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ÚTDRÁTTUR 

Konur og karlar mæta oft ólíku viðhorfi í samfélaginu og hugmyndir almennings um 

það hvað einkennir kynin eru nokkuð fastmótaðar. Hefðbundnar staðalímyndir sýna 

konur sem umhyggjusamar og þolinmóðar verur og karla sem hrausta, skynsama og 

harða af sér. Í þessari ritgerð er fjallað um birtingu þessara staðalímynda í 

stjórnmálum. Tilgátan er sú að fólk tengi kvenlega eiginleika við ákveðna málaflokka 

í stjórnmálum og karlmannlega við aðra. Rannsóknir hafa sýnt fram á að fólk telur 

konur hæfari til að sjá um félagsmál, velferðarmál, menntunar- og heilbrigðismál. Að 

sama skapi telur það karla hæfari í utanríkismálum, fjármálum og viðskipta- og 

efnahagsmálum. Spurt er hvort líklegra sé að sjá konur í forystu ráðuneyta sem talið 

getast mjúk, og karla í forystu þeirra sem teljast hörð. Fjögur ráðuneyti voru valin til 

þess að svara spurningunni, tvö hörð og tvö mjúk, og upplýsingar um hver gegndi 

ráðherraembættinu sl. 20 ár voru fengnar frá Danmörku, Íslandi og Noregi. 

Niðurstöðurnar voru þær að karlar voru mun oftar ráðherrar í hörðu ráðuneytunum en 

konur og konur voru þó nokkuð líklegri en karlar til þess að gegna ráðherradómi í 

mjúku ráðuneytunum. 
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FORMÁLI 

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til BA-prófs í stjórnmálafræði og er skrifuð á 

sumarmisseri 2010. Leiðbeinandi minn við verkið var Silja Bára Ómarsdóttir.



 3 

 

EFNISYFIRLIT 

 

ÚTDRÁTTUR .......................................................................................................... 1 

FORMÁLI ................................................................................................................ 2 

MYNDASKRÁ ......................................................................................................... 5 

INNGANGUR .......................................................................................................... 6 

KONUR OG KARLAR Í SAMFÉLAGINU .............................................................. 8 

KONUR OG KARLAR Í SAMFÉLAGINU .............................................................. 8 

HÁSKÓLAR ......................................................................................................... 8 

ATVINNULÍFIÐ................................................................................................. 10 

KONUR OG HÁTTSETTAR STÖÐUR.............................................................. 12 

VIÐHORF KYNJANNA TIL STJÓRNMÁLA ....................................................... 15 

ORSAKIR ÓLÍKRA VIÐHORFA KARLA OG KVENNA ................................. 15 

ÞÁTTTAKA KVENNA Í STJÓRNMÁLUM .......................................................... 20 

NORRÆNU VELFERÐARRÍKIN ...................................................................... 21 

NOREGUR ......................................................................................................... 23 

Konur á þingi ................................................................................................... 23 

Konur í ríkisstjórn ............................................................................................ 24 

Fylgni á milli þings og ríkisstjórnar ................................................................. 25 

Hvers konar ráðherrar? .................................................................................... 26 

DANMÖRK ........................................................................................................ 27 

Konur á þingi ................................................................................................... 27 

Konur í ríkisstjórn ............................................................................................ 28 

Hver konar ráðherrar? ...................................................................................... 29 

ÍSLAND .............................................................................................................. 29 

Konur á þingi ................................................................................................... 29 

Konur í ríkisstjórn ............................................................................................ 30 

Fylgni á milli þings og ríkisstjórnar ................................................................. 31 



 4 

Hvers konar ráðherrar? .................................................................................... 32 

SAMANBURÐUR LANDANNA ....................................................................... 33 

UMRÆÐUR ........................................................................................................... 37 

LOKAORÐ ............................................................................................................. 41 

HEIMILDASKRÁ .................................................................................................. 43 

 



 5 

MYNDASKRÁ 

Mynd 1. Hlutfall kvenna á norska þinginu og í norskum ríkisstjórnum frá 1945-2009. 

bls. 26 

Mynd 2. Hlutfall kvenna á danska þinginu og í dönskum ríkisstjórnum frá 1957-2010. 

bls. 28 

Mynd 3. Hlutfall kvenna á Alþingi og í íslenskum ríkisstjórnum frá 1959-2009. 

bls. 32 

Mynd 4. Konur og karlar sem fjármálaráðherrar í Danmörku, Íslandi og Noregi frá 

1990-2010. 

bls. 33 

Mynd 5. Konur og karlar sem utanríkisráðherrar í Danmörku, Íslandi og Noregi frá 

1990-2010. 

bls. 34 

Mynd 6. Konur og karlar sem menntamálaráðherrar í Danmörku, Íslandi og Noregi 

frá 1990-2010. 

bls. 35 

Mynd 7. Konur og karlar sem félagsmálaráðherrar í Danmörku, Íslandi og Noregi frá 

1990-2000. 

bls. 36 

 

 

 

 



 6 

INNGANGUR 

Í almennri stjórnmálaumræðu er hugtökunum mjúk og hörð stjórnmál oft haldið á 

lofti. Þátttakendur í umræðunni þurfa sjaldnast að skýra þessi hugtök sem eru orðin 

gagnsæ í huga flestra. Ef einhver bæði þig að tengja orðin hvort við sitt líffræðilega 

kynið myndirðu að öllum líkindum tengja orðið mjúkt við konur, og orðið hart við 

karlmenn. Við tengjum mýkt við móðureðlið og umhyggjuna sem konur sýna. Við 

tengjum að sama skapi styrkinn sem karlmenn eiga að sýna við eitthvað sem er hart. 

Fjölmargir fræðimenn hafa rætt þessar tengingar sem fólk gerir ósjálfrátt við 

eiginleika hefðbundinna kynjahlutverka.
1
  

Í þessari ritgerð verður athugað hvort ákveðnir málaflokkar í stjórnmálum falli 

í fyrirfram ákveðinn hóp hjá almenningi, þ.e. hvort einstaklingar tengi ákveðna 

eiginleika sem annað hvort eru kvenlegir eða karllegir, við tiltekna málaflokka. Fjögur 

ráðuneyti verða skoðuð í þessu samhengi, tvö þeirra eru mjúk að mati höfundar 

(félagsmála- og menntamálaráðuneyti) en hin tvö hörð (utanríkis- og 

fjármálaráðuneyti). Í framhaldi af því verða ríkisstjórnir þriggja landa, Danmerkur, 

Íslands og Noregs, skoðaðar með það í huga hvort að kynjaskipting innan þeirra beri 

vott um það að ákveðin ráðuneyti séu frekar vettvangur karla og önnur vettvangur 

kvenna. Rætt verður hvernig hugmyndir um kvenleika og karlmennsku má finna í 

öllum kimum samfélaga og að kynjahlutverkin séu ekki jöfn að virðingu. Sem dæmi 

um þetta má nefna að kvenlegir eiginleikar geta átt við karlmenn og athafnir þeirra, og 

öfugt. Þegar kvenlegum eiginleikum er ætlað að lýsa körlum er það yfirleitt í 

neikvæðum tilgangi, það er gert til þess að draga úr trausti til karlmanns eða minnka 

vægi hans. Því er öfugt farið þegar að karllegir eiginleikar eru eignaðir konum; það er 

gert þeim til upphafningar.
2
  

Spurt verður hvort þátttaka kvenna í stjórnmálum landanna þriggja beri þess 

merki að kynjaskipting sé til staðar milli málaflokka. Tengjast þessir eiginleikar 

kynjanna áherslum og áhuga þeirra á ólíkum málaflokkum í stjórnmálum? Er hægt að 

sjá ójafna skiptingu kynjanna í málaflokkum sem annars vegar eru taldir til harðra 

                                                
1
 Þorgerður Þorvaldsdóttir, Kynlegar víddir í dómnefndarálitum? (Reykjavík: Háskóli 

Íslands, 2002), 27. Sjá einnig Leonie Huddy og Nayda Terkildsen, “Gender 

Stereotypes and the Perception of Male and Female Candidates,” American Journal of 

Political Science 37, nr. 1 (1993): 121. Sjá einnig Irene Padavic og Barbara F. Reskin, 

Women and Men at Work 2. útg., (Thousand Oaks: Pine Ford Press, 2002), 23. 
2
 Þorgerður Þorvaldsdóttir: 2002: 25. 
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stjórnmála og hins vegar mjúkra? Tilgáta höfundar er sú að svarið við ofangreindum 

spurningum sé að hluta til jákvætt. Í þessari ritgerð verður leitast við að svara 

eftirfarandi spurningu: Skiptast málaflokkar í stjórnmálum í mjúk og hörð málefni 

eftir því hvort hefðbundnir kvenlegir eða karlmannlegir eiginleikar eru tengd við þau?  

Er líklegra að sjá konur í forystu ráðuneyta sem flokkast sem mjúk ráðuneyti og karla 

í forystu ráðuneyta sem flokkast sem hörð ráðuneyti? 
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KONUR OG KARLAR Í SAMFÉLAGINU 

Konur og karlar mæta ólíku viðhorfi og framkomu á grundvelli kyns síns í mörgum 

þáttum samfélagsins. Oft og tíðum er ekki um mjög augljósan mun að ræða þannig að 

allir viðstaddir átti sig á því að komið sé fram við einstaklinga af hvoru kyni fyrir sig 

á sérstakan hátt. Samfélagið er að vissu leyti ónæmt fyrir þessum mun enda hefur 

hann viðgengist í árhundruð og kynjuð framkoma er ekki áþreifanleg eða mælanleg.
3
 

Vísindafólk í mörgum fræðigreinum hefur rannsakað og beint athygli að þessum 

kynjaða veruleika. Hann má greina í atvinnulífi, háskólasamfélagi, á fjölskyldustigi 

og á opinbera sviðinu. Í öllum þessum þáttum samfélagsins er í stórum dráttum um 

sömu framkomuna og sama mismuninn að ræða. Kynjuð framkoma snýst um að 

flokka einstaklinga eftir fyrirfram ákveðnum hugmyndum um stöðu, getu og 

eiginleika kynjanna. Orðræða sem tengist hvoru kyni fyrir sig er oft hin sama á milli 

ólíkra þátta samfélagsins. Í atvinnulífinu snýst umræðan um hefðbundin störf 

kynjanna og stéttaskiptingu, á félagslega stiginu um verkaskiptingu, í 

háskólasamfélaginu um fræðimennsku og á opinbera sviðinu um málefni og áherslur.  

HÁSKÓLAR 

Háskólasamfélagið er að mörgu leyti enn markað af því að til þess var stofnað af 

karlmönnum og því viðhaldið af hinum sömu. Lengi vel var konum meinaður 

aðgangur að æðri menntun og þar af leiðandi voru þær ekki í röðum kennara heldur. 

Enn í dag gegna mun fleiri karlar en konur hæstu stöðum í háskólasamfélaginu, 

sérstaklega í Evrópu.
4
 Talað hefur verið um háskólasamfélagið sem „karllægan 

menningarheim‟.
5
 Hvítir karlmenn virðast vera staðallinn sem miðað er við og því sé 

það samfélaginu eiginlegt að konur séu þar á ójöfnum grundvelli. Þorgerður 

Þorvaldsdóttir rannsakaði kynjað tungumál í dómnefndarálitum um umsækjendur um 

kennarastöður í Háskóla Íslands.
6
 Hún komst að því að kynjað tungumál er notað, að 

öllum líkindum ómeðvitað, til þess að hafa áhrif á ímynd umsækjendanna. Kvenlegt 

orðfæri getur verið notað um hvoru tveggja karla og konur, og hið sama gildir um 

                                                
3
 Þorgerður Þorvaldsdóttir: 2002: 24. 

