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Ágrip 

Í þessari ritgerð eru kynntar niðurstöður rannsóknar á viðhorfum og reynslu 

kvenna sem starfa eða hafa starfað sem kjörnir fulltrúar í sveitarstjórnum eða 

sem fulltrúar flokka í nefndum og ráðum á sveitarstjórnarstiginu. Mun meiri 

hreyfanleiki hefur verið á konum en körlum inn og út úr sveitarstjórnum og 

mikilvægt að skoða mögulegar ástæður þess. Við rannsóknina var eigindlegri 

aðferðafræði beitt og gagna aflað með viðtölum við 14 konur úr ólíkum flokkum 

sem starfa eða hafa starfað á sveitarstjórnarstiginu. Markmið rannsóknarinnar 

var að öðlast þekkingu á stjórnmálakerfinu, reglum og vinnubrögðum innan 

stjórnmálaflokka og starfsumhverfi sveitarstjórnarstigsins. Viðhorf kvenna til 

ofangreindra þátta voru rædd og áhrif þeirra á vinnumenningu, tækifæri og 

stöðu kvenna innan skipulagsheildanna í von um að geta varpað ljósi á ástæður 

þess að konur endast skemur í starfinu en karlar.  

Megin niðurstöður rannsóknarinnar eru að vinnumenning á sveitarstjórnar-

stiginu er mótuð samkvæmt hefðbundnum hugmyndum um leikreglur 

stjórnmálanna, sem eru betur sniðnar að körlum en konum. Þessar hugmyndir 

hafa áhrif á viðhorf og stöðu kvenna innan pólitískra skipulagsheilda þar sem 

konur upplifa oft ákveðnar hindranir eins og þöggun, útilokun frá valdastöðum og 

ákveðið virðingaleysi við málaflokka sem konur vinna fremur að en karlar. Ljóst er 

að konur hafa áhuga á stjórnmálastarfi en þær telja sig oft hafa komist að vegna 

utanaðkomandi þrýstings á flokkana um aukinn sýnileika kvenna en ekki vegna 

persónulegra eiginleika eða mannkosta. Konurnar vilja sjá ákveðnar breytingar 

hvað varðar vinnulag í pólitískum skipulagsheildum þar sem meiri áhersla þarf að 

vera á samvinnu, gegnsæi, sveigjanleika og lýðræðisleg vinnubrögð. Slíkar 

breytingar myndu laða fleiri konur að stjórnmálastarfi og lengja starfstíma þeirra.  
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Abstract 

This thesis presents the findings of a study on the experience and views of 

women who have worked and are working as elected officials in municipal 

councils or nonelected officials in municipal committees. Women have for many 

years averaged a shorter tenure, as elected officials, than men. Therefore it is 

important to search for possible explanations for their increased turnover. The 

thesis is conducted according to qualitative methodology and is based on 

interviews with fourteen women who work or have worked for different political 

parties in municipalities. The aim of the thesis was to identify the structure, rules 

and procedures in political parties and municipalities as a workplace. The 

women´s ideas about these work-related factors were discussed and the ways 

they affect work culture and women´s opportunities and status. The findings are 

then used to cast a light on reasons for the shorter tenure of women as elected 

officials in municipalities.  

 The main findings show that the work culture in municipalities reflects 

cultural ideas about the rules of the game in political settings which seem more 

suitable for men than women. These ideas affect the views and experience of 

women in political institutions where they experience hindrances like reticence, 

exclusion from power and decreased value of the issues they represent. It is 

obvious that women are interested in political work but they claim that the 

political parties are interested in them as political candidates because of outside 

pressure to present women, not because of their personal abilities or qualities. 

The women would like to see changes in the work and procedures of political 

institutions where more emphasis is on collective work, transparency, flexibility 

and democracy. Such changes would increase women’s participation in politics at 

the municipal level as well as lengthening their tenure. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er metin til 30 eininga og er lokaverkefni í mastersnámi í opinberri 

stjórnsýslu með sérhæfingu á sviði hagnýtra jafnréttisfræða. Ég vil fyrst og fremst 

þakka konunum sem gáfu sér tíma til að hitta mig og ræða við mig um sína 

reynslu og viðhorf til stjórnmálastarfa á sveitarstjórnarstiginu. Samtöl við þessar 

konur voru mjög lærdómsrík og ánægjuleg og vil ég þakka þeim það traust sem 

þær hafa sýnt mér. Leiðbeinandi minn var Þorgerður Einarsdóttir og vil ég þakka 

henni stuðning og góðar leiðbeiningar. Ég vil einnig þakka Hjálmari G. Sigmarssyni 

og Hugrúnu R. Hjaltadóttur fyrir stuðning, ábendingar og gott veganesti á fyrstu 

stigum ritgerðarvinnunnar. Einnig vil ég þakka Astridi M. Magnúsdóttur fyrir 

aðstoð við gerð heimildaskrár, Tryggva Hallgrímssyni fyrir tæknilega aðstoð og 

Kristínu Ástgeirsdóttur fyrir yfirlestur, góðar ábendingar og stuðning. Sérstaklega 

vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þolinmæði og ómetanlegan stuðning á 

álagstímum verkefnaskila. 
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1. Inngangur 
Hlutfall kvenna í sveitarstjórnum á Íslandi hefur hækkað hægt frá því að 

meginþorri kvenna fékk formleg réttindi til að bjóða sig fram til sveitarstjórna 

árið 1908 en þau réttindi öðluðust konur eftir mikla baráttu fyrir auknum 

sýnileika, aukinni aðkomu að ákvarðanatöku og þátttöku í stefnumótun fyrir sitt 

samfélag. 

Konur eru nú um 40% kjörinna fulltrúa í sveitarstjórnum á Íslandi og hefur 

fjölgun þeirra verið mjög hæg miðað við hátt menntunarstig og atvinnuþátttöku 

kvenna hérlendis (Hagstofa Íslands, 2010; Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg 

Lilja Hjartardóttir, 2009). Stjórnmálaflokkar hafa tekið kröfu almennings um 

sýnileika kvenna á stjórnmálasviðinu alvarlega. Á síðustu árum hafa vart sést 

einkynja framboðslistar og flokkarnir hafa í auknum mæli tekið upp fléttulista 

eða sett fram reglur um kosningakvóta. Þrátt fyrir þau úrræði hafa konur átt 

erfitt með að komast til æðstu metorða innan stjórnmálaflokka þar sem þeim eru 

úthlutuð lægra sæti en körlum á listum og því hefur hlutur þeirra á sveitar-

stjórnarstiginu ekki vaxið eins mikið og annars. 

Hlutverk sveitarstjórnarstigsins hefur aukist mjög á síðastliðnum árum þar sem 

verksvið þess hefur orðið veigameira með tilfærslu stórra málaflokka til 

sveitarstjórna. Sveitarstjórnarstörf henta konum að mörgu leyti vel en á 

sveitarstjórnarstiginu fer fram nærþjónusta sem gerir að verkum að stjórnmála-

fólk getur haft aðsetur og starfað í sinni heimabyggð. 

Kveikjuna að þessu rannsóknarefni má rekja til könnunar Jafnréttisráðs árið 

1990 á viðhorfum og reynslu kvenna á sveitarstjórnarstiginu en niðurstöður 

þeirrar rannsóknar sýndu að 74% þeirra kvenna sem svöruðu voru nýjar í starfi og 

að stór hluti þeirra ætlaði ekki að gefa kost á sér næsta kjörtímabil eða var í vafa. 

Ástæðurnar sem þær báru við voru lítil áhrif, lítill stuðningur frá flokksfélögum og 

erfitt starfsumhverfi sem einkenndist m.a. af ógagnsæju ákvarðanaferli með 

aðkomu fárra einstaklinga, litlum stuðningi og erfiðum fundartímum (Stefanía 

Traustadóttir, 1990). 
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Þegar gögn frá Hagstofunni eru skoðuð aftur til ársins 1962 kemur í ljós að 

mun meiri hreyfanleiki er á konum en körlum inn og út úr sveitarstjórnum (sjá 

mynd 1 í viðauka). Árið 2010 voru 65% þeirra kvenna sem kjörnar voru til sveitar-

stjórnastarfa nýjar meðan sama tala hjá körlum var 52%. Því lék mér forvitni á að 

vita hvort konur hefðu svipaða reynslu og viðhorf til starfa á stjórnmálasviðinu 

árið 2011 og þær höfðu árið 1990 (Hagstofa Íslands, 2010). 

Í þessu verkefni verður skoðað hvernig hlutfall kvenna á sveitarstjórnar-

stiginu hefur þróast síðastliðin ár, hvað hefur haft áhrif á sýnileika þeirra og 

hvaða sýn og reynslu þær hafa af störfum í sveitarstjórnum. Einnig verður leitað 

svara við því hvort skipulagsheild sú sem stjórnmálamenn vinna innan hafi áhrif á 

sýnileika kvenna, samskipti kynjanna og starfstíma þeirra. Verkefnið byggir á 

eigindlegri rannsóknaraðferð sem fellst í viðtölum við 14 konur sem hafa starfað 

eða eru starfandi í sveitarstjórnum og nefndum auk þess sem leitað er eftir 

þekkingu í fræðigreinum og fyrri rannsóknum á viðhorfum og reynslu kvenna af 

störfum í sveitarstjórnum. Markmið rannsóknarinnar er að setja fram skýringu út 

frá viðtölunum á því hvers vegna konur endast skemur í sveitarstjórnarstörfum 

en karlar og setja þekkingu viðkomandi kvenna í samhengi við stöðu þeirra innan 

skipulagsheilda þannig að mögulega verði hægt að endurskoða 

skipulag/uppbyggingu þeirra.   

Upplýsingar um fjölda karla og kvenna í sveitarstjórnum má nálgast víða en 

við vitum minna um hvernig konum finnst að starfa á sviði stjórnmálanna, hvað 

þeim finnst áhugavert, skemmtilegt eða erfitt. Nauðsynlegt er að skoða viðhorf 

og reynslu þessara kvenna til að öðlast frekari þekkingu á því kerfi sem þær vinna 

innan. Sú staðreynd að meiri hreyfanleiki er á konum en körlum inn og út úr 

sveitarstjórnarstarfinu vekur spurningar um vinnuumhverfi og starfshætti innan 

skipulagsheilda sveitarstjórna og stjórnmálaflokka. Stjórnmálaflokkarnir hafa 

mikil áhrif á það hverjir bjóða sig fram, hverjir fara með völd, hvaða málaflokkar 

fá vægi og hvernig ákvarðanataka fer fram. Stjórnmálafræðingar sem rannsaka 

pólitískar skipulagsheildir með tilliti til sýnileika og tækifæra kynjanna leggja 

áherslu á að skoða valdastrúktúr, hugmyndafræði og samskipti fólks innan 

skipulagsheildanna en þessir þættir geta haft mikið að segja um starfsanda, 

vinnubrögð, reglur og viðmið sem hafa áhrif á tækifæri og líðan fólks innan þeirra 
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(Dahlerup, 1988; Mackay, Kenny og Chappell, 2010; Waylen, 2009; Alvesson og 

Billing, 1995). 

Þær konur sem ég ræddi við hafa allar reynslu af störfum í ákveðinni 

skipulagsheild og því er nauðsynlegt að skoða hvað hefur verið skrifað um 

skipulagsheildir, uppbyggingu þeirra, rammann sem þær skapa og áhrif þeirra á 

konur og karla og öfugt. 

Þegar ég hóf rannsóknina lagði ég upp með ákveðnar spurningar um 

skipulagsheildir eins og þá hvort hugmyndir innan skipulagsheilda endurspegli 

mögulega ákveðnar fyrirframgefnar hugmyndir um hlutverk kynjanna sem gera 

það að verkum að konum eru ákveðnar skorður settar. Hvort konur telji að þær 

geti haft áhrif á ákvarðanatöku innan flokka og í starfi kjörinna fulltrúa.Einnig var 

ég forvitin að vita hvort aukin þátttaka kvenna í sveitarstjórnum hefur þau áhrif 

að kvenlæg málefni verða fyrirferðameiri og hvort konur vilji sérstaklega beita sér 

fyrir þeim málefnum. Einnig langaði mig að kanna hvort vinnumenning í 

stjórnmálaflokkum og sveitarstjórnarstarfinu sé fjölskylduvæn eða nægilega 

sveigjanleg en gæði vinnustaða felast gjarnan í að boðið er upp á sveigjanleika 

sem hefur jákvæð áhrif á viðveru kvenna í sveitarstjórnarstörfum og 

stjórnmálum. 

Ritgerðin skiptist í sex hluta en í fyrsta hluta hennar mun ég kynna markmið 

rannsóknarinnar, rannsóknarspurningar og sýna fram á nýstárleika og mikilvægi 

rannsóknar á viðfangsefninu. Í öðrum hluta mun ég skýra frá nálgun minni sem er 

byggð á femínískum rannsóknum og hugmyndum um stöðu og tækifæri 

kynjanna, sýnileika þeirra, áhrifum og valdatengslum í pólitískum skipulags-

heildum. Í þriðja hluta ritgerðarinnar geri ég grein fyrir aðferðafræði rannsóknar-

innar, upplýsingaöflun og greiningu gagna auk þess sem ég kynni viðmælendur 

og geri grein fyrir stöðu minni sem rannsakanda. Rannsóknarniðurstöður verða 

birtar í fjórða hluta ritgerðarinnar en síðan kemur stuttur kafli umræðna og 

lokaorða þar sem heildarniðurstöður eru teknar saman. 

1.1 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknin byggir á viðtölum við konur sem starfa eða hafa starfað á 

sveitastjórnarstiginu bæði sem kjörnir fulltrúar og fulltrúar sinna flokka í 
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nefndum og ráðum. Viðtölin eru greind út frá orðræðum þeirra um kyn, kyngervi 

og kynhlutverk og hvernig þessir þættir hafa mótað sýn kvennanna á störf í hinu 

pólitíska umhverfi. Markmið mitt var að kynnast viðhorfum og reynslu kvenna á 

landsbyggðinni af störfum í sveitarstjórnum, bakgrunni þeirra og hugmyndum 

varðandi starfsumhverfi. Eins og áður segir sýna tölulegar upplýsingar 

Hagstofunnar um sveitarstjórnarkosningarnar að meiri hreyfanleiki er meðal 

kvenna en karla inn og út úr sveitarstjórnum og því vaknaði sú spurning hvort 

starfsumhverfi sveitarstjórna hæfi körlum betur en konum.  

Rannsóknarspurningar þessarar rannsóknar eiga sér rætur í þeirri 

staðreynd sem áður hefur verið vikið að varðandi meiri hreyfanleika á konum í 

starfi í sveitarstjórnum en körlum og því mikilvægt að rýna í undirliggjandi 

ástæður þess að konur hafa frekar, samkvæmt fyrirliggjandi rannsóknum, horfið 

af starfssviði sveitarstjórna vegna þátta er tengjast starfsumhverfi en karlar. 

 

Rannsóknin miðar því að svari við spurningunum: 

 Hvernig hefur þátttaka kvenna í sveitarstjórnum þróast síðastliðna þrjá 

áratugi? 

 Hvaða merkingu leggja konur í sveitarstjórnum og nefndum á 

sveitarstjórnarstiginu í aðstæður sínar og hvernig túlka þær reynslu sína? 

 Hvaða viðhorf hafa konur til vinnuumhverfis sveitarstjórna og 

stjórnmálaflokka? 
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2. Fræðileg umfjöllun 
Í upphafi er nauðsynlegt að skoða hvernig hugmyndir um kynin, stöðu þeirra og 

tækifæri hafa haft áhrif á möguleika þeirra til að komast til áhrifa í samfélaginu út 

frá femínískum fræðum. Að því loknu mun ég setja fram hugmyndir fræðimanna 

um skipulagsheildir, einkenni þeirra og mikilvægi þess að rannsaka þær með tilliti 

til áhrifa þeirra á bæði karla og konur. Hindranir sem mæta konum innan 

skipulagsheilda verða til umfjöllunar sem og þátttaka kvenna, staða, tækifæri og 

áhrif innan pólitískra skipulagsheilda. Að lokum mun ég beina sjónum sérstaklega 

að viðhorfum og reynslu kvenna af sveitarstjórnarstörfum og sýnileika þeirra á 

sveitarstjórnarstiginu. 

2.1 Femínísk nálgun 

Rannsóknin byggir á reynslu kvenna og hvernig konur sjá sína stöðu innan 

pólitískra skipulagsheilda eins og stjórnmálaflokka og stjórnsýslu. Rannsóknin 

leitast við að skýra hvernig kyn hefur áhrif á hugmyndir, tækifæri og stöðu 

kvenna þegar kemur að þátttöku og starfi innan skipulagsheilda sem einkennast 

af karllægum gildum hvað varðar regluverk, vinnulag, viðhorf og hefðir. Femínísk 

nálgun felst í að leggja áherslu á viðhorf kvenna og félagslega stöðu þeirra í hinu 

stóra samhengi. Gagnrýni á ríkjandi ástand og gildismat gerir það að verkum að 

um femíníska rannsókn er að ræða. Gert er ráð fyrir ákveðnu kynjakerfi sem 

einkennist af kerfislægu valdamisræmi sem ber að gagnrýna þar sem það 

viðheldur mismunun gagnvart þeim sem ekki hafa mótað kerfið í upphafi og því 

eru tækifæri þeirra innan kerfisins takmörkuð (Þorgerður Einarsdóttir, 2004).  

Femínískir fræðimenn leggja áherslu á að rannsaka kynin á gagnrýninn 

máta þar sem litið er á kynhlutverk sem félagslega mótuð en ekki eðlislæg. 

Fræðimennirnir beina sjónum bæði að sýnileika og ósýnileika kvenna og 

ástæðunum fyrir honum. Sýnileiki kvenna er einungis tengdur formlegu jafnrétti 

og baráttu við að ryðja hindrunum úr vegi en fræðilegur femínismi og þróun 

kynjafræðinnar eiga uppruna í pólitískri baráttu fyrir viðurkenningu á 

lýðræðislegum réttindum kvenna og eru hugtök og nálganir femínískra fræða 
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byggð á ákveðnum tímabilum í þróun kvennabaráttunnar (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2004).  

Femínísk fræði hafa verið skilgreind sem ákveðnar stefnur sem eiga sér 

grunn í hugmyndafræði stjórnmála eins og frjálslyndum, sósíalískum, marxískum 

og róttækum femínisma en jafnframt eftir ákveðnum hugmyndastraumum og því 

er til femínismi sem byggir á tilvistarhyggju, sálgreiningu og póstmódernisma 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2002). 

Femínisminn er skv. ÞorgerðiEinarsdóttur lifandi afl sem er sífellt í þróun og 

því ekki hægt að tala um einhvern einn femínisma. Ólíkar nálganir og stefnur 

hans hafa lifað saman og þróast hlið við hlið jafnvel í mikilli spennu en allar verið 

hluti af sömu þróun. 

Saga kvennabaráttu og femínískra fræða kallast á en upphaf femínismans 

er rakið til baráttu kvenna fyrir kosningarétti á árunum 1870-1930 og er kennt við 

annars vegar frjálslyndan femínisma og hinsvegar marxískan- og sósíalískan 

femínisma sem þóttu róttækar stefnur á þessum tíma þegar samfélagsleg 

þátttaka kvenna var ekki viðurkennd. Frjálslyndir femínistar börðust fyrir 

formlegum réttindum kvenna innan samfélagsins og var megin áhersla lögð á 

lagaleg réttindi og einstaklingasfrelsi. Staða kvenna var skýrð út frá því að konur 

höfðu ekki haft sömu tækifæri og karlar til menntunar og ekki náð sömu 

formlegu réttindum. Helsta gagnrýni á frjálslynda femínista felst í að þeir hafi litið 

fram hjá karllægum hugmyndum um gildi einstaklingsins og því hve karllægt 

samfélagið er og því hafi vantað gagnrýni á ríkjandi valdakerfi og þann 

aðstöðumun sem ríkir á milli einstaklinga í samfélaginu. Þeir sem aðhyllast þessa 

nálgun líta því fram hjá þeim kerfislægu hindrunum sem eiga sér bólfestu í 

veggjum skipulagsheilda samfélagsins og  forsendum ólíkra hópa innan samfélaga 

(Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009; Anderson, 1997).  

Þrátt fyrir að konur hafi nú formleg réttindi til jafns við karla í vestrænum 

ríkjum og sambærilega menntun er enn við líði valdamisræmi og mismunun sem 

ekki verður útskýrð nægilega vel með fyrrgreindri nálgun. Marxískur og 

sósíalískur femínismi skoðar samfélagsgerðina og berst fyrir samfélagslegum 

breytingum en nálgunin byggir á þeirri hugmyndafræði marxista að undirokun 

kvenna í samfélaginu sé vegna stéttakúgunar og að félagsleg staða kvenna í 
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stéttarsamfélagi hafi afgerandi áhrif á félagslega vitund kvenna. „Verund skapar 

vitund“ sagði Karl Marx en þau orð lýsa þessum hugmyndum vel. Marxísk og 

sósíalísk nálgun femínista hefur verið gagnrýnd fyrir að byggja eingöngu á því 

valdakerfi sem marxísk hugmyndafræði byggir á en staða kvenna varð ekki betri í 

stjórnkerfum sem byggðu á kommúnisma en á kapítalisma og því ekki hægt að 

útskýra mismunun gegn konum einungis úr frá hugmyndafræði marxismans. Því 

er þó haldið fram að hin sósíalíska nálgun samþætti hugmyndafræði marxismans 

við kenningar róttæks femínisma sem varð áberandi á 7. og 8. áratug síðustu 

aldar en róttækum femínisma fylgdi mikil gagnrýni á viðteknar hefðir og venjur á 

tímum mikilla þjóðfélagsbreytinga sem veittu konum aukið aðgengi að 

stofnunum samfélagsins þ.m.t. stjórnmálastofnunum. Í kjölfar þess fóru fræði-

menn í auknum mæli að rannsaka tækifæri kvenna til að taka þátt í stjórnmálum, 

stöðu þeirra og áhrif á heim stjórnmálanna. 

Nýlegar rannsóknaráherslur femínískra fræðimanna varðandi konur og 

þátttöku þeirra í stjórnmálum hafa færst frá einstaklingum með áherslu á konur 

og hið kvenlega sem viðhengi, frávik eða aukasetningu yfir á undirliggjandi 

strúktúr sem hefur áhrif á stofnanabundna möguleika og hindranir. Þessi 

formgerð er það viðmið sem er einkennandi fyrir hið karlmiðlæga kerfi. Því hafa 

rannsakendur ekki eingöngu spurt um hlutfall kvenna eða höfðatölu heldur 

ráðandi kerfi og viðmið og skoðað sérstaklega uppbyggingu skipulagsheilda með 

tilliti til kyns og kyngervis (Anderson, 1995; Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg 

Lilja Hjartardóttir, 2009). 

2.2 Kynjakerfið 

Til að útskýra kynjamismunun hefur m.a. Silvia Walby (1990) sett fram kenningu 

um kynjakerfið eða feðraveldið (e. patriarchy) sem félagslegt kerfi sem einkennist 

af kerfislægri undirskipun kvenna af karlmönnum og hinu karllæga (e. masculine) 

en hún hefur skoðað stöðu kvenna á hinum ýmsu sviðum samfélagsins og sýnt 

fram á breytingar sem kynjakerfið hefur lagað sig að í tímans rás (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2006). Walby telur að undirskipun kvenna eigi sér stað á heimilinu, á 

vinnumarkaði, í kynverund, í gegnum menningu, ofbeldi og hið opinbera. Skoða 

þurfi hvernig þessi svið tengjast innbyrðis en árangur til jafnréttis á einu sviði 
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tengist ekki endilega árangri á öðrum sviðum. Áður voru konur staðsettar á 

einkasviðinu en nú eru þær komnar út á hið opinbera svið en á öðrum forsendum 

en karlar þar sem þeim eru úthlutuð verr launuð störf og minni virðing en karlar 

hljóta. Þegar Walby fjallar um kynjakerfið og stöðu kvenna í stjórnmálum leitar 

hún í smiðjur ólíkra femínískra nálgana og kemst m.a. að þeirri niðurstöðu að 

þrátt fyrir ákveðna þróun og breytingar á ríkisvaldinu viðhaldi það stofnunum 

sem leggi áherslu á að vinna að málum sem hagnast körlum frekar en konum.  

