyfisskyld því hún fellur ekki undir þau viðmið sem 

sett eru fram af Vísindasiðanefnd um leyfisskyldar rannsóknir (Vísindasiðanefnd 

2009). Hún fellur heldur ekki undir lög um persónuvernd nr. 77 frá 2000 (vefur 

Alþingis 2009) því engar upplýsingar sem fram koma eru persónugreindar eða 

persónugreinanlegar. 

Þrátt fyrir að þessi rannsókn falli hvorki undir reglur Vísindasiðanefndar 

né persónuverndar þá er rannsóknarviðtal siðferðileg gjörð því að samskiptin í 

viðtalinu hafa áhrif á viðmælanda og sú þekking sem verður til í viðtalinu hefur 

áhrif á skilning okkar á mannlegum aðstæðum (Kvale, 1996, bls. 109). Djúpviðtöl 

geta einnig „komið af stað tilfinningalegu róti, sem kallar á betri faglega úrlausn 

en rannsakandinn er fær um að veita“  (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 172). Þar 

sem þessi viðtöl lúta að tilfinningum er alltaf möguleiki að viðmælandi rifji upp 

einhverja erfiða reynslu, til dæmis um ástarsorg og sitji eftir með sárt ennið eftir 

að rannsakandi hefur slökkt á upptökutækinu og kvatt. Með þetta í huga gætti ég 

þess að spyrja aldrei þátttakendur út í eitt eða neitt persónulegt sem gat talist 

óviðkomandi rannsókninni. Hins vegar vísuðu viðmælendur í svörum sínum til 

persónulegrar reynslu. Viðtölin fóru þó aldrei inn á mjög viðkvæmar brautir og 

það flutu engin tár. Eftir að hverju viðtali lauk lagði ég mig fram um að athuga 

hvort viðmælandi væri áfram sáttur við þátttöku sína og hvort hann væri í 
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einhverju ójafnvægi. Svo reyndist aldrei vera eftir því sem ég gat best séð. Einnig 

hvatti ég viðmælendur til að hafa samband ef þeir vildu bæta einhverju við eða 

spyrja mig um eitthvað sem snéri að rannsókninni.   

Sumir þátttakendur veittu upplýsingar í viðtalinu sem gætu auðveldað 

einhverjum að þekkja þá. Ég reyndi að fjarlæga allar slíkar upplýsingar þegar 

viðtölin voru afrituð og notaði þær ekki með neinum hætti. Þegar viðtöl voru 

afrituð voru þau eingöngu merkt með númeri. Ekki var búinn til neinn listi yfir 

hvaða númer viðtals átti við hvaða einstakling heldur lagði ég það á minnið. Í 

nokkrum tilvikum báðu viðmælendur sérstaklega um að ég afritaði ekki ákveðna 

hluta viðtals eða nöfn sem nefnd voru. Alltaf var orðið við þeim óskum og til að 

gæta fyllstu varúðar þá notaði ég aldrei raunveruleg nöfn þegar ég afritaði viðtölin 

hvorki viðmælenda né þeirra sem nefndir voru á nafn í viðtölunum. Þess var gætt 

að engar upplýsingar kæmu fram sem gætu orðið til þess að viðmælandi þekkist 

enda felur trúnaður við þátttakendur það í sér (Kvale, 1996, bls. 114). 

 

Úrvinnsla 

 

Öll viðtöl voru afrituð, kóðuð með opinni kóðun og greind út frá sameiginlegum 

þemum. Skoðað var hvort konur og karlar lýstu upplifunum sínum af ástinni með 

sama eða ólíkum hætti og reynt að greina hvort orðræða ástarinnar væri kynjuð. 

Greint var hvort umræðan um ástina væri gagnkynhneigð, það er hvort lýsingar og 

skilningur viðmælenda á ástinni bæri með sér gagnkynhneigða upplifun á ástinni. 

Einnig var greint hvort viðmælendur ættu auðvelt með að tala um ástina og var þá 

sérstaklega litið til upphafs hvers viðtals og hvernig því var lokað. Skoðað var 

hvort umræðan færi inn á óhlutbundnar brautir eða hvort hún væri persónuleg 

ástarsaga þar sem einn eða fleiri elskendur væru sögupersónur, með öðrum orðum 

hvort viðmælendur tengdu lýsingar við sína eigin lífssögu eða atvik í lífi sínu eða 

hvort umræðan væri meira á almennum nótum. Einnig var skoðað hvaða 

hugmyndafræði mætti greina að baki orðræðunni. Voru það hugmyndir um 

margbreytileika ástarinnar, einstaklingshyggju, tvíhyggju eða fléttuðust saman eða 

stönguðust á ýmiss konar skoðanir. Að lokum var reynt að meta hversu mikilvæg 
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þátttakendum fyndist ástin vera í lífi þeirra. Hvort hægt væri að lifa án hennar? 

Upplifðu þeir þrýsting frá samfélaginu sem beindi þeim á braut ástarinnar? Væri 

hægt að halda því fram að samfélagið eða tíðarandinn krefðist þess að við yrðum 

ástfangin og því væri um eins konar skylduást að ræða eða upplifðu viðmælendur 

ástina sem frelsandi afl? Allar þessar spurningar hafði ég í huga þegar ég hóf 

greininguna. Sumar þeirra höfðu mótast við lestur fræðigreina en aðrar kölluðu á 

mig í viðtölunum eða þegar ég las þau yfir eftir afritun.  

Eftir hvert viðtal skrifaði ég minnispunkta sem beindust að upplifun minni 

af einstaklingnum og hvernig hann hefði verið í viðtalinu. Þar var ég mest að 

horfa til þátta eins og hvort hann hefði verið sjálfsöruggur, afslappaður, óöruggur 

o.s.frv. Upptaka eins viðtalsins misfórst þannig að það heyrðist í mér í upphafi þar 

sem ég segist vera að setja upptökutækið af stað en síðan heyrðist ekkert meir. Í 

stað þess að endurtaka viðtalið ákvað ég að styðjast við minnispunktana en gerði 

þá ítarlegri og lagði meiri áherslu á efnisinnihald en í minnispunktunum um  hin 

viðtölin. Um leið og ég afritaði viðtölin punktaði ég niður allt sem mér kom í hug 

og fannst skipta máli í sambandi við greininguna. Þessa punkta kallaði ég 

pælingar og ég notaði þær þegar ég fór að skrifa um viðtölin. Þegar ég skoða þá 

eftir á þá finnst mér þeir hafa hjálpað mér til að muna fyrstu upplifun mína af því 

sem viðmælandi hafði fram að færa um ástina. Þegar ég kóðaði viðtölin skrifaði 

ég svo minnispunkta um hvert og eitt viðtal sem ég kallaði greiningu. Fyrir utan 

það að nota sjálf viðtölin og þemagreiningu á þeim þá notaði ég þessar pælingar 

og minnispunkta sem ég hafði unnið á mismunandi tímapunktum í ferlinu. Þegar 

ég hafði greint þemun í viðtalinu skoðaði ég hvort þau mynduðu ákveðna klasa 

eða með öðrum orðum þemu sem flokka mátti saman. Í þessu ferli var ég stöðugt 

að lesa viðtölin yfir aftur því að uppgötvun á nýju þema í einu viðtali gat leitt 

hugann að því hvort það hefði farið framhjá mér í hinum viðtölunum. Einnig 

fannst mér mikilvægt að halda því til haga ef eitthvað kom fram sem var á skjön 

við flest annað. Það kom til dæmis á daginn að hugmyndir eins viðmælenda skildu 

sig frá hugmyndum hinna. Það er þó ekki þar með sagt að hugmyndir hinna hafi 

allar verið samhljóma. Eftir að hafa gert þetta allt þá greindi ég það sem mér 

fannst vera kjarni þess sem kom fram í viðtölunum eða grundvallarviðhorf 

viðmælenda um ástina. 
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Í umfjöllun um samskipti við þá sem hún rannsakar bendir Ann Oakley á 

að myndun persónulegra tengsla sé forsenda þess að fólk kynnist og hleypi öðrum 

inn í líf sitt (Oakley, 1981, bls. 58). Þetta hafi hins vegar verið nokkuð á skjön við 

þjálfun hennar. Í þessari rannsókn þá voru sumir viðmælendur þegar hluti af lífi 

mínu en aðrir ekki. Þegar ég kynnti rannsóknaráætlun mína í málstofu með 

leiðbeinanda og samnemendum komu fram margar góðar ábendingar. Ein 

ábending sem ég fékk var að það væri betra að tala við þá sem maður þekkti ekki. 

Rannsakandinn gæti í sinni greiningu komist að niðurstöðum eða túlkað viðtölin á 

þann veg að þau væru viðmælanda lítt þóknanleg. Á þessum tímapunkti hafði ég 

tekið þrjú viðtöl þar af tvö við einstaklinga sem ég þekkti og eitt við einstakling 

sem ég hafði hitt en þekkti mjög lítið. Mín rök fyrir því að taka viðtöl við þá sem 

ég þekkti voru að mér fannst þau ná meiri dýpt en hin. Hvorug leiðin virtist mér 

því vera alfarið réttari eða betri. Eftir vangaveltur ákvað ég að nota bæði viðtöl 

við þá sem ég þekkti og þá sem ég þekkti ekki og líta á verkefnið um leið sem 

prófstein á þessar tvær ólíku nálganir. Bæði ég og viðmælendur mínir nálguðust 

viðfangsefnið ástina á mjög persónulegum nótum. Þess vegna fannst mér það 

mjög óþægilegt og að ýmsu leyti skrýtið að eiga ekki von á því að hitta oftar þá 

sem ég ekki þekkti en hafði átt þessi innilegu samskipti við. Það má segja að í 

þessari rannsókn hafi í mínum huga skapast heilmikil togstreita. Annars vegar 

reyndist mér vel að taka viðtöl við þá sem ég þekkti því traust var þegar til staðar 

á milli mín og viðmælenda. Hins vegar gat ég átt það á hættu að fórna vináttunni 

ef þeir sæju sig í greiningu sem þeir væru ósáttir við eða að ég gæti neyðst til að 

láta satt kyrrt liggja, þ.e. að fjalla ekki um ákveðna þætti sem gætu valdið 

sárindum. Með því að taka rannsóknarviðtöl við fólk sem ég þekkti ekki þá var 

þessari hættu afstýrt. Það var aftur á móti mín reynsla að þau viðtöl næðu yfirleitt 

ekki sömu dýpt og þegar ég ræddi við þá sem ég þekkti. Að auki fannst mér 

óþægilegt að hafa skapað nánd sem var kastað fyrir róða eftir viðtal. Dálítið eins 

og að hafa byggt brú sem var síðan eyðilögð um leið og búið var að fara yfir hana. 

Mér fannst óviðkunnanlegt að eiga ekki von á að hitta viðkomandi aftur og mér 

leið dálítið eins og ég hefði notað viðkomandi, en sú tilfinning gerði aldrei vart 

við sig þegar ég tók viðtöl við þá sem ég þekkti fyrir.  
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Í engu tilviki hafði það áhrif á mig í greiningarvinnunni að ég þekkti suma 

viðmælendur. Með öðrum orðum þá veigraði ég mér aldrei við að fjalla um hluti í 

greiningu sem viðmælandi gæti mögulega verið ósáttur við. Í greiningarvinnunni 

var ég mjög ákveðin í því að láta ekki þann möguleika stoppa mig að 

viðmælendur læsu ritgerðina. Hvort þetta á eftir að hafa áhrif síðar meir á 

samskipti mín við þá sem ég tók viðtöl við og þekki á eftir að koma í ljós.  
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Fræðileg ást 
 

Fáir fræðimenn eru með ástina í brennidepli í sínum rannsóknum. Ýmsar 

fræðigreinar hafa þó nálgast hana, en stundum sem eins konar hliðarafurð annarra 

viðfangsefna. Félagsfræðingar hafa fjallað mikið bæði um hjónabandið og um 

kynverund (e. sexuality) og hafa stundum gert ástina að umtalsefni í tengslum við 

þessi viðfangsefni. Þrátt fyrir að ástin sé hvorki forsenda hjónabands né 

kynverundar þá tengist þetta tvennt í lífi margra. Félagsfræðingar líta almennt svo 

á að náin sambönd, eins og önnur félagsleg tengsl, séu skilyrt af menningarlegu 

og sögulegu samhengi og þeirri stofnanaformgerð sem þau verða til í (Andersen, 

2006, bls. 88).  

Giddens er einn af fáum félagsfræðingum sem hefur fjallað um ástina 

sérstaklega. Hann greinir á milli ástríðufullrar ástar (e. passionate love) og 

rómantískrar ástar. Sú fyrrnefnda sé algild en sú síðarnefnda mun 

menningarbundnari (Giddens 1992, bls. 38). Ástríðufull ást er á skjön við 

hversdaginn og lendir í raun í árekstrum við hann. Einstaklingurinn verður 

upphafinn og sér allt með nýjum augum. Í þessu ástandi getur hann átt það til að 

gera róttækar breytingar og færa fórnir (Alberoni sjá í Giddens, bls. 38). Giddens 

telur að vegna þessara eiginleika þá ógni slík ást skyldum okkar og 

samfélagsskipan. Það eigi því ekki að koma á óvart að hvergi sé litið á þessa 

tegund ástar sem nauðsynlegan eða nægilegan grundvöll fyrir hjónaband (Sama, 

bls. 38). Giddens tengir rómantíska ást þeim gríðarlegu félagslegu breytingum 

sem urðu á nítjándu öld sem höfðu áhrif á hjónabandið og aðra þætti í lífi 

einstaklinga. Uppgangur rómantísku ástarinnar hélst í hendur við tilurð 

skáldsögunnar og aukna einstaklingshyggju  (Sama, bls. 40). Rómantísk ást hafi í 

sér snefil af ástríðufullri ást en kalli á spurningar eins og „hvað finnst mér um 

hinn aðilann og hvað finnst honum um mig og eru tilfinningar okkar í garð hvors 

annars nógu djúpstæðar til þess að styðja við langtímasamband“ (Sama, bls. 44). 

Hann lítur svo á að það hafi alltaf ríkt ójafnvægi milli kynjanna í rómantískum 

ástarsamböndum. Hann kemur fram með nýtt hugtak, samrennandi ást (e. 
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confluent love), sem felur í sér að einstaklingarnir opna sig gagnvart hvor öðrum. 

Hún er virk og ófyrirsjáaleg og þar er kynnt til sögunnar í fyrsta skipti hugtakið  

ars erotica eða listir ástarinnar sem fela í sér kjarna sambandsins (Sama, bls. 62). 

Ólíkt rómantískri ást þá byggist samrennandi ást ekki endilega á einkvæni og hún 

er heldur ekki gagnkynhneigð eins og rómantíska ástin. Í samrennandi 

ástarsamböndum er ekki lögð áhersla á formið heldur á sambandið sjálft. Giddens 

lítur svo á að lýðræðisþjóðfélög séu nauðsynleg forsenda samrennandi 

ástarsambanda eða hreinna eða tærra sambanda eins og hann kallar það einnig. 

Hið gagnstæða eigi einnig við þar sem áherslan á sjálfsforræði í tengslum við 

hrein eða tær sambönd sé forsenda lýðræðislegs samfélags (sama bls. 195). 

„Sjálfráða einstaklingur er ekki bundinn af hefðbundnum viðmiðum um kynferði, 

kyngervi og kynverund heldur forma einstaklingarnir sjálfir forsendur 

sambandsins og innihald“  (Giddens, 1995 í Sólveig Anna Bóasdóttir, 2008, bls. 

25).  

Félagsfræðingurinn Francesca M. Cancian gagnrýnir þá áherslu sem 

fræðimenn hafa lagt á tilfinningar þegar ástin er skoðuð. Þeir líti framhjá 

athöfnum eins og kynlífi og stuðningi í verki. Þetta séu hlutir sem tileinkaðir séu 

körlum. Það sama sé uppi á teningnum í skoðunum almennings. Þetta megi rekja 

til þess að við kvengerum ástina og setjum kvenlega mælistiku á hana (Cancian, 

1986, bls. 692).       

Heimspekingar hafa lengi fjallað um ástina eða allt frá tímum Aristótelesar 

en áhrifa hans í umfjöllun um ástina gætir enn. Áherslan í verkum 

heimspekinganna hefur fyrst og fremst legið í því að skilgreina ólíkar tegundir 

ástar og muninn á milli þeirra. Heimspekingar nota grísk hugtök til að greina á 

milli ólíkra tegunda af ást. Eros felur í sér girnd eða það að dragast kynferðislega 

að einhverjum. Agape er kærleikur til dæmis í garð mannkyns. Í kristnum 

samfélögum er agape oft kynnt til sögunnar sem eins konar náungakærleikur og 

ást guðs í garð manna og manna á guði. Philia er væntumþykja í garð vina, 

fjölskyldumeðlima eða viðskiptafélaga (Helm, 2009). Aristóteles segir að philia 

milli eiginmanns og eiginkonu fylgi náttúrunni því það sé í hennar eðli að mynda 

hjónasamband. (Aristóteles í Konstan, 2006, bls. 179). Umfjöllunin heimspekinga 

hefur tengst þessari þrískiptingu, hvort hún sé rétt, hvernig megi gera hana 
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nákvæmari og hvort og hvernig hún endurspeglar tilfinningar sem við berum í 

garð annarra og hvaða áhrif ástin hafi í lífi okkar.  

Innan mannfræðinnar hafa rannsóknir á tilfinningum skipað nokkurn sess 

(til dæmis Rosaldo 1980, Lutz 1990, Langford 1999, Rebhun 1999). 

Mannfræðingar hafa bent á að tilfinningar séu menningarbundnar og séu tjáðar 

með þeim hætti sem menningin gefur möguleika á. Þessar rannsóknir hafa þó 

fæstar fjallað einvörðungu um ástina fyrir utan rannsókn Wendy Langford sem ég 

geri nánari grein fyrir síðar og að hluta til rannsókn L.A. Rebhun. Catherine A. 

Lutz fjallar ekki um ástina heldur tilfinningar almennt og hvernig við lítum á þær 

sem flokk eða samansafn sem tengist því kvenlega. Hún lítur svo á að öll umræða 

um tilfinningar sé kynjuð, að minnsta kosti með óbeinum hætti. Michelle Z. 

Rosaldo, sem var frumkvöðull í sálfræðilegri mannfræði, tengir tilfinningar 

menningunni og hafnar tvíhyggjuhugsun sem greinir að hugsun og tilfinningar og 

segir tilfinningar vera líkamnaðar hugsanir (e. thoughts embodied) og þar sem 

hugsanir eru menningarbundnar séu tilfinningar það einnig (Sama, bls. 137 og 

138). Rebuhn (1999) lítur svo á að tilfinningar tengist samskiptum og séu því hluti 

af félagslegum ferlum í stað þess að vera einvörðungu einstaklingsbundið 

fyrirbæri (Sama, bls. 21). Samfélög eigi sína ástarsögu og einstaklingar innan 

þeirra sínar sögur og þegar þær eru sagðar þá leiti þeir bæði í smiðju nútímans og 

forfeðranna (Sama, bls. 220).  

Mannfræðingarnir Jennifer S. Hirsch og Holly Wardlow halda því fram að 

ef aðeins séu skoðuð valdatengsl í parasamböndum þá gerum við litið úr þeirri 

staðreynd að þarna á milli sé ríkjandi væntumþykja. Þetta þurfi að hafa í huga 

þrátt fyrir að þessi pör geti dags daglega verið að takast á um líkama, völd, og 

bjargir. Það er þeirra skoðun að nauðsynlegt sé að taka mið af félagslegum, 

pólitískum og efnahaglegum ójöfnuði sem pör búi við og þurfi að semja um í sínu 

sambandi. Einnig þurfi að hafa í huga möguleikann á samvinnu, hlýju, og ánægju 

innan sambandsins þrátt fyrir þennan ójöfnuð sem ríkir (Hirsch og Wardlow, 

2006, bls.3).  

 Sagnfræðingar hafa einkum skoðað ástina í tengslum við hjónabandið. Þeir 

hafa velt fyrir sér þeirri spurningu hvort ást í nútíma skilningi þess orðs „hafi 
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verið undirstaða og hornsteinn hjónabandsins á fyrri öldum“ (Gísli Ágúst 

Gunnlaugsson 1988, bls. 77). Þar sýnist sitt hverjum. Gísli Ágúst Gunnlaugsson 

bendir á að sumir sagnfræðingar telj i að ástin sé eðlislæg og hafi því alltaf verið 

til. Í hjónaböndum sem til var stofnað án ástar hafi hún vaxið í gegnum samlífi 

hjónanna (sama, bls. 85). Aðrir hafa tengt ástina við breytingar á atvinnuháttum 

og gerir Gísli grein fyrir því að sumir sagnfræðingar telja ástina ekki hafa komið 

til skjalanna í tengslum við hjónaband fyrr en með iðnbyltingunni. Efnahagsleg 

sjónarmið hafi eftir hana ekki haft jafn mikil áhrif á hjúskap og áður heldur hafi 

ástin ráðið för (Sama, bls. 78).   

Sagnfræðingar hafa einnig skoðað ástina í tengslum við auð og völd. 

Auður G. Magnúsdóttir færir fyrir því rök að ástin hafi ekki flutt fjöll á 

Sturlungaöld heldur skynsemin. Höfðingjar á 13. öld hafi haft tvær leiðir til að 

auka völd sín „annars vegar hjónaband, með mægðum við eina fjölskyldu, en hins 

vegar með frillulífi sem gat tengt þá við margar konur og fjölskyldur þeirra“  

(Auður G. Magnúsdóttir, 1988, bls. 11). Margir völdu síðarnefnda kostinn því 

hann tengdi þá við margar fjölskyldur og þar með tryggði þá í sessi. 

Á meðan heimspekingar greina að ýmsar tegundir ástar og telja að 

einungis erótísk ást beri með sér girnd þá var Sigmund Freud á öðru máli. Hann 

taldi að girnd eða þrá (e. desire) væri hluti af allri ást. Einstaklingurinn gerir 

ómeðvitaða tilraun til að bæta fyrir höfnun sem hann upplifði af hendi foreldra í 

barnæsku með því að verða ástfangin. Með þeim hætti reynir hann að endurskapa 

þau tengsl sem hann upplifði fyrir höfnina. Þannig er þessi þrá eftir ástinni leið til 

að bæta fyrir þann misbrest sem var í fyrsta sambandinu á milli barns og foreldris 

og er eins konar uppgjör við fortíðina. Freud lítur á alla ást sem brjálæðislegt 

ástand (Freud, 1915, bls. 387-388). 

Erich Fromm segir ástina ekki einungis vera tilfinningu heldur líka vilja. 

„Að elska einhvern er ekki aðeins sterk tilfinning, það er ákvörðun, það er 

yfirlýsing, það er loforð“  (Fromm, 1974, bls. 58). Hann er því þeirrar skoðunar að 

þrátt fyrir að ástin sé tilfinning þá getum við stjórnað henni.    

Sálfræðingar hafa einnig skoðað það sem kalla má brúaráhrif. Þeir hafa 

gert tilraunir innan ramma „eignunarkenningar“  (e. attribution theory) sem þeir 
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hafa nefnt „ástin á brúnni“ . Þar er sýnt fram á að fólk rugli saman hughrifum sem 

fylgja því að vera statt á hættulegri brú við það að verða hrifnir af manneskju sem 

þeir mæta á brúnni. Þessar aðstæður á brúnni sem skapa sterk hughrif geta kallað 

fram tilfinningu sem fólk lýsir sem ást eða hrifningu (Wilson, 2002).   

Það er mikilvægt að hafa í huga þessa ólíku nálgun á ástina þegar hún er 

skoðuð en til afmörkunar mun ég fyrst og fremst beina sjónum mínum að 

kenningum femínista og mannfræðinga um ástina. þeirra þekki ég einnig betur 

heldur en hinna fræðigreinanna. Þar sem femínismi gengur hins vegar oft þvert á 

allar fræðigreinar þá mun ég líta til þeirra til að svara rannsóknarspurningunni 

þegar það á við.  

Eins og fram hefur komið þá notar fræðifólk ýmis hugtök um ástina og 

greinir oft á milli mismunandi tegunda af ást þó áherslan á skilgreiningar virðist 

byggja á mismunandi hefð eftir fræðigreinum. Rómantísk ást (e. romantic love) er 

það hugtak sem margir fræðimenn hafa notað í skrifum sínum en að mínu mati 

hefur það ýmsa ókosti því það setur huga fólks í ákveðnar stellingar. Þær lúta ekki 

að ástinni í sínum hversdagslegu birtingarmyndum heldur reikar hugurinn að 

kvikmyndum og skáldsögum. Hugtakið kynferðisleg ást (e. sexual love) hefur 

einnig verið notað og hefur það að mínu mati bæði kosti og galla. Kostirnir eru 

þeir að sjónum er beint að kynlífi sem er dálítið ýtt til hliðar þegar fjallað er um 

rómantíska ást en um leið er kannski horft framhjá öðrum þáttum ástarinnar eins 

og nánd og vináttu. Í fræðaheiminum hefur hugtakið erótísk ást (e. erotic love) 

einnig verið notað. Það á rætur sínar að rekja til gríska ástarguðsins Erosar sem 

hefur orðið eins konar tákngervingur fyrir ástarsambönd. Hugtakið hefur þann 

kost að vísa til kynferðislegs ástarhita en jafnframt til nándar og rómantíkur. Það 

hefur hins vegar þann galla að vera dálítið upphafið eða án jarðtengingar. Reyndar 

er ástarguðinum Erosi lýst sem eirðarlausum og stöðugt óánægðum. Giddens bjó 

til nýtt hugtak, samrennandi ást (e. confluent love), sem er sérstök tegund ástar 

sem gerð er nánari grein fyrir síðar.   

Á íslensku er hugtakið að elska í daglegu tali oft notað hvort sem um er að 

ræða ást sem er kynferðisleg eða ást í garð barns eða vinar. Að verða ástfanginn 

felur hins vegar í sér kynferðislega ást og vísar oft til fólks sem hefur nýlega fellt 
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hugi saman eða er í ástarbríma. Hvernig hugtakið að elska er notað hefur þó 

breyst í tímans rás og virðist vera notað meira núna en áður fyrr og vera má að þar 

gæti áhrifa frá enskri tungu. Ekki er óalgengt svo dæmi sé tekið að heyra einhvern 

lýsa því að hann elski einhvern sérstakan mat, sem hefði verið óhugsandi fyrir 

einhverjum áratugum síðan. Sumir hafa skýrt þetta sem áhrif frá ensku á íslenskt 

talmál. Það er samt íhugunarvert að velta því fyrir sér hvernig slík orðanotkun 

hefur áhrif á hugsunarhátt okkar. Þegar við hins vegar segjumst vera ástfangin þá 

leikur enginn vafi á því við hvað er átt. Kynferðisleg ást til annarrar manneskju 

hefur gripið okkur. Það getur því verið munur á því að elska og vera ástfangin/n 

þótt það geti einnig haft sömu merkingu.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er einskorðað við rómantíska, erótíska eða 

kynferðislega ást til aðgreiningar frá annars konar ást svo sem eins og milli 

foreldra og barna og milli vina. Reyndar notuðu sumir viðmælenda önnur hugtök 

svo sem hjónabandsást og er gerð nánari grein fyrir þeim í greiningu viðtalanna.  

