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Útdráttur  

Í þessari rannsókn er kynjajafnrétti í íslenskri utanríkisþjónustu til umfjöllunar. Markmið 

rannsóknarinnar eru tvíþætt. Þau voru annars vegar að fá innsýn í jafnréttismál 

utanríkisþjónustunnar, út frá sjónarhorni flutningsskyldra starfsmanna hennar, og hins vegar að 

fá álit þeirra á því hvort staðið sé við jafnréttisáherslur stjórnvalda í utanríkisstefnu Íslands, 

bæði á alþjóðlegum vettvangi sem og heima fyrir. 

Kenningarammi rannsóknarinnar byggir fyrst og fremst á femínískum gagnrýnikenningum 

og mótunarhyggju. Rannsóknin var framkvæmd með átta hálfstöðluðum viðtölum við fjórar 

konur og fjóra karla sem öll starfa sem flutningsskyldir starfsmenn íslensku 

utanríkisþjónustunnar. Voru svörin síðar orðræðugreind. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að þrátt fyrir að miklu hafi áunnist í jafnréttismálum 

er enn mikill kynjahalli í efstu lögum utanríkisþjónustunnar. Hallann má að hluta til skýra með 

pólitískum ráðningum í sendiherrastöður. Ekki er nægilega vel komið til móts við oft ólíkar 

aðstæður kynjanna, og er það þrándur í götu sumra. Kyn starfsfólks virðist ekki hafa bein áhrif 

á framgang í starfi, en óbein áhrif eru meðal annars þau að mismiklar kröfur eru gerðar til 

kynjanna í starfi. Framfylgni íslenskrar jafnréttistefnu er góð, en má helst bæta á 

viðskiptasviðinu og í tvíhliða samskiptum. Ísland sendir mikilvæg jafnréttisskilaboð með 

skipan kvenna í áhrifamikil diplómatísk embætti, en mikilvægt er að jafnréttisáherslurnar verði 

endurspeglaðar frekar í starfsliði utanríkisþjónustunnar. 
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Abstract  

The subject of this dissertation is gender equality in the Icelandic Foreign Service. The aim 

of the study is twofold.  On the one hand the aim is to gain insight to gender equality from the 

standpoint of Icelandic diplomats serving in the Icelandic Foreign Service, and on the other, 

their views on whether the commitments made by the Icelandic government on gender equality, 

which can be found in Icelandic foreign policy, are met, both internationally and locally. 

The theoretical framework of this dissertation is primarily based on critical feminist theories 

and constructivism. The study was conducted with eight semi-structured interviews to four 

female and four male diplomats who all work in the Icelandic Foreign Service. The answers 

were later analysed with discourse analysis. 

The main findings of the study are that even though much progress has been made on gender 

equality, a large gender deficit is ongoing in the top layers of the Foreign Service. This deficit 

can partly be explained by the political recruitment methods of ambassadors to the service. The 

often different situations of men and women are not well enough met, and is an obstacle to 

some. Gender seems not to have a direct impact on people’s careers, but the indirect impacts of 

gender are different demands towards men and women in their jobs. The implementation of the 

Icelandic equality policy is generally good, however, it can most preferably be improved in 

commerce and trade, and in bilateral relations. Iceland gives out important messages on  gender 

equality by appointing women into powerful senior diplomatic positions, but it is important that 

the gender focus will be reflected further in the Foreign Service‘s personnel.  
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Formáli  

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt í meistaranámi í alþjóðasamskiptum við 

Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands, og er hún metin til 30 ECTS eininga. Leiðbeinandi minn 

er Silja Bára Ómarsdóttir, aðjúnkt við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Þakka ég henni 

innilega fyrir fyrirmyndargóða leiðsögn á vinnslutíma rannsóknarinnar sem gagnaðist mér 

einkum vel, en leiðsögnin var í senn fagleg, skipulögð og uppbyggileg. 

Sérstakar þakkir fá allir viðmælendur mínir fyrir gott samstarf og góðan samstarfsvilja. 

Einnig vil ég þakka öðru starfsfólki utanríkisráðuneytisins sem veitti mér aðstoð við 

rannsóknina. 

Mömmu minni, Guðrúnu Jóhannesdóttur, langar mig einnig til að þakka sérstaklega, en hún 

hefur í gegnum allt ritgerðarferlið sýnt áhuga á verkefninu, hlustað á vangaveltur mínar um það 

og hvatt mig til góðra verka. Hún las þar að auki yfir alla ritgerðina og kom með uppbyggilegar 

athugasemdir sem nýttust vel.  
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1. Inngangur 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er staða kynjanna innan íslenskrar utanríkisþjónustu. 

Helstu markmið hennar og tilgangur er annars vegar að svara því hvort jafnrétti kynjanna sé til 

staðar innan íslensku utanríkisþjónustunnar, og hins vegar að rannsaka hvort kyn einstaklinga 

skipti máli þegar skipað er í valdamikil embætti innan hennar. Einnig er til athugunar hvort  

Ísland, sem á alþjóðavettvangi hefur beitt sér fyrir jafnréttismálum og skipar iðulega efstu sæti 

á listum sem mæla jafnrétti kynjanna, sé í raun að beita sér fyrir því jafnrétti sem ríkið boðar 

einatt innan alþjóðasamfélagsins. Stöðuveitingar sendiherra verða  auk þess til umfjöllunar í 

fræðilegum bakgrunnshluta ritgerðarinnar. 

Hugmyndin að rannsóknarefninu kviknaði síðla sumars 2014, þegar utanríkisráðherra 

Framsóknarflokks, Gunnar Bragi Sveinsson, skipaði þá Geir H. Haarde, fyrrverandi 

forsætisráðherra og formann Sjálfstæðisflokksins, og Árna Þór Sigurðsson, þingmann Vinstri 

hreyfingarinnar- græns framboðs, sendiherra frá og með 1. janúar 2015.1 Starfshættir ráðherra 

voru gagnrýndir, bæði af íslenskum fjölmiðlum og innan íslenskrar samfélagsumræðu. Gunnar 

Bragi Sveinsson vísaði gagnrýninni á bug en hún beindist annars vegar að því að 

stjórnmálamenn eru ráðnir í háttsett embætti á vegum íslenska ríkisins, til að mynda í embætti 

sendiherra, þegar þingferli þeirra er lokið, og hins vegar að því að þeir sem eru skipaðir 

sendiherra á þennan hátt eru einkum karlkyns. Sendiherrastarfið hefur sérstöðu að því leyti að 

ekki er skylt að auglýsa það, og er það í verkahring utanríkisráðherra að skipa þá.2 Gunnar Bragi 

réttlætti þá ákvörðun sína að hafa skipað tvo karla en enga konu sem sendiherra í viðtali við 

Fréttatímann, með því að fullyrða að starf sendiherra krefðist oft á tíðum sólarhringsviðveru og 

flutninga milli landa sem konur sæktu síður í heldur en karlar.3 Þessi orð hans voru harðlega 

gagnrýnd, meðal annars af Kristínu Ástgeirsdóttur, framkvæmdastýru Jafnréttisstofu, sem sagði 

að með ráðningunni væri verið að verðlauna karla.4 Gunnar Bragi sagði síðar að Kristín hefði 

tekið orð hans úr samhengi.5 Ekki er hægt að alhæfa hver var hin rétta meining í orðum 

                                                
1 Utanríkisráðuneyti Íslands, „Nýir sendiherrar,“ Fréttatilkynning 30. júlí 2014, 

http://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/8184 (sótt. 26. nóvember 2014). 
2 Lög um utanríkisþjónustu Íslands nr. 39/1971, http://www.althingi.is/lagas/137/1971039.html, (sótt 23. október 

2014). 
3 Sigríður Dögg Auðunsdóttir, „Sjö konur og 28 karlar sendiherrar,“ frettatiminn.is, 1. ágúst 2014. 

http://issuu.com/frettatiminn/docs/01_08_2014_lr (sótt 27. apríl 2015). 
4 Stefán Ó. Jónsson, „Það er bara verið að verðlauna karlana,“ visir.is, 1. ágúst 2014. http://www.visir.is/-thad-

er-bara-verid-ad-verdlauna-karlana-/article/2014140809939 (sótt 29. nóvember 2014). 
5 Atli Ísleifsson, „Ráðherra segir Kristínu snúa út úr orðum hans,“ visir.is, 1. ágúst 2014. 

http://www.visir.is/radherra-segir-kristinu-snua-ur-ut-ordum-hans/article/2014140809910 (sótt 24. október 

2014). 

http://www.althingi.is/lagas/137/1971039.html
http://issuu.com/frettatiminn/docs/01_08_2014_lr
http://www.visir.is/-thad-er-bara-verid-ad-verdlauna-karlana-/article/2014140809939
http://www.visir.is/-thad-er-bara-verid-ad-verdlauna-karlana-/article/2014140809939
http://www.visir.is/radherra-segir-kristinu-snua-ur-ut-ordum-hans/article/2014140809910
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utanríkisráðherra þegar hann réttlætti ákvörðun sína, en það er erfitt að horfa fram hjá því að 

orð hans gáfu til kynna að kyn einstaklinga skipti máli þegar skipað er í valdamiklar stöður. 

Orð æðsta yfirmanns íslensku utanríkisþjónustunnar styðja við, fremur en veikja, þá tilgátu um 

að kynjajafnréttis sé ekki að gæta innan hennar á öllum sviðum. 

Þetta sumar var ég undir áhrifum frá femínískum fræðimönnum alþjóðasamskipta, og þá 

sérstaklega Cynthiu Enloe. Ég hafði um veturinn lesið bók hennar, Bananas, Beaches and 

Bases, en í henni færir Enloe rök fyrir því að stigveldi alþjóðastjórnmála stuðli að undirskipan 

kvenna og kvenlægra eiginleika, og hamli þarafleiðandi valdeflingu þeirra innan 

alþjóðastjórnmála. Á meðan eflir sama stigveldið völd karla og ríkjandi karlmannlega 

eiginleika sem margir karlar tileinka sér til þess að komast áfram í alþjóðastjórnmálum.  

Ég fann til reiði, því ég tengdi ráðningarnar við hugmyndir Enloe, og mér fannst eins og sú 

staðreynd að nýju sendiherrarnir tveir skarta y-litningum hefði haft áhrif á að þeir voru valdir 

til starfanna, en ekki hefur neins staðar komið fram hvaða hæfniviðmið voru höfð til hliðsjónar 

við stöðuveitingarnar. Ég ákvað að mig langaði til þess að láta reyna á þá tilgátu mína um að 

kyn og kyngervi hafi áhrif á frama einstaklinga innan alþjóðastjórnmála, og þess vegna ákvað 

ég að rannsaka hvort jafnrétti kynjanna væri fyrir hendi innan íslenskrar utanríkisþjónustu. Ég 

er kona, og ég er femínisti og jafnréttissinni og mér finnst bæði sárt og súrt til þess að hugsa að 

tveir x-litningar, en ekki einn, geti verið þáttur í því að konur hafa átt í erfiðleikum með að 

komast áfram í starfi, innan íslenskrar utanríkisþjónustu. Þessi viðhorf mín hafa áhrif á afstöðu 

mína til rannsóknarinnar, og takmarka ályktunarhæfni mína á niðurstöðum þessarar rannsóknar 

að einhverju leyti. Ég hef eftir bestu getu reynt að gæta hlutlægni, en set þann fyrirvara að á 

stöku stað hafa huglægar skoðanir mínar mögulega slæðst inn. 

Rannsóknarspurningar þessa verkefnis eru þrjár talsins og fyrri tvær spurningarnar þróuðust 

beinlínis upp úr frumhugmynd minni að rannsóknarverkefninu, en sú þriðja bættist við þegar 

eiginleg vinna við rannsóknina hófst í janúar síðastliðnum. Þær eru þessar: Ríkir kynjajafnrétti 

innan íslenskrar utanríkisþjónustu? Skiptir kyn máli þegar ráðið er í stöður innan 

utanríkisþjónustunnar? Er framfylgni íslenskrar jafnréttisstefnu í utanríkisstefnu ríkisins á 

alþjóðavettvangi sambærileg framfylgni hennar heima fyrir?  

Fyrsti eiginlegi kafli ritgerðarinnar (2. kafli) fjallar um kenningar og stöðu þekkingar á því 

afmarkaða fræðasviði sem ritgerðin kemur inn á. Farið verður í stuttu máli yfir þróun 

fræðigreinarinnar og yfir þær kenningar sem einna helst hafa mótað hana. Helstu kenningar sem 

til hliðsjónar eru við úrvinnslu rannsóknarinnar eru greindar, það er kenningar sem allar eiga 

það sameiginlegt að vera femínískar, en áherslan verður einkum lögð á femínískar 
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síðvissuhyggjukenningar (e. postpositivist theories) og á mótunarhyggju (e. constructivism). 

Hugtök sem tengjast kyngervi og jafnrétti kynjanna í alþjóðastjórnmálum, til að mynda 

kynjakvótar og kynjasamþætting, og þau hugtök sem tengjast utanríkisstefnu ríkja, og 

mótunarferli hennar, eru greind í samhengi við efnistök rannsóknarinnar. Seinasti hluti kaflans 

kynnir stöðu þekkingar á fræðasviði rannsóknarinnar, en nokkrar fyrri rannsóknir tengdar 

femínisma og utanríkisþjónustu, bæði íslenskar og erlendar eru þar til umfjöllunar. 

Kafli þrjú hefur aðferðafræði á efnisskrá sinni. Í fyrstu verður fjallað nokkuð almennt um 

rannsóknaraðferðir í stjórnmálafræði. Því næst er sjónarhorn og gæði þessarar rannsóknar til 

umfjöllunar. Þriðji hluti kaflans er tileinkaður þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar voru við 

gerð rannsóknarinnar og er val á þeim rökstutt. Þátttakendur í rannsókninni eru kynntir og gerð 

grein fyrir því hvers vegna þeir voru valdir. Fjórði og seinasti hluti aðferðafræðikaflans lýsir 

greiningu þeim á gögnum sem safnað var fyrir rannsóknina. Það eru fyrst og fremst gögn sem 

fengust með átta viðtölum við starfsfólk utanríkisþjónustunnar, en einnig er vísað í 

fyrirliggjandi opinber gögn á borð við lög og reglugerðir um jafnréttismál.  

Í fjórða kafla er farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðunum er skipt niður 

í þrjá undirkafla þar sem orðræða viðmælenda úr viðtölunum átta er greind. Fyrsti undirkaflinn 

fjallar um fjölskylduaðstæður viðmælenda, annar undirkaflinn um viðhorf viðmælenda til 

jafnréttis kynjanna innan utanríkisþjónustunnar og í þeim þriðja er jafnréttisstefna íslenskra 

stjórnvalda tekin fyrir og tengd við kynjajafnrétti innan íslenskrar utanríkisþjónustu. 

Fimmti kafli tekur niðurstöður rannsóknarinnar einnig fyrir, en þar er að finna umræðu um 

niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar verða tengdar við kenningaramma ritgerðarinnar 

og rannsóknarspurningunum þremur verður svarað. Hlýtur hver rannsóknarspurning sinn 

undirkafla. Kaflinn endar á stuttum undirkafla með samantekt um aðalatriði umræðnanna. 

Í sjötta kafla er hlaupið yfir rannsóknina í hnotskurn og verða þau orð endapunktur þessarar 

ritgerðar. Í kaflanum kemur fram hvaða lærdóm má af rannsókninni draga, hvað betur hefði 

mátt fara og hvaða rannsóknir  er hægt að vinna í framhaldinu af þessari rannsókn. Aftast í 

ritgerðinni er heimildaskrá og viðaukar.
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2. Kenningarammi og fræðilegur bakgrunnur 

„Kenning er alltaf  fyrir einhvern og þjónar einhverjum tilgangi.“6 Þessi orð bandaríska 

stjórnmálafræðingsins, Robert E. Cox, sem eflaust hefur ótal sinnum (og réttilega) verið vitnað 

í af nemendum og fræðimönnum innan alþjóðasamskipta, gefa til kynna að sérhver kenning, 

hvort sem hún er upprunnin í vissuhyggju (e. positivism) eða síðvissuhyggju (e. post-

positivism) og hvort sem henni er ætlað að finna lausnir eða vera gagnrýnin,7 á rétt á sér. Hún 

kemur að gagni fyrir einhvern og þjónar ákveðnum tilgangi, þó svo að hún geti ekki þjónað 

hagsmunum allra. Kenningar, og hugtök sem þeim fylgja, eru nytsamleg tæki og tól til þess að 

greina þekkingu, bæði gamla og nýja, og klæða hana í viðeigandi fræðilegan búning. Í 

rannsókninni er einna helst stuðst við femínískar gagnrýnikenningar og mótunarhyggju við 

greiningu á gögnum.  

Þessi kafli hefst á stuttri umfjöllun um þá kenningaskóla sem áttu mikinn þátt í að móta 

alþjóðasamskipti á 20. öldinni. Þeir eru annars vegar skóli raunhyggju (e. realism), og hins 

vegar frjálshyggju (e. liberalism). Meðal annars verður fjallað um mismunandi áherslur þeirra 

í alþjóðastjórnmálum og innan alþjóðakerfisins. Mótunarhyggja og áhrif hennar á fræðigreinina 

fá því næst sína umfjöllun í stuttum undirkafla. 