Kynjakerfi opinbera sviðsins haldi konum niðri og aðstæður þeirra í einkalífinu 

hvetji þær ekki til starfa þar sem völd eru viðhöfð eins og í stjórnmálum þar sem 

hefðbundin vinnubrögð ríkja. Hún bendir á að ábyrgð kvenna á einkasviðinu hafi 

alls ekki minnkað þrátt fyrir að þær séu komnar út á vinnumarkaðinn og að karlar 

séu í mun betri aðstöðu til að klífa metorðastigann en konur og því eru þeir fleiri í 

efri lögum vinnumarkaðarins.  

Ridgeway og Correl (2004) telja að kynjakerfið sé ákveðin forskrift sem er til 

staðar í menningunni og hefur haft gífurleg áhrif á það hvernig við högum okkur 

og skilgreinum okkur sem manneskjur. Samskipti kvenna og karla á öllum sviðum 

samfélagsins séu lituð af viðteknum kynjaviðhorfum og samskiptamynstrum sem 

endurskapa og viðhalda kynjamismun og þannig megi líkja kynjakerfinu við 

eilífðarvél sem viðheldur sjálfri sér. Kynjakerfið skilgreinir sig á ólíkum tímum upp 

á nýtt og þannig breytist ýmislegt eins og það að konur fara inn í hefðbundin 

karlastörf en það virðist þó sem það sé innbyggt í kerfið að karlmenn hafi meiri 

völd en konur og því hefur valdamisræmi kynjanna lítið breyst. 

Kynjakerfinu er erfitt að hagga þar sem það liggur svo djúpt í allri 

samfélagsgerðinni og endurspeglast t.d. í lögum og reglum allra þeirra stofnana 

sem við lifum og hrærumst í daglega. Kynjakerfið hefur mótandi áhrif á 

hugmyndir fólks um möguleika, hlutverk og stöðu kynjanna sem er í beinni 

andstöðu við hugmyndir eðlishyggjunnar en þeir sem aðhyllast hana telja að 

kynin séu ólík frá náttúrunnar hendi, þ.e. að eðli kvenna sé að sinna heimilinu, 

ummönnun og kvenlægum málefnum á meðan það sé í eðli karla að stjórna og 

afla tekna fyrir heimilið (Anderson, 1997).  
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2.3 Eðlishyggja 

Hugmyndir um stöðu kvenna utan þess sviðs þar sem ákvarðanir og völd liggja 

eiga sér langa sögu og má rekja til heimspekinga og stjórnspekinga liðinna alda. 

Aristóteles talar t.d. um náttúrulegt eðli kvenna og nauðsyn þess að karlar ráði 

yfir konum þar sem þær séu ekki nema hálfbakaðar manneskjur vegna skorts á 

nægilegum hita þegar þær dvelja í móðurkviði. Líffræðileg eðlishyggja 

Aristótelesar er talin hafa lagt grunn að tvíhyggju kynjamismununar en hann taldi 

kveneðli vera fastan óbreytanlegan eiginleika sem er sameiginlegur öllum konum 

en vitsmunalegir og siðferðilegir eiginleikar kvenna séu leiddir af hlutverki þeirra 

að bera og ala börn. Konur fái ekki flúið eðli sitt en þær eru skv. honum frá 

náttúrunnar hendi óáreiðanlegri og óútreiknanlegri en karlar (Sigríður 

Þorgeirsdóttir, 2001).   

Sú hugmynd að konur hafi ákveðna eiginleika og karlar aðra þ.e. tvíhyggjan 

hefur lifað og greipt sig í hugmyndaheim Vesturlanda með skrifum leiðandi 

fræðimanna eins og Hegel, Kant, Darwins o.fl. sem settu fram svipaðar 

hugmyndir um náttúrulegt eðli kvenna, þ.e. um konur sem ófullkomnar 

tilfinningaverur sem láta stjórnast af innri hvötum og tilhneigingum og geta því 

skv. Hegel reynst hættulegar ef þær komast til valda. Karlar eru aftur á móti 

skilgreindir sem hinar skynsömu vitsmunaverur sem eiga að vera ráðandi 

kyndilberar menningar og taldi Kant að með tilliti til þess að konur væru ekki 

fullgildir borgarar ættu þær að vera útilokaðar frá áhrifum á stjórn ríkisins 

(Guðmundur Hálfdánarson, 2005; Sigríður Þorgeirsdóttir, 2002). Darwin taldi 

konur ástríðufullar, barnalegar og vanta siðferðilega réttlætiskennd, hugmyndir 

sem notaðar voru gegn konum þegar þær vildu fara að mennta sig í upphafi 20. 

aldar.  

Fræðimenn sem voru ósammála ráðandi hugmyndum um tvíhyggju eins og 

Hobbes taldi að staða kvenna væri fyrst og fremst félagsleg vegna valds karla yfir 

konum, staða þeirra væri hvorki eðlislæg né náttúruleg heldur ætti hún upptök 

sín í hefðum og valdi ríkisins. Þrátt fyrir þennan skilning á stöðu kvenna breytti 

það ekki þeirri skoðun hans að konur ættu að vera undir verndarvæng karla, inni 

á heimilinu því þar hefðu þær hið mikilsvirta hlutverk að stuðla að samheldni og 

þróun samfélagsins (Auður Styrkársdóttir, 2003). Mary Wollstonecraft átti ríkan 
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þátt í að spyrna við ráðandi hugmyndum um eðli karla og kvenna og mismunun 

gagnvart konum. Hún mótmælti kennisetningum Hobbes og Rousseau sem 

staðsettu konur á einkasviðinu án tækifæra til menntunar og formlegra réttinda 

og lagði hún ríka áherslu á gerendamátt kvenna og frelsi einstaklinga til að hafa 

áhrif á framtíð sína óháð félagslegri stöðu (Auður Styrkársdóttir, 2003; Þorgerður 

Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009). 

Hugmyndaarfur eðlishyggjunnar lifir enn en þrátt fyrir pólitísk réttindi 

kvenna hefur reynst erfitt að sporna við slíkum hugmyndum og það var ekki fyrr 

en á fyrri hluta 20. aldar að konur voru viðurkenndar í hinu opinbera rými sem 

virkir gerendur og áhrifavaldar í pólitískri umræðu. Þrátt fyrir viðurkennd pólitísk 

réttindi hafa konur í stjórnmálum bent á þá staðreynd að þeim sé haldið frá 

valdastöðum og þeim ætlaður vettvangur sem samræmist hugmyndum karla um 

hvað felst í að vera kona (Mackay, 2011). 

2.4 Mótunarhyggja 

Mótunarhyggja er andstæða eðlishyggju en hún gerir ráð fyrir að atferli, hefðir og 

hugmyndir samfélaga um konur og karla séu mótaðar og viðhaldið af umhverfinu 

(Anderson, 1997). Það má rekja hugmyndir í anda mótunarhyggju til upphafs 

skipulagðrar kvennabaráttu í Bandaríkjunum árið 1848 þar sem bók John Stuart 

Mill Kúgun kvenna reyndist góður liðsauki en í bókinni fjallar Mill um þá kúgun 

sem konur upplifa þ.e. hvernig þeim er kennt að hlýða og fara að vilja karla. Mill 

taldi félagsmótun skýra mun á konum og körlum en konum hafi verið beint inn á 

ákveðnar brautir sem áttu að vera í samræmi við þeirra eðli og því hefðu þær 

verið eins og þrælar karla sem hafi mótað þær félagslega til að missa ekki völdin 

yfir þeim. Mill sótti hugmyndir sínar til Wollstonecraft um nýtt lýðræðisskipulag 

þar sem ekki væri litið á konur sem minnihlutahóp heldur sem helming mannkyns 

með sömu réttindi og karlar (Auður Styrkársdóttir, 2003). 

Í bók sinni The Second Sex (1949) gagnrýndi Simone de Beauvoir 

hefðbundinn skilning á konum og hélt því fram að hugmyndafræði tvíhyggjunnar 

um kvenleika og karlleika sem eitthvað eilíft og óbreytanlegt væri eitthvað sem 

yrði að afbyggja. Þarna átti hún ekki við fastmótað kveneðli og karleðli heldur þá 

staðreynd að maður fæðist ekki sem kona heldur verði kona, í menningarlegu og 
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sögulegu samhengi. Konur og karlar fá skilaboð í gegnum tungumál og atferli um 

hvernig þau eiga að vera og haga sér en þannig mótar menningin kyngervi 

einstaklinga. Kyn (e. sex) samanstendur af líffræðilegum eiginleikum fólks á 

meðan kyngervið (e. gender) stendur fyrir félagslega og menningarlega 

kyneiginleika þess. 

Hugmyndir de Beauvoir um að konur og karlar fæðist sem ákveðið kyn en 

verði síðan ólík vegna ytri aðstæðna sem móta kynin í takt við ríkjandi hugmyndir 

um ólík hlutverk karla og kvenna eru undirstaða mótunarhyggjunnar. 

Hugmyndir og kenningar fræðimanna um mótunarafl menningar tengist 

hugmyndum um hvernig vald mótar og viðheldur sjálfu sér í stofnunum 

samfélagsins. Michel Foucault taldi (1982) að valdið mótaði og stjórnaði hegðun 

fólks, viðhorfum þess og skynjun á ýmsum félagslegum þáttum. Þeir sem hafi 

völdin móti reglur samfélagsins og komi þeim til skila með orðum og athöfnum 

sem hafi bein áhrif á hegðun og viðhorf fólks. Smám saman verði viðhorfin 

ómeðvituð í hugum fólks, það telji þau sjálfsprottin og taki þannig þátt í að 

viðhalda ríkjandi hugmyndum valdins um rétt viðhorf og rétta breytni. Menningin 

er því lituð af viðhorfum valdhafa sem hafi mótandi áhrif á einstaklinga og hópa. 

Pierre Bourdieu (1989) talaði á svipaðan hátt um menninguna og 

áhrifamátt hennar. Hann taldi að valdi væri viðhaldið í samskiptum fólks í 

menningu sem samanstendur af mörgum táknkerfum þar á meðal tungumálinu 

sem ýti undir og viðhaldi samkeppni um ákveðin yfirráð einstaklinga og hópa. 

Barátta einstaklinganna fyrir völdum felst í að ná yfirráðum yfir virðingarstöðum í 

samfélaginu og til að öðlast völd þurfa þeir menningarlegt auðmagn, sem tekur 

til þekkingar á og hæfni til að vinna með efnivið menningarinnar, s.s. tungumálið 

eða orðræðu valdsins eins og hún birtist t.a.m. í lögum, trú, tækni o.s.frv. 

Menningarlegt auðmagn felur ennfremur í sér að einstaklingurinn deili sama 

smekk og gildum og þeir sem völdin hafa. Mikilvæg forsenda þess að 

einstaklingum gangi vel í stofnunum samfélagsins er háð því að þeir aðlagist að 

öllu leyti ríkjandi valdakerfi hvort sem er í viðhorfum, breytni eða orðfæri. 

Ríkjandi hugmyndafræði um handhafa valds í samfélögum hefur mótast af 

hugmyndum um stöðu kvenna sem lengi vel var inni á heimilunum, án 

menntunar og tækifæra til að hafa áhrif á opinbera sviðið. Hugmyndir um kynin 
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hafa þróast í tímans rás vegna gagnrýni á ríkjandi viðhorf þar sem konan var 

undirskipuð í samfélaginu af valdhöfum. En ríkjandi hugmyndum um hlutverk 

kvenna og karla er ögrað með mótunarhyggjunni sem andmælir einföldum og 

þægilegum skilgreiningum fólks á viðeigandi hlutverkum kvenna og karla í 

samfélaginu. Litið er á mótandi áhrif samfélagsins á kyngervi kvenna en jafnframt 

á getu þeirra til að hafa mótandi áhrif á umhverfi sitt og tilvist sína. Umhverfið 

setur konum hins vegar ákveðin mörk þegar litið er til tækifæra þeirra til áhrifa á 

samfélagið í gegnum pólitískar skipulagsheildir þar sem mikil barátta ríkir um 

völd og virðingu sem byggja á hugmyndum ráðandi afla (Mackay og Krook, 2011). 

Fræðimenn sem skoðað hafa völd og aðgengi kvenna að völdum telja að 

valdastrúktúr skipulagsheilda endurspegli ríkjandi hugmyndir samfélaga um völd, 

hverjir eigi að hafa þau og hvernig hægt er að öðlast þau (Walby, 1990; Alvesson 

og Billing, 1995). Konur hafa minna aðgengi að áhrifastöðum en karlar sem sýnir 

sig t.d. í lágu hlutfalli þeirra í stjórnum fyrirtækja, í dómskerfinu og lágu hlutfalli 

þeirra sem formenn stjórnmálaflokka. Konur hafa þó hin síðari ár verið sýnilegri 

en áður innan pólitískra skipulagsheilda og áhugavert er að skoða hvort þær hafi 

sömu tækifæri og karlar til áhrifa en ríkjandi hugmyndir um áhugasvið kvenna og 

karla og sérstaka hæfileika þeirra síðarnefndu hafa í gegnum tíðina sett konum 

skorður innan pólitískra skipulagsheilda (Paxton, 1997; Duerst-Lahti, 2002). 

2.5 Skipulagsheildir 

Fræðimenn eru ekki endilega sammála um hvernig best sé að skilgreina 

skipulagsheild/stofnun (e. institution/organization). Í bók sinni Understanding 

and Managing Public Organizations setur Hal G. Rainey fram ákveðna sýn á það 

hvað einkenni skipulagsheild. Hann telur að skipulagsheild sé í raun hópur 

samstarfsfólks sem vinnur saman að ákveðnu markmiði með því að sækja aðföng 

utan frá. Skipulag og starfsemi skipulagsheilda krefst góðrar forystu, en 

stjórnendur hafa það hlutverk að fylgja verkefnum og áætlunum eftir og setja 

þau í ákveðið ferli innan skipulagsheildarinnar. Skipulagsheildir greinast niður í 

smærri einingar sem hver um sig hefur ákveðið sérhæft verkefni eða hlutverk 

innan heildarinnar sem Rainey bendir á að sé hægt að líkja við ólík líffæri 

mannslíkamans (e. organs) sem öll þurfa að virka fyrir markmið heildarinnar. 
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Stigveldi (e. hierarchy) einkennir gjarnan skipulagsheildir þar sem ábyrgð er 

skilgreind og tengsl eininganna (e. units). Reglur, reglugerðir og stigveldið eiga 

síðan að tryggja samhæfingu milli starfa einstaklinga og hópa. Innan 

skipulagsheilda eru teknar ákvarðanir varðandi valdatengsl, mat á verkefnum, 

stefnumótun, samskiptahætti, breytingar og hverskonar inngrip. Skipulagsheildir 

geta bæði verið formlegar (t.d. löggjafasamkundur, stofnanir í opinberri 

þjónustu, eða stjórnsýslustofnanir) og óformlegar (t.d. tengslanet stofnana sem 

eru í samskiptum eða byggja á samskonar regluverki) (Peters, 1999). Fræðimenn 

sem skoða skipulagsheildir (e.institutionalists) hafa vítt rannsóknarsvið allt frá því 

að skoða óáþreifanlega þætti eins og hugmyndir, merkingu, skoðanir, 

sjálfsmyndir, heimsviðhorf yfir í áþreifanlegri einingar eins og ríki, sveitarfélög, 

kirkjur, skóla, flokka og hópa (Rainey, 2003). 

Mikið hefur verið skrifað um skipulagsheildir, uppbyggingu þeirra, 

valddreifingu innan þeirra  og vinnumenningu svo eitthvað sé nefnt. Það hefur 

orðið ákveðin þróun í kenningum um skipulagsheildir í gegnum tíðina en á 4. 

áratug síðustu aldar var mikil áhersla á hið félagslega samhengi innan 

skipulagsheilda með rannsóknum á viðhorfum, reglum og hópamyndun. Horfið 

var frá kenningum sem lögðu áherslu á skipulagsheildir sem vélrænt fyrirbæri í 

anda Minzbergs sem hafði það að markmiði að ná hámarksárangri án tillits til 

mannlegra þátta. Á 7. áratug síðustu aldar kepptust fræðimenn ekki um að finna 

hið eina ríkjandi skipulag heldur að skoða margbreytileika og hvernig umhverfi og 

tækni hefur áhrif á uppbyggingu og stjórnun ólíkra skipulagsheilda. Á 8. 

áratugnum  fóru menn að taka inn fleiri þætti þegar þeir skoðuðu uppbyggingu 

og einkenni skipulagsheilda. Í stað þess að huga aðeins að markmiðum og árangri 

skipulagsheilda fór áherslan yfir á eignarhald og hvaða hagsmunum 

skipulagsheildir væru að þjóna auk þess sem þættir eins og stéttarstaða og 

félagslegir þættir urðu enn meira áberandi í greiningum. Í framhaldi af þessum 

áherslubreytingum koma síðan inn í myndina menningabundnir þættir eins og 

viðhorf til skipulagsheilda sem hafa ákveðin áhrif á hegðun ólíkra hópa innan 

þeirra (Alvesson og Billing, 1995).  

Þegar horft er til kenninga um skipulagsheildir kemur í ljós að litið hefur 

verið fram hjá breytunum kyn og kyngervi allt fram á síðari hluta 20. aldar en 
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fram að þeim tíma var umfjöllun um starfsfólk innan skipulagsheilda og samskipti 

þeirra yfirleitt kynlaus (e. neutral) eða fjallað um starfsfólk í karlkyni (Alvesson og 

Billing, 1995; Mackay og Krook, 2011; Duerst-Lahti, 2002). Mats Alvesson og 

Yvonne Due Billing telja þetta hafa haft áhrif á hvað var skoðað og hvaða þekking 

er til staðar í fræðunum. Skilgreining á góðum stjórnendum endurspegli þennan 

veruleika þar sem þeir eiga m.a. að vera baráttuglaðir, stjórnsamir, frumlegir og 

harðfylgnir en þeir telja að rannsóknir á stjórnendum endurspegli oft ógagnrýnið 

viðhorf ríkjandi menningar sem sé mjög karllægt.  

Þegar skipulagsheildir eru skoðaðar með kyn í huga koma fram ákveðin 

stef. Þessi stef sjáum við í spurningum um þau gildi og viðhorf sem karlar og 

konur hafa með sér inn í skipulagsheildir, hvaða áhrif þau hafa á vinnulag, viðhorf 

og samskipti innan þeirra. Spurt er hvort þessi gildi hafi hugsanlega áhrif á 

myndun samskipta, hvernig valdi er dreift og hvernig því er beitt og viðhaldið, og 

hvernig framtíðarsýn, hagsmunir og gildi skipulagsheildar taka tillit til þess að 

flestar skipulagsheildir eru samansettar af báðum kynjum. Að beita kynja-

sjónarhorni á skipulagsheildir felst í að rannsaka ákveðna þætti með tilliti til 

viðhorfa, reynslu, gilda og hegðunar karla og kvenna. Alvesson og Billing telja að 

lóðrétta verkaskiptingu kynjanna megi rekja til karllægra og kvenlægra gilda í 

samfélaginu þar sem ákveðin merking er tengd ákveðnum störfum með tilliti til 

hefðbundinna kynhlutverka. Þessi gildi endurspeglast í stöðu kvenna á 

vinnumarkaði og skipa þeim á lægri skör en körlum þegar kemur að völdum, 

launum og virðingu. Viðhorf samfélaga til kvenna og karla hafa viðhaldið láréttri 

verkaskiptingu sem einkennist af mjög kynbundnu starfsvali sem byggist á 

eðlislægum skýringum á getu kynjanna til ólíkra starfa. Þannig hafa viðhorf 

ríkjandi menningar áhrif á það hvernig konum og körlum reiðir af innan og á milli 

skipulagsheilda (Alvesson og Billing, 1995).  

Viðhorf og hegðun starfsfólks innan skipulagsheilda er háð þeim formlegu 

og óformlegu reglum sem viðurkenndar eru innan þeirra. Þessar reglur hafa ekki 

síður áhrif á líðan, tækifæri og öll samskipti á milli fólks. Þannig er ákveðin 

vinnumenning ríkjandi innan ólíkra skipulagsheilda en vinnumenning hefur verið 

mjög vinsælt rannsóknarefni fræðimanna sem skoða skipulagsheildir ekki síst 

þeirra sem skoða hvernig kyn hefur áhrif á stöðu og tækifæri fólks. Alvesson og 
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Billing telja að vinnumenning skipulagsheildar endurspegli að miklu leyti ríkjandi 

menningu samfélagsins þannig að mismunandi þættir menningar fléttist inn í 

vinnumenningu og því sé ekki mögulegt að líta á vinnumenninguna sem 

einangraða án allra tengsla við ytri aðstæður. Vinnumenning er ekki óbreytanleg 

að mati Alvessons og Billings en það þarf samt sem áður oft mikið til að 

breytingar geti átt sér stað og viðhaldist. Meiriháttar breytingar í samfélaginu 

geta samkvæmt þeim helst stuðlað að varanlegum breytingum á vinnumenningu 

(Alvesson og Billing, 1995).  

Aukin þátttaka kvenna á hinu opinbera sviði hefur kallað á breyttar 

aðstæður á vinnumarkaði þar sem bæði karlar og konur eru orðnar fyrirvinnur og 

því hafa skipulagsheildir þurft að koma til móts við barnafólk með því að skapa 

ákveðinn sveigjanleika og fjölskylduvæna vinnumenningu. Þrátt fyrir aukinn hlut 

kvenna á vinnumarkaði og hátt menntunarstig bera konur minna úr býtum en 

karlar sem er talið styrkja það gamalgróna fyrirkomulag að meginábyrgð á 

umönnun barna og heimilisstörfum sé í höndum kvenna (Acker, 1992). 

Niðurstöður rannsóknar Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands á kynbundnum 

launamun (2008) sýna að ábyrgð íslenskra foreldra á umönnun barna og umsjá 

heimilis hvílir mun meira á herðum kvenna en karla þrátt fyrir að atvinnuþátttaka 

íslenskra kvenna sé u.þ.b. 78% (Hagstofa Íslands, 2010). 

Sú staðreynd að konur axla enn meiri ábyrgð á börnum og heimili hefur 

mjög líklega áhrif á starfsval þeirra en rannsóknir á vinnumenningu skipulags-

heilda hafa sýnt að vinnuaðstæður, vinnutími og almennt fyrirkomulag vinnu hafi 

áhrif á kynjasamsetningu vinnustaða. Þegar litið er til ofangreindra þátta og þess 

að fjölskylduvænir vinnustaðir eru mun oftar tengdir hefðbundnum kvenna-

störfum en hefðbundnum karlastörfum, lék mér forvitni á að vita hvernig konum 

reiðir af í störfum innan pólitískra skipulagsheilda sem lengi voru álitin 

hefðbundin karlastörf. 

2.6 Pólitískar skipulagsheildir 

Þær konur sem rætt er við í þessari rannsókn segja frá reynslu sinni af starfi innan 

skipulagsheilda sem einkennast af ákveðnum valdastrúktúr og vinnubrögðum 
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sem falla undir störf á pólitískum vettvangi og því er fjallað sérstaklega um 

pólitískar skipulagsheildir og einkenni þeirra hér á eftir.  

Femínískir fræðimenn hafa lengi skoðað sýnileika og tækifæri kvenna og 

karla innan pólitískra skipulagsheilda en konur áttu lengi erfiðara en karlar með 

að komast til áhrifa innan þeirra en innan ýmissa annarra skipulagsheilda. 

