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Útdráttur 

Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða hvort, og þá hvernig, aðstæður hafa breyst fyrir þær 

konur sem buðu sig fram til embættis forseta Íslands árin 1980 og 2012. Umfjallanir um 

framboð Vigdísar Finnbogadóttur og Þóru Arnórsdóttur sem birtust í fjölmiðlum, í 

greinarskrifum og í tilfelli Þóru, einnig í samfélagsmiðlum, verða bornar saman. Það er gert til 

að kanna hvort kyn frambjóðendanna tveggja hafi haft jafn mikil áhrif á bæði framboðin. 

Þrjár bylgjur femínismans verða skoðaðar þar sem þær veita góða innsýn í 

kvenréttindabaráttuna. Saga kvenréttindabaráttunnar og bylgjurnar þrjár aðstoða við að 

varpa ljósi á þá þróun sem hefur átt sér stað á Íslandi frá því að Vigdís fór í framboð og þar til 

að Þóra fór í framboð. Í ljós kemur að umfjallanirnar eru á margan hátt líkar, en einnig er 

margt sem skilur þær að. Kynið skipti miklu máli í framboði Vigdísar og mikið var fjallað um 

það í fjölmiðlum, en talsvert minna var um það í framboði Þóru þó svo að það hafi komið 

fram að einhverju leyti, t.d. í sambandi við óléttu og fjölskylduaðstæður hennar. Þá sést að 

aðrir þættir höfðu meiri áhrif en kyntengdir þættir eins og t.d. aldur og skoðun hennar á 

embættinu sjálfu. Þó svo að aðstæður hafi verið ólíkar, þá fengu konurnar tvær mikla 

umfjöllun um kyntengd atriði. Ólíklegt er að kyn frambjóðanda verði aftur dregið fram í 

umfjöllunum næst þegar kosið verður til forseta Íslands. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA-prófs við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin 

var unnin á útskriftamisseri vorið 2013 og er metin til 12 ECTS eininga af 180 eininga námi í 

stjórnmálafræði. Leiðbeinandi minn var Dr. Stefanía Óskarsdóttir og færi ég henni mínar bestu 

þakkir fyrir gott samstarf og góða leiðsögn. Einnig vil ég þakka pabba mínum, Sigurði Inga 

Ólafssyni og Sóloni R. Sigurðssyni fyrir góða yfirferð ásamt öllum þeim sem að öðru leyti veittu 

mér aðstoð við gerð þessarar ritgerðar. Enn fremur eiga frambjóðendunir tveir þakkir skilið, enda 

geta þær verið stoltar fyrirmyndir allra kvenna á Íslandi. 

Til Vigdísar 

Um leið og ég tíni ormana úr þorskinum 
hvet ég þig til dáða 
ég læt hnífinn vaða 
í þorsk eftir þorsk 

sem allir fá að heyra boðskapinn 
áður en þeir falla í öskjurnar 

og sigla til USA. 
Um leið og ég vind bleyjurnar 

og skelli óhreinum diskum í vask 
sendi ég þér í huganum 

baráttukveðjur 
þríf hasturslega til 
í öllu mínu drasli 

reyni að beisla kraftinn 
sem ætlaður er þér. 

Þú manst 
að barátta þín er fyrir okkur 

hundruð mæðra í hundruðum eldhúsa 
þúsunda ára dagleg strit 

í harðbýlu landi. 
Haltu áfram 

og ég held áfram 
að hvísla því að þorskinum 

en þrái mest 
að fræða son minn 

í fyllingu tímans 
um kjark þinn. 

 
     Elísabet Þorgeirsdóttir, 1980. 
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1 Inngangur  

Tvær konur eiga það sameiginlegt að hafa náð yfir 33% atkvæða í kosningum til embættis 

forseta Íslands. Þær eru Vigdís Finnbogadóttir, sem bauð sig fram árið 1980 og Þóra 

Arnórsdóttir, sem bauð sig fram árið 2012. Það sem vekur nokkra eftirtekt er að Vigdís 

Finbogadóttir náði kjöri með 33,8% atkvæða á meðan Þóra Arnórsdóttir náði ekki kjöri með 

33,16% atkvæða. Munurinn var þannig innan við 0,7% atkvæða á konunum tveim í þeim 

ólíku aðstæðum og á þeim ólíka tíma sem þær fara í framboð. Þó þessi litli munur ætti að 

gefa rannsakendum góðan grunn til samanburðar er ekki hægt að bera gengi þeirra í 

kosningunum að öllu leyti saman. Á milli framboðanna liðu 32 ár og því bæði samfélagslegar 

og pólitískar aðstæður gjörbreyttur. Þegar Vigdís Finnbogadóttir bauð sig fram varð hún fyrst 

allra kvenna á Íslandi til þess. Hún endaði í baráttu við þrjá karlmenn eftir að þáverandi 

forseti, Kristján Eldjárn, hafði tilkynnt að hann myndi ekki gefa kost á sér aftur til embættis. 

Þóra Arnórsdóttir tók hins vegar ákvörðun um að fara í framboð þegar sitjandi forseti, Ólafur 

Ragnar Grímsson, hafði þegar tekið ákvörðun um að gefa aftur kost á sér til endurkjörs.1 

Hann vann þær kosningar síðan með 52,78% akvæða. Það sem gerir kosningarnar árið 2012 

einnig að sérstöku athugunarefni er að Þóra Arnórsdóttir var þá ekki eina konan í framboði. 

Tvær aðrar konur buðu sig fram til embættis forseta það árið. Þær kosningar eru þannig 

fyrstu kosningarnar sem þrjár konur bjóða sig fram til embættis forseta Íslands en einungis 

einu sinni áður höfðu tvær konur boðið sig samtímis fram, en það var árið 1988 þegar Vigdís 

Finnbogadóttir fékk mótframboð eftir annað kjörtímabil sitt.  

Ritgerð þessi mun miða að því að bera saman aðstæður Vigdísar Finnbogadóttur annars 

vegar og Þóru Arnórsdóttur hins vegar í framboðum þeirra til forseta Íslands og umfjöllun 

tengda þeim. Vissulega hafa fleiri konur en þær tvær boðið sig fram til embættis forseta 

Íslands, en þar sem þær Vigdís og Þóra fengu nánast jafnt hlutfall atkvæða verður það notað 

sem grunnur að samanburði. Þar sem mikið var fjallað um fjölskylduhagi og um leið hæfni og 

getu til að gegna embættinu sómasamlega í báðum tilvikum er tilefni til að skoða það í ljósi 

ólíkra tíma.  

                                                      

 

1
 mbl.is, „Ólafur Ragnar gefur kost á sér,” mbl.is, 4. mars 2012. 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/03/04/lafur_ragnar_gefur_kost_a_ser/ (sótt 07.04.13).  
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Í upphafi verður fjallað um femínisma og þrjár bylgjur hans. Bylgjurnar veita ríkjandi 

samfélagsaðstæðum og þeim réttindum sem konur hafa barist fyrir hverju sinni ákveðinn 

kenningarlegan bakgrunn sem nauðsynlegur er til að skilja þróun kvenréttindabaráttunnar og 

til að setja hana í víðara samhengi.  

Í þriðja kafla verður fjallað um kvenréttindabaráttuna á Íslandi út frá stjórnmálafræðilegu 

sjónarhorni, kosningarétt kvenna sem þykir gott dæmi um hægfara breytingar á réttindum 

kvenna, og að lokum þær konur sem hafa boðið sig fram til embættis forseta Íslands. Þeirri 

yfirferð er ætlað að dýpka skilning lesandans á þeim árangri sem Ísland hefur náð í 

jafnréttismálum og hver sú vegferð hefur verið. Breytingar hafa verið örar undanfarin ár og 

fleiri konur stofna nú og/eða reka fyrirtæki, sitja í hinum ýmsu stjórnunarstöðum, eru 

dómarar, ráðherrar o.s.frv. Vegferðin fyrir konur í þessi áhrifastörf hefur verið löng og erfið 

frá því kvenréttindabaráttan á Íslandi hófst fyrst með markvissum hætti á síðustu áratugum 

19. aldar. Framfarirnar í stjórnmálum eru augljósar þar sem fjöldi kvenna í þar hefur aukist 

umtalsvert undanfarin ár og hafa konur einnig verið ófeimnari við að sækjast eftir 

einhverjum af valdamestu stöðum samfélagsins eins og sést bersýnilega á síðustu 

forsetakosningum. 

Því næst verður fjallað um framboð kvennanna tveggja til forsetaembættisins en einungis 

ein kona hefur gengt því frá upphafi. Forsetaembættið er mikil virðingarstaða enda er 

forsetinn þjóðhöfðingi og hefur ýmis lögbundin hlutverk skv. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. 

Vigdís Finnbogadóttir braut ekki einungis blað á Íslandi, heldur í öllum heiminum þegar hún 

varð fyrsta konan sem var lýðræðislega kjörinn þjóðhöfðingi. Í köflum fjögur og fimm verður 

sjónum beint að konunum tveim, þeim Vigdísi Finnbogadóttur og Þóru Arnórsdóttir. Fjallað 

verður um hvort framboðið fyrir sig og þá umfjöllun sem þau fengu í fjölmiðlum, 

greinarskrifum og í samfélagsmiðlum.  

Framboðin verða síðan borin saman til að skoða hvaða þættir voru líkir og/eða ólíkir í allri 

umfjöllun um framboðin og metið hversu stóran þátt kynið skipti í því samhengi. 

Samanburðurinn mun leiða í ljós hvort að kyn þeirra hafi árið 2012 haft jafn mikil áhrif á 

umfjöllun um forsetaframbjóðendur og það gerði árið 1980. 

Eins og nefnt var að framan þá eru takmarkanir ritgerðinnar þær að erfitt verður að bera 

framboðin saman með hárnákvæmum hætti þar sem að langur tími líður þeirra á milli og 
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mikill aðstöðumunur blasir við. Með því að einblína á kynið mun ritgerðin vonandi sýna fram 

á með fullnægjandi hætti, hvað er líkt og hvað ólíkt með framboðum kvennanna tveggja.  

Heimildavinna tók langan tíma en hófst með góðum ábendingum leiðbeinanda. Talsvert 

erfiðara var að safna saman efni um framboð Þóru en fyrir aðra þætti ritgerðarinnar þar sem 

stutt er síðan kosningarnar fóru fram. Lítið hefur verið skrifað um framboðið og kosningarnar 

þannig að meira er stuðst við fréttir og greinar úr fjölmiðlum. Rannsókn Gunnars Helga 

Kristinssonar sem birtist í 2.tbl. Stjórnmála & Stjórnsýslu árið 2012 aðstoðaði hins vegar mjög 

við dýpkun þeirrar umfjöllunar.  
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2 Femínismi 

Femínismi er hugtak sem flestir kannast við, en þó er það svo að margir hafa mismunandi 

sýn og leggja mismunandi skilning í hugtakið. Fólk getur verið ósammála um gildi 

femínismans og stefnu enda teygja angar hans sig víða. Skilningur á hugtakinu hefur 

breyst og þróast eftir því sem árin hafa liðið. Líkt og Vicky Randall nefnir þá getur verið 

erfitt að skilgreina femínisma þar sem birtingarmyndir hans eru ólíkar og þar af leiðandi 

getur jafnvel verið gott að útskýra femínisma í sögulegu samhengi. Femínismi birtist fyrst 

sem ákveðin hreyfing og sem vettvangur skoðana og hugmynda sem miðuðu að því að 

bæta stöðu kvenna í þjóðfélögum ásamt því að auka völd þeirra. Ákveðin stöðnuð 

samfélagsleg gildi voru þar með skoruð á hólm til dæmis valdabaráttan milli karla og 

kvenna.2 

Margir fræðimenn hafa túlkað hugtakið í gegnum árin og er Þorgerðar Einarsdóttir 

einn þeirra. Hún heldur því fram að femínismi sé hvorki altæk pólitísk hugmyndafræði, né 

pólitískur rétttrúnaður, heldur lifandi og dýnamískt afl í stöðugri þróun.3 Hún segir að 

vegna þess að margir fræðimenn hafi lagt misjafnan skilning í hugtakið eftir tíma og 

aðstæðum sé femínisminn „samfelld viðleitni, framvinda sem gengur í bylgjum. Það er 

heldur ekki þannig að eitt sjónarhorn varpi öðrum óhjákvæmilega fyrir róða, þau geta 

lifað hlið við hlið með mismunandi áhersluþunga, oft í frjórri spennu, en öll í sama 

verkinu.“4 Þorgerður tekur einnig fram að upphaf femínismans megi rekja til pólitískrar 

hugmyndafræði frjálslyndisstefnunnar og marxismans á 19. öld og nefnir jafnframt að sá 

arfur fylgi honum enn þann dag í dag.5 Vert er að nefna að fleiri tegundir femínisma hafa 

þróast og mótast í gegnum árin þó svo að þeim verði ekki gerð nánari skil í þessari 

ritgerð. 

                                                      

 

2
 Vicky Randall, „Feminism,“ í Theory and Methods in Politica Science, ritsjt. David Marsh og Gerry Stoker, (New 

York: Palgrave Macmillan, 2002), 110.   
3
 Þorgerður Einarsdóttir, „Jafnrétti án femínisma, pólitík án fræða,“ Ritið, tímarit Hugvísindastofnunar 2 (2002), 

10.  
4
 Sama heimild, 11. 

5
 Þorgerður Einarsdóttir, „Hið vísindalega er pólitískt: Femínismi sem fræðikenning andófs og breytinga,“ í 

Íslensk félagsfræði. Landnám alþjóðlegrar fræðigreiningar, ritstj. Þóroddur Bjarnasson og Helgi 

Gunnlaugsson, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2004), 227. 