Næsti undirkafli verður greinandi á helstu strauma femínískra kenninga í 

alþjóðasamskiptum. Farið verður yfir tilurð þeirra, áhrif og áherslur, sem eru nokkuð ólíkar 

áherslum grunnkenningaskólanna tveggja og mótunarhyggju, þó svo að þær byggi á þeim upp 

að vissu marki. Þar sem rannsóknin byggir einna helst á femínískum gagnrýnikenningum verður 

umfjöllunin um þær viðameiri en um úrlausnarkenningar.  

Þrjú hugtök er tengjast konum í alþjóðastjórnmálum, kynjajafnrétti, kynjakvótar og þau 

hugtök sem tengjast utanríkisstefnu ríkja og mótunarferli hennar fá einnig sitt rými í kaflanum. 

Síðasti hluti kaflans er fræðilegur bakgrunnur  fræðasviðs rannsóknarinar og verða helstu 

rannsóknir teknar til umfjöllunar. Í lok undirkaflans má finna tölur um hlutfall kvensendiherra 

á Norðurlöndunum árið 2008, og tekin verður staðan á því hve hátt hlutfall íslenskra 

sendistarfsmanna voru kvenkyns árið 2014. 

                                                
6 Robert W. Cox, „Social Forces, States and World Orders,“ í Neorealism and its Critics, ritstj. Robert O. Keohane, 

(New York: Columbia University Press, 1986), 207. „Theory is always for someone and for some purpose.“ 
7 Sama heimild, 207-210. 
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2.1. Fræðigrein í mótun: Frjálslyndi og raunhyggja 

Uppruna frjálslyndisstefnunnar má rekja aftur til hugmynda hins hollenska Hugo Grotius á 

17. öld, sem taldi að ríki væru, líkt og menn: „í grundvallaratriðum skynsöm og löghlýðin.“8 Á 

18. og 19. öld bættust við kenninguna hugmyndir Immanuels Kant um það að friðsöm ríki gætu 

í sameiningu forðast stríðsátök. Það gætu þau gert með að leyfa frjálsa verslun sín á milli, þar 

sem hún væri hemill á stríðsátök og hvatning til samvinnu, auk þess sem ríkin gætu styrkt 

efnahagslega velferð sína með versluninni.9 Eftir lok fyrri heimsstyrjaldar var ákveðið að stofna 

Þjóðabandalagið, alþjóðastofnun sem átti að stuðla að friði í heiminum með sameiginlegum 

lögum og reglum sem meðlimir bandalagsins skyldu fylgja. Stjórnmálafræðingurinn Alfred 

Zimmern hafði uppi hugmyndir um það að væri fyrirbærum á borð við breska heimsveldið 

viðhaldið, yrði alþjóðleg siðmenning manna vernduð undir formerkjum nýlendustefnunnar. 

Hugmyndir Zimmern féllu hins vegar í skuggann af hugmyndum frjálslyndrar alþjóðahyggju 

(e. liberal internationalism) sem boðar uppbyggingu alþjóðlegs regluverks, með það hlutverk  

að gæta hagsmuna einstaklinga og ríkja.10  

 Náskyld frjálslyndri alþjóðahyggju er frjálslynd stofnanahyggja (e. liberal institutionalism). 

Frjálslynd stofnanahyggja gengur út frá því að alþjóðastofnanir séu vettvangur fyrir gerendur, 

á borð við einstaklinga, ríki og gerendur óháða ríki (e. non-state actors), til þess að leysa þau 

sameiginlegu vandamál sem upp geta komið í alþjóðakerfinu. Þar er einnig gert ráð fyrir því að 

gerendur geti verið af ýmsum toga, og að ríki hafi breytilega þjóðarhagsmuni.11  

Frjálslyndisstefnan naut mikilla vinsælda á 19. öld, og fram á 20. öldina. Hún varð fyrir 

miklum álitshnekki innan alþjóðasamskipta við upphaf seinni heimsstyrjaldarinnar þar sem 

stofnanabundin frjálslynd samvinna dugði ekki til að koma í veg fyrir hana og raunhyggjan 

hlaut þá brautargengi. En að styrjöldinni lokinni, þegar Bandaríkin, ókrýndir sigurvegarar 

stríðsins, tóku við forystu í alþjóðakerfinu, var frjálslyndisstefnunni gefið annað tækifæri í 

alþjóðastjórnmálum. Sú stefna, sem G. John Ikenberry kallar gerð tvö af þrjú af frjálslyndri 

alþjóðahyggju, byggist á því að öryggis- og efnahagskerfi heimsins fylgir vestrænum lögmálum 

þar sem Bandaríkin njóta þess heiðurs að sitja efstir í stigveldi (e. hierarchy) ríkja sem byggir á 

                                                
8 Margaret P. Karns og Karen A. Mingst, International Organizations: The Politics and Processes of Global 

Governance, (Boulder, London: Lynne Rienner, 2009), 36. „basically rational and law-abiding.“ 
9 Sama heimild, 36. 
10 Paul Rich, „Reinventing Peace: David Davies, Alfred Zimmern and Liberal Internationalism in Interwar 

Britain,“ International Relations 16:1 (2002): 118. 
11 Karns og Mingst, International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance, 37. 
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nánum milliríkjasamskiptum sem fylgja reglum og samningum gerðum af alþjóðastofnunum. 

Sameinuðu þjóðirnar eru dæmi um afsprengi frjálslyndisstefnunnar eftir stríðslok.12  

Rætur pólitískrar raunhyggju er hægt að rekja til skrifa hins forn-gríska Þúkidídesar um 

valdabaráttu grískra borgríkja í Pelópsskagastríðunum. En kenningin sem slík fór ekki að njóta 

brautargengis, eins og fyrr hefur verið minnst á, fyrr en að fylgjendum frjálslyndisstefnunnar 

hafði mislukkast að koma í veg fyrir seinni heimsstyrjöldina. Stjórnmálafræðingurinn Hans 

Morgenthau var fremstur í flokki kenningasmiða raunhyggju, en hann mótaði klassíska 

raunhyggju (e. classical realism) í riti sínu Politics Among Nations. Kenningin byggir á því að 

meginleiksvið alþjóðasamskipta sé staður raunsærra gerenda og ríkja, sem taka rökréttar 

ákvarðanir sem byggjast á skynsemi sem býr í mannlegu eðli þeirra, þó án þess að gerendur 

beygi sig undir æðra yfirvald.13 Kenningin leggur fyrst og fremst áherslu á ríki sem 

mikilvægustu gerendurna í stjórnlausu alþjóðakerfi þar sem markmiðið, rétt eins og í 

náttúrunni, er að öðlast völd til þess að tryggja afkomu sína með því meðal annars að setja sína 

hagsmuni ávallt ofar hagsmunum annarra.14  

Kenneth Waltz, mótaði sömuleiðis sína útgáfu af raunhyggju sem kallast 

formgerðarraunhyggja (e. structural realism). Kenningin byggir einnig á þeim formerkjum 

Morgenthau að ríki séu mikilvægustu gerendurnir og hugtakið vald er í fyrirrrúmi. Waltz tók 

þó út fullyrðingu Morgenthau um mannlegt eðli, en bætti því inn að ríki séu ávallt að leita eftir 

valdajafnvægi (e. balance of power) sem þau fái með því hafa hlutfallslega meiri (hernaðar)getu 

en önnur ríki. Hlutfallsleg geta ríkja raðar þeim niður í óformlegu stigveldi alþjóðakerfisins, 

því meiri völd sem ríki hefur, því betri stöðu hlýtur það innan kerfisins.15  

Nýraunhyggjan hefur verið í samræðu innan alþjóðasamskipta við nýfrjálslynda 

stofnanahyggju eða nýfrjálshyggju (e. neoliberalism). Nýfrjálshyggjan, sem byggir á 

frjálslyndisstefnuninni, er í grundvallaratriðum lík nýraunhyggju þar sem hún leggur áherslu á 

að ríki séu mikilvægustu gerendurnir í stjórnlausu (e. anarchy) alþjóðakerfi, en ólík henni að 

því leyti að ríki sækja sér völd í gegnum samvinnu í alþjóðastofnunum þar sem allir aðilar hafa 

ávinning, en ekki bara sumir.16 Flókið víxlhæði ríkja (e. complex interdependence) gerir ríki 

                                                
12 G. John Ikenberry, „Liberal Institutionalism 3.0: America and the Dilemmas of Liberal World Order”.,” 

Perspectives on Politics 7:1 (2009): 74 og 76. 
13 Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations, stytt útgáfa. (New York: McGraw-Hill, 1993), 4-5.  
14 Sama heimild, 5 og 13. 
15 Steven L. Lamy, „Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neo-liberalism,“, í The 

Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, 5. útg., ritstj. John Baylis, Steve 

Smith og Patricia Owens, (Oxford, New York: Oxford University Press, 2011), 117-120.  
16 Sama heimild, bls 122-125. 
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viljugri til samvinnu en ella, og tregari til þess að stofna til átaka þar sem hagsmunir eru oft 

yfirsterkari óvild.17 

Nokkuð óhætt er að fullyrða að formgerðarraunhyggja Kenneth Waltz hafi átt stóran þátt í 

að greypa alþjóðasamskipti sem fræðigrein í fast mót. Erfitt hefur reynst að brjóta það mót, 

meðal annars vegna þess hversu mikils fulltingis kenning hans hefur notið, en hún þykir einkum 

lausnamiðuð og blátt áfram. Þar til mótunarhyggja og gagnrýnar femínískar kenningar fóru að 

ryðja sér til rúms á níunda áratug 20. aldar og gagnrýna ríkjandi ástand voru harla fáir, ef 

nokkrir, sem buðu hinni ríkjandi stefnu alþjóðasamskipta byrginn. 

2.2. Mótunarhyggja  

Eins og áður hefur verið minnst á þá var nýraunhyggjan ráðandi viðhorf innan 

alþjóðasamskipta, fram að lokum kalda stríðsins, en hugmyndir frjálslyndisstefnunar nutu 

einnig hljómgrunns meðal fræðimanna. Eftir lok kalda stríðsins tókst hinum þýska Alexander 

Wendt eftirminnilega að festa mótunarhyggju í sessi í tímamótagrein sinni „Anarchy is What 

States Make of It: The Social Construction of Power Politics,“ frá árinu 1992. Í greininni færir 

Wendt rök fyrir því að hagsmunir ríkja séu byggðir á sjálfsmyndum (e. identities) og tekur 

dæmi um það að það fari eftir sjálfsmynd hvers ríkis fyrir sig hvernig það hagar sér í 

alþjóðastjórnmálum. Ef ríki vilja til dæmis byggja sín stjórnmál út frá hugmyndum Kenneth 

Waltz og annarra raunhyggjumanna um sjálfshjálp þá gera þau það, en það er ekki eina leiðin 

sem til er.18 Cynthia Weber segir þá fullyrðingu Wendts, um að stjórnleysi ríkja sé þeirra eigin 

hugarsmíð byggð á sjálfsmyndum þeirra, vera mýtu því hún gefi til kynna að ríki séu 

mikilvægustu gerendur alþjóðastjórnmála. Samkvæmt Weber þá virkar mýta Wendts einungis 

undir formerkjum þess að ríkin séu mikilvægustu gerendurnir.19 Mótunarhyggja er gagnrýnin á 

ríkjandi sjónarmið alþjóðasamskipta sem byggðu annað hvort á því að ríki séu í samkeppni 

samkvæmt raunhyggju, eða samkvæmt frjálslyndum stefnum í samvinnu.20 Það á ríkjum ekki 

að vera til fyrirstöðu að breyta stefnu sinni, því þau bjuggu hana í raun til sjálf útfrá 

sjálfsmyndum sínum.21 

                                                
17 Robert O. Keohane og Joseph S. Nye, Power and Interdependence, 3. útg., (New York, London: Longman, 

2001), 20-23.  
18 Alexander Wendt, „Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics,“ International 

Organization 46:2 (1992): 398-401.  
19 Cynthia Weber, International Relations Theory: A Critical Introduction, 3. útg., (London, New York: Routledge, 

2009), 62.  
20 Sama heimild, 67 og 69. 
21 Wendt, „Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics“, 412. 
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Með tilkomu mótunarhyggju upp á meginsvið alþjóðasamskipta við hlið raunhyggju og 

frjálslyndis þá skapaðist rými fyrir nýjar nálganir og öðruvísi hugsun fyrir fræðimenn en áður 

tíðkaðist. Mótunarhyggja tengist efni rannsóknarinnar að því leytinu til að hún segir okkur að 

stofnanir, á borð við utanríkisráðuneyti eða alþjóðastofnanir geta unnið að því að bæta jafnrétti 

kynjanna, eða þau geta unnið að því að hamla því og fer það eftir þeirra sjálfsmyndum og 

sjálfsmyndum þeirra sem hjá stofnunum starfa. 

 

2.3. Femínískar kenningar  

Þegar kemur að því að greina  femínískar kenningar, þá er einna auðveldast að skipta 

femínískum kenningum gróflega upp í tvo hópa, vissuhyggjukenningar og 

síðvissuhyggjukenningar. Frjálslyndur femínismi, marxískur femínismi, róttækur femínismi og 

sósíalískur femínsmi teljast til fyrri hópsins og undir hinn síðari falla póstmódernískar 

femínískar kenningar og femínískar gagnrýnikenningar. Rennt verður í grófum dráttum yfir 

vissuhyggjukenningarnar fjórar, en síðvissuhyggjukenningarnar fá meira rými þar sem þær 

tengjast frekar efni rannsóknarinnar. Í bók Jill Steans, Gender and International Relations, má 

finna greiningu á þessum mismunandi gerðum femínisma í alþjóðasamskiptum, sem hafa það 

þó flestir sameiginlegt að gagnrýna ríkjandi stefnur og strauma innan fræðigreinarinnar. 

Megininntak frjálslynds femínisma er áherslan á að jöfn tækifæri kynjanna séu til staðar, en 

ekki er hið ríkjandi pólitíska kerfi véfengt, né þess krafist að því sé breytt. Í marxískum 

femínisma, sem var í grunninn aðeins gagnrýni á frjálslyndan femínisma, er því einkum haldið 

fram að kynjamisrétti sé afleiðing formgerðar kapítalismans sem muni ekki takast að leiðrétta 

á meðan að stéttaskipting ríki. Á meðan konur styðja sjálfar við eigið misrétti, til dæmis með 

því að sinna launalausum húsmóðurstörfum, halda þær kapítalismanum, kúgara sínum, uppi.22 

Í róttækum femínisma (e. radical feminism), er því haldið fram að rætur kynjamisréttis sé að 

finna í feðraveldinu (e. patriarchy) sem tryggi áframhaldandi undirokun kvenna. Hin ólíku 

hlutverk sem kynin sinna, eru samkvæmt kenningunni afleiðing karlkyns valds sem þykir vera 

„eðlilegt“ eða hefðbundið. Því leitast róttækir femínistar við að finna lausnir sem felast í því að 

leysa upp feðraveldið,23 þar sem markmiðið er ekki að konur séu jafnréttháar körlum, því það 

                                                
22 Jill Steans, Gender and International Relations: An Introduction, (New Brunswick: Rutgers University Press, 

1998), 16-19.  
23 Sama heimild, 19-20. 