Nýlegar norrænar rannsóknir á tækifærum og stöðu kynjanna í stjórnmálum 

skýra vald út frá formlegri stöðu einstaklinga innan stofnana sem veiti aðgang að 

aðföngum, og ákvarðanatöku sem hefur áhrif á marga. Til að greina hverjir hafa 

slíka stöðu hafa rannsóknir verið gerðar á efstu lögum stjórnmálanna þ.e. þar 

sem völd liggja bæði innan stjórnmálaflokka og í stjórnsýslu (Niskanen, 2011). 

Í fræðigreinum um uppbyggingu og störf stjórnmálaflokka og stjórnsýslu 

nota mismunandi höfundar mismunandi hugtök. Sumir fjalla um pólitískar 

stofnanir(e. organizations) á meðan aðrir fjalla um pólitískar skipulagsheildir (e. 

institutions). Ég hef valið að nota hugtökin pólitísk skipulagsheild og pólitísk 

stofnun sem samheiti yfir stjórnmálaflokka og stjórnsýslu. 

Fræðimenn sem rannsaka pólitískar stofnanir eins og pólitíska flokka (e. 

party organizations) og stjórnsýslustofnanir (e. governing institutions) skoða upp- 

byggingu þessara skipulagsheilda með tilliti til regluverks og hefða sem byggja á 

ákveðinni hugmyndafræði, valdatengslum og aðhaldi almennings. Umhverfi 

pólitískra skipulagsheilda einkennist af samkeppni um ákveðin völd. Sú 

samkeppni gefur þeim einstaklingum forskot sem ná að aðlagast þeirri breytni og 

þeim eiginleikum sem eru viðurkennd af valdhöfum. Stigveldi (e. hierarchy) eru 

mjög sýnileg innan pólitískra skipulagsheilda en völd geta einnig verið mismikil á 

milli sviða þegar litið er til láréttrar verkaskiptingar innan skipulagsheilda (Daft, 

2007). Þegar fjallað er um forsendur þess að ákveðin svið séu talin hafa meiri 

völd og virðingu en önnur er fyrst og fremst bent á fjármagn en sum svið hafa 

meiri aðgang að fjármagni en önnur, t.d. með sölu á verðmætum, eða að 

utanaðkomandi fjármagni sem getur skipt viðkomandi skipulagsheild miklu máli. 

Fleiri þættir ýta undir völd ákveðinna sviða. Það er t.d. talið mikilvægt að svið sé 

að fást við eitthvað sem er talið mjög mikilvægt bæði innan og utan 

skipulagsheildarinnar, sviðið hafi getu til að eyða óvissu á skjótan og skilvirkan 
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máta, ákvarðanataka sé hröð og að lokum er bent á að hæfni og sérhæfing verði 

að vera til staðar sem erfitt sé að láta í hendur annarra (Daft, 2007).  

Orðræða samfélagsins um völd og valdhafa í pólitískum skipulagsheildum 

skilar sér inn í starf stjórnmálaflokka sem viðhalda svipuðum strúktúr og aðrar 

skipulagsheildir þar sem einstaklingar takast á um pólitísk álitamál og völd til að 

koma sínum málum í farveg. Pólitískir flokkar eru stofnanir sem byggja á 

ákveðinni hugmyndafræði sem einstaklingar innan þeirra hafa sameinast um að 

vinna brautargengi í stjórnsýslu (Bolleyer, 2011). Stjórnmálaflokkar eru ólíkir með 

tilliti til hugmyndafræði, o.fl. en samt sem áður geta ákveðnir þættir verið 

sambærilegir þ.e. hvernig fólk upplifir það að starfa innan pólitískra flokka, hvaða 

áhrif það hefur að vera í ákveðinni stöðu innan flokks, hvaða aðgang fólk hefur að 

ákvarðanatöku, völdum og virðingu. Í stjórnsýslustofnunum starfa 

embættismenn og kjörnir fulltrúar í umboði kjósenda. Kjörnir fulltrúar verða að 

starfa samkvæmt ákveðnum vinnureglum, hefðum, viðhorfum og vinnulagi en 

áhersla á það síðastnefnda hefur einkum þróast síðastliðin ár. Samt sem áður 

situr karllæg hugmyndafræði í veggjum flokkanna sem konur innan þeirra hafa 

ítrekað vitnað um (Mackay og Krook, 2011). 

Nýlegar femínískar rannsóknir á pólitískum skipulagsheildum hafa útvíkkað 

nálganir í stjórnmálafræði. Um er að ræða kenningar og nálganir nýstofnana-

fræðinga (e. new-institutionalism) sem aðhyllast það grunnsjónarmið að 

pólitískar stofnanir og líf innan þeirra skipti miklu máli og geti haft afgerandi áhrif 

á samfélagið. Nálganir þessara fræðimanna eru fjölbreyttar og skiptast í fjórar 

ólíkar nálganir: sögulega nálgun (e. historical institutionalism), skynsemis-nálgun 

(e. rational choice institutionalism), félagsfræðileganálgun (e. sociological 

institutionalism) og nú síðast samræðunálgun (e. discursive institutionalism).  

Sögulega nálgunin beinir sjónum að línulegri þróun innan og utan stofnana 

til lengri tíma og skoðar tengsl skipulagsheildar við pólitík, samfélagsgerð og 

hagkerfið. Georgina Waylen (2009) hefur bent á kosti þess að nota sögulega 

nálgun til að skýra hvernig ákveðinn tíðarandi getur skapað og breytt pólitískum 

stofnunum. Hún telur að nálgunin geti skýrt hvernig konur komast að í 

stjórnmálum og hvers vegna þær geta haft áhrif á mismunandi tímaskeiðum. Hún 

telur að nálgunin leggi áherslu á að skoða hvernig völdum er viðhaldið og hvernig 
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þeim er misjafnlega dreift innan skipulagsheilda. Konum og einstaklingum sem 

tilheyra minnihlutahópum er síður veitt völd innan pólitískra skipulagsheilda og 

er þá vísað til rótgróinna reglna og venja sem endurspegla samfélagið utan 

skipulagsheildarinnar. Þeir sem aðhyllast sögulegu nálgunina líta á 

skipulagsheildir sem formlegar og óformlegar athafnir, venjur og reglur sem 

einkenna strúktúr pólitískra eða efnahagslegra skipulagsheilda. Þessir fræðimenn 

skilgreina samband einstaklinga og skipulagsheilda á mjög víðtækan hátt þar sem 

ýmsir þættir innan ríkjandi menningar og viðhorf fólks hafa áhrif á það hvernig 

skipulagsheildir virka og hvernig þær geta haft áhrif á hegðun einstaklinga (Hall 

og Taylor, 1996).  

Skynsemisnálgunin felur í sér að skoða uppruna pólitískra skipulagsheilda, 

hvernig þær komast af og hvaða áhrif þær hafa á pólitískar niðurstöður. Nálgunin 

byggir á þeirri skoðun að skipulagsheildir séu skapaðar og viðhaldið af ákveðnum 

gerendum (e. actors) sem vilji vinna að sínum hagsmunum. Þessi nálgun hefur 

sýnt fram á það hvernig einstaklingar innan pólitískra skipulagsheilda hegða sér í 

samskiptum við hvern annan til að fá fram ákveðnar pólitískar niðurstöður með 

því að fara ákveðnar leiðir sem viðurkenndar eru innan skipulagsheildarinnar 

(Hall og Taylor, 1996). Peter A.Hall og Rosemary C.R. Taylor tala í þessu sambandi 

um að einstaklingar séu skynsemisverur sem alltaf séu að reyna að ná 

markmiðum sínum. Þetta geri þeir á kerfisbundinn hátt þar sem þeir meta sínar 

athafnir út frá mögulegum viðbrögðum annarra innan skipulagsheildarinnar. 

Menningarbundin viðhorf stýri einnig hegðun einstaklinganna, þ.e. þau viðhorf 

sem einstaklingar vita að eru viðurkennd innan skipulagsheildar. Þannig eru þeim 

settar ákveðnar skorður þar sem viðurkenning annarra einstaklinga, reglur, 

venjur og menningarbundin viðhorf hafa afgerandi áhrif á stöðu þeirra og 

tækifæri innan skipulagsheildarinnar. Þetta styður það að stjórnmálamenn hafi 

skynsemishyggju að leiðarljósi eða eiginn ábata í störfum sínum innan pólitískra 

skipulagsheilda. 

Félagslega nálgunin skoðar tengslin á milli innri og ytri pólitískra samskipta 

en skipulagsheildir einkennast skv. henni af formlegum- og óformlegum 

reglum,ákveðnum ferlum, táknkerfi og siðferði sem stjórna eða hafa áhrif á 

hegðun fólks. Þessi nálgun leggur mikla áherslu á að skýra hvers vegna 
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skipulagsheildir taka á sig ákveðið form en rekja breytingar á stofnunum ekki 

einungis til sögulegra þátta eða við ábata heldur er sjónum einnig beint að þörf 

skipulagsheilda fyrir trúverðugleika í samfélaginu. Samfélagið er því talið mikið 

þrýstiafl sem getur haft áhrif á breytingar innan pólitískra skipulagsheilda.  

Samræðunálgunin er fjölþættari en ofangreindar nálganir en hún veitir 

innsýn í hlutverk hugmynda og samræðna við mótun og þróun vinnumenningar í 

pólitískum skipulagsheildum. Áhersla er lögð á hlutverk ríkjandi hugmynda og 

áhrifa þeirra á samræður og samskipti sem ríkja innan skipulagsheilda en 

samræðan er talin stýra því hvernig óformlegar reglur verða til, þeim viðhaldið og 

hvernig þær breytast. Þeir fræðimenn sem aðhyllast þessa nálgun skoða 

samskipti og samræðu innan skipulagsheilda en einnig hvernig hugmyndir eru 

settar fram í samræðu stjórnmálafólks við samfélagið, þ.e. kjósendur. Litið er á 

samræðuna sem ákveðið valdatæki (Mackay, Kenny og Chappell, 2010). 

Nýstofnanafræðingar sem skoða pólitískar skipulagsheildir með tilliti til 

stöðu kvenna og karla hafa skoðað bæði kynbundin valdatengsl og vinnuferli 

innan ólíkra stofnanaþ Þeir hafa sett fram ýmsar ástæður þess að konur eiga oft 

erfitt uppdráttar innan pólitískra skipulagsheilda. Skýringar þeirra beinast að 

viðvarandi kynjakerfi sem viðheldur karllægum gildum og menningu sem hefur 

áhrif á tækifæri kvenna og ríkjandi vinnulag innan skipulagsheilda sem þjónar 

markmiðum þeirra sem kerfið hentar best og þess vegna sé erfitt að breyta þeim. 

Rannsóknir hafa einnig beinst að því hvernig misrétti verður til, er mótað og 

viðhaldið í stofnanabundnum ferlum, vinnuaðferðum og reglum og hvernig þessi 

stofnanabundnu ferli hafa áhrif á ákvarðanatöku og þar með áhrif á samfélagið í 

heild (Hall og Taylor, 1996; Mackay o.fl., 2010). Fiona Mackay, Meryl Kenny og 

Louise Chappell tala um kynjaðar stofnanir þar sem karllægir og kvenlægir þættir 

tvinnast saman í daglegum samskiptum. Karllæg gildi hafi að vísu oft undirtökin 

hvað varðar uppbyggingu, samskipti og reglur. Vinnumenning er hinsvegar 

breytileg eftir því hvers konar stofnanir um er að ræða hverju sinni og því verður 

að skoða ofangreinda þætti með tilliti til þess. James G. March og Johan P. Olsen 

(1984) telja að ákveðin hugmyndafræði og samskipti móti skipulag pólitískra 

skipulagsheilda sem sé ögrandi fyrir kjörna fulltrúa því það einkennist af opinni 
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samkeppni þar sem allt getur gerst en einnig lögum og hefðbundnum 

vinnureglum:„svona gerum við þetta hérna“ þar sem línur eru lagðar. 

Ofangreindar nálganir fara inn á mörg svið þegar pólitískar skipulagsheildir 

einkenni þeirra og áhrifaþættir eru til skoðunar. Þegar ég skoða viðhorf og 

reynslu kvenna í pólitískum skipulagsheildum útilokar ekki endilega ein nálgun 

aðra. Sýnileika kvenna í sveitarstjórnum má t.d. nálgast með tilvísunum í 

sögulega þróun en á ákveðnum tímabilum hafa samfélagslegar breytingar og 

drifkraftur einstaklinga sem krefjast breytinga gert konum auðveldara að komast 

inn á hið pólitíska svið og hafa þar áhrif. Þegar vinnumenning er skoðuð eru bæði 

félagsfræðilega nálgunin og samræðunálgunin góð til að greina hvað einkennir 

vinnumenningu, hvernig formlegar og óformlegar samskipta- og vinnureglur hafa 

áhrif á konur og karla innan skipulagsheilda. Einnig þegar við skoðum ríkjandi 

hugmyndafræði og valddreifingu sem hefur áhrif á viðhorf og reynslu einstaklinga 

innan sérhverrar skipulagsheildar. Skipulagsheildir eru þannig mjög lifandi, 

mótaðar af samfélaginu en eru jafnframt mótandi afl sem getur haft takmarkandi 

áhrif á einstaklinga sem vilja hafa áhrif á breytingar í átt til jafnréttis, meiri 

sanngirni og lýðræðislegri starfshátta (Mackay og Krook, 2001). 

Konur innan pólitískra skipulagsheilda hafa mætt ákveðnum hindrunum 

sem má rekja til þátta eins og starfshátta, viðhorfa, valddreifingar og þöggunar 

og mikilvægt er að skoða tækifæri kvenna í tengslum við óformlegar reglur og 

vinnubrögð til að skilja hvers vegna þær hafa enst skemur í þessum 

skilpulagsheildum en karlar. 

2.7 Hindranir innan pólitískra skipulagsheilda 

Fiona M. Wilson (1995) telur stöðu og tækifæri kvenna í samfélaginu endur-

speglast í tækifærum þeirra innan skipulagsheilda. Hún telur að í gegnum tíðina 

hafi kenningar um skipulagsheildir fjallað um karla sem norm og konuna sem 

undantekninguna eða „the other“. Hún telur konur standa frammi fyrir ýmsum 

hindrunum innan skipulagsheilda sem felast í hefðbundnum viðhorfum til kyn-

hlutverka og litlu sjálfsmati auk þess sem þær hafi minni stuðning, minni fjárráð, 

skort á leiðbeinendum (e. mentors), og starfsmenntun og beri enn meiri ábyrgð á 

heimili og barnauppeldi en karlar.  
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Drude Dahlerup (1988) telur hindranir kvenna innan skipulagsheilda felast í 

því að þær hafa ekki sama aðgang að tengslanetum (e. networks) og karlar en í 

þeim felst bæði stuðningur og mikilvæg tengslamyndun. Konur hafa síður 

myndað tengslanet en karlar og komast síður inn í karlahópana þar sem völdin 

liggja. Vegna þess hve konur eru miklu færri en karlar í valdastöðum eiga þær oft 

erfiðara með að mynda þessa mikilvægu stuðnings- og tengslahópa (Anderson, 

1997, Dahlerup, 1988). Dahlerup setur konur í minnihluta innan skipulagsheilda í 

samhengi við minnihlutahópa í samfélaginu þar sem konur standa frammi fyrir 

svipuðum hindrunum innan skipulagsheildar og minnihlutahópar í samfélaginu. 

Helstu afleiðingar þess að vera í minnihluta innan skipulagsheildar felast m.a. í 

því að konur verða að tákni fyrir allar konur, þær þykja of kvenlegar eða of 

karlmannlegar, hafa ekki stuðning, vinna skemur en karlar, finna fyrir vanlíðan 

innan ráðandi vinnumenningar og séu fastar í staðalmyndum kynjanna.  

Georgia Duerst-Lahti (2002) bendir á að fólk innan pólitískra skipulags-

heilda sé yfirleitt ekki meðvitað um þá ráðandi karllægu hugmyndafræði sem 

hefur áhrif á vinnulag, viðhorf, ákvarðanir og skilaboð til umhverfisins en konur 

innan slíkra stofnana hafa endurtekið bent á ákveðna þætti sem geta gert starf 

innan slíkra stofnana skilvirkara og kvenlægara. Konur hafa þrýst á um breytingar 

bæði í flokksstarfi og í sveitarstjórnum. Þær hafa gagnrýnt að þeim séu boðin 

sæti á lista sem tákn fyrir konur þannig að flokkurinn líti vel út (Gidengil, E. og 

Vengroff, R., 1997). Þær telja að gæði stjórnmálastarfs felist í meiri samvinnu og 

minni samkeppni, að meira verði horft á að leysa vandamál en að sigra. Þær telja 

að karlar séu ónæmir fyrir því að það halli á konur innan skipulagsheilda og að 

þeir vilji síður breyta fyrirkomulagi sem henti þeim ágætlega vegna þess að þeir 

telji of miklar breytingar ekki stuðla að trúverðugleika skipulagsheildarinnar 

(Duerst-Lahti, 2002). Ofangreind umfjöllun um hindranir innan skipulagsheilda 

samræmist félagsfræðilegum nálgunum á tækifærum kvenna innan pólitískra 

skipulagsheilda. Þannig er samfélagsleg staða kvenna talin endurspeglast í 

tækifærum þeirra og viðhorfum gagnvart þeim innan skipulagsheilda sem byggja 

á formlegum og óformlegar reglum, ákveðnum ferlum og táknkerfi sem eiga þátt 

í að skapa þær hindranir sem konur mæta. Þessum hindrunum er viðhaldið þrátt 

fyrir áherslu kvenna á nauðsynlegar breytingar á vinnubrögðum og viðhorfum. 
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Breytingum er hafnað á þeirri forsendu að þær skapi minni tiltrú á getu 

pólitískrar skipulagsheildar til að sinna sínu hlutverki og allt gert til að verja 

ríkjandi strúktúr og vinnulag innan skipulagsheildarinnar (Mackay og Krook, 

2011). 

Gagnrýni á stjórnsýsluna hefur beinst að strúktúr hennar, þ.e. of miðlægum 

og lokuðum strúktúr þegar kemur að ákvarðanatöku. Ákvarðanir séu teknar í 

litlum hópum í lokuðu rými sem kemur í veg fyrir trúverðugleika í samfélaginu 

(Stoker, 2006). Gerry Stoker telur að stjórnmálastarfið sé bæði ögrandi og 

tímafrekt starf en ákvarðanataka byggir að hans mati á óskýrum reglum um 

ákvarðanaferli og  niðurstöðum sem oftar en ekki eru óljósar og illa ígrundaðar. 

Hugmyndir um stjórnmál á okkar tímum endurspegla þessa gagnrýni á 

ríkjandi stjórnskipulag og þá er ekki síst bent á hve ólýðræðislegt kerfið er þegar 

stjórnmálaflokkarnir hafa lokað aðgengi að pólitískum stofnunum og einungis 

valið hámenntað fólk úr millistétt fái aðgang að valda- og virðingastöðum. Stoker 

telur flokkana bera megin ábyrgð á því hve lokað stjórnmálakerfið er og það sé 

nauðsynlegt að fá hinn almenna borgara meira að borðinu en ákvarðanataka 

verður að endurspegla fjölbreytt mannlíf og ólíka hagsmuni. Wilson (1995) og 

Duerst-Lahti (2002) hafa bent á að hagsmunir kvenna eigi ekki alltaf upp á 

pallborðið á stjórnmálasviðinu og hafa rannsóknir leitt í ljós að konur þurfa að 

hafa mikið fyrir því að ná málum í gegn sérstkaklega ef um kvenlæg málefni er að 

ræða. 

Rannsókn á störfum kjörinna fulltrúa innan löggjafasamkunda í 

Bandaríkjunum sýnir að þegar konur vilja setja fram málefni sem varða konur og 

jafnrétti kynjanna er þeim bent á að viðkomandi málefni sé sérstakt áhugasvið 

þeirra en ekki almennt málefni en slík áhugamál geta verið konum dýrkeypt 

þegar litið er til framgangs í starfi. Til þess að koma málum sem þessum á dagskrá 

verða konur oft að leita stuðnings hjá körlum sem eru tilbúnir að veita málunum 

brautargengi. Konur sem fjalla um kvenlæg málefni skera sig gjarnan frá heildinni 

og vekja athygli fjölmiðla á þeim frekar en að fjallað sé um önnur mál sem þær 

vinna að (Duerst-Lahti, 2002). 

Fiona Mackay og Mona Lena Krook (2011) telja að traust skipti mjög miklu 

máli til að ná fylgi í stjórnmálum og á milli fólks sem vinnur saman innan 
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pólitískra skipulagsheilda. Svo kölluð bræðralög sem byggjast á ákveðnu 

trúnaðartrausti verða að tengslanetum en karlar eru oftar þátttakendur í slíkum 

tengslanetum. Ef fulltrúi sker sig á einhvern hátt frá ráðandi hópi fulltrúa getur 

hann átt erfitt með að vinna sér traust og konur sem lenda í þessari aðstöðu 

verða að hafa meira fyrir því en karlar að vinna sér traust. Konur verða að 

aðlagast ríkjandi kerfi en ekki ögra því ef þær ætla að öðlast trúverðugleika. Til að 

aðlagast kerfinu verða þær að samsama sig ríkjandi menningu þannig að þær 

standi ekki fyrir utan og fái tækifæri til að taka þátt í ákvarðanatöku. Það felur 

m.a. í sér að tileinka sér ákveðið orðfæri/málfar en ákveðið málfar hefur verið 

tengt við pólitísk völd. Mackay (2004) telur að hegðun innan skipulagsheilda 

stjórnist af menningarbundnum hugmyndum sem eru bæði karllægar og 

kvenlægar, stofnanabundnum reglum og gildum. Karllægir og kvenlægir þættir 

(e. codes) eru fyrir hendi í pólitískum skipulagsheildum, karllægu gildin eru 

normið og hafa áhrif á formgerð og uppbyggingu skipulagsheildar en einnig á það 

að starfa innan þeirra.  

Berit Ås (1982) greinir fimm aðferðir sem geta viðhaldið mismunun 

gagnvart konum í pólitískum skipulagsheildum. Hún talar í þessu sambandi um 

meðvitaðar og ómeðvitaðar drottnunaraðferðir karla sem halda konum niðri eða 

þeim sem eru í minnihluta. Fyrsta aðferðin felst í að horfa framhjá konum eða 

hlusta ekki á þær. Sem dæmi um þetta nefnir hún konu í sveitastjórn sem kveður 

sér hljóðs en uppsker ekki viðbrögð á meðan karl sem kemur fram með sömu 

hugmynd fær strax viðbrögð. Annað dæmið felst í því að stjórnmálakarlar eru 

frekar spurðir álits í viðtölum þar sem stjórnmálakona er líka viðstödd. Önnur 

aðferðin er að hæðast að viðkomandi eða þeim málaflokki sem hann stendur 

fyrir. Þriðja aðferðin er að leyna konur upplýsingum um þau mál sem verið er að 

fjalla um og þegar ákvarðanir eru til umfjöllunar í lokuðum hópum 

stjórnmálamanna. Fjórða aðferðin er að höfða til samviskubits kvenna yfir því að 

hafa ekkert nýtt eða markvert fram að færa eða saka þær um að hugsa um 

framann frekar en heimilið. Fimmta aðferðin felst í segja konum óbeint að þær 

eigi ekki erindi í pólitík með því að gefa í skyn að þær skorti þekkingu og hæfni 

jafnvel þegar upplýsingum hefur verið haldið leyndum fyrir þeim. 
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2.8 Þátttaka kvenna í stjórnmálum 

Þegar rætt er um pólitíska þátttöku kvenna og ástæður þess að konur eiga að 

taka þátt í að móta samfélagið sem pólitískir fulltrúar setja fræðimenn fram 

þrennskonar sjónarmið. Fyrst ber að nefna lýðræðisrök en þar sem konur eru 

fullgildir þegnar þjóðfélagsins eiga þær að sjálfsögðu að eiga jafnmikla aðild að 

ákvörðunum um málefni þjóðfélagsins og karlar. Í annan stað er vitnað til þess að 

lífsskilyrði kvenna og karla séu ekki hin sömu og því sé mikilvægt að konur komist 

að kjötkötlunum til að hafa áhrif á hvaða mál eru sett á dagskrá og hvaða 

ákvarðanir eru teknar. Þriðja sjónarmiðið felst í að á nokkrum sviðum hafi konur 

og karlar andstæða hagsmuni og því geti karlar ekki verið fulltrúar kvenna. Konur 

hafa ekki alltaf sömu hagsmuni sem hópur en með aukinni stjórnmálaþátttöku 

kvenna, fjölgar þeim konum sem öðlast tækifæri til að kveða sér hljóðs 

(Niskanen, 2011; Þorgerður Einarsdóttir, 2000). Einnig hafa svokölluð nytjarök 

verið notuð til að skýra hvers vegna konur eiga að taka þátt í stjórnmálum og eiga 

ríkari þátt í ákvarðanatöku. Þau felast í því að konur með alla sína menntun og 

reynslu á vinnumarkaði séu auðlind sem ekki er hægt að líta fram hjá og því sé 

hagur samfélagsins háður framlagi þeirra á stjórnmálasviðinu, í stjórnum 

fyrirtækja og á almennum vinnumarkaði (Paxton og Kunovich, 2003). 