4
 Framkvæmdastjórn ESB, Gender and Excellence in the Making, ritstj. Margo 

Brouns og Elisabetta Addis (Brussel: European Commission/Women and Science 

Unit, 2004), 19. 
5
 Patricia Todd og Delys Bird, “Gender and Promotion in Academica,” Equal 

Opportunities International 19, nr. 8 (2000): 2.  
6
 Þorgerður Þorvaldsdóttir: 2002: 24-29. 
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orðfæri karlmennsku. Munurinn er sá að í vísindasamfélaginu hefur hið karlmannlega 

alltaf viðgengist og því er karlmennska eins konar tungumál vísindanna. Kvenlegt 

orðfæri var þannig notað yfir karlkyns umsækjendur til þess að minnka fræðilegt vægi 

þeirra og draga úr trausti til þeirra. Það var notað um konur sem þóttu ágætur 

valkostur, en ef kvenkyns umsækjandi þótti framúrskarandi var gripið til orðfæris 

karlmennskunnar til að koma því til skila hversu hæfur fræðimaður viðkomandi kona 

væri. Auðvelt er að átta sig á muninum á lýsingum dómnefndar á tveimur 

umsækjendum, annar er karl og hinn kona. Karlinn hefur „glímt af harðfylgi‟ við 

ákveðin verkefni en konan hefur „verkefni á prjónunum‟.
7
 Þorgerður bendir í þessu 

samhengi á andstæðurnar sem um ræðir. Hér er kvenlegu stillt upp andspænis 

karllægu, neikvæðu á móti jákvæðu. Hún bendir á að við staðlaðar hugmyndir um 

hlutverk kynjanna sé að eiga, þ.e. kyngervi (e. gender). Hún segir enn fremur:  

Karlmennsku og kvenleika er þannig stillt upp sem  andstæðum, 

kvenleiki er það sem karlmennska er ekki og öfugt. Gallinn við  

kynjaþverstæðuna er hins vegar sá að andstæðu pólarnir tveir standa 

ekki jafnfætis, hið karllega og hið kvenlega hafa ekki sama félagslega 

vægi. Fyrir vikið er hægt að nota karllegar og kvenlegar lýsingar til þess 

að hækka og lækka vægi umsækjenda, óháð líffræðilegu kyni þeirra.
8
 

Hið mikilvæga sem fram kemur hér er munurinn á félagslegu vægi þess sem okkur 

þykir karlmannlegt og þess sem okkur þykir kvenlegt. Orð sem lýsa einkennum þessa 

eru ómeðvitað notuð til þess að upphefja annars vegar, og minnka vægi hins vegar. 

Þannig má ætla að vestrænum samfélögum á borð við okkar þykir meira virði í 

karllægum gildum, framkomu og hugðarefnum. Skiptingin í mjúka og harða 

málaflokka í stjórnmálum, sem þessari ritgerð er ætlað að fást við, snýst því ekki 

eingöngu um flokkunina sjálfa. Áhugavert er líka að sjá hvort að draga megi þá 

ályktun að samfélagið leggi meiri áherslu á það sem talið er til harðra málefna og 

finnist þau hafa meiri vigt vegna karlmannlegra tengsla sinna.  

 

                                                
7
 Þorgerður Þorvaldsdóttir: 2002: 27. 

8
 Sama heimild: 26. 
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ATVINNULÍFIÐ 

Annar stór hluti samfélagsins sem konur hlutu ekki fulla inngöngu í fyrr en nýlega er 

atvinnulífið. Við fyrstu sýn væri hægt að halda að konur hefðu brotið niður alla múra 

sem héldu þeim frá fullri þátttöku og viðurkenningu í atvinnulífinu. Í dag eru konur 

forstjórar álvera, íþróttafréttamenn, verkfræðingar og hvað sem er. Þrátt fyrir þetta má 

í heiminum í dag enn finna meirihluta kvenna í störfum sem litið er á sem hefðbundin 

kvennastörf, þær eru t.d. kennarar og hjúkrunarkonur.
9
 Í Bandaríkjunum var opinberri 

menntun komið á koppinn á seinni hluta nítjándu aldar og þá varð mikill skortur á 

starfsafli. Konur þóttu vera sjálfsagður kostur í kennarastarfið vegna þess að í eðli 

sínu væru þær þolinmóðar og umhyggjusamar og slíkir eiginleikar hentuðu vel við 

kennslu barna. Örlítið síðar, í upphafi tuttugustu aldar, urðu miklar breytingar á 

opinbera heilbrigðiskerfinu og það stækkaði gríðarlega að umfangi. Konur voru þá 

kallaðar til, til þess að sjúklingar fyndu fyrir kvenlegri umhyggju.
10

 Störfin urðu 

þannig „hefðbundin kvennastörf‟ vegna eiginleika sem samfélagið sá sem kvenlega og 

þóttu nauðsynlegir til að hægt væri að sinna störfunum. Hér sést enn tilhneigingin til 

þess að eigna konum og körlum viðfangsefni eftir því hvort okkur þykja þau kvenleg 

eða karlmannleg.  

Vísindafólk hefur skoðað þennan kynjaða aðskilnað á vinnumarkaðinum (e. 

gender segregation) og hvaða áhrif hann hefur á félagslega stöðu kvenna. Kynjaður 

aðskilnaður snýst um það að karlar og konur hópast í ólík störf á vinnumarkaðinum. 

Irene Padavic og Barbara Reskin segja að öll samfélagsleg kerfi, þar á meðal það sem 

snýr að vinnu, mótist af ályktunum um kyn. Ályktanirnar eru þrjár. Sú fyrsta er hvaða 

verkefnum er rétt að úthluta miðað við kyn, önnur er að vinna karla sé meira virði en 

vinna kvenna og sú þriðja er að bæði vinnuveitendur og starfsfólk hagi sér í samræmi 

við kyngervi sitt.
11

 Þannig mótast hugmyndir hjá fólki um að ákveðin störf séu 

karlastörf og önnur kvennastörf.
12

 Flestar konur vinna störf sem eru unnin af öðrum 

konum líka. Konur sem vinna á sviðum sem sögulega hafa verið skilgreind sem 

hefðbundin karlastörf eru í gríðarlega miklum minnihluta. Karlar dreifast jafnar á 

                                                
9
 Margaret Andersen og Dana Hysock, Thinking About Women: Sociological 

Perspectives on Sex and Gender 8. útg., (Boston: Pearson/Allyn&Bacon, 2009), 108. 
10

 Sama heimild: 112. 
11

 Padavic og Reskin: 2002: 6. 
12

 Sama heimild: 8. 
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vinnumarkaðinum og miklu meiri fjöldi þeirra er háttsettur innan vinnustaða.
13

 Til að 

mynda voru tæp 80 prósent kennara á grunnskólastigi konur árið 2005, en aftur á móti 

var rúmlega 51 prósent skólastjóra karlar.
14

 Sama ár í Bandaríkjunum voru 98 prósent 

kennara á leik- og forskólastigi konur. Um leið og komið er upp á hærri skólastig fer 

hlutfallið lækkandi. Af kennurum á grunn- og miðskólastigi voru 81 prósent konur. 

Athyglisverðast er að hlutfallið hríðfellur þegar komið er upp á háskólastigið, í 

Bandaríkjunum eru konur þar í minnihluta en þær eru 46 prósent háskólakennara.
15

 

Því lengra sem komið er frá þörf á umönnun og umhyggju og öðrum kvenlegum 

eiginleikum við kennslu, því meira lækkar hlutfall kvenna í kennslu. 

Ekki hefur náðst launajafnrétti á milli kynjanna, konur fá enn lægri laun fyrir 

sömu vinnu og karlar. Launakönnun félagsmanna SFR fyrir árið 2008 sýndi að konur 

voru með 17,2 prósent lægri laun en karlar eftir að allir skýringaþættir, líkt og 

starfsaldur, menntun og starf, höfðu verið teknir til greina.
16

 Könnun VR á meðal 

sinna félagsmanna sama ár sýndi að 12,3 prósenta munur var á launum kynjanna, að 

teknu tilliti til allra skýringaþátta.
17

 Sama mynstur er að finna um alla Evrópu.
18

 Ætla 

má því að framlag kvenna sé minna metið en framlag karla. Enn sjáum við 

vísbendingar um það að vinna og áherslur karla séu mikilvægari en kvenna, að mati 

samfélagsins. Þetta er stutt af skrifum Sylviu Walby, en hún skilgreindi hugtakið 

„feðraveldi‟ (e. patriarchy) innan femínismans árið 1990. Feðraveldi er 

samfélagsskipan þar sem karllæg stjórn er á bæði einkalífi og opinberu lífi. Walby 

gerði greinarmun á birtingarmynd þess í einkalífinu og opinbera lífinu. Hún segir að 

konur séu nú teknar með í opinbera lífinu en að innan þess ríki engu að síður 

aðskilnaðarstefna á milli kynjanna. Þannig séu konur jafnar á við karlmenn í því að 

þær mega kjósa og þær eru í launaðri vinnu. Á sama tíma eru þó kvenkyns fulltrúar á 

þjóðþingum ekki nærri í réttu samhengi við fjölda kosningabærra kvenna, konur fá 

minna greitt fyrir vinnu sína en karlar og auk þess vinna hlutfallslega mun fleiri þeirra 

                                                
13

 Andersen og Hysock: 2009: 124-125. Sjá einnig Padavic og Reskin: 2002: 38. 
14

 Hagstofa Íslands, “Starfsfólk grunnskóla haustið 2005,” fréttatilkynning 21. febrúar 

2006. http://www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=1707 (sótt 15. ágúst 2010). 
15

 Andersen og Hysock: 2009: 125. 
16

 Heimasíða SFR, “Launamunur kynjanna eykst um 3% milli ára,” fréttatilkynning 

11. september 2008. http://www.sfr.is/frettir/nr/892/ (sótt 15. ágúst 2010). 
17

 Heimasíða VR, “Launamunurinn óbreyttur á milli ára,” 

http://www.vr.is/index.aspx?groupid=476779 (sótt 15. ágúst 2010). 
18

 Heimasíða Framkvæmdastjórnar ESB, “Key figures on equality between women 

and men at work in relation to the gender pay gap,”  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=685&langId=en (sótt 4. september 2010). 

http://www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=1707
http://www.sfr.is/frettir/nr/892/
http://www.vr.is/index.aspx?groupid=476779
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=685&langId=en
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í störfum sem eru lítils virt í samfélaginu.
19

 Padavic og Reskin benda enn fremur á að 

það að dregið sé úr vægi kvenna og athafna þeirra sé hluti af menningu og 

trúarbrögðum flestra þjóðfélaga. Sögulega má benda á ótal dæmi þess, t.a.m. var 

kaupverð þjónustukvenna 60% af því sem greitt var fyrir karlkyns þjóna. Menningin 

sem setur karla ofar konum fylgir okkur því enn, en henni er einnig viðhaldið af 

karlmönnum sem telja sig þess umkomna að ákvarða virði mannlegra athafna. 

Samkvæmt Padavic og Reskin er þetta hnattræna viðhorf um að vinna kvenna sé 

minna virði en karla, lykilorsök launamunar kynjanna.
20

  

KONUR OG HÁTTSETTAR STÖÐUR 

Mikið hefur verið rætt um hlutfall kvenna í æðstu stöðum í atvinnulífinu. Ríkisstjórnir 

nokkurra landa hafa sett lög um hlutföll kvenna í stjórnum fyrirtækja og nýlega 

bættist Ísland í þann hóp.
21

 Rannsóknir hafa sýnt að fyrirtækjum vegnar betur þegar 

bæði karlar og konur sitja í stjórnum fyrirtækja.
22,23

 Þrátt fyrir þetta fækkaði þeim 

fyrirtækjum á Íslandi þar sem bæði kyn sitja í stjórn á milli áranna 2009-2010, úr 15 

prósentum í 14 prósent. Rannsókn Creditinfo sem unnin var fyrir Félag kvenna í 

atvinnurekstri og Samtök atvinnulífsins sýndi m.a. fram á að þegar að bæði kyn sitja í 

stjórn aukast líkur á því að konur séu valdar í áhrifastöður innan fyrirtækja úr 5 

prósenta líkum í 27 prósenta líkur.
24

 Mjög skiptar skoðanir eru um ágæti þess að setja 

lög um kynjahlutfallið. Konur eru hvoru tveggja með þessari aðferð og á móti henni. 

Þeir sem á hafa mikið á móti lagasetningunni, karlar og konur, telja að með henni sé 

konum gefin meðgjöf sem þær þurfi ekki á að halda og sé á einhvern hátt niðrandi 

fyrir þær. Þeir sem eru fylgjandi lögunum benda á að tilmæli og vilji hafi ekki verið 

                                                
19

 Sylvia Walby, Theorizing Patriarchy, (Oxford: Blackwell, 1990), 197, vitnað í 

Gyðu Margréti Pétursdóttur, “Within the Aura of Gender Equality: Icelandic work 

cultures, gender relations and family responsibility. A holistic approach,“ 

(doktorsritgerð, Háskóli Íslands, 2009), 31-32. 
20

 Padavic og Reskin: 2002: 10. 
21

 mbl.is, “Kynjakvóti í stjórnum fyrirtækja,” mbl.is, 4. mars 2010. 

http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2010/03/04/kynjakvoti_i_stjornum_fyrirtaekja/ 

(sótt 15. ágúst 2010). 
22

 Heimasíða FKA, “Hlutdeild kvenna í atvinnulífinu,” fréttatilkynning 19. maí 2010. 

http://www.fka.is/?i=2&f=2&o=1022 (sótt 15. ágúst 2010). 
23

 Sjá einnig niðustöður rannsóknar sem sýndi fram á betri stjórnun innan fyrirtækja 

sem hafa þrjár eða fleiri konur við stjórnvölinn. Vicki W. Kramer o.fl., Critical Mass 

on Corporate Boards: Why Three or More Women Enhance Governance  

(Washington, D.C.: Wellesley Center for Women, 2006), 21. 
24

 Heimasíða FKA, sama heimild.  

http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2010/03/04/kynjakvoti_i_stjornum_fyrirtaekja/
http://www.fka.is/?i=2&f=2&o=1022
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nóg til þess að valda breytingum (eins og sést á fækkun kvenna í stjórnum árið 2010, 

en í maí 2009 undirrituðu FKA, Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð Íslands 

samstarfssamning um að efla hlut kvenna í atvinnulífinu). Setja þurfi fordæmi til þess 

að gera sterkari stöðu kvenna innan fyrirtækja að eðlilegum hlut. Audun Lysbakken, 

jafnréttis- og barnamálaráðherra Noregs, bendir á miklar breytingar í þátttöku norskra 

kvenna í stjórnum fyrirtækja, úr sjö prósentum í byrjun þessa áratugar upp í 40 

prósentin sem nú er raunin. Þessa þróun þakkar hann kynjakvótum og segir enn 

fremur: “Fyrir mér eru kynjakvótar tæki sem notað er til þess að hæfi kvenna sjáist. Í 

samfélögum nútímans sést það nefnilega ekki, þess vegna höfum við kynjakvótana. 