  

11 

2.1 Þrjár bylgjur femínismans 

Gagnlegt er að skoða femínismann og sögu hans hliðstætt kvenréttindabáttunni á Íslandi en 

þá er jafnframt hægt að skoða þær þrjár bylgjur femínismans, sem gjarnan er rætt um, ögn 

betur. Samkvæmt Helgu Baldvinsdóttur þá spanna bylgjurnar þrjár aðeins rúma öld og eiga í 

raun einungis við hinn vestræna heim.6  

2.1.1 Fyrsta bylgja femínismans 

Fyrsta bylgjan varði frá lokum 19. aldar fram í byrjun 20. aldar. Frjálslyndur eða 

borgaralegur femínismi, eins og hann hefur verið nefndur, varð áberandi í mörgum 

löndum í kjölfar iðnvæðingar Vesturlanda og almennrar baráttu um bætt kjör. Réttindi 

karla jukust á þessum tíma, t.a.m. með tilkomu verkalýðsfélaga og ákváðu konur í 

kjölfarið að rísa upp í baráttu fyrir sínum réttindum.7  

Málsvörn fyrir rétti konunnar (e. Vindication of the Rights of Woman) er bók sem gefin 

var út árið 1792 af Mary Wollstonecraft, en hún er talin einn af frumkvöðlum frjálslynda 

femínismans. Þar lýsir hún því yfir að konur séu gæddar sömu andlegu hæfileikum og 

karlar og að menntun spili þar lykilhlutverk í sjálfstæði þeirra. Áhrif hennar voru mikil og í 

kjölfarið varð ein grundvallarkrafan í kvenréttindabaráttunni jafn réttur til menntunar. 

Frjálslyndur femínismi lýsir sér einnig þannig að konur voru að berjast fyrir svokölluðum 

borgaralegum réttindum. Helstu baráttumál kvenna snérust þar aðallega um kosningarétt 

og almennt um jöfn tækifæri á við karla í formlegum og lagalegum skilningi í ætt við 

hugmyndir John Stuart Mill. Þær lagði hann fram í bók sinni Kúgun kvenna árið 1869 sem 

þótti tímamótaverk og var gefið út víðsvegar um heiminn. Á þessu tímabili, í lok 19. aldar, 

snérist femínisminn í raun meira um að vera ákveðin aðgerðastefna þar sem hann var 

ekki orðinn jafn fræðilegur og hann er orðinn í dag. Þannig voru kröfurnar um frelsi til 

athafna og aukið sjálfstæði kvenna til móts við karla háværar, en frjálslyndi femínisminn 

þótti mjög framsækið afl í jafnréttisbaráttunni.8  

                                                      

 

6
 Helga Baldvinsdóttir Bjardardóttir, „Femínismi – hvað er það?,“ Vera 21, nr. 1 (2002), 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=346514&pageId=5431100&lang=is&q=Fem%EDnismi%20er%20er

%20er (sótt 26.04.13). 
7
 Þorgerður Einarsdóttir, „Hið vísindalega er pólitískt: Femínismi sem fræðikenning andófs og breytinga,“ 213. 

8
 Sama heimild, 213-214. 
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Ef fyrsta bylgjan og tímabilið sem einkenndi hana er heimfært yfir á Ísland þá sést strax að 

það er margt sem svipar til. Krafan um kosningarétt kvenna var hávær ásamt kröfunni um 

almenna þátttöku í stjórnmálum, á vinnumarkaðnum og í samfélaginu yfir höfuð. Þessi 

borgaralegu réttindi náðust í nokkrum áföngum. Réttur kvenna til sambærilegrar menntunar 

og karlar var hávær, enda var menntun kvenna lykilatriðið í jafnréttisbaráttu þeirra. Á 

þessum tíma voru konur farnar að hópa sig meira saman og fyrstu kvennaframboðin til 

sveitastjórna og síðan til Alþingis litu dagsins ljós. Bríet Bjarnhéðinsdóttir var sú kona sem var 

hvað mest áberandi á tímabilinu. Hún var brautryðjandi í kvenréttindabaráttunni og var 

meðal annars einn af stofnendum Kvenréttindafélags Íslands og fyrsti formaður þess.9  

2.1.2 Önnur bylgja femínismans 

Næsta bylgja, eða önnur bylgja femínismans gerði ekki vart við sig fyrr en á 7. og 8. áratug 

síðustu aldar og hefur hún verið nefnd bylgja kvenhreyfinganna, eða nýja kvenhreyfingin.10 

Konum var orðið ljóst að með kosningaréttinum hafði ekki allur sigurinn verið unninn og því 

kominn tími til að ráðast í misróttækar aðgerðir til að krefjast enn frekari réttinda til 

viðurkenningar á framlagi þeirra í samfélaginu. Mörg þau réttindi sem konur búa við í dag, 

eins og t.d. launajafnrétti, menntun, atvinnutækifæri og dagvistun barna eru komin til vegna 

baráttu kvennahreyfinga frá þessum tíma. Einnig fór af stað krafa kvenna um breytingar sem 

snéru að einkalífinu, sérstaklega þegar kom að réttinum yfir eigin líkama. Nægir þar að nefna 

réttinn til getnaðarvarna og fóstureyðinga.11  

Upphafið að þessari bylgju má rekja til stúdentaóeirðanna í Frakklandi árið 1968, en áhrif 

þeirra dreifðust víðs vegar um heiminn. Sömuleiðs hafa róttækar vinstri hreyfingar, alls kyns 

mótmæli og gagnrýni á efnishyggju og framfaratrú verið nefnd sem áhrifavaldar.12 Á þessu 

tímabili sprettur upp svokallaður róttækur femínismi en honum fylgdi mikil vitundarvakning 

meðal kvenna hvað réttindi þeirra varðaði. Hugmyndafræðin var að mörgu leyti sótt til 

Simone de Beauvoir sem skrifaði bókina The second sex þar sem hún ræðir m.a. um að konur 

                                                      

 

9
 Sama heimild, 216-217. 

10
 Sama heimild, 218. 

11
 Guðný Gústafsdóttir, „Er femínismi það sama og kvenfrelsi?,“ Vísindavefurinn 11. október 2012. 

http://visindavefur.is/?id=60798 (Sótt 29.4.2013). 
12

 Þorgerður Einarsdóttir, „Hið vísindalega er pólitískt: Femínismi sem fræðikenning andófs og breytinga,“ 218. 
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fæðist ekki konur, heldur verði þær að konum, og til Betty Friedan sem skrifaði bókina The 

feminine mystique þar sem hún ræðst gegn goðsögninni um hina hamgingjusömu 

húsmóður.13 Margar róttækar hreyfingar urðu til á þessum áratugum og er þetta það tímabil 

sem hefur verið hvað mest áberandi hjá femínistum. Fólk hugsar gjarnan til hreyfinga sem 

voru uppi á þessum tíma þegar það leiðir hugann að femínistum.14 

Á Íslandi voru t.d. Kvenréttindafélag Íslands, ungliðahreyfing þeirra Úurnar og 

Rauðsokkahreyfingin áberandi í þessari bylgju. Félögin voru misvirk en Rauðsokkahreyfingin 

náði vafalítið til sín mestri athygli í þann stutta tíma sem hún starfaði.15 Merkasti viðburður 

tímabilsins er alls efa Kvennafrídagurinn 24. október 1975. Hann var haldinn á degi 

Sameinuðu þjóðanna og var skipulagður sameiginleg af nokkrum kvennahreyfingum, t.d. 

Rauðsokkahreyfingunni og Kvenréttindafélagi Íslands. Á þessum degi lögðu flestar konur 

landsins niður vinnu og sameinuðust til fundar á Lækjartorgi.16  

2.1.3 Þriðja bylgja femínismans 

Þriðja bylgjan er um margt óáþreifanlegri en hinar tvær, hún hefst upp úr 1980 og talin 

vera ennþá í gangi. Bylgjan leggur almennt meiri áherslu á fjölbreytileika og frelsi 

einstaklingsins. Hún er ekki talin vera pólitísk fjöldahreyfing heldur verður hún til í hinu 

fræðilega samfélagi innan háskólanna og er þannig aðallega bundin við akademíuna. Hún 

er þannig séð afleiðing þess að ný kynslóð elst upp við öll þau réttindi sem konur og 

karlar ganga að og líta á sem sjálfsagðan hlut.17 Þess vegna er þriðja bylgjan almennt talin 

einstaklingsmiðaðri og hafa ótal afbrigði femínismans verið rædd í því skyni.18 Gróflega 

má skipta bylgjunni í tvær meginstefnur, annars vegar róttækan femínisma og hins vegar 

svokallaðan frjálshyggju femínisma. Róttæki femínisminn beinir sjónum sínum að því sem 

þegar hefur gerst í samfélaginu og vill gera betur. Það vill hann gera með því að hafa 

                                                      

 

13
 Sama heimild, 217-220. 

14
 Helga Baldvinsdóttir Bjardardóttir, „Femínismi – hvað er það?,“ 17. 

15
 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, Doing and Becoming: Women´s Movements and Women´s Personhood in 

Iceland 1870-1990, (Reykjavík: Háskóli Íslands, 1997), 100. 
16

 Sama heimild, 104-105.  
17

 Helga Baldvinsdóttir Bjardardóttir, „Femínismi – hvað er það?,“ 17. 
18

 Þorgerður Einarsdóttir, „Hið vísindalega er pólitískt: Femínismi sem fræðikenning andófs og breytinga,“ 221-

227. 
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jafnréttissjónarmið til hliðsjónar við alla ákvarðanatöku og stefnumótun allra sviða 

samfélagsins. Hið kynjaða misrétti er kerfisbundið og þrátt fyrir þann árangur sem náðst 

hefur nú þegar þarf markvissar upprætingar. Frjálshyggjufemínistarnir telja aftur á móti 

að jafnrétti kynjanna hafi verið náð í grundvallaratriðum og að fullu jafnrétti verði nú náð 

með einstaklingsframtaki kvenna. Í grunninn greina stefnurnar á í afstöðu sinni til 

kynfrelsis. Frjálshyggjufemínistarnir aðhyllast valfrelsi einstaklingsins og að hann sé 

fullfær um að marka örlög sín sjálfur, hann í raun upphefur sig yfir kerfið, á meðan kerfið 

er hin margþætta fyrirstaða sem heftir frelsi fólks að mati róttæku femínistanna.19  

Á þessu tímabili sem bylgjan spannar hefur einnig verið talað talsvert um 

póstmódernisma og kröfur um viðurkenningu margbreytileikans. Menningarlegur 

margbreytileiki hefur á síðustu áratugum fest sig meira í sessi og hefur kenningarskóli 

póstmódernismans verið þeim femínistum, sem aðhyllast hann, innblástur. Lykilhugtök 

póstmódernismans eru orðræðugreining og afbygging. Orðræðugreiningin er mikilvæg í því 

samhengi að veruleikinn er samsettur úr orðræðum.20 

Vert er samt að nefna að þriðja bylgjan hefur að mörgu leyti verið gagnrýnd fyrir að vera of 

fræðileg og höfða ekki nægjanlega vel til almennings. Í pistli Helgu Baldvinsdóttur Bjargardóttur í 

Veru kemur fram að bylgjan sé óljós að því leyti að hún miðar ekki að neinum ákveðnum 

baráttumálum heldur miðar hún frekar að því að taka einhverja ákveðna afstöðu varðandi 

ákveðin, oft einstaklingsbundin mál. Þannig segir Helga henni ekki takast að fylkja sér um 

fyrirfram ákveðið pólitískt markmið þar sem misréttið er ekki jafn augljóst og það var eitt sinn.21  

2.2 Glerþakið 

Einu hugtaki verður nú gert örstutt skil, en það er hið ósýnilega glerþak. Reyndar hefur 

annað hugtak verið álíka áberandi að undanförnu en það er hin svokallaða glerhurð. 

Glerþakið hefur verið notað til að útskýra þá ósýnilegu, eða óáþreifanlegu hindrun sem 

mætir konum sem reyna að komast til metorða og í efstu stjórnunarstöður fyrirtækja. 

Konur hafa samkvæmt kenningunni átt mun verr uppdráttar innan fyrirtækja en karlar og 

                                                      

 

19
 Guðný Gústafsdóttir, „Er femínismi það sama og kvenfrelsi?,“ Vísindavefurinn 11. október 2012. 

http://visindavefur.is/?id=60798 (Sótt 29.4.2013). 
20

 Þorgerður Einarsdóttir, „Hið vísindalega er pólitískt: Femínismi sem fræðikenning andófs og breytinga,“ 224. 
21

 Helga Baldvinsdóttir Bjardardóttir, „Femínismi – hvað er það?,“ 17. 
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síður verið kjörnar í stjórnir fyrirtækja eða orðið fyrir valinu þegar stöðuhækkanir sem hafa 

boðist. Svo virðist sem þær nái að vinna sig upp að einhverju leyti, en stoppa síðan alltaf á 

ákveðnum stað og ná ekki ofar.22 

Ástæða þess að hugtakið er fléttað inn í þessa ritgerð er til að leggja áherslu á aðstæður 

kvenna á vinnumarkaðnum á Íslandi á þeim mismunandi tímum sem ritgerð þessi spannar og 

hvernig það gæti mögulega haft áhrif á konur bæði við að bjóða sig fram til 

forsetaembættisins og viðhorfi annarra til þeirra sem það hafa gert. Til að mynda var Vigdís 

Finnbogadóttir ein afar fárra kvenna sem báru nafnið „stjóri“ aftan við vinnutitil sinn árið 

1980, en hún var leikhússtjóri. Á þeim tíma var það afar sjaldgæft í íslensku samfélagi að 

konur væru „stjórar“.23 Árið 2012 var hins vegar orðið mun algengara að konur veiti deildum, 

fyrirtækjum og stofnunum forstöðu þó svo að þær hafi ekki náð jöfnu hlutfalli á við karla. 