  

16 

 

þýðir að þær þurfa að vera eins, eða haga sér eins og kúgarar þeirra.24 Sósíalískur femínismi (e. 

socialist feminism) tekur hugmyndir bæði marxískra femínista, um kúgun hins kapítalíska 

kerfis, og hugmyndir róttækra femínista, um kúgun feðraveldisins á konum, fyrir. Litið er á 

kerfin tvö sem ákveðna tegund félagslegra samskipta, sem standi fyrir ólíkum hagsmunum, en 

feli í sér kúgun á konum.25 Sósíalískir femínistar hvetja til umhugsunar um kynjatvískiptinguna 

fremur en að taka henni sem gefnum hlut.26 

Póstmódernískur femínismi hefur þau sérkenni að flest það sem telst vera miðpunktur 

annarra femínískra kenninga er dregið í efa og gagnrýnt. Póstmódernískir femínistar setja 

spurningamerki við þá tilhneigingu sem aðrir kenningaskólar femínismans virðast hafa til þess 

að alhæfa hvernig hitt og þetta eigi að vera frelsandi fyrir alla, og útiloki þá um leið ákveðna 

hópa, rétt eins og þeir hafi sjálfir verið útilokaðir af öðrum ríkjandi kenningaskólum 

alþjóðasamskipta. Samkvæmt þeim er ekki til ein töfralausn, ein saga, eða eitthvað ákveðið sem 

á við um alla. Póstmódernískir femínistar vilja ekki binda sig við ákveðin málefni, eða ákveðnar 

skoðanir og fagna fjölbreytileika femínískrar orðræðu í alþjóðasamskiptum, en í henni geta þeir 

einna helst greint hugtakið kyngervi (e. gender).27 Fred Halliday hefur þó varað við femínískum 

póstmódernisma sem megingreiningartæki í alþjóðasamskiptum, þar sem hann telur að þeir 

fræðimenn sem helst hafa orðið fyrir barðinu á „hermeneutic verbosity“ póstmódernista hafi 

þegar á hólminn er komið meira fram að færa en póstmódernistar, og er hann þá líklega að vísa 

til sífells niðurrifs póstmódernista á öllu og öllum.28  

Halliday varð að ósk sinni, þar sem póstmódernískur femínismi nýtur ekki brautargengis 

meðal femínskra fræðimanna alþjóðasamskipta, þrátt fyrir að hann hafi vissulega haft áhrif á 

femínískar gagnrýnikenningar (e. critical feminst theories). Gagnrýnir femínistar taka til að 

mynda gagnrýni póstmódernismans um vestrænan femínisma og útilokunaráhrif á suma hópa 

til greina. Samkvæmt Jill Steans ganga gagnrýnir femínistar út frá því að kyngervi sé 

greiningartæki, og reyna þeir eftir bestu að viðhalda hinu klassíska frelsunarhlutverki 

femínismans. Markmið þeirra er að gera konur að viðfangsefni þekkingar og litið er á kyngervi 

bæði út frá félagslegum og pólitískum forsendum.29 Það er á öndverðum meiði við til dæmis 

raunhyggju þar sem ríkið er talið vera viðfangsefni þekkingar, og er femínismanum ætlað að 

                                                
24 V. Spike Peterson og Anne Sisson Runyan, Global Gender Issues, 2. útg., (Boulder: Westview Press, 1999), 

170.  
25 Steans, Gender and International Relations: An Introduction, 21. 
26 Peterson og Runyan, Global Gender Issues, 171. 
27 Steans, Gender and International Relations: An Introduction, 25-28. 
28 Fred Halliday, Rethinking International Relations, (Houndmills, Basingstoke, London: Macmillan Press, 1994), 

169. 
29 Steans, Gender and International Relations: An Introduction, 31-32. 
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storka hefðbundnum nálgunum alþjóðasamskipta.30 Spike Peterson og Anne Sisson Runyan 

telja að femínískar gagnrýnikenningar hjálpi við að skýra út undirskipan kvenna tengdu 

kyngerðu valdi sem gegnsýrir skilning og athafnir.31 Gagnrýnt sjónarhorn getur einnig opnað 

augu lesandans fyrir því að raunveruleikinn sé raunverulegur vegna þess valds sem ákveðnir 

hópar búa að og nota til þess að skapa hann og viðhalda honum.32 Bæði Jill Steans í fyrrnefndri 

bók sinni, sem og Peterson og Runyan í bók sinni, Global Gender Issues, kynna hugtakið 

„kynjagleraugu.“ Samkvæmt Steans geta fræðimenn horft á heim alþjóðastjórnmála í gegnum 

slík gleraugu, og þar með sett í brennidepil kynjamisrétti frá til að mynda sjónarhorni 

mismununar á tækifærum kynjanna eða frá of lágri þátttöku kvenna í ákvarðanatöku 

alþjóðastjórnmála.33 Peterson og Runyan halda því fram að með kynjagleraugum sé hægt að 

einblína á einstök atriði af meiri nákvæmni og í betra samhengi en áður, en vissulega komist 

ekki allir mikilvægir þættir undir linsurnar því þeirra markmið er að einfalda gagnrýna 

hugsun.34 Peterson og Runyan segja kyngvervi þeirra helstu linsu, þar sem „alþjóðleg 

stofnanavæðing kynjamuns renni stoðum undir það formgerða misrétti um hvað  hafi þýðingu 

fyrir alþjóðastjórnmál.“35 

Fyrirfram ákveðin kynjahlutverk eru upprunnin í félagslega mótuðu kyni, eða kyngervi (e. 

gender, og oft er ætlast til þess að þeir sem fæðast sem konur tileinki sér kvenlega hegðun og 

persónueinkenni, og þeir sem fæðast sem karlar tileinki sér karlmannlega hegðun og 

persónueinkenni.36 Litið er á kyngervi sem „samtvinnun persónulegs lífs og félagsmótunar,“37 

sem snýst í raun um vald, þar sem vald er kyngert og hefur áhrif á það hvernig við hugsum.38 

Hin algilda skýring á valdi, samkvæmt meginstraumum alþjóðasamskipta, er að hafa vald yfir 

einhverjum öðrum.39 

Hugtökin karlmennskur og kvenleiki eru hluti af orðræðu gagnrýnna femínista. Stundum er 

talað um að eiginleikar karlmennsku (e. masculinity) séu viðfangsefni alþjóðasamskipta en 

eiginleikar kvenleika (e. femininity) séu frekar hlutgerð.40 Cynthia Enloe,  brautryðjandi á sviði 

femínískra fræðimanna í alþjóðasamskiptum, gerði í bók sinni Bananas, Beaches and Bases að 

                                                
30 Sama heimild, 2-3. 
31 Peterson og Runyan, Global Gender Issues, 27. 
32 Steans, Gender and International Relations: An Introduction, 169. 
33 Sama heimild, 5. 
34 Peterson og Runyan, Global Gender Issues, 1-2. 
35 Sama heimild, 7. „the worldwide institutionalization of gender differences is a major underpinning of structural 

inequalities of significance to world politics.“ 
36 Steans, Gender and International Relations: An Introduction, 10. 
37 Sama heimild bls, 13. „interweaving of personal life and social structures.“ 
38 Peterson og Runyan, Global Gender Issues, 7 og 12. 
39 Sama heimild, 53. 
40 Sama heimild, 40. 



  

18 

 

umtalsefni það „hefðbundna“ viðhorf um að kvenleikar og karlmennskur séu náttúrulegt 

fyrirbæri en ekki búið til af ákveðnum einstaklingum í ákveðnum tilgangi,41 sem hygli 

karllægum eiginleikum fram yfir kvenlæga þegar kemur að alþjóðastjórnmálum. Það sé látið 

viðgangast vegna þess að bæði kynin hafa lært það að karlar eigi að vera stjórnmálamenn og 

sendiherrar, og að konur eigi að vera í eldhúsinu.42 Enloe færir ennfremur rök fyrir því að konur 

hafi áhrif á alþjóðastjórnmál, því þær hjálpa til við að viðhalda hinu karlmennskulega 

alþjóðakerfi, til dæmis með því að gegna störfum eiginkvenna diplómata eða sem vændiskonur 

sem þjónusta hermenn í herstöðvum víða um heiminn.43 Hápólitísk viðfangsefni á borð við 

samskipti ríkja eða hernaðarmál eru tengd karlmennsku á meðan efnahagsmál,44 eða málefni 

sem snerta konur frekar, á borð við nauðganir í stríði þar sem konur hafa verið hlutgerðar45 eru 

tengdar kvenlegum eiginleikum. Þessi málefninjóta oft ekki sömu forgangsröðunar og hin 

hápólitísku málefni fræðigreinarinnar og innan alþjóðastjórnmála yfirleitt.  

Ann Tickner, annar brautryðjandi á sviði femínskrar fræðimennsku í alþjóðasamskiptum, 

skrifar að: „á flestum sviðum þekkingar höfum við vanist því að setja samasemmerki við það 

sem er mannlegt við það sem er karlmannlegt“46 og að sú fullyrðing eigi einkar vel við 

alþjóðasamskipti.47 Tickner nefnir einnig að konur séu ýmist afgreiddar með fórnarlamba- eða 

vandamálastimpli í alþjóðastjórnmálum. Hún sér ekki fyrir að það sem hún kallar „stigveldi 

kyngervis“ muni breytast fyrr en starfsstéttum sem konur eru tengdar við á grundvelli kyns 

þeirra verði gert jafn hátt undir höfði og þeim starfsstéttum sem karlar eru tengdir við.48 Cynthia 

Enloe hefur einnig notað hugmyndir um feðraveldið til þess að greina stigveldi 

alþjóðastjórnmála sem setur karlmennskueiginleika ofar kvenlægum eiginleikum. Hún segir 

það þægilega tilhugsun að alþjóðastjórnmál séu í föstum skorðum feðraveldisins, þrátt fyrir að 

það setji óneitanlega mál sem tengjast kyngervi á útjaðarinn, því það kosti svo mikla orku að 

vera forvitinn og setja spurningamerki við feðraveldið, því það sé svo auðvelt að lifa í 

feðraveldinu og trúa því að maður skipti einhverju máli. En forvitni, gagnrýnin hugsun, er 

eitthvað sem Enloe telur grundvallaratriði, því feðraveldið er ekki eitthvað sem hefur alltaf verið 

                                                
41 Cynthia Enloe, Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics, endurbætt útgáfa. 

(Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2000), 3.  
42 Sama heimild, 195. 
43 Sama heimild, 67 og 93.  
44 Peterson og Runyan, Global Gender Issues, 59. 
45 Enloe, Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics, 15-16. 
46 J. Ann Tickner, Gender in International Relations, (New York, Chichester: Columbia University Press, 1992), 

5. „in most fields of knowledge we have become accustomed to equating what is human with what is masculine.“ 
47 Sama heimild, 5-6. 
48 Sama heimild, 141-142. 
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til eða eitthvað sem ekki er hægt að breyta, heldur er stöðugt verið að uppfæra það og aðlaga 

að nútímanum.49 

Þær Cynthia Enloe og Ann Tickner voru brautryðjendur á sínu fræðasviði, og frá því að þær 

skrifuðu sín fyrstu verk á níunda og tíunda áratug 20. aldar hefur mikið vatn runnið til sjávar. 

Femínismi hefur haft sín áhrif á bæði alþjóðasamskipti og alþjóðastjórnmál. Innan 

alþjóðasamskipta hefur femíniskum fræðum illa tekist að verða hluti af hinu hefðbundna 

fræðasamfélagi þar sem málefni sem femíniskir fræðamenn hafa lagt stund á eru oft talin 

tengjast aðeins málefnum kvenna en ekki karla, sem gerir það að verkum að „femínísk“ 

alþjóðasamskipti eru talin vera aðeins ætluð konum og „hefðbundin“ alþjóðasamskipti eru þar 

af leiðandi talin sinna málefnum karla.50 Það sem réttlætir skiptingu fræðasviðanna er sú áhersla 

innan „hefðbundinna“ alþjóðasamskipta á valdapólitík og stjórnleysi sem eru talin vera 

megineinkenni karlmennsku.51 Cynthia Enloe segir erfitt að brjóta múra fræðigreinarinnar, og 

að hún hafi fundið til hræðslu þegar hún skrifaði sinn fyrsta kafla um eiginkonur hermanna fyrir 

meira en 30 árum síðan, því hún hafi óttast það vera ekki tekin alvarlega innan fræðasviðsins, 

þar sem eiginkonur hafi þar ekki talist pólitískir gerendur. Enloe segir það óásættanlegt að ótti 

á borð við þann sem hún upplifði, og aðrir upplifa, viðhaldi ríkjandi hugmyndum hvað sé 

pólitískt og hverjir séu pólitískir gerendur í alþjóðastjórnmálum.52 

 Gillian Youngs heldur því fram að femínískir fræðimenn séu einna helst uppteknir af því að 

færa fyrir því rök að alþjóðastjórnmál stjórnist af karlmennskuhugmyndum, en þær hugmyndir 

útiloka konur frá heimi stjórnmálanna þar sem þær taka ekki mið af reynslu kvenna, aðstæðum 

þeirra eða framlagi til stjórnmála. Fræðasviðið ýtir einnig undir það, því fræðimenn hafa 

almennt ekki viðurkennt kyngervi sem markverðan þátt í alþjóðastjórnmálum.53 Þrátt fyrir að 

nú sé tekið meira mark á femínískum sjónarmiðum innan fræðigreinarinnar hefur ekki náðst að 

breyta hugarfari sterkra gerenda í alþjóðastjórnmálum um hápólitísk málefni, og nefnir Youngs 

(hernaðar) íhlutun vestrænna ríkja undir forystu Bandaríkjanna sem dæmi um atvik þar sem 

hlutur kvenna og mikilvægi kyngervis hafi verið vanræktur. Þar með færir hún rök fyrir því að 

femínismi sé enn á spássíum alþjóðasamskipta þar sem konur og kyngervi þykja enn ekki nógu 

                                                
49 Cynthia Enloe, The Curious Feminist: Seaching for Women in a New Age of Empire, (Berkeley, Los Angeles, 

London: University of California Press, 2004), 5-7.  
50 Gillian Youngs, „From Practice to Theory: Feminist International Relations and ‘Gender Mainstreaming’,“ 

International Politics 45:6 (2008): 690-691. 
51 Charlotte Hooper, Manly States, (New York, Chichester: Columbia University Press, 2001), 90 og 92. 
52 Cynthia Enloe, „'Gender' Is Not Enough: The Need For a Feminist Consciousness,“ International Affairs 80:1 

(2004): 97. 
53 Gillian Youngs, „Feminist International Relations: A Contradiction in Terms? Or: Why Women and Gender are 

Essential to Understanding the World ‘We’ Live in,“ International Affairs 80:1 (2004): 76.  
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mikilvægir þættir í alþjóðastjórnmálum. Youngs segir brýna þörf á verufræðilegri endurskoðun 

fræðigreinarinnar, þar sem kynjaður veruleiki alþjóðastjórnmála sé tekinn fyrir, sem muni 

greina misrétti milli, og þvert á kyngervi og samband valds, sjálfsmynda, stofnana og orðræðu, 

bæði í orði og á borði.54 

Ann Tickner útskýrir að gagnrýnir femínistar hafi fært upp á sjónarsviðið þá staðreynd að 

leiðandi kenningasmiðir utanríkismála eru fyrst og fremst karlar, og að konur séu nánast 

ósýnilegar þegar komi að valdastöðum í utanríkis- og alþjóðastjórnmálum. Utanríkisstefnur séu 

réttlættar af ríkjandi karlmennskuhugmyndum og hafa þær í för með sér stríð og átök, sem bitna 

oft harkalegast á konum.55 Jafnrétti kynjanna hefur þróast út frá því að vera helsta baráttumál 

grasrótarstarfsemi kvennahreyfinga á tímum annarrar bylgju femínisma á áttunda áratug 20. 

aldar, yfir í að vera málefni ríkisstjórna, og þá í samhengi við skilvirkni fremur en félagslegt 

réttlæti eða mannréttindi.56 Hægt er að nefna dæmi um ríki, sérstaklega vestræn ríki, sem hafa 

það að opinberu markmiði eða sem hluta af utanríkisstefnu sinni að boða fagnaðarerindi 

kynjajafnréttis á alþjóðavettvangi, sem myndi í augum femínískra fræðimanna útleggjast sem 

tvöfalt siðgæði (e. double standard) þar sem ríkin fylgja ekki endilega sjálf eigin boðskap.57  

Mala Htun heldur því fram að frjálslynd vestræn ríki (á borð við Ísland) hafi viðhaldið 

kynjastörfum, og þrátt fyrir að konur hafi verið leystar undan skyldum heimilisins og umönnun 

barna allan liðlangan daginn þá séu störfin enn til staðar, en falla þá undir láglaunastörf sem 

konur sinna, oft og tíðum inna innflytjendur þau einnig af hendi . Ekki hefur tekist að gera þessi 

störf aðlaðandi fyrir karla, og sitja þeir því enn sem fastast í störfum sem fela í sér völd. Heimilið 

og vígi þess er svo sterkt í vestrænum ríkjum að ríkisvaldið blandar sér lítið inn í málefni þess 

og heldur sömuleiðis heimilisofbeldi refsilausu.58 Htun leggur megináherslu á að félagslegar og 

pólitískar stofnanir, og þá helst ríkið sjálft, séu rannsakaðar í kjölinn, því það séu stofnanirnar 

sem kyngeri líf okkar allra.59  

Ríkin, eða samfélög ríkja, eiga einnig að tryggja að konur geti nýtt hæfileika sína. Í bók sinni 

Welfare State and Woman Power, skrifar hin norska Helga Hernes um samfélög sem eru 

hliðholl konum (e. women friendly). Hún tekur þar fyrir Norðurlöndin og segir að hin þróuðu 

velferðarríki Norðurlanda hafi dregið konur inn á svið valdsins, og með því hafi konur öðlast 

                                                
54 Sama heimild, 79 og  87. 
55 J. Ann Tickner, „Gendering a Discipline: Some Feminist Methodological Contributions to International 

Relations,“ Signs: Journal of Women in Culture and Society 30:4 (2005): 2177-2178.  
56 Judith Squires, The New Politics of Gender Equality, (Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2007), 19-

20.  
57 Peterson og Runyan, Global Gender Issues, 43. 
58 Mala Htun, „What it Means to Study Gender and the State,“ Politics & Gender 1:1 (2005): 163.  
59 Sama heimild, 165. 