Þeir eru ekki ósanngjarnir, heldur bjóða þeir okkur leið til þess að jafna 

leikreglurnar.”
25

  

Þetta eru sömu rök og notuð eru til þess að auka hlutfall kvenna í stjórnmálum. 

Rökin eru þau að með því að binda ákveðið hlutfall í lög minnki það álag á nýjar 

konur sem koma þá inn í hóp þar sem aðrar konur eru fyrir, konur eru þá líklegri til 

þess að velja þá leið þar sem þær sjá að vettvangurinn er ekki nánast eingöngu 

bundinn við þátttöku karla.
26

 Æðstu stöður innan fyrirtækja hafa sögulega verið 

vettvangur karlmanna, líkt og svo margar aðrar stöður þjóðfélaga. Til þess að öðlast 

frama í slíkum aðstæðum eru tengslanet og lærifeðra-kerfi
27

 (e. mentoring) 

bráðnauðsynleg. Rannsóknir sýna að karlar eru mun líklegri til þess að komast inn í 

slík kerfi en konur, enda byggjast þau meira á félagslegum tengslum en föstum 

ramma og reglum.
28

 Vegna þess eru konur útilokaðar í mörgum atvinnugreinum, þær 

fá ekki að vera með í „karlaklúbbnum‟. Auknar líkur á að konur séu valdar í háttsettar 

stöður í fyrirtækjum þegar stjórn þeirra er ekki einkynja, en rannsókn Creditinfo fyrir 

FKA og SA sem sagt var frá hér að ofan, ber vitni um þetta. Þeir sem styðja 

lagasetningu um kynjakvóta benda því einnig á að hafi fólk áhuga á að vígi þessara 

karlavígstöðva falli hraðar en á hraða skriðjökuls, verði eitthvað að aðhafast.  

                                                
25

 Audun Lysbakken, viðtal við Jemila Abdulai, “Norwegian Minister: Development 

Without Gender is „Bad Economics‟,” devex.com, 19. maí 2010. 

http://www.devex.com/articles/norwegian-minister-development-without-gender-is-

bad-economics (sótt 27. ágúst 2010). 

“To me, quotas are a way of showing the competence of women. Because it‟s not 

seen in our societies today, that‟s why we have quotas. Quotas is not unfair, it‟s a way 

of creating a more level playing field,” þýðing höfundar. 
26

 Joni Lovenduski, Feminizing Politics, (Cambridge: Polity Press, 2005), 96. 
27

 Hér segir íslenska orðið sína sögu, innan þess rúmast einungis helmingur mannkyns 

enda hafa konur ekki átt neinn stað í því umhverfi sem orðið var notað.  
28

 Andersen og Hysock: 2009: 126. 

http://www.devex.com/articles/norwegian-minister-development-without-gender-is-bad-economics
http://www.devex.com/articles/norwegian-minister-development-without-gender-is-bad-economics
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Konur eru vissulega byrjaðar að hasla sér völl á sviðum sem áður voru talin 

tilheyra karlmönnum. En samt sem áður sést enn að kynjuð aðskilnaðarstefna á sér 

stað í störfunum sem að þær gegna. Í starfsgreinum þar sem fullu jafnrétti virðist náð 

ef einungis er horft á birtar tölur má sjá að konur eru lægra settar en karlar og starfa á 

sérsviðum sem njóta minni virðingar en önnur. Í Bandaríkjunum eru konur t.a.m. 

líklegri til þess að velja sér barnalækningar sem sérsvið í læknisfræði og kvenkyns 

lögfræðingar eru líklegri til þess að vinna við persónurétt og fasteignarétt. Auk þess 

eru þær tvöfalt líklegri en karlar til þess að starfa á vegum hins opinbera, en ekki í 

einkareknum fyrirtækjum.
29

 Davidson og Burke segja að möguleikar kvenna á að 

hasla sér völl á hefðbundnum karlavígstöðvum séu skilyrtir af hvers konar 

viðfangsefnum þær fást við. Konur sem þó komast upp á stjórnunarstig í fyrirtækjum 

eru frekar settar í störf eins og mannauðs- eða markaðsstjórnun heldur en þau sem eru 

meira áberandi og gefa meira af sér, líkt og fjármála- eða tekjustjórnun.
30

 Hér má sjá 

vettvang fyrir samanburð við stjórnmálin. Í atvinnulífinu er líklegt að finna konur í 

stöðum sem að tengjast kvenlegum eiginleikum, hvort heldur sem almenna 

starfsmenn eða yfirmenn. Ætli sama skipting birtist í stjórnmálunum? 

 

                                                
29

 Andersen og Hysock: 2009: 126.  
30

 Marilyn J. Davidson og Ronald J. Burke, “Women in Management Current 

Research Issues,” í Women in Management Current Research Issues, 2. útg., ritstj. 

Marilyn J. Davidson og Ronald J. Burke, (London: Sage Publications, 2000), 5.  
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VIÐHORF KYNJANNA TIL STJÓRNMÁLA 

Um allan heim má greina svipaða afstöðu karla annars vegar og kvenna hins vegar til 

hinna ýmsu þátta stjórnmála. Karlmenn virðast leggja meiri áherslu á þau málefni sem 

oft eru talin til harðra stjórnmála, þ.e. þeirra mála sem lúta að stríði og friði, vörnum 

og öryggi, fjárhag og efnahagsmálum ríkis. Konur eru á hinn bóginn taldar hafa meiri 

áhuga á því sem kallað er mjúk stjórnmál, en til þessa flokks teljast menning, 

velferðar- og samfélagsmál hvers konar. Þessi munur hefur vakið forvitni hjá mörgum 

fræðimönnum og til er fjöldi rannsókna sem skoða orsakir og afleiðingar hans.
31

 Þó 

ber að varast skýringuna sem e.t.v. kemur mörgum fyrst í hug, þá að kynjamun í 

stjórnmálum megi útskýra með eðlismuni kynjanna. Það að karlar séu í eðli sínu 

árásargjarnir og ábyrgir en konur umhyggjusamar og gefandi frá náttúrunnar hendi 

skýri áherslumuninn sem kynin leggja á stjórnmálaleg viðfangsefni er útbreidd 

hugmynd og hefur verið rannsökuð.
32

 Niðurstöður slíkra rannsókna hafa hins vegar 

ekki sýnt fram á að líffræðileg forsenda sé fyrir hugmyndinni. En ef skýringar á 

mismunandi hegðun kynjanna er ekki að finna í eðli þeirra, hljótum við að spyrja 

okkur hvaða þættir orsaka þennan greinilega mun.  

ORSAKIR ÓLÍKRA VIÐHORFA KARLA OG KVENNA 

Margar kenningar hafa verið settar fram í þeim tilgangi að öðlast skilning á ólíkri 

hegðun kynjanna í þessum efnum. Tvær þeirra verða reifaðar hér. Sú fyrri bendir á 

mismunandi efnahagslega stöðu karlmanna og kvenna sem höfuðorsökina. Karlmenn 

eru almennt séð betur staddir efnahagslega en konur, og þar kemur sú staðreynd að 

karlmenn eru hærra launaðir en konur í flestum ríkjum heims mikið við sögu. Konur 

eru því mun líklegri en karlar til að búa við fátækt og eru líklegri til að þurfa að reiða 

sig á velferðakerfi ríkja.
33

 Það má því leiða líkur að því að konur styðji frekar þá 

stjórnmálaflokka sem leggja megináherslu á sterkt velferðarkerfi. 

 

                                                
31

 Sjá Huddy og Terkildsen: 1993. Sjá einnig Matland: 1994. 
32

 Robert W. Connell, “Arms and the Man: Using the New Research on Masculinity 

to Understand Violence and Promote Peace in the Contemporary World,” í Male 

Roles, Masculinities and Violence: A Culture of Peace Perspective, ritstj. Ingeborg 

Breines o.fl., (París: Presses Universitaires de France, 2000), 22. 
33

 Kim L. Fridkin og Patrick J. Kenney, “Examining the Gender Gap in Children‟s 

Attitudes Toward Politics,” Sex Roles 56 (2007): 134. 
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Rannsókn á mismunandi stuðningi karla og kvenna við demókrataflokkinn í 

Bandaríkjunum styður þessa kenningu.
34

 Mun fleiri konur styðja flokkinn en karlar, 

en hann hefur hingað til lagt ríka áherslu á stuðning við þá sem verr eru staddir í 

þjóðfélaginu. Meirihluti þessara einstaklinga er konur, og því ætti að vera líklegra að 

konur kjósi demókrata en karlar, enda eru þær þá að hugsa um sinn eigin hag. Sú er 

líka raunin, konur hafa verið í meirihluta kjósenda demókrataflokksins frá því 

snemma á 9. áratugnum. Munurinn eykst enn fremur þegar efnahagur Bandaríkjanna 

versnar og efnahagsástandið er viðkvæmt fyrir utanaðkomandi áhrifum. Þegar slíkt 

ástand skapast eru það frekar konur en karlar sem verða fyrir neikvæðum áhrifum þar 

sem að konur eru ekki jafn efnahagslega sjálfstæðar og karlmenn, og skýrir það 

aukinn mun á stuðningi kynjanna við flokkinn.
35

  

Í Svíþjóð er sömu sögu að segja. Konur á aldrinum 18-34ra ára eru sá hópur 

sem líklegastur er til að styðja Græna flokkinn (Miljöpartiet de Gröna), og mun 

líklegri en karlar á sama aldri. Höfuðstefnumál flokksins eru umhverfisvernd, velferð 

og jafnrétti.
36

 12,7 prósent karlanna sögðust myndu kjósa flokkinn í könnun sem gerð 

var í maí 2010, en 21,3 prósent kvennanna.
37

 Þessi tæplega tíu prósentustiga munur á 

stuðningi karla og kvenna við flokkinn er ekki tilviljanakenndur og sýnir vel ólíkar 

áherslur og forgangsröðun kynjanna. Í sama landi hlýtur frjálshyggju-íhaldsflokkurinn 

Moderata samlingspartiet um þriggja prósenta meiri stuðning karla á aldrinum 18-

34ra ára en kvenna á sama aldri.  

Kenningin um að ólík efnahagsstaða kynjanna skýri muninn á stuðningi þeirra 

við ýmsa málaflokka, og þ.a.l. stjórnmálaflokka, dugar hins vegar ekki til að útskýra 

muninn að fullu. Í málum þar sem notkun ofbeldis, t.d. málefni stríðs og friðar, eða 

siðferðisvandamál af einhverju tagi koma við sögu er enn óútskýrður munur.
38

  

Þar kemur hin kenningin til sögunnar. Hún segir að leita megi skýringa á 

kynjamuni í stjórnmálahegðun í ólíkri reynslu kynjanna allt frá fæðingu, sem og 

félagsmótun þeirra. Til að mynda sjái konur iðulega meira um barnauppeldi en 

                                                
34

 Janet M. Box-Steffensmeier, Suzanna De Boef og Tse-Min Lin, “The Dynamics of 

the Partisan Gender Gap,” American Political Science Review 98 (2004): 516-517. 
35

 Sama heimild: 517. 
36

 Heimasíða Miljöpartiet de Gröna,  

www.mp.se (sótt 17. ágúst 2010). 
37

 Statistiska centralbyrån, “Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2010,” 

http://www.scb.se/Statistik/ME/ME0201/2010M05/ME0201_2010M05_SM_ME60S

M1001.pdf (sótt 17. ágúst 2010). 
38

 Kim L. Fridkin og Patrick J. Kenney: 2007: 134. 

http://www.mp.se/
http://www.scb.se/Statistik/ME/ME0201/2010M05/ME0201_2010M05_SM_ME60SM1001.pdf
http://www.scb.se/Statistik/ME/ME0201/2010M05/ME0201_2010M05_SM_ME60SM1001.pdf
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karlmenn, og sú reynsla verði til þess að þær þrói með sér samkennd og umhyggju og 

séu þ.a.l. líklegri til að styðja velferðarkerfið.
39

 Að vissu marki hefur kenningin um 

félagsmótun verið notuð til að útskýra bilið sem enn er til staðar á milli kynjanna 

þegar öðrum kenningum hefur verið beitt til að skilja hvað liggur að baki kynjamuni. Í 

rannsókn sinni héldu þau Kim L. Fridkin og Patrick J. Kenney því fram að væri það 

svo að ólík félagsmótun kynjanna hefði áhrif á stjórnmálaskoðanir, ætti munurinn að 

vera greinanlegur í 14 ára börnum.
40

 Öll erum við mótuð af reynslu okkar og 

umhverfi frá unga aldri, en 14 ára börn hafa samt sem áður ekki forsendur til að hafa 

mótað sér hugmyndafræðilegar skoðanir á stjórnmálum. Enn fremur er ólíklegt að 

breytilegt efnahagsástand hafi nokkur áhrif á þau, þ.e. sem þau myndu tengja við 

stjórnun landsins. Því virðist þessi aldur tilvalinn fyrir könnun af þessu tagi. 