Hins vegar eru hindranir kvenna á vinnumarkaðnum ennþá miklar í dag þó svo að ástandið 

hefur skánað til muna frá því sem var. Nánar verður vikið að þessari líkingu síðar í ritgerðinni.  

 

                                                      

 

22
 Mindy S. Baumgartner og David E. Schneider, „Perceptions of Women in Management: A Thematic Analysis 

of Razing the Class Ceiling,“ Journal of Career Development 37 nr. 559 (2010), 

http://jcd.sagepub.com/content/37/2/559.full.pdf+html (sótt 23.04.13).  
23

 Páll Valsson, Vigdís: Kona verður forseti, (Reykjavík: JPV Útgáfa, 2009), 282.  
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3 Framganga kvenna á Íslandi 

3.1 Ágrip af kvenréttindabaráttu á Íslandi 

Kvenréttindabaráttan hefur í gegnum tíðina tekið ýmsum breytingum og snúið að ólíkum 

þáttum. Eitt fyrsta málið og jafnframt það stærsta sem barist var fyrir í fyrstu var 

kosningaréttur kvenna. Réttindabaráttan hefur síðan einnig snúið að menntun, þátttöku á 

vinnumarkaði, launakjörum og samfélagslegri stöðu svo fátt eitt sé nefnt. Hér að neðan 

verða raktir helstu sigrar, ef svo má að orði komast, í kvenréttindabaráttu á Íslandi, sem að 

mati höfundar skipta máli fyrir röksemdafærslu þessarar ritgerðar.  

Kvenréttindabaráttan á Íslandi gerði fyrst vart við sig árið 1871 þegar hópur 25 kvenna í 

Reykjavík skrifaði opið bréf í dagblöðin með það að markmiði að safna fyrir uppbyggingu 

fyrsta kvennaskólans í Reykjavík. Ætlunarverkið tókst en skólinn leit dagsins ljós árið 1874. 

Ekki er þó hægt að segja karlar hafi ekki lagt málinu lið. Nefna má að Páll Melsted, 

eiginmaður Þóru Melsted sem varð fyrsti skólastjóri kvennaskólans, skrifaði árið 1870 grein í 

dagblaðið Norðanfari um sama málefni.24 Þetta var samt sem áður fyrsta skrefið sem 

skipulega var tekið af konum til að bæta aðstæður kvenna á Íslandi.25 

Í kvenréttindabaráttu, eins og í flestum öðrum baráttum, þarf frumkvæði og kraftmikla 

einstaklinga sem hafa þor og dug til að leiða báráttuna áfram. Sú kona sem lét hvað mest til sín 

taka á síðustu áratugum 19. aldar og er talin ein af forsprökkum kvenréttindabaráttunnar á 

Íslandi er án efa Bríet Bjarnhéðinsdóttir. Hún skrifaði nafnlausa pistla í blaðið Fjallkonan um 

kosningarétt og betri menntun fyrir konur á Íslandi. Síðar skrifaði hún einnig reglulega í og 

ritstýrði Kvennablaðinu, sem var fyrsta blaðið tileinkað konum á Íslandi. Bríet er einnig þekkt fyrir 

að hafa verið fyrsta konan til að halda opinn fyrirlestur um stöðu og réttindi kvenna á Íslandi. 

Árið 1908 var fyrsti framboðslisti kvenna boðinn fram til sveitastjórnakosninga í Reykjavík, en í 

þeim kosningum hlaut Kvennaframboðið 21,3% greiddra atkvæða og náði með því fjórum 

konum inn í sveitarstjórn, þar á meðal var Bríet. Önnur kona sem talin hefur verið brautryðjandi í 

þessum efnum er Ingibjörg H. Bjarnason en hún tók meðal annars við skólastjórastöðu 

                                                      

 

24
 Aðalsteinn Eiríksson, „Saga skólans,“ í Kvennaskólinn í Reykjavík 1874-1974, ritstj. Guðrún P. Helgadótir, 

(Reykjavík: Almenna bókafélagið, 1974), 89-206.  
25

 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, Doing and Becoming: Women´s Movements and Women´s Personhood in 

Iceland 1870-1990, 29-30.  
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kvennaskólans af Þóru Melsted. Hún var jafnframt fyrsta konan til að vera kosin á Alþingi, en þá 

kosningu hlaut hún árið 1922 þegar hún fór í framboð fyrir Kvennaframboðið.26  

Ef vikið er aðeins frá kosninga- og framboðsrétti, þá gerðust einnig mikilvægir hlutir sem 

snéru að menntun á þessum árum. Árið 1897 lauk fyrsta stúlkan stúdentsprófi á Íslandi, árið 

1904 var Menntaskólinn opnaður konum og loks árið 1909 var sett í lög að konum skuli 

hleypt að jöfnu inn í Háskóla Íslands og körlum.27  

Það var loks árið 1908 sem konur fengu framboðsrétt til sveitarstjórna í Reykjavík og 

Hafnarfirði en ekki fyrr en árið 1915 sem konur hlutu loks kosningarétt til Alþingis. Vert er að 

nefna að fyrsta frumvarpið um kosningarétt kvenna var lagt fram á Alþingi árið 1885 af 

Sighvati Árnasyni, bónda í Eyvindarholti, þannig að heil 30 ár tók fyrir hugmyndina að verða 

að veruleika.28 Fimm árum eftir að kosningarétturinn komst á, eða árið 1920, fengu konur 

loks framboðsrétt til Alþingis. Frá og með þeim tímapunkti voru þær loks búnar að ná sömu 

pólitísku réttindastöðu og karlar.29 

Í raun er hægt að tala um fyrsta tímabil kvenréttindabaráttunnar frá árunum 1871 til 

ársins 1926, sem svipar til fyrstu bylgju femínismans, en eftir þann tíma dalaði hún talsvert. 

Talið er að upphaf lægðarinnar í réttindabaráttunni hafi verið þegar Ingibjörg H. Bjarnason 

gekk til liðs við Íhaldsflokkinn við komu sína á Alþingi. Margar kvenréttindakonur upplifðu 

það sem viss svik við málstaðinn þó svo að Ingibjörg hafi ætíð haldið því fram að með 

pólitísku baklandi myndi hún ná lengra í réttindamálum kvenna. Einnig höfðu aðrir 

utanaðkomandi þættir áhrif á lægðina eins og t.d. breytt pólitískt landslag og kreppan 

mikla  sem hófst upp úr 1930.30  

Kvenréttindabaráttan náði ekki fullum krafti að nýju fyrr en árið 1970 með tilkomu nýrrar 

kvennahreyfingar sem nefndi sig Rauðsokkur. Í gegnum öll þessi ár starfaði einnig 

Kvenréttindafélag Íslands, stofnað árið 1907, og síðar Úurnar, æskunefnd samtakanna. 

                                                      

 

26
 Sama heimild, 32-34  

27
 Gílsi Jónsson, Konur og kosningar: Þættir úr sögu íslenskrar kvenréttindabaráttu, (Reykjavík: 

Menningarsjóður, 1977), 89-90. 
28

 Sama heimild, 24. 
29

 Sama heimild, 33-34. 
30

 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, Doing and Becoming: Women´s Movements and Women´s Personhood in 

Iceland 1870-1990, 92-94. 
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Konurnar í Kvenréttindafélaginu ákváðu sérstaklega að ganga ekki til liðs við Rauðsokkurnar 

og Úurnar sömuleiðis, en þær voru sérstaklega virkar þegar kom að launamisrétti og 

menntamálum.31 Kvenréttindafélag Íslands er ennþá virkt í dag og hefur ætíð lagt mikla 

áherslu á sjálfstæði kvenna og jafnrétti kynjanna á öllum sviðum samfélagsins.32  

Rauðsokkahreyfingin var stofnuð af konum í Reykjavík sem vildu berjast fyrir bættri 

stöðu kvenna á Íslandi og höfðu heyrt fréttir af kynsystrum sínum erlendis grípa til 

gagngerra aðgerða til að vekja athygli á stöðu kvenna í samfélögum þar ytra. Rauðsokkur 

voru virkar frá árinu 1970-1982. Þeim tókst að vekja mjög mikla athygli á sér og málefnum 

sínum á fyrstu árunum frá stofnun hreyfingarinnar og voru taldar mjög róttækar. Þegar á 

leið fór að gæta mikilla pólitískra áhrifa úr vinstri áttinni, í anda við marxískra kenninga, 

sem varð til þess að margar konur yfirgáfu hreyfinguna. Náði hún sér aldrei á strik eftir það 

og var endanlega lögð af árið 1982.33 

Tveir atburðir settu einnig mark sitt á kvenréttindabaráttuna á þessum árum. Annar þeirra 

er Kvennafrídagurinn 24. október árið 1975, sem haldinn var á degi Sameinuðu þjóðanna, en 

samtökin höfðu helgað árinu 1975 málefnum kvenna. Þennan einstaka dag lögðu um 90% 

íslenskra kvenna niður vinnu og söfnuðust saman á útifund á Lækjartorgi.34 Hinn 

viðburðurinn er 30. júní 1980 þegar ljóst var orðið að Vigdís Finnbogadóttir hafði verið kosin 

forseti Íslands sem gerði hana þar með að fyrsta þjóðkjörna kvenkyns forseta í heimi.35 

Ásamt þessum atburðum náðist einnig afar stórt skref í kvenréttindabaráttunni árið 1976 

þegar Alþingi samþykkti Lög um jafnrétti kenna og karla nr.78/1976 sem veittu konum sömu 

réttindi og tækifæri á atvinnumarkaðnum og körlum.36  

                                                      

 

31
 Kvennasögusafn Íslands, „Úur – ungar konur í Kvenréttindafélagi Íslands,“ Kvennasögusafn, 

http://kvennasogusafn.is/index.php?page=uur (sótt 26.04.13). 
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 Kvenréttindafélag Íslands, “Stefnuskrá,” Kvenréttindafélag Íslands, 

http://www.kvenrettindafelag.is/krfi2/umfelagid/stefnuskra.html (sótt 01.04.13). 
33

 Kvennasögusafn Íslands, „Rauðsokkahreyfingin,“ Kvennasögusafn, 

http://kvennasogusafn.is/index.php?page=raudsokkkahreyfingin (sótt 24.04.13). 
34

  Þorgerður Einarsdóttir, „Jafnrétti án femínisma, pólitík án fræða,“ Ritið, tímarit Hugvísindastofnunar 2 

(2002): 15. 
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 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, Doing and Becoming: Women´s Movements and Women´s Personhood in 

Iceland 1870-1990, 104.  
36
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Eftir það var réttindabaráttan í stöðugri framsókn og konur létu meira til sína taka, bæði í 

pólitík, á vinnumarkaðnum og sóttu sér aukna menntun. Næsti stjórnmálaflokkur sem kenndi 

sig við kvennaframboð leit dagsins ljós árið 1982. Hann bauð fram til sveitarstjórna- og 

borgarstjórnakosninga það sama ár og náðu konur kjöri bæði í Reykjavík og á Akureyri.37 Eftir 

það sameinuðust konur um að bjóða fram á landsvísu, en þar voru margar konur úr 

sveitastjórnaframboðunum með í hóp. Sá flokkur fékk nafnið Samtök um Kvennalista, en þar 

sem afar fáar konur áttu, og höfðu átt, sæti á Alþingi, þá vann flokkurinn að því markmiði að 

fjölga konum á þingi og auka jafnrétti kynjanna. Kvennalistinn bauð fram lista í 

Alþingiskosningunum árið 1983 og hlaut þar 5,5% atkvæða og náði þremur þingsætum.38 Á 

þeim tíma höfðu einungis örfáar konur áður náð kjöri til Alþingis.  

Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og á yfirstandandi Alþingi (2009-2013) 42,9% 

þingmanna konur þó það hlutfall hafi reyndar minnkað niður í 38% við lok kjörtímabils.39 Að auki 

studdist ríkisstjórnin við jöfn kynjahlutföll og því var helmingur ráðherra konur árið 2012.40  

Eins og sést á þessari skjótu yfirferð, hefur vegferð kvenna til sömu réttarstöðu og karla verið 

afar löng og hlykkjótt. Til hefur þurft hugaðar og kraftmiklar konur, margar lagabreytingar og 

samstöðu kvenna við að gera núverandi stöðu að veruleika. Mikilvægt er að nefna í lok þessa 

kafla að einstaka karlmenn áttu stóran þátt í að gera kosninga- og framboðsrétt kvenna að 

veruleika, en frægastur þeirra er eflaust Hannes Hafstein. Kvenréttindabaráttan hefði án alls efa 

tekið lengri tíma hefðu konur ekki notið mikils stuðnings ákveðinna karlmanna í gegnum árin þó 

svo að þær hafi auðvitað háð baráttuna að mestu leyti sjálfar.41 

 

                                                      

 

37
 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, „Kvennaframboð fyrr og nú,“ Samfélagstíðindi 1 (1982): 18-23. 

38
 Stefanía Óskarsdóttir, „Þróun íslenska stjórnmálakerfisins,“ í Þingræði á Íslandi: samtíð og saga, ritstj. 

Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússin, (Reykjavík: Forlagið, 2011), 229-

257. 
39

 Heimasíða Alþingis, „Konur á Alþingi,“ Alþingi, http://www.althingi.is/vefur/konur.html (sótt 07.04.13). 
40

 Heimasíða Alþingis, „Ráðherrar,“ Alþingi, http://www.althingi.is/dba-

bin/thmn.pl?timi=CURRENT&tegund=[R] (sótt 07.04.13). 
41

  Þorgerður Einarsdóttir, „Hið vísindalega er pólitískt: Femínismi sem fræðikenning andófs og breytinga,“ 216. 
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3.2 Kosningaþátttaka kvenna 

Fyrsti vísir að kosningarétti kvenna á Íslandi birtist árið 1862. Einungis ein kona nýtti þann 

rétt og gerði hún það árið 1863. Sú var Maddama Vilhelmína Lever. Það var síðan árið 1882 

sem konungur samþykkti lög sem Alþingi hafði sett um það að konur fengju kosningarétt til 

sveita- og bæjarstjórna með ströngum skilyrðum þó.42 Athygli vekur að Vilhelmína kaus 

heilum 18 árum áður en Alþingi setti þau lög.  