  

21 

 

völd, þrátt fyrir að þær hafi oftast ekki mestu völdin. Hún bendir á að lítil völd séu samt sem 

áður betri völd en engin.60 Norðurlöndin hafa, samkvæmt Hernes, burði til þess að geta byggt 

upp samfélög sem eru hliðholl konum með því að tryggja það að konur séu ekki bundnar 

aðstæðum sínum sem eiginkonur eða mæður. Konum, sem búa í slíku samfélagi, á að vera kleift 

að sækja sér menntun og starfsframa að vild.61 Peterson og Runyan telja nauðsynlegt að 

„afkynja“ stjórnmál, og til þess að það megi verða þá þurfa leiðir í valdastöður að vera aðrar en 

þær sem verðlauna  karlmennskueiginleika. Herskylda, lögfræðiferill eða eiginleikar 

efnahagslegrar nýfrjálshyggju mega ekki vera forkröfurnar um feril innan utanríkisþjónustu eða 

annarra starfa í alþjóðasamskiptum.62  

En þrátt fyrir að margt hafi áunnist í jafnréttismálum er ekki endilega þar með sagt að 

jafnrétti sé alltaf til staðar, og nýjar birtingarmyndir kynjamisréttis á Vesturlöndum hafa 

myndast. Dæmi um slíkt misrétti er að ekki virðist vera tekið eins mikið mark á því sem konur 

hafa fram að færa. Þrátt fyrir að konur séu í auknum mæli í valdastöðum, hjá fyrirtækjum eða 

hjá hinu opinbera, þá halda þær sér frekar til hlés og láta rödd sína og skoðanir ekki heyrast eins 

oft og karlar gera,  vegna þess að láti þær of mikið á sér bera getur það haft í för með sér neikvæð 

áhrif á starfsferil þeirra.63 Erfitt er að sanna að það sé ekki hlustað á konur á grundvelli 

líffræðilegs kyns þeirra, og fer slík mismunun leynt. Nýlegur dómur sem féll í máli hinnar 

bandarísku Ellenar Pao er þó dæmi um að slík mismunun geti verið fyrir hendi. Pao sótti 

vinnuveitendur sína til saka á grundvelli þess að henni hefði verið mismunað vegna kyns síns 

hjá fyrirtækinu Kleiner&Perkins, sem endaði með að henni var sagt upp störfum, Málinu lauk 

með sýknu vinnuveitenda Pao, en réttarhöldin hafa vakið upp kröftuga umræðu á 

alþjóðavettvangi um hve bág staða kvenna er á mörgum sviðum atvinnulífsins, og þá 

sérstaklega í tæknigreinum og í fjárfestingageiranum. Hafa fleiri konur í Bandaríkjunum farið 

að undirbúa málssókn gegn vinnuveitendum sínum vegna meints misréttis á grundvelli kyns 

þeirra.64 

 

                                                
60 Helga Maria Hernes, Welfare State and Woman Power: Essays in State Feminism, (Osló: Norwegian 

University Press, 1987), 9. 
61 Sama heimild, 15-16. 
62 Peterson og Runyan, Global Gender Issues, 213 og 217. 
63 Sheryl Sandberg og Adam Grant, „Speaking while Female: Why Women Stay Quiet at Work,“ The New York 

Times, 12. janúar 2015, The Sunday Review. http://www.nytimes.com/2015/01/11/opinion/sunday/speaking-

while-female.html?_r=2 (sótt 4. apríl 2015). 
64 Nitasha Tiku, „Five Uncomfortable Truths about the Ellen Pao Verdict: This Case, Intertwined so Closely 

with Feeling, was Determined by Fact,“ The Verge, 2. apríl 2015. 
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 Nýlega hafa rannsóknir á karlmennskum aukist og teljast karlmennskur áhrifaríkur þáttur í 

mótun alþjóðasamskipta. Charlotte Hooper telur alþjóðasamskipti sem fræðigrein hafa réttlætt 

ríkjandi karlmennskur, og að karlmennskuhugtakið hafi áhrif á karla, og þarafleiðandi á gjörðir 

þeirra í alþjóðastjórnmálum.65 Hún nefnir sem dæmi að pólitískir atburðir séu afleiðing athafna 

karla sem séu undir áhrifum karlmennskuhugtaksins.66 Cynthia Enloe hefur þó bent á að varast 

verði að rannsaka karlmennskur einar og sér, því án þess að bæði kvenleika og kyngervi sé bætt 

inn í heildarmyndina sé hætt við því að karlmennskurannsóknir verði marklausar.67 Iver B. 

Neumann hefur tengt líkama sendistarfsmanna, eða diplómata, við stigveldi kynjanna og 

tilgreinir hann þrjár mismunandi forskriftir að karlmennskum annars vegar og kvenleikum hins 

vegar. Hann segir að sumar forskriftirnar auðveldi frekar framgang fólks í starfi en aðrar hindri 

frekar framgang. 68 Áhrifameiri forskriftirnar fyrir framgang í starfi kallar Neumann 

„hefðbundna embættismannakarlmennsku, vitsmunalega karlmennsku og nýja kvenlægni.“69  

Femínismi er eins og aðrar kenningar ekki laus við gagnrýni. Adam Jones segir 

meginframlag femínískra fræðimanna til alþjóðasamskipta vera áhersluna á breytileika 

kyngervisins.70 Jones telur að femínska þekkingu eigi að nota og þróa áfram fyrir 

alþjóðastjórnmál kyngervis.71 Það hefur Cynthia Weber gagnrýnt og segir hún að með því 

fullyrði hann að femínistar skuli bara halda sig innan síns móts og skrifa einungis um kyngervi. 

Hún dregur þá ályktan af skoðunum hans að fyrst að femínistar eigi að tala um kyngervi þá eigi 

aðrir fræðimenn einnig að halda sínum skoðunum og nálgunum á fræðigreinina óbreyttum og 

keppa við femínismann um áhrif og undirtektir.72  

 Mala Htun skrifar að það þurfi ekki sérstakt „kynjað sjónarhorn“ til þess að sjá kynjaða 

misskiptingu í stjórnmálum, það liggi í augum uppi þegar fulltrúar í valdastöðum eru skoðaðir 

og segir hún kynjaða skiptingu atvinnulífsins máttarstólpa kynjakerfisins sem viðhaldi 

misskiptingu meðal kynjanna.73 Hún er sannfærð um að það sé ómögulegt að hafa ekki „kynjað 

sjónarhorn“ og segir sjónarhornið vera undirliggjandi í öllum þáttum fræðigreinarinnar.74 
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Robert Keohane gagnrýnir femíníska kenningasmiði fyrir að leggja of mikla áherslu á þá 

staðreynd að konur sitji að mestu leyti utan við meginleiksvið alþjóðastjórnmála, og telur hann 

að femínískar kenningar sé einna helst hægt að nýta á empírískan máta, til þess að kanna hvaða 

ríki hafa helst undirskipað konur, til þess að greina samtíma alþjóðastjórnmál og til þess finna 

leiðir til þess að bæta samvinnu nýfrjálslyndra víxlháðra ríkja þar sem eldri kenningar hafi verið 

samdar af körlum.75 Christine Sylvester hefur gagnrýnt skoðanir Keohane og segir hann í senn 

viðurkenna og hafna femínskum kenningasmiðum og þekkingunni sem þeir leggja til 

fræðasviðsins.76 Mikilvægt er að hvorki ríkjandi né víkjandi stefnur og straumar í 

kenningaheimi alþjóðasamskipta séu undanskilin hollri gagnrýni, því ekki er skylda fyrir 

fræðimenn að vera sammála í einu og öllu. 

 

2.4. Utanríkisstefna, kynjasamþætting og kynjakvótar  

Utanríkisstefna ríkja, kynjakvótar og kynjasamþætting eru hugtök sem hafa áhrif á jafnrétti 

kynjanna. Auk þess hafa þessi hugtök í mörgum tilvikum áhrif á hvert annað. Þessi undirkafli 

skýrir þessi þrjú hugtök nánar. 

Utanríkisstefna er stefna hvers fullvalda ríkis í alþjóðakerfinu um málefni sem snúa að 

alþjóðastjórnmálum ríkja. Um mótun utanríkisstefnu skrifar Walter Carlsnaes að 

„utanríkisstefna tiltekins ríkis er afurð fjölda gerenda og formgerða, bæði innlendra og 

alþjóðlegra,“77 þar sem gerendur eru breytilegir, allt frá æðstu embættismönnum ríkja, til 

öryggisráða, utanríkisráðherra og stjórnmálaflokka. Slíkir gerendur eru aðskildir frá opinberum 

starfsmönnum sem einnig hafa áhrif á mótun utanríkisstefnu ríkja í daglegum störfum sínum. 

Þetta samspil ólíkra formgerða og gerenda gerir greiningu fræðimanna á utanríkistefnu ríkja að 

flóknu verki.78 Þegar utanríkisstefna hefur verið mótuð þá tekur við innleiðingarferli hennar í 

verki, sem oft og tíðum er flókið ferli sem stundum leiðir til vandamála af margvíslegum toga. 

Einnig leiðir ferlið stundum til breytinga á utanríkisstefnu ríkja sem voru ekki endilega eftir 

höfði þeirra sem mótuðu stefnuna.79 Það telst eðlilegt fyrir nánast alla aðila sem koma að 
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innleiðingu utanríkisstefnu að fást við einhvers konar mótstöðu í innleiðingarferlinu, og jafnvel 

þeir gerendur sem jafnan þykja valdamestir eru ekki endilega alltaf undanskildir henni heldur.80  

Talað hefur um að innleiðing utanríkisstefnu sé bæði lárétt og lóðrétt. Lárétt séð þá er hinu 

alþjóðlega sviði stjórnmálanna skipt upp í nokkur lög hagsmuna sem geta til dæmis verið 

pólitískir, efnahagslegir eða hernaðarlegir. Vandasamt getur verið að samræma þessa hagsmuni 

svo vel sé við innleiðingarferlið því lög hagsmuna eru mismunandi. Ríki leggja áherslu á 

mismunandi þætti, hápólitík og lágpólitík er til að mynda mismunandi eftir utanríkisstefnum 

ríkja. Hið pólitíska lag hins alþjóðlega sviðs er því samansafn af innanríkispólitík, myndun 

alþjóðlegs rýmis og þátttöku gerenda, bæði ríkis og gerendum óháðum ríki sem eru innbyrðis 

háðir. Lóðrétt séð byrjar innleiðing utanríkisstefnu í því umhverfi sem er næst gerandanum, og 

útfrá því er hún innleidd smám saman út í alþjóðasamfélagið.81 

Innleiðing utanríkisstefnu fer fram bæði inni í ríkjum og úti í alþjóðakerfinu. Oft hefur 

utanríkisstefna áhrif heima fyrir. Sem dæmi má nefna að þátttaka ríkja í alþjóðastofnunum, á 

borð við Evrópusambandið (ESB), hefur af ríkisstjórnum aðildaríkja verið sögð utanríkismál, 

en er í raun líka innanríkismál þar sem þátttaka í ESB hefur áhrif innan ríkisins. Stundum er 

innanríkispólitík líka notuð til þess að ná fram eða innleiða ákveðna utanríkisstefnu.82 Skilin 

milli utanríkismála og innanríkismála sem eitt sinn voru skýr hafa með tímanum orðið óljósari. 

Það má til dæmis sjá í umræðu um það hvort fullvalda ríki hafi skyldum að gegna við önnur 

ríki eða annað fólk utan þeirra eigin landamæra. Tvenns konar viðhorf sem sýna ólíkar skoðanir 

á málefninu eru fyrir hendi. Viðhorf byggð út frá raunhyggju, gefa til kynna að ríki geti hjálpað 

„náunganum,“ en setja þann varnagla að hjálpin sé einungis veitt svo lengi sem hún þjóni 

hagsmunum ríkisins sjálfs og setji stöðu þess ekki í hættu. Viðhorf byggð á frjálslyndisstefnunni 

hvetja til þess að ríki hjálpi „náunganum“ handan landamæra sinna. Áhrifa frjálslyndra viðhorfa 

gætir sterklega í alþjóðakerfinu, og nú er svo til komið að fjölmörg ríki hafa í utanríkisstefnu 

sinni ýmis mannréttindamál ofarlega á baugi, sem þau ýmist framkvæma einhliða, tvíhliða eða 

marghliða í gegnum alþjóðastofnanir. Séu aðgerðir ríkjanna tengdar við hugmyndir 

mótunarhyggju þá er það hluti af sjálfsmynd ríkja að vera talin lögmæt (e. legitimate) í augum 

annarra ríkja. Lögmætið þykir vera dýrmætt, og það fá ríki innan alþjóðakerfisins til að mynda 
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með því að breiða út og viðhalda alþjóðlegum viðmiðum (e. universal principles) 83 sem koma 

meðal annars að málefnum á borð við mannréttindi og kynjajafnrétti.   

Ríki eiga það líka til að nota orðræðu sem tæki til þess að öðlast stuðning ákveðinna 

þjóðfélagshópa eða meðal annarra ríkja alþjóðakerfisins fyrir ákveðinni utanríkisstefnu. Það 

átti til dæmis við um ríkisstjórn George W. Bush þegar kom að innrás Bandaríkjanna inn í Írak 

árið 2003. Orðræða ríkisstjórnarinnar var sniðin eftir femínískum stakki gagngert til þess að fá 

aukinn stuðning fyrir stríðsrekstrinum meðal bandarískra kvenna og innan alþjóðasamfélagsins. 

Í orðræðunni mátti finna skilaboð um það að bandaríski herinn væri með innrásinni í Írak að 

vinna að betri heimi og auknu jafnrétti fyrir konur. Alletta Brenner telur að þrátt fyrir að 

orðræðan hafi aðallega verið notuð til þess að auka stuðning við stríðið í Bandaríkjunum þá hafi 

Bush og samstarfsmenn hans líklega trúað því að þeir væru með stríðinu virkilega að vinna að 

því að skapa betri heim fyrir konur, þrátt fyrir að það hafi ekki orðið raunin.84  

Ríki geta verið þekkt fyrir að beita sér fyrir kynjajafnrétti á alþjóðavettvangi, en þau standa 

sig síðan ekki sjálf í því að innleiða jafnréttið heima fyrir. Mikill munur er á því að boða 

kynjajafnrétti og að öðlast það.85 Vivien Hughes tekur utanríkisstefnu Kanada fyrir og skrifar 

hún að þegar komi að ákvörðunum um kanadíska utanríkisstefnu þá séu karllæg gildi enn við 

lýði, þrátt fyrir að ríkið sé þekkt innan alþjóðastjórnmála sem forsprakki kynjajafnréttis.86 Um 

Kanada og jafnrétti kynjanna má segja að ríkið hafi tvöfalt siðgæði þegar kemur að 

jafnréttismálum, skilaboðin eru skýr. Kanada segir við alþjóðakerfið: „Do as I say, not as I 

do.“87 

Sameinuðu þjóðirnar hafa átt stóran hlut í því að vekja athygli á stöðu kvenna um allan heim 

og hafa lagt sitt af mörkum til þess að auka áhrif kvenna í ákvarðanatöku og stjórnmálum. Það 

hefur reynst erfitt á sviði alþjóðastjórnmála, þar sem félagslega mótaðar áherslur og sjálfmyndir 

gerenda í alþjóðastjórnmálum hafa gert það að verkum að tíðkast hefur að karlar fari með 

málefni á borð við utanríkismál, fjármál, viðskipti og varnarmál, sem hafa löngum talist vera á 

hinu opinbera sviði, á meðan konur fara frekar með málaflokka er tengjast einkasviðinu.88 Til 

þess að reyna að sporna við þessari þróun hafa bæði kynjakvótar og kynjasamþætting (e. gender 
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mainstreaming) verið notaðir sem tæki til þess að auka þátt kvenna í stjórnmálum og 

ákvarðanatöku.   