Þegar vísað er í umfjöllun fræðifólks eru notuð þau hugtök sem það sjálft beitir í 

sinni umfjöllun eða greiningu.       

 

Hvernig hefur  sambandið ver ið á milli femínisma og ástar innar? 

Ýmsir hafa bent á að ástin njóti ekki verðskuldaðrar athygli fræðimanna (Sarsby 

1983, Jackson 1993 og 1995 Duncombe og Marsden 1993, Lutz 1990). Þegar ég 

var að gera grein fyrir vali mínu á viðfangsefninu þá velti ég upp nokkrum 

mögulegum skýringum á þessari litlu athygli sem hún hefur hlotið. Spurningin 

sem ég svara hér er aftur á móti hvernig femínismi og ástin tengjast?    

Sherry B. Ortner (1998) hefur fært fyrir því haldbær rök að í vestrænni 

menningu sé litið svo á að konur standi nær náttúrunni en karlar menningunni. 

Ýmislegt bendir til þess að tilfinningar í okkar menningu teljist meira tengdar 

náttúrunni en rökhyggja tengist meira menningunni. Það er til dæmis algengt að 

nota lýsingar tengdar náttúrunni þegar tilfinningum er lýst; við springum, gjósum, 

svífum og brennum. Við verðum fangin af ástinni eða ástfangin sem vísar til þess 

að við höfum ekki stjórn á tilfinningum okkar. Lýsingarnar eru á þann veg að allri 
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rökhugsun sleppi og hegðuninni megi líkja við náttúruhamfarir sem ekki er hægt 

að hemja eða stjórna. Þannig virðist umræða um ástina vera á því sviði sem við 

tengjum því kvenlega sem túlkað er sem andstæða þess röklega eða því sem er 

karlmannlegt. Í tungumálinu sjálfu má einnig finna þessu stað. Rætt er um að 

kona sé tilfinningasöm og er þá oftar en ekki átt við að hún missi oft stjórn á sér. 

Þær séu grátgjarnari en karlar og hvatvísari. Ef karlmaður sýnir tilfinningar er 

sjaldnast til þess tekið að hann sé tilfinningasamur heldur er hann tilfinningaríkur 

sem hefur jákvæða tilvísun og merkir ekki með neinum hætti að hann hafi misst 

stjórn á sér eða með öðrum orðum kvikað frá því að beita rökhugsun. Gott dæmi 

um þetta er hugtakið ástríðupólitíkus. Nokkur íslensk dæmi koma upp í hugann og 

þau eiga öll við karlmenn en ekki konur. Hann er því áfram tengdur menningunni 

þó að hann búi yfir ástríðum. Því er það mín skoðun að við séum að taka þátt í 

samræðu sem er kynjuð um leið og rannsóknarefnið í vestrænu samhengi er 

tilfinningar. 

Alison Jaggar fjallar um svipaða hluti þegar hún ræðir tengslin á milli 

tilfinninga og rökhyggju.   

Rökhyggju hefur ekki aðeins verið stillt upp sem andstæðu tilfinninga 
heldur hefur hún verið tengd vitsmunum, menningu, því sem er algilt, 
opinbert og karlmennsku. Tilfinningar hafa á hinn bóginn verið 
tengdar því sem er órökrétt, líkamlegt, náttúrulegt, sértækt, 
persónulegt og auðvitað kvenlegt (Jaggar, 1997, bls. 188). 

Ef þessi tenging er rétt hljótum við að telja það eðlilegt að konur sýni 

tilfinningar en það má vera að annað gildi um karla. Þó má halda því fram að þær 

þurfi að hafa ákveðna stjórn á þeim svo að þær beri þær ekki ofurliði. Ennfremur 

má halda því fram að það sé til þess ætlast að þær sýni tilfinningar og „gefi af 

sér“ . Þetta birtist meðal annars í því að þeim er falin ábyrgð á samskiptum og eiga 

að sýna umhyggju bæði í einkalífi og  vinnu. Þetta kemur glöggt fram í þeim 

fjölmörgu rannsóknum sem sýna að það eru fyrst og fremst konur sem bera 

ábyrgð á að viðhalda fjölskyldu- og vináttutengslum og sjá um umönnun barna, 

fatlaðra, aldraðra og veikra í fjölskyldum og utan heimilis (Young, 1980, 

Rannveig Traustadóttir, 1997 og 2005). Þetta tengist einnig starfsvali kynjanna. 

Mun fleiri konur en karla er að finna í starfsstéttum sem tengjast umönnun. 
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Karlmenn velja síður en konur að vinna störf sem við tengjum við umönnun og 

krefjast hæfni til að sýna tilfinningar.   

Í ljósi þess að femínistar hafa látið sig það persónulega miklu varða þá 

hafa þeir furðulítið skrifað um ástina. Þeir femínistar sem hafa nálgast 

viðfangsefnið fjalla flestir um ástina á gagnrýninn hátt eins og Langford bendir á:   

Byggt á persónulegri reynslu á ást og hvernig hún birtist þá hafa 
femínistar hafnað þeirri skoðun að ást veiti bæði fullnægju og frelsi. 
Þess í stað hafa þeir dregið upp þá mynd af henni að hún hneppi konur 
í ánauð (Langford, 1999, bls. 5) 

Skoðað verður hvernig þeir femínistar sem hafa fjallað um ástina nálgast hana, 

hverjar séu tilgátur þeirra og við hvaða kenningarramma þeir styðjast. Jafnframt 

mun ég greina hvað þessi verk eiga sameiginlegt og hvað greinir þau að. Í þessu 

samhengi liggur beint við að fjalla um verk Firestone The Dialectic of Sex, sem 

var fyrst gefið út 1970. Rit Firestone er strangt til tekið ekki fræðilegt heldur var 

því ætlað að vekja konur til umhugsunar og hvetja þær til dáða í kvennabaráttunni 

eða til byltingar svo orðfæri þeirra tíma sé notað. Firestone telur að ástin skipti 

meginmáli í tengslum við kúgun kvenna.  

Bók um róttækan femínisma sem ekki fjallar um ást væri pólitísk 
mistök. Ást, jafnvel enn frekar en barneignir eru grundvallarþáttur í 
kúgun kvenna nú til dags (Firestone, 1972, bls. 126)  

Firestone byggir verk sitt á marxískri kenningu en í stað þess að greina samfélagið 

sem baráttu á milli stétta þá lítur hún svo á að baráttan sé á milli kynja. 

Líffræðilegir þættir, barnsburður, sé upphaf átakanna (Sama, bls. 8). Hún beitir 

hugtökum úr marxískri kenningu og heldur því fram að konur séu arðrænd 

kynjastétt. Eina leiðin til að breyta því sé að leysa upp fjölskylduna.   

Því að kúguninni verður aldrei aflétt nema ef byltingin upprætir 
grundvallarstofnun samfélagsins sem er líffræðilega fjölskyldan. Því í 
gegnum fjölskylduna skapast tækifæri sem alltaf má nota til að smygla 
inn sálfræðilegu valdi. Sama, bls. 12). 

Samkvæmt Firestone þá eru ákveðnir þættir í fjölskyldum, t.d. ólík 

hlutverk í tengslum við barneignir, líffræði kvenna og hversu langan tíma það 

tekur að ala upp börn, sem leiða af sér ákveðinn sálfræðilegan kynjamun. 

Firestone er því ekki aðeins að beita kenningu Marx, sem hún útfærir sem baráttu 
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kynjanna í stað stétta, heldur telur hún að upphaf baráttunnar megi finna í 

sálfræðilegum mun milli kynjanna sem skapast af líffræðilegum þáttum. Þess 

vegna þurfi konur ekki aðeins að setja spurningarmerki við samfélagið eða 

menninguna, heldur sjálfa náttúruna (Sama, bls. 2). Leiðin til að koma á jafnrétti 

kynjanna sé því að leysa upp fjölskylduna og nota tækni til að framleiða börn. 

Marx leit svo á að verkalýðurinn gerði sér ekki grein fyrir þeirri kúgun sem hann 

byggi við af völdum ríkjandi stétta og hefði því falska meðvitund. Þáttur 

ástarinnar í greiningu Firestone er að skapa falska meðvitund og í raun sé ástin 

tæki sem karlmenn beiti fyrir sig til að halda völdum. „Rómantíkin er 

menningarlegt vopn karlveldisins sem beitt er til að halda konum frá því að 

horfast í augu við aðstæður sínar“  (Firestone, 1972, bls. 147). Vegna þess að 

konur séu í óæðri stöðu þá veitist þeim ekki tækifæri til að elska óhindrað eða 

frjálst. Eina leið þeirra til að komast áfram í samfélaginu sé með hjálp karlmanna. 

Hún segir að karlmenn hafi rétt fyrir sér þegar þeir kvarti yfir því að konur leiti 

uppi menn sem hafi eitthvað að bjóða. Þeirra eina leið til að styrkja stöðu sína í 

samfélaginu sé í gegnum karlmenn. „ Í samfélagi sem er stjórnað af körlum þá eru 

konur skilgreindar sem óæðri og sem stétt sníkjudýra. Konu sem ekki tekst að afla 

sér álits karlmanna í einhverri mynd er dæmd“ (Sama, bls. 138). Ást við þessar 

kringumstæður getur aldrei að hennar áliti verið án fjötra því að karlmenn hafa 

völdin en konur eru arðrændar.  „Þess vegna þegar við tölum um rómantíska ást 

þá meinum við ást sem er spillt af valdasamhenginu, það er stéttakerfi kynjanna 

(e. sex class system). Þessi spillta ást viðheldur síðan þessu stéttakerfi kynjanna“ 

(Firestone, 1972, bls. 146). Því má segja að hún líti svo á að ástin við þessar 

aðstæður sé eins og kröftugt ástarmeðal sem er uppáskrifað af samfélagi 

feðraveldisins. Firestone telur ást án fjötra mögulega en ekki fyrr en stéttakerfi 

kynjanna hefur verið afmáð með byltingu. Atkinson lítur einnig á konur sem stétt 

sem er kúguð af körlum. Hún segir að öldum saman hafi menn skapað og 

viðhaldið ýmsum stofnunum til að viðhalda þessari kúgun og nefnir þar meðal 

annars hjónabandið, fjölskylduna, kynlíf og ást (Atkinson, 1974, bls. 41-42). 

Kúgarinn, þ.e. karlmaðurinn, öðlast með þessum samningi vald yfir konunni, 

hvort sem um er að ræða hjónaband eða ást,.Stöðu hennar sem undirokaða 

aðilanum er viðhaldið innan þessara stofnana sem karlmaðurinn viðheldur í skjóli 

öflugrar stöðu sinnar sem hluti af ráðandi stétt. Atkinson reynir að skýra þessa 
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stöðu konunnar og telur að fyrirbærið ást sé sálfræðileg þungamiðja ofsókna á 

hendur konum (Sama, bls. 43). Þar sem stétt kvenna sé stærri og með vísan í þetta 

gróteska samband við Kúgarann, þá sé ekki erfitt að draga þá ályktun að þær séu í 

sálfræðilega sjúklegu ástandi. „Þetta sjúklega ástand, sem litið er á sem það 

eftirsóknarverðasta sem nokkur kona geti verið í, er það fyrirbæri sem við köllum 

ást“  (Sama, bls. 44-45). Atkinson reynir einnig að svara því af hverju þetta gerist. 

Hvers vegna taka jafnvel femínistar sér stöðu með óvininum? Ekki vegna kynlífs, 

það sé svar karlmannsins, heldur vegna ástarinnar. En af hverju? Hún telur að 

konur séu af eðlishvöt að leitast við að lágmarka pólitískan skaða sinn. Með því 

að verða eitt með manninum vonast konur til þess að breiða yfir tvíhyggjuna eða 

andstæðuna milli hlutverka karla og kvenna í von um að ný skipting mannkynsins 

verði jafnari (Sama, bls. 44).  

Hópur róttækra femínista í New York, New York Radical Feminists, sem 

Firestone tilheyrði um tíma setti fram aðeins aðra útfærslu á hlutverki ástarinnar. 

Þær héldu því fram að ástin væri réttlæting á því ójafnrétti sem ríkti milli 

kynjanna. (New York Radical Feminists, 1971, bls. 442 í Langford, 1999, bls. 7). 

Á titilsíðu bókar Firestone er að finna þessi orð, „ tileinkað de Beauvoir sem sýndi 

þrautseigju“ .  Í bók sinni vitnar Firestone í verkið The Second Sex, sem var fyrst 

gefið út á frönsku árið 1949. Firestone segir hana hafa haft rétt fyrir sér í mörgu 

því sem lýtur að ástinni og nefnir sérstaklega þá fullyrðingu hennar að ástin hafi 

ekki sömu merkingu fyrir bæði kynin. Hún er hins vegar ekki sátt við 

kenningaramma Georg Wilhelm Friedrich Hegels sem de Beauvoir beitir í bók 

sinni og birtist í notkun hennar á því sama og hinu. Það sama verandi 

karlmaðurinn en hitt konan. Það sama er viðmiðið sem við göngum út frá í allri 

hugsun en hitt er aldrei í forgrunni heldur miðast alltaf við það sama. Þessi 

tvíhyggja er mjög mikilvæg í þessu verki de Beauvoir´s bæði hvað snertir stöðu 

kvenna í samfélaginu en einnig í umfjöllun hennar um ástina. „Hrein ást ætti að 

vera grundvölluð á gagnkvæmri viðurkenningu tveggja frjálsra vera; elskendurnir 

myndu þá upplifa sig bæði sem þá sjálfa og hinn“  (de Beauvoir, 1961, bls. 628).  

Á meðan  Firestone sér fyrir sér að ást án fjötra eða frjáls ást geti orðið að 

veruleika þegar að jafnrétti kynjanna er náð þá virðist de Beauvoir sjá hana meira 

sem díalektískt samband þar sem einstaklingarnir skiptast stöðugt á að vera sjálfið 
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og hittið. Þessu sambandi er þó ekki hægt að koma á nema ef jafnrétti kynjanna er 

fyrir hendi.  

Þrátt fyrir alla þá annmarka sem Firestone og de Beauvoir sáu á ástinni í 

aðstæðum þar sem ójafnrétti kynjanna ríkir þá trúa þær á ástina. Þær telja að hún 

geti verið til án fjötra í samfélagi þar sem kynjajafnrétti ríkir.   

Anna G. Jónsdóttir beitir eins og Firestone marxísku sjónarhorni á ástina 

þrátt fyrir að hún sé að skrifa mun síðar (Anna G. Jónsdóttir, 1991). Hún nálgast 

viðfangsefnið meðal annars út frá þeirri spurningu hvers vegna konur standi ekki 

jafnfætis körlum í þeim samfélögum þar sem lagalegu jafnrétti hefur verið komið 

á.  Kjarni vandamálsins liggi í félagslegri og kynferðislegri valdabaráttu (e. socio-

sexual power struggle), „baráttu yfir pólitískum aðstæðum kynferðislegrar ástar í  

stað þess að vera barátta um vinnuafl kvenna“  (Sama, bls. 14). Af þessu leiði að 

ástin sé ekki bara einhver tilfinning innra með okkur heldur beri að skilja hana 

sem félags- og kynferðisleg tengsl.  

Anna G. Jónsdóttir beitir marxíska hugtakinu arðrán (e. exploitation) í 

sinni greiningu og segir það vera mjög gagnlegt og notkun þess eigi ekki að 

einskorðast við hreinræktaðar marxískar kenningar og greiningu á efnahagslegum 

þáttum. Arðrán kvenna felist í því að karlmenn misnota þá ást og umhyggju eða 

kraft ástarinnar (e. love power) sem þær séu færar um að veita án þess að gefa til 

baka. Þær séu rændar lífsaflinu (e. life power). Þar eigi hún ekki aðeins við 

endurnýjun vinnuaflsins heldur allt það sem felst í því að vera félags- og kynvera 

(Sama, bls. 99). Karlmenn nýti sér umhyggju og ást kvenna án þess að gefa til 

baka. 

Styrkur nálgunar Önnu G. Jónsdóttur felst í því að hún tekur inn í sína 

greiningu girnd og kynlíf en hún lítur svo á að sumir þættir samfélagsins tengist 

þeirri staðreynd að við séum kynverur, „ reknar áfram af girnd og þörfinni fyrir 

hvort annað“  (Sama, bls. 24). Það er einnig mikilvægt að líta á þau valdatengsl 

sem ástin getur verið gegnsýrð af, konum í óhag, þrátt fyrir að byggja á tengslum 

á milli einstaklinga. Það sem gagnrýna má í nálgun hennar er að hún gerir afar 

litla grein fyrir því hvernig þetta arðrán ástarinnar virkar innan sambandanna. 
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Hvernig gerist þetta nákvæmlega? Eru konur blindaðar? Hvernig er tengslum milli 

einstaklings og þessara þátta varið, hvernig verða breytingar?  

Í bók sinni Revolutions of the Heart. Gender, Power and the Delusions of 

Love (1999) beinir Langford sjónum sínum að ástinni. Hún tekur á ákveðnu 

tímabili viðtöl við 15 konur um ástarsambönd þeirra. Sumar þeirra eru giftar, 

aðrar eru í samböndum og ein þeirra er einhleyp. Allar nema ein eru hvítar. 

Aðferðin sem hún beitti var að taka viðtölin og byggja kenningu sína á því sem 

þar kæmi fram.   

Á því tímabili sem hún tók viðtölin vakti það athygli hennar að konurnar 

virtust þurfa að týna sér til þess að verða þær sjálfar. Að verða ástfangin var því 

eins konar umbreyting sem gerði það mögulegt „að yfirvinna (e. transcend) 

einmanaleikann og merkingarleysi firrts veruleika“  (Langford, 1999, bls. 148).  

Umbreytingin verður fyrir atbeina karlmanns og þeirrar athygli sem hann veitir 

þeim.  

Langford beitir kenningum sálgreiningarinnar til þess að skilja hvað gerist 

í raun og veru þegar viðmælendur hennar verða ástfangnir. „Ég fann hvernig ég 

dróst að kenningum sálgreiningarinnar þar sem þær virtust geta útskýrt þau ferli 

sem ég sá birtast“  (Langford, 1999, bls. 43). Eitt þemað sem hún veitti eftirtekt 

var hvernig konur höfðu stöðuga þörf fyrir staðfestingu hins aðilans eða samskipti 

við hann til þess að þeim liði eins og þær væru elskaðar. Það atriði veldur 

áherslubreytingu í greiningu Langford því hún leitar skýringa í ytri þáttum eða í 

tengslunum á milli þessara einstaklinga sem vilja ekkert meir en að viðhalda 

tilfinningunni. Til þess að gera það reyna þeir að tryggja sambandið við þann aðila 

sem hefur skapað þessa tilfinningu. Á því stigi greiningarinnar notar Langford 

kenningar sálgreiningarinnar en hún heldur því fram að ástin sé leið til að flýja 

ófullkominn heim/tilveru með því að samsama sig, eins og barn, við fullkomna 

foreldraímynd. En í samskiptum elskendanna verði konan móðirin sem er aldrei 

fullkomin og karlmennirnir verði krefjandi feður sem aldrei skilja hvers virði 

dóttirin er og sýna henni fálæti. Konunni fer að finnast sem ástmaðurinn sé 

fjarlægur og manninum finnst konan vera þurftafrek og hún setja fram kröfur sem 

hann áttar sig ekki á. Valdabaráttan sem hefst svipar samkvæmt Langford til 
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baráttu milli meistara og þræls og virkar á díalektískan hátt. Hún beitir því 

sálgreiningu til að útskýra ást sem tilfinningu og að hluta til að skilja hvað gerist 

milli tveggja einstaklinga, en notar þar að auki hugmyndir Hegels um díalektík til 

þess að útskýra hvernig samskiptin milli elskendanna tveggja verða stöðugt verri 

og hvernig sú hegðun undirstikar þá neikvæðu þætti sem eru að brjótast fram. 

Konur verða því meira krefjandi þegar þær reyna að ná til manna sinna og 

karlmennirnir verða æ fjarlægari og árásagjarnari því þeim finnst þeir ekki vera að 

fá það sem þeir vilja. Ástæðan fyrir því að ástin kúgar konur er því að hluta 

útskýrð innan kenningarramma sálgreiningarinnar en Langford er jafnframt að 

velta fyrir sér valdatengslum. Valdatengsl í greiningu hennar vísa meira til 

valdatengsla á milli tveggja einstaklinga heldur en í samfélaginu eða 

menningunni. Langford telur að hjá konum „sé það undirgefni móðurinnar sem sé 

vandamál því að samband ungabarnsins við hana veiti ekki neinn grunn fyrir 

samsömun sem ekki krefst um leið bælingu sjálfsforræðis eða sjálfstæðis“  

(Langford, 1999, bls. 127). Í hennar skrifum gætir því áhrifa frá annarri bylgju 

femínista sem horfðu til valda í umfjöllun um ástina. Munurinn liggur hins vegar í 

því að Langford  leitast við að skilja, með því að nota kenningar sálgreiningar, 

hvað þessi tilfinning sem við köllum ást er. Hún er einnig að leitast við að skilja 

hvað gerist þegar ástin fer í vitleysu eða afvegaleiðist sem hún gerir nær alltaf að 

hennar mati.   

Í skrifum ýmissa femínista í kringum 1990 er sjónum beint að frásögninni 

eða orðræðunni þegar ástin er greind. Rómantísk ást er samkvæmt þeim eitthvað 

sem við tileinkum okkur því hún stingur upp kollinum allt í kringum okkur eins 

og til dæmis í bókum og kvikmyndum. Þessi nálgun undirstrikar hvernig 

einstaklingar eru mótaðir af eða menntaðir í orðræðu rómantíkurinnar (Lynne 

Pearce og Jackie Stacey, 1995, bls. 12). Það sem á skortir eru hins vegar 

upplýsingar um það hvernig við gerum þessa orðræðu eða frásagnir að okkar. 

Með hvaða hætti gerum við þær að okkar ástarsögu? Á hvern hátt erum við 

skapandi þegar hún er samin? Hvert er hlutverk okkar þegar við semjum okkar 

sögu? 

 Ann Snitow veltir upp þeirri spurningu hvað geri rauðu ástarsögurnar jafn 

vinsælar og raun ber vitni. Hún lítur svo á að þær fylli tómarúm sem skapast af 
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félagslegum aðstæðum. Goðsögnin um hugrakka einstaklinginn sem stendur á 

eigin fótum sé aðeins fyrir karlmenn. Konur séu fjötraðar af menningunni og 

þeirra hlutskipti sé fjölskyldulíf og ást á meðan goðsagnir samfélagsins sem 

byggja á einstaklingshyggju eigi ekki við þær. Í eina skiptið sem þær geta hafið 

sig yfir þetta og í þökk samfélagsins er þegar þær verða ástfangnar (Snitow, 

1983,bls. 252). Þegar það gerist þá eru þær sterkar og öflugar en aðeins vegna 

þess að þær tengjast karlmanni. 

 Janice A. Radway tekur í svipaðan streng en gengur þó lengra því hún lítur 

svo á að konur skapi sér rými með því að lesa ástarsögurnar. Lesturinn sé eins 

konar sjálfstæðisyfirlýsing og leið til að segja við aðra „þetta er minn tími, mitt 

rými og látið mig í friði“  (Radway, 1984, bls. 212). Konurnar sem Radway tók 

viðtöl við voru heimavinnandi og líf þeirra einkenndist af því að hugsa um aðra. 

Þær lásu einnig allar ástarsögur enda setti hún sig í samband við þær þess vegna. 

Radway lítur svo á að konur kalli eftir að raunverulegar breytingar verði  á 

valdatengslum ef þær skilji að þörf fyrir ástarsögur sé afleiðing af ósjálfstæðri 

stöðu þeirra sem kvenna (hennar skáletrun) (Radway, 1984, bls. 212). Hún telur 

einnig að femínistar muni geta stutt við breytingar „  með því að skilja að lestur 

ástarsagna eigi rætur að rekja til mjög raunverulegrar óánægju og feli í sér 

réttmæta andstöðu þótt hún sé takmörkuð“  (Sama, bls. 220). Spurningunni sem er 

ósvarað er hvers vegna ástarsögurnar verða fyrir valinu. Gætu konur ekki allt eins 

sótt í ævintýrasögur til að flýja veruleikann? Af hverju standa ástarsögurnar hjarta 

þeirra nærri?  

 Firestone og aðrir femínistar sem tilheyrðu annarri bylgju femínisma litu á 

ást sem hluta af kúgun kvenna. Þær lögðu áherslu á að greina valdatengslin en 

voru ekki að velta fyrir sér tilfinningunni sjálfri. Langford sér á hinn bóginn þá 

skekktu mynd sem birtist í ástinni koma innan frá. Hún sér ástarsambönd sem 

díalektísk og þau séu dæmd til að fara illa, ekki vegna líffræðilegra þátta heldur 

vegna sálfræðilegra valdastrúktúra sem lagður er grunnur að strax í barnæsku. 

Hvernig þessir valdastrúktúrar verða til er ekki viðfangsefni hennar. Það að vera 

ástfangin/n snýst í hennar augum um persónulega óánægju. Hún heldur því fram, 

og þar megi finna einhvern samhljóm við hugmyndirnar um falska meðvitund, að 

þrátt fyrir að viðmælendur hennar tækju ekki eftir því sjálfir, þá upplifðu þeir oft 
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mikla óánægju í lífi sínu stuttu áður en þeir urðu ástfangnir. Hún greinir einnig 

hvað það er sem gerist þegar einstaklingur verður ástfanginn og þegar hann reynir 

að viðhalda þeirri vímu sem hann upplifir. Þannig er tíminn mjög mikilvægur í 

hennar greiningu. Það sem er merkilegt við skrif Firestone er að hún setur fram 

hugmyndir sem eru utan hefðbundins hugmyndaramma eins og til dæmis um 

afnám fjölskyldunnar og tæknilega framleiðslu barna. Aðeins afnám á 

líffræðilegum muni kynjanna gæti fært konum jafnrétti (sama bls. 37). Þetta gæti 

líka hafa orðið til þess að hún hefur í gegnum tíðina ekki náð að skipa sér í hóp 

þeirra femínista sem er hampað. Verk hennar hafa verið talin of útópísk og þess 

vegna afskrifuð upp að vissu marki. Marxískur kenningarammi og hugtök hafa 

eflaust einnig orðið til þess að fæla suma frá, sérstaklega á þeim tímum sem 

marxískar kenningar áttu ekki upp á pallborðið innan fræðaheimsins. Í riti hennar 

er einnig gert ráð fyrir að lesandinn hafi þekkingu á marxískum hugtökum og 

umræðu og því ekki aðgengilegt fyrir alla. Sú þekking var eflaust tiltæk 

vestrænum femínistum á þeim tíma sem verkið var gefið út en ekki endilega þegar 

fram í sótti.     