2.9 Þættir sem hafa áhrif á sýnileika kvenna í stjórnmálum 

Fjöldi kvenna í stjórnmálum hefur verið útskýrður út frá ýmsum þáttum, eins og 

menntunarstigi, atvinnuþátttöku, félagslegum veruleika, þeim tíma sem konur 

hafa haft pólitísk réttindi, kosningakerfi og og hugmyndafræði stjórnmálaflokka 

(Dahlerup, 2006; Paxton og Kunovich, 2003). Þessa þætti má tengja við 

eftirspurnar- og framboðshliðar stjórnmála. Framboðsskýringar einblína á 

bjargráð (e. resources) frambjóðandans eins og tíma, peninga, pólitísk 

tengsl,menntun, starfsreynslu og sveigjanleika í starfi en þessir þættir eru taldir 

mikilvægir fyrir pólitískt starf. Eftirspurnarþátturinn snýr að flokksvali og innri og 

ytri þáttum sem hafa áhrif á möguleika kvenna að verða fyrir valinu. Deilt hefur 

verið um hvor ofangreindra þátta skýrir betur lágt hlutfall kvenna í stjórnmálum 

en rannsóknir hafa sýnt að framboðsskýringar vega þyngra þegar horft er á hve 

fáar konur hafa sýnt áhuga á starfinu (Mackay, 2004; Paxton og Kunovich, 2003). 
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Algengustu skýringar fræðimanna á hlutfalli kvenna í stjórnmálum snúa að 

ofangreindum þáttum en Paxton og Kunovich telja að menntunarstig og 

atvinnuþátttaka hafi minna skýringavægi en stjórnmálaflokkarnir sjálfir og 

ríkjandi hugmyndafræði um hlutverk kynjanna (Paxton og Kunovich, 2003).  

Skýringar á þeim áhrifaþáttum sem taldir eru skipta hvað mestu máli 

varðandi hlutfall kvenna í stjórnmálum eru flokkaðar í þrennt. Í fyrsta lagi er talað 

um félags- og efnahagslegar skýringar (e. socioeconomic) sem snúa að 

atvinnuþátttöku kvenna en rannsóknir hafa leitt í ljós að atvinnuþátttaka kvenna 

getur haft forspárgildi um fjölda þeirra á þingum. Þannig leiðir hærra hlutfall 

kvenna í launavinnu til hærra hlutfalls kvenna á þingi. Paxton og Kunovich (2003) 

benda á að þessi skýring sé ákveðin einföldun þar sem um flókið samspil ýmissa 

þátta sé að ræða. Það sé hægt að sjá sterk tengsl á milli langskólamenntunar og 

þeirra kvenna sem bjóða sig fram eða eru hvattar til þess þar sem þær hafi frekar 

fjárhagslegt bolmagn til að bjóða sig fram en konur með minni menntun. Ef 

þessar skýringar eru settar í íslenskt samhengi þar sem atvinnuþátttaka kvenna 

og menntunarstig er mjög hátt og hefur verið lengi ættu fleiri konur að vera 

starfandi í stjórnmálum en raun ber vitni síðastliðin ár og því verður að líta til 

annarra félagslegra áhrifaþátta eins og ábyrgð á umönnun barna og fjölskyldu 

(Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009). 

Í öðru lagi er um að ræða kerfislægar skýringar í stjórnmálakerfinu sjálfu á 

þátttöku kvenna í stjórnmálunum. Þannig eru kosningakerfi talin hafa áhrif á 

tækifæri kvenna á stjórnmálasviðinu en rannsóknir hafa sýnt að ákveðin tegund 

kosningakerfa, þ.e. hvernig atkvæðum er breytt í fulltrúasæti, getur haft neikvæð 

eða jákvæð áhrif á kosningaþátttöku kvenna. Í lýðræðisríkjum eru meirihlutakerfi 

og hlutfallskerfi ráðandi en í meirihlutakerfi vinnur sá frambjóðandi sem fær flest 

atkvæði á ákveðnu svæði eða héraði á meðan flokkar fá sæti eftir atkvæðafjölda í 

hlutfallskerfi (Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009). 

Hlutfallskerfi hafa reynst konum betur þar sem flokkar setja fram lista undir þeim 

þrýstingi að lýðræðislega sé raðað á þá þ.e. bæði konur og karlar séu á listanum 

(Paxton og Kunovich, 2003; Dahlerup, 2006). Stjórnmálaflokkar hafa víða tekið 

upp kynjakvóta og fléttulista í því augnamiði að koma til móts við lýðræðislega 

kröfu um jöfn hlutföll kynjanna í valdastöðum. Fléttulistar koma þó ekki í veg fyrir 
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að karlar komist frekar að í stjórnmálum þar sem konurnar eru í meiri hluta 

tilfella í lægri sætum en karlar (Dahlerup, 2006). 

Hugmyndafræði og vinnuaðferðir stjórnmálaflokka geta þannig haft úrslita 

áhrif á möguleika kvenna í stjórnmálum. Konur njóta góðs af gagnsæjum 

vinnuferlum, skýrum reglum og hvetjandi vinnuumhverfi þar sem konur hafa 

síður aðgang að tengslanetum en karlar (Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja 

Hjartardóttir, 2009; Paxton og Kunovich, 2003; Dahlerup, 1988). Prófkjör hafa 

virkað letjandi fyrir konur hérlendis þegar kemur að stjórnmálaþátttöku bæði 

vegna kostnaðar og neikvæðrar samkeppni innan stjórnmálaflokka (Svanur 

Kristjánsson og Auður Styrkársdóttir, 2001; Stefanía Traustadóttir, 1990; Indriði 

H. Indriðason og Ásdís Jóna Sigurjónsdóttir, 2008). Stærð framboða og stærð 

kjördæma hefur líka áhrif á sýnileika kvenna í stjórnmálum en konur í þéttbýli 

hafa verið hlutfallslega mun fleiri en konur í dreifbýli hérlendis (Svanur 

Kristjánsson og Auður Styrkársdóttir, 2001). 

Í þriðja lagi er talað um menningarbundnar skýringar en rannsóknir á 

þátttöku kvenna í stjórnmálum sýna að menningar- og hugmyndafræðilegir 

þættir geta skipt miklu máli fyrir framgang kvenna. Ríkjandi hugmyndir um 

hlutverk kvenna og stöðu þeirra í samfélaginu geta bæði reynst hvetjandi og 

verið hindranir í vegi kvenna sem hafa áhuga á að sækjast eftir frama í 

stjórnmálum. Um aldir var konum einkum ætlað það hlutverk að sinna heimili og 

börnum, þær þóttu ekki nógu skynsamar til að fá að kjósa eða vera í framboði og 

jafnvel eftir að konur öðluðust kosningarétt var haldið á lofti hugmyndum um 

vanhæfi þeirra í þessum efnum (Paxton og Kunovich, 2003; Anderson, 1997). Í 

áranna rás hafa þessar hugmyndir víða tekið breytingum og konur rutt sér til 

rúms í valdastöðum. Samt sem áður er hefðbundnum hugmyndum 

(staðalmyndum) um hlutverk kvenna haldið á lofti sem hafa áhrif á þær konur 

sem hafa áhuga á stjórnmálaþátttöku og gegna fjölmiðlar þar stóru hlutverki 

(Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009). Paxton segir 

rannsóknir sýna að menningarlegir og hugmyndafræðilegir þættir hafi meira 

forspárgildi en kosningakerfi og vinnumenning stjórnmálaflokka. Það sé því 

auðveldara fyrir konur að komast áfram í stjórnmálum í samfélögum þar sem 
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almennt ríkir jákvætt viðhorf til jafnréttismála (Þorgerður Einarsdóttir og 

Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009). 

Margir skýringaþættir koma við sögu og birtast með mismunandi hætti eftir 

tímabilum, aðstæðum og löndum þegar þátttaka kvenna í stjórnmálum er 

skoðuð. Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir (2009) telja þó að 

félags- og efnahagslegar skýringar eigi síður við hérlendis en skýringar sem liggja í 

menningarlegum þáttum og stjórnmálakerfinu. Helstu skýringar telja þær felast í 

vinnuaðferðum flokkanna og flokksmenningu en íhaldssöm sjónarmið hvað 

varðar stöðu kvenna hafi mikið að segja fyrir framgang kvenna í stjórnmálum.  

2.10 Hverju skilar stjórnmálaþátttaka kvenna? 

Margir fræðimenn hafa velt vöngum yfir því hvort þátttaka kvenna í stjórnmálum 

(e. desriptive representation) hafi áhrif á lagasetningu, málaflokka og stefnumál 

sem bæta stöðu kvenna eða hvort krafa um meiri sýnileika kvenna felist fyrst og 

fremst í að jafna hlutföll kynjanna án tillits til framlags þeirra (e. substantive 

representation) (Sapiro,1981). 

Mackay (2004) telur að um flókið samspil sé að ræða þegar verið er að 

ræða viðveru kvenna og kvenlæg málefni. Hún bendir á að viðvera kvenna sé ein 

og sér nægi ekki til að breyta hlutum innan kerfis þar sem kerfislægir þættir, 

ólíkar konur og kröfur kjósenda eiga mikinn þátt í að móta og takmarka gjörðir 

fulltrúa og hugsanlegar útkomur. Dahlerup (1988) telur að stjórnmálakonur séu 

undir mótsagnarkenndum þrýstingi sem felst í að vera jafnvígar og karlarnir sem 

hafa setið í pólitískum embættum mun lengur, á sama tíma og þær eiga að sýna 

fram á að kjör þeirra í embætti muni hafa verulegar breytingar í för með sér. 

Breytingar sem felast m.a. í breyttum viðhorfum almennings til stjórnmála- 

kvenna, breytingar hvað varðar árangur þeirra, almenna stjórnmálaumræðu, 

stefnubreytingar, og fjölgun kvenna í valdastöðum.  

Margir fræðimenn hafa rannsakað áhrifamátt kvenna í stjórnmálum og sett 

hefur verið fram kenning um krítískan massa (e. critical mass theory) sem skýrir 

hvernig konur upplifa sig í minnihluta innan skipulagsheilda og hvenær þær geta 

farið að hafa áhrif á vinnumenninguna en það er talið háð ákveðnum fjölda innan 

minnihlutahópsins. Rosabeth Moss Kanter (1977) setti fyrst fram kenningu um 
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minnihlutahópa innan skipulagsheilda þ.e. hvernig fólk upplifir sig innan þeirra og 

metur stöðu sína í samanburði við aðra hópa innan skipulagsheildarinnar. Hún 

taldi að til að minnihlutahópur gæti haft áhrif á stöðu sína þyrfti hann að vera af 

ákveðinni stærð. Dahlerup (1988) tekur upp hugmyndir Kanter þegar konur innan 

pólitískra skipulagsheilda segja frá því að þær nái ekki árangri hvað varðar 

kvenlæg málefni vegna þess að þær séu of fáar. Hún notar hugmyndir Kanter um 

minnihluta innan skipulagsheildar sem er alltaf undir pressu um ákveðin afköst 

og ber saman við minnihluta kvenna innan pólitískra skipulagsheilda sem upplifa 

tvíþættar kröfur um að þær eigi að ná fram breytingum fyrir konur og geti starfað 

í stjórnmálum eins og karlar. 

Hugtakið „critical mass“ er fengið að láni frá kjarnorkuvísindum þar sem 

merking þess felst í því magni sem nauðsynlegt er til að hefja keðjuverkun í átt að 

breytingum eða þróun en samkvæmt hliðstæðu verða breytingar mögulegar 

þegar hlutfall kvenna er orðið 30% innan skipulagsheilda. Stjórnmálakonum þarf 

því að fjölga úr litlum minnihluta í stóran minnihluta ef þær eiga að geta unnið 

markvissara starf fyrir konur sem leitt getur til meiriháttar breytinga á 

stofnanamenningu og stefnumörkun (Dahlerup, 1988; Mackay, 2004). Það hefur 

sýnt sig að þrátt fyrir að konur hafi komist í valdastöður í stjórnmálum og 

jákvæðar lagabreytingar komið til er mun erfiðara og tímafrekara að breyta 

valdakerfum innan skipulagsheilda en lagasetningu og þær konur sem reyna að 

hafa áhrif á breytingar sem þjóna hagsmunum kvenna eiga oft erfitt uppdráttar. 

Kenningin um krítískan massa hefur verið gagnrýnd fyrir að líta framhjá því 

að konur eru ólíkar, þær koma úr ólíkum flokkum og aðhyllast ólíkar nálganir í 

stjórnmálum. Sarah Childs og Mona Lena Krook (2009) telja að það hafi sýnt sig 

að fjöldi kvenna skipti ekki máli þegar kemur að því að hafa áhrif til góðs fyrir 

konur hvort sem um er að ræða löggjöf eða hagsmunamál þeirra. Þær benda þó 

á að ákveðinn fjöldi kvenna hafi áhrif á aðrar konur sem fyrirmyndir sem getur 

haft jákvæð áhrif á viðhorf kvenna og aukið hlutfall þeirra í stjórnmálum.  

Childs og Krook telja að beita verði nýrri nálgun þegar framlag kynjanna 

innan pólitískra skipulagsheilda er skoðað og hvaða áhrif kyn hefur á 

ákvarðanatöku í málum sem eru konum til góðs. Þær telja að hverfa verði frá fyrri 

nálgun kenningarinnar um krítískan massa sem einblínir á fjölda en þær telja 
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mikilvægara að horfa á hvað konur raunverulega gera, og setja því fram hugtakið 

krítískur gerandi (e.critical actor). Childs og Krook telja að það þurfi að skoða 

ákveðna gerendur og áhrif þeirra á stefnumótun til að fá betri mynd af því 

hvernig framlag kvenna á sér stað. Rannsóknir hafa sýnt að þegar konum fjölgar í 

stjórnmálum getur það haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á vinnuumhverfi 

stjórnmálanna. Konur geta haft þau áhrif að karlmenn taki betur eftir 

svokölluðum kvenlægum málaflokkum og vilji beita sér en konur geta einnig haft 

þau áhrif að karlmenn fara í vörn og streitast gegn breytingum og sem gerir þeim 

erfitt fyrir. Childs og Krook telja að ákveðnir einstaklingar sem vilja vinna að 

kvenlægum málum og þá sérstaklega femínistar,geti haft áhrif á breytingar og 

stefnumótun án þess að vera hluti af stærri hóp. Þessir einstaklingar hafa oft 

áhrif á aðra og geta þannig virkjað bæði konur og karla til samstarfs í málum sem 

snerta t.d. stöðu kynjanna og aukin réttindi kvenna. Kenningin um krítískan 

massa segir í raun til um áhrif byggð á fjölda kvenna og gerir ráð fyrir að konur 

muni vinna saman og með tímanum verði kvenlægum málaflokkum komið í höfn. 

Childs og Krook benda hins vegar á að stefnumótun og ákvarðanataka varðandi 

kvenlæg mál sé aðstæðubundin og oft háð samfélagslegri og pólitískri umræðu 

um viðkomandi mál eða viðfangsefni. 

Á Norðurlöndum hafa viðhorf til stjórnmálakvenna verið jákvæð og konur 

orðið sýnilegri í stjórnmálum en þrátt fyrir það sýna rannsóknir að komið er fram 

við konur á annan hátt en karla, þeim ekki treyst eins vel og körlum og þær því 

oft útilokaðar frá ákvarðanatöku (Dahlerup, 2006). Þessar niðurstöður 

endurspegla ákveðna undirskipun kvenna í stjórnmálum en þegar þær hafa verið 

kosnar til embætta mæta þeim ákveðnar hindranir sem þær verða að yfirstíga til 

að öðlast viðurkenningu sem áhrifavaldar í pólitískum skipulagsheildum. Þessar 

niður-stöður má einnig sjá í íslenskri rannsókn á viðhorfum kvenna í 

sveitarstjórnum frá árinu 1990. 

2.11 Rannsóknir á viðhorfum kvenna til sveitarstjórnastarfa 

Það hafa ekki verið gerðar rannsóknir sem neinu nemur á starfsaðstæðum 

sveitarstjórnarfólks hér á landi út frá kynjasjónarmiði. 
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Jafnréttisráð lét gera rannsókn árið 1990 á viðhorfum og reynslu kvenna 

sem sátu í sveitarstjórnum á kjörtímabilinu 1986-1990 en hlutfall kvenna í 

sveitarstjórnum var þá 19,2%. Spurningalistar voru sendir til allra þeirra kvenna 

sem störfuðu á þessum vettvangi og voru annað hvort aðalmenn eða varamenn í 

sveitarstjórnum þar sem kosið var með hlutbundinni kosningu árið 1986. Svör við 

spurningum Jafnréttisráðs bárust frá 123 konum eða 43% þeirra kvenna sem 

könnunin náði til (Stefanía Traustadóttir, 1990). Rannsóknin sýndi að meirihluti 

kvennanna voru giftar eða í sambúð og á aldursbilinu 31-40 ára. Flestar konurnar 

voru mæður með börn en 65% þeirra áttu 2-3 börn. Tuttugu prósent kvennanna 

voru með háskólapróf og 13% með kennarapróf. Konurnar voru langflestar í 

100% starfi með sveitarstjórnarstarfinu en svör þeirra leiddu í ljós að 

undirbúningur og fundir vegna sveitarstjórnarstarfsins voru að meðaltali 15 tímar 

á viku. Margar kvennanna unnu skrifstofustörf, kennarastörf eða störf í 

heilbrigðisgeiranum. Vinnuálag var mjög mikið auk þess sem þær báru ábyrgð á 

heimili og börnum. Þegar konurnar voru spurðar út í hvað væri ánægjulegast við 

sveitarstjórnarstarfið nefndu flestar mikilvæg samskipti við fólk og að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu í málum sem varða samfélagið. 

Heildarniðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að konur haldi ekki út 

mörg kjörtímabil í sveitarstjórnum. Sú staðreynd að 79% þeirra kvenna sem tóku 

þátt í könnuninni sögðust ekki ætla að gefa kost á sér aftur vakti mikla athygli á 

sínum tíma. Megin skýringuna á ákvörðun sinni sögðu konurnar vera tímaleysi og 

jafnframt kom óánægja með starfshætti í sveitarstjórnum skýrt fram. Þegar 

konurnar voru spurðar nánar út í starfsumhverfið og starfshættina kom í ljós að 

neikvæðir þættir eins og ómálefnalegt þras, óheiðarleg vinnubrögð, gamaldags 

og stíf stjórnsýsla og klíkuskapur var þeim ekki að skapi. Það sem kom konunum 

mest á óvart í starfsumhverfi sveitarstjórnanna var m.a. hversu tímafrekt starfið 

var, samtrygging og klíkuskapur meðal karla, vald embættismanna og 

foringjaræði, vanhæfni bæjarfulltrúa og áhugaleysi bæjarbúa. Einnig nefndu mjög 

margar konur að þær hefðu orðið fyrir vonbrigðum með að flokkspólitísk 

sjónarmið hefðu frekar ráðið ferðinni en hagsmunir bæjarfélagsins. Þær konur 

sem gagnrýndu starfshætti sveitarstjórna voru ekki einungis þær konur sem 

ætluðu örugglega að hætta störfum heldur líka þær sem ætluðu að halda áfram.  
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Margar konur kvörtuðu undan áhugaleysi flokksfélaga og litlum stuðningi 

við málefni sem þær voru með á sinni könnu þ.e. velferðarmálin sem urðu mun 

oftar fyrir niðurskurði en önnur mál. Þegar konurnar voru spurðar út í samstarf 

við aðrar konur og fjölgun kvenna í nefndum taldi helmingur þeirra að það skipti 

máli að konur störfuðu fleiri saman í nefnd og þá vegna sameiginlegra reynslu 

kvenna, fleiri konur skapi betri vinnuanda og konur geti náð samstöðu um 

mikilvæg mál þvert á flokka. Helmingur kvennanna taldi að kyn skipti ekki máli í 

þessu sambandi heldur hversu vel fólk vinnur vinnuna sína.  

Í niðurstöðukafla rannsóknarskýrslunnar bendir höfundur á að það dugi 

skammt að auka hlut kvenna í sveitarstjórnum ef starfsumhverfi þeirra er eins og 

því er líst í niurstöðum rannsóknarinnar. Hún telur að breytinga sé þörf og 

nauðsynleg endurskoðun á mikilvægi þeirra málaflokka sem konur sinna. Einnig 

telur hún að laun verði að hækka þannig að konur geti minnkað við sig sitt 

aðalstarf og þannig minnkað vinnuálag.  

Sambærilegar niðurstöður má finna í rannsókn Ottar Hellevik og Torild 

Skard frá árinu 1985 á viðhorfum kvenna í sveitarstjórnum í Noregi. Þær sýndu að 

konur kvörtuðu undan áhugaleysi og litlum stuðningi í erfiðum málaflokkum sem 

eru yfirleitt mjúkir málaflokkar (Dahlerup,1988). 

Viðtöl við fyrrum sveitarstjórnarkonur endurspegla oft á tíðum þessar 

niðurstöður og mjög algengt að þær hafi þurft að starfa við hlið fólks sem hefur 

neikvæðar hugmyndir um konur í valdastöðum, telur þær skorta hæfileika, 

menntun eða reynslu sem byggja á hugmyndum um eðlislæg hlutverk kynjanna í 

samfélaginu (Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir, 2006). Þær konur sem segja frá slíku 

samstarfi eða aðstæðum upplifa oft að litið er fram hjá þeim við ákvarðanatöku 

bæði innan flokka og í nefndum og ráðum, þær eru ekki teknar alvarlega og oft er 

lítið gert úr ákvörðunum þeirra og störfum með ákveðnum ummælum og 

athugasemdum. Slík framkoma hefur verið endurtekið stef í umræðum um 

aðkomu og viðverulengd kvenna innan stjórnmálastofnanna og víðar þar sem 

konur hafa verið að hasla sér völl í valdastöðum (Connell, 2006).  
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2.12 Konur í sveitarstjórnum á Íslandi 

Á Íslandi hefur hlutur kvenna á sveitarstjórnarstiginu vaxið hægt allt frá því að 

giftar konur hlutu kosningarrétt og kjörgengi til sveitarstjórna árið 1908 í 

Reykjavík og Hafnarfirði. Það var vegna mikils þrýstings frá kvennahreyfingunni á 

þingmenn Reykjavíkur og Hafnarfjarðar að umrædd réttindi voru veitt en á 

þessum árum var kvennahreyfingin mjög öflug og beitti sér fyrir fundum, 

undirskrifasöfnunum og skrifum um aukin réttindi kvenna. Konur í Reykjavík 

brugðust fljótt við og buðu fram kvennalista sem náði frábærum árangri þar sem 

fjórar konur voru kjörnar í bæjarstjórn. Rök kvennahreyfingarinnar fyrir þátttöku 

kvenna í stjórnmálum fólust í sjálfsögðum mannréttindum þar sem konur og 

karlar ættu að hafa sömu réttindi. Auk þess rökstuddu þær þátttöku sína með 

vísun í að konur hefðu aðrar málefnaáherslur en karlar t.d. legðu þær mikla 

áherslu á málefni barna, fátækra, ekkna og réttindamál kvenna auk þess sem 

konur gætu haft jákvæð áhrif á stjórnmálamenninguna (Auður Styrkársdóttir, 

1982). Kvennahreyfingin í Reykjavík átti fulltrúa í borgarstjórn til ársins 1922 en 

næstu áratugina þar á eftir sátu mjög fáar konur í sveitarstjórnum hérlendis. Það 

þótti sjálfsagt mál að einungis ein og ein kona væri í sveitarstjórnum þar sem þær 

voru taldar fulltrúar einnar stéttar þ.e. húsmæðrastéttarinnar á meðan eðlilegt 

var að karlar væru mun fleiri þar sem þeir væru fulltrúar margra stétta t.d. 

bænda, verkamanna, sjómanna, iðnaðarmanna, kaupmanna, og embættismanna 

(Auður Styrkársdóttir, 1982).  