Hnattvæðing kynjakvóta og kynjasamþættingar hefur verið ótrúlega hröð síðustu áratugi.89 

Judith Squires heldur því fram að þessar aðferðir séu árangursríkar að því leytinu til að 

kynjakvótar fjölga konum í ákvarðanatökuferli ríkja og kynjasamþætting liðkar fyrir auknum 

fjölda kyngervissérfræðinga í stefnumótun ríkja. Squires efast þó um að aukin þátttaka kvenna 

í öllum þessum ferlum leiði til aukins kynjajafnréttis og frekari beitingu fyrir málefnum kvenna, 

sem hún telur vera nauðsynlega kröfu.90 

Kynjakvótum hefur verið komið á fót víða um heiminn, og hefur það verið gert með þrýstingi 

af hálfu alþjóðastofnana á borð við Sameinuðu þjóðirnar sem hafa innleitt jafnréttisviðmið á 

ríki sem ekki geta stært sig af jafnri þáttöku kynjanna í stjórnmálum eða ákvarðanatöku, og 

hefur það borið árangur, en ekki endilega á réttum forsendum, þar sem ríki geta sett á 

kynjakvóta til þess að líta betur út innan alþjóðasamfélagsins en ekki til þess endilega að efla 

vald kvenna.91 Kynjakvótar, sem aðallega hafa verið notaðir fyrir framboðslista 

stjórnmálahreyfinga, hafa sætt gagnrýni fyrir að undirstrika skilin milli kynjanna þar sem þeir 

endurspegli konur sem ákveðinn hóp og þarafleiðandi sem félagslega mótaðar staðalímyndir.92 

Þrátt fyrir innleiðingu kynjakvóta þá er möguleiki á bakslagi í jafnréttisferlinu, þar sem 

kynjamisrétti er ekki eitthvað sögulegt heldur hlutur sem er endurskapaður í 

nútímasamfélögum, og þar með úrræði til þess að útiloka konur eða hemill á kynjajafnrétti.93 

Kynjakvótar brjóta ekki niður alla múra fyrir konur, til dæmis glíma konur enn í mörgum 

tilvikum við tvöfaldan vinnudag. Drude Dahlerup og Lenita Freidenvall skrifa að ef ákvæði 

kynjakvóta væru innleidd almennilega þá sé mögulegt að brjóta niður marga þá múra sem 

standa í vegi fyrir jafnrétti karla og kvenna á stjórnmálasviðinu. Áhrifaríkast fyrir innleiðingu 

kynjakvóta er að festa þá í lög og setja viðurlög við brotum gegn þeim, því ekki hefur enn 

sannast að valfrjálsir kynjakvótar, sem ekki allir tileinka sér, auki jafnrétti kynjanna í raun og 

veru.94 

Kynjasamþætting felst í því að kyngervi og málefni kvenna er skrifað inn í stefnur, til dæmis 

utanríkisstefnur, til þess að tryggja það að áhrifaþáttur kyngervis glatist ekki þegar kemur að 
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þróun þeirra sem og stofnana í heild sinni.95 Gillian Youngs telur að kynjasamþætting  bjóði 

upp á tækifæri fyrir fræðimenn innan alþjóðasamskipta til þess að rannsaka kyngervi og kyn í 

auknum mæli og tengja hugtökin inn á „hefðbundnari“ svið fræðigreinarinnar, sem gæti síðan 

gagnast við að færa þekkinguna út frá ramma kenninga út í heim í alþjóðastjórnmála.96 

Til þess að kynjasamþætting beri árangur þarf að innleiða innihald hennar og festa hana 

kyrfilega niður strax frá upphafi. Sé það gert er hægt að koma í veg fyrir að aðrar stefnur, til 

dæmis nýfrjálshyggja, geti grafið undan áhrifum kynjasamþættingar með áherslum sem boða 

ekki kynjajafnrétti.97 Kynjasamþætting var upphaflega skilgreind sem regnhlífarhugtak fyrir 

jafnrétti og aukna þátttöku kvenna á hinu opinbera sviði. Kynjasamþætting hefur síðan þá þróast 

yfir í sérhæfða stefnu með þróuðum aðferðum til innleiðingar sem hefur dregið úr áhrifamætti 

hennar þar sem hún hefur verið tengd öðrum stefnum sem víkka út mörk stefnunnar sem 

upphaflega átti aðeins að vera miðuð að því að fá kynjuð sjónarhorn upp á sjónarsviðið. 

Kynjasamþættingin stendur sig ekki endilega í því að útrýma kynjamisrétti því hún hefur verið 

notuð til þess að breyta ákvarðanatökuferlum t.d. innan Sameinuðu þjóðanna.98 Samkvæmt 

rannsóknum Monu Lenu Krook og Jacqui True þá hefur kynjasamþætting ekki endilega sömu 

merkingu innan landa Sameinuðu þjóðanna. Ríki leggja mismikla áherslu á mismunandi þætti 

kynjasamþættingar, til dæmis er það algengt að í löndum sem hafa verið stríðshrjáð sé frekar 

lögð áhersla á að að fjölga konum í valdastöðum, en ekki endilega að berjast gegn 

kynjamisrétti.99 

Jacqui True skrifar að femínískir fræðimenn rannsaki kynjasamþættingu út frá tvenns konar 

viðhorfum, stofnanalegu viðhorfi og umræðuviðhorfi. Út frá fyrrnefnda viðhorfinu er spurt 

hvernig kynjasamþættingarstefnur eru samþykktar og innleiddar frá stofnanalegu samhengi, og 

frá hinu síðarnefnda er áherslan á því hvernig kynjasamþætting býr til nýjar tegundir valds í 

gegnum dreifingu stefnumarkandi tungumáls og innrömmunarferli sem breyta merkingu 

hugtaka á borð við konur, karla og kynjajafnrétti yfir í ótal nýjar merkingar.100 Hún bætir því 

við að kynjasamþættingu sé ætlað að breyta ákvörðunarferlum stofnana, á þann hátt að 

breytingarnar leiði til ákvarðana sem eru betri fyrir viðfangsefni þeirra, til að mynda fyrir líf 
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kvenna. En oft og tíðum innleiða yfirmenn stofnana kynjasamþættingu án þess að þeir hætti að 

hugsa í úreldum viðhorfum, til dæmis um að það sé nóg að bæta við konum í stofnanasúpuna 

og hræra duglega í til þess að kynjajafnrétti verði að veruleika.101 Samþættingu ætti, að mati 

Judith Squires ekki að takmarka við kyngervi, þar sem það er að hennar mati einföldun, og 

leggur hún til að hugmyndir um „diversity mainstreaming“ fái aukinn hljómgrunn innan 

orðræðu alþjóðasamskipta og alþjóðastjórnmála.102 Til þess að hámarka áhrif þessarar stefnu 

þyrfti að tengja hana við lýðræðiskenningar og skriffinnskukenningar sem geti greint á hvaða 

hátt ríkjandi gildi stuðla að misrétti. Lýðræðislegar umræður yrðu notaðar til þess að móta ný 

gildi sem fælu í sér meira og væru hlutlausari.103 

 

2.5. Fræðilegur bakgrunnur 

Helstu rannsóknir tengdar utanríkisstefnu Íslands og femínisma hafa verið unnar af 

alþjóðastjórnmálafræðingnum Silju Báru Ómarsdóttur. Samkvæmt rannsóknum Silju Báru á 

áhrifum femínisma á íslenska utanríkistefnu, þá hefur femínismi haft bæði bein og óbein áhrif 

á þróun hennar,104 sem má að miklu leyti þakka aukinni þátttöku kvenna á Alþingi sem varð 

viðvarandi eftir tilkomu Kvennalistans, og smátt og smátt hafa málefni sem varða jafnréttismál 

átt upp á pallborðið í utanríkisstefnu íslenskra stjórnvalda og eru nú einn sá þáttur sem íslensk 

stjórnvöld eru hvað þekktust fyrir á alþjóðavettvangi.105 Konur hafa ekki verið margar í 

valdastöðum innan íslenskrar utanríkisþjónustu, og tiltölulega stuttur tími hefur liðið síðan 

fyrsta konan varð sendiherra á Íslandi, eða árið 1991. Telur Silja Bára að sú staðreynd, að aðeins 

er pólitískt skipað í diplómatískar stöður sendiherra, en ekki í lægri diplómatískar stöður 

sendifulltrúa, sendiráðunauta og sendiráðsritara hafi greitt götu kvenna í þær stöður og þar með 

aukið hlut kvenna í íslenskri utanríkisþjónustu. Samkvæmt henni voru störf í 

utanríkisþjónustunni fyrst auglýst á áttunda áratug 20. aldar og menntunarstig kvenna hefur 

hækkað síðan þá.106 Það breytir þó ekki þeirri staðreynd að utanríkisráðherra er einráður í hvert 

sinn sem nýr sendiherra er skipaður fyrir Íslands hönd.  

Niðurstöður Silju Báru eru á þá leið að stöðugur þrýstingur samsteypuþrýstihópa, eins og til 

dæmis Kvennalistans, og femínísk hugmyndafræði hafi með tímanum haft áhrif á íslenska 
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utanríkisstefnu, þar sem jafnréttismálin, sem Ísland hreykir sér af, er hluti af sjálfsmynd 

Íslendinga og sést skýrt og greinilega í utanríkisstefnu Íslands þar sem mikil áhersla er lögð á 

jafnrétti.107  

Samkvæmt grein Gunnars Helga Kristinssonar um pólitískar stöðuveitingar á Íslandi, þá er 

utanríkisþjónustan íslenska lýsandi fyrir strategísk rök pólitískra stöðuveitinga.108  Í greininni 

skrifar hann að frá árinu 1990 (greinin er frá árinu 2006) þá hafi um helmingur skipaðra 

sendiherra verið nánir samstarfsmenn viðkomandi ráðherra sem þá skipaði, eða þá 

samflokksmenn eða fyrrverandi stjórnmálamenn bæði úr sama flokki eða andstæðingar úr 

öðrum flokkum, sem þurfti að koma í viðeigandi starf vegna þess atvinnuvanda sem 

stjórnmálamenn glíma einkum við að lokinni þing- og/eða ráðherrasetu.109 Þegar grein Gunnars 

Helga var skrifuð hafði enn engin kona gegnt hlutverki utanríkisráðherra á Íslandi, en fyrsta 

konan sem gegndi því embætti var skipuð árið 2006. Gunnar Helgi komst að þeirri niðurstöðu 

að pólitískar stöðuveitingar eru nokkuð útbreiddar á hærri lögum stigveldis stjórnsýslunnar, en 

pólitísk sjónarmið lúti þó oft og tíðum í lægra haldi fyrir faglegum og skrifræðislegum 

sjónarmiðum.110 

Áslaug Karen Jóhannsdóttir skrifaði um ímynd, framlag og vægi Íslands á alþjóðlegum 

vettvangi í jafnréttismálum í meistararitgerð sinni frá árinu 2014. Helstu niðurstöður rannsóknar 

Áslaugar Karenar voru þær að innlent frumkvöðlastarf og sérþekking Íslands á jafnréttismálum 

hafi fest ímynd ríkisins í sessi sem frumkvöðuls í jafnréttismálum. Á grundvelli 

frumkvöðlastarfs smáríkisins Íslands í jafnréttismálum á alþjóðlegum vettvangi sé ríkið, ásamt 

hinum Norðurlöndum,  í áhrifastöðu í þessum tiltekna málaflokki.111 Áslaug Karen telur að 

jákvæð ímynd Íslands í jafnréttismálum sé því einstakt tækifæri til sóknar innan 

alþjóðakerfisins.112 

Rannsóknir á áhrifum femínisma á utanríkisstefnu, sem svipar til rannsókna Silju Báru 

Ómarsdóttur á áhrifum femínisma á íslenska utanríkisstefnu, hafa verið unnar af kanadískum 

stjórnmálafræðingum. Vivien Hughes skrifar að kynjarannsóknir í alþjóðasamskiptum hafi frá 

síðari hluta níunda áratugs 20. aldar haft þau áhrif á kanadíska utanríkisstefnu að með aukinni 

almennri áherslu á kynjajafnrétti sé ekki lengur boðlegt að útiloka sjónarhorn og reynslu kvenna 

                                                
107 Sama heimild, 91. 
108 Gunnar Helgi Kristinsson, „Pólitískar stöðuveitingar á Íslandi“, Stjórnmál og stjórnsýsla 2:1 (2006): 23. 
109 Sama heimild, 23. 
110 Sama heimild, 7. 
111 Áslaug Karen Jóhannsdóttir, „Stórríki sko, ekki smáríki“: Ímynd, framlag og vægi Íslands í jafnréttismálum á 

alþjóðavettvangi,“ (meistararitgerð, Háskóli Íslands, 2014): 72-73.  
112 Sama heimild, 75. 
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af alþjóðastjórnmálum frá stefnumótun kanadískrar utanríkisstefnu og umræðu um 

alþjóðastjórnmál.113 Samkvæmt Hughes voru tækifæri kvenna á frama innan kanadískrar 

utanríkisþjónustu nokkuð í takt við þróunina á Íslandi. Framan af voru konur aðeins ráðnar í 

tímabundin störf án vilyrða um stöðuhækkanir, en þegar fram liðu stundir og konur höfðu styrkt 

stöðu sína á sviði menntunar og atvinnulífs fjölgaði þeim innan kanadískrar utanríkisþjónustu. 

Kanadísk utanríkisþjónusta þykir þó eftirbátur annarra kanadískra ríkisstofnana á sviði 

jafnréttis. Er svo þrátt fyrir að kanadísk utanríkisstefna hafi mannréttindi kvenna sem 

meginatriði í utanríkisstefnu sinni, og geri efnahagslegu- og félagslegu öryggi jafnhátt undir 

höfði og hernaðarlegu öryggi og þjóðaröryggi, en Kanada hefur meðal annars verið 

frumkvöðull að friðargæslustörfum á alþjóðavettvangi. Það þykir Hughes undarlegt því þessa 

mannúðlegu utanríkisstefnu hafi karlar meira og minna mótað, sem að hennar mati er nokkur 

mótsögn, því þrátt fyrir að utanríkisstefnan geti talist femínísk, eru konur útilokaðar að mestu 

frá mótun hennar.114 Hughes kemst að þeirri niðurstöðu að til að auka jafnrétti innan 

utanríkisþjónustunnar þurfi fyrir því að vera stuðningur að ofan.115 

Þær Edna Keeble og Heather Smith skrifa á svipuðum nótum og Vivien Hughes um 

kanadíska utanríkisstefnu. Þær segja að kanadísk utanríkisstefna líti tæknilega séð út fyrir að 

vera mótuð af alþjóðahyggju (e. internationalism), þar sem Kanada beiti sér fyrir að stuðla að 

betri heimi, í stóra samhenginu. Keeble og Smith telja þá stefnu í raun vera yfirskin þar sem 

jafnrétti innan kanadísks samfélags og innan utanríkisþjónustunnar heima fyrir sé ábótavant, og 

að mannréttindi hafi þegar á hólminn ekki nálægt því sama mikilvægi í kanadískri 

utanríkisstefnu og til að mynda þröngsýnir viðskiptahagsmunir ríkisins á alþjóðavettvangi,116 

sem myndu teljast raunhyggjusjónarmið. Keeble og Smith halda því fram að þetta tvöfalda 

siðgæði sem má finna í kanadískri utanríkisstefnu gæti endað með að skaða ímynd ríkisins. Þær 

komast að þeirri niðurstöðu að: „Ef konur og kyngervi væru raunveruleg forgangsatriði, þá er 

möguleiki á því að lífsgæði kvenna, heima og að heiman, væri hægt að færa til betri vegar.“117 

Claire Turenne Sjolander spyr einnig áþekkra spurninga í grein sinni um kanadíska 

utanríkisstefnu. Hún spyr hvort kyngervi skipti máli fyrir kanadíska utanríkisstefnu. Sjolander 

segir gamaldags viðhorf um að konur eigi erfiðara með að sinna störfum innan 

                                                
113 Hughes, „Women, Gender, and Canadian Foreign Policy, 1909–2009“, 159-160. 
114 Sama heimild, 161 og 165-169. 
115 Sama heimild, 174. 
116 Keeble og Smith, „Institutions, Ideas, Women and Gender: New Directions in Canadian Foreign Policy, 134-

136. 
117 Sama heimild, 139. „If women and gender were real priorities, there is a possibility that the lives of women, 

at home and abroad, could be improved.“ 
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utanríkisþjónustunnar, á grundvelli þess að það sé þeim erfiðara að vera fluttar til í starfi en 

körlum, enn hafa áhrif á frama kvenna innan kanadískrar utanríkisþjónustu.118 Hömlurnar eru 

meðal annars þær að eiginmenn kvenna í utanríkisþjónustu eigi sér frekar starfsframa sem þeir 

vilja ekki fórna, en eiginkonur karla í sömu störfum. Sjolander nefnir dæmi þess að konur sem 

séu staðsettar erlendis fái vissulega barneignarleyfi, en á meðan þær taka út fæðingarorlofið er 

ekki ráðin afleysingamanneskja í þeirra stað nema þær sjálfar hafi frumkvæði að því og ráði til 

þess manneskju. Takist það ekki færast vinnuskyldur þeirra yfir á samstarfsmenn þeirra, sem 

óneitanlega láti margar þeirra finna til samviskubits yfir því að vera ekki að sinna starfi sínu. 

Sjolander telur að núverandi starfshættir kanadískrar utanríkisþjónustu muni ekki breytast í 

framtíðinni án þess að meðvitað verði tekið á vandamálum sem fylgja þessum starfsháttum, 

með því að taka virkilega tillit til oft ólíkra aðstæðna kynjanna.119  

 

2.5.1. Hlutfall kvenna í sendiherrastöðum á Íslandi og á Norðurlöndunum 

Samkvæmt skýrslu Auðar Styrkársdóttur frá árinu 2009, sem birtist í Kön och makt i Norden 

(Kyn og völd á Norðurlöndunum), kemur fram að árið 2008 voru aðeins 14% sendiherra 

konur.120 Í niðurstöðum Auðar segir: „Det finns en stark köns-segregering i Islands 

utrikestjänst.“121 

Á hinum Norðurlöndunum hefur þróunin á stöðuveitingum í utanríkisþjónustum verið 

svipuð og á Íslandi, það er, nokkuð jöfn hlutföll í lægri stigunum en ýmist ójöfn eða mjög ójöfn 

hlutföll þegar kemur að sendiherrastöðum. Samkvæmt tölum frá Evrópuráðinu (e. Council of 

Europe) voru danskar konur sendiherrar í 16,5% tilfella, í Finnlandi voru konur 25,7% 

sendiherra, í Noregi var hlutfall kvensendihærra ögn hærra, eða 28% og í Svíþjóð voru 

hlutfallslega flestir sendiherrar konur, eða 29,4%, sem er hæsta hlutfall kvensendiherra af þeim 

ríkjum sem eiga aðild að Evrópuráðinu.122 Þess ber að geta að þessar samanburðartölur miða 

allar við árið 2008, en ekki hafa verið birtar opinberlega tölur um fjölda kvensendiherra á 

Norðurlöndunum síðan þá. 