Róttækir femínistar eins og Firestone vildu skapa fjarlægð á milli sín og 

áhrifamikils verks Betty Friedan, The Feminine Mystique, sem var fyrst gefið út 

1963, og skipa sér í sveit þeirra sem voru róttækari en frjálslyndir femínistar 

(Henry, 2004, bls. 69). Friedan lýsti því í bók sinni The Feminine Mystique hversu 

óánægðar og ósáttar húsmæður í úthverfum Ameríku voru því þær lifðu lífi sínu í 

gegnum eiginmanninn og börnin. Friedan leit svo á að þær þyrftu að horfast í 

augu við goðsögnina um hamingjuríkt líf húsmóðurinnar til þess að skapa sér sína 

eigin sjálfsvitund. Þetta væri einungis hægt ef þær sköpuðu sér sinn eigin 

starfsframa. Firestone og margir femínistar sem tilheyrðu svokallaðri annarri 

bylgju femínista höfðu mun byltingarkenndari eða róttækari hugmyndir. Firestone 

vildi afnema fjölskylduna og þótt að femínistar hafi eflaust ólíka afstöðu til 

málsins þá hefur tíminn leitt í ljós að Friedan hafði ekki rétt fyrir sér þar sem 

margar konur á Vesturlöndum hafa skapað sér sinn eigin starfsframa án þess að 

jafnrétti hafi komist á í samfélögum þeirra.     

Langford notar mjög flókið módel eða réttara sagt flókin módel í sinni 

greiningu. Þrátt fyrir að greining á orðræðu um ástina veiti okkur mikilvægar 
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upplýsingar um hana þá hefur hennar greining ákveðinn styrk sem nálganir 

annarra búa ekki yfir. Hennar styrkur felst í því að líta á ást sem tilfinningu en 

jafnframt leitast hún við að skoða hvaða valdatengsl eru ríkjandi í samböndum. 

Þar sem vald er mikilvægt fyrir hana í greiningu þá má segja að hennar verk 

tengist því sem ritað var í annarri bylgjunni. Þrátt fyrir að greining á valdi ætti að 

vera hluti af orðræðu þá virðist það, alla vega þegar ást er viðfangsefnið, gleymast 

þegar frásögn (narrative) er greind. Það er mikilvægt að horfa til þess hvernig 

menningin mótar þær hugmyndir sem við höfum um ást. Það er ekki nóg að halda 

því fram að hún sé áhrifavaldur heldur þurfum við að skýra með hvaða hætti það 

gerist á ákveðinn hátt en ekki einhvern annan. Hvað breytir því í tímans rás og 

hvers vegna eru þessar hugmyndir með ólíkum hætti í annarri menningu. Styrkur 

Langford  hvílir á þeirri staðreynd að hún er ekki aðeins að greina eina hlið 

ástarinnar heldur marga þætti hennar.  Annar styrkur rannsóknar hennar er tíminn. 

Hún tekur viðtölin yfir tímabil, hún segir ekki hversu langt það er, sem gefur 

henni og lesandanum tilfinningu fyrir því hvernig líf fólks og ástin í lífi þess 

breytist í tímans rás. Með því að beita þessari aðferð tekst henni að skrá og 

skilgreina þær breytingar sem verða hvað varðar tilfinningar og tengsl þeirra 

kvenna sem hún ræðir við um ástmenn eða eiginmenn þeirra.   

 Það sem bæði Firestone og Langford skortir, er næmni fyrir þeirri 

staðreynd að ástin hefur haft ólíka merkingu og framsetningu bæði í tímans rás en 

einnig á milli menningarheima. Sagnfræðingar hafa sýnt fram á hvernig hugtakið 

ást hefur breyst í tímans rás. Mannfræðingar hafa sýnt hvernig tilfinningar eru 

útskýrðar og virðast vera upplifaðar af einstaklingum eru ekki eins frá einni 

menningu til annarrar. Þetta sýnir að tilfinningar sem oft eru álitnar mjög 

einstaklingsbundnar eru í raun mjög menningarbundnar. Í umfjöllun um 

tilfinningar þarf því að setja sig inn í hvaða orðræða er gildandi um fyrirbærið og 

hvar það á heima í þeim valdastrúktúr sem við búum við.  

 Það skyggir einnig á rannsókn Langford að hún ræðir einungis við konur 

en dregur ályktanir af afstöðu mannanna sem koma við sögu út frá því sem 

konurnar segja. Í rannsókn sem hefur það meginviðfangsefni að sýna með hvaða 

hætti kynin elska með ólíkum hætti þá er þetta verulegur galli. Að fá fram 

upplýsingar um það hvernig fólk upplifir hlutina og hvernig þeim finnst konur 
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haga sér hefði veitt mun  fyllri mynd og meira traustvekjandi í stað þess að greina 

aðeins hvernig konurnar lýsa því hvernig menn upplifa tilfinningar og haga sér. 

Þrátt fyrir þessa vankanta þá býst ég ekki við að niðurstöðurnar hefðu endilega 

orðið gjörólíkar en þær hefðu hins vegar verið betur studdar af gögnum.      

Langford heldur því fram að ástin endurskapi ójöfn valdatengsl kynjanna 

og ef við viljum eiga í samböndum sem yfirstíga þau þá verðum við að horfast í 

augu við það að ástin er blekking sem gerir það að verkum að elskendur vinna 

endurtekið gegn sinni eigin hamingju. Ef skoðaðar eru hugmyndir Langford um 

ástina þá virðast öll ástarsambönd dæmd til að mistakast vegna átaka eða 

dílalektískra þátta sem rekja má til þátta í félagsmótun barna. Kenningarleg 

umgjörð gefur því ekki mikið rúm fyrir fleiri en eina frásögn eða útgáfu samtímis.  

Þrátt fyrir að mörg sambönd fari í vaskinn þá sneiðir hún framhjá þeirri staðreynd 

að mörg þeirra virka. Að hennar áliti þá virka þau aðeins eða eru enn þá til vegna 

þess að konur vilja láta þau virka. Um leið og þær leggja sig í framkróka um það 

þá eru þær að gerast þrælar. Falska meðvitundin sem Firestone notar í marxískum 

skilningi er notuð af Langford í persónulegum skilningi. Firestone lítur svo á að 

konur sem stétt búi við falska meðvitund en Langford lítur svo á að konur sem 

einstaklingar búi við falska meðvitund. Hún heldur því fram að konur sjái ekki 

hversu slæm sambönd þeirra séu á meðan þær eru í þeim en geti séð það um leið 

og þær losni úr viðjum þeirra og þær geti séð gallana í samböndum annarra. Að 

eiga í ástarsambandi skyggi á skilning fólks á því. Þessi afstaða virðist ekki gefa 

því nokkurn möguleika að hægt sé að vera í góðu ástarsambandi. Jafnvel þótt 

einhver héldi því fram þá telur hún sig vita betur því að ástin geri fólk blint. En 

eru öll sambönd á milli kvenna og manna slæm? Það virðist nokkuð ljóst að í 

samfélögum  sem byggja á ójafnrétti kynjanna þá eru líkur til þess að ójafnrétti 

gildi innan meirihluta ástarsambanda. Ef við getum breytt því á ástin þá ekki 

möguleika?  

Ég saknaði einnig umfjöllunar um girnd eða þrá (desire) í bók hennar. Sú 

ást sem hún fjallar um er sannarlega ekki agape eða ást án kynferðislegs 

aðdráttarafls. Það skortir á alla umfjöllun um það hvaða hlutverk girndin leikur í 

ástarsamböndum og hvernig samspilinu milli þessara þátta er háttað. Er girndin 

eitthvað sem er rétt að setja til hliðar í umfjöllun um rómantíska eða kynferðislega 
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ást?   Langford notar hugtakið rómantík sem ég tel að leiði okkur á ranga braut þar 

sem í því felast svo margar tengingar við skáldskap, kvikmyndir, leikrit, og þar 

sem oft er dregin upp sú mynd af ástinni að hún sé eitthvað sem allir eiga að 

stefna að, eitthvað sem gerir alla hamingjusama og eitthvað sem með undarlegum 

hætti er ótengt öðrum veruleika. Ég er ekki að halda því fram að allar skáldsögur 

og kvikmyndir séu þessu marki brenndar því sumar þeirra fjalla sannarlega um ást 

sem ekki nær að blómstra, ást í meinum eða ást sem afvegaleiðist. Það gerir samt 

ekki lítið úr því að svokallaðar Hollywood-myndir, hvort sem þær eru framleiddar 

þar eður ei, lýsa mjög gjarnan aðstæðum þar sem konan „ frelsast“  eða réttara sagt 

er frelsuð þegar karlmaður kemur inn í líf hennar. Þegar við nefnum rómantík þá 

eru það upphafnir hlutir sem koma upp í hugann. Rósirnar, kampavínið, 

Hollywood-myndirnar og kannski rauðu ástarsögurnar. Hugtakinu rómatísk ást 

fylgja svo margir „ fordómar“  eins og áður hefur verið rætt um. Hugtakið ást er að 

mínu viti mun gagnlegra og að jafnframt fylgi í kjölfarið skilgreining á því hvers 

konar ást er átt við. Við getum skilgreint það sem ást á milli foreldra og barna, ást 

á milli vina, kynferðislega ást o.s.frv. Slíkar skilgreiningar koma í veg fyrir 

misskilning og þær fyrirfram gefnu hugmyndir sem við höfum þegar rómantísk 

ást er nefnd á nafn. Það má vera að Langford noti hugtakið rómantík meðvitað þar 

sem hún er þeirrar skoðunar að ástin sé í raun blekking, en ef svo er þá ætti hún að 

gera sérstaklega grein fyrir því. Notkun á hugtakinu rómantísk ást vísar einnig til 

ákveðins tímabils í ástarsambandi. Þrátt fyrir að sumir telji að hægt sé að viðhalda 

rómantíkinni í ástarsambandi þá eru einnig margir sem telja að aðrir þættir vegi 

þyngra þegar líður á sambandið, þættir eins og vinátta. Í viðtölum við 

sjómannskonur sem ég tók sumarið 1989 kom fram að sumum þeirra þótti ástin 

ekkert sérstaklega mikilvæg heldur væru hlutir eins og börnin og sameiginleg 

fortíð eða saga það sem skipti máli. Eða eins og einn viðmælandi sagði um ástina: 

„Hún er náttúrulega ágæt til síns brúks en ég held að hún þurfi ekki endilega að 

vera númer eitt“  (Halldóra Gunnarsdóttir, 1994, bls. 45). 

Það sem er athyglisvert í rannsókn Langford er að hún sýnir fram á að 

valdabaráttan í gagnkynhneigðum ástarsamböndum er kynjuð. Í því ljósi væri 

mikilvægt að athuga hvort það sama væri uppi á teningnum í samkynhneigðum 

ástarsamböndum. Í því sambandi má geta þess að 96% þeirra lesbía sem Hite tók 
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viðtal við „ lýstu ánægju sinni með það hvernig þær væru elskaðar í 

ástarsamböndum sínum og töldu sig standa jafnfætis ástkonum sínum“ (Pearce 

and Stacey, 1995, bls. 36).  

  Í raun og veru er sáralítill munur á túlkun Firestone og Atkinson annars 

vegar og Langford hins vegar þrátt fyrir að þessi tími líði á milli skrifa þeirra. Að 

hluta til má rekja það til þess að það hefur ekki verið mikið skrifað um 

viðgangsefnið út frá femínísku sjónarhorni. Hugmyndir Önnu G. Jónsdóttur 

virðast heldur ekki hafa hlotið mikla kynningu eða hljómgrunn í 

fræðasamfélaginu. 

Oft hefur verið litið svo á ást sé óháð öllu og allir geta notið hennar án 

tillits til stéttar, kyns, uppruna eða kynhneigðar. Ástin sé yfir allt slíkt hafin, en er 

það rétt? Femínískar baráttukonur og femínískar fræðikonur hafa hafnað því og 

sýnt fram á með rökum að það er fyllsta ástæða til að draga það í efa. Simone de 

Beauvoir var einna fyrst til að benda á ójafnvægi ástarinnar í The Second Sex eins 

og gerð var grein fyrir hér að ofan.  

Rannsóknir innan femínisma á ástinni eru afar ólíkar og stefna ekki í neina 

ákveðna átt. Sumar eru greiningar á orðræðu, aðrar byggja á sálgreiningu og svo 

má lengi telja. Þetta má skýra með því að femínismi er þverfagleg fræðigrein þar 

sem margs konar nálganir og viðhorf þrífast hlið við hlið. Bakgrunnur og menntun 

þeirra sem fást við rannsóknir er af mjög ólíkum toga. Þetta er hins vegar ekki eini 

munurinn því höfundarnir líta ástina ólíkum augum. Langford telur að ástin sé 

dæmd til að mistakast á meðan aðrir höfundar sjá hana sem „ jákvæðari hluta af 

sjálfsþróun sem ekki þurfi endilega að horfa á með svona gagnrýnum augum“  

(Lynne Pearce og Jackie Stacey, 1995, bls. 14).    

Þegar femínistar hafa fjallað um ástina þá hafa þeir bent á grundvallar 

mikilvægi hennar eins og til dæmis Firestone og Langford. Hversu fáir femínistar 

hafa fjallað um ástina getur tengst þeirri afstöðu að hlutverk fræðanna sé að breyta 

kringumstæðum sem eru kúgandi eða þar sem hallar á konur. Að breyta ástinni er 

eitthvað sem margir álíta eflaust ógerlegt. Það er alla vega afstaða Langford. Sú 

spurning sem vaknar hins vegar er hvort það sé vinnunnar virði að rannsaka ástina 

innan kenningaramma femínisma ef það er ekki hægt að breyta henni?   Jackson 
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er með aðra nálgun en Langford. Hún telur að fræðafólk eigi að skoða betur með 

hvaða hætti félagslegt og menningarlegt umhverfi okkar hefur áhrif á 

tilfinningarnar um leið og máttur einstaklingsins til að skapa þetta umhverfi sé 

viðurkenndur. Ef þessu sjónarhorni sé beitt þá megi skoða ást bæði sem hluta af 

eða samseka feðraveldinu og sem mögulegan vettvang andspyrnu gegn því. 

(Jackson, 1995, bls. 58). 

Sú áhersla sem við leggjum á ástina er einnig mjög athyglisverð. Að verða 

ástfangin/nn er oft sett fram sem eitt helsta takmarkið í lífi hvers einstaklings. 

Ástin er það sem gerir líf okkar heilsteypt og ljáir því merkingu. Stundum er eins 

og það eigi frekar við konur en karla. Þeir geti frekar skapað sér sjálfstætt líf en 

konur skapi sér líf í gegnum karlmanninn. Er þetta hluti af falskri meðvitund og 

kúgunartæki karlmannsins eins og Firestone heldur fram eða er þetta spennandi 

saga sem er endurtekin aftur og aftur þar til að við gerum hana að okkar eigin 

sögu. Ef þetta er raunin hvað er ástin þá annað en fölsk meðvitund, eða ef við 

notum annað orðfæri, draumur? Hvað er ást og hvernig virkar hún? Spurningar 

eins og hvort ástin sé kynjuð, hvort hún sé ólík eftir menningarheimum, hvaða 

máli ólíkur uppruni skipti eru mikilvægar, því hvort sem okkur líkar betur eða ver 

þá er ástin þungamiðja í lífi margra okkar.   

Í rannsókn minni á ástinni hef ég leitast við að fjalla um ástina á gagnrýnin 

hátt en samt með augun opin fyrir öllum hennar margbreytilegu hliðum. Okkur 

hættir oft til þess að einblína á það sem miður fer til að geta lagfært það. 

Félagsfræðin bendir á óréttlæti og valdamisvægi sem færa mætti til betri vegar ef 

við ætlum að búa í réttlátara samfélagi. Sálfræðin fæst meira við það sem miður 

fer hjá einstaklingnum eða það sem er „afbrigðilegt“  eða óvanalegt og kynjafræði 

hafa alltaf einblínt á verkefni sem gætu komið því til leiðar að koma á jafnrétti. 

Má ekki líka benda á að mörg ástarsambönd ganga ágætlega. Vera má að slík 

sambönd þyki ekki vera þess virði að eyða púðri í þau eða með öðrum orðum að 

þau séu ekki sérlega spennandi viðfangsefni.  
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Ástarhjal – greining viðtalanna 
 

Í þessum kafla beiti ég þematískri greiningu á viðtölin sem ég tók um ástina. 

Þemun eru þeir þættir sem viðmælendur ræddu oftast um þegar ég spurði þá hvað 

ást væri og hvaða þættir hennar skiptu þá mestu máli. Þemun voru í fyrstu mun 

fleiri en þau sem ég fjalla um en þegar betur var að gáð þá áttu mörg þeirra saman. 

Spurningalistann sem ég studdist við má eins og áður segir sjá í viðauka. 

Greiningin í þemu er studd með tilvitnunum í viðmælendur sem var í engu breytt 

en í einstaka tilvikum eru settar skýringar í hornklofa.  Einnig er í þessum kafla 

reynt að draga fram kjarna viðtalanna eða hvað það var sem birtist eins og rauður 

þráður í gegnum þau flest. Að auki fór ég í saumana á því hvort eitthvað kæmi 

fram í viðtölunum sem stangaðist á bæði innbyrðis og á milli einstaklinga. Þegar 

ég var að vinna greininguna var ég með augun opin fyrir nýjum hlutum. Kom 

eitthvað fram í viðtölunum sem ég hafði ekki rekist á í fræðunum og var eitthvað í 

efni þeirra sem kom mér á óvart? Í næsta kafla á eftir er svo greiningin tengd 

fræðikenningum.   

 

Þemagreining viðtalanna 

 

Viðmælendur fögnuðu því allir að fá tækifæri til þess að tala um ástina og velta 

henni fyrir sér. Margir ræddu um að tækifærin til þess væru allt of fá og beiðni um 

að taka þátt í þessari rannsókn hefði fengið þá til að hugsa um hvaða hlutverki 

ástin gegndi í lífi þeirra. Viðtölin voru annað hvort tekin á heimili viðmælenda 

eða mínu heimili. Viðmælendur réðu því alfarið hvort varð fyrir valinu. Í öllum 

tilvikum ræddi ég einslega við þátttakendur og virtust þeir mjög einlægir í 

viðtölunum, tóku þátt í verkefninu af mikilli alvöru og sýndu því bæði áhuga og 

skilning. Viðmælendum mínum var þó tíðrætt um það hversu erfitt væri að 

skilgreina ástina. Einn viðmælandi sagðist vera búinn að hugsa þetta svolítið en 

gæti ekki fundið neitt „aaaa það er þetta“  sem er lýsandi fyrir viðbrögð þeirra 
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allra. Að sumu leyti tel ég að það megi rekja til þess að þau voru að leitast við að 

hugsa um ástina á einhvern abstrakt eða óhlutbundinn hátt. Þau reyndu oft að 

aftengja hana sínu eigin lífi og ræða um hana án tilvísunar í það. Að taka þennan 

pól í hæðina er í sjálfu sér athyglisvert því það stangast á við þá hugmynd sem var 

ríkjandi að ástin sé svo einstaklingsbundin. Þó reyndu ekki allir viðmælendur 

þetta því sumir sögðust aðeins geta rætt ástina út frá sínum veruleika og út frá 

sinni persónulegu reynslu.  

Það vakti athygli mína að þeir sem ég ræddi við notuðu undantekningalítið 

nafnorð til að lýsa því sem ástin væri samsett úr, svo sem eins og virðing, 

væntumþykja, jafnræði og traust. Þó voru einnig notaðar lýsingar sem innihéldu 

sagnorð en í miklu minna mæli. Sem dæmi um það má nefna að tala saman, 

tengjast, deila með. Ef til vill er á þessu einhver málvísindaleg skýring, Kannski 

liggur þetta í gerð tungumálsins að nafnorð séu notuð til að lýsa kjarna einhvers 

fyrirbæris en sagnorð meira til að skýra hvernig viðkomandi fyrirbrigði sé 

viðhaldið eða einhverri gjörð. Reynist þetta rétt þá má vera að fólk noti nafnorðin 

meira til þess að fjarlægja sig sjálft frá viðfangsefninu þar sem sagnorðin hafa 

beina tilvísun til þess að það sé einhver persóna að gera eitthvað.   

 

Traust 

 

Traust var oft nefnt í viðtölunum þegar ég spurði að því hvað ást væri og þá í því 

sambandi að mikilvægt væri að geta treyst þeim sem þú elskaðir. Hugtakið virðist 

skírskota til margra hluta. Sá skilningur sem virtist ríkjandi var að geta treyst því 

að hinn aðilinn í ástarsambandinu væri heill í samskiptum sínum. Sem dæmi um 

þetta þá nefndi Trausti traust og öryggi þegar ég spurði hvað það væri sem skipti 

máli í tengslum við ástina.  

Ég myndi segja að það væri svona eitthvað öryggi, fullkomið traust, maður kemst 
einhvern veginn yfir það hvort fólk er að segja satt eða ljúga, fólk er einhvern 
veginn og maður treystir því alveg, komið á einhvern level eða stig þar sem svona 
hugtök skipta ekki máli. Maður er maður sjálfur, öruggur, líður vel.  
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 Traust og öryggi er þannig sitt hvor hliðin á sama peningnum að hans mati. 

Þegar fullkomið traust ríkir á milli tveggja persóna sem eiga í ástarsambandi þá 

verður einstaklingurinn öruggur og honum líður vel. Traust í huga Trausta virðist 

vera grundvallaratriði sem nær til allra þátta sambandsins. Hann nefndi ekki 

sérstaklega framhjáhald í þessu sambandi heldur ræddi hann traustið á þeim 

nótum að það væri hægt að treysta hinum aðilanum fullkomlega hvað snerti alla 

þá hluti sem máli skiptu í sambandinu og þá átti hann líka við hluti eins og 

fjármál. Hann gerði það þó að umtalsefni að suma hluti væri þó örugglega erfiðara 

að fyrirgefa en aðra.  

Helga nefndi einnig traust sem lykilþátt í sínu ástarsambandi, en þegar hún 

var að ræða trúnaðarbest átti hún við framhjáhald. Hún veltir því fyrir sér hvort 

ástin myndi hreinlega hverfa við slíkar aðstæður. 

Traust náttúrulega algjörlega. Það verður að vera traust. Ég veit ekki hvort 
trúnaðarbrestur mundi gera það að verkum að ástin myndi bara ...fara en hann 
mundi örugglega gera það erfiðara að elska skilyrðislaust.  

Hjá henni snýst traustið einnig um það að geta treyst því að hún og maðurinn 

hennar þroskist í sömu átt. Fyrir hana var þýðingarmikið að þau gætu ræktað sig 

sjálf og sleppt hendinni hvort af öðru en samt vaxið í sömu átt í sínu sambandi. 

Það skiptir mig mjög svo miklu máli að ég vaxi og hann líka. Og þá hlýtur 
grunnurinn að því að vera traust. Að ég treysti því að hann vaxi í sömu átt og ég og 
að það verði ekki eyðilegging á ástina að maður sé að sleppa. 

Trausti ræddi um að ástin væri meðal annars að geta komið til dyranna eins og 

hann er klæddur. Þar sem ríki fullkomið traust á milli einstaklinga þurfi ekki að 

setja sig í einhverjar stellingar eða koma fyrir á einhvern ákveðinn hátt eða leika. 

Það að geta verið eðlilegur og þurfa ekki að leika kom einnig fram. Hann orðaði 

þetta svona: 

 Að fólk hugsi fallega um mann og að maður geti bara verið maður sjálfur, þarf ekki 
að leika, þarf ekki að vera í sparifötunum eða vel rakaður svoleiðis skiptir engu máli 
allt í einu. 

Þannig er mikið skírskotað til þess að lífið sé að einhverju marki leiksvið og 

viðkomandi sem er í nánu sambandi við aðra manneskju losni undan því álagi að 

leika eða þurfa að koma vel fyrir. 
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Viðmælendum var tíðrætt um heiðarleika í sambandi við ástina og stundum 

tengdist það vangaveltum um traust en einnig hreinskiptni. Einni konunni sem ég 

ræddi við hentar það betur að eiga ástmenn og stundum fleiri en einn en er alltaf 

heiðarleg í samskiptum sínum við þá. Hvernig sambandinu er háttað er alveg á 

hreinu á milli hennar og ástmannanna. Ef það er skyndisamband þá er það uppi á 

borðinu, ef hún hefur áhuga á einhverju meiru þá er hún hreinskilin með það. 

Þegar hún var gift var hún alfarið trú manni sínum og það hefði aldrei hvarflað að 

henni að halda framhjá honum. Heiðarleikinn birtist einnig með öðrum hætti í tali 

viðmælenda. Valgerður sagði til dæmis aldrei við manninn sem hún var gift í 20 

ár að hún elskaði hann. Hún elskaði í raun konur en ekki karlmenn og það var 

fyrst þegar hún hóf samband við konu að hún gat sagt þessi orð. Þrátt fyrir að 

hann játaði henni ást sína margsinnis var hún alltaf heiðarleg og laug aldrei til um 

að hún elskaði hann. Hins vegar sagði hún sjálf að hún hefði aldrei verið heiðarleg 

gagnvart manni sínum um kynhneigð sína, hún var í skápnum gagnvart honum 

eins og hún orðaði það sjálf. 

 Valgerður sagðist vera mjög mótfallin framhjáhaldi og hennar afstaða var 

ljóslega sú að framhjáhald væri óheiðarleg hegðun. Þrátt fyrir það að hún hefði 

haft fjölda tækifæra til framhjáhalds bæði í núverandi sambandi og áður þá lokaði 

hún bara á það þegar hún væri í sambandi. Í hennar huga þá kemur það ekki til 

greina. Hún teystir einnig sambýliskonu sinni og óttast það ekki að hún eigi í 

ástarsambandi við aðra.  

 Áherslan á heiðarleika þarf ekki að koma á óvart í sambandi við traust. 

Heiðarlegri manneskju er treystandi, spurningin er hins vegar hvað fólk eigi við 

með því að geta treyst viðkomandi. Milla ræddi einnig traustið en hún sleit 

sambandi við mann sem hún var hrifin af vegna þess að hann brást trausti hennar 

með ýmsu móti. Sólon ræddi einnig um mikilvægi trausts í sambandi og í hans 

huga virtist það tengjast því að ástvinur hans væri honum trúr það er, að hún væri 

ekki með öðrum.  
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Einstaklingur inn og ástin eða að vera ég sjálf/ur  

 

Einstaklingshyggja var ríkjandi í umræðunni um ástina. Þeir sem ég ræddi við 

lögðu mikla áherslu á þörfina fyrir að þroskast á eigin forsendum, fyrir að vera 

þeir sjálfir og fyrir að halda ákveðnu sjálfstæði þrátt fyrir að þeir væru í sambandi. 

Hins vegar voru ákveðnir þættir sem voru um margt á skjön við þessa 

framsetningu. Sumir sögðust til dæmis gera meiri kröfur til maka eða sambýlinga 

heldur en til vina sinna. Öllum fannst þeim einnig mikilvægt að eyða tíma með 

ástvini sínum þrátt fyrir þessa áherslu á að vera ekki ofaní hvort öðru.  

Helga sagði:  

Ótrúlega mikilvægt í hjónabandi að einstaklingarnir séu báðir að þroskast ekki 
ofaní hvort öðru heldur sem einstaklingar.   

Hún leggur áherslu á að þau séu einstaklingar en ekki framlenging af hvort öðru. 

Um leið er það henni mikilvægt að þau séu bæði samstíga í barnauppeldi og í 

öðrum hlutum. Helga ræddi um nauðsyn þess að „sleppa þeim sem þú elskar“  og 

hversu mikilvægt það sé að vaxa sem einstaklingur. Samt sem áður lagði hún á 

það áherslu, þegar hún fjallaði um traust, að maðurinn sinn yxi í sömu átt og hún. 