Svo virðist sem það hafi tekið konur langan tíma að byrja að kjósa, en fyrstu konurnar til að 

kjósa eftir setningu laganna gerðu það árin 1884, 1885 og 1888. Sú fyrsta á Ísafirði, næsta á 

Akureyri og sú sem kaus árið 1888 gerði það í Reykjavík sem þótti afar merkilegt á þeim tíma.43 

Það var síðan árið 1908, þegar konur fengu framboðsrétt til sveitastjórnakosninga í Reykjavík 

og Hafnarfirði, að kosningaþátttaka kvenna virðist hafa tekið góðan kipp.44 Einhvern lengri tíma 

hefur tekið konur að nýta kosningarétt sinn þegar kom að Alþingiskosningunum því í 

kosningunum árið 1916, þegar Bríet Bjarnhéðinsdóttir fór í framboð til Alþingis, fyrst kvenna, 

kusu einungis 10,3% kjörgengra kvenna. Árið 1922, þegar Ingibjörg H. Bjarnason komst inn á 

Alþingi, var kjörsókn kvenna hins vegar komin upp í 32,2%.45  

Allt frá árinu 1916 hefur kosningaþátttaka kvenna í Alþingiskosningum almennt farið upp á við 

þó nokkrar undantekningar hafi orðið þar á. Árið 1931 fór kosningaþátttakan í fyrsta skipti upp 

fyrir 70% og árið 1937 rufu konurnar 80% múrinn. Frá árinu 1946 hefur kosningaþátttakan ekki 

farið undir 80%, lægst hefur hún verið 84% en hæst heil 90% sem gerðist árið 1978.46 

Kosningaþátttaka kvenna var eins og sést á þessari yfirferð mun minni en karla til að byrja með, 

jókst síðan mikið þegar kemur fram á miðja 20. öldina og hefur undanfarin ár verið ögn hærri en 

kosningaþátttaka karla. Gunnar Helgi Kristinsson telur að skýra megi litla kosningaþátttöku til að byrja 

með, með því að mögulega hafa konur ekki tengt jafn mikið við stjórnmálin og karlar, kostirnir 

höfðuðu ekki til þeirra og þær höfðu lítil áhrif og völd þegar kom að stjórnmálunum. Einnig nefnir 

hann að alþjóðlegar rannsóknir hafi sýnt að þeir hópar sem settir eru til hliðar í stjórnmálunum skila 
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 Gílsi Jónsson, Konur og kosningar: Þættir úr sögu íslenskrar kvenréttindabaráttu, 7-8. 

43
 Sama heimild, 19-20.   

44
 Sama heimild, 62. 

45
 Sama heimild, 130. 

46
 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2007), 50.   
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sér síður á kjörstaði heldur en þeir hópar sem valdið er sprottið út frá. Þannig getur kynþáttur, aldur, 

menntun, þjóðerni, efnahagur o.fl. haft mikil áhrif þegar kemur að kosningaþátttöku.47 

Sambærilegar tölur úr forsetakosningum eru til, fyrir utan kosningarnar 2012. Kosningaþátttaka 

í þeim hefur almennt verið nokkuð góð þó svo að hún hafi farið niður í 62,9% árið 2004.48 Konur 

hafa í gegnum öll árin verið um helmingur kjósenda og hvergi hefur brugðið þar. 

3.3 Framboð kvenna til embættis forseta Íslands 

Hlutverk forseta Íslands er af margvíslegum toga. Fyrst og fremst er hann þjóðhöfðingi okkar 

Íslendinga en raunverulegt vald hans er hins vegar afar takmarkað. Aðkoma hans að 

þrískiptingu valdsins er skýrt tekið fram í 2. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands; „Alþingi og 

forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt 

stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið.“49 Stjórnarskráin 

tilgreinir jafnframt enn frekar að forsetinn skuli fela ráðherrum að framkvæma vald sitt skv. 

13. gr. stjórnarskrárinnar og að þeir séu síðan ábyrgir fyrir öllum stjórnarfrakvæmdum skv. 

14.gr.50 Þannig hefur forsetinn engin bein afskipti af stjórnarathöfnum Alþingis. Þó svo að 

hlutverk forseta geti ekki talist valdamikið þá er litið á forsetann sem sameiningartákn okkar 

Íslendinga. Hann gegnir því samfélagslega hlutverki að vera ekki hluti af stjórnvöldum og á 

þar af leiðandi að geta talað máli þjóðarinnar og komið fram við hinar ýmsu aðstæður, 

hérlendis sem erlendis, hvort sem er í gleði eða sorg. Forsetaembættið er einnig afar 

táknrænt en skoðanir fólks um það geta verið afar misjafnar. Það sást einna helst í 

forsetakosningunum sumarið 2012 en augljóst var að frambjóðendur höfðu ólíka sýn á 

embættið og hlutverk forseta.51  
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 Sama heimild, 51. 
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 Hagstofa Íslands, „Kosningar til Alþingis eða forsetakjör,“ Hagstofa Íslands,  

http://hagstofa.is/?PageID=828&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=KOS02000%26ti=Al%FEingis%2D+og+for

setakosningar+1874%2D2011++%26path=../Database/kosningar/kosningayfirlit/%26lang=3%26units=Fj%F6

ldi/hlutfall (sótt 16.04.13).  
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 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Lög nr. 33 frá 17. júní 1944. Síðar breytt 1959, 1968, 1984, 1991, 1995 og 

1999. 2.gr. 
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 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Lög nr. 33 frá 17. júní 1944. Síðar breytt 1959, 1968, 1984, 1991, 1995 og 

1999. 13. og 14.gr. 
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 RÚV, „Baráttan um Bessastaði,“ Ríkisútvarpið, 13. júní 2012. 
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Frá árinu 1944 hafa fimm aðilar gegnt embætti foseta Íslands. Einungis ein kona er þar í 

hópi en fjöldi þeirra kvenna sem farið hafa í framboð til forseta Íslands er samtals sex.  

Tafla 1 sýnir hvaða konur um ræðir, hvaða ár þær fóru í framboð, hversu hátt atkvæðahlutfall 

þær fengu ásamt sigurvegara þeirra kosninga.52 

 

Tafla 1: Konur í framboði til forseta Íslands 

Nafn Ár í framboði Atkvæðahlutfall Sigurvegari kosninga 

Vigdís Finnbogadóttir 1980 og 1988 33,8% og 94,6% Vigdís Finnbogadóttir (33,8% og 

94,6%) 

Sigrún Þorsteinsdóttir 1988 5,4% Vigdís Finnbogadóttir (94,6%) 

Guðrún Agnarsdóttir 1996 26,4% Ólafur Ragnar Grímsson (41,4%) 

Andrea J. Ólafsdóttir 2012 1,8% Ólafur Ragnar Grímsson (52,78%) 

Herdís Þorgeirsdóttir 2012 2,63% Ólafur Ragnar Grímsson (52,78%) 

Þóra Arnórsdóttir 2012 33,16% Ólafur Ragnar Grímsson (52,78%) 

 

Eins og sjá má á töflunni hér að ofan hefur ekki verið ýkja mikið um konur í framboði til 

forseta Íslands í gegnum árin, en árið 2012 var heldur betur umbreyting í þeim efnum þegar 

alls 3 konur voru í framboði. Af niðurstöðum kosninga að dæma er sú kona sem næst hefur 

komist því að verða forseti Íslands á eftir Vigdísi Finnbogadóttur Þóra Arnórsdóttir sem var í 

framboði árið 2012 og fékk þá 33,16% atkvæða. 

Á móti má nefna að alls 15 karlmenn hafa sóst eftir embættinu frá 1944, sem gerir 

tæplega 2/3 fleiri karlkyns frambjóðendur. Kjörtímabil forseta eru fjögur ár en samt sem 

áður hefur einungis verið gengið sjö sinnum til kosninga frá árinu 1952. Í hin skiptin hefur 

ekkert mótframboð borist og sitjandi forseti því sjálfkjörinn. Í töflu 2 hér að neðan má sjá til 

samanburðar þá karlmenn sem sóst hafa eftir forsetaembættinu.53 
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 Landshagir. Statistical Yearbook of Iceland 2004. Hagstofa Íslands. Reykjavík 2004. Tekið af heimasíðunni 

forseti.is, http://www.forseti.is/media/files/Forsetakosningar.pdf, sótt 31.03.13. 
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 Sama heimild. 
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Tafla 2: Karlar í framboði til forseta Íslands 

Nafn Ár í framboði Atkvæðahlutfall Sigurvegari kosninga 

Sveinn Björnsson 1945 og 1949 Sjálfkjörinn Sveinn Björnsson 

Ásgeir Ásgeirsson 1952 48,3% Ásgeir Ásgeirsson (48,3%) 

Bjarni Jónsson 1952 45,5% Ásgeir Ásgeirsson (48,3%) 

Gísli Sveinsson 1952 6,2% Ásgeir Ásgeirsson (48,3%) 

Kristján Eldjárn 1968 65,5% Kristján Eldjárn (65,5%) 

Gunnar Thoroddsen 1968 34,4% Kristján Eldjárn (65,6%) 

Albert Guðmundsson 1980 19,8% Vigdís Finnbogadóttir (33,8%) 

Guðlaugur Þorvaldsson 1980 32,3% Vigdís Finnbogadóttir (33,8%) 

Pétur J. Thorsteinsson 1980 14,1% Vigdís Finnbogadóttir (33,8%) 

Ástþór Magnússon Wium 1996 og 2004 2,7% og 1,9% Ólafur Ragnar Grímsson 

(41,4% og 85,6%) 

Ólafur Ragnar Grímsson 1996, 2004 

og 2012 

41,4%, 85,6% og 

52,78% 

Ólafur Ragnar Grímsson 

(41,4%, 85,6% og 52,78%) 

Pétur Kr. Hafstein 1996 29,5% Ólafur Ragnar Grímsson 

(41,4%) 

Baldur Ágústsson 2004 12,5% Ólafur Ragnar Grímsson 

(85,6%) 

Ari Trausti Guðmundsson 2012 6,64% Ólafur Ragnar Grímsson 

(52,78%) 

Hannes Bjarnason 2012 0,98% Ólafur Ragnar Grímsson 

(52,78%) 

 

Ef töflurnar eru bornar saman sést að ekki einungis hafa umtalsvert fleiri karlmenn sóst 

eftir forsetaembættinu, heldur hafa þeir yfir heildina litið hlotið mun fleiri atkvæði en 

konurnar. Þrjár konur voru með undir 6% atkvæða og þjár með yfir 26% atkvæða. Ef karlarnir 

eru skoðaðir til samanburðar sést að einungis fjórir eru með undir 7% atkvæða en átta með 

yfir 29% atkvæða. Mögulega væri hægt að útskýra lakara gengi kvenna í kosningum með 

þeim hætti að flestar hafa þær farið fram á móti sitjandi forseta á meðan karlarnir hafa verið 

oftar í framboði þegar sitjandi forseti gefur ekki kost á sér.  

Nú hefur yfirferð yfir sögu kvenréttindabaráttunnar verið lokið og gengi kvenna í 

framboðum til embættis forseta hefur einnig verið gerð skil. Þá er komið að umfjöllun um 
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konurnar tvær sem um ræðir en framboð þeirra eru áhugaverð. Spurningar, sem aldrei áður 

höfðu borið á góma þegar fólk ræddi um og við frambjóðendur, voru látnar flakka þegar 

Vigdís Finnbogadóttir bauð sig fram árið 1980 og það sama var upp á teningnum þegar Þóra 

Arnórsdóttir bauð sig fram árið 2012. Næstu kaflar munu leiða okkur í gegnum framboð 

kvennanna tveggja og skoða með hvaða hætti fjallað var um þær í fjölmiðlum og hvernig kyn 

þeirra hafði áhrif á umfjöllunina. 
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4 Vigdís Finnbogadóttir 

Eftir að Kristján Eldjárn hafði í nýársávarpi sínu árið 1980 tilkynnt að hann ætlaði sér ekki að 

sækjast eftir endurkjöri til embættis forseta fóru strax vangaveltur af stað í samfélaginu um 

hver eftirmaður hans gæti orðið. Albert Guðmundsson alþingismaður, hafði þegar fyrir 

áramótin ákveðið að gefa kost á sér til embættis forseta og afar fljótlega tilkynntu tveir 

karlmenn til viðbótar um framboð sitt til forseta. Þeir voru Guðlaugur Þorvaldsson, 

ríkissáttasemjari, prófessor og fyrrum háskólarektor og Pétur J. Thorsteinsson sendiherra. 

Þremenningarnir voru af mörgum hins vegar álitnir of einsleitir og þóttu þeir ekki 

endurspegla þá fjölbreytni sem samfélagið státaði af, til dæmis væru þeir allir karlmenn.54 Þó 

svo að aðeins einn frambjóðandi, Albert Guðmundsson, hafði skýr pólitísk tengsl (við 

Sjálfstæðisflokkinn) þá voru hinir taldir standa nærri miðju í stjórnmálum og því skorti 

framboð af vinstri vængnum.55  

Eins og fjallað hefur verið um hér að framan, þá hafði áttundi áratugurinn einkennst af 

miklu umróti í jafnréttisbaráttunni, t.a.m. með tilkomu Rauðsokkahreyfingarinnar og hinum 

áhrifamikla viðburði sem kvennafrídagurinn reyndist. Einnig hafði þátttaka kvenna í 

atvinnulífinu aukist til muna og því var ekki að undra að fljótlega fóru sterkar raddir að 

heyrast um að kona ætti að gefa kost á sér til embættis forseta.  