                                                
118 Claire Turenne Sjolander, „Canadian Foreign Policy: Does Gender Matter?,“ Canadian Foreign Policy 12:1 

(2005): 22.  
119 Sama heimild, 25-26. 
120 Auður Styrkársdóttir, „Kön och makt i isländsk politik“, í Kön och makt i Norden  Del I: Landsrapporter, 

(Kaupmannahöfn: Norræna ráðherranefndin, 2009), 148. 
121 Sama heimild, bls 155. 
122 Evrópuráðið, „Sex-Disaggregated Statistics on the Participation of Women and Men in Political and Public 

Decision-Making in Council of Europe Member States: Situation as at 1 September 2008,“ (Strassborg: 

Evrópuráðið, 2009), 55. 
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Samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar til Alþingis um rekstur og starfsemi sendiskrifstofa 

Íslands sem kom út í mars 2015, þá voru 28 karlar sendiherrar (76%), en aðeins níu konur 

(24%).123 Á vegum íslensku utanríkisþjónustunnar voru árið 2014 92% sendifulltrúa, sem eru 

næstir sendiherrum í tign innan utanríkisþjónustunnar,  karlar og 8% þeirra voru konur. Í stöðum 

sendiráðunauta og sendiráðsritara voru kynjahlutföllin jafnari, en þar vakti athygli að árið 2014 

voru 58% sendiráðunauta konur en 42% karlar, en 67% sendiráðsritara voru karlar, og 33% 

þeirra voru konur.124 Ríkisendurskoðun lagði meðal annars til að undanþága auglýsingaskyldu 

fyrir stöður sendiherra yrði felld burtu og að utanríkisráðuneytið skyldi stuðla „markvisst að 

jafnri stöðu kynjanna á sendiskrifstofum Íslands og tryggja að störf þar skiptist ekki í sérstök 

karla- og kvennastörf.“125 Viðbrögð utanráðuneytisins við drögum athugasemda í skýrslu 

Ríkisendurskoðunar voru meðal annars á þá leið að það ætti ekki að fella undanþáguna um 

auglýsingaskyldu fyrir stöður sendiherra úr gildi þar sem flestir sendiherrar kæmu úr röðum 

utanríkisþjónustunnar, og hefðu í upphafi starfsferils síns þar þegar sótt um starf eftir 

auglýsingu. Auk þess kom fram að þau sendiherraefni sem kæmu ekki úr röðum 

utanríkisráðuneytisins  kæmu: „t.d. úr stjórnmálum, viðskipta- og menningarlífi, búa yfir mikilli 

reynslu af sambærilegum störfum, hafa ríka þekkingu á alþjóðamálum og eru góð viðbót við 

mannauð ráðuneytisins.“126 Ráðuneytið brást við þeirri athugasemd um að stuðla ætti markvisst 

að jafnri stöðu kynjanna í sendiskrifstofum Íslands á þá leið að það hefði síðustu tvo áratugi 

einmitt markvisst unnið að breytingum, en vegna flutningsskyldunnar og framgangskerfisins 

tæki langan tíma að jafna hlut kynjanna.127 

                                                
123 Ríkisendurskoðun, Rekstur og starfsemi sendiskrifstofa Íslands: Skýrsla til Alþingis, mars 2015, (Reykjavík: 

Ríkisendurskoðun, 2015), 24. 
124 Sama heimild, 24. 
125 Sama heimild, 5. 
126 Sama heimild, 7-8. 
127 Sama heimild, 8 
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3. Aðferðafræði 

Rannsókn þessi er framkvæmd eftir blönduðum aðferðum (e . mixed methods) þar sem bæði 

er stuðst við eigindlegar og megindlegar aðferðir við úrvinnslu hennar. Meginuppistaða 

niðurstaðnanna byggir þó á eigindlegum viðtalsgögnum. Í þessum kafla er farið yfir 

aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar. Í fyrsta hluta kaflans eru sjónarhorn 

rannsóknarinnar og gæði hennar kynnt. Annar hlutinn er undirlagður  nokkuð almennri 

greiningu á aðferðafræði rannsóknaraðferða í stjórnmálafræði nokkuð með áherslu á 

eigindlegar aðferðir. Þriðji hlutinn er greining og rökstuðningur á þeim rannsóknaraðferðum 

sem rannsóknin byggir á. Þar er einnig að finna kynningu á gagnaöflun og kynningu á 

þátttakendum rannsóknarinnar. Fjórði og seinasti hluti aðferðafræðikaflans inniheldur 

skýringar á því hvernig viðtalsgögn og fyrirliggjandi empírísk gögn voru greind.  

 

3.1. Sjónarhorn og gæði rannsóknar 

Sjónarhorn þessarar rannsóknar er fyrst og fremst gagnrýnið og byggist á femínskum 

gagrýnikenningum í alþjóðasamskiptum, mótunarhyggju og orðræðugreiningu. 

Rannsóknarefnið verður að mestu leyti skoðað utan frá, en að einnig að nokkru leyti innan frá, 

til að mynda með viðtölum við starfsfólk utanríkisþjónustunnar. Það er ekki miðað að því að 

finna töfralausnir sem eiga að gegna því hlutverki að leysa meint ójafnrétti kynjanna innan 

alþjóðastjórnmála, og þá sérstaklega innan íslenskrar utanríkisþjónustu, heldur komast að rót 

vandans, sé hann í raun og veru til staðar, greina hann og gera hann sýnilegan.  Mikilvægt er að 

góð rannsókn byggi á heimildum sem henta henni og að rannsakandi hafi gott vald á því að nýta 

sér þær til fullnustu.128 John Creswell nefnir að eigindleg rannsókn sé túlkun rannsakanda, en 

rannsakandinn er í miðju rannsóknarinnar og oft í miklum samskiptum við þátttakendur 

hennar.129 

Þeir Ralph S. Brower, Mitchel Y. Abolafia og Jered B. Carr skrifuðu nytsamlega grein um 

hvernig bæta megi gæði eigindlegra rannsókna innan opinberrar stjórnsýslu, sem er einnig 

gagnleg fyrir rannsóknir innan alþjóðasamskipta. Til að meta gæði rannsóknar þá er gott að 

hafa nokkur atriði í huga. Eitt atriðið er að rannsakandi nái að sýna fram á að rannsóknin sé 

áreiðanleg og sett fram á læsilegan hátt. Annað atriði er að rannsóknin á ekki að vera útlistun á 

                                                
128 Chris Hart, Doing your Masters Dissertation Realizing your Potential as a Social Scientist, (London, Thousand 

Oaks: SAGE Publications, 2005), 77-78. 
129 Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 184. 
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skoðunum rannsakenda heldur samfelldur texti þar sem niðurstöður eru fengnar fram með 

beitingu þeirra aðferða sem lagt er upp með. Þriðja atriðið er að rannsóknin má ekki vera of 

lýsandi, heldur verður hún að byggjast á greiningu sem á að svara rannsóknarspurningum sem 

settar eru fram í byrjun. Greiningin verður að innihalda næga innsýn inn í bakgrunn 

rannsóknarinnar og kenningalegt samhengi hennar.130 Í undirköflum 3.3 og 3.4. er farið yfir 

hvernig reynt var að tryggja gæði rannsóknarinnar með ofantöld atriði til hliðsjónar.  

 

3.2.  Rannsóknaraðferðir í stjórnmálafræði 

Helstu rannsóknaraðferðir í stjórnmálafræði og í félagsvísindum almennt, eru annars vegar 

megindlegar aðferðir (e. quantitative methods) og hins vegar eigindlegar aðferðir (e. qualitative 

methods). Í megindlegum aðferðum er lögð áhersla á afleiðslu (e. deduction), og megináhersla 

aðferðanna er að hægt sé að rannsaka raunveruleikann á hlutlægan hátt (e. objectively) án þess 

að rannsakandinn gegni sjálfur aðalhlutverki í rannsókninni, þar sem notaðar eru empírískar 

rannsóknaraðferðir byggðar á  vissuhyggju.131 Fyrirlagning spurningakannana er til að mynda 

algeng megindleg aðferð.  

Eigindlegar aðferðir leggja áherslu á aðleiðslu fremur en afleiðslu. Þar er rannsakandinn 

sjálfur í aðalhlutverki og nýtir sér fjölbreyttar rannsóknaraðferðir við vinnu sína. Útkoma 

hverrar rannsóknar fyrir sig mótast af því hvernig til tekst að safna gögnum og heimildum og 

nýta þær til þess að svara rannsóknarspurningum. Það er ekki hægt að ákveða útkomu hverrar 

rannsóknar fyrir sig fyrirfram og ekki er heldur hægt að skilja sjálf rannsakandans frá henni.132 

John W. Creswell skrifar í bók sinni, Research Design, að helstu kostir eigindlegra aðferða 

séu þeir að hægt er að nálgast gögn fyrir aðferðina hvar sem er, án tímamarka. Gögnin gefa 

rannsakanda sýn inn í túlkun og tungumál þeirra sem sköpuðu gögnin. Gallarnir eru meðal 

annars þeir að stundum getur reynst erfitt að fá aðgang að gögnum og rannsakandi má búast við 

því að eyða tíma í að leita þau uppi, sem og meta hvort gildi gagnanna komi niður á gæðum 

rannsóknarinnar.133  

                                                
130 Ralph S. Brower, Mitchel Y. Abolafia og Jered B. Carr, „On Improving Qualitative Methods in Public 

Administration Research“, Administration & Society 32:4 (2000): 391-392. 
131 Jos C.N. Raadschelders og Kwang-Hoon Lee, „Trends in the Study of Public Administration,“ Public 

Administration Review 71:1 (2011): 26.  
132 John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 2.útg., 

(London, Thousand Oaks: SAGE Publications, 2003), 181-182. 
133 Sama heimild, 187. 
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Einna algengasta eigindlega aðferðin eru viðtöl og greining á þeim. Helsti kostur viðtala fyrir 

eigindlega rannsókn eru þeir að rannsakandi fær innsýn inn í reynslu og heim þeirra sem til 

dæmis starfa í íslenskri utanríkisþjónustu sem tvímælalaust eykur skilning á viðfanginu. Í 

eigindlegum viðtölum leikur rannsakandi því aðalhluverkið í mótun gagna og þekkingar.134 

Helstu gallar viðtala eru þeir að ekki er hægt að tryggja að viðmælandi segi rétt frá staðreyndum 

á þann hátt sem nýtist rannsókninni best. Auk þess er hætta á því að aðeins sé hægt að nýta 

viðtöl takmarkað til greiningar.135 Ein tegund eigindlegra viðtala er femínísk nálgun. Í 

femínískri nálgun í viðtölum, þá er reynt í lengstu lög að forðast að hlutgera viðmælendur og 

litið er á viðtöl sem samvinnu milli rannsakanda og viðmælenda, þar sem rannsakandi getur 

leyft sér að segja sínar skoðanir á málefninu og deila sinni reynslu. Aðilarnir þurfa ekki endilega 

að vera sammála og spyrillinn á ekki að taka orðum viðmælenda sem heilögum sannleika, 

sérstaklega þegar um pólitísk málefni er um að ræða.136 Einnig telja sumir femínískir 

rannsakendur það betra að ræða við viðmælendur sem þeir deila með reynslu og upplifunum, 

því þannig geti þeir fengið betri og ítarlegri svör. Það er umdeilt, og fer líklega eftir hverjum 

og einum viðmælenda hverju sinni hve mikil jákvæð eða neikvæð áhrif það hefur á svör 

viðkomandi að deila svipaðri reynslu og hinn femíníski spyrill.137 Helstu áhrifaþættir á slíkt 

valdajafnvægi (e. power-balance) eru ekki endilega kyngervi heldur einnig stéttaskipting, 

kynþáttur, kynhneigð sem og staðsetning á heimskortinu.138 

Val á rannsóknaraðferðum er mjög mismunandi eftir viðfangsefni sérhverrar rannsóknar. 

Stundum æxlast rannsóknir þannig að blandað er saman megindlegum og eigindlegum 

aðferðum til þess að auka gæði rannsóknarinnar. Dæmi um blandaðar aðferðir (e. mixed 

methods) er þegar rannsókn inniheldur bæði greiningu á megindlegri spurningakönnun og 

greiningu á eigindlegum viðtölum við einstaklinga.139 Í blandaðri rannsókn kallast það 

þríhliðun (e. triangulation) þegar tvær eða fleiri aðferðir eru notaðar til þess að greina gögn. 

                                                
134 Robin Legard, Jill Keegan og Kit Ward, „In-Depth Interviews,“ í Qualitative Research Practice: A Guide for 

Social Science Students and Researchers, ritstj. Jane Ritchie og Jane Lewis, (London, Thousand Oaks: SAGE 

Publications, 2003), 129. 
135 Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 186. 
136 Andrea Doucet og Natasha Mauthner, „Qualitative Interviewing and Feminist Research,“ í The SAGE 

Handbook of Social Research Methods, ritstj. Pertti Alasuutari, Leonard Bickman og Julia Brannen, kiljuútg.,  

(London, Thousand Oaks: SAGE, 2009), 333. 
137 Legard, Keegan og Ward, „In Depth Interviews,“ 140-141. 
138 Doucet og Mauthner, „Qualitative Interviewing and Feminist Research,“ 332. 
139 John W. Creswell og Vicki L. Plano Clark, Designing and Conducting Mixed Methods Research, (London, 

Thousand Oaks: SAGE Publications, 2011), 66-68.  
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Röksemdafærsla rannsóknar telst vera tæk þegar mismunandi tegundir gagna leiða til sömu 

niðurstaðna á endanum.140  

 

3.3. Framkvæmd rannsóknar  

Ritgerðin sem byggir á rannsókninni sem er hér til umfjöllunar er hefðbundin meistararitgerð 

(e. traditional dissertation), og byggir hún á greiningu á frum- og eftirheimildum, sem og á 

orðræðugreiningu,141 með það að markmiði að svara rannsóknarspurningum á greinargóðan 

hátt. Rannsóknarsniðið verður byggt á því sem Chris Hart kallar á ensku „Interpretivist research 

design“ sem væri hægt að þýða á íslensku sem túlkunarsinnað rannsóknarsnið. Túlkunarsinnað 

rannsóknarsnið er margþætt og getur verið mjög empírískt, frá samtalsgreiningu (e. 

conversation analysis) til kenningalegrar túlkunar.142 Afstaða rannsóknarinnar verður byggð á 

krítískum kenningum sem og femínískri aðferðafræði, en báðar aðferðirnar hafa það 

sameiginlegt að hafa frelsandi (e. emancipatory) markmið. Dæmi um frelsun er að leggja til, 

með því að nota greiningu í formi orðræðugreiningar, etnógrafíu, viðtalsgreiningu eða 

greiningu empírískra heimilda, hvað gæti verið betra, hvað þarf að gerast og hverju þarf að 

breyta til að af breytingunum geti orðið.143 

Rannsóknin er framkvæmd eftir blönduðum aðferðum, það er, bæði eftir eigindlegum og 

megindlegum aðferðum eftir því sem best á við, með kenningaramma rannsóknarinnar til 

hliðsjónar. Eigindlegu þættir hennar eru framkvæmd viðtala og orðræðugreining á þeim. Hluta 

rannsóknarinnar hennar er ekki hægt að vinna út frá eigindlegum aðferðum, til dæmis þann þátt 

sem byggir á samanburði um fjölda kvenna og karla í íslenskri utanríkisþjónustu við kvenkyns 

og karlkyns starfsmenn utanríkisþjónustna Norðurlandaríkjanna, og því verður að beita 

megindlegum aðferðum á þau gögn.144  

Tvenns konar gögn verða greind í þessari rannsókn, þau eru annars vegar fyrirliggjandi gögn 

og hins vegar viðtalsgögn. Þessi fyrirliggjandi gögn eru til að mynda gögn um fjölda 

flutningsskyldra starfsmanna íslensku utanríkisþjónustunnar, jafnréttis- og fjölskyldustefnur 

utanríkisráðuneytis Íslands, jafnréttisáætlun Stjórnarráðsins, lög um jafnrétti kynjanna, og 

                                                
140 Brooke Ackerly og Jacqui True, Doing Feminist Research in Political and Social Science, (Basingstoke, New 

York: Palgrave Macmillan, 2010), 185-186. 
141 Hart, Doing your Masters Dissertation: Realizing your Potential as a Social Scientist, 118 og 121. 
142 Sama heimild, 320-324. 
143 Sama heimild, 328-329. 
144 Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 182-183. 
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önnur gögn sem tengjast kynjafnrétti eða jafnréttismálum í íslenskri utanríkisstefnu. Auk þess 

er notast við útgefnar fræðigreinar og greinar í ritstýrðum fræðibókum við greininguna.   