Rannsóknir Auðar Styrkársdóttur hafa sýnt að mikill munur var á áherslum 

karla og kvenna í sveitarstjórnum. Hugmyndir samfélagsins um hlutverk kvenna 

fylgdi þeim inn í stjórnmálin en þeirra áherslusvið urðu á velferðakerfið og í 

kjölfarið urðu til leikskólar, rekstur leikvalla, þjónusta við veika og aldraða sem 

áttu eftir að verða á höndum sveitarstjórna að sinna. Ólíkar málefnaáherslur 

kynjanna eru enn áberandi og er nefndaskipan og þátttaka kynjanna í 

starfshópum sveitarstjórna dagsins í dag gott dæmi um það (Auður 

Styrkársdóttir, 1982). 

Konur í sveitarstjórnum voru mjög fáar fram yfir 1970 en það var ekki fyrr 

en í sveitarstjórnarkosningunum árið 1982 að hlutur kvenna fer að aukast 

verulega en sú aukning er rakin til þess að þá komu sérstök kvennaframboð fram 
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á nýjan leik. Ástæður þess að konur settu á stofn kvennaframboð má rekja til 

nokkurra þátta. Í fyrsta lagi voru konur mjög ósáttar við stöðu sína á vinnu-

markaði og inni á heimilinu en á þeim hvíldi tvöfalt vinnuálag vegna umönnunar 

barna sem ekki komust á leikskóla. Þær voru einnig ósáttar við kynbundna 

verkaskiptingu og launamun kynjanna. Í öðru lagi töldu kvennaframboðskonur að 

hagsmuna kvenna og barna væri ekki gætt í samfélaginu og vildu þær koma 

sínum fulltrúum að bæði til að standa fyrir bættri stöðu kvenna og hafa áhrif á 

karllægt stjórnmálakerfi og vinnulag innan opinberra stofnana. Þriðja ástæða 

þess að konur buðu sig fram var óánægja með störf meirihlutans í borginni sem 

hafði ekki fylgt skólamálum, leikskólamálum og öðrum velferðamálum nægilega 

vel eftir en þau málefni töldu konurnar vera lykilinn að velferð kvenna. 

Kvennaframboðs- og kvennalistakonur töldu að samfélagið ætti að njóta góðs af 

reynslu kvenna og töldu það sjálfsögð réttindi kvenna að taka þátt í stjórnmálum 

eins og karlar og ekki síst til að vera fyrirmyndir fyrir ungar stúlkur á Íslandi 

(Kristín Jónsdóttir, 2007; Vilborg Sigurðardóttir, 2001). 

Þegar forsendur kvennaframboðanna snemma á öldinni og 

kvennaframboðsins 1982 eru skoðaðar sést að um tvö ólík fyrirbæri er að ræða 

þrátt fyrir að sama formið sé til staðar að mati Kristínar Ástgeirsdóttur (1982). 

Hún telur að konur hafi boðið fram sérstaka lista snemma á öldinni til að koma 

konum að í bæjarstjórnum án þess að nokkur stefnuskrá lægi þar að baki. 

Konurnar vildu nota áunnin réttindi og taka þátt í þjóðmálum við hlið karlanna án 

þess að gagnrýna þjóðfélagsgerðina. Kvennaframboðið 1982 var aftur á móti 

tilkomið vegna þess að konur töldu nauðsynlegt að breyta ríkjandi valdakerfi og 

vinna gegn þeirri kynjamismunun sem fólst í bágri stöðu kvenna á vinnumarkaði. 

Þær vildu vinna að breyttum þjóðfélagsháttum þar sem tekið væri tillit til reynslu 

kvenna við ákvarðanatöku og stefnumótun í samfélaginu. 

Fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 1982 var hlutfall kvenna í sveitarstjórnum 

6,2% en eftir kosningarnar fór það upp í 12%. Hlutfall kvenna óx síðan jafnt og 

þétt en að vísu hægar og hægar eftir því sem árin liðu. Í kosningunum árið 2006 

komst hlutfall kvenna í 36% og árið 2010 varð hlutfall kvenna í sveitarstjórnum 

tæp 40% (sjá mynd 2 í viðauka). Hlutfall kvenna í sveitarstjórnum segir sína sögu 

um aðgengi kvenna að stjórnmálum en segir minna um viðveru kvenna í 
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sveitarstjórnum en þegar tölur um nýkjörna fulltrúa í sveitarstjórnum er 

skoðaðar aftur í tímann kemur í ljós að konur endast skemur í 

sveitarstjórnarstarfi á Íslandi, þær eru meira í svokölluðum mjúkum nefndum og 

eru í mun minna mæli í efstu sætum á lista.  

Þegar röðun frambjóðenda á flokkslistum í sveitarstjórnarkosningunum árið 

2010 er skoðuð kemur í ljós að karlar skipuðu fyrsta sæti á 139 listum (75%) og 

konur á 46 listum (25%). Hins vegar skipuðu fleiri konur en karlar annað sætið 

eða á 115 listum (62%) en karlar á 70 listum (38%). Fleiri karlar en konur skipuðu 

þriðja og fimmta sætið en hlutur kynja var nokkuð jafn í fjórða sæti. Samantekið 

voru karlar 57% þeirra sem skipuðu 1.-3. sætið og 51% þeirra sem voru í 4.-5. 

sæti (Hagstofa Íslands,2010). 

Fjölmargir þættir hafa haft áhrif á fjölda kvenna í sveitarstjórnum Íslandi. 

Áhrif samfélagsgerðarinnar eru mikil, auk þess sem kvennahreyfingar hafa haft 

gífurleg áhrif. Einnig hefur stærð sveitarsfélaga haft áhrif á hlutfall kvenna í 

sveitarstjórnum en niðurstöður rannsókna og tölfræðilegra samantekta benda til 

þess að konur eigi auðveldara með að komast til áhrifa í þéttbýlli sveitarfélögum 

en í minni og dreifbýlissveitarfélögum (Hagstofan,2010). Ein skýring er að heildar-

fjöldi kjörinna fulltrúa í sveitarstjórn geti verið konum hindrun þegar um fámenn 

sveitarfélög er að ræða en þá sitja oft ekki nema þrír eða fimm kjörnir fulltrúar í 

sveitarstjórn en kosningafyrirkomulag, minni þrýstingur frá almenningi og 

menningarbundnar hugmyndir um hlutverk kynjanna eru einnig taldar 

áhrifavaldar í þessu samhengi (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2009). 

Stjórnmálaflokkar og stjórnvöld hafa auk þess stuðlað að ákveðnum breytingum 

hvað varðar hlutföll kynjanna í stjórnmálum. Stjórnvöld hafa síðastliðin 30 ár 

staðið fyrir átaksverkefnum þar sem konur eru hvattar til frekari þátttöku í 

stjórnmálum og stjórnmálaflokkarnir hafa einnig verið hvattir til að stuðla að 

auknu lýðræði með kynjablönduðum framboðslistum. 
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3. Framkvæmd rannsóknar og aðferðafræði 
Í þessum hluta ritgerðarinnar mun ég fjalla um framkvæmd og aðferðafræði 

rannsóknarinnar auk þess sem viðmælendur eru kynntir sem og staðsetning mín 

sem rannsakanda. 

3.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði þar sem viðtöl voru tekin við 14 

konur um viðhorf þeirra og reynslu af störfum í sveitarstjórnum, nefndum og 

ráðum. Ég valdi viðtalsaðferð þar sem mig langaði að greina reynslu og upplifun 

viðmælenda en viðtöl gera rannsakandanum kleift að kafa dýpra og kynnast 

betur lífssýn og reynslu viðmælenda en aðrar aðferðir. Viðtölin eru hálfstöðluð 

(e. semi-structured) í þeim tilgangi að laða fram sögu viðmælenda út frá þeirra 

sjónarhóli án þess að rannsakandinn stýri viðtalinu of mikið (Helga Jónsdóttir, 

2003). Eigindlegar rannsóknir eru túlkandi og byggja á kenningum um að 

veruleikinn sé félagslega skapaður og er gert ráð fyrir að viðmælandinn sé virkur 

túlkandi veruleikans. Algengt er að rannsóknarspurningar þróist og breytist 

meðan á rannsókn stendur þar sem markmið eigindlegra rannsóknaraðferða er 

að þróa innsýn og skilning á viðfangsefninu hverju sinni í stað þess að leitast við 

að alhæfa um viðfangsefnið. Sveigjanleiki rannsóknaraðferðarinnar hentar því 

mjög vel þegar rannsökuð eru viðfangsefni sem byggjast á reynslu, merkingu og 

upplifun fólks (Warren, 2001). Aðferðin byggist á aðleiðslu, þ.e. kenningar og 

hugtök verða til í rannsóknarferlinu og mikilvægt er að viðmælendur fái að tala 

óþvingað án þess að vera stöðvaðir með formlegum spurningum sem geta heft 

flæði frásagnar. Í hálfstöðluðum viðtölum er æskilegt að rannsakandi leggi sig 

fram um að leiða umræðuna út frá svörum viðmælenda, hlusti gaumgæfilega og 

grípi á lofti setningar eða orð sem geta dýpkað svör og jafnvel svarað næstu 

spurningum. Áhersla er lögð á að öðlast dýpri skilning á rannsóknarefninu og 

þess vegna er úrtakið ekki tilviljunarkennt heldur sérvalið (Hermanowicz, 2002). 

Þessi rannsókn byggir auk þess á ólíkum gögnum sem skoðuð voru og borin 

saman. Um er að ræða töluleg gögn, fræðitexta og aðrar fyrirliggjandi 

upplýsingar sem renna stoðum undir þau gögn sem safnað var í viðtölunum. 
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3.2 Aðferðir við gagnaöflun 

Við gagnaöflun tók ég viðtöl við konur sem allar hafa reynslu af störfum í 

sveitarstjórnum. Konurnar eru bæði kjörnir fulltrúar í sveitarstjórnum og 

pólitískir fulltrúar án þess að vera kjörnar. Viðtölin voru frá 45 mínútum upp í 

eina og hálfa klukkustund. Spurningarnar vörðuðu áhuga þeirra á stjórnmála-

starfi, tækifæri þeirra í pólitískum skipulagsheildum, viðhorf þeirra til starfsþátta í 

pólitíkinni, samskipti og lærdóm sem draga mætti af þeirra reynslu.  

Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki og hljóðrituð jafnóðum þannig að 

mögulegt var að nýta sér upplýsingar sem fram komu í viðtölunum með því að 

spyrja út í þær í síðari viðtölum. Ég var einnig ötul við að skrá hjá mér upplýsingar 

sem ég vildi skoða nánar þegar greining færi fram. Eins og áður segir voru viðtölin 

hálf stöðluð þar sem viðmælandinn gat rætt um sínar upplifanir og skoðanir án 

þess að vera stoppaður of mikið af með spurningum. Ég hafði þó tilbúinn 

viðtalsramma til að styðja mig við og ýta undir frekari frásögn til að dýpka skilning 

minn á ákveðnum viðhorfum og reynslu kvennanna (Warren, 2001; Helga 

Jónsdóttir, 2003). Til að öðlast betri skilning á viðfangsefninu leitaði ég 

upplýsinga í opinberum skjölum og skýrslum, tölfræðilegum gögnum og 

fræðitextum um viðfangsefnið en þannig fékk ég ákveðna heildarsýn sem ég gat 

stutt með fjölbreyttum gögnum.  

3.3 Greiningaraðferðir 

Ég taldi mikilvægt að skráning á viðtölunum færi fram jafnóðum á meðan ég væri 

enn vel minnug þess hvernig viðtalið fór fram. Í kjölfar skráningarinnar setti ég 

niður lykilhugtök og lykilatriði sem ég gat nýtt mér í næstu viðtölum. Ég ákvað að 

nota opna kóðun við að greina viðtölin en hún felst í að lesa þau yfir nokkrum 

sinnum til að sjá hvort ákveðið mynstur kemur fram. Ég strikaði síðan undir 

mismunandi þemu í mismunandi litum og skráði á spássíurnar spurningar sem 

komu upp í tengslum við þemun. Lestur viðtalanna gaf mér ákveðna þekkingu á 

viðhorfum kvennanna sem skaraðist á margan máta og heildarsýn á 

viðfangsefnið. Ég reyndi að láta gögnin tala til mín í stað þess að leita uppi 

ákveðna þætti en tók síðan út ráðandi þemu og setti upp í excelskjal og setti 

síðan saman sömu þemu hjá öllum viðmælendum og bar saman (Hart, 2005). 
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3.4 Tími og vettvangur 

Gagnaöflun fór fram á tímabilinu maí til júní árið 2011 í þremur íslenskum 

sveitarfélögum í sama landsfjórðungi. Sveitarfélögin eru ólík hvað varðar gerð og 

stærð þannig að ég tel það ekki takmarka gildi rannsóknarinnar að konurnar séu 

allar á sama landssvæði. Mér fannst mikilvægt að fá fram viðhorf og reynslu 

kvenna í ólíkum sveitarfélögum en einnig samanburð út frá staðsetningu þeirra í 

sama landsfjórðungi. Viðmælendur völdu fundarstaði þar sem viðtölin fóru fram, 

þ.e. á vinnustöðum og heimilum viðmælenda en einnig á skrifstofu á mínum 

vinnustað. Sveitarfélögin voru valin með tilliti til aðgangs að þeim þannig að 

auðvelt væri að nálgast viðmælendur og ekki færi allt of mikill tími í að ferðast á 

milli sveitarfélaga.  

3.5 Viðmælendur 

Viðmælendur mínir voru 14 konur sem hafa starfað eða eru starfandi í 

sveitarstjórnum og nefndum í krafti síns pólitíska flokks. Konurnar koma ekki 

fram undir eigin nöfnum en það er gert vegna trúnaðar. Þær eru á ólíkum aldri 

allt frá því að vera um fertugt upp í að vera komnar á sjötugsaldur en meðalaldur 

þeirra er 50 ár. Konurnar eru flestar mæður barna á ólíkum aldri og ýmist með 

framhaldsskóla- eða háskólamenntun. Þær eru flestar í öðrum störfum samhliða 

störfum á sveitarstjórnarstiginu. Konurnar voru valdar með tilliti til reynslu þeirra 

af sveitarstjórnarstörfum en ég taldi mikilvægt að ræða við konur á ólíkum aldri, 

með mismikla reynslu af starfinu og úr ólíkum stjórnmálaflokkum en þannig vildi 

ég fá ákveðna breidd í hópinn sem ég taldi nauðsynlega til að geta fengið meiri 

samanburð og heildarmynd af viðfangsefni rannsóknarinnar. Ég nálgaðist 

konurnar bæði með því að hafa samband við þær í síma og senda þeim 

upplýsingar um mig og markmið mitt með þessari rannsókn. Allar konurnar sem 

ég hafði samband við nema ein tóku vel í að veita mér viðtal. Konurnar lýstu 

flestar yfir ánægju með að fá að tjá sig um viðfangsefnið og gáfu mér leyfi til að 

hafa samband við þær ef ég þyrfti frekari upplýsingar frá þeim.  

3.6 Siðfræðileg álitamál og lögmæti 

Eitt einkenni eigindlegra rannsókna felst í því að rannsakandinn er stór hluti af 

rannsókninni og því þarf að gera grein fyrir sjónarhorni hans. Sjónarhorn mitt 
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sem rannsakanda ræður vali á viðfangsefni rannsóknarinnar og þeim spurningum 

sem ég vel að spyrja og hvernig ég túlka svörin (Yin, 1994). Þannig er ég ekki 

hlutlaus áhorfandi en hef þó lagt mig fram um að horfa heildrænt á viðfangsefnið 

og vera meðvituð um mínar hugmyndir um það. Ég hef mikinn áhuga á stöðu 

kynjanna í samfélaginu og þess vegna fannst mér viðfangsefnið mjög spennandi. 

Auk þess starfa ég hjá opinberri stofnun á sviði jafnréttismála og því fannst mér 

tilvalið að þræða saman femínísk fræði og opinbera stjórnsýslu. Þannig má segja 

að rannsóknin sé framkvæmd vegna persónulegs áhuga og starfs míns en á 

síðastliðnu ári tók ég þátt í vinnu starfshóps sem fékk það hlutverk að koma með 

hugmyndir um hvernig mætti auka hlut kvenna í sveitarstjórnum og sú vinna 

kveikti mikinn áhuga á að skoða nánar starfsumhverfi stjórnmálafólks. 
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4. Niðurstöður rannsóknar 
 
Í þessum hluta mun ég gera grein fyrir niðurstöðum úr viðtölum við viðmælendur 

mína en viðhorf og reynsla þeirra getur vonandi varpað ljósi á vinnuumhverfi 

kjörinna fulltrúa í sveitarstjórnum og kvenna sem starfa í nefndum og ráðum sem 

fulltrúar stjórnmálaflokka. Ég mun tengja ummæli kvennanna við hugmyndir og 

rannsóknir fræðimanna á viðfangsefninu. 

4.1 Þátttaka kvenna í stjórnmálaflokkum 

4.1.1 „Það vantaði konu“ 

Þegar konurnar ræddu um stjórnmálaþátttöku sína og helstu áhrifaþætti 

varðandi framboð kom bakgrunnur þeirra sterkt fram. Konurnar sögðust flestar 

aldar upp í fjölskyldum þar sem stjórnmálaumræða var áberandi og skoðanir 

sterkar á samfélagslegum málefnum. Þær voru snemma áhugasamar um mál 

líðandi stundar og voru tilbúnar til að leggja lóð sitt á vogarskálarnar til að hafa 

áhrif á framtíð sinna sveitarfélaga. Konurnar sem komu fyrst til starfa á sveitar-

stjórnarstiginu tala um að hafa ákveðið að bjóða sig fram í krafti kyns síns. Þær 

vildu hafa áhrif á hlutfall kvenna í sveitarstjórnum og þau mál sem tekin voru fyrir 

á þeim vettvangi en það voru málefni eins og félagsþjónusta, menntun, 

leikskólamál og önnur velferðarmál. Þessar konur voru að hefja sinn 

stjórnmálaferil á sama tíma og Kvennalistinn bauð fram í Reykjavík árið 1982 sem 

gagnrýndi ríkjandi mismunun gangvart konum og taldi nauðsynlegt að konur 

stigu fram til að stuðla að auknum réttindum kvenna og barna: 

Kannski fyrst og fremst að mér fannst það skipta alveg ofsalega miklu 

máli að konur væru með og fyrst og fremst svona skyldutilfinning sko, 

konur verða að vera með og afhverju ekki ég, ég var náttúrulega 

móðir að eignast mitt þriðja barn það var ofboðslega margt sem 

brann á manni, leikskólarnir og fleira svo margt að gerast þarna og 

það þurfti svo mikla baráttu, en svo gerist það eftir smá tíma að þá 

víkkar sviðið sem maður hefur áhuga á... svo var ég allan tímann í 

bæjarráði sem er þessi nefnd þar sem mestu völdin eru það skiptir 

alveg höfuðmáli hvort konur í flokkum nái inn í þessar stóru nefndir. 

(Inga) 
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Meirihluti kvennanna hafði ákveðið að taka þátt í stjórnmálum vegna þrýstings 

frá stjórnmálaflokkum. Þær töldu að kyn þeirra hefði fyrst og fremst verið ástæða 

þess að haft var samband við þær og þeim boðið að taka sæti á viðkomandi lista. 

Utanaðkomandi þrýstingur á flokkana um að fjölga konum á listum hafi örugglega 

haft áhrif á að leitað var til þeirra fremur en að þær hefðu ákveðna persónulega 

eiginleika sem sóst væri eftir: 

Upphaflega var þetta eitthvað sem ég hafði bara ekkert hugsað um 

svo bara var allt í einu haft sambandi við mig, það sjálfsagt vantar 

alltaf konur til starfa og þá var svona gaman að prófa þetta, sjá 

hvernig þetta gengur ég hef nú alltaf haft sterkar skoðanir á 

samfélaginu ekki endilega neitt í neinum flokki. (Adda) 

Að bjóða mér annað sætið, það var held ég ekki út af neinum kostum 

sem ég hafði heldur út af því að ég væri kona þannig að það var 

slegið á fjölskyldufundi og ég ákvað bara að taka slaginn...já, ég var 

sem sagt sett í annað sætið sem kona. (Eyrún) 

Eftirspurnarþátturinn þ.e. val flokka á konum hefur því mest að segja varðandi 

sýnileika meirihluta kvennanna í rannsókninni á hinu pólitíska sviði. Þrýstingur á 

flokkana um jafnari hlut kynja á framboðslistum hefur þau áhrif að konur eru 

valdar á lista sem ákveðið tákn þess að stjórnmálaflokkarnir aðhyllist jöfn 

tækifæri kynjanna og viðurkenni mikilvægi þess að bæði kyn komi að 

ákvarðanatöku á stjórnmálasviðinu (Gidengil og Vengroff, 1997). 

Rannsóknargögnin sýna að mikill minnihluti kvennanna býður sig fram af 

sjálfsdáðum, ekki nema þrír viðmælenda. Það má greina ákveðið óöryggi og 

konurnar ræða um reynsluleysi þegar talið berst að vali á þeim sem 

frambjóðendum sérstaklega í tali þeirra kvenna sem eru ekki búnar að starfa 

lengi í stjórnmálum. Þrátt fyrir sterkar kvenfyrirmyndir í íslenskum stjórnmálum 

um þó nokkra hríð, hátt menntunarstig kvenna og mikla reynslu á vinnumarkaði 

virðist sem konur skorti það sjálfstraust sem þarf til að bjóða sig fram af 

sjálfsdáðum í stjórnmálum og í efstu sæti á lista. Þegar konurnar voru inntar eftir 

skýringum á þessu, þ.e. að þær vildu ekki vera í forystusæti stjórnmálaflokks 

töluðu þær um reynsluleysi og þá ábyrgð sem fylgir því að leiða stjórnmálastarf 

og sumar töluðu um að það liti betur út ef karl væri við stjórnvölinn.  
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Konurnar eru mjög meðvitaðar um að þær eru að koma inn í starfsumhverfi 

þar sem karlar hafa komið sér vel fyrir og telja sig þurfa að sanna sig áður en þær 

taka við ábyrgðarhlutverkum. Þessi svör kvennanna byggja á menningar-

bundnum hugmyndum þar sem karlar eru taldir betri leiðtogar en konur eins og 

Alvesson og Billing (1995) benda á þegar þeir tala um að ásýnd stjórnandans sé 

karllæg og um vanmátt kvenna þegar kemur að stjórnunarstöðum sem þeir rekja 

til viðhorfa og hefðbundinnar orðræðu um eðlislæg hlutverk kynjanna í 

samfélaginu. Ofangreindar hugmyndir styðja einnig kerfislægar skýringar á 

þátttöku kvenna í stjórnmálum þar sem flokkarnir hafa mjög mikil völd og áhrif 

þegar kemur að þátttöku og tækifærum kvenna í stjórnmálum (Þorgerður 

Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009; Svanur Kristjánsson og Auður 

Styrkársdóttir, 2001). 