Nafn Vigdísar Finnbogadóttur bar fyrst á góma í lesendabréfi Laufeyjar Jakobsdóttur í 

Dagblaðinu þann 15. janúar 1980. Þar skoraði hún, ásamt nokkrum öðrum konum, á Vigdísi 

að bjóða sig fram og skoraðu jafnframt á allar konur að fylkja sér um Vigdísi og fá hana sem 

forseta.56 Það að nafni Vigdísar hafi verið varpað fram á þeim tímapunkti var svo sem ekki úr 

lagi. Hún var þá þegar orðið þekkt andlit, bæði sem þáttastjórnandi í sjónvarpi ásamt því að 

hafa gegnt stöðu leikhússtjóra Leikfélags Reykjavíkur í 8 ár með tilheyrandi athygli fjölmiðla. 

Margir kvennahópar í samfélaginu, flestir óformlegir t.a.m. saumaklúbbar, sátu á þessum 

tíma og veltu upp nöfnum hugsanlegra frambjóðenda, enda var mikil áhersla og þungi lagður 
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 Páll Valsson, Vigdís: Kona verður forseti, (Reykjavík: JPV Útgáfa, 2009), 278-280.  
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56

 Laufey Jakobsdóttir, „Vigdís verði forseti,“ Dagblaðið, 15. janúar 1980.   
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á þá kröfu að kona skyldi bjóða sig fram á eftir öllu því sem á undan hafði gengið í 

kvenréttindabaráttunni. Fyrst um sinn þverneitaði Vigdís hins vegar fyrir að hún kæmi til 

greina sem frambjóðandi og reyndi að forðast þær umræður í lengstu lög, þó svo að hún 

hafði að margra mati allt til brunns að bera. Það var ekki fyrr en þann 1. febrúar, eftir að 

Vigdís hafði látið sannfærast að eigin sögn, sem um framboð hennar var tilkynnt í 

Dagblaðinu.57  

Það að Vigdís hafi þurft að láta sannfærast um að fara í framboð til forseta var ekki jafn 

óeðlileg staðreynd á þeim tíma og við nútímakonur og karlar, myndum gjarnan líta á það í 

dag í samfélagi þar sem að einstaklingar sækjast eftir nákvæmlega því sem þeir vilja. Vigdís 

hefur jafnvel látið hafa eftir sér, eftir að hún lét af embætti, að frá fyrsta degi hafi hún haft 

efasemdir um að hún gæti gegnt embætti forseta. Það væri allt of stórt skref að stíga.58 

Það sem hafði mestu áhrifin á Vigdísi við þessa ákvörðun hennar, annað en mikill 

stuðningur vina, var skeyti sem henni barst frá áhöfninni á Guðbjarti ÍS þar sem 

sjómennirnir höfðu undirritað nöfn sín og skoruðu með því á hana að bjóða sig fram. 

Áhugaverðri staðreynd er vert að varpa fram að þessu sögðu, en Vigdís nefnir það 

sérstaklega aðspurð, að það hafi í mun meiri mæli verið karlmenn sem hvöttu  hana áfram 

í ákvörðun sinni um framboð frekar en konur. Það var langt í frá að allar konur í 

kvennasamtökum hafi stutt hana, enda kom þeim illa saman um að velja einungis einn 

kvenkyns frambjóðanda til að styðja. Daginn eftir að hún tilkynnti um framboðið, þegar 

Vigdís var spurð að því hvort hún hafi fengið áskoranir um framboð einungis vegna þess 

að hún væri kona, svaraði hún á þá leið að það hafi vissulega ekki farið framhjá henni að 

hún væri kvenmaður, þó svo að henni hætti til að gleyma því.59 

Vigdís var á þessum tímapunkti einstæð móðir átta ára gamallar dóttur. Hún var vel 

menntuð og vel liðin og hafði gegnt virðingarverðu starfi leikhússtjóra LR undanfarin ár. Í 

mjög stífu og formföstu samfélagi var Vigdís, fyrst kvenna, að bjóða sig fram til embættis 

forseta Íslands. Það skyldi engan undra að sú ákvörðun að taka það skref hafi þurft mikla 
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hvatningu, mikla sannfæringu og einnig kjark og þor til að framfylgja þeirri ákvörðun. Þó svo 

að kvennabaráttan hafði verið ansi virk áratuginn þar á undan þá braut framboð hennar 

vissulega blað í þeirri sögu og áframhaldandi jafnréttisbaráttu komandi ára.  

4.1 Umfjöllun um framboðið 

Fyrst ber að nefna að kosningastjóri Vigdísar var Svanhildur Halldórsdóttir sem hafði þá enga 

reynslu af slíkum störfum, en Vigdís heillaðist af henni við fyrstu kynni og var fljót að treysta henni 

fyrir þessu mikilvæga hlutverki. Af 24 kosningaskrifstofum Vigdísar var 15 stjórnað af konum.60  

Framboði Vigdísar var ekki tekið fagnandi af öllum hópum samfélagsins og þvert á móti að 

allar konur hafi frá upphafi hópast að baki henni. Frá fyrsta degi hlaut hún og framboð 

hennar gagnrýni. Af sumum konum var hún meðal annars gagnrýnd fyrir að vera ekki virkur 

þátttakandi í kvennabaráttunni og tala ekki nægilega hátt hennar máli. Vissulega var skortur 

á kvennabaráttuframtaki Vigdísar ekki eina gagnrýnin sem hún hlaut frá konum. Hún 

viðurkenndi fúslega að konur á hennar aldri væru jafnvel það íhaldssamar og héldu það fast í 

gömlu gildin að þær sæu einfaldlega ekki konu fyrir sér í embættinu. Þær hefðu aldrei treyst 

sér sjálfar til að verða forsetar og hví ættu þær að treysta henni?61  

Þegar líða tók á baráttuna skrifaði Guðrún Egilsson rithöfundur grein í Þjóðviljann sem 

snéri að því að konur ættu alls ekki að kjósa konu bara af því að hún væri kona, en þá grein 

skrifaði hún gegn skrifum margra kvenna sem hvöttu til hins gagnstæða. Síðar skrifaði Auður 

Matthíasdóttir grein í Morgunblaðið það sem hún hneykslaðist á þeirri staðreynd að konur 

og kvennasamtök beittu sér ekki í meira mæli fyrir Vigdísi.62 Þetta eru langt í frá einu 

greinarnar sem hægt væri að taka dæmi um, en með þessu sannast að augljóst var að konum 

kom ekki saman um ástæður þess að kjósa Vigdísi og ástæður þess að gera það ekki. 

Aðal gagnrýnin barst hins vegar frá báðum kynjum, en hún var sú að Vigdís væri einstæð 

móðir. Orðasambandið einstæð móðir heyrðist þó ekki jafn oft og sú staðreynd að hún væri 

ógift. Sambandsleysi Vigdísar var frá upphafi notað óspart gegn henni. Í viðtölum við 

frambjóðendur og í almennri umræðu um framboðið var reglulega spurt hvort að það þyrftu 

                                                      

 

60
 Vefur Vigdísar Finnbogadóttur, „Forseti Íslands: framboð,“ Háskóli Íslands, http://www.vigdis.is/en/node/167 

(sótt 15.04.13).   
61

 Páll Valsson, Vigdís: Kona verður forseti, 284.  
62

 Sama heimild, 298-299. 



  

28 

ekki að vera hjón á Bessastöðum. Vigdís þótti hnyttin og svaraði fljótt og örugglega fyrir sig. 

Sagðist hún t.a.m. í eitt skiptið í rauninni vera tveggja manna maki. Hún hafði verið einstæð í 

langan tíma og komist bærilega af og sæi ekki annað fyrir sér en að gera það einnig á 

Bessastöðum. Hún væri þannig fjölhæf og gæti auðveldlega velt fyrir sér matarhugleiðingum 

á milli ögn alvarlegri funda. Einnig voru mótframbjóðendur hennar afar duglegir að benda á 

þá staðreynd að þeir væru giftir og að þeirra konur myndu standa sig afbragðsvel við 

verkefnin á Bessastöðum.63 

Það sem áhugavert er að skoða, er að nokkru eftir að Vigdís gaf kost á sér, og framboð 

hennar var loks tekið alvarlega, þá urðu umræðurnar mun háværari varðandi þá 

staðreynd að hún væri ógift frekar en þá staðreynd að hún væri kona. Meðal annars sagði 

fráfarandi forseti, Kristján Eldjárn, í viðtali við danska fjölmiðla að það breytti engu um 

hvort að það væri kona eða karl sem réðist í embættið.64 Sama má segja um 

mótframbjóðendur hennar, en í síðasta viðtalinu sem tekið var við frambjóðendur þar 

sem þeir voru allir saman komnir í sjónvarpssal RÚV var makaspurningunni varpað fram. 

Henni svaraði Albert Guðmundsson t.d. á þá leið að frekar ætti að velja hjón en 

einstakling, þ.e. að stjórnarskráin gerði ráð fyrir forseta og maka, ekki heldur karli en 

konu. Sama sinnis svöruðu allir karlkynsframbjóðendurnir spurningunni um hvort að þeir 

hefðu farið í framboð ógiftir neitandi.65 Vigdís var hins vegar á allt annarri skoðun, en hún 

viðurkenndi fúslega í viðtölum að ólíklegt væri að hún hefði látið slag standa hefði hún 

verið gift, enda sá hún tæplega fyrir sér að miðaldra karlmaður myndi vera tilbúinn til að 

umbylta lífinu til að fylgja konu sinni í embættið.66  

Annað sem bar talsvert á góma var að Vigdís var sökuð um að koma ekki hreint fram með 

stjórnmálaafskipti sín. Hún hafði verið í félagsskap hernaðarandstæðinga og hafði m.a. 

ávarpað fólk í einni Keflavíkurgöngunni, 19 árum áður en hún fór í framboð. Út frá þeirri 

umræðu var það af mörgum dregið í efa að hún væri óflokksbundin og að hún væri í raun 
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gallhörð vinstrimanneskja. Vigdís stóð þó ávallt fast á sínu og sagðist vera algjörlega utan 

flokka, en að hún væri friðarsinni og sæi ekki hvernig herseta á Íslandi gæti ýtt undir frið.67  

Óvæg gagnrýni á Vigdísi varð algengari eftir því sem á líða tók á baráttuna. Vitaskuld 

snérist umfjöllunin ekki einungis um þá þætti sem nefndir hafa verið hér að framan, en 

reynsluleysi Vigdísar af stjórnmálum var mikið gagnrýnt. Einnig fóru af stað ljótar kjaftasögur 

sem snéru að drykkju og framhjáhöldum sem hefðu endað í hjónaskilnuðum út um allan bæ. 

Óhæfi hennar í samstarfi, frekja, tillitleysi, trúleysi og síðast en ekki síst að hún væri hreinlega 

kommnúnisti voru einnig vinsæl viðfangsefni gróusagna.68 Vigdís var sögð vera 

forréttindapíka, með silfurskeið í munni, alin upp á forréttindaheimili og ætti því varla 

samleið með þjóðinni. Framboð hennar væri framboð elítunnar og væri hún hvorki hæfur 

frambjóðandi né alvöru kvennabaráttu-kona. Alla slíka slæma umfjöllun virti Vigdís að 

vettugi og stappaði stálinu í stuðningsmenn sína og þá sem að framboðinu komu.69  

Kosningabarátta á það til að vera mjög óvægin og jafnvel ennþá verri þegar kosið er í 

persónukjöri líkt og gert er í forsetakosningunum. Spurningar sem Vigdís fékk í fjölmiðlum og 

á kosningafundum voru í raun komnar út fyrir öll velsæmismörk. Í raun væri hægt að halda 

því fram að slíkar spurningar hafi enginn annar frambjóðandi í sögu Íslands fengið, t.d. þegar 

hún var spurð af eldri konu hvort hún væri hrein mey.70 

Það var þó langt í frá að allt sem var skrifað og sagt um Vigdísi hafi verið neikvætt. Það að 

kona væri að bjóða sig fram til forseta vakti einnig mikla athygli heimspressunnar og strax 

fóru að heyrast raddir þess efnis að Íslendingar gætu verið stoltir af landi og þjóð yrðu þeir 

fyrstir til að kjósa yfir sig kvenkyns forseta. Vigdís nýtti sér þá jákvæðni og taldi það 

mikilvægan þátt sem gæti reynst Íslandi vel sem landkynning og að tímabært væri að litla 

Ísland fengi meiri umfjöllun hjá hinni erlendu pressu.71 Það gerði eflaust einnig mikið fyrir 

framboðið öll sú athygli sem það fékk, bæði frá innlendum og erlendum fjölmiðlum síðasta 

mánuð kosningabaráttunnar. Kosningafundirnir og stemningin einkenndust af gleði og 
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jákvæðni þrátt fyrir harða gagnrýni.72 Boðskapurinn gekk alltaf út á það að konur gætu verið 

sterkar og seigar, þó svo að þær væru konur.73 Vigdís var álitin af mörgum jákvæð, glaðlynd 

kona sem væri fljót að svara fyrir sig og gerði það af kostgæfni. Hún var einstaklega fróð um 

íslenska sögu og menningu og var því kjörinn frambjóðandi margra.74 

4.2 Samantekt 

Almennt hefur verið talið að sigur Vigdísar Finnbogadóttur í forsetakosningunum árið 1980 

hafi verið þýðingarmikill fyrir framgang kvenna. Framboð hennar er talið vera mikilvægt skref 

í kvenréttindabaráttunni, ekki bara hérlendis heldur víðar, þó svo að Vigdís hafi aldrei gefið 

sig út fyrir að vera að berjast fyrir þeim réttindum sérstaklega. Framboð hennar var engu að 

síður merkilegt fyrir þær sakir að konur sem ólust upp í forsetatíð Vigdísar hafa tileinkað sér 

annars konar hugarfar en algengast var fyrir hennar tíð. Leiða má líkur að því að það hafi 

gerst almennt með breyttu hugarfari þjóðarinnar gagnvart því að konur séu jafn hæfar til að 

gegna æðstu embættum og stjórnunarstöðum landsins. 
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5 Þóra Arnórsdóttir 