Til þess að fá dýpri innsýn inn í kynjajafnrétti og vægi kyns þegar kemur að framgangi í 

starfi, en þá sem tölfræðileg gögn um ráðningar í störf flutningsskyldra starfsmanna hjá íslensku 

utanríkisþjónustunni veita, var ákveðið að hyggilegast væri að taka viðtöl við nokkra 

einstaklinga af báðum kynjum sem allir starfa sem flutningsskyldir starfsmenn hjá íslensku 

utanríkisþjónustunni. Viðmælendur voru valdir með það í huga að þeir væru líklegastir til að 

geta gefið bestu innsýnina inn í jafnréttismál á vinnustað sínum. Átta hálfstöðluð (e. semi-

structured) viðtöl við jafnmarga einstaklinga voru tekin á tímabilinu 24. febrúar 2015- 4. mars 

2015. Á meðan hálfstöðluð viðtöl fara fram þá er ekki aðeins verið að safna gögnum, heldur er 

rannsakandi samhliða að framkvæma óbeina greiningu þar sem hann ber svörin saman í 

huganum við fyrirliggandi kenningalega þekkingu.145 

Ákveðið var fyrirfram að þeir viðmælendur sem kæmu til greina þyrftu ýmist að bera titil 

sendiherra, sendifulltrúa, sendiráðunautar eða sendiráðsritara, semsagt vera flutningsskyldir 

starfsmenn íslenskrar utanríkisþjónustu,146 auk þess sem að einungis þeir sendiherrar sem ekki 

lék grunur um að hafa verið ráðnir í starfið út frá pólitískum forsendum komu til greina. Haft 

var samband við fjölmiðlafulltrúa utanríkisráðuneytisins í gegnum tölvupóst og var hann beðinn 

um aðstoð við að koma rannsakanda í samband við 5-6 viðmælendur af hvoru kyni sem 

uppfylltu ofantalin skilyrði. Fjölmiðlafulltrúinn brást strax við beiðninni og gaf upp nöfn ellefu 

einstaklinga, fimm kvenna og sex karla sem mögulega viðmælendur. Í framhaldinu var öllum 

einstaklingunum sendur tölvupóstur sem innihélt kynningarbréf (sjá Viðauka eitt) þar sem 

viðkomandi var beðinn um að taka þátt í rannsókninni í formi viðtals. Svörin létu ekki á sér 

standa, og fór svo að tekin voru viðtöl við fjórar konur og fjóra karla. Fimm af átta 

viðmælendum eru búsettir erlendis þar sem þeir sinna flutningsskyldum störfum fyrir íslensku 

utanríkisþjónustuna, og var því rætt við þá í gegnum síma á þeim tíma sem hentaði þeim best.  

Við hina þrjá var rætt við í eigin persónu, og var þeim einnig gefinn kostur á því að velja 

tímasetningu viðtals sem og staðsetningu þess. Allir viðmælendurnir þrír kusu að taka á móti 

rannsakanda á skrifstofum sínum. Áður en viðtölin fóru fram var viðmælendum gerð grein fyrir 

markmiðum rannsóknarinnar og þeirra framlagi til fræðasviðsins. Þeim var heitið því að farið 

yrði með öll svör þeirra sem trúnaðarmál, og að ekki yrði hægt að rekja svörin aftur til þeirra. 

Auk þess var viðmælendum lofað fullri nafnleynd. Allir viðmælendur féllust á þessa skilmála 

                                                
145 Ackerly og True, Doing Feminist Research in Political and Social Science, 178-179. 
146 Utanríkisráðuneyti Íslands, „Orðskýringar,“ http://www.utanrikisraduneyti.is/raduneytid/ordskyringar/  

(skoðað 16. mars 2015). 

http://www.utanrikisraduneyti.is/raduneytid/ordskyringar/
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og leyfðu hljóðritun viðtals. Settir voru frekari skilmálar fyrir hljóðritun og notkun á svörum á 

milli einstakra viðmælenda og rannsakanda. Það er grundvallaratriði þegar gera á 

viðtalsrannsókn að hafa ávallt alla skilmála (e. terms) milli þátttakenda og rannsakanda á 

hreinu.147  

Ákveðið var að viðmælendur væru númeraðir með bókstöfunum A-H. Bókstafina A, B, C 

og D fengu kvenkyns viðmælendurnir fjórir, og stafirnir E, F, G og H féllu í skaut karlkyns 

viðmælendanna. Þetta var gert til þess að hægt væri að nýta viðtalsgögnin betur, til dæmis í 

þeim hluta viðtalsins þar sem rætt var um starfsferil maka og samræmingu atvinnu- og 

fjölskyldulífs. 

Viðtölin voru öll framkvæmd með viðtalsvísi (Viðauki tvö), en með viðtalsvísi þá er öllum 

viðmælendum gefinn kostur á að svara sömu spurningum um sama málefnið. Spurningar 

viðtalsvísisins voru í meginatriðum lagðar fyrir viðmælendur, en í einstaka tilfellum var 

spurningum sleppt sem ýmist áttu ekki við viðmælanda eða ef svör við þeim höfðu komið fram 

í öðrum svörum. Spurningarnar voru opnar í báða enda (e. open ended questions) og 

viðmælendur fengu að svara þeim að vild, en markmiðið með opnum spurningum er að þeim 

er ætlað að hvetja viðmælendur til þess að svara þeim öðruvísi en með eins- eða 

tvíatkvæðisorðum sem sjaldnast gefa innihaldsrík svör. Þegar við átti var spurt nánar út í 

einstaka atriði eða spurningum bætt við (e. probing).148 Sá fyrirvari er settur við viðtalsvísinn í 

heild sinni  að spurningarnar voru settar upp í nokkuð víðu samhengi til þess að fá viðmælendur 

til þess að segja sínar eigin skoðanir, en ekki til þess að ná fram ákveðnum svörum sem myndu 

henta niðurstöðunum. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar til öryggis, þar sem rannsakandi taldi að sumar 

þær upplýsingar sem viðmælendur gáfu upp í svörum sínum væru lífsskoðanir, sem falla undir 

2. grein laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga frá árinu 2000.149 

 

Í eftirfarandi töflu (Tafla 1.1.) má finna lista yfir viðmælendur, dagsetningu viðtals, lengd 

hljóðupptöku og lengd uppskrifaðs viðtals. 

 

 

                                                
147 Sama heimild, 146. 
148 Sama heimild, 147 og 141. 
149 Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000, 

http://www.althingi.is/lagas/137/2000077.html, (sótt 24. mars 2015). 

http://www.althingi.is/lagas/137/2000077.html
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Tafla 1.1. Viðmælendaskrá 

Viðmælendur Dagsetning viðtals Lengd upptöku Blaðsíðulengd 

Viðmælandi A 24. febrúar 2015 30 mín. 16 bls. 

Viðmælandi B 26. febrúar 2015 24 mín. 12 bls. 

Viðmælandi C 27. febrúar 2015 34 mín. 17 bls. 

Viðmælandi D 4. mars 2015 29 mín. 16. bls. 

Viðmælandi E 25. febrúar 2015 40 mín. 20 bls. 

Viðmælandi F 2. mars 2015 51 mín. 15 bls. 

Viðmælandi G 2. mars 2015 20 mín. 11 bls. 

Viðmælandi H 2. mars 2015 23 mín. 11 bls. 

 

 

3.4. Greining gagna  

Öll viðtölin átta voru greind með hjálp orðræðugreiningar (e. discourse analysis). Samkvæmt 

Charles Antaki má skilgreina orðræðu sem það sem fólk skrifar eða segir.150 Í nánari 

skilgreiningu sinni á hugtakinu skrifar Antaki að texti eða það sem talað er megi ekki vera búið 

til fyrirfram og að orðin eigi að vera skilin í samhengi við þau orð sem liggja beggja vegna við 

þau eða í fjarlægara samhengi við önnur orð ef svo á við. Greinandi skal sýna næmni fyrir 

orðunum og bókstaflegri merkingu þeirra, auk þess að reyna „að fletta ofan af félagslegum 

aðgerðum og afleiðingum sem nást með orðanotkuninni- þar sem þeir sem eru ábyrgir fyrir 

orðavalinu njóta góðs af, þar sem viðtakendurnir líða fyrir, eða heimurinn í heild sinni.“151 

Rætur orðræðugreiningar eru upprunnar í mótunarhyggju en ekki er á kristaltæru hver algild 

merking hugtaksins er. Ljóst er að í orðræðugreiningu er sett spurningamerki við að þekking sé 

sjálfsögð, og að heimssýn okkar og skilningur á heiminum er undir áhrifum frá sögu okkar, 

menningu og félagslegum ferlum.152 Samkvæmt Rosalind Gill er orðræða félagsleg praxís, og 

                                                
150 Charles Antaki, „Discourse Analysis and Conversation Analysis,“ í The SAGE Handbook of Social Research 

Methods, ritstj. Pertti Alasuutari, Leonard Bickman og Julia Brannen, kiljuútg., (London, Thousand Oaks: SAGE, 

2009), 431.  
151 Sama heimild, 432. „to reveal the social actions and concequences achieved by the words‘ use- as enjoyed by 

those responsible for the words, suffered by their addressees, or the world at large.“ 
152 Rosalind Gill, „Discourse Analysis,“ í Qualitative Researching with Text, Image and Sound: A Practical 

Handbook, ritstj. Martin W. Bauer og George Gaskell, (London, Thousand Oaks: SAGE Publications, 2000), 

173. 
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hún nefnir dæmi þess að fólk noti orðræðu til þess að gera hluti sem hagnast þeim hverju sinni, 

til dæmis að kenna öðrum um eitthvað eða til þess að líta betur út í augum annarra.153  

Brooke Ackerly og Jacqui True skrifa að „orðræðugreining leitist við að greina þá merkingu 

sem er greypt í texta sem endurspegli aðrar orðræður og í raun hið víðara röklega umhverfi þar 

sem tungumálið smíðar bæði merkingu og valdatengsl.“154 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson segir 

að helstu orðtök fyrir utan orðræðu séu: þrástef (discursive theme), löggildingarlögmál 

(legitimating principles), söguleg samverkan (historical conjuncture) og eigin ögun 

(normalization). Vald og þögn eru einnig þýðingarmikil hugtök til að skilja samspil annarra 

hugtaka við orðræðugreiningu.“155 Að sögn Ingólfs er þrástef það sem myndar mynstur í 

orðræðunni, það sem nefnt er í sífellu eða jafnvel ákveðin röksemd sem í samhengi sínu verður 

einnig að þrástefi.156 

Fyrst voru allar hljóðupptökur viðtalanna vélritaðar orð fyrir orð (e. verbatim), sem er 

áhrifaríkasta leiðin til þess að halda svörum viðmælenda réttum og ómenguðum, þar sem allar 

umorðanir og styttingar á texta eru í raun huglæg túlkun greinandans á svörum viðmælenda. Sá 

tími sem fór í vélritun viðtalanna var því ekki talinn vera illa nýttur, heldur þvert á móti. Því 

næst voru öll gögnin lesin vandlega yfir til að fá betri tilfinningu fyrir þeim,157 og gerðar voru 

athugasemdir þar sem við átti. Að því loknu voru gögnin kóðuð (e. coding) í  eigindlegu 

tölvuforriti sem kallast MAXQDA. Með eigindlegum tölvubúnaði (e.  qualitative software) er 

hægt að nota orðræðugreiningu til þess að túlka mynstur orðræðu og bera kennsl á lykilþemu í 

mismunandi textum. Markmið orðræðugreiningar er ekki að finna hinn eiginlega félagslega 

sannleika eða veruleika, heldur að þekkja orðræðuna og túlka hana í þeim textum sem eru efni 

greiningar.158  

Markmiðið með viðtölum þessarar rannsóknar var að fá innsýn inn í upplifun viðmælenda 

af kynjajafnrétti, bæði innan utanríkisþjónustunnar og af framfylgni jafnréttisstefnu íslenskra 

stjórnvalda. Einnig var reynt að sýna næmni fyrir því hvað ekki var nefnt, hverju viðmælendur 

svöruðu ekki.159 Gögnin voru greind niður í flokka, og farið var eftir viðtalsvísinum við 

sundurliðunina. Flokkarnir voru þrír og fjölluðu um bakgrunn viðmælenda, kynjajafnrétti í 

                                                
153 Sama heimild, 175. 
154 Ackerly og True, Doing Feminist Research in Political and Social Science, 208-209. „Discourse analysis seeks 

to analyze the meanings embedded in texts that reflect other discourses and indeed the broader discursive 

environment in which language constructs both meaning and power relations.“ 
155 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Um verklag við orðræðugreiningu,“ í Fötlun: Hugmyndir og aðferðir á nýju 

fræðasviði, ritstj. Rannveig Traustadóttir, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2006), 179. 
156 Sama heimild, 179 og 189 
157 Rosalind Gill, „Discourse Analysis,“ 177-179. 
158Ackerly og True, Doing Feminist Research in Political and Social Science, 209 og 213. 
159 Rosalind Gill, „Discourse Analysis,“ 180. 
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íslenskri utanríkisþjónustu og íslenska utanríkisstefnu og kynjajafnrétti. Sjá má niðurstöður 

kóðunarinnar og orðræðugreiningarinnar í í 4. kafla, en þar hefur heiti flokkanna verið breytt 

lítillega. 

Allar beinar tilvitnanir í viðmælendur voru skáletraðar og bókstafur viðkomandi viðmælanda 

(A-H) er settur inn í sviga neðan við tilvitnanirnar. Greinarmerkið hornklofar, eða:  [...], voru 

settir inn í beinar tilvitnanir þegar viðmælandi gerði hlé á máli sínu, til dæmis við það þegar 

rannsakandi skaut inn í orðum. Þess var gætt að orð viðmælenda yrðu ekki tekin úr samhengi 

með ósparri notkun greinarmerkisins. 
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4. Niðurstöður 

Þessi kafli er helgaður niðurstöðum rannsóknarinnar, sem byggja á hálfstöðluðum viðtölum 

við átta einstaklinga, fjóra karla og fjórar konur, sem öll starfa sem flutningsskyldir starfsmenn 

hjá íslensku utanríkisþjónustunni. Skiptist kafli þessi í þrjá undirkafla. Fyrsti undirkaflinn er 

um svör viðmælenda við spurningum tengdum fjölskylduaðstæðum þeirra. Helstu þrástef sem 

upp komu í þeim hluta voru neikvæð áhrif á starfsferil maka og stuðningur/stuðningsleysi við 

starfsfólk á póstum erlendis. Í öðrum hluta kaflans er umfjöllunarefnið kynjajafnrétti innan 

utanríkisþjónustunnar, um viðhorf viðmælenda til jafnréttismála. Áberandi þrástef þessa 

undirkafla voru um skipan kvenna í áhrifamiklar stöður og að konur eigi auðveldara með að fá 

framgang í starfi en karlar. Þriðji undirkaflinn fjallar um íslenska utanríkisstefnu og 

kynjajafnrétti, um viðhorf viðmælenda til meðal annars framfylgni jafnréttisstefnu íslenskra 

stjórnvalda á alþjóðavettvangi og heimafyrir, það er, meðal starfsfólks utanríkisþjónustunnar. 

Þemu þriðja kaflans voru Norðurlönd, smáríki, og mikilvægi þess að Ísland  standi við eigin 

jafnréttisskuldbindingar á alþjóðavettvangi. 

 

4.1. Bakgrunnur 

Til þess að fá betri innsýn í heim viðmælenda þá voru fyrstu spurningar viðtalanna tengdar 

bakgrunni þeirra. Allir viðmælendurnir átta höfðu lokið háskólaprófi og sjö þeirra tilgreindu  

meistaragráðu á ákveðnu fræðasviði, þar af fimm úr erlendum háskólum. Viðmælendurnir voru 

allir með umtalsverða starfsreynslu hjá íslensku utanríkisþjónustunni, með að minnsta kosti átta 

ára reynslu. Allur gangur var á því hvaða störfum viðmælendur gegna hjá utanríkisþjónustunni, 

fimm viðmælandanna sinna nú flutningsskyldum störfum á sendiskrifstofum (póstum) erlendis, 

hinir þrír starfa í utanríkisráðuneytinu sjálfu.  

Tvær seinustu spurningar bakgrunnshlutans má tengja við kynjajafnrétti bæði beint og óbeint 

en þær fjölluðu um áhrifin sem verða á starfsferli maka og samræmingu atvinnu- og 

fjölskyldulífs á póstum erlendis, og verður fjallað um þær í næstu tveimur undirköflum. 

 

4.1.1. Starfsferill maka: „það er ekkert alls staðar sem makar geta unnið“ 

Viðmælendur voru spurðir að því hvort að dvöl þeirra erlendis hefði jákvæð eða neikvæð 

áhrif á starfsferil maka þeirra. Þau jákvæðu áhrif sem nefnd voru tengdust því að heimavinnandi 

makar fá betri tækifæri en viðmælendur til þess að vera með börnunum sem heimavinnandi. 
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Flestir nefndu að dvölin erlendis hefði neikvæð áhrif á starfsferil maka þeirra og var það þrástef 

í svörunum.   

Náttúrulega sko almenn neikvæð áhrif í þeim skilningi að starfsferill 

hennar fer náttúrulega á hold [...] en svo kannski jákvæð í þeim skilningi að 

hún er búin að vera í rauninni heimavinnandi á kaupi. (Viðmælandi F)  

Viðmælandi H var á sömu nótum og sagði hann að því væri ekki að neita að dvöl 

erlendis hefði neikvæð áhrif á starfsferil maka, og að áhrifin gætu verið langvarandi. 

Að þegar fólk kemur heim aftur eftir kannski sex ár eða sjö ár og það er 

eyða í starfskránni, ferilskránni, að það semsagt að viðkomandi hafi ekki 

verið að vinna [...] að það er horft á það í neikvæðu ljósi sko [...] ef fólk ætlar 

að sækja um vinnu.  