Fridkin og Kenny lögðu skoðanakönnunina fyrir í sex skólum í 

Bandaríkjunum. Þau lögðu upp með að stelpum er gjarnan kennt að leggja rækt við 

sambönd og sýna umhyggju fyrir öðrum. Strákar eru á hinn bóginn hvattir til að vera 

sjálfstæðir og sýna ákveðni og jafnvel árásargirni í samböndum sínum. Kenningin 

sem Fridkin og Kenny settu fram tók mið af þessum kynjahlutverkum og spáði því að 

þau hefðu áhrif á kynjamun í stjórnmálum. Aukinheldur var spáð fyrir um viðhorf 

stráka og stelpna til hlutverka kvenna í stjórnmálum. Fræðimennirnir töldu líklegt að 

stelpur myndu frekar líta á þátttöku kvenna sem sjálfsagðan hlut, enda höfðu fyrri 

rannsóknir bent til þess.
41

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hluta af 

ólíkri hegðun kynjanna megi rekja til félagsmótunar þeirra frá unga aldri. Strákar voru 

t.a.m. 10% líklegri til að segjast styðja repúblikanaflokk Bandaríkjanna, á meðan 

helmingi fleiri stelpur studdu demókrataflokkinn.
42

 Eins og áður kom fram leggja 

demókratar mun meiri áherslu á velferðarmál en repúblikanar. Hinir síðarnefndu eru 

hins vegar frekar tengdir við t.a.m. stríðsrekstur, og þeirra vilji er að draga úr 

fjárframlögum til velferðarkerfis landsins. Þegar spurt var um vilja barnanna til að 

auka fjárframlög ríkisins (og þ.a.l. hækkun skatta) til hinna ýmsu málaflokka, s.s. 

umhverfisverndar og heilbrigðismála, voru stelpur mun líklegri til að samþykkja 

slíkar breytingar. Eina undantekningin var sú að strákar voru í meirihluta þeirra sem 

samþykktu aukin fjárútlát í þágu stríðsins sem kennt er við hryðjuverk. 42 prósent 

                                                
39

 Kim L. Fridkin og Patrick J. Kenney: 2007: 135. 
40

 Sama heimild: 134. 
41

 Sama heimild: 136. 
42

 Sama heimild: 138. 
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strákanna hefðu viljað aukin fjárframlög til þess, en 33 prósent stelpnanna. Að síðustu 

ber að skoða niðurstöður spurninganna um viðhorf til kvenna í stjórnmálum. Mjög 

mikill munur var á viðhorfum strákanna og stelpnanna. 34 prósent stráka samþykktu 

þá staðhæfingu að karlmenn væru tilfinningalega betur í stakk búnir til að taka þátt í 

stjórnmálum. Einungis 12 prósent stelpnanna voru tilbúin að taka undir það. Svipað 

hlutfall stráka, eða 32%, samþykktu einnig að karlar hæfðu betur en konur til 

leiðtogastarfa í stjórnmálum, en rúmlega fimm sinnum færri stelpur, eða sjö prósent 

þeirra samþykktu þá staðhæfingu.
43

  

Niðurstöður könnunarinnar sýna að áherslur og skoðanir 14 ára barna 

endurspegla að mörgu leyti viðhorf fullorðinna einstaklinga til stjórnmála. 14 ára 

stelpur eru líklegri til að sýna stjórnmálaflokki sem leggur áherslu á velferðarkerfi 

stuðning rétt eins og fullorðnar konur. Margir fræðimenn hafa sýnt fram á 

mismunandi áherslur kynjanna á ýmis málefni, t.d. samþykkja karlmenn frekar en 

konur nauðsyn stríðs og beitingu valds til að leysa úr alþjóðlegum deilumálum.
44

 

Konur eru viljugri til að auka ríkisstyrki til stuðnings velferðarverkefnum, menntun 

og umhverfismálum.
45

 Þessar vísbendingar falla fullkomlega að niðurstöðum 

könnunar Fridkins og Kennys þar sem stelpur voru mun líklegri til að vilja styrkja 

ofangreind málefni, en strákarnir voru aðeins viljugri til að auka styrki í einum 

málaflokki; stríðsrekstri. Það er því ljóst að þáttur félagsmótunar hefur mikil áhrif á 

hegðun kynjanna í stjórnmálum.  

Þessar niðurstöður vekja upp margar spurningar. Af hverju stafar munurinn? 

Er eitthvað hægt að gera til að minnka hann, eða jafnvel útrýma honum? Samkvæmt 

Cynthiu Fuchs Epstein liggur rót vandans í stöðu kvenna, en hún heldur því fram að í 

öllum samfélögum heims séu konur sem hópur lægra settar en karlmenn.
46

 Vissulega 

virðast karllæg viðhorf ráða ríkjum í stjórnmálum. Gott dæmi um það er 

málefnaflokkunin sem mikið var notuð á tímum Kalda stríðsins, talað var um 

‟hápólitík‟ og ‟lágpólitík‟. Þótt þessi hugtök séu ekki notuð í sama mæli nú og gert 

var má enn heyra þau þegar vísa á til annars vegar samfélagslegra málefna og hins 
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vegar málefna öryggis og varna. Augljóst er að lágpólitík er tengd við þau mál sem 

talin eru hafa ”kvenlega” eiginleika og konur eru líklegri til að styðja. Hápólitíkin ber 

með sér að málefnin sem heyra undir hana séu þau sem skipti í raun og veru máli, en 

eins og áður hefur komið fram eru konur ólíklegri en karlar til að styðja stríð eða 

einhvers konar beitingu ofbeldis. Málefnaskiptingin er því nákvæmlega hin sama og 

þegar talað er um mjúk og hörð stjórnmál. Með þetta í huga má sjá beina tengingu við 

hugmynd Epsteins um að konur séu lægra settar en karlmenn og jafnvel minna 

metnar, hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað. Samfélagið ýtir á vissan hátt undir 

slíka hugsun með orðræðu sem þessari. En þar sem sýnt hefur verið fram á með 

nokkuð óyggjandi hætti að munurinn er ekki líffræðilegs heldur samfélagslegs eðlis 

má auðvitað gera ráð fyrir því að lausn sé til á vandanum. Rætt hefur um nauðsyn 

þess að breyta viðhorfi karlmanna til stjórnmála í þeim tilgangi að koma í veg fyrir 

óþarfa ofbeldis- eða valdbeitingu. Ef til vill er samt betra að líta á það sem svo að 

breyta þurfi viðhorfi karlmennsku til stjórnmála. Rökin fyrir því eru sú að karlmenn 

geta hegðað sér margvíslega, og að konur sem náð hafa langt á þeim sviðum 

stjórnmála sem talin eru karlmannleg hafa iðullega komist í þær stöður vegna þess að 

þær hegðuðu sér karlmannlega (og fá þá oft meiri virðingu fyrir vikið).
47

 Ef tækist að 

breyta þessu viðhorfi og auka á sama tíma veg „mýkri” málefnanna er það trú margra 

að ójöfnuður kynjanna myndi í kjölfarið minnka mikið.  

En tengist stuðningur kvenna við stjórnmálaflokka ákvörðunum þeirra í 

pólitískri þátttöku hvað sem orsökum ólíkra áherslna kynjanna á málaflokka líður? 

Leita þær í að vinna innan málaflokka sem þær telja standa sér nærri sem konur, líkt 

og þær velja frekar stjórnmálaflokka sem styðja málefni sem konum er hagur af? Er 

valið þeirra, eða er umhverfi stjórnmálanna og þátttaka kvenna í þeim bundin 

fyrirfram ákveðnum stöðlum og hugmyndum sem stýra konum á ákveðna staði sem 

teljast hæfa þeim?  
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ÞÁTTTAKA KVENNA Í STJÓRNMÁLUM 

Í þessum kafla verður saga þátttöku kvenna á þjóðþingum og í ríkisstjórnum nokkurra 

Norðurlanda skoðuð. Farið verður yfir sögu hvers lands fyrir sig, Noregs, Danmerkur 

og Íslands og að lokum verður staða kvenna á vettvangi stjórnmálanna borin saman.  

Upphaf þingsetu kvenna verður skoðað sem og þróun þátttöku þeirra í ríkisstjórn og 

athugað verður hvort hlutfall kvenna á þjóðþingum haldist í hendur við hlutfall þeirra 

í ríkisstjórnum. Þá verða fjögur ráðuneyti tekin sérstaklega til skoðunar hvað 

skiptingu í mjúka og harða málaflokka varðar. Kynjaskipting ráðherra í þessum 

ráðuneytum verður skoðuð yfir tuttugu ára tímabil, frá 1990 til dagsins í dag. Ástæða 

þess að þetta tímabil var valið er sú að draga var farið saman með löndunum hvað 

varðar hlutfall kvenna á þjóðþingunum, eins og fjallað verður um síðar. Athuga 

verður þó að mjög ólíkur fjöldi kvenna var í ríkisstjórnum landanna á þessum tíma, 

Ísland var t.a.m. eftirbátur Danmerkur og Noregs langt fram eftir 10. áratuginum. 

Þetta mun vissulega takmarka þær ályktanir sem hægt verður að draga af 

niðurstöðunum að einhverju leyti. 

Ráðuneytin sem urðu fyrir valinu skiptast þannig að tvö þeirra teljast mjúk, 

þ.e. að kvenlegir eiginleikar séu yfirleitt tengd við þau, en tvö teljast hörð, með 

einkennum karlmennsku og á hefðbundnum karllægum sviðum. Félagsmála-

ráðuneytið var valið vegna tengsla velferðar- og félagshjálpar við það sem kallað er 

móðureðli kvenna og umhyggjusemi frá náttúrunnar hendi. Að auki eru konur sem 

hópur líklegri til að þurfa á velferðaraðstoð að halda vegna verri efnahagsstöðu sinnar, 

eins og áður hefur verið fjallað um í þessari ritgerð.
48

 Málefni sem falla innan þessa 

ráðuneytis gætu því að hluta talist málefni kvenna. Menntamálaráðuneytið var að 

sama skapi valið vegna tengsla kennslu við kvenlega eiginleika líkt og umhyggju og 

þolinmæði. Fyrr í ritgerðinni var rætt um kennarastarfið sem hefðbundið kvennastarf 

og ástæður þess útskýrðar. Af grunnskólakennurum Íslands eru tæp 80 prósent konur 

eins og áður kom fram.
49

 Líklegt er því að einnig sé litið svo á að 

menntamálaráðuneytið henti konum vel til forystu. Utanríkisráðuneytið er ávallt 

mikils gildandi og sem dæmi um það er það  iðullega talið upp næst á eftir 

forsætisráðuneyti á hvers kyns listum yfir ráðuneyti. Utanríkismál, eins og þau hafa 
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verið stunduð hingað til, kalla á marga karlmannlega eiginleika. Sá sem er í forystu 

utanríkisráðuneytisins tekur þátt í alþjóðapólitík en þau samskipti snúast oft um völd, 

meðferð vopna og stríð. Fyrr í ritgerðinni var fjallað um tregðu kvenna til þess að 

styðja hvers kyns valdbeitingu og hernað. Fólk tengir iðulega karla við stríð og vald. 