Hér virðist hún vera í ákveðinni mótsögn við sjálfa sig. 

Trausti lagði áherslu á að vera hann sjálfur „Mikilvægt að vera ég sjálfur.“  

Hann lítur svo á að það sé kostur að hafa verið orðinn 35 ára gamall þegar hann 

varð fyrst ástfanginn. Hann hafi því verið orðinn „þroskaður einstaklingur“  þegar 

það gerðist. Að halda í þessa hugmynd um sig sem einstakling var greinilega 

mikilvægt fyrir hann en á sama tíma naut hann þess að vera „eitt“  með konu sinni.  

Mér finnst stundum gott að vera bara Trausti en stundum gott að vera Trausti og 
Álfhildur. 

Á meðan Helga taldi það ótvíræðan kost að hafa byrjað ung að vera með 

núverandi eiginmanni sínum þá taldi Trausti það einmitt til bóta að hafa verið 

fullþroskaður þegar hann hóf fast samband. Þau virtust því bæði vera glöð með 

sitt þrátt fyrir að það væri gjörólíkt. Hún mat það mikils að hafa að hluta „vaxið“  
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með sínum manni þrátt fyrir að hún legði einnig á það áherslu að þau slepptu af 

hvort öðru hendinni. Trausta finnst það kostur að hafa verið orðinn fullþroska 

einstaklingur þegar hann byrjaði í sínu sambandi en lagði þó mikla áherslu á 

samveru með konu sinni. 

Það viðhorf birtist einnig í viðtölunum að fólk ætti það til að breytast í 

einhverjar undirlægjur við að verða ástfangið og hætta að vera það sjálft. Þegar ég 

spurði hvort maður gerði meiri eða minni kröfur til þess sem maður elskaði en til 

dæmis vina þá svaraði Salka því svona. 

Það held ég að sé upp og ofan. Sumir eru svo soddan undirlægjur að það hálfa 
væri nóg. Bjaaaaaak. 

Hún kom aftur inn á þetta og sagði: 

..Það er svakalegt að horfa upp á það...(hlátur beggja...maður fyrirverður sig sem 
manneskju. (Hlátur beggja). 

Þetta tengist þeirri hugmynd að viðkomandi breytist við það að fara í 

samband og hættir að vera hún sjálf eða hann sjálfur en beygir sig undir hinn 

aðilann og verður sammála og samþykk/ur því sem hún eða hann gerir og vill í 

einu og öllu. Salka lítur svo á að viðkomandi hætti við þetta að vera sjálfstæður 

einstaklingur. Þegar ég spurði Kristínu um það hvort ástin væri eigingjörn sagði 

hún mér sögu af vini sínum. Hann væri svona maður sem ætti margar vinkonur. 

Hann væri oft stoltur af einhverri vinkonu sinni og hrifist af því hvernig hún 

klæddi sig, bæri sig, hvaða skoðanir hún hefði o.s.frv. Þegar hann svo hæfi 

ástarsamband með þessari sömu manneskju þá væri eitthvað allt annað upp á 

teningnum. Þá sæi hann hana einhvern veginn eins og framlengingu af sjálfum sér 

og samsamaði sig henni. Eftir að sambandið hæfist þá yrði hann afar gagnrýninn á 

allt í hennar fari. Það sem áður hefði vakið hrifningu hans færi nú í taugarnar á 

honum. 

Hún þarf að falla inn i eitthvað svona ákveðið mót til að hann sé stoltur af henni 
því að hún er svona hluti af honum í staðinn fyrir að vera svona tveir 
einstaklinga,r skilur þú hvað ég er að meina, ég held nefnilega að það sé algengt.  

Kristín tengdi þetta við eigingirni. Hún hættir í hans huga að vera einstaklingur en 

er orðin hluti af honum. Það mætti líka tengja þetta við ráðríki hans. Kærastan 

þarf að vera eins og hann vill hafa hana. Bjartur talar um að ástin sé 
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einstaklingsbundin og á þá við að enginn upplifi ástina með sama hætti. Hann 

byggir það ekki á ólíkri lífsreynslu fólks heldur hafi það mismikla þörf fyrir að 

tengjast annarri manneskju. 

Ég held að hún sé ólík á milli fólks, hvernig fólk upplifir hana, hvað það hefur 
þessa þörf sterka í sér. Þannig held ég að hún sé ekki algild en ég held að hún sé 
náttúrulega mjög algeng...hún er einhvern veginn endalaust í umræðunni í 
kringum okkur, dægurlagatextum og allstaðar og einhvers staðar í lífinu en ég 
held að hver og einn upplifi hana svolítið svona á sinn hátt. 

Allir viðmælendur komu að því með einum eða öðrum hætti hversu 

mikilvægt það væri að vera „maður sjálfur“  í ástarsambandi. Þeim var mikið í 

mun að halda sínum persónueinkennum og sinni sérstöðu þrátt fyrir að vera í 

ástarsambandi eða hjónabandi. Annar þáttur sem tengist þessari 

einstaklingshyggju er sú afstaða að fólk upplifi ástina með mismunandi hætti. 

Engir tveir einstaklingar upplifi hana eins vegna þess að engir tveir einstaklingar 

séu eins og engir tveir einstaklingar búi við nákvæmlega sömu aðstæður. Um leið 

og viðmælendur lögðu áherslu á að vera þeir sjálfir þá virtist óttinn við 

einsemdina vera nokkrum viðmælendum ofarlega í huga. Kristín taldi mikilvægt 

að velja samband af því að það bæti líf manns en ekki vegna hræðslunnar við að 

vera einn. Hún sagði: 

Þannig að ef þú ert í sambandi þá sértu í því vegna þess að þú velur það. Þetta er 
eitthvað sem bætir lífið þitt í staðinn fyrir það að þú sért háður...þú sért að velja út 
af einhverri hræðslu, sért hræddur við að vera einn. 

 Það má velta því fyrir sér hvers vegna hræðsla við einsemdina virðist vera 

ríkjandi. Hvers vegna virðast margir taka þá afstöðu í lífinu að það sé óásættanlegt 

að þeir búi einir? Er það vegna þess að þeir hafa þessa þrá, sem Bjartur ræddi um, 

til að tengjast annarri manneskju eða er það vegna þess að samfélagið lítur 

einstaklinga hornauga? Eftir að hafa tekið viðtölin þá virðist mér ljóst að það er 

pressa í garð einstaklinga af hálfu fjölskyldunnar og af hálfu samfélagsins í þá átt 

að fólk festi ráð sitt með einum eða öðrum hætti. Hvort þarna er einnig að verki 

ótti við einsemdina skal ósagt látið. Þetta verður rætt nánar í kaflanum um 

ástarþvingunina.   
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Áhætta 

Helga sagðist verða hræddari um að eitthvað færi úrskeiðis í sambandinu eftir því 

sem tíminn liði. Ef eitthvað færi aflaga í sambandinu núna þá væri miklu erfiðara 

að horfast í augu við það heldur en fyrir fimm til tíu árum. Áhættan virtist fyrst og 

fremst tengjast framhjáhaldi eða því að vera hafnað. Þegar Helga ræddi 

framhjáhald sagði hún: „ Í dag veit ég að þetta yrði svo ótrúlega mikil hnífsstunga í 

hjartað“ . Um leið og hún ræðir um það hvernig ástin verður sterkari eftir því sem 

tíminn líður þá er henni ofarlega í huga áhættan sem er því samfara. Sterkum eða 

djúpum tilfinningum fylgir meiri áhætta því það hefur í för með sér að 

erfiðleikarnir eru þungbærari þegar illa gengur. Hún var ekki að ræða 

sambandsslit heldur erfiðleika í sambandi.   

Því meiri ást, því dýpri sem ástin verður því meiri líka verður hún erfið þegar það 
gengur ekki vel, þeim mun meira þjáist maður. 

Trausti nefndi einnig áhættuna sem fylgifisk ástarinnar.   

...um leið og maður opnar sig gagnvart einhverjum og sýnir ást þá er maður að 

taka áhættu.  

Hann ræddi það jafnframt að þetta væri mjög spennandi upplifun. Áhættan 

snérist um að verða hafnað. Viðmælendur skynja ástina sem hættuspil því um leið 

og þeir opni sig gagnvart einhverjum öðrum einstaklingi þá verði þeir 

berskjaldaðir og auðsærðir. Að hleypa annarri manneskju að sér eða opna sig er í 

þeirra huga forsenda ástar eða hluti af henni. Um leið og ástin verður mjög sterk 

eða djúp þeim mun meiri verður missirinn ef ástvinurinn bregst eða eitthvað 

alvarlegt kemur upp á. Ástarsorg er greinilega eitt af því sem viðmælendur höfðu í 

huga þegar þeir ræddu áhættuna sem fylgir ástinni. Kristín nálgaðist ástarsorgina 

með athyglisverðum hætti þegar hún velti því fyrir sér hvaða lærdóm mætti draga 

af því að lenda í ástarsorg. Hún er að ræða um mann sem sleit ástarsambandi við 

hana. 

„ ... ég velti dálítið fyrir mér tilganginum fyrir því að hann kemur inn í líf mitt. Ég 
var að skoða hvað er þetta að kenna mér.“  
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Þannig stóð ástarsorgin í hennar huga fyrir eitthvað sem væri verið að kenna henni 

í lífinu, eitthvað sem hún gæti lært af. Kannski er þetta leið sem hún notar til að 

eiga auðveldara með að horfast í augu við ástarsorgina. Þetta er ekki alveg 

tilgangslaust því hún lærir eitthvað af því og stendur uppi sterkari manneskja en 

áður. Hún tekur hér stöðu þolanda sem engu að síður snýr aðstæðum sér í hag. 

Hún ræddi það samt sem áður hversu óendanlega erfitt og sárt þetta hefði verið og 

hversu mikla höfnun hún hefði reynt í tengslum við ástarsorgina. Salka leitast við 

að haga ástarlífi sínu með þeim hætti að hún lendi ekki í ástarsorg. Besta leiðin til 

þess væri að slíta sambandinu áður en það yrði alvarlegt. Hún viðurkenndi þó 

hlæjandi að auðvitað yrði einmitt það til þess að hún særðist. Salka benti líka á að 

þetta væri stundum ekki beint ástarsorg hjá fólki sem teldi sig hafa lent í henni 

heldur væri það að syrgja allt aðra hluti eins og eignir og stöðu. Salka hefur slitið 

samböndum oftar en einu sinni bara til þess að vera viss um að henni væri 

skítsama um viðkomandi. Hún virðist fara þessa leið til þess að komast hjá því að 

særast en sem gerir henni jafnframt ómögulegt að vera í föstu ástarsambandi.  

Til að elska og vera elskaður þarftu að opna þig gagnvart ástkonunni eða 

ástmanninum. Það gerir þig auðsæranlega/n. Ástin er því áhætta en um leið virðist 

hún vera þess virði að taka hana. Aðeins Salka tekur ekki þessa áhættu. Kannski 

af hræðslu, kannski vegna þess að hún á erfitt með að opna sig gagnvart öðrum og 

þannig tengjast annarri manneskju.    

 

Ástin breytist í tímans rás    

 

Viðmælendur ræddu um þá breytingu sem verður á ástinni í sama sambandi eftir 

því sem tíminn líður. Helga ræddi um það til dæmis hvernig ástin dýpkaði með 

tímanum. En ástin í garð sama einstaklingsins breytist ekki aðeins í tímans rás 

heldur kom fram sú afstaða að maður sjálfur breytist og ástin þar með. Kristín 

benti á að ástin breytist eftir því sem reynslan kenni manni.  

Ég held að maður þrói áfram þetta ástarhugtak eftir því sem reynslan kennir 
manni. 
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Samkvæmt þessu hlýtur ástin að vera persónubundin því að reynsla fólks sé ólík. 

Enginn elskar því með nákvæmlega sama hætti þar sem ástin byggir á reynslu 

okkar og tekur á sig mynd sem er mótuð af henni. Í huga hennar virðist því ástin 

breytast eftir því sem einstaklingurinn þroskast og verður reynslunni ríkari. Þetta 

viðhorf tengist svo aftur þeirri hugmynd að ástin sé einstaklingsbundin því að 

engir tveir einstaklingar ganga í gegnum nákvæmlega sömu reynslu. Kristín 

heldur áfram á þessum nótum þegar hún lýsir ástinni. 

...ef ég er unglingur og lendi í ofsamikilli ástarsorg þá er ég kannski með ákveðna 
mynd af ástinni sem margir aðrir eru ekki með. Þannig að ég held að þetta sé rosa 
persónubundið. 

Það má einnig vera að þessi upplifun á áhættunni sem fylgir sterkum tilfinningum 

tengist að sumu leyti tíma eða sameiginlegri sögu. Í viðtölunum kom fram að þau 

sem eru búin að vera í sambandi lengi og eiga sér þar með langa sameiginlega 

sögu finnst það mjög erfið tilhugsun að sambandinu gæti lokið. Í þeim tilvikum 

væri ekki bara verið að skilja við einstaklinginn heldur hangi svo margt annað á 

spýtunni eins og sameiginlegir vinir, gönguhópurinn og tengdafjölskyldan. Sólon 

talaði um það hvernig ástin breyttist í sífellu. Stundum sé eins og ekkert sé að 

gerast en svo allt í einu þá verði eitthvað nýtt til í sambandinu. Í hans huga þá 

þróast ástin. 

Er ekki ást að einhverju leyti [það] sem maður byggir upp, fyrst kemur eitthvað 
sem heitir skot og það er spenna og svo hægt og rólega þróast það í ást eða 
eitthvað... ég veit ekki. Eða ég meina þú veist er þetta ekki að einhverju leyti David 
Attenborough stemning maður er bara, einhvern veginn svona. 

Bæði Trausti og Helga ræddu það að þau hefðu breyst með aldrinum og væru 

orðin umburðarlyndari. Trausti sagði:  

... eftir því sem ég verð eldri þá er ég umburðarlyndari og skilningsríkari á að allt 
getur gerst og ef maki minn heldur framhjá mér myndi ég þá bara kasta öllu á glæ 
eða myndi ég bara fyrirgefa? Maður verður þá að meina það. 

Tíminn er Helgu hugleikinn í umræðum um ástina. Hún ber við skorti á 

tíma þegar hún ræðir ekki ákveðin mál við maka. Henni finnst sá tími sem þau 

eiga saman allt of dýrmætur til að eyða honum í umræður um einhverja erfiðleika. 

Kannski er það einhver flótti eða erfiðleikarnir það miklir í hennar huga að of 

tímafrekt verði að greina þá. Hún segist líka vilja ræða hlutina af dýpt og alvöru. 

Um leið og hún fer þessa leið þá finnst henni það hættulegt því þetta leiði til þess 
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að þau hjónin fjarlægist hvort annað. Trausti lagði áherslu á mikilvægi þess að 

ástvinir eyddu tíma saman. Trausta finnst mikilvægt að gera eitthvað skemmtilegt 

með eiginkonu sinni og reynir þannig að viðhalda rómantíkinni. Það þyrfti ekki 

alltaf að vera kampavín og kavíar heldur þyrfti fólk að gefa sér tíma til að gera 

skemmtilega hluti saman. 

...ég held að hjón eða fólk sem er ástfangið verði að gefa sér tíma saman, gera 
skemmtilega hluti og líka venjulega, aðallega að vera saman og eyða tíma, koma á 
óvart, ekki samt alltaf að fá sér kampavín, kavíar og jarðarber heldur líka litla 
hluti til að gera, en ég held að tími sem fólk eyðir saman sé lykilatriði – í blíðu og  
stríðu. 

Tíminn kom einnig til umræðu hjá Valgerði þegar ég spurði hvort það gæti talist 

ást ef maður væri hrifinn af einhverjum en þær tilfinningar væru ekki 

endurgoldnar. Hún leiddi talið að ást við fyrstu sýn og hafði enga trú á því að slíkt 

gæti átt sér stað. Ástin tengist í hennar huga því að þekkja einhvern vel og hafa 

varið einhverjum tíma með manneskjunni. 

...ég gæti aldrei elskað einhvern nema að kynnast honum alveg. Það verður til í 
samskiptum en á ást við fyrstu sýn er ég ekki að trúa. 

Samskiptin í tíma geta verið með ýmsu móti. Valgerður skrifaðist lengi nafnlaust 

á við konuna sem seinna varð sambýliskona hennar áður en þær hittust og í 

gegnum bréfaskiptin mynduðust sterk tengsl. Hún tók eftir því þegar hún las það 

síðar yfir sem þeim hafði farið í milli að væntumþykjan og virðingin í 

samskiptunum varð stöðugt meiri eftir því sem á leið. Í upphafi hafi samskiptin 

jafnvel verið dálítið klúr og allt látið flakka. Bréfaskiptin voru nafnlaus. Þessi 

samskiptamáti fannst henni gefa sér frelsi bæði til að segja það sem hana langaði 

til en líka frelsi undan væntingum samfélagsins. Hún var utan við „kassann“  með 

þessum hætti.  

...þú getur sagt allt bara allt hreint og beint sem þú vilt segja. 

Hún lýsir því hversu furðuleg upplifun þetta hafi verið og telur að sambandið 

hefði þróast með allt öðrum hætti ef það hefði ekki átt þetta upphaf sem gaf henni 

frelsi. 

Ég held að nafnleyndin hafi hjálpað mjög mikið, sérstaklega í þessu að maður hafi 
sagt allt sem maður vildi. 
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Helga benti á að áhugamál og það að gera hluti saman eða að skapa sér líf saman 

skipti miklu máli. Fyrir hana er mjög mikilvægt að þau séu samstíga í uppeldinu. 

Þó að börnin skipti hana afar miklu máli þá lýsir hún því samt yfir að makinn 

verði að vera númer eitt því að börnin fari að heiman en makinn verði eftir. Helga 

útskýrði þetta á eftirfarandi hátt: 

Þau munu fara að heiman og eiga að fara að heiman og það er mitt hlutverk að 
gera þau það sterk að þau fara að heiman og þess vegna segi ég að börnin eiga 
ekki að vera númer eitt þó að auðvitað sé það ekki alveg hérna í hjartanu. 

Börnunum kemur hún á legg og þau fara að heiman en makinn verður eftir. Samt 

er eins og hún eigi erfitt með þessa fullyrðingu því hún segir að hjartað segi henni 

annað. 

Bjarti finnst mikilvægt að minnast tímans þegar hann var fyrst ástfanginn 

en honum finnst einnig mikilvægt að eiga framtíðina með sambýlismanni sínum. 

Það skiptir rosalega miklu máli að eiga sameiginlega drauma og þessa 
sameiginlega sýn á hvert maður vilji stefna og að maður vilji virkilega... og að 
maður vilj i virkilega eldast til dæmis með [maka] , eða bara almennt. Eiga 
framtíðina saman. Ef maður vill það ekki þá held ég að fólk sé ekki ástfangið og 
ætti þá ekki að vera saman. 

Bjartur upplifir líka ástina sterkt þegar hann fær viðurkenningu á sambandinu frá 

fjölskyldu og vinum en einnig frá fólki sem þekkir hann ekki og sambýlismann 

hans en kemur fram við þá eins og par. Hann telur að þessi viðurkenning frá 

umhverfinu skipti samkynhneigða meira máli því það sé alltaf gert ráð fyrir því í 

samfélaginu að allir séu gagnkynhneigðir. Bjarti finnst samt sem áður að 

samkynhneigð sé orðin viðtekin í samfélaginu og að fólk sé orðið meðvitað um að 

fólk geti verið samkynhneigt. Þegar hann var búinn að segja þetta þá fór hann 

samt að velta því fyrir sér að ef það væri rétt þá væri það ansi skrýtið að þegar 

hann og sambýlismaður hans fara saman að skoða íbúðir sem eru til sölu þá komi 

margir fram við þá sem vini en ekki sem par.  
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Erfiðleikar  styrkja ástina 

Nokkrir þátttakendur ræddu um að erfiðleikar styrktu ástina án þess að vera 

spurðir um það sérstaklega. Helga ræddi um það hversu föðurmissirinn hefði gert 

hana þunglynda og hvernig hún á þeim tíma hefði ekki getað veitt eiginmanni 

sínum neina athygli. Þessi reynsla hafi hins vegar aðeins gert ást þeirra sterkari 

því hún hafi skilið að hann væri hennar án skilyrða. Hún hafi lítið getað gefið af 

sér á tímabili þar sem hún sjálf var svo langt niðri. Hún sagði einnig:  

Og ég lít alltaf á erfiðleika sem upp koma sem tækifæri til að stækka ástina. Ég held 
að maður geti ekki elskað rosa mikið við fyrstu sýn. 

 Trausti hélt því einnig fram að neikvæðir hlutir gætu haft jákvæð áhrif á ástina.   

Ég held að neikvæðir hlutir geti líka haft góð áhrif á ást…..Já ef konan mín grætur 
upp við öxlina á mér þá eru tengslin sterk, auðvitað er ekki gott að lenda í einhverju 
neikvæðu en ég er ekki endilega viss um að  það hafi neikvæð áhrif á ástina. 

Að ganga saman í gegnum erfiðleika er því styrking á ástinni. Í tilviki Helgu þá 

upplifði hún að maðurinn hennar stóð við bakið á henni á erfiðum tímum þrátt 

fyrir að hún gæti á þessum sama tíma ekkert sinnt honum. Þetta gerði ást hennar 

sterkari því hún reyndi það á eigin skinni að vera elskuð án þess að makinn 

krefðist einhvers á móti. Trausti tekur þann pól í hæðina að þrátt fyrir að það sé 

leiðinlegt að lenda í einhverju erfiðu þá virki það ekki endilega illa á ástina sem 

slíka heldur geti það einmitt fært fólk nær hvort öðru. Á erfiðum stundum kemur í 

ljós hvort tengslin eru sterk eða ekki. Það má vera að þetta tengist því einnig að 

opna sig gagnvart annarri manneskju. Ef þú getur grátið upp við öxlina á 

einhverjum þá ertu væntanlega að hleypa þeim sama nálægt þér. Það er eins konar 

yfirlýsing um traust. 

 

Afbrýðissemi 

Afbrýðissemi ber með sér neikvæðan andblæ. Það þykir ekki flott að vera 

afbrýðissöm/samur. Af þessum sökum má vera að einhverjir viðmælendur hafi 

gert minna úr henni en efni stóðu til en þau virtust samt svara mér mjög 

einlæglega þegar ég spurði þau hvort afbrýðissemi væri hluti af ástinni. Salka 
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sagði svo vera og taldi að hún væri þessi eigingjarni hluti ástarinnar. Afbrýðissemi 

kæmi upp þegar fólk vildi eiga aðra manneskju. Valgerður sagði hins vegar að 

hún hefði aldrei orðið afbrýðissöm. Hún hefði séð það gerast hjá öðrum en hún 

þekkti það ekki sjálf. Hún yrði stundum hrædd en aldrei afbrýðissöm og hún 

tækist á við hræðsluna og leysti málið. Henni finnst líka afbrýðissemi ömurleg. 

Trausti sagðist hafa verið það fyrst í sambandi sínu en svo hefði honum þótt það 

svo erfitt og leiðinlegt að hann hefði tekið yfirvegaða ákvörðun um að hætta að 

vera afbrýðissamur. Það hefði tekist hingað til. Hann stjórnar tilfinningunni. 

Bjartur telur að þessi grunnþörf að tengjast annarri manneskju sé svolítið 

eigingjörn og það komi fram þegar sambandið gengur ekki upp og afbrýðissemi 

geri vart við sig.  

Held að þessi grunnþörf sé svolítið eigingjörn, og maður sér það þegar samband 
gengur ekki upp, fólk hættir saman eða annar aðilinn vill ekki tengjast 
manneskjunni þá sér maður það að þessi eigingirni er svolítið ríkjandi, fljót að 
koma fram. 

 Afbrýðissemin átti greinilega ekki upp á pallborðið hjá viðmælendum. 

Bæði var litið á hana sem hluta af hinum eigingjarna þætti ástarinnar en einnig 

væri einfaldlega svo erfitt að burðast með þessa tilfinningu að það væri best að 

losa sig við hana. Sólon var þó á öðru máli því hann sér hana sem hluta af ástinni. 

Þrátt fyrir það að bera traust til kærustunnar þá telur hann að það sé aldrei hægt að 

vera alveg öruggur með aðra manneskju. Þegar ég spurði hann um það hvort 

afbrýðissemi tengdist ástinni svaraði hann: 

Já, en ég mundi ekki segja að hún væri mjög sterk því traust er mjög mikilvægt. En 
það er alltaf samt þú veist, ég veit það ekki... maður getur aldrei verið 100% 
öruggur. 

Um leið og hann undirstrikar það hversu brýnt það er að treysta ástvini þá finnst 

honum að það sé aldrei hægt að treysta fullkomlega. Hann lítur einnig á 

afbrýðissemi sem eins konar birtingarmynd þess að hann láti sér ekki á sama 

standa. Hann tengir hana einnig við óöryggi samanber það sjónarmið að geta 

aldrei verið 100% öruggur. Þetta viðhorf kom ekki fram hjá öðrum viðmælendum. 

Hann sagði einnig: 
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 Ef hún [afbrýðissemin]  væri ekki þá þyrfti maður ekkert að vinna í henni [ástinni] , 
ef maður yrði aldrei afbrýðisamur þá væri það bara svona... þetta skiptir ekki 
máli. 

Bjartur telur að afbrýðissemi sé hluti af ástinni að því leyti að hún hvolfist yfir ef 

hlutirnir ganga ekki upp. Hann virðist ekki sjá hana sem hluta af ástinni þegar vel 

gengur. Reynsla hans er að afbrýðissemin blómstri þegar ástarsamband gengur 

ekki upp.  

Sko ég hef upplifað ást og hérna óuppfyllta ást eða hvað sem maður segir eða ást 
sem ekki gat blómstrað og þá var ég þannig, afbrýðissamur. Það er versta 
tilfinning sem ég gat upplifað, ofsalega vond tilfinning. 

Í núverandi sambandi er hann ekki afbrýðissamur. Hann nefndi það sem 

dæmi að hann væri bara stoltur ef einhver annar sýndi kærasta hans áhuga. 

 

Er  hægt að rækta ástina? 

Ég spurði viðmælendur mína hvort hægt væri að viðhalda ástinni eða rækta hana. 

Þeir voru allir á þeirri skoðun að ástin lifði ekki af sjálfu sér heldur þyrfti að hafa 

fyrir því að viðhalda henni. Kristín sagði að það sama gilti um ástarsambönd og 

sambandið við fjölskyldu og vini; það þyrfti að rækta það. 

...þú þarft að rækta sambandið við fjölskyldu og vini til að viðhalda sambandinu 
þá þarftu náttúrulega að rækta sambandið við maka þinn. 

Síðar í viðtalinu líkti hún ástinni við blóm sem þyrfti að vökva til að það stækkaði 

og dafnaði.    

 Sólon telur að hægt sé að rækta ástina ef vilj inn er fyrir hendi. Það sé til 

dæmis hægt með því að „setja meiri fókus á sambandið“  eins og hann orðaði það 

en hann ræddi einnig um að það þyrfti að vinna í því.  

Vera meðvitaður um að maður þurfi að vinna í því að það er ekki bara sjálfgefið 
einhvern veginn. Eins og núna þarf ég til dæmis að raka mig... 