4.1.2 Ríkjandi menning, leikreglur og orðræða 

Vinnuumhverfi stjórnmálaflokkanna hefur haft áhrif á væntingar kvennanna og 

viðhorf til starfs á vettvangi stjórnmálanna. Konurnar hafa mismunandi reynslu af 

flokksstarfi en flestar eru sammála um að það skipti miklu máli hvaða 

einstaklingar vinna saman hverju sinni. Viðmót og samstarf góðra félaga skipti 

megin máli til að halda fólki í flokkunum og foringjaræði sé ekki til þess fallið að 

ýta undir lýðræðisleg vinnubrögð og starfsánægju til lengri tíma litið. Konurnar 

tala flestar um viðvarandi baráttu um völd og virðingu innan sinna raða og um 

hefðbundin karllæg vinnubrögð sem erfitt reynist að breyta. Lóa segir að 

starfsumhverfi flokksins hennar sé „töff“ og erfitt sé að fóta sig í byrjun: 

Það er erfitt að komast inn í þetta samfélag og fólki gengur það mjög 

misjafnlega, og þetta er bara mjög „töff“ umhverfi og ég held að það 

henti körlum betur en konum þeir hafa búið það til og já, erfitt er að 

breyta reglunum og manni fannst margt svona óáþreifanlegt sem 

maður vissi ekki alveg... þú veist ekki alveg hvernig reglurnar eru og 

það er svona „hierarchy“ rosalega mikið það er bara þannig. Það er 

svo mikið foringjaræði. 

Fræðimenn sem fjalla um og rannsaka skipulagsheildir benda á að oft sé erfitt að 

koma á breytingum þar sem vinnumenning er mjög hefðbundin og rík áhersla á 

að halda hlutum eins og þeir hafa alltaf verið (Hall og Taylor, 1996;Mackay og 
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Krook, 2011; Paxton,1997). Innan flokkanna er viðvarandi valdabarátta sem er 

sýnilegust í ákveðnu stigveldi (e. hierarchy) (Huczynski, 2007; Daft, 2007). 

Stigveldið sýnir lóðrétta verkaskiptingu þar sem völdin liggja í efstu lögum og 

samkvæmt meirihluta kvennanna hallar þar verulega á konur þar sem 

hefðbundin karllægum vinnubrögðum er viðhaldið í krafti valds og erfitt er að 

hrófla við. Því hafa konur talað um að þær verði að aðlagast ráðandi karllægri 

vinnumenningu og orðfæri til að öðlast viðurkenningu í hópnum: 

Það er ótrúlega áhugavert hvernig þessi kúltúr virkar...ég þarf samt 

að gera mig gildandi í orðræðunni, þessu „lingói“ og það finnst mér 

kannski vera það erfiðasta.(Ninna) 

Bourdieu (1989), Duerst-Lahti (2002) og Mackay og Krook (2011) hafa fjallað um 

þær kröfur sem gerðar eru innan skipulagsheilda um ákveðna aðlögun að ríkjandi 

skipulagi og tileinka sér ákveðið orðfæri sem er viðurkennt sér í lagi ef fólk hyggst 

ná langt og öðlast virðingu og völd.  

Konurnar tala um stjórnmálaflokkana sem mjög hefðbundnar 

skipulagsheildir hvað varðar uppbyggingu og verklag en þrátt fyrir að reynt sé að 

sýna fram á lýðræðislegt skipulag er iðulega mikil valdabarátta í gangi og 

foringjaræði sem hefur verið mjög áberandi síðastliðin ár að mati margra þeirra. 

Paxton (1997) og Mackay (2004) telja að konur rekist á ákveðna veggi þegar þær 

vilja setja sig gegn ríkjandi skipulagi eða valdhöfum og Adda og fleiri tala um 

baráttu við gömul afturhaldsöfl: 

Svo er maður búinn að teygja sig ansi langt sko þá eru alltaf einhver 

svona afturhaldsöfl og innan okkar raða líka sko, þeir sem hafa vanist 

á eitthvað annað þeir bara missa öll völdin, gefa völdin eitthvert 

annað sko við erum kosin til að ráða og maður segir stundum við 

vorum ekki kosin til að ráða við vorum kosin til að gera það sem 

bæjarbúar vilja.(Adda) 

Hugmyndir Öddu endurspegla ákveðna togstreitu tengda gömlum gildum og 

verklagi sem hún telur að þjóni hagsmunum flokksins eða ákveðinna valdhafa 

innan hans og samræmist ekki nýjum tímum og kröfum almennings um 

lýðræðislega stjórnunarhætti sem felast m.a. í auknu gegnsæi og sanngirni þar 

sem horft er til almannahagsmuna (Stoker, 2006). Meirihluti kvennanna talar um 
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að karllæg vinnubrögð og viðhorf innan flokkanna geri það að verkum að oft sé 

litið fram hjá þeim og þeirra innleggi í umræður (Ås, 1982).  

Meirihluti kvennanna telur sig ekki í þeim hópi sem tekur veigamiklar 

ákvarðanir í flokknum og upplifir sig oft sem utanaðkomandi „the other“ (de 

Beauvoir, 1949; Wilson, 1995) þar sem þær þurfi að hafa meira fyrir því en 

karlarnir að sanna sig til að öðlast þátttökurétt í valdahópnum. Linda talar í þessu 

sambandi um ákveðinn ósýnileika og valdaleysi: 

Ég finn alveg fyrir þessu maður þarf að hafa fyrir því að það sé 

hlustað en ég er frekar ákveðin og hugsa að ég sé oft mjög erfið. Mál 

komast ekki á dagskrá nema að það sé samþykkt af körlunum og hef 

ég fundið fyrir því sjálf... ég sé þetta, þetta gerist í svona 

karlaumhverfi...ég er ekki viss um að þeir séu endilega svo meðvitaðir 

um þetta alltaf, það er hlustað á mig sko en menn þurfa tíma til að 

melta það, ég hef alveg heyrt einstaka sinnum sagt í undrunartóni 

„Já, þú hefur nú alveg fínar hugmyndir,sko. 

Linda bendir á að karlarnir séu ekki endilega meðvitaðir um sína sterku stöðu 

innan skipulagsheildarinnar sem gefur til kynna að hugmyndir samfélagsins og 

menningarinnar um forréttindi karla og ráðandi stöðu í flokksstarfinu geri það að 

verkum að þeir líta fram hjá konunum þegar unnið er að málum flokksins. De 

Beauvoir (1949) talar um konur sem undantekningu frá reglunni en nokkrar 

kvennanna virðast upplifa sig á þann hátt. Þær telja sig þó ekki geta alhæft um 

upplifun annarra kvenna í pólitískum skipulagsheildum en það þurfi virkilega að 

sanna sig og aðlaga sig að reglum og vinnubrögðum flokksforystunnar til að fá 

aðgengi að kjötkötlunum. Walby (1990) talar um að kynjakerfið haldi völdum frá 

konum vegna ákveðinna hagsmuna karla og hafi þau áhrif að konur eru ekki 

hvattar til þátttöku í stjórnmálum. Hall og Taylor (1996) taka í sama streng þegar 

þau fjalla um vinnulag innan pólitískra skipulagsheilda sem þjóni hagsmunum 

þeirra sem kerfið hentar best.  

Olga talar um að konum sem gagnrýna ríkjandi skipulag flokksins sé oft ýtt 

til hliðar eins og Paxton (2007) hefur bent á. Þess háttar konur þyki oft of erfiðar, 

of áberandi eða of sjálfstæðar og því séu þær ákveðin ógn við ráðandi öfl sem 

vilja halda í valdataumana: 
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Alltaf þessi tilhneyging þegar karlarnir fá að ráða að slátra konunum 

með reynsluna, taka óreyndu konurnar inn því þær eru viðráðanlegri. 

Ég var notuð svona, sá það seinna og er enn að sjá þetta gerast, erum 

notaðar á meðan við erum nógu ungar og saklausar, jafnvel til að ýta 

til hliðar öflugum konum sem eru reynslumiklar og farnar að ógna 

körlunum, djöfullegt að lenda í þessu en ég get talað um þetta því ég 

hef lent í þessu algjörlega ómeðvituð um það þá en áttaði mig á því 

seinna að þetta var gert til að ýta annarri til hliðar.(Olga ) 

Fleiri konur taka undir þetta og benda á erfiðleika sem geta fylgt því að vera of 

áberandi, ákveðnar eða ef þær vilja breyta vinnubrögðum í stjórnmálaflokknum. 

Konurnar sem lengst hafa verið í sveitarstjórnum segjast oftar en ekki hafa þurft 

að styðja við konur sem eingöngu hafi verið valdar inn á lista vegna kyns síns þar 

sem þær eigi ekki annað að sækja sér stuðning og ráðgjöf.  

Konurnar tala um að foringjaræði í stjórnmálaflokkum setji fólk í ákveðnar 

stellingar og standi starfinu oft fyrir þrifum. Sumar konurnar tala um að þær verði 

að hafa tvöfalt meira fyrir því að sanna sig, þær verji meiri tíma til undirbúnings 

vegna funda en margir karlarnir. Nokkrar kvennanna telja að þær verði að vera 

svolítið karllægar, þ.e. kærulausari og kaldari en þær hefðu viljað þegar um 

ákvarðanatöku er að ræða en mikil áhersla er á hratt ákvaðranatökuferli. Linda 

segist meðvituð um stöðu sína í flokknum og vill hafa áhrif á vinnuumhverfi hans 

en hún ætlar ekki að láta neitt stöðva sig: 

Ég hef ákveðin völd, en þau eru ekki viðurkennd, ég finn það 

glögglega sko og ég vil gjarnan breyta þessu sko og ég hef alveg tekið 

meðvitaðar ákvarðanir um að hafa áhrif á kerfið , að þegar mér finnst 

ekki vera hlustað þá geri ég bara eitthvað ósvífið sem stuðar, ef mér 

finnst ekki vera hlustað, til dæmis á eitthvað í gegnum mína nefnd þá 

set ég mál kannski bara inn til bæjarráðs, ef mér til dæmis finnst ekki 

pláss til að ræða málið á flokksfundi þá, og ekki verið hlustað þá set 

ég það bara á dagskrá. 

Linda upplifir ákveðið valdaleysi í hópnum og þarf því að grípa til athafna sem 

samræmast ekki viðurkenndum vinnureglum til að koma sínum málum á 

framfæri. Fleiri konur tala um þá útilokun sem kemur fram í því að þær þurfi að 

hafa mjög mikið fyrir því að koma sínum verkefnum á framfæri í flokknum (Ås, 

1982).  
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4.1.3 Ungar konur og flokksstarfið 

Nokkrar kvennanna benda á að flokksstarfið sé ekki aðlaðandi fyrir ungar konur í 

dag og voru nokkrar ástæður settar fram sem skýringar á því. Sumar konurnar 

tala um almennt áhugaleysi og neikvæða umræðu um stjórnmálastarf í 

samfélaginu. Þannig hafi hugmyndir samfélagsins um störf sveitarstjórnafólks 

ekki hvetjandi áhrif á ungar konur. Aðrar tala um ábyrgð kvenna á ungum 

börnum þar sem það hafi sýnt sig að þær komist ekki á fundi vegna þeirrar 

ábyrgðar auk þess sem stjórnmálastarfið sé tímafrekt og ekki mjög sveigjanlegt 

starf sem samræmist hugmyndum Acker(1992) um meiri fjölskylduvænleika í 

hefðbundnum kvennastörfum en hefðbundnum karlastörfum.  

Konurnar telja að kröfur um viðveru þeirra á öllum fundum og viðburðum 

(sem oftast eru á kvöldin) séu miklar og þær hafi áhrif á áhuga og endingu fólks í 

sveitarstjórnarstarfinu sem er þeirra annað starf:  

Það vantaði stundum skilning frá samflokksfélögum það var svo 

ofboðsleg krafa að koma á alla fundi sem voru haldnir á vegum 

flokksins, gríðarleg krafa um fundi og maður væri alltaf mættur 

maður fékk lítinn tíma til að anda en auðvitað er maður líka að vinna 

í þágu flokksins en þetta er starf sem er 150-170 % með því starfi sem 

maður sinnir sem aðalstarfi. (Elfa) 

Tvær kvennanna töldu að stjórnmálastarfið höfðaði ekki til kvenna og Vilborg 

nefndi að það væri bara ekki í eðli margra kvenna að hafa áhuga á þessu starfi. 

Elfa vildi ekki ganga svo langt en velti því upp hvaða þættir gætu verið þarna að 

verki:  

Þannig að ég held bara að stjórnmál höfði bara síður til kvenna, en ég 

hef mikið verið að spá í þetta hvort það er uppeldið, samfélagið eða 

hvort þeim hrýs hugur við þessu starfsumhverfi. 

Tímaleysi og áhugaleysi kemur sterkt fram í umræðum um aukna þátttöku ungra 

kvenna í stjórnmálum sem er rakið til bæði eðlislægra og samfélagslegra þátta. 

Samfélagið og menningabundnar hugmyndir eiga samkvæmt nokkrum 

kvennanna stóran þátt í viðhorfi til stjórnmála og stjórnmálaflokka.  

Gagnrýni á flokkana á undanförnum árum hefur beinst að ákvarðanatöku í 

litlum lokuðum hópum þar sem karlar eru mest áberandi (Stoker, 2006) og 
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endurspeglar umræða kvennanna þessa gagnrýni og löngun til að gera 

flokksstarfið opnara og gegnsærra til að auka traust á pólitískum 

skipulagsheildum og trúverðugleika (Mackay o.fl., 2010; Stoker, 2006). 

4.1.4 Stuðningur frá flokksfélögum 

Í rannsókn Jafnréttisráðs (1990) á viðhorfum kvenna til sveitarstjórnastarfa kom í 

ljós að konur voru ekki ánægðar með lítinn stuðning flokksfélaga þegar þær 

höfðu náð kjöri og voru komnar til starfa á sveitarstjórnarstiginu. Þær töldu sig 

standa einar og voru oftar en ekki í nefndum sem þóttu ekki eins merkilegar og 

„hörðu“ nefndirnar þar sem karlarnir voru í meirihluta.  

Mínir viðmælendur telja að stuðningur flokksfélaga sé nauðsynlegur en þær 

höfðu ólíkar sögur að segja varðandi hann. Sumar konurnar tala um gott bakland 

en aðrar um hve erfitt það er að standa einar uppi og geta ekki reitt sig á 

stuðning félaganna: 

Það er mjög lítill, mjög lítill stuðningur, ef ekki neitt, þú ert rosalega 

mikið ein, það kannski brosa allir til þín, en þú ert rosamikið ein og já, 

manni finnst maður leggja sig fram og enginn segir við þig hvorki gott 

eða vont, enginn hefur neitt upp á þig að klaga en svo lendir maður í 

eins og ég sem vildi halda áfram, nýta mér þessa miklu reynslu, þetta 

er heilmikið að koma sér inn í og mér finnst ég hafa staðið mig vel og 

enginn segir neitt annað en svo kemur í ljós að ég fæ algjörlega 

höfnun. (Lóa) 

Vinnuumhverfi pólitískra skipulagsheilda býður oft upp á þennan ófyrirsjáanleika 

þar sem einstaklingar berjast leynt og ljóst um sýnileika, völd og virðingu og því 

geta hlutir komið aftan að þeim sem eru ekki í á tánum við að koma á tengslum 

við flokksmenn og byggja upp traust í sinn garð í hópnum (March og Olsen, 

1984).  

Elfa talar um nauðsynlegan stuðning frá flokknum þegar erfið mál eru til 

skoðunar en einnig þegar fólk er að fóta sig í starfinu. Hún nefnir eins og fleiri 

konur að konur hrósi hver annarri meira en körlunum og jafnvel hverri annarri á 

milli flokka. Konurnar sem eiga maka telja að stuðningur komi fyrst og fremst frá 

makanum en þær telja að konur sem fari út í stjórnmál verði að hafa gott bakland 
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eða vera í góðu sambandi við maka sem verði að geta farið í öll hlutverk á 

heimilinu auk þess að vera þeirra nánasti stuðningur. 

4.2 Starfsumhverfi sveitarstjórnarstigsins 

4.2.1 „Breytt lagaumhverfi af hinu góða“ 

Starfsumhverfi sveitarstjórna hefur tekið ákveðnum breytingum síðastliðin 30 ár 

og ber þeim viðmælendum sem voru að stíga sín fyrstu skref í stjórnmálastarfi í 

byrjun 9. áratugar síðustu aldar saman um að fagmennska, gegnsæi og 

upplýsingastreymi innan stjórnsýslunnar hafi aukist á þessum tíma: 

Þá voru ekki sendar út sko...það var bara boðaður fundur og ekki send 

út nein fylgiskjöl eftir að við konurnar komum þá vildum við bara fá 

að vita hvað væri á fundinum svo við gætum verið búnar að kynna 

okkur mál en þá þótti það sjálfsagt en þetta hafði stuðlað að því að 

ákvarðanir voru teknar án gegnsæis og þetta var áður, nú er þetta þó 

gert og hérna, það lágu svo ofboðsleg völd hjá bæjarráðinu þangað 

fór allt sem varðaði fjármál frá öllum nefndum, en nú er búið að 

valddreifa ofboðslega mikið sko. (Anna) 

Starfsumhverfið var að mati þessara kvenna mjög lokað þegar þær hófu störf á 

sveitarstjórnarstiginu og ákveðnar hefðir í gangi sem þær þurftu að hafa áhrif á. 

Það tíðkaðist t.d. að borga bæjarfulltrúum laun á sex mánaða fresti en þessu varð 

að breyta þar sem sumar kvennanna þurftu að greiða fyrir dagvist barna og 

uppihald. Anna telur karla enn hafa mun meiri völd en konur og að þær verði að 

hafa mikið fyrir því að standa fyrir tilveru sinni, auknum aðgangi að völdum og 

nauðsynlegt sé að þær styðji aðrar konur í stjórnmálum: 

Mér finnst skipta ofboðslegu máli að það sé sífellt haldið áfram 

þessari jafnréttisbaráttu þannig að það þurfi konur og karla til að 

vera í þessu og konurnar eigi ekki að vera upp á punt og finnst 

fáránlegt að vera að segja þetta eftir öll þessi ár eftir að maður 

byrjaði nú sjálfur en mér finnst sko þar sem ég hef horft upp á allar 

þessar konur í bæjarstjórninni þá er fullt af sterkum mjög fínum 

konum en það er allt of allt of algengt að það séu karlarnir sem finnist 

svona sjálfsagt að þeir séu í forystunni þannig að ég tel að það þurfi 

að styðja konur þær þurfa að hafa einhverskonar tengslanet, þær 

þurfa að hafa bakstuðning. 
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Fleiri konur taka undir það að konur þurfi að vera meira á tánum en karlarnir og 

að þeir hafi ákveðin tengslanet og víðtækari stuðning en þær. Fræðimenn sem 

hafa fjallað um stöðu kvenna og helstu hindranir sem þær mæta innan pólitískra 

skipulagsheilda hafa bent á þá staðreynd að konur séu ekki með eins öflug 

tengslanet og karlar (Dahlerup,1988; Wilson,1995; Mackay,2004) en utan-

aðkomandi stuðningur gefur t.d. kost á auknum framlögum í prófkjörum og 

fjársterkir stuðningsaðilar geta aukið aðgengi að efstu lögum eða innsta hring og 

þannig haft jákvæð áhrif á stöðu viðkomandi einstaklings í stjórnmálastarfi(Daft, 

2007). Konur hafa ekki verið í stjórnum fyrirtækja á almennum vinnumarkaði 

nema að litlu leyti en þar skapast oft tengsl sem geta komið sér vel í stjórnmálum 

auk þess sem konur bera meiri ábyrgð á börnum og detta því meira út af 

vinnumarkaði sem gerir þeim erfiðara fyrir þegar um viðhald mikilvægra tengsla 

er að ræða og klifur upp metorðastigann (Walby,1990). 

Sumar konurnar bentu á að konur væru of feimnar við að trana sér fram og 

kalla eftir stuðningi fólks. Adda segir að skort á tengslaneti kvenna megi rekja til 

stolts þeirra sem kemur þeim ekki langt á leikvangi stjórnmálanna: 

Kannski er það líka þetta að okkur vantar þetta tengslanet, við erum 

ekki nógu frekar í að nýta okkur tengsl...við eigum að vera kosnar af 

verðleikum og það þarf svolítið að ganga á eftir konum sko, en er ekki 

allt í lagi þá að ganga aðeins á eftir þeim? 

Konurnar sem hafa lengri reynslu en aðrar af starfi í sveitarstjórnum tala um að 

ákvarðanir áður fyrr hafi oft þjónað hagsmunum ákveðinna aðila þar sem 

eignamenn komust að í sveitarstjórnum og vegna eignarhalds sveitarfélaga í 

ákveðnum fyrirtækjum. Fagmennska á sveitarstjórnarstiginu hafi aukist með 

tilkomu stjórnsýslu- og upplýsingalaga. Í hinum stærri sveitarfélögum hafi aukin 

valddreifing átt sér stað nú í seinni tíð þar sem embættismönnum er falin vinna 

við gerð fjárhagsáætlunar sem var eingöngu í höndum kjörinna fulltrúa fyrir 30 

árum. Þegar rætt er um hlutverk embættismanna innan stjórnkerfisins eru þó 

mismunandi skoðanir viðraðar um hlutleysi þeirra. Ninna og Elsa hafa áhyggjur af 

auknu valdi embættismanna sem þurfa að þeirra mati að vera mjög faglegir þar 

sem bæjarfulltrúar verði að geta treyst þeirra áliti og kunnáttu varðandi mörg 

mál sem kjörnir fulltrúar eru síðan ábyrgir fyrir.  
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Sumar konurnar telja að með sameiningu sveitarfélaga væri hægt að 

tryggja meiri fagmennsku og skilvirkni á sveitarstjórnarstiginu. Ylfa telur að eftir því 

sem sveitarfélög verði stærri minnki sú persónulega nánd sem einkennir lítil 

sveitarfélög sem getur orsakað árekstra og ákveðinn þrýsting frá nærumhverfinu. 

Hún telur einnig að hlutverk sveitarstjórna þurfi að vera skýrara og skilvirkara:  

Við erum að gera hlutina ofboðslega flókna ofsalega tímafreka og 

tímaeyðsla svolítil í þessum geira mér finnst að starf sveitar-

stjórnarmanna eigi að vera meira að leggja kúrsinn, setja reglur og 

fylgjast með að það sé farið eftir þeim...vera ekki að vasast í öllu.. 

þetta er of nálægt og fundum eytt í smámál sem eru sett á dagskrá, 

sést vel á fundargerðum nefnda frá 1992-6 og síðan frá 2002 og þá er 

verið að vingsa úr efni sem nefndin þurfti ekki að taka ákvarðanir um 

eins og leikskólapláss eða elliheimilispláss eða 100-200.000 króna 

afgreiðslur það er reynt að sía þessi mál úr og fyrirmarga pólitíkusa 

fannst þeim þeir vera að tapa völdum að fá ekki að garfa í þessu. 

Enn er þó rætt um ákveðna valda- og hagsmunahópa sem hafa mikið að segja 

varðandi skipulagsmál og framkvæmdir í stærri sveitarfélögum að mati þeirra 

kvenna sem starfa eða hafa starfað í sveitarstjórnum á undanförnum árum. Rósa 

gengur svo langt að segja að prófkjör séu óþörf, þau séu í raun leikvangur karla 

sem ákveða fyrir kosningar hverjum eigi að hygla hvað varðar skipulagsmál og 

fjárútlát. Hún telur að fagmennska hafi ekki aukist mikið vegna þess þrýstings 

sem kjörnir fulltrúar eru alltaf að láta undan og þjóna alls ekki alltaf almanna 

hagsmunum. Flestar kvennanna taka undir að prófkjör séu þeim ekki að skapi, 

þau henti körlum frekar en konum þar sem þeir hafi víðtækara tengslanet og 

dæmi séu um að tengslanet þeirra gangi kaupum og sölum á milli aðila í 

flokknum (Svanur Kristjánsson og Auður Styrkársdóttir, 2001; Indriði H. 