Í nýársávarpi Ólafs Ragnars Grímssonar, forseta Íslands, árið 2012 fór hann mjög óljósum 

orðum um hvort að hann hyggðist yfirgefa embættið þann 1. ágúst eða gefa enn og aftur 

kost á sér. Margir mátu það sem svo að hann ætlaði sér að hætta, enda hafði hann sjálfur 

gefið það út að 16 ár í embætti væri langur tími. Aðrir mátu það sem svo að hann væri að 

undirbúa þjóðina fyrir að hann gæfi kost á sér í fimmta skipti og sitja þar með lengur en 

nokkur annar forseti í sögu lýðveldisins hefur gert.75  

Í kjölfar þess fóru miklar umræður af stað í samfélaginu um hvort að Ólafur Ragnar myndi 

virkilega fara aftur fram og einnig hver gæti þá verið góður frambjóðandi í embættið. Áður 

en Ólafur Ragnar hafði gefið endanlegt svar höfðu tveir menn, Jón Lárusson lögreglumaður 

og Ástþór Magnússon viðskiptamaður gefið kost á sér. Þeir tveir enduðu þó ekki í lokahópi 

frambjóðenda, en af ólíkum ástæðum.76 Þann 4. mars 2012 tilkynnti Ólafur Ragnar loks fyrir 

þjóðinni að hann hyggðist bjóða sig fram til embættis forseta en bað samt þjóðina um að 

sýna honum skilning ef hann hyrfi til annarra starfa fyrir lok kjörtímabilsins.77 Þrátt fyrir að 

sitjandi forseti ætlaði að gefa kost á sér fyrir enn eitt kjörtímabilið þá ákváðu alls fimm 

manns til viðbótar að gefa kost á sér til embættis forseta Íslands. Það eru í þeirri röð sem þau 

gáfu kost á sér: Hannes Bjarnason, landfræðingur, Herdís Þorgeirsdóttir, lögmaður, Þóra 

Arnórsdóttir, fjölmiðlakona, Ari Trausi Guðmundsson, jarðfræðingur og Andrea J. Ólafsdóttir 

frá Hagsmunasamtökum heimilanna.78  

Eins og skýrt var frá í byrjun ritgerðar, þá var þetta í fyrsta skipti sem alls þrjár konur buðu 

sig fram til embættis forseta samtímis. Það hlýtur að teljast jákvæð þróun frá því sem var 

þegar Vigdís bauð sig fram, enda hefur kvenréttindabaráttan haldið áfram að þróast frá 
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hennar tíð og það er orðið mun algengara að sjá konur í æðstu stöðum samfélagsins og 

innan fyrirtækja, stofnana og félaga.  

Nafn Þóru Arnórsdóttur kom fyrst fram á sjónarsviðið í könnun sem Capacent Gallup 

framkvæmdi fyrir hóp sem kallaði sig Betri valkost á Bessastaði og birtist þann 24. mars 

2012. Hópurinn hafði haft samband við hana fyrirfram og óskað eftir því að nafn hennar 

mætti vera með. Þar kom fram að tæplega 34% þeirra sem tóku afstöðu vildu sjá Ólaf Ragnar 

gegna embættinu áfram, en rúm 30% völdu Þóru sem fyrsta, annað eða þriðja val. Áhugavert 

var að sjá að nöfn fleiri kvenna bar á góma en karla eins og sést á könnuninni og lítið ákall 

virtist vera um að áberandi karlar gæfu kost á sér miðað við það hve mikið var rætt um 

áberandi konur sem hugsanlega frambjóðendur.79 

Þóra tók fregnunum strax vel og sagði það vera sjálfsagða kurteisi að íhuga framboð enda 

hefði hún þá fundið fyrir miklum stuðningi. Fólk hafði sent henni bréf, hringt í hana og sent 

henni alls kyns hvatningu um framboð. Könnunin hafði sýnt henni að stuðningurinn væri 

víðtækur og því vildi hún íhuga framboðið alvarlega.80 Margt bendir reyndar til að Þóra hafi 

byrjað að velta fyrir sér framboði mun fyrr, en það hefur hins vegar ekki fengist staðfest. 

Þóra ákvað að taka sér viku eftir að könnunin birtist til að íhuga framboð. Í Hafnarborg í 

Hafnarfirði þann 4. apríl 2012 tilkynnti hún loks um ákvörðun sína að bjóða sig fram til 

embættis forseta Íslands. Hún sagðist meta allan þann stuðning sem hún hafði fundið fyrir 

frá fjölskyldu og vinum, og sú hvatning sem hún hefði fengið frá fólki úr öllum áttum væri 

henni ómetanleg. Þóra sagði í ræðu sinni að markmið hennar sem forseti yrði meðal annars 

að leiða saman ólíka hópa í samfélaginu og byggja þannig upp sameinað samfélag með 

virðingu fyrir jafnrétti, frelsi og mannúð að leiðarljósi.81  

Á þessum tímamótum var Þóra ólétt af þriðja barni hennar og eiginmannsins, Svavars 

Halldórssonar, sem hún átti að eiga um miðjan maí. Hún hafði starfað í fjölmiðlum síðustu 15 ár 

og var á þessum tíma orðin aðstoðarritstjóri Kastljóss, en hún hafði þá einnig nýlega unnið titilinn 
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Sjónvarpsmaður árins á Edduverðlaununum árið 2012. Þóra er vel menntuð og vinsæl 

sjónvarpskona sem ákvað að bjóða sig fram til embættis forseta Íslands á móti sitjandi forseta.82  

5.1 Umfjöllun um framboðið 

Strax frá upphafi var mikið fjallað um þá staðreynd að Þóra væri langt gengin með þriðja 

barn sitt og að hún myndi eignast það í miðri kosningabaráttu. Umræðan um fæðingarorlof 

var þá áberandi þar sem eðlilegt þykir að foreldrar taki það fæðingarorlof sem þau eiga rétt 

á. Þegar Þóra var spurð út í fæðinguna svaraði hún því svo að hún og Svavar myndu taka 

nokkurn tíma til að hvílast og safna kröftum fyrir kosningabaráttuna í júní. Þóra benti á að 

Svavar væri hennar stoð og stytta og að hún ætti einnig góða fjölskyldu sem myndi hjálpa 

þeim í gegnum þennan tíma. Hún viðurkenndi þó fúslega að þessi tími væri mjög mikilvægur 

fyrir fjölskylduna og þessar aðstæður væru mjög óvenjulegar en sagði strax að hún yrði ekki 

lengur en til 1. ágúst í fæðingarorlofi til að geta byrjað strax að sinna embættinu yrði hún 

kosin. Svavar myndi þá taka lengra fæðingarorlof og verða síðan heimavinnandi húsfaðir.83  

Það sem beindist einnig strax að Þóru var hversu ung hún væri, en hún er yngst allra sem 

boðið hafa sig fram til embættis forseta.84 Þóra var 37 ára árið 2012 og höfðu margir 

áhyggjur af því að hún væri einfaldlega of ung fyrir embættið. Sú spurning var borin upp við 

hana í sjónvarpsþætti með frambjóðendunum öllum á RÚV þann 13. júní og svaraði hún á þá 

leið að hún taldi svo alls ekki vera. Fyrir henni var þetta einmitt rétti tíminn, það væri einmitt 

ástæðan fyrir því að fara fram, hversu ung hún væri. Þá beindu þáttastjórnendur einnig 

athygli að því að hún væri með mörg ung börn en Þóra svaraði um hæl að það skipti hana 

miklu máli í hvers lags samfélagi þau kæmu til með að alast upp í, við hvaða gildi og í hvers 

konar andrúmslofti. Það væri einmitt hennar sannfæring að forsetaembættið gegndi ríku 

hlutverki við að móta það andrúmsloft og þau gildi.85  
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 Annað sem hafði áhrif á þá umfjöllun sem aldur Þóru fékk var að umræða skapaðist um 

eftirlaun forseta Íslands. Það virtist hafa haft áhrif á skoðanir margra ef Þóra yrði á 

forsetalaunum út lífið þar sem hún væri svo ung. Það var reyndar á misskilning byggt, enda 

hafði lögum þess efnis verið breytt og forsetar fara núna á venjuleg eftirlaun eins og allir 

aðrir.86 

Frá upphafi var Þóra, líkt og Vigdís, kennd við vinstri væng stjórnmálanna. Í bloggfærslu 

sem Björn Bjarnasson ritaði inn á Evrópuvaktina þann 24. mars 2012 sagði hann Þóru vera 

vinstrisinnaða konu sem ýmsir höfðu spáð formennsku í Samfylkingunni.87 Þóra hafði setið í 

Háskólaráði fyrir Röskvu, samtökum félagshyggjufólks við Háskóla Íslands og verið á lista fyrir 

Alþýðuflokkinn í Kópavogi þegar hún var 21 árs og hafði jafnframt verið framkvæmdastjóri 

Sambands ungra jafnaðarmanna.88 Síðan þá hafði hún látið öll stjórmálastörf vera, enda 

starfað fyrir fjölmiðla síðustu 15 ár. Sögurnar fóru hins vegar á flug og Þóra var m.a. spurð í 

viðtali á Bylgjunni hvort Jóhanna Sigurðardóttir, þáverandi forsætisráðherra og formaður 

Samfylkingarinnar, hafði beðið hana um að bjóða sig fram.89  

Í forsetakappræðunum á Stöð 2 nefndi Ólafur Ragnar það síðan sérstaklega að 

Samfylkingin hefði staðið að árásum gegn honum og hans framboði á meðan 

stjórnmálaflokkurinn studdi Þóru opinberlega. Þóra lýsti því yfir að henni finndist þessar 

sögur og dylgjur mikil vanvirðing við hennar fólk og stuðningsmenn, enda væri um 

breiðfylkingu fólks að ræða. Forsetaembættið væri ekki pólitískt í þeim skilningi og því bæri 

að líta ekki á það sem slíkt. Einnig sagist hún aðhyllast heilbrigða skynsemi og sagði það ekki 

skipta öllu máli hvaða flokk fólk styddi.90 

Hins vegar þá hafði nánast strax tekist að bendla framboð hennar við afar óvinsæla ríkisstjórn 

Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingríms J. Sigfússonar, en henni hafði ekki tekist að leysa Icesave 

málið með farsælum hætti. Höfðu vinsældir Ólafs Ragnars á móti farið stigvaxandi vegna 
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synjunar hans á Icesave lögunum svokölluðu og úrslitum þjóðaratkvæðagreiðslnanna sem voru 

honum pólitískt hagstæð. Ólafur Ragnar var duglegur að gefa það í skyn að ríkisstjórnin stæði 

höllum fæti og að skortur væri á trausti þjóðarinnar gagnvart henni. Samkvæmt könnun sem 

gerð var eftir kosningarnar sést bersýnilega að forsetakosningarnar endurspegluðu skoðun 

almennings á ríkisstjórninni þar sem stuðningur við ríkisstjórnina virtist hafa haft bein áhrif á 

hvað kjósendur kusu í forsetakosningunum.91   

Það var hins vegar einnig mikil gleði sem einkenndi kosningabaráttu Þóru og gekk hún í 

raun út á skemmtun og jákvæðni. Margir studdu Þóru heilshugar og vildu gjarnan fá hana á 

Bessastaði og má segja að um viss kynslóðaskipti hefði þá verið að ræða þar sem forverar 

hennar hefðu allir verið talsvert eldri. Mikið var um stuðningsgreinar á internetinu og m.a. 

héldu stuðningsmenn hennar „Þórudaginn“ hátíðlegan.92 Sá gjörningur og annað sem 

tengdist framboðinu, eins og frumsamið lag fyrir framboðið, virtist þó ekki vinna með Þóru 

og vakti heldur neikvæð viðbrögð fólks sem voru áberandi á netheimunum.   