Þó nokkrir notuðu þetta orðalag sem felur í sér að það sé vinna að viðhalda 

sambandi eða hjónabandi. Hvernig raksturinn kemur þessu við er hins vegar 

óljóst. Rakar hann sig bara fyrir kærustuna, til að líta betur út eða til að stinga 
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ekki? Er raksturinn á einhvern hátt hluti af karlmennsku sem hann tengir 

ómeðvitað við ástina eða við það að leggja sig fram um eitthvað?  

 Bjartur ræddi mikilvægi þess að viðhalda ástinni og að búa til rómantík. 

Ég held að maður verði líka að búa til rómantík með því að fara út að borða eða 
gera eitthvað sem er sagt að sé rómantískt. En fyrir mér er það ekkert endilega 
rómantískustu augnablikin, endilega, það getur hist þannig á en mér finnst oftast 
meiri rómantík í þessum daglegu atburðum og þegar svona þessi rómantíski blossi 
kviknar á milli og það gerist án þess að maður sé undirbúinn.  

Rómantíkin skipti hann augljóslega miklu máli og um leið og hann leggur áherslu 

á að vinna að henni þá finnst honum oft vera meiri rómantík í hlutum sem ekki eru 

undirbúnir. Þessar tvær hliðar rómantíkurinnar, hin hversdagslega og svo hin sem 

er meira í sparifötunum, kom fram hjá fleirum. Áherslan var á að gera eitthvað 

saman og þá gjarnan eitthvað óvænt. Rómantíkin var mjög oft tengd því að fara út 

að borða eða elda góðan mat og borða við kertaljós eða bregða út af vananum með 

einhverjum hætti. Samt sem áður tiltóku viðmælendurnir það oft að það þyrfti 

samt ekkert endilega að vera eitthvað uppskrúfað til að vera rómantískt, það gætu 

einnig verið litlu hversdagslegu hlutirnir sem væru rómantískir.  Valgerður lét þau 

orð falla að kannski væri vorið að koma eftir veturinn og hún meinti þetta bæði í 

bókstaflegri og óbókstaflegri merkingu þegar hún var að ræða um það hvernig 

litlir hlutir, sem eru svo mikilvægir í sambandi, gætu skipt miklu máli. Þegar verið 

væri að gera eitthvað saman af tilfinningu. Að elda mat saman og gera það af ást 

hleypti nýju lífi í sambandið. Það að rækta sambandið felur því ekki endilega í sér 

eitthvað stórfenglegt heldur að vera vakandi yfir sambandinu og hinum 

einstaklingnum í því og gefa sér tíma til að njóta litlu hlutanna og að hugsa um 

það að njóta þeirra. Valgerður var samt á dálítið öðrum nótum en hinir 

viðmælendurnir þegar ég spurði að því hvort hafa þyrfti fyrir því að rækta ástina. 

Valgerður svaraði því þannig til að það væri hennar skoðun að flest ætti að gerast 

af sjálfu sér.  

...ég er mjög hlynnt því að flest allt gerist af sjálfu sér. Mér finnst allt eiga að 
gerast svona náttúrulega, mín hugsun er svoleiðis að náttúran stjórni öllum 
hlutum þess vegna finnst mér að það eigi að gerast af sjálfu sér en ég held að það 
gerist ekki, en það væri æskilegt... 

Hún heldur áfram að velta þessu fyrir sér og telur að kannski eigi náttúran bara að 

hafa sinn gang og maður eigi ekki að gera eitthvað til að viðhalda sambandi og 
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þegar því lyki þá væri það bara þannig. Það væri líka hægt að nota þá afsökun að 

þetta hefði bara átt að fara svona og að viðkomandi hefðu bara ekki passað saman. 

Hún minntist oft á náttúruna í viðtalinu og það togaðist á í henni hvort hún ætti að 

hafa meðvituð áhrif á hlutina, eins og til dæmis ástarsambandið, eða hvort hún 

ætti bara að láta hlutina hafa sinn gang.  

 

Er  ástin allra? 

Tveir viðmælenda minna eru samkynhneigðir en ég spurði þá alla hvort 

þeir teldu að það væri munur á því að elska manneskju af sama kyni eða öðru 

kyni. Allir voru sammála um að það skipti alls engu máli því ástin væri allra. 

Kristín svaraði spurningunni svona.  

Skiptir engu máli. ER svo augljóst. Bara það að verða ástfanginn, að vera í 
sambandi þar sem maður elskar og er elskaður þá finnst mér kyn vera svo 
lítið. Að sjá fólk í sambandi þar sem fólk er hamingjusamt og líður vel það 
er bara svo æðislegt, svo dásamlegt. 

Þeir tveir viðmælendur sem eru samkynhneigðir lýstu því hins vegar hversu erfið 

skref það hefðu verið að viðurkenna fyrir sjálfum sér og öðrum samkynhneigð 

sína.  Bjartur sagði að þráin eftir ástinni hefði orðið til þess að hann kom úr felum 

eins og hann orðaði það sjálfur. Ástin virðist ekki vera gagnkynhneigð í hugum 

fólks þegar það er spurt beint út í það. Það endurspeglaðist líka í svörunum að 

ástin væri svo mikilvæg og dýrmæt að það þyrftu allir að geta notið hennar. 

Viðmælendur notuðu dæmi úr eigin lífi og vina sinna í viðtölunum. 

Gagnkynhneigðu viðmælendurnir tóku hins vegar einungis dæmi úr 

gagnkynhneigðum samböndum til að útskýra mál sitt. Samkynhneigðu 

viðmælendurnir tóku hins vegar dæmi úr bæði sam- og gagnkynhneigðum 

samböndum.     

Þegar ég spurði Valgerði hvort hún teldi að samkynhneigðir elskuðu með 

öðrum hætti en gagnkynhneigðir þá taldi hún svo vera. Ekki bara út frá sjálfri sér 

heldur út frá samböndum annarra sem hún þekkir, bæði sam- og 

gagnkynhneigðra. Meginástæðan fyrir þessum mun finnst henni vera að sambönd 
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milli samkynhneigðra séu mun meiri jafningjasambönd en sambönd milli 

gagnkynhneigðra.  

...miklu meiri jafningjasambönd hjá samkynhneigðum. Ég myndi segja að það væri 
mjög fá gagnkynhneigð sambönd sem væru jafn mikil jafningjasambönd og mörg 
samkynhneigð sambönd sem ég hef séð. 

Salka var á öðru máli. Hún þekki til fullt af samböndum homma og lesbía þar sem 

annar aðilinn ræður en líka fullt af samböndum þar sem eitthvað jafnvægi sé 

ríkjandi. Það sé enginn munur hvað þetta varði milli sam- og gagnkynhneigðra. 

Hins vegar finnist henni eins og kynlíf skipti samkynhneigða meira máli en 

gagnkynhneigða og telur að það geti verið vegna þess að samkynhneigðir 

einstaklingar hafi þurft að segja ég er eins og ég er. Bjartur, sem er 

samkynhneigður, telur að samkynhneigðir elski með aðeins öðrum hætti en 

gagnkynhneigðir. Samkynhneigðir hafi meiri þörf fyrir viðurkenningu 

umhverfisins en gagnkynhneigðir því gagnkynhneigð sé jú bara sjálfsögð. Einnig 

tengist ástin oft erfiðari tilfinningum hjá samkynhneigðum því þeir hafi þurft að 

taka mjög stór skref í sínu lífi til að sýna hverjir þeir eru. Einnig sé erfiðara fyrir 

samkynhneigða að vera í hagkvæmnissambandi. Oftast séu engin börn til staðar í 

sambandinu en hjá gagnkynhneigðum haldi börnin oft sambandinu saman þrátt 

fyrir að það hafi fjarað undan því. Ef engin ást sé í spilinu og engin ánægja eftir í 

sambandinu þá sé engin raunveruleg ástæða til að halda því áfram. 

Gagnkynhneigðir eigi yfirleitt börn saman sem virki sem einhvers konar lím þrátt 

fyrir að það sé í raun á litlu að byggja. Aðspurður telur hann einnig vera meira 

jafnræði í samkynhneigðum samböndum því að það sé ekki sjálfgefið hvaða 

hlutverk hver og einn fari í þannig að einhverju marki búi fólk til reglurnar sjálft 

og finni út hvað virki best. Samkynhneigðir, bæði konur og karlar, smíði þannig 

sín sambönd sjálf í stað þess að ganga inn í eitthvað munstur. 

Valgerður var eini viðmælandinn sem vildi kannast við að það væri eða hefði 

verið valdabarátta í sambandinu. Hún hafði hins vegar aldrei áður en hún hóf 

samband við aðra konu verið í einhverri baráttu um völd á heimilinu. Í sínu fyrra 

hjónabandi með karlmanni þá tók hún ein allar ákvarðanir og framkvæmdi. Nú 

væri annað upp á teningnum og það hefði verið valdabarátta í sambandinu í 

upphafi vegna þess að hún hafði ekki gert sér grein fyrir því að fleiri kæmu að 

málum en hún. Þegar hún vandist breytingunni fannst henni hún vera til bóta. 
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Mér finnst það rosa gott þegar maður er búin að venjast þessu að hafa einhvern til að 
miðla hlutunum með einhverjum. Vera ekki alltaf ein í öllu, þurfa að spyrja og gera og 
svona. 

Í hennar huga stendur því valdabaráttan fyrir meira jafnræði í sambandinu. Henni 

finnst líka eins og hún sé ekki jafn ein í öllu og hún var áður og sér bara kosti við 

að það sé stundum tekist aðeins á um hlutina. Aðrir viðmælendur ræddu ekki um 

völd í sambandi nema Salka sem benti á að staða kvenna væri einfaldlega lakari 

en karla og því gæti verið að formlegir hlutir eins og hjónaband skipti konur meira 

máli en karla. 

 

Lætur  ástin að stjórn? 

Flestir viðmælendur telja að þeir geti stjórnað ástinni að einhverju leyti. Þeir 

virtust flestir sammála um að þegar þeir hrífast af einhverjum þá sé erfitt að 

stjórna því, en hvort kynt sé undir þeirri tilfinningu sé hins vegar allt annað mál. 

Þannig sé hægt að hrífast að einhverri manneskju en hvort maður leyfi sér að láta 

það ganga lengra en það eða verða ástfanginn sé undir manni sjálfum komið. 

Aðeins Milla var á því að hægt væri að verða ástfangin við fyrstu sýn. Trausti 

sagði: 

Maður getur ekki stjórnað því að verða hrifinn en kannski getur maður stjórnað 
því hvort maður verður ástfanginn. Maður hlýtur að geta stjórnað sínum 
tilfinningum þannig.   

Ég spurði Trausta hvort hann liti svo á að hægt væri að taka meðvitaða ákvörðun 

um það að verða ástfanginn af ákveðnum einstaklingi. Trausti taldi það kannski 

vera hægt.   

Kannski er það hægt, ég held ekki, ætla ekki að útiloka það að fólk fari bara í 
samband við einstakling sem því líður vel með og ást þróist. 

Sólon var þeirrar skoðunar að ástin kviknaði að einhverju leyti af sjálfu sér en að 

einhverju leyti þyrfti að vinna að henni. 

Þannig ég veit ekki, ástin hlýtur að vera einhvern veginn mjög óræð svo bara 
kemur það að einhverju leyti af sjálfu sér en hins vegar líka að einhverju leyti sem 
maður þarf að vinna að. Það þýðir ekkert að sitja á rassinum og gera ekki neitt 
sko. 
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Salka ræddi það hvort hægt væri að stjórna ástinni og komst að jákvæðri 

niðurstöðu um það en það þyrfti hins vegar að gerast á mjög meðvitaðan hátt. 

Já það er... Ég held að maður þurfi...til... að hætta virkilega...[að elska]  vegna 
þess að ást er tilfinning sem maður ræður voða illa við. Til þess að hætta þá þarf 
maður að gera eitthvað mjög meðvitað. Eitthvað sem setur alla veganna stopp. 
Eitthvað sem að er...þannig að maður segir raunverulega nú ætla ég að stjórna 
tilfinningum mínum vegna þess að það er svo erfitt. Það er það besta við 
tilfinningarnar að þær láta ekkert að þessari meðvituðu, vitsmunalegu stjórn og 
koma manni þess vegna alltaf á óvart af því að maður bregst öðruvísi við en 
maður ætlaði að gera og svo situr maður uppi með það og verður bara að gjöra 
svo vel að horfast í augu við það og já svona er ég og það er þá bara þannig. Já, 
humm. 

Það birtast ákveðnar mótsagnir í þessari umfjöllun. Annars vegar eru 

tilfinningarnar eitthvað sem ekki er hægt að stjórna, láta ekki að vitsmunalegri 

stjórn en hins vegar er hægt að stjórna þeim ef það er gert nægilega meðvitað. 

Samt er eins og tilfinningarnar hafi oftast vinninginn vegna þess að þær koma 

manni alltaf á óvart. Þetta virðist vera eins og stöðug barátta á milli tilfinninga og 

vitsmuna. Um leið og leitast er við að stjórna tilfinningunum þá er það besta við 

þær að þær láta ekki að þessari stjórn. Jafnvel þegar reynt er að tjónka við þær þá 

getur það brugðist, vitsmunalega stjórnunin verður undir og tilfinningarnar taka 

yfir. 

Eitt af því sem ég spurði um var hvort hægt væri að taka ákvörðun um að 

hætta að elska einhvern. Það sem vakti fyrir mér var að greina hvort fólk teldi að 

ástin tæki yfir og léti ekki að vitsmunalegri stjórn. Kæmi til dæmis fram sú afstaða 

að hjartað réði för og ekki væri við neitt ráðið þrátt fyrir að viðkomandi væri í 

öðru sambandi? Eða hafa viðmælendur til dæmis haldið áfram að elska einhvern 

sem hefur brugðist illilega eða þegar ljóst var að sambandið gengi ekki upp af 

einni eða annarri ástæðu? Milla tók þá ákvörðun að hætta að elska manninn sem 

hún hafði verið hrifin af í nokkur ár því það var svo margt í sambandinu sem bara 

gekk ekki upp. Samt sem áður sagðist hún enn vera dálítið hrifin af honum og hún 

hafi verið sannfærð um að hann væri maðurinn í sínu lífi þegar hún sá hann fyrst.  

Kristín benti á að það lendi enginn í því að verða ástfanginn af giftum manni. 

Það væri hægt að verða hrifin og hún talaði um það sem kynferðislega tilfinningu 

en hins vegar væri það undir manni sjálfum komið hvað maður gerði svo við 

þessa tilfinningu. Það þyrfti að næra hana til þess að úr henni yrði eitthvað annað 
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og meira og hvort maður gerði það væri að sjálfsögðu alveg undir manni sjálfum 

komið. Hún lagði því áherslu á að hver og einn tæki ábyrgð á sínum tilfinningum 

um leið og hún viðurkenndi að einhver hrifning gæti gripið mann. Hrifningin væri 

kynferðisleg og hægt væri að stjórna næstu skrefum. Þannig geti girndin gripið 

einstaklinginn en það sé allt annað en ást og að enginn lendi í því að verða 

ástfanginn. Kristín hafði meðal annars þetta að segja um málið: 

...þú getur alveg orðið hrifin en við getum alltaf valið hvað við ætlum að gera við 
þessa hrifningu. Ég get orðið rosalega reið og ég get ákveðið að leysa það innan 
mín eða taka það út á maka mínum eða ég get ákveðið að flauta á mann í 
umferðinni út og suður eða farið á kaf í jólaundirbúning eða eitthvað 
svoleiðis...sko þú ræður hvað þú gerir við þessa tilfinningu. 

Um leið og við veltum því fyrir okkur hvort hægt sé að ákveða að hætta að elska 

einhvern þá vaknar spurningin hvort hægt sé að ákveða að elska einhvern. Geta 

tekist ástir með fólki sem hefur verið skikkað í hjónabönd af fjölskyldum sínum? 

Bæði mannfræðingar og félagsfræðingar hafa svarað þessari spurningu játandi. 

Ást getur vaxið í sambandi og þarf ekki að vera forsenda þess í upphafi. 

 

Lifir  í gömlum glæðum? 

Þeir sem ég ræddi við nefndu það margir að þeir væru alltaf að einhverju marki 

dálítið hrifnir af þeim sem þeir hefðu eitt sinn átt í ástarsambandi við. Þetta var 

reyndar ekki eitt af því sem ég spurði um heldur kom það fram í tengslum við 

ýmsar aðrar pælingar. Kristín ræddi um að hún bæri alltaf tilfinningar til  

fyrrverandi ástmanns síns og hún átti við jákvæðar tilfinningar. Hún velti því fyrir 

sér af hverju þessar tilfinningar kæmu upp, hvort þetta væri bara fortíðin að vitja 

hennar eða hvort þau gætu gert hlutina með einhverjum öðrum hætti í dag. 

Niðurstaða hennar var sú að þessar tilfinningar væru bara þarna en hún ætlaði ekki 

að láta þær stjórna sér og hún ætlaði ekki að hefja samband að nýju við þennan 

mann. Hún yrði samt alltaf hrifin af honum.  

Sólon talaði um það að einhver hluti af ást í garð annarrar manneskju lifði 

þrátt fyrir að sambandinu væri lokið. Hann yrði var við þetta þegar hann hitti 

fyrrverandi kærustur. 
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...þá kemur samt alltaf svona, við vorum einu sinni par, einhver svona hlýja í 
hjartað, smá væntumþykja. Ég efast um að það sé hægt að útiloka þessa tilfinningu 
algjörlega. 

Það lifir því í gömlum glæðum en þó ekki endilega með þeim hætti að fólk hlaupi 

á eftir þeim tilfinningum heldur geymir þær og þykir vænt um þær þó að það muni 

aldrei í þeirra huga leiða til neins. 

 

Kynlíf 

Ég spurði alla viðmælendur um það hvort kynlíf skipti máli í tengslum við ástina. 

Svarið var alltaf að það skipti mjög miklu máli en væri samt bara hluti af 

heildarmyndinni. Kynlífið þyrfti að vera gott til þess að sambandið gengi upp. 

Bæði konur og karlar nefndu hins vegar að kynlífið væri ein hlið þess að vera 

náinn einhverjum. Sólon segir kynlífið skipta miklu máli en þetta snúist ekki um 

að hoppa upp í rúm á klukkutíma fresti heldur sé nándin mikilvæg.  

En þú veist, fólk er bara mismunandi. Eins og ég og Bergþóra erum mjög 
líkamlega náin. Eins og til dæmis þegar við förum út að labba þá leiðumst við, við 
hikum ekki við að faðmast eða fíflast. 

Þannig væri það ekki kynlífið eitt og sér sem skipti máli heldur kynlíf með 

nánd og hlýju og kynlíf með einhverjum sem maður elskar. Því hefur verið haldið 

fram að áherslan á rómantíska ást í hjónabandi leggi auknar byrðar á fólk í 

hjónabandi því væntingarnar um nánd og gott kynlíf séu svo miklar  (Turner, 

2004, bls. 302). Bjartur segir kynlífið skipta mjög miklu máli því þar sé maður að 

deila sjálfum sér með annarri manneskju. 

Í kynlífi er maður að deila sjálfum sér á dýpstan mögulegan þátt, það er allavega 
kynlíf sem hefur merkingu, dýpri merkingu heldur en kynlíf sem er ekki innan 
ástarsambands. 

Þegar ég spurði Valgerði hvað ástin fæli í sér var hún sú eina sem minntist á 

girnd. 

Það er svo ógeðslega margt. Maður girnist viðkomandi og ber virðingu fyrir 
viðkomandi, ég held að maður þurfi að hafa líka svona væntumþykju, tillitssemi og 
svo margir þættir sem þurfa að vera í lagi svo ástin geti verið við [ til staðar] . 
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Hugtakið skyndiást kom fram í máli nokkurra viðmælenda og tengdist bríma eða 

stundarhrifningu. Það væri alveg hægt að upplifa einhverjar flugeldasýningar en 

svo nokkru seinna þá stæði ekkert eftir. Trausti greindi þarna á milli með 

eftirfarandi hætti. 

Maður getur verið hrifinn af einhverjum, æðislegt, flugelda,r en svo nokkrum 
dögum eða vikum seinna er ekkert eftir, kannski er  ástin það sem situr eftir. 

Það sem einkennir ástina er því það að hún er ekki eitthvað stundarfyrirbrigði 

heldur er hún eitthvað sem endist. Reyndar voru ekki allir viðmælendur sammála 

þessu eins og ég kem síðar að. 

 Valgerður sagði þegar við vorum að tala um bríma og ást. 

Já, það er allt annað en ást, það er vissulega ...það myndi ég ekki kalla ást. 

Hún saknaði þó brímans sem hafði verið ríkjandi í sambandinu í upphafi.  

...bríminn er alveg horfinn þá er ég að hugsa hvað gerist núna, þá er þetta 
staðurinn. En samt finnst mér núna maður vera svo öruggur, líður svo vel einhvern 
veginn... 

Bríminn og öryggið virðast ekki eiga samleið. Öryggið kemur og það virðist vera 

fólki mikilvægt og tengist trausti og einhverju jafnvægi í sambandinu. Bríminn 

hverfur hins vegar að mestu. Þrátt fyrir að Valgerður kunni að meta öryggið og 

það færi henni vellíðan þá var ljóst þegar hún ræddi málið að hún saknaði brímans 

eða þessarar girndar sem er oft ríkjandi í samböndum í upphafi. Bjartur lýsir því á 

skemmtilega hátt hvernig hann var í upphafi sambandsins sem hann er í núna.  

Þessi fyrsti tími sem maður verður ástfanginn og þessar tvær manneskjur verða 
ástfangnar að það er eitthvað ástand sem maður er í sem er hálf brjálæðislegt 
ástand. Sko ég fór heim úr vinnunni um miðjan dag til þess að geta hlustað á 
hérna ákveðið lag í græjunum hjá mér heima og ég var bara á rauðu skýi og það 
var ekki hægt að lýsa því. Og maður heldur að ekkert geti sigrað mann, ósigrandi. 
Og sambandið er ósigrandi og ekkert sem getur komið uppá, en svo fjarar þetta út, 
sem betur fer. Og það koma praktískari hlutar sem maður þarf að pæla í, reka 
heimili, fjármál og ólíkar skoðanir á einhverjum hlutum.Og þá held ég að það sé 
rosalega mikilvægt, ég leita oft í þetta tímabil þegar ég var á rauðu skýi, ég leita í 
þá minningu. Svona atriði þar sem skipta mig mjög miklu máli og skipta okkur 
máli. Sem kallar fram einhverja míní útgáfu af þessari rómantík.  

Þrátt fyrir að njóta ástandsins þá heldur hann það heldur ekki út. Ástríðan og 

hversdagslífið rekast á. Þetta tvennt virðist ekki geta átt samleið heldur leiðir til 

einhvers konar klikkunar og þrátt fyrir að ástandið veiti kraft og einstaklingarnir 
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upplifi sig sem ósigrandi þá tekst þeim ekki eða vilja ekki viðhalda því. Samt er 

þessi tími mikilvægur að minnast. Þegar viðmælendur lýstu þessu ástandi þá voru 

lýsingarnar fullar af mótsögnum. Þeir voru öflugir og ósigrandi en um leið þá sáu 

þeir ekki fram á að geta lifað á þennan hátt. Þegar og ef sambandið þróaðist áfram 

og girndin vék fyrir hversdagslegum hlutum eins og að borga reikninga þá skilur 

hún eftir sig söknuð. Nokkrir viðmælenda reyndu að ná tangarhaldi á henni því 

hún var þeim mikilvæg og þeir reyna með ýmsum hætti að hverfa aftur til þess 

tíma þegar hún var við völd en um leið þá geta þeir ekki búið við þetta ástand. 

Salka er sú eina sem lifir lífi sínu í takt við ástríðuna. Í hennar huga stendur 

hjónabandið eða fast samband fyrir hluti sem henni þykja óspennandi því þá 

yfirtekur hverdagsleikinn spennuna.  

Valgerður ræddi um það að í byrjun hefði hún einfaldlega látið sér nægja 

að vera með konunni sem hún elskaði en náði hins vegar ekki að hugsa út í það og 

njóta þess með meðvituðum hætti og það fannst henni truflandi. Það var ákveðin 

eftirsjá eftir þessum tíma og hún hefði viljað vera meðvitaðri um það hversu 

frábær tími þetta var. Hún hefði viljað hugsa meira um það hversu frábært þetta 

væri á meðan á því stóð.  

Já mér finnst samt eina truflunin vera þá að ég náði stundum ekki að hugsa út í 
það. Mér dugði bara að vera með henni að gera eitthvað. 

 

Ást og hjónaband 

Hjónabandið virtist tengjast ástinni í hugum sumra viðmælenda. Þó berað hafa í 

huga að það voru þeir viðmælendur sem voru giftir sem ræddu það mest í sínum 

viðtölum. Það hlýtur að teljast eðlilegt að þeir sem eru giftir vísi til þess í 

viðtölunum þar sem viðmælendur fléttuðu eigin reynslu inn í sín svör. Báðir 

einstaklingarnir sem voru í hjónabandi þegar viðtölin voru tekin minntust þó á það 

sjálfir að þau blönduðu saman hugmyndum um hjónabandið og hugmyndum um 

ástina þó að þau leituðust við að halda þessu tvennu aðskildu. Þetta sýnir að mínu 

mati hversu nátengt þetta tvennt er í okkar menningu, því þrátt fyrir að þau væru 

meðvituð um að ætla ekki að blanda þessu saman þá gerðu þau það ítrekað. Þegar 

ég spurði hreint út hvort hjónabandið hefði eitthvað með ást að gera þá töldu 
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flestir að ástin hefði ekkert með hjónaband að gera, einnig þeir tveir einstaklingar 

sem eru giftir. Trausti sagði það auka öryggistilfinningu en hefði ekkert með ást 

að gera. Brúðkaup væru hins vegar skemmtileg og hjónaband væri ákveðinn 

samningur með jákvæðum formerkjum. Einnig varpaði Trausti fram þeirri 

spurningu hvort ekki væri rétt að gifta sig ef fólk ætlaði á annað borð að eyða 

lífinu saman. 

Ef fólk er ástfangið og ætlar að eyða lífinu saman af hverju ekki að gifta sig og 

taka allan pakkann. 

Þegar ég spurði Helgu hvort hjónabandið skipti máli í sambandi við ástina svaraði 

hún. 

Nei, mér finnst það ekki í sambandi við ástina. En mér finnst það aðallega í 
sambandi við praktísk atriði, en ekki skipta máli fyrir ástina. 

Hún sagðist hafa trúlofað sig meira fyrir maka sinn en fyrir sjálfa sig, makinn hafi 

orðið öruggari við það. Það hefði heldur alls ekki staðið til í hennar huga að gifta 

sig strax og bónorðið kom henni í opna skjöldu. Helga útskýrði það hvers vegna 

hún færi oft að tala um hjónabandið þegar hún væri að tala um ástina.   

Kannski fer maður kannski að tala um hjónabandið af því að maður er í því og 
það er hluti af lífi manns. Og maður er að lifa ástina í gengum lífið. 