Indriðason og Ásdís Jóna Sigurjónsdóttir, 2008). Fáar konur mæltu með próf-

kjörum en ein benti á að prófkjör gætu bjargað pólitískri stöðu kvenna sem 

almenningur treystir en flokkurinn vilji ekki styðja lengur. 

4.2.2 ,,Þetta er mjög gamaldags kerfi“ 

Vinnuumhverfi sveitarstjórna þykir samkvæmt meirihluta kvennanna mjög 

karllægt, þ.e. gamaldags, stíft og lokað og nokkrar þeirra telja kerfið alls ekki 
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standast væntingar varðandi lýðræðisleg vinnubrögð og samráð. Meiri- og 

minnihluti skipti öllu máli og erfitt sé að hlusta á viðhorf og hugmyndir annarra: 

Það er kannski þess vegna sem maður heldur svo áfram að mótmæla 

því að loka sig svona inni í einhverjum flokkum og þá var maður í 

minnihluta, maður kom kannski inn með góða tillögu og: ,,En ahh þú 

bara ræður þessu ekki!“...í umræðunni getur þú kannski haft áhrif en 

það sem kemur manni kannski á óvart núna er hvað þetta er ótrúlega 

karllægt ennþá. (Adda) 

Ég sé ekki alveg hvernig hægt væri að gera þetta öðruvísi varðandi 

fundina nema kannski að það verði meiri samvinna, maður sé ekki að 

koma inn á fundi og meirihlutinn er búinn að hittast og það er búið að 

taka allar ákvarðanir og við getum jú einhversstaðar haft smávægileg 

áhrif en mér finnst að þessi minni- og meirihluta pólitík ekkert svo 

eftirsóknarleg en ég óttast að vísu líka persónukjör ég óttast það á 

meðan við höfum ekki náð meira jafnrétti það kerfi verði eins erfitt og 

andsnúið og prófkjörin sko.(Ninna) 

Ákvarðanataka er oft í höndum fárra bæjarfulltrúa og embættismanna og þeir 

sem eru í minnihluta hafa oft lítið um viðkomandi mál að segja. Nokkrar 

kvennanna eru ósáttar við að það sé ekki hlustað á góðar hugmyndir óháð því 

hvaðan þær koma þar sem það geti jafnvel tryggt betri niðurstöðu:  

Mikil áhersla á ákvarðanir er varða skipulagsmál og framkvæmdir, 

þetta eru ákvarðanir sem eru í ofboðslega fáum höndum og það 

veldur vonbrigðum, það er svekkjandi en maður nær ekki að viðra 

þær góðu hugmyndir sem maður getur lagt í púkkið.(Ninna) 

Þegar Elsa ber starfsumhverfið saman við það sem hún á að venjast í sínu 

aðalstarfi þá telur hún að vegna þeirra leikreglna sem gilda í pólitík séu menn á 

tánum og það geti staðið starfinu fyrir þrifum. Það sé ekki um að ræða að vera að 

vingast of mikið við mótherjana, þannig verði ekki þessi samkennd og samheldni 

sem ríkir oft á öðrum vinnustöðum. Anna tekur í sama streng og telur að það sé 

varla um svokallaðan vinskap eða samheldni að ræða, „fólk bara kemur og fer og 

svo er bara verið að takast á um málefni.“ Elsa lýsir þessu svona:  

Þetta er mjög gamaldagskerfi,maður er búinn að vera að vinna í skóla 

og þar þróast hlutirnir, allir vita allt, gegnsæi mun meira og svo 

kemur þú þarna inn og manni bregður fyrst og reyndar ennþá. Ekki 
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þessi „jolly feeling“, „tjatt“ og uppbyggjandi skoðanaskipti, svo sest 

maður þarna og...jamm komin hingað. 

Nokkrar kvennanna tala um að þær komi inn í kerfi sem sogi þær til sín og þær 

festist jafnvel á ákveðnu fari hefða og tungutaks (Bourdieu, 1989; Duerst-Lahti, 

2002, Mackay ofl., 2010) sem þær verði að öðlast góða færni í til að vera 

viðurkenndar í hópnum. Þessi staðreynd sýnir glögglega að konur verða að 

aðlagast karllægum gildum og venjum kerfisins: 

Maður finnur það að komin inn í þetta kerfi að maður þarf að vera 

endalaust á tánum það einhvern veginn sogar mann til sín... ég er að 

komast inn í hópinn en fyrst var maður ekki settur eins mikið inn í 

mál, en maður þarf helst að standa upp á kassa og garga liggur við á 

meðan karlarnir geta setið í rólegheitum og...en það er ótrúlega 

áhugavert hvernig þessi kúltúr virkar, ég veit alveg ég get sett mig inn 

í alla þessa hluti, en ég er að reyna að spyrna fótum við að sko 

tileinka mér orðræðuna til fullnustu. (Ninna) 

Ákveðin völd felast í aðgangi að upplýsingum og tala sumar kvennanna um að 

þær þurfi að hafa meira fyrir því að sækja sér nauðsynlegar upplýsingar en 

karlarnir sem hafa meiri tengsl eða eru í lykilhlutverkum í kerfinu.  

Ninna, Anna, Rósa og Adda tala um að þær vilji spyrna við þessu kerfi vegna 

þess að þær vilji ekki samlagast því alveg og missa sína eigin rödd og sýn á 

hlutina. Þær eru mjög meðvitaðar um hættuna við að verða vélrænar, finna ekki 

til með náunganum eða að fara að líta einungis til eigin þarfa í kerfinu. Þannig líta 

þær á starfsumhverfið sem lifandi afl sem þær eiga erfitt með að breyta en 

hræðast það að verða samdauna því sem segir mikið um það vald felst í kerfinu 

sjálfu, strúktúr þess og regluverki (Mackay og Krook, 2011). 

4.2.3 Upplýsingastreymi og gegnsæi 

Viðmælendur eru yfirleitt sammála um að gegnsæi stjórnsýslunnar mætti vera 

mun meira en nokkrar kvennanna bentu á að sú aðferð að vera með beinar 

útsendingar frá bæjarstjórnarfundum sé ekki rétta leiðin til að upplýsa almenning 

um störf bæjarfulltrúa. Ninna bendir á að á þessum fundum fari bæjarfulltrúar í 

ákveðnar stellingar í pontunni sem sé mjög hefðbundið og lokað fundarform og 

niðurrif sé áberandi jafnvel eftir góða samvinnu í viðkomandi málaflokki. 
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Útsendingar frá slíkum fundum gefa að mati þessara kvenna ekki rétta mynd af 

þeirri vinnu sem fram fer í sveitarstjórnum nema þá að sýna hvernig meirihluti 

setur mál fram sem hann er búin að ákveða að framfyglja eða ekki. Það mætti að 

þeirra mati koma upp nýju skipulagi á þessum fundum þar sem kjörnir fulltrúar 

ræða saman á jafnréttisgrundvelli um mál sem eru í farvegi og bjóða jafnvel 

utanaðkomandi einstaklingum að leggja sínar hugmyndir fram til umræðu.  

Þegar rætt er um upplýsingastreymi innan bæjarkerfisins á milli 

embættismanna og kjörinna fulltrúa og nefndarfólks eru konurnar ekki allar 

sammála um hversu upplýstar þær eru. Sumar telja að upplýsingastreymi til 

bæjarfulltrúa og nefndarfólks sé af skornum skammti á meðan aðrar eru sáttar 

við þann þátt og telja sig hafa aðgang að þeim upplýsingum sem þær þurfa. Þegar 

rætt er um gögn sem send eru nefndarfólki fyrir fundi kemur í ljós að konurnar 

eru ekki allar sáttar við það hvað fólk er misvel undirbúið en góðan undirbúning 

telja þær forsendu þess að fundir séu skilvirkir.  

Nokkrar kvennanna telja að konurnar séu betur undirbúnar en karlarnir, 

þær vilji gera hlutina vel, séu vandvirkari og það sé ekkert leiðinlegra en að eyða 

tíma í fundi þar sem fólk hefur ekki undirbúið sig: 

Mér finnst fólk ekki setja sig nógu vel inn í málin hér og mér var sagt 

að muna bara að vera búin að opna umslagið þannig að það sjáist að 

þú hafir kannski lesið það. (Eyrún) 

Fólk prentaði ekki út og það opnaði ekki póst...á síðasta fundi fer ég 

að tala í kringum það og spyr: „Finnst ykkur ekki óþægilegt að koma 

að ræða málin þegar maður hefur ekki upplýsingarnar?“ og eitthvað 

svona. Það var vegna þess að ég hafði ekki fengið eitthvað sent og 

sko og gat því ekki undirbúið það en þetta er oft ofsalega erfitt. (Ólöf) 

Hugmyndir kvennanna um nauðsynlegan undirbúning fyrir fundi og betra 

upplýsingastreymi til að auka skilvirkni og fagmennsku styðja gagnrýni á 

vinnubrögð kjörinna fulltrúa innan pólitískra skipulagsheilda. Gagnrýni á 

stjórnmálastarf síðastliðin ár hefur m.a. beinst að litlum áreiðanleika og mikilli 

óvissu bæði fyrir starfsfólk innan stjórnsýslunnar og utan hennar. Ákveðin 

vinnubrögð hafa verið gagnrýnd, þ.e. að ákvarðanir séu teknar með tilliti til 
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einkahagsmuna og séu í höndum fárra einstaklinga sem nota vald sitt til að halda 

ákveðnum upplýsingum fyrir hóp fárra einstaklinga (Stoker, 2006).  

Nokkrar kvennanna vilja fá hinn almenna kjósanda meira að borðinu þannig 

að fólk sem áhuga hefur á samfélagslegum málefnum geti komið sínum 

sjónarmiðum á framfæri. Adda telur að það einkenni stjórnsýsluna að fólk vinni 

allt of mikið í litlum hópum og of séu ákvarðanir teknar hratt og þá sé erfitt að fá 

marga að borðinu því það flæki hlutina. Stoker (2006) setur fram svipaðar 

hugmyndir og telur að stjórnsýslan hafi í auknum mæli tekið mið af þróun vinnu-

umhverfis í einkageiranum þar sem áhersla er lögð á hröð vinnubrögð og 

skilvirkni sem bjóði ekki upp á aðkomu almennings eða mikið gegnsæi.  

Meirihluti kvennanna vill hafa meiri áhrif á ákvarðanatökuferlið og reyna að 

auka gegnsæi og jákvæðni í garð kjörinna fulltrúa. Þær telja að þörf sé á meira 

samráði og umræðu um málefnin í stað þess að líta á mál sem afgreiðslu sem á 

helst að renna án átaka í gegnum stjórnsýslukerfið.  

Ákvarðanir verða að mati sumra kvennanna að vera mun sýnilegri og 

kjósendur verða að geta nálgast upplýsingar áður en mál eru tekin til afgreiðslu. 

Krafa um gegnsæi skapar ákveðinn þrýsting á bæjarfulltrúa hvað varðar 

lýðræðisleg vinnubrögð sem auka að sama skapi tiltrú kjósenda á pólitískum 

skipulagsheildum. Tiltrú almennings á vinnubrögðum stjórnmálamanna er í 

sögulegu lágmarki og sumar konurnar telja að það muni auka trúverðugleika á 

kerfinu að breyta því til frambúðar en nýstofnanafræðingar telja að breytingar í 

pólitískum skipulagsheildum byggi m.a. á og verði til vegna þess markmiðs að 

auka trúverðugleika (Mackay og Krook, 2011).  

4.2.4 Viðhorf til málaflokka – hörðu og mjúku málin 

Ríkjandi hugmyndir um hlutverk kynjanna hafa áhrif á hefðbundna sýn á störf í 

nefndum og starfshópum eins og staðfest hefur verið í öðrum rannsóknum 

(Stefanía Traustadóttir, 1990). Oft komast konur hreinlega ekki að í starfshópum í 

skipulags- og atvinnumálum að sögn meirihluta þeirra kvenna sem rætt var við, 

þrátt fyrir að bent væri á frambærilegar konur. Þetta var oft skýrt með því að 

karlar hefðu betra tengslanet en konur og þekktu þá samstundis til annarra karla 

sem komu upp í umræðunni.  
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Þær nefndu einnig að lítið væri gert úr nefndum sem konur hafa að mestu 

verið í, svokölluðum „mjúkum nefndum“ eins og félagsmála- og skólanefnd. 

Konurnar gagnrýndu þá gildishlöðnu merkimiða sem settir eru á ólíka málaflokka 

og vilja sjá viðhorfsbreytingu í samfélaginu því stjórnamálastarfið er auðvitað 

litað af því gildismati sem er ráðandi utan þess (Alvesson og Billing, 1995). 

Eftirfarandi tilvitnanir sýna upplifun tveggja kvenna af ríkjandi viðhorfum til 

„mjúku nefndanna“: 

Það er nákvæmlega þetta það er hvaða málaflokkar eru skilgreindir 

sem sko raunverulegir málaflokkar og hvaða málaflokkar eru 

skilgreindir sem hobbymálaflokkar, samgöngumálin, framkvæmda-

mál og fasteignir sveitarfélagsins hafa mjög mikið vægi og 

skipulagsnefndin og hún hefur bara verið karlanefnd, 

framkvæmdaráð hefur verið karlaráð það þarf að vinna í að 

endurskilgreina þessa málaflokka...félagsmálaflokkurinn er t.d. mjög 

stór mála-flokkur og erfiður og ekki síður erfiður en aðrir málaflokkar 

en það vantar upp á skilning á þessu. (Ninna)  

Mikilvægi nefndanna tengist hugmyndum sem samrýmast hugmyndum 

umundirskipun kvenna og litið vægi þeirra málefna sem þær þykja standa fyrir. 

Tvær kvennanna telja að þessi viðhorf geri lítið úr starfi þessara nefnda:  

Það er eins og hinir í bæjarmálahópnum hefðu engan áhuga á 

jafnréttismálum og lítinn áhuga á skólamálum, en skipulagsmálin 

fengu mikla athygli þau þóttu svo ofboðslega merkileg og þegar ég 

kynnti vinnu minna nefnda fóru alltaf ákveðnir karlar út að reykja. 

(Anna) 

Þá heyrði ég m.a. að...einn félagi minn sagði: „mér væri fullkomlega 

misboðið ef ég ætti að fara að taka sæti í félagsmálaráði“ (hneykslun 

í raddblæ). (Olga) 

Ákveðin vanvirðing birtist hér gagnvart hefðbundnum „kvennamálaflokkum“ sem 

menn bæði orða og sýna með framgöngu sinni og samræmast hugmyndum Berit 

Ås (1982) um hegðun sem gerir lítið úr starfi ákveðinna einstaklinga innan 

pólitískra skipulagsheilda.  

 Gildi málaflokka og samkeppni um setu í nefndum sem þykja merkilegri en 

aðrar sýnir ákveðna lárétta verkaskiptingu kynjanna sem byggir á staðalmyndum 

kvenna og karla í samfélaginu. Vægi skipulags- og atvinnumála liggur í því að þar 
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er höndlað með mikla fjármuni, teknar ákvarðanir sem þykja skipta miklu máli 

fyrir samfélagið í formi minnisvarða eins og ein konan bentir á. Nefndirnar taka 

ákvarðanir um sölu eigna og lóða og skapa þannig fé fyrir bæjarkerfið auk þess 

sem atvinnusköpun skilar inn tekjuskatti. Í þessum nefndum er talað um að fólk 

verði að hafa ákveðna hæfni bæði hvað varðar tæknileg atriði og skjóta 

ákvarðanatöku og þannig er konum ekki gert boð um að sitja í þessum nefndum. 

Þessar valdameiri nefndir einkennast því af þeim þáttum sem gerir svið innan 

skipulagsheilda valdameiri en önnur og er hugmyndum um mikilvægi þeirra 

viðhaldið af þeim sem þar sitja (Daft, 2007).  

Konurnar hafa starfað í mismunandi nefndum en þær konur sem hafa 

starfað í meirihluta hafa fengið fleiri tækifæri en hinar til að fara inn í ólíkar 

nefndir og ráð. Meirihluti kvennanna sem ég ræddi við hefur starfað í nefndum 

sem má setja undir hatt mjúku nefndanna en nokkrar kvennanna hafa verið 

starfandi í hinum hörðu nefndum. Þær telja að konur eigi ekki alltaf greiða leið 

inn í ákveðna málaflokka eins og skipulags-, atvinnu- og framkvæmdamál. 

Umræða um þessi málefni og hverjir eigi að sinna þeim einkennist af kröfum um 

ákveðna hæfni sem ekki gerist þegar verið er að ræða um hverjir eigi að vinna í 

félags- og velferðarmálum. Ein kvennanna segir frá því hve erfitt er að tilnefna 

konur í starfshóp í atvinnumálum: 

Maður situr kannski með fjórum karlmönnum og það dettur engum í 

hug einhver frambærileg kona og maður hugsar með sér, gáttaður: 

Vá, maður þekkir fullt af frambærilegum konum en svo nefnir maður 

þær og þá eru þær einhvern veginn ekki nægilega þekktar í 

samfélaginu eða...þær eru ekki forstjórar eða framkvæmdastjórar 

einhverra fyrirtækja skilurðu? Þá er þeim í raun ekki treystandi... „ja 

en hvernig er hún?“...Alltaf þetta viðkvæði ef kona segir það: „æi, hún 

bara nöldrar út í eitt“... ég reyni að telja upp kosti og þá er það alltaf 

svona, minnst er á karl sem allir eru sammála um og þá spyr maður: 

„já, en hvað hafði hann?“ Þú veist bara karlmaður sem fleiri í hópnum 

þekktu til. 

Konurnar kölluðu eftir viðhorfsbreytingu í samfélaginu varðandi hlutverk og getu 

karla og kvenna í ólíkum málaflokkum. Félagsmálin eru þeim ofarlega í huga sem 

þær telja mjög erfiðan málaflokk og vandasaman, málaflokk sem alltaf virðist 
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hægt að skera niður eins og konurnar í rannsókn Jafnréttisráðs 1990 o.fl. hafa 

bent á og endurspeglar ákveðið sinnuleysi sem endurspeglast í samfélaginu. 

Nokkrar konur taka dæmium þetta úr kosningabaráttunni þar sem megin áhugi 

og áhersla almennings og fjölmiðla virtist vera á skipulagsmál og lítið sem ekkert 

spurt um velferðarmálin. Fjölmiðlar eiga stóran þátt í að koma málum á dagskrá 

og spurningar þeirra endurspegla oft áhersluna á harðari málaflokkana: 

Ég hélt að í þessu árferði hefði fólk áhyggjur af velferðarmálunum 

sem alltaf eru skorin niður á erfiðum tímum en nei...fólki er bara 

miklu meira umhugað um, öllum í samfélaginu, pólitíkusunum, 

fjölmiðlunum og öllum er miklu meira umhugað um skipulagsmál og 

það kemur mér svo undarlega fyrir sjónir, ég fékk kúltúrinn alveg í æð 

þarna.(Elsa) 

4.2.5 Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs 

Meirihluti kvennanna er sammála um að sveitarstjórnarstarfið sé krefjandi, því 

fylgi mikið álag bæði á þær og fjölskyldur þeirra en ánægjan af starfinu felst að 

þeirra mati fyrst og fremst í miklum samskiptum við annað fólk og þátttöku í að 

skapa betra samfélag. Þær telja að starfið sé sérlega góður skóli þar sem þær 

hefðu lært margt sem þær hefðu ekki viljað missa af.  

Sveitarstjórnarstarfið er yfirleitt auka starf kvennanna og því er nauðsynlegt 

að búa við góðan sveigjanleika í þeirra aðalstarfi. Elsa segir að hún hafi hikað við 

að bjóða sig fram á lista vegna þess að hún er í starfi sem hún taldi sig ekki geta 

hlaupið frá hvenær sem er en hennar vinnuveitandi hvatti hana til láta til sín taka 

og veitti henni þann sveigjanleika sem hún þurfti. Allar konurnar nema ein héldu 

sínum störfum og flestar voru í 100% starfi með sveitarstjórnarstarfinu en því 

fylgir mikið álag, auk þess sem þær töldu mjög mikilvægt að mæta vel á alla 

flokksfundi. Nokkrar konur minnkuðu við sig störf þegar þær störfuðu í meirihluta 

til að geta sinnt starfinu betur og töldu sig ekki geta annað.  

Konurnar voru flestar sammála um að laun kjörinna fulltrúa væru ekki 

nægilega góð miðað við vinnuframlag og sögðust nokkrar þeirra borga með sér. 

Unnur talar um stjórnmálin sem dýrasta „hobbý“ sem fólk getur stundað en allir 

fundir í kjördæminu, flokksþing o.fl. sé á kostnað fulltrúanna. Linda og Anna telja 

að vegna lágra launa hafi ekki allir efni á að starfa á þessum vettvangi og Linda 
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hefur áhyggjur af því að einsleitur hópur fólks í svipuðum störfum og með 

svipaða sýn á lífið verði við stjórnvölinn á komandi árum:  

Hér hafa launin verið lækkuð og það er annað sem ég hef áhyggjur af 

og það er að ef það væri þróunin, mér finnst margir í kringum mig í 

þessu starfi vera hálaunafólk sem getur greinilega haft þetta starf 

meira sem svona „hobby“ og sko ef við sjáum ekki við þessu þá getum 

við endað uppi með það sko að þeir sem sinna lægra launuðum 

störfum þeir komist bara ekki inn í þetta, og þeirra rödd hljómi ekki, 

vegna þess að lífssýn fólks er svo ólík eftir launum. Fólk sem hefur nóg 

og meira en nóg er ekki að setja sig í spor hinna sem hafa minna. 

Stoker (2006) hefur einnig bent á þessa hættu en hann telur að gagnrýni fólks á 

vinnumenningu í pólitískum skipulagsheildum felist í óánægju með að millistéttin 

á Vesturlöndum hafi greiðari aðgang að völdum en aðrir og því endurspegli 

ákvarðanataka ekki ólíka hagsmuni almennings.  

Inga og Lóa tala um mismunandi álag á konur og karla hvað varðar 

vinnutíma og Inga segist hafa horft upp á karlmennina hlaða á sig allskyns 

aukastörfum á meðan konurnar voru að reyna að minnka við sig en þessi 

mismunur sé vegna þess að lítið hafi breyst þegar kemur að ábyrgð á uppeldi 

barna. Sumar kvennanna biðu með að bjóða sig fram á lista þar til börn þeirra 

náðu unglingsaldri en þær eru allar sammála um að það sé mikið álag á 

fjölskylduna í þessu starfi og mikilvægt að makinn geti farið i öll hlutverk á 

heimilinu. Í flestum tilfellum virðist þetta ganga vel en þar sem maki er ekki til 

staðar eða hann ekki til í að ganga í öll störf og þá er mikið álag að vera í 150-

200% starfi. Flestar kvennanna eru í hefðbundnum kvennastörfum þar sem 

sveigjanleiki er til staðar en Acker (1992) hefur bent á að fjölskylduvænleiki sé 

viðurkenndur í kvennastörfum en síður í hefðbundnum karlastörfum sem 

stjórnmálastarfið fellur enn undir. Konurnar nýta sér þennan sveigjanleika en þær 

tala um stjórnmálastarfið sem fremur ófjölskylduvænt þar sem starfið fylgi þeim 

hvert sem þær fara og ætlast er til nærveru þeirra víða utan hefðbundins 

vinnutíma. Acker o.fl. hafa bent á að möguleikar til frama í skipulagsheildum sé 

meiri þar sem sveigjanleikinn er minni og þannig er mikil viðvera í starfi tengd 

frama í skipulagsheildum sem gerir körlum auðveldara að komast til æðri 

metorða.  
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4.2.6 Kvenlæg málefni- „Krítískur gerandi“ 

Fræðimenn sem hafa fjallað um hlutfall kvenna í sveitarstjórnum hafa bent á að 

þegar konur verði ákveðið hlutfall af heildartölu stjórnmálamanna geti þær haft 

meiri áhrif en áður á starfsumhverfi pólitískra skipulagsheilda og lagasetningu 

sem sé konum til góðs (Dahlerup, 1988). Childs og Krook hafa bent á að þeir sem 

aðhyllist þessa hugmynd líti framhjá þeirri staðreynd að konur eru ólíkar og komi 

inn í stjórnmál á ólíkum forsendum. Þær telja að konur og karlar geti unnið 

saman að kvenlægum málefnum en það sé í raun undir einstaklingum komið 

hvort kvenlæg málefni komast á dagskrá ekki endilega hópi kvenna (Childs og 

Krook,2009). 