Auk þess er uppi ákveðin krafa um að utanríkisráðherra sé fastur fyrir og geti sýnt 

hörku í samskiptum við aðrar þjóðir. Líklegt er að karllægir eiginleikar séu taldir 

nauðsynlegir til þess að leiða þetta ráðuneyti. Fjármálaráðuneytið var svo að lokum 

valið vegna þess mikilvægis sem fólk tengir við ráðuneytið.
50

 Áhugavert væri að sjá 

hvort mikilvægi, kynlaust hugtak, skipi sér í hóp með karllægum einkennum í 

stjórnmálum. Ábyrgð á fjármálum ríkisins er vissulega mjög vandasamt verkefni en 

erfiðara er að útskýra frá/af hverju tilfinningin fyrir því að ráðuneytið falli í harðan 

málaflokk er til komin. Sögulega séð tengdust karlmenn fjármunum á þann hátt að 

þeir unnu fyrir heimilinu og voru efnahagslega sjálfstæðir á meðan konur hugsuðu um 

heimilið og áttu að vita sem minnst um peninga og meðferð þeirra. Hins vegar er svo 

langt síðan að þátttaka kvenna í atvinnulífinu varð sambærileg þátttöku karla í 

löndunum sem hér ræðir um og konur fóru að sjá um fjárhag heimilisins með 

karlmönnum, að slíkt hugarfar ætti að vera löngu horfið. Hvort heldur að það eimi enn 

eftir af gömlum hugsunarhætti eða að mikilvægi sé karllæga einkennið í þessu dæmi, 

þykir höfundi líklegt að fjármálaráðuneytið sé í hugum fólks merkt sem harður 

málaflokkur.  

Er hægt að skipta ráðuneytum í kvenlega og karllæga málaflokka? Tilgáta 

höfundar er að ef svo er sé líklegra að sjá konur veita mjúkum ráðuneytum forystu en 

karla veita hörðu ráðuneytum forystu.  

NORRÆNU VELFERÐARRÍKIN 

Norðurlöndin hafa í nokkurn tíma verið í fremstu röð hvað jafnréttismál varðar. Í raun 

er litið til landanna sem brautryðjenda í kynjajafnréttismálum þar sem þau hafa öll 

hafa mótað sér jafnréttisstefnu sem framfylgt er með lögum og reglum víða í 

samfélögunum og hlutfall kvenna á þjóðþingunum hefur verið afar hátt miðað við 

önnur lönd síðustu fjóra áratugina.
51

 Norðurlöndin eru það sem litið er á sem 
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nútímaleg velferðarríki.
52

 Áhersla á kynjajafnrétti er hluti af því sem einkennir það 

sem þekkt er úti um allan heim sem norræna velferðarmódelið. Það þýðir þó ekki að 

viðhorf þeirra til jafnréttismála  sé hið sama, eða að þróun kynjajafnréttis hafi fylgst 

að. Viðhorf Svía til orsaka kynjamisréttis er t.a.m. það að rætur þess liggi hjá 

samfélaginu og sé viðhaldið af félagslegu kerfi sem snýst um kynjað valdakerfi og 

stéttaskiptingu.
53

 Baráttan fyrir kynjajafnrétti í Svíþjóð snýst um að koma í veg fyrir 

að annað kynið hafi meiri völd en hitt til þess að frelsa konur frá því að á þær sé 

kerfisbundið litið sem lægra settan hóp en karlmenn. Svíar tóku því lagasetningu um 

kynjakvóta sem mun eðlilegri hlut en Danir, sem líta allt öðrum augum á orsakir 

kynjamisréttisins. Í danskri orðræðu er mikið um að misrétti sé talið orsakast af 

einstaklingsvali. Ábyrgðin flyst því frá félagslegu kerfi til einstaklinga þegar litið er 

frá Svíþjóð til Danmerkur. Kynjakvótar mættu mikilli andstöðu í Danmörku og eru 

afar umdeildir.
54

 Bæði þessi lönd hafa þó haft kynjakvóta í stjórnmálum og það hefur 

Noregur líka, og nýlega bættist Ísland í hópinn.  

  Í nýjustu skýrslu The World Economic Forum um stöðu kynjajafnréttis 

innan ríkja heims (e. The Global Gender Gap Report 2009) raðast Norðurlöndin mjög 

ofarlega. Skýrslan mælir þáttöku kvenna í hagkerfinu, atvinnu- og menntunartækifæri, 

stjórnmálaþátttöku og völd kvenna innan stjórnkerfisins, og lífslíkur. Ísland er í efsta 

sæti að þessu sinni, Finnland, Noregur og Svíþjóð raða sér í næstu þrjú sæti og 

Danmörk er í sjöunda sæti.
55

 Það er því ljóst að Norðurlöndin eru í fremstu röð. 

Spurningin er því hvort Norðurlöndin séu svo langt komin í jafnrétti kynjanna að 

kvenleg og karllæg einkenni starfa og málefnaflokka hafi misst merkingu sína í þeim 

skilningi að engu skipti fyrir mikilvægi og virði efnisins, af hvoru kyni 

einstaklingurinn sem tekur að sér starfið eða talar fyrir málaflokknum er.   
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NOREGUR 

Konur á þingi 

Í upphafi 20. aldarinnar voru konur í Noregi farnar að ókyrrast og þrýsta á um 

kosningarétt. Árið 1907 var þeim veittur takmarkaður réttur til að kjósa en hann náði 

eingöngu til kvenna sem áttu nægilegt fjármagn eða voru giftar mönnum sem áttu 

sömu upphæð. Á sama tíma öðluðust þessar konur rétt til þess að bjóða sig fram í 

kosningum og 1909 var norsk kona fyrst varaþingmaður. Hún tók sæti á Stórþinginu 

árið 1911. Tveimur árum síðar var hömlunum létt og allar norskar konur gátu þá bæði 

kosið og boðið sig fram til embættis, en það var ekki fyrr en 1921 sem að fyrsta konan 

var kjörinn þingmaður í Noregi.
56

   

Næstu 24 árin voru fulltrúar kvenna afar fáir, oft voru engar konur og þegar 

flest var á þessu tímabili sátu þrjár konur á þinginu. Tímabilið einkenndist af því að 

örfáar konur sem voru vel þekktar og metnar í samfélaginu voru kjörnar á þing. Oft 

voru þær í miklum metum vegna starfsheita sinna, t.a.m. voru þær prestar eða læknar. 

Konur frá Osló voru líklegri til þess að bjóða sig fram en konur frá öðrum hlutum 

Noregs.
57

 Þegar fyrsta konan tók sæti í ríkisstjórn Noregs árið 1945 jókst hlutfallið í 

þinginu þó nokkuð. Það ár sátu sjö konur á þingi, sem þá var fimm prósent af öllum 

þingfulltrúum.  

Fram að 8. áratuginum jókst hlutfallið jafnt og þétt upp í tæp 10 prósent. Upp 

úr 1960 hafði önnur bylgja femínisma þau áhrif að konur utan stjórnmálaflokkanna 

fóru að kalla eftir fleiri fulltrúum. Það var upphaf þess að konur fóru að líta á sjálfar 

sig sem sérstakan hagsmunahóp sem þyrfti fulltrúa til þess að berjast fyrir 

hagsmunum sínum á þingi.
58

 Á 8. áratuginum stökk hlutfallið úr tíu prósentum í 24 

prósent. Áður hafði sjaldan fleiri en ein kona verið á lista hvers stjórnmálaflokks. Árið 

1975 tóku fyrstu tveir flokkarnir upp kynjakvóta innan sinna raða, 

Sósíalistaflokkurinn og Frjálslyndi flokkurinn. Kvótarnir höfðu ekki mikil bein áhrif 

til að byrja með þar sem aðeins ein kona úr þessum tveimur flokkum komst á þing. En 
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óbeinu áhrifin urðu þau að Verkamannaflokkurinn bauð markvisst fram fleiri konur 

þar sem hinir vinstri flokkarnir höfðu sett konu í fyrsta sæti framboðslistans.
59

  

Árið 1981 urðu svo mikil vatnaskil í norskum stjórnmálum þegar fyrsta konan, 

Gro Harlem Brundtland, varð forsætisráðherra. Brundtland var afar áberandi á sviði 

stjórnmála í Noregi allan 9. áratuginn og vann mikið að því að auka þátttöku kvenna í 

stjórnmálum.
60

 Verkamannaflokkurinn, sem þá var stærsti stjórnmálaflokkur Noregs, 

ákvað svo að taka upp kynjakvóta árið 1983, og Brundtland er talin hafa verið mikill 

áhrifavaldur í þeirri ákvörðun. Þegar hingað var komið var kyn orðið að fyrsta 

þættinum sem hugað var að við uppröðun á lista, en ekki landfræðileg staðsetning eða 

starfsheiti eins og áður hafði verið.
61

 Í næstu kosningum árið 1985 voru konur í fyrsta 

skipti rúmlega þriðjungur þingmanna, og síðan þá hefur hlutfallið haldist á milli 30 og 

tæplega 40 prósenta. Í kosningunum 2009 hlaut hæsta hlutfall kvenna hingað til kjör, 

nú sitja 67 konur á norska þinginu sem er 39,6 prósent fulltrúa.  Athygli vekur að 

nánast engin framþróun hefur verið síðan um miðjan 9. áratuginn.  

Konur í ríkisstjórn 

Árið 1945 var Kirsten Haansten fyrsta konan til þess að starfa í norskri ríkisstjórn. 

Hún sat á þingi fyrir kommúnistaflokkinn og var aðstoðarráðherra í 

félagsmálaráðuneytinu. Síðan þá hefur alltaf að minnsta kosti ein kona setið í 

ríkisstjórn Norðmanna, en 20 ár liðu þar til að þær urðu fleiri en ein í sömu 

ríkisstjórn.
62

 Árið 1973 voru í fyrsta skipti þrjár konur í sömu ríkisstjórninni sem 15 

manns skipuðu. Hlutfall kvenna var því 20 prósent og næstu 13 árin hélst hlutfallið 

svipað, rétt undir og yfir 20 prósentum. Eins og áður sagði urðu miklar breytingar í 

norskum stjórnmálum árið 1986 þegar að kona, Gro Harlem Brundtland, gegndi í 

fyrsta sinn embætti forsætisráðherra. Það var svo í annarri ríkisstjórn Brundtland sama 

ár, að hlutfall kvenna í ríkisstjórninni var tvöfaldað frá því sem hafði verið árin áður, 

úr fjórum konum í átta. Þar með var hlufall kvenna orðið 44 prósent. Gro Harlem 

Brundtland er enn sem komið er eina konan sem hefur gegnt embætti forsætisráðherra 
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 Matland: 2004: 6. 
60

 Sama heimild: 1. 
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 Sama heimild: 6-7 
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 Heimasíða norsku ríkisstjórnarinnar, “Men and Women in Norwegian Governments 

1945-,” 

 http://www.regjeringen.no/en/the-government/previous-governments/the-structure-

of-the-registry/ministries-and-offices/offices/men-and-women-in-norwegian-

governments-s.html?id=586906 (sótt 30. ágúst 2010). 
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í Noregi. Eftir fordæmi ríkisstjórnar Brundtland voru næstu 20 árin svipuð. Algengast 

var að átta konur sætu í ríkisstjórn en í örfá skipti og í stuttan tíma í einu breyttist það 

í annars vegar sjö konur og hins vegar níu konur. Hlutfallið fór þó aldrei ofar en  47 

prósent. Í forsætisráðherratíð Jens Stoltenberg gerðist það í fyrsta sinn að konur voru 

fleiri í ríkisstjórn en karlar, tíu konur á móti níu körlum. Þetta entist þó í minna en 

mánuð árið 2007, þegar að hlutföllin snerust við og karlarnir urðu tíu en konurnar níu. 

Þann 20. október 2009 fjölgaði Stoltenberg ráðuneytunum um einn og í þá stöðu var 

kona valin. Í tæpt ár hafa því verið jafn margir karlar og konur í ríkisstjórn Noregs.  

Fylgni á milli þings og ríkisstjórnar 

Noregur hefur lengi verið í fremstu röð á heimsvísu hvað varðar hlutfall kvenna bæði 

á þingi og í ríkisstjórn. Í aldarfjórðung hefur landið verið meðal þeirra tíu landa sem 

hafa hæst hlutfall kvenna á þjóðþingum og síðustu 20 ár hefur hlutfall kvenna í 

ríkisstjórninni aldrei farið neðar en 40 prósent.
63

 Margir vilja eigna þessar staðreyndir 

því að kynjakvótar voru teknir upp í norskum stjórnmálaflokkum. Það var hins vegar 

ekki gert fyrr en konur höfðu unnið sér nokkuð brautargengi í norskum stjórnmálum, 

t.a.m. skipuðu konur 25 prósent þingsæta norska verkamannaflokksins áður en hann 

tók upp kynjakvóta innan sinna raða. Í þessu tilfelli, og öðrum skandinavískum 

tilfellum, voru kynjakvótar næsta eðlilega skref eftir að fulltrúar kvenna höfðu náð 

talsvert háu hlutfalli miðað við önnur lönd, sem kom í kjölfar þess að konur höfðu náð 

árangri í að auka hlut kvenna á þingi.
64

 

                                                
63
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64
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Mynd 1. Hlutfall kvenna á norska þinginu og í norskum ríkisstjórnum frá 1945-

2009.
65

 

 

 

Á myndinni sést að hlutfall kvenna í ríkisstjórn hefur ekki endurspeglað hlutfall þeirra 

á þingi á tveimur mjög ólíkum tímabilum. Fyrra tímabilið er árið 1961 þegar að fjöldi 

kvenna á þingi jókst úr tíu konum í 13 sem færði hlutfallið í þinginu upp fyrir 

hlutfallið sem ein kona í ríkisstjórn gaf. Fram að árinu 1977 má þó sjá að hlutfallið í 

ríkisstjórninni eykst jafnt og þétt í samræmi við aukningu þingsæta sem konur hlutu. 