Þóra setti skýrar og málefnalegar línur fyrir framboð sitt og sagðist vilja vera forseti í 

hefðbundnari stíl, en hún gaf það strax upp að fyrirmyndir hennar í embætti væru Vigdís 

Finnbogadóttir og Kristján Eldjárn.93 Sú skoðun hennar virtist hins vegar ekki hafa slegið í 

gegn, enda hafði Ólafur Ragnar sett vissar línur með notkun synjunarvaldsins. Túlkun 

frambjóðendanna á forsetaembættinu var tíðrædd í viðtölum og Þóra hafði þar mun 

íhaldssamari hugmyndir um embættið en Ólafur Ragnar. Veitti það honum talsvert forskot 

því þeir einstaklingar sem voru sammála synjuninni á Icesave lögunum voru líklegri til að 

kjósa hann samkvæmt könnuninni.94  

Kosningabarátta getur hins vegar verið fljót að klæða sig í neikvæðan búning fái hún byr til 

þess. Augljóst var að baráttan væri í raun á milli Ólafs Ragnars og Þóru og frá með þeim degi 
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sem Ólafur Ragnar hóf sína kosningabáráttu harðnaði leikurinn. Hann ýjaði að því í sínu 

fyrsta viðtali í kosningabaráttunni, í Sprengisandi á Bylgjunni, að Þóra væri skrautdúkka og í 

kjölfarið gengu meðal annars myndir af henni sem „Bessastaða-Barbie“ á 

samfélagsmiðlunum.95  

Það vekur einnig athygli að Svavar, eiginmaður Þóru, fékk mjög slæma útreið í 

kosningabaráttunni. Vegið var að hæfni hans sem fréttamanns hjá RÚV, meðal annars af 

Ólafi Ragnari, og hann í rauninni sakaður um óheilindi í starfi vegna fréttar sem hann gerði 

um fosetaembættið stuttu áður en Þóra tilkynnti um framboð sitt. Sömuleiðis var dregið fram 

í dagsljósið mál þar sem Svavar hafði hlotið ákæru vegna líkamsárásar.96  

Þar sem að Evrópusambandsmálið var frekar áberandi á þessum tíma varð það einnig 

áberandi í forsetakosningunum þar sem mikið var rætt um hvort að þjóðin fengi að samþykkja 

eða hafna samningnum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Var það gefið í skyn af andstæðingum Þóru að 

með því að kjósa hana væri verið að segja já við Evrópusambandsumsókninni. Þóra var jafnframt 

sögð ekki getað sinnt skyldum embættisins samhliða barnauppeldinu. Framboð hennar var 

kallað 2007 framboðið af andstæðingum hennar og hörðnuðu deilur stuðningsmanna hennar og 

stuðningsmanna Ólafs Ragnars í sífellu.97  

Mikið var rætt um í hversu góðu formi Þóra væri í svona fljótt eftir barnsburð.98 Hún fékk 

meðal annars gefins skó frá íslenskum hönnuði fyrir að vera brautryðjandi og góð fyrirmynd 

íslenskra kvenna, sem verður að teljast talsvert jákvæður gjörningur.99 Þóra reyndi hvað hún 

gat til að rísa yfir þá neikvæðni sem átti sér stað og hafði meðal annars þetta að segja á 

síðasta degi fyrir kosningar: 
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Kosningabaráttan hefur einnig staðfest það sem ég tel einn okkar helsta löst. 
Hún hefur mikið til farið fram á netinu og ekki verið falleg. Tortryggni, 
upphrópanir, óhróður og ósannindi hafa flogið þar um og komið illa við 
marga. Sagt er að þetta sé eðlilegur fylgifiskur kosninga, einkum í persónukjöri 
eins og forsetakosningar eru. Því er ég ósammála. Ég tel einboðið að nú sé 
kominn tími til að við hefjum umræðuna á annað og betra svið, fylgjum 
lögmálum rökræðunnar og fjöllum um málefni af virðingu fyrir sjónarmiðum 
annarra.100 

Erlendir fjölmiðlar komu mikið til Íslands á meðan á kosningabaráttunni stóð og vakti Þóra 

athygli þeirra. Þeir veltu meðal annars jafnréttismálunum fyrir sér og hvort hún ætti 

möguleika á að fella sitjandi forseta. Þeim fannst hún nokkuð óvenjulegur frambjóðandi og 

litu mikið til fjölskylduaðstæðna og hvort og þá hvernig þetta myndi ganga upp hjá henni. 

Þeim fannst merkilegt hversu langt Íslendingar væru komnir í að jafna rétt kynjanna og 

hversu gott það væri að vera t.d. móðir eða samkynhneigður á Íslandi.101 Svavar var einnig 

vinsæll hjá þeim, enda óvenjulegt í þeirra hugum að 42 ára gamall karlmaður væri tilbúinn að 

gefa ferilinn upp á bátinn í óákveðin tíma til að fylgja konu sinni í embætti og verða þar með 

aðal umönnunaraðili barnanna. Þóra fagnaði, líkt og Vigdís hafði gert, umfjölluninni og fannst 

nauðsynlegt að nýta fjölmiðlana til að koma jákvæðri umfjöllun um Ísland á framfæri.102  

5.2 Samantekt 

Stuttu eftir að Þóra tilkynnti um framboð sitt virtust henni allir vegir færir. Hún kom vel út í 

skoðanakönnunum og þann 26. apríl 2012 var hún t.a.m. komin með 14% forskot á Ólaf 

Ragnar. Hefðu kosningarnar verið haldnar þá, hefðu líklegast 49% kosið Þóru en einungis tæp 

35% kosið Ólaf Ragnar.103 Fylgið dalaði hins vegar hjá Þóru eftir því sem leið á 

kosningabaráttuna. Þann 1. júní mældist Ólafur Ragnar í fyrsta skipti yfir með 56% fylgi á 

móti 34% fylgi hjá Þóru.104 Ólafur hélt nokkuð afgerandi forystu í skoðanakönnunum fram að 

kjördegi og var þá endurkjörinn til embættis forseta Íslands í fimmta skipti. Í heildina voru 
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konur meirihluti kjósenda, en hlutfall kvenna sem kaus var 75,7% á móti einungis 65,8% karla 

sem mættu á kjörstað.105 Ein fyrirsögnin í fjölmiðlum varðandi kosningasigur Ólafs Ragnars 

var t.d. „Nýbökuð móðir viðurkennir ósigur.“ Sú fyrirsögn var reyndar rituð að franskri 

fyrirmynd, en í fjölmiðlum í Frakklandi var meira fjallað um tap Þóru en sigur Ólafs 

Ragnars.106   

Áhugavert er að skoða tengsl menntunarstigs og atkvæðagreiðslu í forsetakosningunum 

2012, en flestar kannannir sem gerðar voru í kringum kosningarnar benda til þess að þeir 

sem studdu Þóru í kosningunum hafi verið vel menntaðir, í meiri mæli konur og 

stuðningsmenn Samfylkingarinnar, Vinstri-Grænna og ríkisstjórnarinnar. Þeir sem studdu 

Ólaf Ragnar voru hins vegar í meiri mæli minna menntaðir, karlar og stuðningsmenn 

Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og andstæðingar ríkisstjórnarinnar.107 

Nú er umfjöllun um framboð þeirra Vigdísar og Þóru lokið. Næst verður í efnislegri 

samantekt farið yfir framboðin í sögulegu ljósi, með tilliti til kvenréttindabaráttunnar 

og kyns frambjóðendanna. 
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6 Samantekt og umræður 

Framboð Vigdísar Finnbogadóttur og Þóru Arnórsdóttur eru merkileg fyrir margar sakir. Þau 

eiga sér stað með rúmlega þrjátíu ára millibili og gefa þannig vissa sýn á þær aðstæður sem 

konur á þeim tíma bjuggu við. Vigdís og Þóra fengu báðar að finna fyrir því í miklum mæli í 

framboðum sínum að vera konur, Vigdís jafnvel meira þar sem að hún var fyrsta konan til að 

fara í framboð til forseta á Íslandi. Einkalíf hennar var dregið fram í sviðsljósið og hún af 

mörgum dregin í efa sem hugsanlegur forseti fyrir að vera einstæð móðir. 

Mótframbjóðendur hennar gerðu einnig í því að spila sínum maka út sem meðframbjóðanda 

til að sýna fram á að það væri hið rétta og eðlilega fjölskylduform fyrir kjósendur að velja.  

Þóra fékk aftur á móti að finna mikið fyrir því að vera ólétt og með unga fjölskyldu. Strax 

var dregið í efa að Þóra hefði burði til að standa í kosningabaráttu ólétt og sömuleiðis eftir að 

hún var nýbúin að eiga barnið. Eins beindist talið að fjölskyldunni og hvernig hún myndi ná 

að sinna móðurhlutverkinu ef hún yrði kosin í embættið. Þóra beindi þá athyglinni að 

eiginmanni sínum sem var tilbúinn til þess að vera heimavinnandi húsfaðir fyrst um sinn á 

meðan hjónin myndu ná betur utan um aðstæður. Áhugavert er að líta á þá staðreynd að 

Vigdís viðurkennir í sinni kosningabaráttu að hún hafði líklegast ekki látið af framboðinu 

verða hefði hún verið gift. Hún efaðist um að hún hefði viljað kippa undan eiginmanninum 

fótunum og jafnvel ferlinum og flytja hann með sér á Bessastaði til að sinna hlutverki maka 

forsetans. Árið 2012 var þetta hins vegar orðin mjög eðlileg sýn og það er meðal annars að 

miklu leyti kvenréttindabaráttunni að þakka.  

Það sem er merkilegt að sjá ef barátturnar eru skoðaðar út frá bylgjum femínismans sem rætt 

var um í byrjun, þá taka íslenskar konur ekki af skarið fyrr en þær heyra fregnir af kynsystrum 

sínum erlendis vera að berjast fyrir ákveðnum réttindum bæði við lok 19. aldar og sömuleiðis í 

kringum 6. og 7. áratug síðustu aldar. Íslenskar konur fóru þannig í raun að berjast fyrir 

kosningaréttinum og síðan víðtækari réttindum eins og atvinnutækifærum, launajafnrétti og 

öðrum lagalegum réttindum aðeins á eftir konum í öðrum löndum. Þó svo að önnur bylgjan nái 

talsverðu flugi á Íslandi og kosning Vigdísar til embættis forseta skipti þar miklu máli þá er Ísland 

loksins núna, síðustu ár, komið fram úr öðrum löndum þegar kemur að jafnrétti kynjanna. 

Sérstaklega ef marka má áhuga og spurningar erlendra fréttamanna í forsetakosningunum 2012. 

Það hefur vissulega reynst erfiðara að skilgreina þriðju bylgjuna, þar sem mismunandi skoðanir 

og sjónarhorn á aðstæður og afstaða til einstakra mála getur verið gjörólík. Íslendingum hefur 



  

40 

samt sem áður tekist að sameinast um það grundvallaratriði að bæta stöðu kvenna í samfélaginu 

og árangurinn er sá að þó að árið hafi verið 2012, þá vakti framboð óléttrar konu á fertugsaldri til 

embættis forseta Íslands heimsathygli. 

Frá því að kvennahreyfingarnar voru í fullum blóma árið 1970 og fram til dagsins í dag 

hafa miklar framfarir orðið sem hafa auðveldað konum aðgengi að æðri stöðum í 

samfélaginu, hvort sem um er að ræða innan fyrirtækja, í stjórnmálum, stofnunum og víðar. 

Feðraorlofið varð að veruleika sem var einnig burðarþáttur í að jafna stöðu kynjanna. 

Framfarir í kvenréttindabaráttunni lýsa sér einnig í því hversu ólíkt ákvörðunarferlið hjá þeim 

var. Á meðan Vigdís átti erfitt með að ímynda sér framboð til að byrja með og þurfti að 

lokum að láta sannfæra sig, þá fannst Þóru það strax eðlilegur hlutur að velta fyrir sér og 

sagði það vera kurteisi að íhuga framboð. 

Ef litið er á kosningabaráttuna sjálfa hjá þeim má sjá að þær voru strax báðar 

stimplaðar sem vinstrimanneskjur af andstæðingum sínum í neikvæðum tilgangi. Báðar 

áttu þær sér smávægilega fortíð sem tengdist pólitískum afskiptum þegar þær voru 

ungar, en höfðu löngu gefið það upp á bátinn þegar að framboðinu kom. Á meðan Vigdís 

var harðlega gagnrýnd fyrir að vera á móti hersetunni á Íslandi og jafnvel veru Íslands í 

Atlantshafsbandalaginu, þá hlaut Þóra sömu gagnrýni tengda Evrópusambandinu.  

Neikvæð umfjöllun um framboðin einblíndi mikið á hinn kvenlega þátt, ef svo má að orði 

komast, s.s. að þær væru konur, önnur einstæð móðir og hin of ung með of unga fjölskyldu. 

Hún beindist að því að þær væru vinstrisinnaðar og á meðan Vigdís fékk persónuleg högg 

sem vörðuðu t.d. framhjáhald og annað eins ósmekklegt. Þá var ráðist gegn eiginmanni Þóru, 

í pólitískum tilgangi, rétt eins og ráðist var gegn eiginmannsleysi Vigdísar. Áhugavert væri að 

skoða hvort að makaleysi og fortíð maka hefði vegið jafn þungt í framboðum karla í 

sambærilegum aðstæðum. 

Framboðin fengu samt talsvert af jákvæðri umfjöllun og í báðum tilvikum, lögðu 

kosningabaráttuteymi kvennanna upp með mikilli jákvæðni og skemmtun sem smitaði mikið út frá 

sér. Málefnalegt vægi framboðanna var talsvert og lögðu þær mikla áherslu á að koma skilaboðum 

sínum til skila. Erlendir fréttamenn einkenndu einnig bæði framboðin þar sem bæði Vigdís og Þóra 

fengu mikla umfjöllun erlendis. Eins vakti eiginmaður Þóru mikla athygli fyrir að vera reiðubúinn að 

fylgja konu sinni á Bessastaði og verða heimavinnandi húsfaðir. Það eitt og sér sýnir einnig hversu 

lengra Ísland er komið í að jafna stöðu kynjanna heldur en almennt víða erlendis.  
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Það sem er einkennandi og ólíkt við framboðin er að önnur konan fór fram á móti sitjandi 

forseta en hin var fyrst kvenna að bjóða sig fram til embættis forseta. Einnig hefur 

umræðuhefðin og orðræðan breyst sem og sá vettvangur sem umræðan fer fram á. Í dag er 

mun meira um alls kyns samskiptamiðla og bloggsíður þar sem á það til að ganga lengra en 

það myndi gera undir hefðbundnum kringumstæðum, s.s. í samtölum eða á fréttamiðlum. 

Sem dæmi um bætta og aðgengilega tækni þá hélt Þóra einn framboðsfund sinn í gegnum 

internetið til að tengjast Íslendingum sem voru búsettir erlendis. 

Áhugavert gæti verið að velta betur fyrir sér þeim dyrum sem Vigdís opnaði með framboði 

sínu og hver fyrirmyndaáhrif hennar á konur í dag gætu verið en eitt er þó víst, að glerþakið 

sem rætt var um, er ennþá viðvarandi vandamál í samfálaginu í dag. Þó virðist sem mörgum 

konum hafi tekist að brjóta sér leið í gegnum það, en hömlurnar eru vissulega til staðar þrátt 

fyrir mikinn árangur í jafnréttisbaráttunni.   
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7 Lokaorð 

Þær þrjár bylgjur femínismans sem minnst var á hafa óneitanlega haft áhrif á 

kvenréttindabaráttuna, bæði með því að setja hana í betra samhengi og með því að 

tengja hana betur fræðunum og þeim aðgerðum sem notaðar hafa verið til að berjast 

fyrir frekari réttindum kvenna og réttindum þeirra hópa sem hallar á í samfélaginu. Þær 

skýra einnig vel aðstöðumuninn sem einkenndi framboð Vigdísar og Þóru. 