  

Sóloni fannst hjónabandið skipta máli í tengslum við ástina. Með því að gifta sig 

væri hann að staðfesta fyrir samfélaginu að hann og konan hans væru par og þau 

elskuðu hvort annað. Þeir sem eru giftir töluðu annaðhvort um að hafa gengið í 

hjónaband til þess að vera með skemmtilegt partý eða það sem var algengara til að 

öðlast réttindi sem viðkomandi hefðu ekki sem sambýlisfólk. Það var eins og 

fæstir vildu vísa til norms samfélagins um að fólk gengi í hjónaband. Það var eins 

og þeirra samband eða hjónaband væri svo sérstakt að það væri ekki hluti af 

einhverjum ríkjandi gildum í samfélaginu. Bjartur sagðist ekki vera trúaður og því 

skipti hjónaband hann engu máli. Valgerður velti því fyrir sér hvort það væri rétt 

skref að stíga. 

Það má segja að mörg þeirra hafi tjáð sig í gegnum hjónabandið eða 

sambandið sem þau eru í þrátt fyrir yfirlýsingar þess efnis að ástin og hjónabandið 

hefðu í sjálfu sér ekkert með hvort annað að gera. Hjónabandið er oft umrætt bæði 
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í fræðum og  daglegu tali. Við erum vön því að ræða um það, hvað gott hjónaband 

eða samband feli í sér, hvaða erfiðleikar geti steðjað að í hjónabandi/sambandi, 

hvernig megi viðhalda góðu hjónabandi/sambandi, hvaða áhrif barneignir hafi í 

hjónabandi/sambandi eða barnleysi og svo má lengi telja. Menning okkar býr yfir 

hugtökum um hjónabandið og við höfum þjálfast í umræðu um það. Það er 

athyglisvert í ljósi þess að hjónabandið er veraldleg stofnun, eins konar samningur 

sem hefur formlegt gildi og tilheyrir því rökheiminum eða með öðrum orðum 

menningunni.  

 

Sönn ást   

Viðmælendurnir leituðust við að höndla eða skilgreina hvað ást væri. Á sama tíma 

ræddu þau um ástina í sínu eigin lífi, hjónabandið og upplifanir. Stundum stigu 

þau úr þessu samhengi og byrjuðu að ræða um sanna eða hreina ást. Þetta hugtak 

nefndi ég aldrei á nafn. Fyrir þeim virtist það standa fyrir eitthvað sem væri ekki 

hluti af hversdagslegu lífi heldur eitthvað sem væri yfir það hafið, æðra. Helga 

ræddi um þetta sem ást sem væri „ pjúra“  tilfinning, þegar ekkert annað truflaði, 

ekkert af þessum hversdagslegu hlutum. Kristín ræddi um að ástin, hin 

raunverulega ást, hlyti alltaf að vera mannbætandi. Trausti ræddi um að ástin væri 

kannski það sem sæti eftir þegar flugeldasýningin væri búin og „maður er 

órakaður og konan ógreidd og illt í maganum og svona“ . Viðmælendur virtust 

stöðugt leitast við að greina hina einu sönnu ást og hvernig hún væri. Það fólst í 

orðum þeirra að það væru til margar tegundir ástar og þær væru ekki allar jafn 

réttháar. Kristín orðaði það svona: „hin raunverulega ást eins og ég sé það, hlýtur 

alltaf að vera mannbætandi.“  Hún taldi einnig að það væri ekki hægt að vera 

ástfanginn af sömu manneskju alla ævi. Hins vegar taldi hún að tilfinningarnar 

dýpkuðu með tímanum og það yrði til eitthvað sem væri hin raunverulega ást eða 

kærleikur sem væri annað en að vera ástfangin. Hún skildi þannig á milli þess að 

verða ástfanginn, sem væri það ástand þegar bríminn væri allsráðandi og ástin 

hefði fangað mann, og þess að elska. Að elska er því í hennar huga tilfinning sem 

þróast í samvistum á meðan það að vera ástfangin tengist meira bríma eða girnd. 

Ástin virðist vera á stalli. Hún á heldur ekki að vera eigingjörn þrátt fyrir að þau 

telji hana oft vera það. Kristín sagði: 
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Hún [ástin] á ekki að vera eigingjörn. Ef þú ert heill sjálfur. En ég held að 
meirihluti sambanda sé af eigingjörnum hvötum en það á ekki að vera þarna. 

 Helga talaði um að alvöru ást kæmi innan frá og þegar ég spurði hvort ástin væri 

drifkraftur í lífinu svaraði hún.  

Sko maður þarf að minna sig á það. Um leið og ég man hvað ég hef og segi mér 
það og hugsa um ef ég hefði það ekki þá finn ég að það er drifkraftur en þá er ég 
búin að vera í einhverju bulli sem er búið að trufla mig áður. En þegar ég fer inn í 
þennan kjarna og sé hvað skiptir máli. Þá er þetta bara þá fyllist maður bara 
einhverju andríki og vá bara...“  
 

Það er eins og þessi hreina ást komi innan frá og hún sé ómenguð af umhverfinu 

eða menningunni. Þessi hreina ást er eftirsóknarverð. Bjartur ræddi um ástina sem 

djúpa innri þrá að tengjast annarri manneskju.  

 

Hún snýst um einhverja mjög sterka innri þörf til þess að tengjast annarri 
manneskju og til þess að deila öllu sínu með þeirri manneskju. 

Hér kemur einnig fram hugmyndin um að deila öllu með öðrum. Þetta tengist því 

að opna sig gagnvart einhverjum sem rætt var um hér að ofan. Einstaklingurinn 

opnar sig gagnvart annarri manneskju með því að deila öllu með henni. Eins og 

Bjartur sér það þá byggir þetta á sterkri þörf til að tengjast annarri manneskju. 

Bæði Valgerður og Sólon veltu fyrir sér hvort þetta væri ekki bara allt í genunum 

eða í eðlinu. Við værum eins og dýr sem væru rekin áfram af þörfinni fyrir að 

fjölga okkur eða þörfinni fyrir að vera náin einhverjum öðrum einstaklingi. 

Valgerður vildi hafa ástina og allt sem að henni lýtur sem náttúrulegast. Hún vill 

að náttúran hafi sinn gang og er ekki sannfærð um að það sé rétt að grípa inn í 

gang náttúrunnar og rækta ástina. Samt er hún full efasemda og telur að þrátt fyrir 

að hún vilji hafa hlutina sem eðlilegasta þá gangi það líklega ekki. Hún þurfi að 

hafa fyrir því að láta sambandið ganga. Sólon tók mikið af dæmum úr 

dýralífsþáttum þegar hann ræddi ástina og velti því fyrir sér hvort þetta væri ekki 

eins hjá okkur og dýrunum. Það má velta því fyrir sér hvort náttúrusjónarhornið 

leysi fólk undan því að taka ábyrgð á sér og sínu ástarlífi. Ef þetta er í genunum 

og náttúran á að hafa sinn gang þá er lítið við því að gera. Vera má að ástin sé svo 

óskiljanleg að það liggi vel við að grípa til einhvers sem er þekkt og nota til að 

útskýra hana. Náttúrulífsþættir hafa alltaf notið mikilla vinsælda og það má velta 
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því fyrir sér hvers vegna svo sé. Birtist í þeim einhver skiljanleg útgáfa af 

heiminum sem er gott að vísa til eða hugsa með. 

 

Ástarþvinga 

Sumir viðmælenda bentu á að það væri mikil pressa frá umhverfinu að verða 

ástfanginn. Viðmælendum fannst samfélagið að mörgu leyti vera gegnsýrt af ást. 

Trausti orðaði þetta svona undir lok viðtalsins: 

Já, mér finnst rosalega erfitt að lýsa ást með orðum, ég held að sko samfélagið er 
svolítið gegnsýrt af ást, að maður eigi að verða ástfanginn og elska og allir eru að 
leita að þessu. Mjög fljótlega í lífinu og margir gera rosa mistök. Vita ekki hvað 
ást er og halda að eitthvað sé ást og tekur þetta ekki nógu alvarlega. Ég held að 
krafan um ást og hjónaband þess vegna sé mjög sterk og kannski er þetta 
hættulegt, að ýta fólki. 

Það kom fram hjá fleiri viðmælendum að allir væru að leita ástarinnar. Um leið 

birtist það viðhorf að leitin að henni væri gagnslaus. Ástina væri ekki hægt að 

framkalla. Þrátt fyrir að allir viðmælendur hefðu þessa afstöðu að leitin að ástinni 

skilaði ekki árangri voru skýringarnar ólíkar. Hjá sumum birtist sú sýn á lífið að 

hlutirnir séu fyrirfram ákveðnir. Kristín sagðist til dæmis ekki trúa á tilviljanir. 

Hjá öðrum snérist þetta um það að einstaklingurinn þyrfti sjálfur að vera tilbúinn 

að elska. Þannig snérist það ekki um að einhver væri hin eina sanna eða hinn eini 

sanni í lífinu heldur að vera tilbúin í hjarta sínu til að elska og hitta á þeim 

tímapunkti einhvern sem væri rétta manneskjan. Hugmyndir um ástina tengjast 

augljóslega lífssýn hvers og eins. Það ætti ekki að koma á óvart en það sem vakti 

mína athygli var hversu samstíga viðmælendur voru að flestu leyti þrátt fyrir að 

hafa ólíka lífssýn. Þannig voru þau sammála um að leitin að ástinni væri fánýt en 

ástæðurnar að baki þeirri afstöðu voru ólíkar. 

 Eftir að þessi umræða um ástarpressuna kom fram í einu viðtalinu þá bætti 

ég spurningu um hana við listann. Þeir sem ræddu um þetta lá það þungt á hjarta 

og tóku mjög djúpt í árinni. Valgerður orðaði þetta svona: 

Hálfgert einelti á því ef það var ekki búið að ná sér í maka. Það hlýtur að vera 
ömurlegt fyrir þá sem taka það val að vilja búa einir. 
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Trausti ræddi einnig um þessa pressu sem hvílir á fólki. Hann sagði að fólk gerði 

ráð fyrir því að allir yrðu ástfangnir mjög snemma á lífsleiðinni. Hann ræddi um 

að ástin væri mikilvæg en um leið væri hún poppuð upp af menningunni. Hann 

hefði orðið var við mjög mikinn þrýsting þegar hann fór ekki í alvarlegt 

ástarsamband fyrr en hann var orðinn 35 ára. Faðir hans tók hann afsíðis á 

ákveðnum tímapunkti og spurði hvort hann væri samkynhneigður. Í huga föðurins 

var ekki eðlilegt að hann byggi einn svona lengi og það sem honum datt einna 

helst í hug var samkynhneigð. Sólon kom einnig inn á þessa ástarþvingun þegar 

ég spurði hvort hann hefði lent í ástarsorg. 

Svo hef ég lent seinna í því að, þá var svona, já... smá ástarsorg eða svona...þegar 
maður verður aðeins eldri, þegar maður kemur í menntaskóla þá held ég að það sé 
meiri pressa að maður eigi að finna maka, finna maka, finna maka. Svo finnur 
maður einhvern en svo gengur það ekki, þá er einhvern veginn meiri pressa. Þá er 
maður ekki lengur í grunnskólaást – þá er maður orðinn fullorðinn. 

Sólon telur að í íslensku samfélagi sé rosaleg pressa á að finna sér maka og það 

endurspeglist meðal annars í efnistökum skólablaða menntaskólanna þar sem allt 

gangi út á kynlíf. Hann nefndi sem dæmi grein sem hann hafði sjálfur skrifað með 

vini sínum og hún hafi verið full af fordómum og fyrirlitningu í garð kvenna.. 

Hann las hana yfir nýlega og velti því fyrir sér hvað hann hefði eiginlega verið að 

hugsa. Eins og hann lýsti þessari pressu þá snýst hún ekki um að finna ástina í lífi 

sínu heldur að finna sér maka. Þegar hann lítur til baka á menntaskólaárin þá sér 

hann þau eins og áherslan á kynlíf og makaleit hafi verið allsráðandi.Bjartur 

sagðist hafa verið að uppfylla innri þörf fyrir að tengjast annarri manneskju en um 

leið hafi hann verið að uppfylla væntingar samfélagsins um að vera í sambandi. 

Það er, þannig það var líka þörf hjá mér, bæði innri þörf frá því í upphafi að 
tengjast annarri manneskju og allt það og líka að uppfylla þessa væntingar, 
fjölskyldu og alls samfélagsins um að það sé normalt að vera í sambandi og 
Bjartur er öðruvísi með það, hann vill vera í sambandi með karlmanni en ekki 
konum og þá er það allt í lagi en það er ekki endilega aðalatriði. Það eru 
væntingar hjá nánustu aðallega fjölskyldu kannski en hérna það að vera 
samkynhneigður og geta ekki skilgreint sig á þennan hátt, [þ.e. ég er 
samkynhneigður og ég er í sambandi]  það er miklu erfiðara. 

Bjartur heldur því fram að umhverfið samþykki samkynhneigð ef samkynhneigði 

einstaklingurinn er í sambandi. Eins og Bjartur upplifir það þá er ekki í lagi að 

vera einhleypur. Samkynhneigð er samþykkt af samfélaginu en það að vilja vera 
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einn er það ekki.   Hann telur að það sé ekki talið við hæfi að fólk búi eitt og það 

sé jafnvel eðlilegra að vera samkynhneigður heldur en einhleypur.  

Ég held að það sé komið það langt að það sé jafnvel bara meira normal að vera 
samkynhneigður, heldur en að vera gagnkynhneigður og einhleypur og velja sér 
það sko.  

Bjartur nefndi það ekki sjálfur en það er umhugsunarefni hvort þeir sem eru 

samkynhneigðir og einhleypir búi við enn meiri fordóma en þeir sem eru 

einhleypir og gagnkynhneigðir.   

 

Ástin er  svo margt og mótsagnirnar  í ástinni 

Hér að ofan hef ég skoðað þau sameiginlegu þemu sem komu fram í viðtölunum 

til þess að greina, eins og lagt var upp með, hvernig það fólk sem ég tók viðtöl við 

lýsir ástinni og upplifir hana. Viðtalið við Sölku vakti sérstaka athygli mína því í 

því birtust með skýrari og afdráttarlausari hætti þær þversagnir eða mótsagnir sem 

einnig var að finna í hinum viðtölunum. Um leið þá er að finna þræði í því sem 

birtast ekki í hinum viðtölunum. Mögulega er viðtalstextinn við Sölku á einhvern 

hátt óheftari en við hina viðmælendurna og því hafi mótsagnir birst í honum með 

enn skýrari hætti en hjá öðrum. Segja má að textinn hafi verið „djúpstæð eða þykk 

lýsing“  (e. thick description)5. Ástin í huga Sölku er ekki eins tengd við hina einu 

sönnu ást eins og hjá öðrum viðmælendum. Hún sér ástina sem lifandi, 

síbreytilegt og spennuþrungið fyrirbæri. Stundum virðist ástin líka verða eins 

konar leikur í hennar huga, ögrun og yfirlýsing um sjálfstæði, því hún reynir að 

hafa fullkomna stjórn á ástinni og útfærir ástarsambönd sín eftir eigin höfði og fer 

ekki troðnar slóðir í þeim efnum. Um leið virðist hún í raun afneita ástinni því hún 

slítur samböndum sínum til þess að særast ekki. Salka hafði aldrei séð fyrir sér að 

hún myndi giftast eða vera í sambúð sem er nokkuð sem flestir hinir 

viðmælendurnir virðast hafa gengið út frá í lífi sínu. Hún hefur einnig þá afstöðu 

að til sé margs konar ást og ástin í hennar lífi er eins konar krydd í tilveruna í stað 

�

Clifford Geertz notar þetta hugtak og segir það vera hlutverk mannfræðingsins að gefa 
„djúpstæða eða þykka lýsingu“ á því samfélagi eða fyrirbæri sem hann er að skoða. (Geertz, 
1973). Þetta hefur einnig verið notað um efnismiklar lýsingar eða þegar þess er gætt að setja 
hlutina í samhengi.
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þess að vera eitthvað sem hún er pressuð út í. Í upphafi viðtalsins þegar ég spurði 

hana um það hvað hún teldi ást vera, þá fékk ég eftirfarandi svar.   

Ástin er svo margbreytileg, það er engin ein skilgreining.   

Það var fullt samræmi milli þessarar fullyrðingar viðmælanda og annars sem hún 

sagði í viðtalinu því í því spruttu fram margs konar ástartegundir. Aðrir 

viðmælendur höfðu einnig talað um mismunandi tegundir af ást en enginn með 

jafn skýrum hætti og Salka. Þess vegna ákvað ég að greina nákvæmlega allar þær 

tegundir af ást sem birtust í viðtalinu við Sölku.  Einnig tiltók ég hvað virðist 

einkenna hverja tegund fyrir sig í hennar huga. Þær mismunandi tegundir ástar 

sem viðmælandi nefndi reyndust vera fimm og lét ég fljóta með ást í garð barna 

þótt slík ást væri ekki mitt viðfangsefni. Þetta gerði ég bæði vegna þess að 

viðmælandi nefndi þann flokk en einnig vegna þess að það sem lýsir henni er ólíkt 

því sem hún fjallaði um í hinum ástartegundunum.  

 Í undirflokkunum er að finna þá eiginleika sem einkenna hverja tegund 

ástar fyrir sig.  

  

1. Augnabliksást 

Kemur/fer 

Kviknar/slokknar 

Er/er ekki 

2. Ást sem vill eiga 

Eigingirni/afbrýðissemi 

Eignarréttur sem felur í sér ákveðinn dauða 

Stöðnun og leiðindi 

3. Ástin sem hluti af lífinu 

Andleg fullnægja 

Líkamleg fullnægja/kynlíf/blíða 

Ögrun 
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4.    Daðursást 

Spenna 

Ætla ég/ætla ég ekki 

Gengur það/gengur það ekki 

5.  Ást sem er ástar innar  vegna 

Ástfangin af ástinni 

Líður vel af ástinni 

6.  Ást í garð barna 

Gleði 

Þátttaka 

Hjálp/aðstoð 

 

Þegar allir þessir flokkar eru skoðaðir þá er ekki að undra að Sölku þyki erfitt að 

skilgreina ástina því ekki aðeins er ástin óræð heldur eru í hennar huga til margar 

tegundir ástar sem þó hafa allar sín sérkenni. Sölku finnst eiginlega ógerlegt að 

skilgreina hvað ást sé. 

Mér finnst eiginlega alveg ógerlegt að skilgreina ást. 

Þegar ég skoðaði hvað Salka sagði um ástina þá komu fram mótsagnir. Annars 

vegar sagði hún ástina vera tilfinningu sem ekki væri hægt að stjórna og það væri 

einmitt það sem gerði hana skemmtilega. Ástin tæki ekki rökum. Hins vegar 

nefndi hún dæmi um að henni hefði tekist að stjórna henni en í hennar huga þarf 

það hins vegar , alltaf að vera gert á meðvitaðan hátt. Ástin í hennar lífi er því 

algjört ólíkindatól og það var eins og hún gæti ekki talað um hana án þess að 

lenda í mótsögnum við sjálfa sig, og það gerðist reyndar oft. Hún var hins vegar 

alveg meðvituð um það, alla vega að einhverju marki, því stundum hló hún þegar 

hún áttaði sig á því að vera í mótsögn við það sem hún hafði áður sagt. Það var 

eins hún liti svo á að ástin væri í eðli sínu mótsagna- eða óreiðukennd. Mótsögnin 

í lífi Sölku felst í því að um leið og hún upphefur ástina þá hafnar hún henni. Hún 

gerir hana að miðju í sínu lífi því henni líður vel af henni og hún skapar spennu 
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sem hún sækist eftir. Samt sem áður slítur hún ástarsamböndum sínum af ótta við 

að særast. Þetta er á skjön við hina viðmælendurna sem eru að leita í eitthvað sem 

veitir þeim öryggi og er traust. Í hennar huga fylgir þessu öryggi og trausti 

stöðnun eða ákveðinn dauði. Ást í garð barna sker sig verulega úr þar sem henni 

fylgir ekki spenna og ögrun heldur einkennist hún af þátttöku,gjafmildi og gleði.   

Salka ræddi um að ástin væri oft eigingjörn sem birtist með þeim hætti að 

hún vill eiga aðra manneskju.  

Svo getur... oft er ástin er ofsalega eigingjörn, það er af því að ástin vill eiga 
og...þá ...ég veit það ekki. Það er ákveðinn dauði fólginn í eignarréttinum á 
ástinni. Af því að þá þarf maður að eigna sér annan einstakling sem að maður vill 
þá hafa í ákveðnu formi og gefur þá jafnvel ekki einstaklingnum færi á því að 
breytast af því að maður vill hafa hann í eigin ímynd. 

Þessari tegund ástar fylgir stöðnun og þess vegna leiðindi. Allt sem er eins, 

hversdagslegt eða óbreytt er í hennar huga leiðinlegt. Ástinni á að fylgja ögrun, 

ekki hversdagsleiki.  

Ástin er afar mikilvæg í lífi Sölku. Hún virðist vera sá öxull sem líf hennar 

hverfist um, jafnt í smáum hlutum sem stórum. Eins og hún orðaði það sjálf þá er 

hún ástfangin af ástinni. Hún leggur sig virkilega fram fyrir ástina og lætur hana 

krydda sitt daglega líf. Þegar hún gengur framhjá glugga og veit að fyrir innan er 

maður sem gæti verið að horfa á hana, þá gerir hún sitt besta til að vera sexý. Lífið 

er leiðinlegt þegar hún er ekki ástfangin því þá er allt grátt og hversdagslegt. 

Þegar hún er ástfangin þá líður henni vel því þá er einhver spenna í gangi. Þegar 

ég spurði hana hvort hún væri stundum dálítið skotin í ástinni þá fékk ég þetta 

svar. 

Já ég er ...já stundum held ég að ég sé ástfangin af ástinni...í alvörunni. Það er svo 
gaman, það er svo gaman að vera ástfanginn og þá hefur maður gaman af öllu 
lífinu, og öllu og það er allt hluti af því að vera ástfanginn. Ég þarf ekkert...ég get 
jafnvel orðið ástfangin af einhverjum einstaklingi sem ég hef ekki talað við en get 
alveg ímyndað mér að kannski gæti ég talað við eee ...eða ekki en ég get samt 
alveg orðið ástfangin og þá líður mér alveg skuggalega vel. 

Ástin gefur lífinu lit. Það þarf heldur ekki að vera neitt áþreifanlegt í gangi, það 

má alveg verða ástfanginn af einhverjum úr ákveðinni fjarlægð. Eitthvað sem gæti 

orðið að einhverju en þarf það ekkert endilega. Stundum er bara hugsanlega 

einhver að horfa út um einhvern glugga en hún reynir sitt besta til að vera sexý.  
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Þegar ég skoðaði greiningarlyklana (sjá aðferðafræðikafla) í viðtalinu við 

Sölku mátti sjá þar ákveðna tvíhyggju sem kemur fram hjá henni þegar hún ræðir 

um ástina. Það má segja að hún hafi í viðtalinu rætt annars vegar um ást og hins 

vegar um það sem margir teldu ást en hefði ekkert með hana að gera. Til að skoða 

þetta betur og fá skýrari mynd af þessu setti ég lyklana upp í töflu, sjá mynd 1, og 

þessir lyklar eru allir hugtök sem viðmælandi notar. 

Mynd 1 

 

 

Ástin stendur fyrir fjölbreytni, spennu , ögrun og raunverulegar tilfinningar. Henni 

getur fylgt  ástarsorg. Allt sem er andstaða hennar er hins vegar stöðnun og hlutir í 

lífinu sem tengjast formfestu eða réttindum og skyldum, peningamálum og öðru í 

þeim dúr og þar trónir hjónabandið efst. Þegar einstaklingur er staddur á þeim ás í 

lífinu þá upplifir hann ekki endilega ástarsorg þó að hjónabandið eða sambandið 

fari út um þúfur, öllu heldur eignarsorg þar sem viðkomandi þarf að sjá á eftir 

einhverjum eignum eða missir á einhvern hátt stöðu sína í samfélaginu.  
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...ég þekki ástarsorg annarra sem segja að það sé ástarsorg þegar það er 
um...eignarsorg að ræða af því  að eignin er farin. (Humm). Mér finnst það ekkert 
endilega vera ástarsorg af því að ...það var kannski ekki svo mikil ást, heldur þessi 
vani, að búa saman, ég er að tala um  þjónustuna til dæmis hjá ...og þegar fólk fer 
í alveg kássu út af hjónaskilnuðum, mér finnst það oft ekki út af ástinni heldur út af 
eignunum sínum, stöðumissi, einhverju sem er félagslegt fyrirbæri, það er ekki 
svona tilfinningalegt. 

Hægra megin í töflunni birtast í raun þættir sem eru hluti af samfélagsgerðinni eða 

menningunni. Ástin sjálf er aftur á móti ekki njörvuð niður heldur er hún villt og 

það sem gefur lífinu gildi. Hún virðist, eins og Salka nálgast hana, hrista af sér 

hlekki samfélagsins. Það mætti með öðrum orðum halda því fram að hún nálgist 

ástina á þann hátt að hún sé hluti af náttúrunni en andstæður hennar tengist 

samfélaginu eða menningunni. Salka er því eins og hinir viðmælendurnir að tala 

um hreina ást, ást sem er utan og ofan við menninguna, en gerir það með öðrum 

hætti en hinir. Ást Sölku sjálfrar einkennist af öllu því sem er að finna í vinstri 

dálknum. Um leið og nálgun Sölku getur tengst ótta við að tengjast annarri 

manneskju þá fannst mér einnig að hún væri að lýsa yfir ákveðnu sjálfstæði með 

því að velja það að standa ein. Það var henni ofarlega í huga að hún tæki sjálf 

ákvarðanir um hjá hverjum hún svæfi og með hverjum hún væri. Salka ræddi um 

klámvæðingu samfélagsins og henni finnst vera ríkjandi tvískinnungur í tengslum 

við kynferðismál. Hún nefndi sem dæmi menn sem hefðu misnotað aðra með 

einum eða öðrum hætti kynferðislega en yrðu heilagir um leið og þeir gengju í 

hjónaband. Þegar þar væri komið sögu settu þessir sömu menn sig í eitthvað 

dómarasæti. Hún lagði á það mikla áherslu að hún sjálf tæki ákvarðanir um það 

við hverja hún ætti kynferðislegt samband.  

 

Ég til dæmis tek ákvörðun um það langar mig að vera með einhverjum, 
kynferðislega, það er mín ákvörðun. Já, kannski geri ég það, kannski ekki. Það er 
alfarið mín ákvörðun og mín ábyrgð líka. Það er engin misnotkun fólgin í því og 
ég ætla ekki að eiga neinn upp á það. 

 

Hún er hér að lýsa yfir sjálfstæði sínu og gengur kannski gegn þeim hugmyndum 

sem eru við lýði um mismunandi hlutverk kynjanna þegar kynlíf er annars vegar. 

Hún þarf ekki að eiga manneskju þó hún vilji njóta ásta með henni. Þvert á móti 

þá nýtur hún kynlífs án þess að ganga í hjónaband eða vera í föstu sambandi. Um 

leið er eins og hún hafi þurft að berjast við einhverja fordóma vegna þessa. 
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Aðrir viðmælendur lögðu áherslu á rómantík en finnst líka mikilvægt að gera 

hversdagslega hluti saman og hreinlega eyða tíma með ástvininum. Salka lítur 

hins vegar á ástina sem eitthvað sem er ögrandi og spennandi og henni finnst 

ekkert spennandi við það hversdagslega. Á meðan hinir töluðu um að rækta ástina 

þá finnst henni erfitt að stjórna ástinni eins og öðrum tilfinningum. Þrátt fyrir það 

tekur hún dæmi um að hafa tekið stjórnina í sínar hendur og sett endapunkt á sín 

ástarsambönd. Það hafi hún gert þó hún hafi verið hrifin af þeim sem hún sleit 

sambandinu við. Allt var það til þess gert  að særast ekki sjálf og til að passa upp á 

sjálfa sig. Eins og hún viðurkenndi sjálf þá særði hún sjálfa sig einmitt með því að 

gera þetta.  