Seinna tímabilið nær yfir lengri tíma og munurinn á hlutfallinu er mestur árið 1981 

þegar að konur fengu 25,8 prósent þingsæta en einungis tvær konur sátu í 

ríkisstjórninni. Þetta breyttist þó í lok árs þegar að tvær konur í viðbót fengu 

ráðherrastóla. Stökkið gríðarháa er verk Gro Harlem Brundtland, en hún tvöfaldaði 

fjölda kvenna í ríkisstjórninni úr fjórum í átta árið 1986. Tíundi áratugurinn er 

tíðindalítill en nýjasta breytingin er sú að í dag sitja jafn margar konur og karlar í 

ríkisstjórn Noregs þó svo að konur skipi einungis tæplega 40 prósent þingsætanna.  

Hvers konar ráðherrar? 

Á síðustu tuttugu árum hafa sjö einstaklingar gegnt embætti fjármálaráðherra, sex 

karlmenn og ein kona. Kristin Halvorsen tók við embættinu árið 2005 og gegndi því í 

fjögur ár, en þá tók hún við menntamálaráðuneytinu. Halvorsen var fyrsti kvenkyns 

fjármálaráðherra Norðmanna. Hún hafði setið á þingi í 16 ár þegar hún tók við 

                                                
65

 Heimasíða norsku ríkisstjórnarinnar, “Men and Women in Norwegian Governments 

1945-,” og heimasíða norska þingsins, “Kvinner på Stortinget.” 
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embættinu en aldrei setið áður í ríkisstjórn. Embætti utanríkisráðherra var skipað 

karlmanni öll 20 árin sem skoðuð voru og reyndar hefur engin kona gegnt þessu 

embætti í Noregi. Menntamálaráðuneytinu var stýrt af karlmönnum 16 af 

síðastliðnum 20 árum. Einungis ein kona sat í ráðherrastólnum, frá 2001 til 2005. 

Konur stýrðu félagsmálaráðuneytinu frá 1990 til 2005 en karlmaður tók við 

embættinu í ríkisstjórninni sem situr enn.  

DANMÖRK 

Konur á þingi 

Danskar konur fengu rétt til þess að kjósa og bjóða sig fram í þingkosningum árið 

1915. Í kosningunum 1918 voru 41 af 402 frambjóðendum konur. Fjórar þeirra voru 

kjörnar á þingið og fimm aðrar hlutu kjör inn í landsþingið sem þá var önnur deild 

danska þingsins. Nina Bang var ein kvennanna sem fékk sæti á landsþingi. Í kjölfarið 

var hún valin inn í ríkisstjórn og gegndi embætti menntamálaráðherra. Bang var fyrsta 

konan til þess að gegna ráðherradómi í heiminum.
66

 Fordæmi hennar var þó ekki fylgt 

fyrr en rúmlega tuttugu árum síðar. Á meðan var hlutfall kvenna á þingi 1-3%, en 

1945 tvöfaldaðist sá fjöldi kvenna sem mestur hafði verið nokkru sinni á þinginu og 

átta konur voru kjörnar, sem þá gaf hlutfallið 5,4 prósent. Á næstu tuttugu árum reis 

hlutfallið upp í tíu prósent, og þá fóru hlutir að gerast. Á 7. og 8. áratuginum efldist 

kvennabaráttan í Danmörku til muna. Nokkrir stjórnmálaflokkar tóku upp reglur um 

kynjakvóta og árið 1972 var konu í fyrsta sinn leyft að taka sér fæðingarorlof frá 

þingmennsku.
67

 Í byrjun áratugarins var hlutfall kvenna á þingi 17,1 prósent en árið 

1979 var það komið upp í 24 prósent. Líkt og á öðrum Norðurlöndum var umræðan 

um jafnrétti orðin sjálfsögð innan stjórnmálanna á 9. áratuginum og var málaflokkur 

sem stjórnmálamenn fóru sífellt meir að huga að. Jafnréttisstefna Danmerkur var 

mótuð og lög um jafnt hlutfall kynjanna við val í opinberar nefndir tóku gildi. Konur 

urðu í fyrsta sinn þriðjungur þingmanna árið 1990. Síðan þá hefur hlutfallið haldist 

fyrir ofan þriðjungshlutinn og hæst er það núna, en í dag eru 38 prósent þingmanna 

konur. 
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 Heimasíða danska þingsins, “Kvinder i Folketinget,” 

http://www.ft.dk/Dokumenter/Publikationer/Folketinget/~/media/Pdf_materiale/Pdf_p
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 Áður höfðu konur þurft að tilkynna veikindi þegar að þær urðu léttari.  

Sama heimild. 
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Konur í ríkisstjórn  

Árið 1957 tók þriðja konan sæti í danskri ríkisstjórn. Síðan þá hefur ávallt að minnsta 

kosti ein kona gegnt ráðherradómi. Fyrsta konan á heimsvísu til þess að sitja í 

ríkisstjórn var dönsk, en engu að síður hafa Danir verið eftirbátar Norðmanna þegar 

kemur að hlutfalli kvenna í ríkisstjórnum. Takmarkaðar upplýsingar eru til um þróun 

ráðherradóms danskra kvenna og því er skýrast að líta á myndina sem sýnir okkur 

hlutfall kvenna á þingi og í ríkisstjórn.  

 

Mynd 2. Hlutfall kvenna á danska þinginu og í dönskum ríkisstjórnum frá 1957-

2010. 

 

 

Á myndinni sést að hlutfall kvenna í ríkisstjórn endurspeglaði ekki fjölda kvenna á 

þingi fyrr en árið 1994, með einni undantekningu árin 1975-1977. Athyglisvert er að 

mikil stöðnun og jafnvel varð bakslag frá 1975 og fram til upphafs tíunda áratugarins, 

en á sama tíma í Noregi jókst hlutfall kvenna á þingi og í ríkisstjórn gríðarlega. Mikið 

stökk varð þó þegar aðeins var liðið á tíunda áratuginn.  Árið 1990 náðu konur rétt 

tæpum þriðjungi þingsæta í fyrsta sinn, fjórum árum seinna varð hlutfall kvenna í 

ríkisstjórninni hærra en þeirra sem sátu á þingi og það fyrirkomulag hefur haldist 

síðustu sextán árin.  
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Hver konar ráðherrar? 

Karlmaður gegndi embætti fjármálaráðherra í nítján af þeim tuttugu árum sem skoðuð 

voru. Pia Gjellerup tók við embættinu í desember 2000 og gegndi því í tæpt ár eða 

fram í nóvember 2001. Utanríkisráðuneytinu hefur verið stýrt af karlmanni í öll 

tuttugu árin frá 1990-2010. Engin kona hefur nokkru sinni gegnt þessu embætti í 

Danmörku. Menntamálaráðuneytið hefur haft karlmann við stjórnina í fimmtán ár en 

konu í fimm ár. Félagsmálaráðuneytinu var stýrt af konu í nítján ár af tuttugu en 

karlmanni í eitt ár. 

ÍSLAND 

Konur á þingi 

Konur fengu kosningarétt á Íslandi þann 19. júní árið 1915. Þau takmörk voru þó á að 

einungis konur sem voru fjárráða og 40 ára og eldri gátu kosið, en þessi 

aldurstakmörkunarregla átti sér ekki fyrirmynd annars staðar.
68

 Fyrsta konan var þó 

ekki kjörin á þing fyrr en 1922 þegar að Ingibjörg H. Bjarnason settist á þing. Hlutfall 

kvenna á þingi var þá tvö prósent, og þessi tala breyttist ekki mikið næstu fimmtíu 

árin. Fram til ársins 1971 sátu aldrei fleiri en tvær konur í einu á Alþingi, oft ein og 

stundum engin. Kjörtölur allan 8. áratuginn hleyptu þremur konum inn á þing, en 

hlutfallið var þá fimm prósent. Þetta var á sama tíma og mikil vitundarvakning var í 

Noregi og Danmörku, í lok sama áratugar var hlutfall kvenna á norska þinginu t.a.m. 

24 prósent. Atburðir sem kölluðu á eflingu kvenréttindabaráttunnar áttu sér stað í 

íslensku samfélagi á þessum tíma en skiluðu sér ekki í kjörtölum til Alþingis fyrr en í 

kosningunum árið 1983. Kvennafrídagurinn sem haldinn var árið 1975, þegar allt að 

90 prósent íslenskra kvenna lögðu niður vinnu sína, varð til þess að samfélagið áttaði 

sig á mikilvægi kvenna og mikilvægi þess að jöfnuður væri á milli kynjanna. Árið 

1980 var svo Vigdís Finnbogadóttir kosin forseti lýðveldisins, fyrst kvenna og sú eina 

hingað til. Í sveitarstjórnarkosningunum sem haldnar voru tveimur árum síðar buðu 

sérstök kvennaframboð fram lista í Reykjavík og á Akureyri. Í kjölfarið varð 

Kvennalistinn til og sá listi bauð fram í þingkosningum 1983 og fékk 5,5 prósent 

atkvæða og þrjá fulltrúa kjörna. Sex aðrar konur voru kjörnar frá öðrum flokkum og 
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 Alþingi, “Handbók Alþingis 2009,”  

http://www.althingi.is/pdf/handbok2009.pdf (sótt 30. ágúst 2010) og  

Auður Styrkársdóttir, “Staða kvenna á Alþingi,” (grein kynnt á Vestnorrænu 

kvennaráðstefnunni, Reykjavík, 7. júní 2010).  
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heildarhlutfall kvenna á Alþingi þetta tímabil var því 15 prósent, sem var 10 prósenta 

stökk. Óbein áhrif kvennaframboðanna urðu til þess að fleiri konur voru á 

framboðslistum hinna stjórnamálahreyfinganna.
69

 Fjórum árum síðar hækkaði 

hlutfallið upp í rúmlega 20 prósent og reis svo hægt og þétt um tvö prósent í einu 

allan 10. áratuginn. Fyrstu kosningarnar þar sem að konur náðu meira þriðjungi sæta á 

Alþingi voru árið 1999, þá fengu konur tæplega 35 prósent þingsæta. Til samanburðar 

gerðist það 14 árum eftir að Norðmenn náðu sama árangri og níu árum eftir að Danir 

gerðu slíkt hið sama. Í næstu kosningum sem haldnar voru 2003 féll hlutfallið aftur 

niður fyrir þriðjunginn í 30 prósent þingsæta. Næstu kosningar sýndu svipaða tölu, 

tæplega 32 prósent, en það var ekki fyrr en eftir að efnahagshrun hafði orðið á Íslandi 

og háværar kröfur um meiri aðkomu kvenna að öllum þáttum samfélagsins voru uppi, 

að hlutfall kvenna á þingi tók aftur stökk og var 42,9 prósent í síðustu þingkosningum 

árið 2009.
70

  

Konur í ríkisstjórn 

Það liðu 66 ár frá því að stjórnarráðið var stofnað árið 1904 þar til að kona gegndi 

ráðherradómi. Fyrsta konan sem skipuð var í ríkisstjórn var Auður Auðuns sem 

gegndi embætti dóms- og kirkjumálaráðherra frá 1970 til 1971. Hún hafði setið á 

þingi fyrir Sjálfstæðisflokkinn í ellefu ár þegar hún tók við embættinu.
71

 Auður var 

einnig fyrsta konan til þess að útskrifast sem lögfræðingur á Íslandi, sem og fyrsti 

kvenkyns borgarstjóri Reykjavíkur.
72

 Ólíkt Noregi þurfti aðra tilraun til þess að festa 

viðveru kvenna í ríkisstjórn. Næsta konan í ríkisstjórn sat fyrst frá 1983 til 1985 og 

svo aftur til 1987. Á milli höfðu liðið tólf ár án þess að Íslendingar hefðu kvenkyns 

ráðherra. Eftir þetta hefur alltaf að minnsta kosti ein kona setið við 

ríkisstjórnarborðið. Næstu tólf árin var þó einmitt alltaf einungis ein kona sem gegndi 

ráðherraembætti í einu. Hlutfall kvenna í ríkisstjórn var því 9-10 prósent eftir fjölda 

ráðuneyta, á meðan hlutfall kvenna á þingi hækkaði jafnt og þétt úr 20 prósentum upp 