Kvenréttindabaráttan skýrir framboðin einnig betur í sögulegu ljósi þar sem talsverðan 

tíma hefur tekið að ná sömu kjörum fyrir konur og karla sem og breyttum hugsunarhætti 

Íslendinga gagnvart þeim breytingum. Kosningaréttur kvenna er líklega besta dæmið um 

hægfara þróun réttindabaráttunnar þar sem konur sjálfar stukku ekki af stað eftir að 

þeim var veittur sá réttur.  

Framboð Vigdísar og Þóru eru einstök. Þeim tókst báðum að skapa sér sérstöðu gagnvart 

mótframbjóðendum sínum, hvort sem það var með kyni, aldri, stöðu eða fjölskylduhögum. 

Augljóst er að kyn þeirra skipti sköpum. Bæði fyrir umræðuna og jafnvel kosninguna líka, þó 

sá þáttur hafi verið misjafn milli þeirra. Kynið og kynhlutverkið var stærsti þátturinn í bæði 

jákvæðri og neikvæðri umræðu um Vigdísi og var sömuleiðis stór þáttur í jákvæðri og 

neikvæðri umræðu um Þóru. Kynið og tengdir þættir hafa þannig vafalaust skilað sér að 

miklu leyti í sjálfum kosningunum hjá Vigdísi, en í kosningunum hjá Þóru er augljóst að aðrir 

þættir hafi skipt meira máli, eins og aldur (sem ætti þó einnig að eiga við í tilviki karlkyns 

frambjóðanda), íhaldssöm afstaða hennar til embættisins og tengingin við vinstri væng 

stjórnmálanna og ríkisstjórnarinnar. 

Þannig sést að mikil framför hefur átt sér stað sem afleiðing kvenréttindabaráttunnar en 

því er ekki hægt að neita að kynjatengd atriði hafi skipt máli. Ung ólétt kona hefði vissulega 

átt meira á brattan að sækja heldur en ungur faðir í sömu aðstöðu. Þó að kynið hafi ekki 

verið augljóst atriði, þá er það undirliggjandi vegna sérstakra aðstæðna Þóru. Því er ekki 

hægt að neita að framförin frá því að Vigdís fór í framboð og til dagsins í dag er gríðarleg og 

ólíklegt er að í næstu kosningum þar sem kona býður sig fram muni hún þurfa að líða fyrir 

kyn sitt í umfjöllun og umræðu. 



  

43 

Heimildaskrá 

Aðalsteinn Eiríksson. „Saga skólans.“ Í Kvennaskólinn í Reykjavík 1874-1974, ritstýrt af 

Guðrúnu P. Helgadóttur, 89-206. Reykjavík: Almenna bókafélagið, 1974. 

Anna Lilja Þórisdóttir. „Elsti frambjóðandinn var 72 ára, sá yngsti 37 ára.“ Mbl.is, 20. júní 

2012. http://www.mbl.is/frettir/kosning/2012/06/20/35_ar_a_milli_elsta_og_yngsta/ 

(sótt26.04.13).  

Baumgartner, Mindy S. og David E. Schneider. „Perceptions of Women in Management: A 

Thematic Analysis of Razing the Class Ceiling.“ Journal of Career Development 37 nr. 559 

(október 2010): 559-576. http://jcd.sagepub.com/content/37/2/559.full.pdf+html (sótt 

23.04.13). 

Björn Bjarnason. „Samfylkingarforkólfur fagnar fylgi Þóru – dugar ekki til að sigra Ólaf 

Ragnar.“  Evrópuvaktin. http://evropuvaktin.is/i_pottinum/22955/ (skoðað 2013. apríl 

26). 

DV.is. „Þóra útmáluð Barbí dúkka.“ DV.is, 07. júní 2012. 

http://www.dv.is/sandkorn/2012/6/7/thora-utmalud-barbi-dukka/ (sótt 26.04.13). 

Eggert Jóhannesson. „Meiri kjörsókn meðal kvenna.“ Mbl.is, 08. október 2012. 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/10/08/meiri_kjorsokn_medal_kvenna/ (sótt 

25.04.13). 

Gísli Jónsson. Konur og kosningar: Þættir úr sögu íslenskrar kvennréttindabaráttu. Reykjavík: 

Menningarsjóður, 1977. 

Guðný Gústafsdóttir. „Er femínismi það sama og kvenfrelsi?“ Vísindavefurinn 11. október 

2012. http://visindavefur.is/?id=60798 (sótt 29.4.2013). 

Gunnar Helgi Kristinsson, Indriði H. Indriðason og Viktor Orri Valgarðsson. „Hvað voru 

kjósendur að hugsa? Forsetakosningarnar á Íslandi 2012.“ Stjórnmál & Stjórnsýsla 8, nr. 2 

(desember 2012): 221-244 http://www.stjornmalogstjornsysla.is/wp-

content/uploads/2012/12/a.2012.8.2.2.pdf (sótt 02.05.13). 

Gunnar Helgi Kristmundsson. Íslenska stjórnkerfið. 2. útg. Reykjavík: Háskóli Íslands, 2007. 

Hagstofa Íslands. „Kosningar til Alþingis eða forsetakjör.“ Hagstofa Íslands.  

http://hagstofa.is/?PageID=828&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=KOS02000%26ti=Al%F



  

44 

Eingis%2D+og+forsetakosningar+1874%2D2011++%26path=../Database/kosningar/kosni

ngayfirlit/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi/hlutfall (sótt 16.04.13). 

Heimasíða Alþingis. „Konur á Alþingi.“ Alþingi. http://www.althingi.is/vefur/konur.html (sótt 

07.04.13). 

Heimasíða Alþingis. „Ráðherrar.“ Alþingi. http://www.althingi.is/dba-

bin/thmn.pl?timi=CURRENT&tegund=[R] (sótt 07.04.13). 

Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir. „Femínismi - hvað er það?“ Vera, nr. 1 (2002): 16-18. 

Hörður Jónsson. „Þórudagurinn var í dag. Mikil stemming í Iðnó.“ Bloggsíða Harðar, 24. júní 

2012. http://hordurj.blog.is/blog/hordurj/entry/1246605/ (sótt 03.05.13). 
Kristjana Guðbrandsdóttir. „Ekkert óeðlilegt við að fæða barn í kosningabaráttu.“ DV.is, 04. 

apríl 2012. http://www.dv.is/folk/2012/4/4/ekkert-oedlilegt-ad-faeda-barn-i-

kosningabarattu/ (sótt 25.04.13). 

Kvennasögusafn Íslands. „Rauðsokkahreyfingin.“ Kvennasögusafn Íslands. 

http://kvennasogusafn.is/index.php?page=raudsokkkahreyfingin (sótt 24.04.13). 

Kvennasögusafn Íslands. „Úur – ungar konur í Kvenréttindafélagi Íslands.“ Kvennasögusafn 

Íslands. http://kvennasogusafn.is/index.php?page=uur (sótt 26.04.13). 

Kvenréttindafélag Íslands. "Stefnuskrá". Kvenréttindafélag Íslands. 

http://www.kvenrettindafelag.is/krfi2/umfelagid/stefnuskra.html (sótt 01.04.13). 

Kvenréttindafélag Íslands. “Stefnuskrá.” Kvenréttindafélag Íslands. 

http://www.kvenrettindafelag.is/krfi2/umfelagid/stefnuskra.html (sótt 01.04.13). 

Laufey Jakobsdóttir. „Vigdís verði forseti.“ Dagblaðið, 15. janúar 1980: 3. 

mbl.is. „66% vilja nýjan forseta.“ mbl.is, 24. mars 2012. 

http://www.mbl.is/frettir/kosning/2012/03/24/66_prosent_vilja_nyjan_forseta/ (sótt 

26.04.13).  

mbl.is. „Átti hún barn fyrir 10 dögum?.“ mbl.is, 29. maí 2012. 

http://www.mbl.is/smartland/stars/2012/05/29/atti_hun_barn_fyrir_10_dogum_2/ 

(sótt 26.04.13). 

mbl.is. „Kurteisi að íhuga framboð.“ mbl.is, 25. mars 2012. 

http://www.mbl.is/frettir/kosning/2012/03/25/kurteisi_ad_ihuga_frambod/ (sótt 

26.04.13). 



  

45 

mbl.is. „Nýbökuð móðir viðurkennir ósigur.“ mbl.is, 01. júlí 2012. 

http://www.mbl.is/frettir/kosning/2012/07/01/nybokud_modir_vidurkennir_osigur/ 

(sótt 26.04.13). 

mbl.is. „Ólafur með afgerandi forystu.“ mbl.is, 01. júní 2012. 

http://www.mbl.is/frettir/kosning/2012/06/01/olafur_med_afgerandi_forystu_2/ (sótt 

25.04.13). 

mbl.is. „Ólafur Ragnar gefur kost á sér.“ mbl.is, 04. mars 2012. 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/03/04/lafur_ragnar_gefur_kost_a_ser/ (sótt 

24.04.13). 

mbl.is. „Þóra fékk Gyðju-skó.“ mbl.is, 25. júní 2012. 

http://www.mbl.is/smartland/tiska/2012/06/25/thora_fekk_gydju_sko/ (sótt 26.04.13). 

mbl.is. „Þóra og umræðurnar um fæðingarorlof.“ mbl.is, 21. apríl 2012. 

http://www.mbl.is/frettir/kosning/2012/04/21/ora_og_umraedan_um_faedingarorlof/ 

(sótt 22.04.13).  

Páll Valsson. Vigdís: Kona verður forseti. Reykjavík: JPV Útgáfa, 2009. 

Randall, Vicky. „Feminism.“ Í Theory and Methods in Political Science, ritstýrt af David Marsh 

og Gerry Stoker, 109-130. New York: Palgrave Macmillan, 2002. 

Reykjavík síðdegis. „Viðtal við Þóru Arnórsdóttur.“ Bylgjan, 15. júní 2012. 

ruv.is. „Baráttan um Bessastaði.“ Ríkissjónvarpið, 13. júní 2012.  

ruv.is, „Frambjóðendur – Þóra Arnórsdóttir,“ RÚV. 

http://www.ruv.is/forsetakosningar/frambjodendur/thora-arnorsdottir (sótt 01.05.13). 

ruv.is. „Hyggst kveðja Bessastaði.“ RÚV, 01. janúar 2012. http://www.ruv.is/frett/hyggst-

kvedja-bessastadi (sótt 23.04.13). 

ruv.is. „Þóra með 49% fylgi.“ RÚV, 26. apríl 2012. http://www.ruv.is/frett/thora-med-49-fylgi 

(sótt 22.04.13). 

Sigríður Dúna Kristmundsdóttir. „Kvennaframboð fyrr og nú.“ Samfélagstíðindi 1 (1982): 18-

23. 

Sigríður Dúna Kristmundsdóttir. Doing and Becoming: Women´s Movements and Women´s 

Personhood in Iceland 1870-1990. Reykjavík: Háskóli Íslands, 1997. 



  

46 

Sigurður Árnason. „Forsetakosningar 2012.“ Kosningasaga. 

http://kosningasaga.wordpress.com/forsetakosningar/forsetakosningar-2012/ (skoðað 

23. apríl 2013). 

Sprengisandur. „Viðtal við forsetaframbjóðandann Þóru Arnórsdóttur.“ Bylgjan, 10. júní 

2012.  

Stefanía Óskarsdóttir. „Þróun íslenska stjórnmálakerfisins.“ Í Þingræði á Íslandi: samtíð og 

saga, ritstýrt af Helga Skúla Kjartanssyni, Þorsteini Magnússyni og Ragnhildi Helgadóttyr, 

229-257. Reykjavík: Forlagið, 2011. 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Lög nr. 33 frá 17. júní 1944. Síðar breytt 1959, 1968, 1984, 

1991, 1995 og 1999. 

Stöð 2. „Forsetakappræður 2012.“ 365 miðlar, 25. júní 2012. 

Vigdís Finnbogadóttir. Fífldjarfa framboðið. Heimildarmynd. Guðfinnur Sigurvinsson og 

Ragnar Santos. RÚV, 2010. 

visir.is. „Segir Ólaf Ragnar einu óvissuna í stjórnskipan landsins.“ Vísir, 28. maí 2012. 

http://visir.is/segir-olaf-ragnar-einu-ovissuna-i-stjornskipan-

landsins/article/2012120528992 (sótt 26.04.13). 

Þóra Arnórsdóttir. „11-viðtalið.“  Tekið af Eiríki Bergmann Einarssyni. Helgarpósturinn, 02. 

maí 1996. http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3194699  (sótt 03.05.13). 

Þóra Arnórsdóttir. „Auðvitað var þetta skemmtilegt: Viðtal við Þóru Arnórsdóttur.“ Tekið af 

Pétri Blöndal.  SunnudagsMogginn, 22. júlí 2012.  

Þóra Arnórsdóttir. „Kjósum sátt.“ Morgunblaðið, 30. júní 2012. 

Þorgerður Einarsdóttir. „Hið vísindalega er pólitískt: femínismi sem fræðikenning andófs og 

breytinga.“ Í Íslensk félagsfræði. Landnám alþjóðlegrar fræðigreiningar, ritstj. Þóroddur 

Bjarnason og Helgi Gunnlaugsson, 200-225. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2004. 

Þorgerður Einarsdóttir. „Jafnrétti án femínisma, pólitík án fræða? Um þáttaskil í íslenskri 

jafnréttisumræðu.“ Ritið, tímarit Hugvísindastofnunar, nr. 2 (2002): 9-36. 

 