 

Salka: [Hér er hún að útskýra það að hún væri stundum andstyggileg eða nastý eins 
og hún orðaði það sjálf] : Já, vegna þess að ég hef gert það oftar en einu sinni og oftar 
en tvisvar að setja svona lokapunkt til þess að vera viss um að mér væri alveg 
skítsama og það hefur staðist, það veit ég að þú ... að þú ... að þú ... 

Halldóra: Og ertu þá að passa þig eða? 

Salka: Já, að sjálfsögðu. Ég ætla mér að vera áfram. 

Halldóra: Þannig að þú lendir ekki í einhverri sorg? 

Salka: Já. 

Halldóra: Hefur þú þá aldrei lent í ástarsorg. 

Salka: Jú, jú, einmitt þess vegna (hlátur beggja). 

Það var eins og Salka yrði að hafa stjórnina, hún yrði að slíta sambandinu áður en 

hinn aðilinn gæti mögulega gert það til þess að sanna fyrir sjálfri sér að hún væri 

ekki tilfinningalega tengd honum og til þess að verða ekki særð. Eins og hún 

viðurkenndi þó sjálf hlæjandi þá særði hún sig með þessu. Það er samt ástarsorg 

sem hún skapar sjálf og því má segja að henni takist að stjórna sínu ástarlífi. 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir þeim þemum sem birtast í 

viðtölunum. Einnig var fjallað um hvernig viðhorf Sölku undirstrika mótsagnirnar 

sem eru í allri umfjöllun viðmælenda um ástina og hvað það er sem greinir hana 

frá öðrum viðmælendum Í niðurstöðukaflanum verða þessi þemu og greining 

þeirra tengd fræðilegri umfjöllun um ástina og mínum eigin hugmyndum sem 

kviknuðu þegar viðtölin voru tekin, lesin og greind. 



� �

 

Niðurstöður og umræða 
 

Hér mun ég í fyrsta lagi skoða hvort viðmælendur telja að ástin sé kynjuð. Í öðru 

lagi hvort ég greini kynjamun í tjáningu viðmælenda og í þriðja lagi mun ég skoða 

orðræðuna6 um ástina. Einnig mun ég skoða hvort finna megi samhljóm með því 

sem greina má úr viðtölunum við fræðaskrif um ástina.    

 

Kynleg ást? Hvað segja viðmælendur? 

 

Ég spurði viðmælendur hvort þeir teldu að konur eða karlar elski með svipuðum 

eða ólíkum hætti. Flest svörin voru á þann veg að það væri ógerningur að segja til 

um það. Í kjölfar þeirrar yfirlýsingar fylgdu þó oft einhverjir þættir sem 

viðmælendum fannst greina á milli kynjanna. Helga taldi að kynlíf skipti 

karlmenn meira máli en konur. Fyrir þær væri nándin mikilvægari en kynlíf. Þess 

utan væri ekki munur þarna á.   

...ég held það, ég held að þeir fái einhvern veginn meira út úr því að stunda kynlíf 
heldur en kvenmenn en við fáum meira út úr því að vera í þessari nálægð og 
tilfinningalegri sameiningu og eitthvað... 

Það viðhorf er ríkjandi í samfélagi okkar að konur séu ekki kynverur á sama hátt 

og karlar. Ýmsir femínistar hafa bent á að í mjög grófum dráttum séu ríkjandi 

tvær staðalmyndir um konuna.7 Annaðhvort er hún móðir eða hóra. Móðirin er 

umhyggjusöm, ósérhlífin, traust og ber hag annarra fyrir brjósti. Hún er hluti af 

fjölskyldu og hefur skýrt hlutverk innan hennar. Kynvera er ekki það fyrsta sem 

kemur upp í hugann. Hóran hefur aftur á móti lifibrauð sitt af kynlífi, er oft 

ögrandi og er ekki fjölskyldumanneskja í huga annarra. Þessar staðalmyndir 

tengjast svo ríkjandi staðalmyndum af kynjunum sem snúast um það að kynin séu 

�

Gerð er grein fyrir því í umfjölluninni hvað átt er við með orðræðu.

7 “ Staðalmyndir eru einfaldar og útbreiddar hugmyndir um ákveðinn hóp og þá sem honum 
tilheyra“  (2007, Anton Örn Karlsson) 
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eðlislega ólík. „Venjuleg“  kona hefur ekki jafn mikla þörf fyrir kynlíf og 

„venjulegur“  karlmaður. Konur hugsa og eru tilfinningaverur en karlar gera og eru 

kynverur. Þessi afstaða Helgu virðist því í samræmi við þær staðalmyndir sem eru 

ríkjandi. Valgerður sagðist hafa tilfinningu fyrir því að konur elskuðu öðruvísi en 

karlar en hún gæti ekki fært rök fyrir því.  

Ég er ekki viss bara, jú ég myndi trúa því að konur elski öðruvísi en karlar en ég 
hef engin rök til að rökstyðja það. 

Hún var mjög tvístígandi með þetta í viðtalinu. Það var eins og hún liti svo á að 

það væri eðlilegt að þarna væri munur á en áttaði sig hins vegar á því að hún hafði 

engin rök til að styðja málið. Þarna getur verið að staðalmyndir um ólíkt eðli 

kynjanna séu að brjótast fram. Sólon telur að bæði konur keppist um karla og 

karlar um konur og þetta sé nokkuð jafnt en birtist bara öðruvísi. Sólon virðist 

tengja ástina við makaleit og í hans hugmyndaheimi þá högum við okkur eins og 

dýr en það er ekki grundvallarmunur á milli kynjanna í því sambandi. Hann lítur 

svo á að eðlið sé það sama en birtingarmynd þess ólík. Trausti taldi að ekki væri 

um neinn mun að ræða á milli kynjanna. Bjartur telur að svona almennt þá eigi 

konur auðveldara með að tala um tilfinningar en karlar og þar með að tala um 

ástina. Honum finnst þetta samt vera að breytast. Það sé erfitt að alhæfa um málið 

en telur þó að barneignir skipti konur meira máli en karla. Í því ljósi geti verið að 

ástin skipti konur meira máli en karla. Þar sem þær vilj i flestar eignast börn þá 

skipti ástarsambönd þær máli. Milla segir erfitt að vita nokkuð um þetta en samt 

telur hún að konur ræði meira um ástina sín á milli. Salka svaraði því til að þar 

sem staða kynjanna væri ekki jöfn þá þyrftu konur að sækja rétt sinn. Þetta gerði 

þær bundnari stofnuninni hjónaband því hún skapaði þeim félagslegt öryggi. Hún 

leggur hins vegar áherslu á að þetta hafi ekkert með ást að gera og hallast að því 

að munurinn sé meiri á milli einstaklinga en á milli kynja.   

...og eins og ég sagði áðan þá hefur það ekkert með ást að gera, ekki neitt því að 
ég held að konur elski...eee...ég veit ekkert hvernig karlar elska í heilabúunum 
sínum eeee ...(hlátur beggja). Ekki þannig. Ég held að það sé eins og þeir eru 
margir og konur eins og þær eru margar. Ástin er svo einstaklingsbundin. 

Þessi skilningur að ástin sé einstaklingsbundin gengur eins og rauður þráður í 

gegnum öll viðtölin. Það er kannski ekki að undra þegar tilfinningar eru annars 

vegar en umræða um þær er vön að tengjast einstaklingum en ekki hópum. Því má 
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vera að viðmælendum sé tamara að hugsa um það hvernig ástin leikur 

einstaklinginn í stað þess að hugsa um hvort kynin elski með ólíkum hætti. Rök 

flestra viðmælenda var í þá veru að þar sem engir tveir einstaklingar byggju yfir 

sömu lífsreynslu og þar sem engir tveir einstaklingar væru eins þá upplifðu allir 

ástina með ólíkum hætti. Hver og einn elski á sinn hátt, og ekki aðeins það heldur 

elski fólk ekki endilega eins eða á sama hátt og áður í nýju ástarsambandi. 

Einstaklingshyggja var eitt af þeim þemum sem birtust mjög skýrt í greiningu 

viðtalanna. Skoðanir viðmælenda stangast hér á við kenningar Rosaldo (1980) 

sem hafnar tvískiptingunni í hugsanir annars vegar og tilfinningar hins vegar en 

lítur svo á að um einn og sama hlutinn sé að ræða. Þar sem hugsanir séu bundnar 

þeirri menningu sem við búum við séu tilfinningar það einnig og því séu þær ekki 

einstaklingsbundnar. Arlie R. Hochchild (1979), sem fjallar reyndar ekki um ást,  

telur að við reynum ekki aðeins að láta líta svo út sem við höfum ákveðnar 

tilfinningar í tilteknum aðstæðum heldur reynum við að láta okkur líða eins og við 

teljum vera viðeigandi hverju sinni. Þannig reynir brúðurin sem er ekki glöð á 

brúðkaupsdaginn að breyta líðan sinni. Hún reynir að bægja frá vangaveltum um 

vinina sem komu ekki í brúðkaupið og gleðjast yfir því að hún sé að tengjast 

manninum sem hún elskar. Hochchild heldur því fram að ákveðnar reglur séu í 

gildi um tilfinningar (e. feeling rules). Samkvæmt hennar hugmyndum ættu að 

vera í gildi tilfinningareglur um ástina. Ef við veltum þessu aðeins fyrir okkur þá 

er til dæmis ljóst að ef við erum ástfangin þá myndum við reyna að ýta frá okkur 

tilfinningum sem væru kynferðislegar í garð annarrar manneskju en þeirrar sem 

við elskum. Það má líka taka dæmi um konuna sem kynntist manni sem uppfyllti 

alla hennar drauma um þann rétta. Henni fannst þau passa saman eins og flís við 

rass. Sömu áhugamál, henni fannst hann klár, flottur og svo mætti lengi telja. Hún 

hóf ástarsamband við hann því henni fannst að hún ætti að vera ástfangin af 

honum en það gerðist ekki. Tilfinningareglurnar beindu henni inn á þá braut að 

hún ætti að vera ástfangin af viðkomandi og þess vegna stofnaði hún til 

ástarsambands þrátt fyrir að það vantaði eitthvað á og þetta eitthvað var ástin. 

Mannfræðingar hafa fjallað um að tilfinningar séu menningarbundnar. Á meðan 

það telst rétt hegðun við jarðarfarir á Íslandi að sýna sorg þá getur Levy þess að 

ekki sé viðeigandi að sýna sorgarviðbrögð á Tahiti þegar dauðann ber að (sjá 

Levy, 1973). Tilfinningar virðast því ekki vera jafn einstaklingsbundnar og 
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viðmælendur upplifa og þar með ástin. Hér þarf að halda því til haga að ég spurði 

viðmælendur ekki hvort þeir teldu ástina menningarbundna. Í öllum viðtölunum 

lögðu þeir hins vegar áherslu á sérstöðu ástarinnar bæði hvað snerti þeirra 

persónulegu ást og ástina almennt. Það væri áhugavert að bera þetta saman við 

aðrar tilfinningar eins og til dæmis sorg. Upplifir fólk aðrar tilfinningar en ást með 

jafn einstaklingsbundnum hætti? Það er mín skoðun að þessi mikla áhersla á 

ástina sem einstaklingsbundið fyrirbæri skyggi á þá sýn að hún geti verið bæði 

kyn- og menningarbundin.   

 

Bera kynin sig eins að í ástar lýsingum?   

 

Þegar ég greindi viðtölin þá sá ég mun á því hvernig kynin töluðu um ástina. 

Konurnar vísuðu meira í eigin reynslu þegar þær voru að ræða um ástina við mig 

og hikuðu ekki við að taka ýmis dæmi úr eigin lífi, annarra og úr bíómyndum. 

Karlmennirnir tóku einnig dæmi úr eigin lífi en ekki í sama mæli og konurnar og 

vísuðu eiginlega aldrei í reynslu annarra og ekki í bíómyndir. Munurinn kom skýrt 

fram í flæði viðtalanna. Konurnar virtust eiga auðveldara með að ræða ástina og 

það var eins og þær væru þjálfaðri í því og hefðu meira um hana að segja en 

karlmennirnir. Viðtölin við konurnar urðu lengri en við karlana. Það má gera því 

skóna að þar sem ég er kona þá hafi mér tekist betur að ná til kvennanna í þessari 

umræðu. Það var samt ekki mín upplifun, frekar það að þær ættu auðveldara með 

að tjá sig um ástina og hefðu hreinlega meira um hana að segja. Þær lýsingar sem 

þær notuðu voru fyllri, því eins og áður segir þá tóku þær dæmi héðan og þaðan 

og stundum voru þær allt að því ljóðrænar. Sérstaklega minnti viðtalið við Sölku 

mig stundum á verk Roland Barthes Lover´s Discourse (2002 fyrst gefið út á 

frönsku 1977). Í verkinu fléttar Barthes saman sínum eigin hugmyndum um ástina 

við verk annarra höfunda án þess að skilin séu alltaf ljós og textinn er 

óreiðukenndur og fullur af mótsögnum. Hugmyndir Sölku um ástina báru keim af 

þessu, voru stundum ljóðrænar, mótsagnakenndar og alltaf óreiðukenndar. Þetta 

vekur upp spurningar um tengsl bókmennta og lýsinga á tilfinningum. Er 

bókmenntatextinn á einhvern hátt frjálsari og óheftari en viðtalstextinn? Rebhun 
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(1999) telur, eins og áður segir, að hver einstaklingur eigi sína ástarsögu en hvert 

samfélag eigi einnig sínar sögur. Ég bjóst við því þegar viðtölin voru tekin að 

viðmælendur myndu vísa í þekktar ástarsögur eins og Rómeó og Júlíu eða í 

Íslendingasögurnar en engar þannig tilvísanir er að finna í viðtölunum. Aftur á 

móti kemur það til greina að konur eigi auðveldara með að tjá sig um ástina ekki 

bara af því að þær ræði hana meira sín á milli heldur einnig vegna þess að þær 

hafi lesið fleiri ástarsögur. Radway heldur því fram að lestur þeirra sé eins konar 

sjálfstæðisyfirlýsing kvenna, þ.e. þær taki sér rými til að lesa þær. Hvort lestur 

þeirra eykur hæfni til að tjá sig um ástina væri verðugt rannsóknarefni. Þar sem ég 

spurði ekki um lestur ástarsagna þá get ég ekki dregið neinar ályktanir af mínum 

gögnum um málið nema að líkurnar á því að konurnar hafi lesið meira af 

ástarsögum en karlarnir séu töluverðar. 

  Bjartur var þeirrar skoðunar að konur töluðu meira um tilfinningar sínar en 

karlar og þess vegna hlytu þær að eiga auðveldara með að tala um ástina en þeir. 

Karlarnir sem ég talaði við sögðust ekki tala við vini sína um ástina almennt. Þeir 

sögðust þó tala aðeins um sambönd sín við vinina. Hjá Sóloni kom fram hræðsla 

við að ræða einkamál eða ástarmál því þá gæfi hann höggstað á sér eða missti 

status.  

Maður vill líka halda statusnum, maður vill ekki að fólk fái vopn í hendur. Þess 
vegna held ég að fólk ræði ekki mikið svona hjartans mál eða svona einlægt. 

Engin kvennanna nefndi neitt þessu líkt. Þvert á móti þá sögðust þær ræða 

ástarmál sín við vinkonur sínar. Það birtist einnig skýrt í viðtölunum því þær tóku 

dæmi úr lífi vinkvenna sinna.   

Konurnar sem ég ræddi við tóku stundum dæmi úr kvikmyndum en 

jafnframt ítrekuðu þær að þetta væri allt annað en raunveruleikinn. Helga tók fleiri 

en eitt dæmi úr kvikmyndum en fullvissaði mig samt um að veruleikinn væri jú 

allt annar.  

Þessar rómantísku myndir fara alltaf pínulítið í taugarnar á mér. Mér finnst samt 
gaman að þeim ...ooooohhh þetta er svo dúllulegt og kysstust í lokinn en ég veit 
samt alveg að þetta er bara fairytale, ekkert raunverulegt við þetta. Okey, þetta er 
kannski lífið í tvo daga eða nokkra mánuði en svo bara auðvitað kemur lífið. Það 
skellur á og ástin snýst um að vera saman. 



� �

Karlmennirnir vísuðu aldrei í kvikmyndir til að koma með lýsandi dæmi. Sólon 

tók aftur á móti dæmi úr náttúrulífsþáttum og vísaði tvisvar í þá í viðtalinu. Hann 

virtist sjá manninn eins og dýr sem væri með fastmótað eðli sem knýr hann til 

verka eins og til dæmis makaleitar. Ástin virtist í hans huga vera eins konar 

viðhengi eða hluti af eðli mannsins. Hann væri eins og önnur dýr. Leitar að maka, 

elskar og eignast afkvæmi. Vera má að karlmönnunum þyki ekki við hæfi að nota 

dæmi úr kvikmyndum. Heimur náttúrulífsmyndanna höfðaði hins vegar til Sólons 

en aðrir viðmælendur vísuðu ekki í þær.   

Það virðist vera nokkur kynjamunur þegar kröfur til maka eða elskenda eru 

skoðaðar. Helga sagðist gera meiri kröfur til eiginmanns síns heldur en til vina 

sinna. Það væri alveg sama hvað vinir hennar gerðu hún myndi elska þá 

skilyrðislaust. Það væri sko ekki það sama uppi á teningnum hvað varðaði 

eiginmann hennar. Trausti hélt fram því gagnstæða. Hann sagðist gera mun minni 

kröfur til konunnar sinnar heldur en til vina sinna.    

…en ef maður er ástfanginn er maður bara búinn að ákveða það að vera 
ástfanginn, ákveða það að maður þoli eða umberi eitthvað sem annars kannski 
myndi trufla mann. 

Sólon var á sama máli en hann sagðist gera minni kröfur til sambýliskonu sinna en 

vina og það væri kannski vegna þess að hann fengi meira á móti. 

 

Já kannski útaf því ég fæ meira á móti. Ég fæ miklu meiri hlýju og miklu meiri 
samstöðu og umhyggju og kærleik á móti heldur en frá vinum eða 
samstarfsfélögum. Þannig maður verður kannski fyrr pirraður á 
samstarfsfélögunum heldur en ástinni sinni. 

Trausti talaði um að áhættan í sambandinu sé mest fyrst en svo fari það á 

eitthvað „ tryggðarlevel“  sem er hans hugtak og það þýði ekkert að velta sér upp úr 

því hvað geti orðið. Helga virðist hins vegar mun áhyggjufyllri og hugsar stundum 

til þess hvað gerist ef eitthvað kæmi upp á í sambandinu eins og til dæmis 

framhjáhald. Helga lítur líka svo á að konur búist síður við því að karlmaður sé 

æstur í að giftast heldur en konur. Þegar núverandi maður hennar bar upp 

bónorðið þá kom það henni dálítið á óvart. Hún hafði ætlað að eiga giftingu til 

góða síðar um ævina. Fyrir hana var bónorðið staðfesting á ást hans. Þegar ég 

spurði Trausta hvort hann teldi hjónaband skipta konur meira máli en karla þá 

svaraði hann því á eftirfarandi hátt.   
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Ég hef ekki hugsað um það þannig – ég veit það ekki. Kannski skiptir það meira 
máli fyrir konur en ég er ekki viss. Það skiptir meiri máli fyrir konur að eignast 
börn gagnvart almenningsáliti frekar en hjónaband. Svona út frá samfélagspressu. 

Hann hélt áfram að velta þessu fyrir sér og taldi að maki væri „statussymbol“  eða 

stöðutákn með einhverjum hætti. Hann sagðist ekki vita hvort það væri kynbundið 

en taldi þó frekar að það virkaði á báða vegu þannig að hjónabandið væri „status“ 

fyrir bæði konur og karla. Ég var líka að velta því fyrir mér hvort að fólk upplifði 

hjón eða fólk með öðrum hætti en t.d. þegar fólk væri ólofað. Trausti taldi það 

gerast og hjón eða sambýlisfólk yrði hluti af sama menginu.    

 

Kynleg orð – er  orðræða ástar innar  kynjuð? 

 

Orðræða er eitt af því fjölmarga sem hefur áhrif á það hvernig við hugsum. Hún 

byggir á viðteknum hugmyndum og viðhorfum og endurskapar þær stöðugt. 

Samkvæmt Michel Foucault þá er orðræða framleidd, henni er stjórnað, hún valin 

og skipulögð í samfélaginu í gegnum ýmsa ferla (Foucault í Braidotti, 1991, bls. 

77). Orðræðan er valdatæki því hún hefur áhrif á það hvernig fólk skilur 

samfélagið og afstöðu þess til ýmissa hluta. Ríkjandi orðræða snýst meðal annars 

um að víkja til hliðar annars konar orðræðu sem getur ógnað henni. Ingólfur 

Ásgeir Jóhannsson (2004) fjallar um drengjaorðræðuna í skólastarfi og meðal 

almennings „um að drengjum gangi sérstaklega illa í skólum, skólar sé ekki 

sniðnir fyrir drengi, kvennamenning sé ríkjandi og fleira í þeim dúr“ . Hann telur 

að slæleg frammistaða drengja sé allt að því flökkusaga og fagkunnátta kennara 

skipti meira máli en kyn þeirra. Þorgerður Einarsdóttir (2004) bendir á hvernig 

kyn getur verið ómeðvitaður túlkunarrammi í umræðum um stjórnmálakonur. 

Áhersla á útlit stjórnmálakvenna og leyndari tilvísanir í útlit en ekki innihald svífi 

yfir vötnum. Með skrifum sínum reyna þau að sýna hvernig orðræðan virkar og 

hvernig þrástef eða klifun innan hennar beina umræðu í ákveðinn farveg. Um leið 

og þau afhjúpa hvernig hún virkar þá leitast þau við að breyta henni og skapa nýja 

orðræðu. Eins skondið og það hljómar þá getur orðræða einnig birst í myndmáli. 

John Berger og félagar (1972) greina hvernig konur hafa í gegnum aldirnar birst 

sem viðfang í myndlist. Ekki aðeins það heldur er þeim á lérefti og ljósmyndum 
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stillt upp með þeim hætti að þær horfa með kvenlegum sjarma á karlmanninn sem 

er að horfa á þær (Sama, bls. 55). Berger og félagar (1972) telja að þetta hafi áhrif 

á það hvernig fólk upplifi sig og leiði til þess að „menn geri en konur birtist“  og 

ekki einungis það heldur „sjái konur sig með augum áhorfandans sem er 

karlmaður“ . „Ekki aðeins hefur þetta áhrif á sambönd milli karla og kvenna heldur 

einnig á tengsl kvenna við sjálfar sig. Áhorfandinn í konunni sjálfri er karlmaður“  

(Sama, bls. 47). Þegar viðtölin eru greind kemur í ljós að í lýsingum sínum virðast 

konur sjá sig með augum hans. Helga lýsir upplifun sinni á ástinni að sumu leyti 

eins og hún sjái sig og ástina með augum hans.  

einhvern veginn fór að sjá mig með hans augum og maður fór einhvern veginn líka 
að elska sjálfan sig. Þannig að mér fannst ég líka, ég vera æðisleg. 

Helga talaði einnig um það hvernig ást hans hafi eflt henni þor og kjark. Á sama 

tíma og hún sér sjálfa sig sem viðfang í hans augum þá fyllist hún krafti og eflist. 

Þannig fellur kenning Bergers og félaga vel að rannsóknargögnunum. Helga 

upplifir sig sem æðislega og það er ástand sem varir á meðan hún nýtur 

viðurkenningar mannsins. Salka talaði um það hvernig hún reynir að vera sexý 

fyrir einhvern sem er kannski að horfa. 

ég veit kannski af einhverjum sem hugsanlega situr þarna og er að horfa þarna út 
um einhvern glugga, einhvern tíma og þá passa ég mig á því að ganga þar framhjá 
og reyni að sýna mitt besta í því að vera sexý. 

Í hennar lýsingu birtist augnaráð karlmannsins og sviðsetning konunnar. 

Karlmennirnir tóku aldrei þennan pól í hæðina. Þeir lýsa ekki ástinni eða hvernig 

þeir sáu sig með einhverjum hætti út frá ástkonu sinni eða ástmanni.  

Eins og áður segir þá hefur Ortner (1998) fært fyrir því rök að í vestrænni 

menningu sé litið svo á að konur standi nær náttúrunni en karlar menningunni. 

Ýmislegt bendir til þess að tilfinningar í okkar menningu séu meira tengdar 

náttúrunni en rökhyggja tengist meira menningunni. Það er til dæmis algengt að 

nota lýsingar tengdar náttúrunni þegar tilfinningum er lýst; við springum, gjósum 

og brennum af ást. Við verðum ástfangin sem vísar til þess að við höfum ekki 

stjórn á tilfinningum okkar heldur erum við fönguð eða eins og náttúruhamfarir 

hafi átt sér stað sem ekki er hægt að hemja eða stjórna og við erum án tengsla við 

vitsmunina. Viðmælendurnir vísuðu oft í náttúruna í lýsingum sínum. Ástina þarf 



� �

að rækta og hún er blóm sem þarf að vökva. Þau voru einnig uppi í skýjunum af 

ást og svifu af ást. Flestar myndlíkingarnar sem þau notuðu vísuðu með einum eða 

öðrum hætti til náttúrunnar. Þó voru einstaka annars eðlis, til dæmis talaði Bjartur 

um að vera ósigrandi þegar hann væri ástfanginn og Salka nefndi það að 

einhverjir gætu upplifað ástina sem hlekki. Ef það er rétt hjá Ortner að við 

tengjum konur við náttúruna þá er orðræðan um ástina óneitanlega kvenkennd. 

Þrátt fyrir að konurnar í viðtölunum virtust vanari að ræða ástina en karlmennirnir 

þá minntust allir viðmælendur á það að allt of lítið væri talað um hana. Margir 

viðmælenda sögðust aðeins geta fjallað um ástina með sínum eigin orðum. Það er 

ekki vaninn að tilgreina þetta þegar eitthvað efni er til umræðu. Margir hafa 

skoðanir á öllu milli himins og jarðar en ástin virðist vera útundan. Það var eins 

og það væri ekki beint hefð fyrir því að ræða ástina sem leiðir af sér að fólk réði 

ekki yfir orðum til að tjá sig um hana, en þó áttu konurnar auðveldara með það 

eins og ég hef greint frá. Mörg þeirra tóku fram að þau lýstu ástinni með eigin 

orðum og að þeirra skilningur væri bundinn við þeirra reynsluheim. Þau tóku það 

oft fram að þeim þætti mjög erfitt að lýsa ástinni eða skýra út hvað hún væri. 

Trausti sagðist halda að hann vissi hvað ástin væri en það væri erfitt að lýsa því. 

Hann lét þessi orð falla þegar ég bað hann að skilgreina ástina eða útskýra hvað 

hún væri. 