í 30 prósent. Þegar að konur náðu í fyrsta sinn meira en þriðjungi þingsæta árið 1999 

urðu loks breytingar á fjölda kvenna í ríkisstjórn, í fyrsta sinn áttu Íslendingar fleiri en 
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 Auður Styrkársdóttir og Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, “Kön och makt i isländskt  
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Anita Nyberg, (Kaupmannahöfn: Norræna ráðherraráðið, 2010), 132-133. 
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 Íslenska alfræðiorðabókin A-G. (Reykjavík: Bókaútgáfan Örn og Örlygur, 1990), 
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einn kvenkynsráðherra. Þrjár konur voru skipaðar í ríkisstjórnina sem hækkaði 

hlutfallið upp í 25 prósent. Þegar að tími ráðuneytisins var rétt hafinn síðla árs 1999 

varð breyting í ráðherraliðinu og fjórða konan bættist við sem þýddi að í fyrsta sinn 

endurspegluðu fulltrúar kvenna í ríkisstjórn hlutfall þeirra á Alþingi. Þessi staða entist 

í tvö ár og næstu fimm árin eftir það voru ávallt þrjár konur í ráðherraliðinu fyrir utan 

stutt tímabil þegar að nýtt ráðuneyti var nýskipað árið 2003 að einungis tvær konur 

voru í tólf manna ríkisstjórn. Aftur urðu kvenkynsráðherrar einn þriðji af ríkisstjórn, 

þ.e. fjórar konur, frá 2006 fram að hruni ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og 

Samfylkingar sem varð í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Krafan um aukinn þátt 

kvenna alls staðar í samfélaginu og sér í lagi í æðstu stöðum var gríðarlega hávær í 

íslensku samfélagi í kjölfar hrunsins.
73

 Minnihlutastjórn vinstri flokka tók við þegar 

að fyrrnefndu stjórnarflokkarnir slitu samstarfi sínu og í fyrsta sinn var jafnt 

kynjahlutfall í íslenskri ríkisstjórn, fimm konur og fimm karlar. Auk þess varð 

Jóhanna Sigurðardóttir fyrsta konan til þess að gegna embætti forsætisráðherra. Eftir 

þingkosningarnar um vorið 2009 þar sem að konur voru tæplega 43 prósent af 

kjörnum fulltrúum, mynduðu sömu flokkar aftur ríkisstjórn sem að fækkaði konum 

um eina. Í upphafi stjórnarsamstarfsins voru því fimm konur ráðherrar, en í október 

2009 urðu breytingar á ráðherraliði sem urðu til þess að í kynjahlutföllin jöfnuðust 

aftur.
74

 

Fylgni á milli þings og ríkisstjórnar 

Leið Íslands til aukinnar þátttöku kvenna í stjórnmálum var töluvert hægfarnari og 

byrjaði heldur síðar en leiðir Noregs og Danmerkur. Ísland var talið eftirbátur hinna 

skandinavísku landanna um tíma og bent var á lágt hlutfall kvenna í ríkisstjórnum.
75

 

Hægt er að sjá tengsl kvennahreyfinga við þau framfaraskref sem urðu með nokkru 

millibili í íslenskum stjórnmálum. T.a.m. bauð Ingibjörg H. Bjarnason, fyrsta 

þingkonan, sig fram fyrir kvennaframboð og slík framboð voru þekkt í 

sveitarstjórnakosningum. Vinna Rauðsokka á 8. áratuginum og kvennaframboð í 

byrjun 9. áratugarins ollu því að fleiri konur buðu sig fram, voru settar á framboðslista 
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og kosnar á þing. Þriðja framfaraskrefið var svo einnig kröfum um aukna þátttöku 

kvenna að þakka þó að hún hafi ekki komið frá sérstakri kvennahreyfingu heldur 

samfélaginu öllu í kjölfar efnahagshrunsins 2008.
76

  

 

Mynd 3. Hlutfall kvenna á Alþingi og í íslenskum ríkisstjórnum frá 1959-2009. 

 

 

Á myndinni sést að öfugt við Noreg gerist það ekki fyrr en árið 2003 að hlutfall 

kvenna í ríkisstjórn endurspeglar eða er hærra en hlutfall kvenna á þingi. 

Undantekningin á þessu er þegar að Auður Auðuns gegndi ráðherraembætti því þá 

voru einungis þrjár konur á Alþingi. Saga Noregs er sú að á tveimur tímabilum 

endurspeglaði hlutfallið í ríkisstjórninni ekki hlutfallið á þinginu, á Íslandi er þetta 

þveröfugt. Munurinn er mestur þegar fjöldi kvenna á ríkisstjórninni helst nánast hinn 

sami í rúmlega tíu ár á meðan kvenkyns þingmönnum fer ört fjölgandi.  

Hvers konar ráðherrar? 

Fjármálaráðuneytinu var stýrt af karlmanni öll 20 árin og hægt er að leita lengra aftur 

því að kona hefur aldrei verið fjármálaráðherra á Íslandi. Utanríkisráðherra var 

karlmaður í 17 af 20 árum, tvær konur gegndu embættinu í samtals þrjú ár. 

Menntamálaráðuneytið skiptist þannig að konur voru við stjórnvölinn í sjö ár en 

karlar í 13 ár. Félagsmálaráðuneytið skiptist alveg eins. 
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SAMANBURÐUR LANDANNA 

Danmörk, Ísland og Noregur eru meðal þeirra landa þar sem þátttaka kvenna á 

stjórnmálasviðinu er með hvað bestum hætti. Meðaltal hlutfalls kvenna á þjóðþingum 

allra landa er 19,2 prósent en í löndunum sem hér eru til umfjöllunar er hlutfallið rétt 

undir og rétt yfir 40 prósentum svo ljóst er að þau endurspegla ekki stöðu kvenna í 

stjórnmálum á heimsvísu.
77

 Hlutdeild kvenna í ríkisstjórnum hefur verið mismikil 

eftir löndum, en nú er svo komið að í öllum þremur löndunum sitja konur í minnst 40 

prósent ráðherrastólanna. Þrátt fyrir langa sögu kvenréttindabaráttu, nokkuð mikla 

þátttöku kvenna í stjórnmálum og almenna umræðu um mikilvægi þess að bæði kyn 

taki þátt í stjórn landsins virðist það vera svo að málaflokkar séu að einhverju leyti 

kynjaskiptir, sumir eru mjúkir og aðrir harðir.  

 

Mynd 4. Konur og karlar sem fjármálaráðherrar í Danmörku, Íslandi og Noregi 

frá 1990-2010. 
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Mynd 5. Konur og karlar sem utanríkisráðherrar í Danmörku, Íslandi og Noregi 

frá 1990-2010. 

 

 

 

Hér að ofan má sjá samanburð á hlutföllum kynjanna í hörðu ráðuneytunum. Eins og 

sést á myndinni komu konur lítið við sögu í fjármálaráðuneytum landanna. Kona 

gegndi embættinu í eitt ár í Danmörku, fjögur ár í Noregi og engin kona gegndi því á 

Íslandi. Utanríkisráðuneytið er jafnvel enn einhæfara, þar sem tvö af þremur löndum 

höfðu aldrei konu í forystu (og hafa reyndar aldrei haft). Tvær konur hafa gegnt 

embættinu á Íslandi, þær Valgerður Sverrisdóttir og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. 

Færa má rök fyrir því að þær falli báðar í flokk kvenna sem fá úthlutaðri ábyrgð eftir 

að hafa uppfyllt ákveðin skilyrða sem gilda bara fyrir kvenkyns stjórnmálamenn. 

Dönsk rannsókn sýndi t.a.m. að konur sem fengju æðstu og ábyrgðarfullar stöður 

hefðu áður gegnt hærri stöðum en karlar sem fengu sömu störf.
78

 Ennfremur er talið 

að konur þurfi fremur að sanna að þær séu góðir leiðtogar en að karlar séu álitnir vera 

það þar til að þeir afsanni það.
79

 Ingibjörg Sólrún hafði áður verið borgarstjóri í 

Reykjavík og var einnig formaður annars stærsta stjórnmálaflokks Íslands, 

Samfylkingarinnar. Valgerður var iðnaðar- og viðskiptaráðherra í tæp sex ár áður en 

hún tók við utanríkisráðuneytinu. Báðar konurnar höfðu því sýnt að þær hefðu til að 

bera ákveðna eiginleika sem þarf til þess að veita slíku ráðuneyti forystu, en almennt 

álit á konum er það að slíkir eiginleikar, líkt og harka og festa, séu ekki hluti ef 
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hefðbundnum kvenlegum kostum heldur karllægum.
80

 Mjúku ráðuneytin voru ekki 

jafn afgerandi í kynjaskiptingunni eins og sést hér að neðan. 

 

Mynd 6. Konur og karlar sem menntamálaráðherrar í Danmörku, Íslandi og 

Noregi frá 1990-2010. 

 

 

 

Menntamálaráðuneytið kemur öðruvísi út en höfundur hafði getið sér til um. Karlar 

hafa verið meirihluta tímans í forystu ráðuneytanna í öllum löndunum, öfugt við það 

sem áætlað var. Þegar að rök voru færð fyrir því að þessi málaflokkur væri slíkur að 

talið væri að kvenleg einkenni hentuðu vel til forystu í honum, hefur greiningin ekki 

verið rétt. Rökin voru þau að meirihluti kennara eru konur og að umhyggja og 

þolinmæði væri tengd við menntun. Höfundur leit framhjá þeirri staðreynd að konur 

eru ekki í meirihluta kennara við háskóla, og að þær búa ekki við jafnrétti í 

háskólasamfélaginu sem er mjög karllægt eins og áður hefur komið fram.
81

 Í 

ritgerðinni var einnig rætt um að hlutfall kvenkyns kennara lækkaði eftir því sem á 

hærri kennslustig var komið, frá leikskóla upp í háskóla. Ef til vill er lit ið svo á að 

mikilvægi menntunar fari vaxandi með skólastigunum, og þar með séu 

virðingarverðari kennslustöður í háskóla en í grunnskóla. Þá má ímynda sér að 

menntamálaráðuneytið sé áframhald af þessu stigvaxandi mikilvægi og að almennt 

séu hærri kennslustig tengd við verkefni þess en þau lægri. Önnur skýring gæti verið 

sú að í menntamálaráðuneytinu blandist þörf fyrir karlmannleg og kvenleg gildi og að 
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hærra hlutfall karla í forystu ráðuneytanna síðustu ár skýrist af því að karlar höfðu 

hærra hlutfall í ríkisstjórnum allra landanna þessi tuttugu ár sem um ræðir.  

 

Mynd 7. Konur og karlar sem félagsmálaráðherrar í Danmörku, Íslandi og 

Noregi frá 1990-2000. 

 

 

 

Á myndinni sést að Noregur og Danmörk fylgja mynstrinu sem búist var við en Ísland 

gerir það ekki. Þátttaka kvenna í ríkisstjórn Íslands takmarkaðist við eina konu í einu 

þar til árið 1999 þegar að þrjár konur tóku sæti. Þetta gæti vissulega skekkt 

niðurstöðurnar þar sem öll ráðuneyti hafa haft karlmenn við stjórnina meirihlutann af 

þessum tuttugu árum, nema umhverfisráðuneytið sem kona hefur verið í forystu fyrir í 

ellefu ár. Noregur og Danmörk sýna niðurstöður sem frekar er hægt að byggja á 

tiltölulega jöfnu kynjahlutfalli þar sem hlutfall kvenna í ríkisstjórnum þeirra hefur 

verið hátt alveg frá byrjun 10. áratugarins.  
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UMRÆÐUR 

Svo virðist vera að þrátt fyrir mikla þátttöku kvenna í stjórnmálum á Norðurlöndunum 

gæti enn hefðbundinnar kynjaskiptingar innan málaflokka, að minnsta kosti hvað 

varðar ráðuneytin sem skoðuð voru. Eins og kom fram í rannsókn Fridkin og Kenney 

mótast hugmyndir fólks um hefðbundin kynjahlutverk í stjórnmálum á unga aldri. 