Þegar konurnar eru spurðar út í áhugasvið þeirra eða þau mál sem þær vilja 

vinna að í sveitarstjórnarstarfinu tala þær flestar um mikinn áhuga á sínu 

nærumhverfi og nauðsyn þess að vinna með hagsmuni heildarinnar í huga. Þær 

vilja ákveðnar breytingar á starfsumhverfi sveitarstjórna en þær breytingar snúa 

að aðkomu að ákvarðanatöku og lýðræðislegri vinnubrögðum. Nokkrar 

kvennanna telja að fáar konur í dag komi inn í sveitarstjórnarstarfið til að vinna 

að jafnréttismálum eða kvenlægum málefnum, flokkslínur séu ráðandi í 

forgangsröðun málaflokka hjá þeim: 

Áherslur flokkanna í þessum málum skipta öllu máli. Mestu áhrif á 

framgöngu kvenna og kvenlæra málefna væri vilji 

flokksforystunnar,... hefði rosalega mikil áhrif og ef við hugsum í 

lokalsamhengi.(Lóa) 

Ninna bendir á að fjöldi kvenna í heildina skipti litlu máli þegar litið er til 

kvenlægra málefna, fjöldinn skapi jákvæðar fyrirmyndir (Childs og Krook,2009) en 

konurnar standi fyrir ólíka hugmyndir sem byggjast á flokkshagsmunum: 

Auðvitað skiptir fjöldi kvenna máli líka upp á fyrirmyndir og svona en 

ég held að það sé ekki nóg, það sé ekki bara nauðsynlegt að við 

fjölgum konum í pólitík heldur fáum fleiri femínista í pólitík... mér 

finnst konurnar ekkert endilega vera með mér í liði og þær geta meira 

að segja verið hræddar við að bakka mann upp og maður þarf að 

hafa einhvern þá karl með sér, á meðan við náum einhvern veginn 

ekki að standa saman því konur standa ekki saman eins og karlar því 

miður, en við erum einhvern veginn svo niður njörvaðar inn í þetta 

kerfi sem er búið að fylgja okkur. 
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Þannig ræður fjöldi kvenna ekki úrslitum hvað varðar framgang kvenlægra mála 

heldur áhugasvið og eldmóður ákveðinna einstaklinga eins og Childs og Krook 

(2009) benda á þegar þær tala um krítískan geranda.  

Margt bendir til að flokksagi hamli því að konur setji kvenlæg málefni í 

forgang. Nokkrar vitna um að konum sem hafi viljað breyta einhverju kvenna og 

jafnréttisins vegna hafi orðið að gjalda þess innan viðkomandi flokks: 

Við náttúrulega töpuðum báðar á að því að beita okkur fyrir jafnrétti 

kynjanna þarna og ég veit að þetta var notað gegn mér inni í 

bæjarmálaflokknum hér,þetta kostaði mig minn pólitíska feril…og nú 

er þessu réttlætismáli haldið hæst á lofti og ég barðist við 

verkalýðsforystuna hérna sko ég var ekki elskuð hjá þeim fyrir þetta 

þó þetta væri bara réttlætismál,en það er fleira sem maður getur sagt 

og ég er oft að hugsa um þá sem komu á eftir; „hvað hafa þeir gert?“ 

Stjórnmálakonur hafa í öðrum rannsóknum talað um hve erfitt það getur reynst 

að koma kvenlægum málum á dagskrá (Duerst-Lahti, 2002). Það sé litið á 

kvenlæg málefni sem einkamál eða áhugasvið þeirra og lítið gert úr þeim nema 

að þær fái karla til að styðja málefnið. Harður heimur stjórnmálanna þ.e. áhersla 

á harða málaflokka gerir það að verkum að konur verða að berjast fyrir 

kvenlægum málum sem sýnir umræða um þau er ekki sjálfsögð og eðlileg. Sumar 

kvennanna tala um að það geti allir, konur og karlar innan sveitarstjórnarinnar, 

verið sammála um að jafnrétti kynjanna sé mikilvægur málaflokkur, enginn 

mótmæli þeirri pólitísku rétthugsun en þegar málin eru sett upp á borðið þá fari 

fólk í ákveðnar stellingar og erfitt sé að koma málunum í gegn sérstaklega ef 

fulltrúar upplifa sig eina í þeirri baráttu: 

Talandi um þessar femínísku áherslur þær eru bara ekki vinsælar og 

það er ekki eins og maður sé ekki með breytt bak en stundum bara úff 

ég þyrfti svo að svara þessu en ég nenni bara ekki að taka slaginn... 

eða sem sagt það skiptir svo miklu máli og maður hefur velt fyrir sér 

kynjakvóta og hausatalningar við þurfum kannski ekki róttæka 

femínista en við þurfum að fá kvenréttindakonur. 

4.2.7 „Veit að þetta eru kynjaveggir“ –hvað skilar lengri starfstíma? 

Konurnar voru sammála um að það skipti öllu máli að konur komi að 

ákvarðanatöku á sveitarstjórnarstiginu því þær hafa ákveðna sameiginlega 
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reynslu og það séu sjálfsögð lýðræðisleg réttindi að konur sem helmingur íbúa 

komi að ákvarðanatöku og hafi áhrif á sitt samfélag (Þorgerður Einarsdóttir, 

2002). Konurnar eru þó ekki allar sammála um hvernig eigi að auka sýnileika 

þeirra. Margar telja að fléttulistar séu nauðsynlegir, aðrar tala um að lögbinda 

eigi kynjakvóta og sumar vilja alls ekki kynjakvóta og telja að konur ættu ekki að 

komast að í stjórnmálum nema hafa til þess ákveðna reynslu, áhuga og hæfileika.  

Ég er á móti því að það eigi að kjósa konu af því að hún er kona ef 

hún hefur ekkert til brunns að bera þar af leiðandi lenti ég í alveg 

djöfullegri aðstöðu eftir prófkjör að mér var kippt upp fyrir karlmann 

sem var með fleiri atkvæði en ég afþví að það þurfti fleiri konur því að 

flokkurinn er með skýra stefnu í því máli,ég vil hæfileika fram yfir kyn 

og ég hef alltaf viljað það. (Unnur) 

Hér er gert ráð fyrir að ákveðnir hæfileikar og reynsla þurfi að vera til staðar sem 

leiðir hugann að því hvernig hugtök eins og hæfileikar og hæfni eru skilgreind og 

af hverjum. Menningabundnar hugmyndir okkar um hæfileika stjórnmálamanna 

endurspegla karllæga eiginleika sem haldið er á lofti til að undirskipa og takmarka 

aðgang kvenna að pólitískum áhrifastöðum þar sem þær hafi ekki þessa sömu 

hæfileika.  

Þegar rætt er um kvóta og fléttulista koma hugtökin hæfni og hæfileikar 

fljótt fram í umræðunni en þessi hugtök eru gjarnan notuð í orðræðu þeirra sem 

eru mótfallnir slíkum úrræðum. Umræðan snýst gjarnan um að með slíkum 

aðgerðum sé verið að veita konum tækifæri umfram karla og þannig upplifa 

konur neikvæð viðhorf í samfélaginu sem gerir það að verkum að þær hafna 

jafnvel þessum úrræðum sem eiga að jafna þann kynjahalla sem er til staðar í 

stjórnmálum (Alvesson og Billing, 1995). 

Ninna bendir á að konur séu mjög meðvitaðar um að þær hafi ekki eins 

greiðan aðgang að áhrifastöðum og karlar á sveitarstjórnarstiginu og að ákveðnar 

hindranir mæti þeim. Hún telur að það sé mikilvægt fyrir konur að taka því ekki 

persónulega heldur líta á hindranirnar sem ákveðna kynjaveggi: 

Flestar konur sem eru að fara inn í pólitík þær reka sig á ákveðna 

veggi en þær eru bara ekki allar meðvitaðar um að þetta eru 

kynjaveggir, og ég hef oft talað um það að ég er svo rosalega fegin að 

ég hef fræðin á bakvið mig og því get ég alveg horft á þessa hluti út 
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frá valdastrúktúr og veit að þetta eru kynjaveggir... og ég held það 

hreki marga frá án þess að ég viti það fyrir víst að það hreki margar 

konur frá, þær taka þessu persónulega sko. 

Þegar horft er á pólitískar skipulagsheildir út frá kynjasjónarhorni kemur í ljós að 

kynin upplifa starfsumhverfið og vinnumenninguna á ólíkan hátt en einungis með 

viðurkenningu á mismunandi sýn og reynslu kynjanna telja Ninna og Rósa að 

mögulegt sé að breyta hlutunum innan frá. Til að breytingar séu mögulegar verði 

fólk að geta gagnrýnt ríkjandi vinnubrögð á sveitarstjórnarstiginu sem þjóna 

körlum að mörgu leyti betur en konum. Konurnar eru einnig langflestar sammála 

um að það verði að auka sveigjanleika í pólitískum skipulagsheildum en 

fundartímar á sveitarstjórnarstiginu og meiri valddreifing innan flokkanna gæti 

mögulega komið til móts við þá kröfu. 

Elfa telur að til að geta sinnt starfinu vel sé nauðsynlegt að gera .það að 

hluta- eða fullu starfi en fleiri konur taka undir þetta og telja að til að geta sinnt 

starfinu vel þurfi þær að geta sinnt því sem aðalstarfi en þá væri hægt að 

undirbúa sig betur, kafa dýpra í mál og vera með betri yfirsýn yfir aðra málaflokka 

en þú ert að vinna að í einni eða tveimur nefndum. Sumar kvennanna telja aftur 

á móti að það sé gott að vera í öðru starfi með sveitastjórnarstarfinu af tveimur 

ástæðum. Annars vegar vegna þess að nauðsynlegt sé að taka púlsinn á 

samfélaginu í umræðum á vinnustöðum og hins vegar vegna þess að 

embættismennirnir verði að fá frið til að sinna sínum störfum án of mikilla 

afskipta stjórnmálafólks. 
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5. Umræður og lokaorð 
Í þessum kafla mun ég setja fram helstu niðurstöður og tengja þær við ríkjandi 

hugmyndir um jafnan rétt og jöfn tækifæri kynjanna í pólitískum 

skipulagsheildum. Auk þess mun ég fjalla um þann lærdóm sem draga má af 

niðurstöðum rannsóknarinnar og hagnýtt gildi hennar. 

5.1 Helstu niðurstöður 

Hlutfall kvenna í sveitarstjórnum á Íslandi hefur allt frá því að konur buðu fyrst 

fram kvennalista árið 1908 hækkað hægt. Þegar litið er á hlutfall kvenna í 

sveitarstjórnum aftur til ársins 1908 og fram á okkar dag er greinilegt að 

sérframboð kvenna hafa haft mest að segja um ákveðin stökk fram á við fyrir 

konur.  

Þrýstingur kvenna á aukinn sýnileika í stjórnmálum hefur haft áhrif á 

stjórnmálaflokka sem margir hverjir hafa tekið upp fléttulista eða kvótareglur 

þegar raðað er á framboðslista og þannig hefur hlutfall kvenna aukist á sveitar-

stjórnarstiginu. Konur hafa í mun minni mæli leitt lista en karlar og því hefur 

þróunin verið hæg. Stjórnmálaflokkar hafa gífurlega mikið vægi hvað varðar 

sýnileika kvenna eins og nokkrar kvennanna í þessari rannsókn benda á en þær 

telja ákveðinn valdastrúktúr og foringjaræði koma í veg fyrir að konur fari fram í 

fyrsta sæti á lista. Skýringar á þessu hafa verið raktar til ríkjandi hugmynda um 

valdastöður og stjórnmál sem endurspegla ákveðnar karllægar skilgreiningar á 

því hvað einkenni t.d. góða stjórnmálaleiðtoga og störf innan pólitískra 

skipulagsheilda. Þessar hugmyndir hafa haft mikil áhrif á konur og karla og áhuga 

þeirra á að taka þátt í stjórnmálum (Alvesson og Billing, 1995).  

Ríkjandi hugmyndir móta kyngervi einstaklinga og gera það að verkum að 

ungt fólk elst upp við ákveðna sýn á karla sem aðalgerendur í pólitískum 

skipulagsheildum þrátt fyrir að konur hafi verið sýnilegar í stjórnmálum hérlendis 

undanfarna áratugi. Það hefur þótt eðlilegra að karlar séu leiðandi í stjórnmálum, 

þeir hafi til þess ákveðna hæfileika sem falli betur að kröfum sem vinnuumhverfi 

pólitískra skipulagsheilda gerir til kjörinna fulltrúa. Þessar hugmyndir endurspegla 
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ákveðnar tvíhyggjuhugmyndir sem koma fram í staðalmyndum kynjanna og er 

viðhaldið í orðræðu bæði meðal almennings og í fjölmiðlum (Mackay, 

2004;Mackay og Krook, 2011). 

Konur hafa greinilega áhuga á að starfa í stjórnmálum sem sést á fjölda 

þeirra kvenna sem bjóða sig fram til starfa á pólitískum vettvangi. Þær fara þó 

ekki fram sem forystumenn í sama mæli og karlar þar sem fyrrgreindar 

hugmyndir skapa ákveðnar hindranir sem gera það að verkum að þær sjá sig ekki 

sem leiðtoga stjórnmálaafls (Alvesson og Billing, 1995). Þær konur sem rætt var 

við í þessari rannsókn telja að sveitarstjórnarstarfið sé spennandi 

starfsvettvangur þegar þær finna að þær geti haft áhrif til góðs á samfélagsleg 

málefni. Starfið geri þeim kleift að kynnast og vera í samskiptum við ólíka 

einstaklinga og hópa. Starfið sé yfirleitt gefandi og lærdómsríkt en þær hafa samt 

ýmislegt út á starfsumhverfi pólitískra skipulagsheilda að setja. 

Svör kvennanna sýna fram á að valdhafar viðhalda hefðbundnum 

valdatengslum með ákveðinni orðræðu sem undirskipar konur í stjórnmálastarfi. 

Orðræðan einkennist gjarnan af tvíhyggjuhugmyndum, ákveðinni stigskiptingu og 

karllægum hugmyndum um mikilvægi málaflokka. Þessi valdatengsl hafa mikil 

áhrif á viðhorf og reynslu kvenna af störfum á sveitarstjórnarstiginu en konurnar 

töluðu flestar um að breytingar á vinnubrögðum væru nauðsynlegar til að laða 

fleiri konur að starfinu og auka trúverðugleika skipulagsheildanna. Vinnubrögð 

þurfa að einkennast af meiri valddreifingu , meira samstarfi og gegnsæi auk þess 

sem almenningur á að fá tækifæri til að koma meira að borðinu í undanfara 

ákvarðanatöku (Stoker, 2006). Konurnar telja að aðlögun að kerfinu sé forsenda 

þess að þær skapi sér virðingu (Duerst-Lahti, 2002, Mackay og Krook, 2011), en 

þær upplifa stjórnmálakerfið sem afl sem sogi þær til sín með öllum sínum 

venjum og hefðum sem erfitt sé að sporna við. Kerfið einkennist af karllægum 

vinnubrögðum og sýn þar sem ekki er horft til félagslegra áhrifaþátta heldur 

snarprar ákvarðanatöku, lágmarks upplýsingastreymi til minnihlutans og áherslu 

á gerendamátt einstaklinga og frjálst val í anda einstaklingshyggju. Hröð 

ákvarðanataka er talin nauðsynleg sem endurspeglar vinnubrögð karla þar sem 

hún kemur í veg fyrir óvissu í starfumhverfinu og er til vitnis um ákveðna 

hæfileika (Mackay og Krook, 2011). 
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Þegar þessi rannsókn er borin saman við könnun Jafnréttisráðs frá 1990 þá 

hafa hlutföll vissulega breyst, konum hefur fjölgað úr tæpum 27% í tæp 40% og 

fleiri konur eru endurkjörnar. Viðhorf til vinnumenningar innan pólitískra 

skipulagsheilda eru þó sláandi lík og sömu hindranir virðast vera ríkjandi. Konur 

telja sig oft hafa komist að vegna utanaðkomandi þrýstings um aukinn sýnileika 

kvenna og þannig séu þær frekar ákveðið tákn (Gidengil og Vengroff, 1997) um 

að stjórnmálaflokkar aðhyllist jöfn tækifæri kynjanna í stjórnmálum en að 

flokkurinn treysti þeim fyrir ákveðnum völdum innan flokksins.   

Konurnar í báðum rannsóknunum telja að ákveðnar hindranir innan 

skipulagsheildanna hafi letjandi áhrif á endingu þeirra í starfinu. Þær finna fyrir 

útilokun og þöggun. Þær konur sem eiga erfitt með eða neita að aðlagast þeim 

vinnubrögðum sem eru viðurkennd og reyna að ögra þeim hindrunum sem þær 

verða fyrir mæta oft mikilli andstöðu og í sumum tilvikum útskúfun.  

Vinnuumhverfið einkennist af valdabaráttu bæði í stigveldinu og láréttri 

verkaskiptingu innan pólitískra skipulagsheilda en völd og mikilvægi ákveðinna 

málaflokka eru byggð á fyrrgreindum tvíhyggjuhugmyndum um eðli og hlutverk 

kynjanna þar sem málaflokkar sem skilgreindir hafa verið sem hefðbundnir 

kvennamálaflokkar hafa minna mikilvægi og eru ekki eins eftirsóknarverðir og 

hörðu málaflokkarnir sem eru lokaðir konum vegna t.d. orðræðu um ákveðna 

hæfni. Þessi valdabarátta og áhersla á karllæga málaflokka er sýnileg og kemur 

helst fram í neikvæðum athugasemdum, útilokun eða hegðun sem gerir lítið úr 

mjúku málaflokkunum og baráttu fyrir þeim (Ås, 1982). Ákveðið vald er falið í 

upplýsingum um mikilvæg málefni og benda sumar konurnar á að kröfur til þeirra 

geti verið óljósar, þær eigi að ganga að ákveðnum hlutum eins og vinnubrögðum 

sem vísum og nálgast upplýsingar eftir krókaleiðum.  

Athyglisvert er að sjá að konur telja sig þurfa að hafa mikið fyrir því að 

vinna að jafnréttismálum og það kemur sumum á óvart að stjórnmálakerfið sé 

eins karlmiðað og það er. Þær telja að minnihluti kvenna sé að fara inn á 

stjórnmálasviðið til að vinna að kvenlægum málefnum þar en flokkarnir setji 

ákveðin mál í forgang. Kvenlæg málefni eins og jafnréttis- og félagsmál hafa 

minna vægi en skipulags- og atvinnumál og eru því að mati kvennanna neðarlega 

á þeim forgangslista. Karlar sækja síður í þessar „mjúku nefndir“ sem sýnir sig í 
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því að sömu konurnar eru ár eftir ár í miklum meirihluta í t.d. jafnréttis- og 

félagsmálanefndum þrátt fyrir að 15.gr laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 

og karla nr. 10/2008 kveði á um sem jöfnust hlutföll í opinberum nefndum.  

Vinnuumhverfi innan pólitískra skipulagsheilda á sveitarstjórnarstiginu er 

mótað og viðhaldið af ráðandi valdhöfum og skapar ákveðnar hindranir fyrir 

konur sem upplifa sig ekki sem virka gerendur í mótun kerfisins. Það hefur reynst 

erfitt að breyta vinnuumhverfinu og koma í veg fyrir ákveðnar hindranir sem 

konur upplifa þrátt fyrir aukna valddreifingu til embættismanna og bætt 

lagaumhverfi. Val kvenna verður því oft á milli þess að rugga bátnum til að breyta 

leikreglunum og baka sér þannig óvild og óvinsældir eða hreinlega yfirgefa 

bátinn. 

Það má læra margt af rannsókn á viðhorfum og reynslu kvenna í pólitískum 

skipulagsheildum en það sem kom helst á óvart var samhljómur milli þeirra 

kvenna sem hér var rætt við og viðhorfa og reynslu kvenna fyrir rúmum tveimur 

áratugum. Það er ákveðið áhyggjuefni að vinnumenningin hafi lítið breyst í 

tímans rás og þannig hafa ákveðnar hefðir og venjur sem hafa neikvæð áhrif á 

viðveru kvenna í sveitarstjórnum og stjórnmálaflokkum viðhaldist. Við 

undirbúining rannsóknarinnar taldi ég að ég myndi fá ólík svör frá konum úr 

ólíkum flokkum en konur voru almennt mjög sammála um mikilvægi þess að 

endurskoða vinnuumhverfið með tilliti til sveigjanleika, vinnuálags, lýðræðislegra 

starfshátta, gegnsæis og meiri samvinnu þar sem allir eru að vinna að svipuðum 

hagsmunum fyrir sín sveitarfélög. Það kom mér á óvart að konur þvert á flokka 

töluðu um hindranir eins og þöggun, ósýnileika og valdaleysi og þörf fyrir bætta 

stjórnsýslu. 

5.2 Gildi rannsóknarinnar 

Rannsóknin og niðurstöður hennar hafa opnað augu mín fyrir mikilvægi þess að 

líta ekki einungis til hlutfalls kvenna í pólitískum skipulagsheildum þar sem það 

endurspeglar ekki endilega reynslu, líðan eða endingu kvenna innan þeirra. Sú 

staðreynd að konur endast síður í sveitarstjórnum en karlar er ákveðin 

vísbending um að vinnuumhverfið hæfi þeim síður en körlum og því er 

nauðsynlegt að skoða kerfið, uppbyggingu þess og viðhald til að skilja hvaða áhrif 
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það getur hugsanlega haft á einstaklinga sem þar starfa. Nauðsynlegt er að líta á 

skipulagsheildir út frá kynjuðu sjónarhorni þar sem bæði konur og karlar starfa. 

Konur og karlar koma inn í skipulagsheildir með ólíkan bakgrunn og ólíkar 

hugmyndir og verða fyrir ólíkum áhrifum frá starfsumhverfinu.   

Þessi rannsókn getur nýst sem grunnur að frekari rannsóknum á viðhorfum 

og reynslu kvenna innan skipulagsheilda sem hafa hefðbundið regluverk og 

vinnuumhverfi sem skapað hefur verið af körlum til langs tíma litið. Auk þess 

veitir hún innsýn í þennan heim, hvað hefur áunnist og hvað vantar upp á til að 

konur og karlar geti notið sín og haft áhrif innan pólitískra skipulagsheilda.  

Vonandi hefur þessi innsýn þau áhrif að lesendur telji mikilvægt að rýna betur í 

vinnuumhverfi sveitarstjórna og setja fram hugmyndir að mögulegum 

breytingum sem hugnast konum og körlum sem þar starfa.  
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Mynd 1 Nýkjörnir fulltrúar í sveitarstjórnum eftir kyni frá 1962 til 2010 

Heimild: Hagstofa Íslands 

 

 

 

Mynd 2 Kjörnir fulltrúar í sveitarstjórn eftir kyni frá 1978 til 2010 

Heimild: Hagstofa Íslands 