Ég myndi segja að ástin væri tilfinning sem er einhvern veginn svona, ekki hægt að 
lýsa henni eiginlega. Ástin er einhvern veginn yfir og allt um kring þegar maður er 
ástfanginn. 

Það má varpa fram þeirri spurningu hvort ástin sé óumrædd í íslensku 

samfélagi. Sólon vakti máls á þessu. 

Nei, en það er svona gengið út frá henni. Það er samt skrýtið reyndar að hún sé 
ekki mikið í umræðunni, ég held að það sé mjög mikilvægt, hún er í lífi allra – eða 
flestra. 

Hann hafði þá skýringu að fólk þyrði ekki að ræða sín hjartans mál og ef það 

byrjaði þá gætu einhverjar flóðgáttir opnast. Honum finnst þetta einnig snúast um 

status eins og fram kom í annarri tilvitnun í hans orð. Það er eins og orðræðan um 

ástina sé í tveimur lögum. Annars vegar er ástin allt í kringum okkur og þá á ég 

við kvikmyndir, bækur og fréttir um ástarlíf þeirra frægu. Hins vegar virðist hún 

þögguð, þ.e. þegar hún snýr að einstaklingnum eða því að einstaklingurinn tjái sig 
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um sína ást. Levy (1973 og 1984) segir að í ákveðnum menningarheimum geti 

tilgreindar tilfinningar annars vegar notið viðurkenningar og þá séu ýmsar leiðir 

tiltækar til að fjalla um þær (e. hypercognized emotions). Hins vegar geti það 

verið þannig með aðrar tilfinningar að þær njóti ekki almennrar viðurkenningar og 

séu því marki brenndar að ekki sé hægt eða erfitt að fjalla um þær og þá eigi 

einstaklingurinn fárra kosta völ. Það má halda því fram að ástin sé þögguð í 

íslensku samfélagi ef skoðað er það sem viðmælendur segja.    

Sólon orðaði það með þessum hætti: 

Nei ég held að við tölum ekki rosalega mikið um hana [ástina] . En ég held að hún 
hafi sterkan sess en við tölum ekki opið um hana, ég held að hún sé rosalega lokuð 
inná heimilinu. 

Hann sagði einnig þegar ég spurði hann hvort hann teldi að það væri munur 
á því hvernig konur og karlar elskuðu: 

Já, að einhverju leyti, en ég held að þú veist, já, það gæti vel verið að það sé mikill 
munur á körlum og konum. Það er alla veganna ekki mikið talað um hana... ekki 
sem ég man eftir... þetta er alveg meðvitað mál sem er ekki mikið rætt. Það er ekki 
hægt að ræða hana. 

Þegar ég spurði hann hvort hann talaði um ástina við vini sína þá var svarið nei. 

Það sem birtist hér virðist vera umræða um ást sem er almenningseign og byggir 

meira á yfirboði eins og dægurlögum og kvikmyndum. Það efni flæðir yfir og er 

nærtækt en virðist yfirleitt ekki vera þess eðlis að viðmælendur samsami sig því. 

Þær konur sem tóku dæmi úr kvikmyndum aðgreindu sig frá þeim. Annar 

möguleiki er sá að hún sé svo flókin og svo umfangsmikil og komi inn á svo 

marga þætti lífs okkar að við getum hreinlega ekki talað um hana. Bjartur var á 

þessari skoðun, hann telur að við ræðum hana ekki því hún sé svo stórt hugtak að 

það sé erfitt að ná utan um hana. 

Þetta hugtak, sko ástin, er einhvern veginn svo stór að hún er bara skilin eftir. Við 
náum ekki utan um hana. Náum kannski utan um einhverjar birtingarmyndir 
hennar en ekki einhvern veginn hugtakið sjálft. 

 

Það má vera rétt en hvers vegna eru ekki einu sinni birtingarmyndir hennar 

ræddar af einhverri alvöru. Þegar hún er rædd á annað borð í opinberri umræðu þá 

er það með vísan til kvenlegra gilda. Rætt hefur verið um það í kjölfar kreppu að 

þá fái ástin kannski meira að njóta sín. Samhengið er yfirleitt það að við förum að 
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beina sjónum inn á við og rækta okkur sjálf og ástvini okkar. Það er því ekki litið 

á ástina sem hluta af samfélaginu. Það er þarna fyrir utan en ástin er hérna fyrir 

innan. Þar er ekki að finna þá samkeppni, átök og ójafnvægi sem er að finna í 

heiminum fyrir utan. Ástin er því kynnt til umræðunnar sem eitthvað fullkomið, 

hreint, með hlýjan faðm. Allt eitthvað sem vísar til móðurímyndarinnar. Það var 

ekki viðfangsefnið hér að skoða ástina í bókmenntum þó það sé verðugt 

viðfangsefni. Hins vegar verður manni óhjákvæmilega hugsað til margra 

bókmenntapersóna sem ekki láta sér nægja þessa kvenlegu mynd ástarinnar heldur 

eru gripnar ástríðu og steypast í glötun. Anna Karenina í samnefndri bók, 

sögupersónan í Tímaþjófnum, Aschenbach í Dauðanum í Feneyjum og 

sögupersóna Guðbergs í bókinni Hjartað býr enn í helli sínum og svo má eflaust 

lengi telja. Að verða heltekinn af ástríðunni er stórskaðlegt og leiðir persónurnar í 

dauðann. Um ástina virðast gilda allt önnur lögmál. Hún leiðir ekki til glötunar 

eins og sjá má dæmi um í fjölmörgum „ rauðum skáldsögum“. Hún einkennist af 

hlýju, umhyggju, trausti og samveru. Allt eiginleikar sem eru kvenkenndir í okkar 

samfélagi.  

 

Kynlegur  kvistur  

 

Það var ekki einvörðungu markmið mitt með viðtölunum að skoða hvort ástin 

væri kynjuð heldur einnig að skoða hvernig viðmælendur lýstu henni og hvaða 

þættir það væru sem spryttu fram. Hvernig lýsum við þessari tilfinningu? 

 

Hrein ást 

 

Einn þráðurinn sem birtist ítrekað í vefnaði viðtalanna var hrein ást. Viðmælendur 

lögðu mikið á sig til að greina ástina frá öðrum þáttum. Þau leituðust stöðugt við 

að finna hina sönnu ást innan um alla þá þætti sem mynduðu hana. Þetta minnti á 

leitina að hinum eina hreina tóni. Hvers vegna teljum við að hægt sé að einangra 

ástina frá öðrum þáttum? Af hverju leituðust viðmælendur við að finna eða 

skilgreina hina hreinu ást þar sem ekkert annað væri að trufla? Hvers vegna 
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virðast þeir líta svo á að ástin standi að einhverju, öllu eða mestu leyti utan við 

menninguna? Kannski liggur svarið í viðhorfi okkar til ástarinnar að við lítum á 

hana sem hluta af náttúrunni en ekki menningunni. Helga talaði svo dæmi sé tekið 

um pjúra ást. Getur verið að við lítum svo á að í náttúrunni sé hægt að skoða 

fyrirbæri afmarkað frá öðrum á meðan til dæmis hjónabandið sé hluti af 

menningunni og verði ekki slitið úr víðara samhengi. Við lítum á hjónabandið 

sem hluta af menningunni enda alþekkt að um það gilda mismunandi reglur og 

hefðir í ólíkum menningarheimum. Hins vegar sjá viðmælendur ástina ekki sem 

hluta af menningunni. Það er eins og þeir setji ástina ofan og utan við 

menninguna, hún er hrein og tær tilfinning ómenguð af menningunni.  

 

Ástin og ástr íðan 

 

Í framhaldi af því sem að ofan greinir þá væru ástarþemun sem ég hef greint í 

viðtölunum vísast önnur ef viðtölin hefðu verið tekin í öðrum menningarheimi. 

Þemun lýsa því hvaða hugmyndir viðmælendur hafa um ástina og þessar 

hugmyndir eru mótaðar af þeirri menningu sem þeir búa í. Þrátt fyrir að telja að 

menningin hafi áhrif á tilfinningar þá er ekki þar með sagt að tilfinningarnar séu 

ekki sannar. Tilfinningarnar eru raunverulegar og byggja á þeirra eigin reynslu. 

Þegar viðmælendur mínir tjá sig um ástina þá nota þeir gjarnan tilvísanir í sitt 

eigið líf og sín eigin ástarsambönd. Um leið og greina má marga þætti í lýsingum 

viðmælenda um ástina sem væntanlega eru menningarbundnir þá geta einhverjir 

þeirra verið algildir eða sammannlegir. Eins og ég greindi frá þá heldur Giddens 

(1992) því fram að ástríðufull ást (e. passionate love) sé algild. Í þessu sambandi 

er athyglisvert að skoða hugmyndir viðmælenda um girndina, brímann eða það 

sem sumir kölluðu skyndiást. Viðmælendur voru þeirrar skoðunar að þetta væri 

ekki raunveruleg ást. Trausti greindi þarna á milli með eftirfarandi hætti: 

Kannski [er]  munurinn á svona því sem ég myndi segja að væri raunveruleg ást og 
það sem er kannski brími eða svona skyndiást ef það er til. Maður getur verið 
hrifinn af einhverjum, æðislegt, flugeldar, en svo nokkrum dögum eða vikum 
seinna er ekkert eftir, kannski er ástin það sem situr eftir.  
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Bríminn eða ástríðan virðist gufa upp í samböndunum eftir því sem á líður. 

Aðeins Valgerður ræddi um að hún saknaði brímans. Aðrir viðmælendur ræddu 

hann frekar á þeim nótum að hann gæti verið ríkjandi í upphafi og svo tæki annað 

við. Viðmælendur greindu einnig á milli brímans og kynlífs. Kynlífið finnst þeim 

vera mikilvægur hluti ástarinnar en taka þó fram að það sé þó einungis eitt af 

mörgu sem verði að ganga upp. Sólon talaði um nándina og sagði þetta þegar ég 

spurði um mikilvægi kynlífsins: 

... þú veist fólk þarf ekki að hoppa uppí rúm á klukkutíma fresti. En þú veist, fólk er 
bara mismunandi. Eins og ég og Jóna erum mjög líkamlega náin. Eins og til 
dæmis þegar við förum út að labba þá leiðumst við, við hikum ekki við að faðmast 
eða fíflast. 

Nándin var þeim flestum mikilvæg og kynlífið virðist vera ein birtingarmynd 

hennar. Valgerður ræddi kynlíf án ástar og sagði að það væri hægt að stunda það 

en það skorti þá nánd sem kynlíf hefði þegar ást væri í spilinu.  

 

Ástarþvinga 

 

Viðmælendur upplifa mikla pressu í þá átt að allir þurfi að verða ástfangnir og 

vera í einhverju sambandi. Um leið og samkynhneigð er orðin almennt 

viðurkennd í okkar samfélagi þá er það ekki viðurkennt að velja það að vera einn. 

Bæði gagnkynhneigðir og samkynhneigðir virðast eiga að búa eða vera í 

sambandi við annan einstakling til þess að þeir séu fullgildar manneskjur. Þessi 

ástarpressa, eða ástarþvinga eins og ég hef kosið að kalla þetta, er því mikil í 

okkar samfélagi. Það er athyglisvert að þrátt fyrir aukið þol gagnvart 

margbreytileika þá virðist hann fyrst og fremst snúast um að endurskapa 

tvenndareininguna sem getur núna verið maður/kona eða maður/maður eða 

kona/kona. Þessi ofuráhersla er einnig athyglisverð í ljósi þess að rauði þráðurinn 

í viðtölunum er ákveðin einstaklingshyggja. Viðmælendur ræða mikilvægi þess að 

vera þeir sjálfir, fá að þroskast á sinn hátt o.s.frv. Það kom mér í opna skjöldu 

hvernig bæði konur og karlar upplifa það sem ég hef kallað ástarþvingu .Ástin er 

yfir og allt um kring í dægurmenningunni þrátt fyrir að hún sé ekki rædd af 

alvöru. Þetta virðist skapa ákveðna pressu í okkar samfélagi í þá átt að allir eigi að 



� �

njóta ástarinnar. Reyndar hef ég heyrt talað um það sem réttinn til að elska og vera 

hamingjusamur. Kannski er kominn tími til að berjast fyrir margbreytileika sem 

birtist ekki bara í einhverri endurómun eða eftirlíkingu af gagnkynhneigðu 

hjónalífi. Þetta er dýrmætt fyrir gagn- og samkynhneigða því báðir hópar búa við 

ástarþvinguna. Það er fáránlegt að einhleypir búi við niðrandi orðræðu þar sem 

karlmenn eru mögulegir pervertar og konur piparkerlingar eða hjónadjöflar svo 

fátt eitt sé nefnt.  

 

Hvernig virkar ástin á fólk? 

 

„Ógeðslega gaman að vera ástfangin“  sagði Helga. Hún sagðist vera jákvæðari, 

orkumeiri og svífandi. Einnig nefndi hún að þá vantaði svona jarðtengingu. Hún 

virðist því upplifa það að vera ástfangin eins og að vera ekki alveg þessa heims 

heldur ofan og utan við hann. Bjarti finnst það ástand sem tvær ástfangnar 

manneskjur eru í til að byrja með hálfbrjálæðislegt.   

Sko ég fór heim úr vinnunni um miðjan dag til þess að geta hlustað á hérna 
ákveðið lag í græjunum hjá mér heima og ég var bara á rauðu skýi og það var ekki 
hægt að lýsa því. Og maður heldur að ekkert geti sigrað mann, ósigrandi. Og 
sambandið er ósigrandi og ekkert sem getur komið upp á, en svo fjarar þetta út, 
sem betur fer. 

En þrátt fyrir að hann sé feginn að aðrir praktískir hlutir taki við og þessu ástandi 

ljúki þá leitar hann samt í minninguna um þetta ástand og reynir að endurupplifa 

það. Það kom fram hjá fleiri viðmælendum að þessi tími þegar ástin blómstrar 

fyrst sé mjög mikilvægur í sambandinu og að til dæmis ákveðin tónlist eða staður 

sem tengist þessum tíma rifji hann upp. Um leið og viðmælendur leita í 

minningarnar um þennan tíma telja þeir að hlutirnir geti ekki gengið svona fyrir 

sig endalaust því það sé hreinlega of erfitt. Þeir upplifa þennan tíma sem eitthvað 

ástand sem sé magnað en um leið geti það ekki enst en samt sem áður leita þeir í 

það. Það er einmitt þessi tilfinning sem Langford lýsir og segir að fólk sækist eftir. 

Hún geti hins vegar aldrei haldist og því séu ástarsambönd dæmd til að mistakast. 

Viðmælendum mínum fannst þessi tími æðislegur en horfðust alveg blákalt en þó 

með söknuði í augu við að þetta yrði ekki svona til frambúðar – lífið tæki við eins 
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og Helga sagði og ástin snúist um að vera saman. Gögn Langford og mín stangast 

að þessu leyti á.  

Mótsagnirnar birtust einnig í tilraun þeirra til að tala um ástina alfarið á 

abstrakt hátt á meðan lýsingar þeirra á henni tengdust svo mörgu raunverulegu 

sem hafði gengið á í lífi þeirra. Hjónabandið skipti engu máli í tengslum við ástina 

hjá þeim giftu og kvæntu.Samt sem áður ræddu þau hversu brúðkaupið hefði verið 

frábært og Helga ræddi hversu undrandi hún varð þegar hennar var beðið. 

Hjónabandið í lífi þeirra viðmælenda sem eru giftir og kvæntir tengdist greinilega 

ástinni. Enn ein mótsögnin sem birtist var hvernig ástin grípur fólk en samt er 

hægt að stjórna henni. Hún er drifkraftur í lífi fólks en samt upplifir það sig 

berskjaldað og auðsært og ástina sem áhættu.  

 

Ástar líf og fræðalíf 

 

Firestone og Atkinson halda því fram að feðraveldið hafi áhrif á ástina. Í þessari 

rannsókn leyfði ég viðmælendum að tala en svörin draga að sjálfsögðu dám af 

mínum spurningum. Enginn viðmælenda vísaði til þess að ójafnræði væri ríkjandi 

í ástarsamböndum. Það sem er athyglisvert við skrif Atkinson og Firetone er að 

þær skuli gera ástina að umtalsefni. Aðrir femínistar sem skrifa á svipuðum tíma 

horfa meira á verkaskiptingu á heimilum, stöðu kvenna á vinnumarkaði og í 

stjórnmálum og svo má lengi telja. Þeirra framlag til að varpa ljósi á ástina og 

yfirhöfuð að gera hana að umtalsefni er sérstakt og mér fannst nauðsynlegt að 

gera grein fyrir þeirra hugmyndum þrátt fyrir að mín rannsókn beindist meira að 

viðhorfi viðmælenda til ástarinnar í stað þeirra valdatengsla sem þar má vafalaust 

að finna. Í þeirra skrifum er að finna margt sem síðar brýst fram í öðrum búningi á 

öðrum tíma. Það er auðvelt að sjá samhljóm með hugmyndum Firestone um áhrif 

menningarinnar og hugmyndum sem núna eru uppi um orðræðuna. Mig langar til 

að taka undir orð Henry um mikilvægi þess að greina sig ekki frá heldur bera 

virðingu fyrir arfleifðinni (Henry, 2004, bls. 183). 
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Langford byggir á viðtalsrannsókn í sinni bók og eflaust má rekja það 

meðal annars til aðferðarinnar að ég fann mestan samhljóm með mínum gögnum 

og hennar rannsókn. Eins og áður segir þá tekur Langford viðtöl í einhvern 

árafjölda sem hún tilgreinir ekki. Það gerir rannsókn hennar athyglisverða því hún 

nær þar með að kortleggja þær breytingar sem verða á tilfinningum viðmælenda í 

gegnum tíðina. Þessa tímavídd skortir í mína rannsókn en auðvitað mætti hugsa 

sér að taka upp þráðinn seinna og ræða aftur við sömu viðmælendur. Langford 

ræðir einvörðungu við konur. Cancian gagnrýnir eins og áður segir þá áherslu sem 

fræðimenn hafa lagt á tilfinningar þegar ástin er skoðuð. Þeir líti framhjá 

athöfnum eins og kynlífi og stuðningi í verki. Þetta séu hlutir sem séu tileinkaðir 

körlum. Það sama sé uppi á teningnum í skoðunum almennings. Þetta megi rekja 

til þess að við kvengerum ástina og setjum kvenlega mælistiku á hana (Cancian, 

1986, bls. 692). Viðmælendur mínir af báðum kynjum lögðu áherslu á að gera 

hluti með ástvini og eyða tíma saman. Þarna var ekki hægt að greina neinn 

kynjamun. Cancian vill skoða ástina sem kynlaust fyrirbæri. Ef það er gert þá held 

ég að verið sé að skoða ástina í tómarúmi sem hún er aldrei í. Ástin tekur 

breytingum eins og sjá má þegar sagan er skoðuð og hún er breytileg frá einum 

menningarheimi til annars. Viðhorf Cancian og hugmynd Giddens um hina hreinu 

ást leiða til þess að horft er framhjá spurningum eins og valdi og hvaða 

kynjahugmyndir marki orðræðuna. Goðsögnin um ástina sem einstaka, 

einstaklingsbundna og án tengsla við þá hluti sem við tengjum hversdeginum 

virðist einnig vera á lífi í fræðunum. Giddens gerir ekki grein fyrir því hvað hann 

telur að fáist áorkað með þessari nálgun, þ.e. að líta á ástina sem hreint og tært 

samband. Cancian telur að með þessari nálgun tökum við tillit til karlmennsku 

ástarinnar sem felst í því að gera en ekki bara að tjá tilfinningar. Nálgun Giddens 

er í besta falli útópísk en nálgun Cancian horfir framhjá því að lýsingar innfæddra 

á ástinni og orðræða um ástina segja okkur heilmikið um það samfélag sem við 

búum í.   

Það á að vera hægt að skoða ástina bæði sem hluta af því hvernig völdum 

er dreift í samfélaginu og því hvernig hún birtist á milli einstaklinga sem elskast. 

Að líta svo á að ástin sé svo einstaklingsbundin að við getum ekki rannsakað hana 

er enn ein goðsögnin um hana. Kannski sú goðsögn sem virkar sem yfirbreiðsla á 
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allar þær mótsagnir sem felast í henni, mótsagnir sem eru m.a. þær að margar 

konur og karlar búa í tvískiptum veruleika, í samfélagi sem er gegnsýrt af 

kynjamismunun og í sambandi þar sem jafnræði á að ríkja. Hvernig 

gagnkynhneigð pör takast á við þennan veruleika er spennandi rannsóknarefni. 

Langford telur að gæluyrði sem elskendur noti oft sín á milli sé leið fólks til að 

brjótast frá valdatengslum og mætast á jafningjagrunni (sjá Langford 1995).  

 

Hvaða lærdóm dró ég af þessar i rannsókn? 

 

Ég hef verið spurð að því eftir að ég viðraði áhuga minn á ástinni sem 

viðfangsefni hvort ég tryði á hana. Þessu get ég aðeins svarað á einn veg; ég trúi 

því að ástin skipti máli í lífinu og ég trúi því að rannsóknir á henni hafi mikilvæga 

hluti fram að færa. Ástin eigi ekki að vera undanskilin rýni því í henni 

endurspeglist hvernig sjálfsskilningi okkar er háttað. Eftir að hafa skoðað afstöðu 

femínista til ástarinnar, tekið þessi viðtöl og greint þau þá finnst mér ógnvekjandi 

hversu mikil pressa virðist vera á fólk að elska. Hrifning mín á ástinni hefur ekki 

minnkað, hvorki sem fyrirbæri til að skoða né að njóta. Hins vegar geri ég mér 

betur grein fyrir því eftir en áður að ástin á sér mörg andlit. Annað sem kom mér 

kannski ekki í eins opna skjöldu er að samfélag okkar virðist klætt í skikkju 

umburðalyndis en undir henni er að finna ólgandi dómhörku gagnvart þeim sem 

ekki eru ástfangnir. Hvers vegna búum við við þá mótsögn að vera í samfélagi 

sem er gegnumsýrt af rómantískri ást þegar litið er til dægurmenningar en er eins 

og nakinn klettur þegar fjalla á um hana? Ástin í sinni hversdagslegu mynd sem 

nánd, girnd, hlýja, traust, kraftur, eigingirni, ótti, væntumþykja, og svo má lengi 

telja upp þau hugtök sem birtust í viðtölunum, virðist ekki eiga upp á pallborðið. Í 

þau stöku skipti sem ástin er til umræðu þá virðist það alltaf vera á þann veg að 

strípa hana af þeim mótsgögnum sem virðast vera hluti af henni og setja hana 

fram sem eitthvað yndislegt, heilsteypt og krúttlegt.   

Ég hef velt því heilmikið fyrir mér hvort það hafi haft áhrif á greininguna 

að ég þekkti suma viðmælendur. Þar sem ég talaði bæði við fólk sem ég þekkti og 

þekkti ekki þá hafði ég alltaf það viðmið í huga hvort ég nálgaðist greiningu 
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viðtala þeirra sem ég þekki með sama hætti og hinna. Þess vegna tel ég það síðra 

að tala einungis við vini og kunningja. Reyndar finnst mér það hafa haft meiri 

áhrif á greininguna að rannsóknin er aðgengileg öllum þátttakendum.  
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Lokaorð 
 

Í þessari rannsókn skoðaði ég þau viðhorf sem birtust til ástarinnar í viðtölum. 

Enn fremur var litið til þeirra fræðihugmynda sem settar hafa verið fram um ástina 

með sérstakri áherslu á femínísk fræði. Þetta var gert til að sýna hvaða breytingum 

rannsóknir á ástinni hafa tekið og vegna þess að hugmyndin að minni rannsókn á 

rætur að rekja til þessara verka.  

Niðurstaða mín er að orðræðan um ástina er kynjuð.  Viðmælendur sjálfir 

telja þó ekki mikinn mun á ástinni milli kynja. Fram kom í viðtölunum að ástin er 

full af mótsögnum er óreiðukennd og það er erfitt að tala um hana. Það sem kom 

mér á óvart var pressan sem viðmælendur upplifa í tengslum við ástina. Hún snýst 

um þrýsting samfélagsins og fjölskyldunnar í þá átt að allir þurfi að vera í 

ástarsambandi.  

Eftir að hafa tekið viðtölin um ástina og greint þau þá er ég enn 

sannfærðari en áður um mikilvægi þess að skoða ástina. Ekki bara sökum þess að 

í ástinni má sjá fingraför þeirrar samfélagsgerðar sem við búum við heldur vegna 

þess að ástin eins og hún birtist á milli tveggja einstaklinga er drifkraftur og er 

mikilvæg í lífi fólks.  

Stærri rannsókn sem gæfi heilsteyptari mynd af ástinni en þessi þyrfti að 

ná til skáldsagna, umfjöllunar í netheimum, ævisagna, tímaritsgreina, ljóða, 

sjálfshjálparbóka, dægurlagatexta og svo mætti lengi telja. Mitt sjónarhorn gefur 

aðeins takmarkaða mynd af ástinni og afmarkaðist af þeim tímaramma sem ég 

hafði til að sinna verkefninu.  
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Viðauki 
 

Halldóra Gunnarsdóttir  
Kynleg ást 

Spurningar   

 

1. Hvað er ást? Hvernig myndir þú lýsa henni? 

2. Ef maður elskar einhvern hvað felur það í sér? 

3. Er hægt að brjóta ást niður í þætti og ef þú telur það vera hægt út hvaða 
þáttum er hún samsett?  

4. Hefur þú orðið ástfangin?  

5. (Ef já). Ert þú einhvernvegin öðruvísi þegar þú ert ástfangin(n)?  

6. Ræðir þú um ástina eða þín ástarsambönd við vini þína? (Þegar við á). 

7. Þegar mesti bríminn er horfinn hvað tekur þá við? 

8. Getur maður ræktað ástina? 

9. Getur maður ákveðið að hætta að elska? 

10. Getur maður elskað einhvern án þess að fá þá ást endurgoldna? Væri það 
ást? 

11. Hefur þú lent í ástarsorg og ef já hvers konar reynsla var það? 

12. Gerir maður einhverjar kröfur til þess sem maður elskar? 

13. Getur maður stjórnað ástinni. Getur maður til dæmis ákveðið að hætta að 
elska einhvern? 

14. Hvað með kynlíf, hvaða máli skiptir það í sambandi við ást? 

15. Er afbrýðissemi hluti af ástinni? 

16. Skiptir hjónabandið máli í sambandi við ástina? 

17. Hvers vegna heldur þú að fólk gangi í hjónaband? 

18. Hvaða stöðu finnst þér ástin hafa í samfélagi okkar? 

19. Heldur þú að kynin elski á mismunandi hátt? 

20. Þegar þú hefur verið í ástarsambandi (þegar við á) finnst þér vera barátta 
um völd í sambandinu? 



��� �

21. Þegar þú hefur verið í ástarsambandi (þegar við á) hafið þið kallað hvort 
annað einhverjum gælunöfnum sem þið notið bara ykkar á milli? 

22. Telur þú að samkynhneigðir/gagnkynhneigðir elski með ólíkum hætti? 

23. Getur maður elskað marga samtímis? 

24. Myndi það skipta þig máli ef sú/sá sem þú elskar og ættir í sambandi við 
héldi framhjá þér? 

25. Er eitthvað sem þér finnst að ég ætti að spyrja um en hef ekki gert? 

 