Richard E. Matland gerði rannsókn sem ætlað var að kanna hvort að sýnileiki 

kynjanna í stjórnmálum hefði áhrif á mótun hugmynda ungmenna um þátttöku kvenna 

og karla í stjórnmálum. Hugmynd hans var sú að þar sem að Noregur hafði hvað hæst 

hlutfall kvenna á öllum stjórnstigum mætti athuga hvort að aukinn sýnileiki kvenna 

yrði til þess að ímynd kvenna í stjórnmálum myndi breytast og rótgrónar hugmyndir 

um minni hæfni þeirra til slíkra starfa myndu hverfa.
82

 Þegar Matland framkvæmdi 

rannsóknina í byrjun 10. áratugarins var hlutfall kvenna á þingi 40 prósent og í 

ríkisstjórninni var það 48 prósent. Aukinheldur höfðu konur skipað margar æðstu 

stöður innan stjórnmálanna áratuginn áður, Gro Harlem Brundtland var 

forsætisráðherra og formaður stærsta stjórnmálaflokks Noregs og formenn tveggja 

annarra stjórnmálaflokka voru einnig konur.
83

  

Til þess að athuga hvort að tilgáta hans um að aukinn sýnileiki þýddi aukna trú 

á getu kvenna, framkvæmdi Matland rannsókn sem hann byggði á frægri rannsókn 

Virginu Sapiro frá 1981. Sapiro áttaði sig á því að ekki væri hægt að rannsaka minni 

vilja kjósenda til þess að velja konur með því að spyrja þá beint út um trú þeirra á 

getu kvenna annars vegar og karla hins vegar. Þá þegar höfðu rannsóknir sýnt að 

almenningur hafði ólíkar hugmyndir um getu kynjanna. Konur voru taldar hæfar til að 

sjá um málaflokka eins og menntun og velferðaraðstoð á meðan karlar þóttu betri 

kostur til að sjá um varnarmál, viðskipta- og atvinnumál og hagkerfið.
84

 Á þessum 

tíma hafði kvenréttindabarátta haft þau áhrif að almenningur var ekki jafn reiðubúinn 

og áður til að viðra skoðanir sínar (ef þær voru til staðar) um að konur væru óhæfari 

en karlar. Svörin sem hefðu fengist við beinar spurningar hefðu því að líkindum verið 
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lituð af því hvað teldust samfélagslega rétt svör.
85

 Sapiro hannaði því rannsókn sína 

þannig að þátttakendur lásu sömu ræðu frá frambjóðanda, en ræðan var merkt með 

kvenmannsnafni hjá helmingi þeirra og karlmannsnafni hjá hinum. Þannig kom í ljós 

að þátttakendur rannsóknarinnar lögðu ólíkt mat á frammistöðu ræðumannsins eftir 

því hvort þeir héldu að hann væri karl eða kona og höfðu minni trú á framgangi sumra 

stefnumála konunnar en karlsins.
86

 

Matland notaði sömu aðferð og Sapiro og bað þátttakendur í rannsókninni að 

velja annað hvort ræðu frá frambjóðanda Verkamannaflokksins eða frambjóðanda 

Íhaldsflokksins. Helmingur fékk svo ræður sem merktar voru konu og hinn 

helmingurinn fékk ræður merktar karlmanni. Rannsóknin var lögð fyrir unglinga á 2. 

skólastigi í Noregi. Matland vildi með þessu tryggja að reynsla þeirra og hugmyndir 

um stjórnmál hefðu mótast á 9. áratuginum þegar staða kvenna í norskum 

stjórnmálum var þegar orðin mjög sterk. Hugmynd hans var sú að vegna þess að 

unglingarnir höfðu alist upp við að sjá konur sem leiðtoga til jafns á við karla, væru 

þeir ólíklegri til þess að sjá konur í ramma hefðbundinna kynjahlutverka og hafa 

neikvæðar hugmyndir um getu kvenna í stjórnmálum.
87

 Matland bjóst við því að 

niðurstöður rannsóknarinnar yrðu ólíkar niðurstöðum Sapiro og annarra sambærilegra 

rannsókna sem framkvæmdar höfðu verið í Bandaríkjunum, vegna lítillar þátttöku 

kvenna í stjórnmálum þar í landi.
88

 Það kom á daginn að norsku unglingarnir voru 

mun jákvæðari í garð kvenkyns frambjóðendanna en þeir bandarísku. Þegar þeir voru 

beðnir um að meta hversu vel frambjóðandinn myndi standa sig sem þingmaður kom í 

ljós að þeir sem höfðu valið ræðu frá Íhaldsflokkinum gerðu engan greinarmun á 

kynjunum. Þeir sem lásu ræðu frá Verkamannaflokkinum töldu aftur á móti konuna 

verða hæfari þingmann en karlinn. Enginn munur var á mati þátttakendanna á hversu 

vel frambjóðendurnir myndu standa sig sem forsætisráðherrar.
89

 Aukinn sýnileiki 

virðist því vissulega hafa áhrif á að eyða hugmyndum um að annað kynið sé hæfara til 

þátttöku í stjórnmálum en annað.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sem vöktu þó mesta athygli höfundar snúa að 

mati þátttakendanna á ólíkri hæfni frambjóðendanna í tilteknum málaflokkum. 

Flokkunum var skipt í þrjá hluta; þá sem karlkyns frambjóðendur voru taldir hæfari í, 
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þá sem enginn munur var á kynjunum og þá sem kvenkyns frambjóðendurnir þóttu 

hæfari í. Þrátt fyrir að hafa lesið nákvæmlega sömu ræðuna töldu norsku unglingarnir 

konurnar hæfari í sumu og karlana í öðru. Flokkunin fylgdi hefðbundnum línum um 

eiginleika kynjanna, hvoru tveggja í málaflokkum sem ekki voru útlistaðir í ræðunum 

og í þeim sem voru ræddir. Unglingarnir sýndu fyrirfram mótaðar væntingar um hæfi 

kynjanna með því að telja konurnar hæfari í kvenréttindum og velferðarþjónustu við 

börn og karlana hæfari í varnarmálum, landbúnaði og utanríkisstefnu.
90

  Þetta sýnir að 

þótt einhver hluti hefðbundinna staðalímynda um konur og karla í stjórnmálum sé 

horfinn, e.t.v. vegna mikillar þátttöku kvenna í norskum stjórnmálum, eimir enn eftir 

af almennu skilgreiningunni um það að karlar geti gert sumt betur vegna meðfæddra 

eiginleika sinna og konur annað. Tæplega tuttugu ár eru síðan Matland gerði rannsókn 

sína en skipting kynjanna í hörðu og mjúku ráðuneytunum sem skoðuð voru bendir til 

þess að enn hafi sú breyting ekki orðið að einstaklingar í stjórnmálum séu ekki 

flokkaðir eftir kyngervi sínu. Utanríkis- og fjármálaráðuneytin eru enn álitin 

vettvangur karlmanna og félagsmálaráðuneytinu er oftar stýrt af konu.
91

  

Noregur er oft álitið það ríki sem hvað lengst er komið á veg í jafnrétti 

kynjanna, en fyrst að kynjaskipting í málaflokkum á sér þar enn stað má búast við því 

að sömu sögu sé að segja í öðrum ríkjum, þ.á.m. í Danmörku og á Íslandi. Þetta er 

staðfest í skýrslunni Kön och makt sem skoðaði valdajafnvægi kynjanna í mörgum 

þáttum samfélaga Norðurlandanna. Í skýrslunni kemur fram að nefndir sem fjalla um 

fjármál eru skipaðar mun fleiri körlum en konum í öllum ríkjunum nema Svíþjóð. 

Konur eru aftur á móti í miklum meirihluta í nefndum sem fjalla um félagsmál, 

velferð, heilbrigðismál og menningu.
92

 Fyrir utan Norðurlöndin er sömu sögu að 

segja. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins notaði BEIS-flokkunarkerfið til þess 

að skoða kynjaskiptingu í ráðuneytum aðildaríkjanna í skýrslunni Women and Men in 

Decision Making frá árinu 2007. Kerfið skiptir hlutverkum ríkisins í fjóra flokka, 

grundvallar starfsemi (e. basic functions), hagkerfi (e. economy), innviðir ríkisins (e. 

infrastructure) og félags- og menningartengd mál (e. socio-cultural functions).
93

 Í 
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2010), 30. 
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skýrslunni kemur fram að árið 1999 voru 48 prósent kvenkyns ráðherra í 

Evrópusambandsríkjum í forsvari fyrir félags- og menningartengd ráðuneyti. Málefni 

sem eru á könnu þeirra eru t.a.m. málefni aldraðra, velferðaraðstoð, 

heilbrigðisþjónusta, fjölskyldu- og barnamál, menning o.fl. Fjórðungur kvennanna 

voru ráðherrar í ráðuneytum grundvallar starfsemi sem m.a. sjá um utan- og 

innanríkismál og dómsmál. Tæplega 15 prósent ráðherranna gegndu embættum í 

ráðuneytum tengdum hagkerfinu sem sjá um fjármál, viðskipta og iðnað svo dæmi séu 

tekin.
94

 Í skýrslunni kemur fram að þótt ekkert formlegt stigveldi ráðuneyta sé til séu 

utanríkis- og fjármálaráðuneytin yfirleitt þau sem njóta mestrar virðingar, en þau falla 

bæði í flokka BEIS-kerfisins þar sem konur hafa fæsta fulltrúa.
95

 Af þessu má dæma 

að staðalímyndir kynjanna í stjórnmálum séu við lýði í Evrópusambandsríkjunum þar 

sem karlar gegna frekar þeim stöðum sem teljast mikilvægar og tengdar eru við 

karlmennsku á meðan finna má konur í stöðum sem tengjast hefðbundnum kvenlegum 

eiginleikum.  
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 Sama heimild: 27.  
95

 Sama heimild: 28. 
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LOKAORÐ 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um þær staðalímyndir sem karlar og konur bera 

vegna eiginleika sem almenningur tengir við kynin. Þessir eiginleikar flokka 

einstaklinga þannig að helmingur mannkyns er talinn hæfari til að gegna ákveðnum 

störfum og hinn helmingurinn er talinn hæfari til að gegna allt öðrum störfum. Mjúkir 

og móðurlegir eiginleikar eru tengdir við konur og harðir og sterklegir eiginleikar við 

karla. Þetta á sér stað í stjórnmálum líkt og í öðrum þáttum samfélaga. Spurningunum 

sem varpað var fram í upphafi ritgerðarinnar snerust um það hvort að 

staðalímyndirnar væru það sterkar að hægt væri að spá fyrir um staðsetningu 

kynjanna í störfum þeirra í stjórnmálum. Ýmsar ástæður gætu verið fyrir því að svarið 

virðist að hluta til vera jákvætt. Í samanburði á milli Íslands, Danmerkur og Noregs 

kom í ljós að ráðuneytin sem annars vegar voru mjúk og kvenleg og hins vegar hörð 

og karlleg, voru mjög kynjaskipt. Svo virðist vera að fastmótaðar hugmyndir sem 

rótgrónar eru í samfélögum valdi því að fólk hugsar um störf kvenna og karla í 

stjórnmálum út frá fyrirfram mótuðum væntingum sínum. Fólk væntir þess að 

karlmenn séu harðari í horn að taka og henti þar af leiðandi betur til forystu í 

utanríkisráðuneytum. Að sama skapi væntir það þess að konur séu þolinmóðar og 

umhyggjusamar og að þeim henti vel að hugsa um velferðarmál og fara fyrir 

félagsmálaráðuneyti, svo dæmi séu tekin. Sýnileiki kvenna í stjórnmálum virðist engu 

að síður hafa einhver áhrif á þessar staðalímyndir, eins og rannsókn Matland sýndi. Ef 

til vill þurfa konur að hafa gegnt stöðunum sem þær hafa lítinn aðgang að í dag, til 

þess að fólki þyki eðlilegt að alls konar fólk með ólíka stjórnunarhætti geti verið 

leiðtogar. Þannig mætti ætla að aukinn sýnileiki og tækifæri fyrir konur til þess að 

„sanna sig‟ yrði til þess að þær yrðu valdar jafnt á við karlmenn í ráðuneyti líkt og 

utanríkisráðuneytið sem hefur verið algert karlaveldi í Danmörku og Noregi hingað 

til. Spurningin er þó hvort að það sé þjóðfélagslega hagkvæmt að bíða eftir því að 

konur verði jafn sjálfgefið val og karlar í ráðuneyti á borð við þau fyrrnefndu. Það 

gæti tekið óskaplega langan tíma, jafnvel á Norðurlöndunum þar sem að 

stjórnmálaleg staða kvenna er sterk. Kynjakvótar hafa greitt leið hæfra kvenna í æðstu 

stöður fyrirtækja og inn á framboðslista stjórnmálaflokkanna. Í samhengi 

kynjaójöfnuðar í málaflokkum eru þeir samt e.t.v. ekki rétta leiðin til þess að knýja á 

um breytingar. Hugmyndirnar um hefðbundnu kynjahlutverkin verða til á unga aldri, 
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og þó svo að gott og gilt sé að einstaklingar auðveldi sér að skilja samfélagið með því 

að gera skýran greinarmun á því sem er kvenlegt og karlmannlegt, má það ekki leiða 

til þess að konur  og sjónarmið þeirra útilokist markvisst frá þátttöku í mikilvægri 

stefnumótun ólíkra málaflokka í stjórnmálum. 
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