Viðmælandi B sem á heimavinnandi mann sagði: „ það er kannski ekkert sérstaklega auðvelt 

fyrir maka að taka sér langt hlé frá störfum.“ Hún bætti því við að: hann getur auðvitað og 

hefur verið að skoða möguleika á vinnu [...] en það er ekkert alls staðar sem makar geta unnið. 

Viðmælandi E sagði áhrifin einfaldlega vera neikvæð og sagði möguleikana á starfi fyrir konu 

sína vera takmarkaða erlendis. 

Það hefur mjög neikvæð áhrif á sérstaklega háskólaborgara því að þeirra 

sko möguleikar á starfi erlendis þegar við erum send út sem fulltrúar 

utanríkisþjónustunnar eru takmarkaðir. 

Viðmælandi H átti konu með mjög sérhæfða menntun sem átti erfitt með að geta gegnt starfi 

sínu erlendis, meðal annars vegna tungumálaörðugleika. Auk þess þá ættu þau ungt barn og að 

það hefði verið val þeirra að hún væri heima með barninu fyrstu ár þess. Viðmælandi E vildi 

ekki fullyrða að áhrifin á starfsferil maka væru alltaf neikvæð, og bætti við að til væru leiðir til 

þess að draga úr neikvæðu áhrifunum, til dæmis með því að makinn yrði eftir heima á Íslandi 

og sinnti sínu starfi áfram. Viðmælandi G talaði um að mikið álag fylgdi því að vera maki 

flutningsskylds starfsmanns erlendis, og að það færi eftir einstaklingum hve vel þeir væru í 

stakk búnir til þess að takast á við aðstæður hverju sinni. 

Viðmælandi F minntist á að heimavinnandi makar njóti takmarkaðra réttinda, þrátt fyrir að 

sendistarfsmaðurinn fái greidda með makanum svokallaða staðaruppbót. 
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Þegar að makinn fer út á póst að þá er gott og blessað það er borguð 

einhver x upphæð, sko staðaruppbót með makanum, en það er ekki borgað 

neitt í lífeyrissjóð [...] þetta á náttúrulega við um alla maka diplómata að þeir 

borga ekki sko krónu með gati í lífeyrissjóð [...] það var verið að reyna að 

laga þennan halla fyrir nokkrum árum og þá voru gefnar út reglur um að 

borga hérna einhverja lága upphæð í lífeyrissjóð fyrir maka. 

Reglurnar, sem Viðmælandi F vísar í, eru reglur um eftirlaunasjóð flutningsskyldra 

starfsmanna utanríkisþjónustu Íslands frá árinu 2009. Í þeim segir: „Rök fyrir greiðslum [...] 

eru að vegna tíðra breytinga á búsetu er almennt ekki um það að ræða að makar geti stundað 

atvinnu eða komið sér upp lífeyrisréttindum þegar þeir fylgja mökum sínum, flutningsskyldum 

starfsmönnum utanríkisþjónustunnar, til starfa erlendis fyrir íslenska ríkið.“160 Reglur þessar 

kveða um að ár hvert skuli greiða maka flutningsskylds starfsmanns framlag sem nemi „11,5% 

af meðalgrunnlaunum félagsmanna í Félagi starfsmanna stjórnarráðsins og Félagi 

háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins.“161  

Viðmælandi F benti einnig á að eftir að heim til Íslands væri aftur komið þá hættu að berast 

staðaruppbótargreiðslur með konu hans. 

 

Þá þarf semsagt konan mín að fara að leita sér að vinnu og þá fær hún 

engar greiðslur lengur í gegnum í þetta staðaruppbótarkerfi og er semsagt 

með núll tekjur og það er ekkert gefið að þú gangir inn í starf, og 

atvinnuumhverfið á Íslandi er kannski ekki það besta núna, og það getur líka 

tekið tíma ef þú ert með sérhæfða menntun að landa starfi og það hefur verið 

í umræðunni hvort það sé ekki eðlilegt að maki fái einhverja svona greiðslu 

eftir að hann er kominn heim, einhverja þrjá mánuði eða eitthvað bara 

skilurðu meðan hún er að starta sér á íslenskum atvinnumarkaði.  

Hann sagði að þessi neikvæðu áhrif bitnuðu frekar á konum vegna þess að enn væru fleiri 

konur makar í utanríkisþjónustunni heldur en karlar. Viðmælandi A greindi frá því að maður 

hennar hefði þurft að segja upp starfi sínu til þess að geta fylgt henni erlendis. Hún sagði að 

eftir að konum hefði tekið að fjölga á vegum íslensku utanríkisþjónustunnar, og annarra 

                                                
160 Reglur um eftirlaunasjóð maka flutningsskyldra starfsmanna utanríkisþjónustu Íslands nr. 104/2009. 

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=93f234f8-0543-46ad-8ab4-1460e61e72be (sótt 26. mars 2015). 
161 Sama heimild. 

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=93f234f8-0543-46ad-8ab4-1460e61e72be
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utanríkisþjónustna, þá væri maki hennar ekki einn á báti því æ fleiri karlar væru heimavinnandi 

á meðan flutningstímabilið stæði yfir.  

Athyglisvert var að enginn viðmælanda nefndi sérstaklega jákvæð áhrif á starfsframa að vera 

maki sendistarfsmanns erlendis, heldur voru aðeins neikvæð áhrif þess nefnd. Þau jákvæðu 

áhrif sem voru þó nefnd, voru sem fyrr sagði ekki jákvæð í skilningi starfsferils, heldur í garð 

fjölskyldunnar. 

 

4.1.2. Um samræmingu atvinnu og fjölskyldulífs: „Þú verður að sjá til þess að allt virki 

fyrir þau.“  

Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvernig þeim hafi tekist að sameina annars vegar 

fjölskyldulífið og hins vegar starfið þá mátti í orðræðu viðmælenda finna að stuðningur eða 

stuðningsleysi hafi ýmist neikvæð eða jákvæð áhrif á samræminguna, og sömuleiðis vinnutími, 

og ferðalög utan hefðbundins vinnutíma.  

Viðmælandi C sagði samræmingu atvinnu- og fjölskyldulífs  hafa gengið ágætlega, og að 

það hafi markast af því að hún hafði verið starfandi í einu Norðurlandanna. Vinnutíminn hafi 

verið stuttur og aðstæður hafi gert ráð fyrir ólíkum fjölskyldumynstrum, en svo sé alls ekki 

raunin alls staðar.  

Það er að segja til dæmis allir leikskólar loka klukkan þrjú í Brussel [...] 

en allir vinna til sex og þetta er í raun og veru hugsað bara þannig að 

mamman sé heimavinnandi [...] og geti sett barnið í leikskóla um tíma [...] á 

meðan hún gerir eitthvað annað.  

Viðmælandi C talaði um að mamman sinnti kannski hlutastarfi: „eða fer bara í löns eða 

eitthvað.“ Í borgum eins og í Brussel í Belgíu, benti Viðmælandi C á að ekki sé tekið tillit til 

annarra aðstæðna en þeirra sem falli undir það fjölskyldumynstur að annað foreldrið sé 

heimavinnandi eða í hlutastarfi, samfélagið taki til dæmis ekki tillit til einstæðra foreldra og 

þarfa þeirra, eins og sé frekar gert á Íslandi. 

Það er heldur ekki tekið tillit til fjölskyldulífs þannig að það sé reynt að 

stytta vinnutímann og stytta hádegisverðinn og fara fyrr heim eða eitthvað 

slíkt, það er bara ekki. 

Viðmælandi C bætti því við að í nú væri í auknum mæli komið til móts við fjölskyldufólk 

innan íslensku utanríkisþjónustunnar. Viðmælandi A sagði samræmingu atvinnu- og 
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fjölskyldulífs ekki vera öðruvísi í utanríkisþjónustunni heldur en annars staðar, og sagði hún 

það vera púsluspil fyrir alla foreldra sem væru með ung börn að samræma hlutina. Hún bætti 

því við að þetta gæti auðvitað verið flókið, væru mörg börn inn í myndinni, en það væri alltaf 

hægt að fá aðstoð, til dæmis með að fá au-pair inn á heimilið, og ef karlinn er heima með börnin 

þá sé það aðeins tímabundið, áður en börnin fá inni í skóla eða leikskóla.  

Viðmælandi D sagði frá því að meðan hún starfaði erlendis á pósti hafi hún haft au-pair sér 

til aðstoðar, meðal annars vegna þess hve vinnudagarnir voru langir og óhentugir 

fjölskyldufólki. Hún sagðist ekki hafa getað treyst á mann sinn vegna eðlis starfs hans, og 

öryggisnet fjölskyldu sem hefði verið til staðar á Íslandi var ekki að gæta. Viðmælandi D bætti 

því við að það væri algengt í borgum erlendis að næstu nágrannar komi í stað fjölskyldunnar. 

Viðmælandi B sagði samræminguna hafa gengið ágætlega, og sagðist hún ekki hafa orðið vör 

við neinar hömlur á sínum framgangi í starfi á grundvelli þess að eiga fjölskyldu. 

Kvenkyns viðmælendurnir A, C og D nefndu allar stuðning sem áhrifaþátt í samæmingu 

atvinnu- og fjölskyldulífs, og gat sá stuðningur birst í ýmsum myndum, sem fjárhagsstuðningur, 

skilningur á aðstæðum frá utanríkisþjónustunni, stuðningur fjölskyldu og vina, eða au-pair 

barnfóstra. Karlkyns viðmælendurnir F og H nefndu vinnutíma og ferðalög sem áhrifaþætti á 

samræmingu atvinnu- og fjölskyldulífs. Viðmælandi F sagði að samræmingin gengi misvel eftir 

einstaklingum, og að starfinu fylgdu skyldur sem takmörkuðu samverustundir með maka og 

börnum. 

Sko það er náttúrulega voða einstaklingsbundið eftir fólki en ég myndi 

segja sem dæmi, og ég held að það sé bara sko partur [...] af þessari vinnu 

hérna, er að þú þarft að mæta í semsagt boð sem eru eftir lok hefðbundins 

vinnutíma og þá oft á milli 5 og 7 [...] ég get ekki farið að munstra konuna 

mína í að koma í boð milli 5 og 7 og þurfa alltaf að vera að redda pössun.  

Hann sagðist líka stundum þurfa að ferðast vegna starfsins sem einnig hefði áhrif á gæði 

fjölskyldulífsins. Viðmælandi H hafði aðra sögu að segja um vinnutengd ferðalög: „ég er mjög 

í rauninni heppinn að því leytinu til að sko ég þarf ekki að ferðast mikið,“ og sagðist hann hafa 

þurft að ferðast mun meira, og vinna oftar frameftir þegar hann var heima á Íslandi heldur en 

hann þurfi að gera erlendis. En á móti kom að á Íslandi hafði hann stuðningsnet fjölskyldu sem 

er ekki til staðar erlendis.  

Viðmælandi E sagði að til þess að fólki geti gengið vel sem sendistarfsmenn erlendis þá þurfi 

fyrst að gæta þess að fjölskyldumálin séu í lagi áður en menn hugi að starfinu.  
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Þú verður að sjá til þess að allt virki fyrir þau  [...] áður en að maður í 

raun og veru getur farið að fókusera á vinnuna sína [...] forgangsatriðin eru 

að sjá til þess ef að krakkar eru að fara í lókal skóla eða alþjóðlega skóla að 

það gangi og þau séu að aðlagast og að það séu engin vandamál [...]að 

hjálpa makanum við að leysa úr þessum daglegu, bara venjulegu 

vandamálum.  

Hann taldi tungumálaörðugleika geta verið vandamál, sem geti erfiðað makanum að sinna 

daglegum störfum sínum. Viðmælandi F tók undir það og sagði:  

persónulega finnst mér það rýra mest lífsgæðin, að það er, þegar þú ert á 

pósti og þar sem þú ert í rauninni handicap með sko að eiga samskipti við 

heimafólk.   

Þó að það sé hægt að tala ensku í vinnunni, bætti Viðmælandi F við, þá komi kannski upp 

vandamál tengd tungumálaörðugleikum, makinn getur kannski ekki hringt, það sé þó 

mismunandi eftir löndum hve erfitt það getur reynst að aðlagast samfélaginu. 

Í svörum kvennanna mátti frekar heyra að það skipti máli að hafa stuðning úr öllum áttum 

til þess að það sé hægt að sinna starfi sínu, en í svörum karlanna bar frekar á því að vinnutíminn 

væri stundum óhentugur fjölskyldufólki, og innihéldi ferðalög. Þemu þessa hluta eru því 

stuðningur/stuðningsleysi og vinnutími/ferðalög, og við þau má tengja staðsetningu og 

tungumálaörðugleika sem þætti sem einnig hafa áhrif á samræmingu atvinnu- og fjölskyldulífs.  

 

4.2. Kynjajafnrétti í íslenskri utanríkisþjónustu 

Allir viðmælendurnir átta fengu spurningu um hvað kæmi upp í huga þeirra þegar þeir 

hugsuðu um hugtakið kynjajafnrétti. Svörin voru nokkuð keimlík, flestir nefndu sömu tækifæri 

fyrir einstaklinga óháð kyni þeirra, þó var blæbrigðamunur á því hvaða merkingu 

viðmælendurnir lögðu í hugtakið.  

Skýring Viðmælanda H á hugtakinu var stutt og laggóð og sagði hann: „jöfn tækifæri og jöfn 

staða kvenna og karla í rauninni.“ Viðmælandi A sagði hið sama, en hún bætti því við að kynin 

ættu að fá möguleika á því að rækta sín áhugamál og hæfileika og að ná þangað sem þau langar 

til í lífinu. Viðmælandi C sagði: „já bara semsagt að sá munur sem er á kynjunum valdi því 

ekki að tækifæri þeirra verði ólík.“ 
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Einnig var rætt um jafnréttishugtakið í víðara samhengi:  

Og svo er þetta náttúrulega, í víðtækara samhengi á það við í samfélaginu 

almennt að almenningur fái að óháð að njóta sín eins og þeir eru [...]án þess 

að þurfa að líða fyrir það [...] að vera af einhverju ákveðnu kyni. 

(Viðmælandi G) 

Jafnréttislöggjöf sem og menningin í samfélaginu voru einnig til umræðu: 

Þá bæði svona[...] opinberlega með löggjöf og reglum, en líka þannig að 

hérna að það sé reynt að hamla því sem er svona kannski innbyggt í menningu 

og kúltúr sem er oft svolítið sem að [...]ekki leynt, en það er hérna oft erfiðara 

að átta sig á því [...] tökum bara bleiku deildirnar í leikföngunum sko. 

(Viðmælandi B) 

Viðmælendur D og F, sem eru kona og karl, lögðu áherslu á að jafnrétti kynjanna gengi í 

báðar áttir, að jafnrétti væri hugsað bæði fyrir konur og karla. Viðmælandi D sagði að sér fyndist 

ekki eiga að þurfa að spyrja sjálfa sig eða aðra um kyn. Viðmælandi F nefndi að sumir af eldri 

kynslóðinni ættu erfiðara með að taka tillit til málefnisins. 

  Og svo kannski er það bara mín persónulega tilfinning að maður skynjar 

svolítið svona hjá eldri kynslóð karla að menn eru að fussa svolítið yfir þessu.  

Í því samhengi talaði hann um að Ísland væri að gera sig gildandi á sviðum tengdum 

kynjajafnrétti, til dæmis í baráttunni gegn fistúlu í Afríku sunnan Sahara og í Suðaustur-Asíu162 

sem væri erfiðara fyrir eldri kynslóðir að horfast í augu við. 

Mér finnst sérstaklega í svona málefnum þar sem að manni finnst sko að 

eldri kynslóðin hefur ekki svona, kannski finnst þeim erfitt að ræða þetta, en 

maður skynjar svona hjá sumum af eldri kynslóðinni að það hnussar smá í 

þeim. Ég held að þetta sé samt viðhorf sem sé að breytast.  

 

                                                
162 Fistula Foundation, „Fast Facts & FAQ,“ fistulafoundation.org, https://www.fistulafoundation.org/what-is-

fistula/fast-facts-faq/ , (sótt 2. apríl 2015). Fistúla er algengt heilbrigðisvandamál kvenna í þróunarlöndum 

sunnan Sahara eyðimerkurinnar og í Suðaustur-Asíu. Fistúla lýsir sér þannig að hola myndast ýmist milli 

legganga og endaþarms, eða milli legganga og þvagblöðru. Þetta gerist einna helst við barnsfæðingu eða við 

nauðgun. Tiltölulega auðvelt er að laga fistúlu, en sé ekkert að gert veldur hún oft útskúfun kvenna úr samfélagi 

þeirra þar sem henni fylgir mikil skömm. Sjá einnig heimasíðu Fistula Foundation á ofangreindu veffangi. 

https://www.fistulafoundation.org/what-is-fistula/fast-facts-faq/
https://www.fistulafoundation.org/what-is-fistula/fast-facts-faq/
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Viðbrögð Viðmælanda E við spurningunni voru nokkuð ólík viðbrögðum hinna 

viðmælendanna, þar sem hann talaði meira um hugtakið útfrá starfi utanríkisþjónustunnar að 

jafnréttismálum.  

Hugtakið sem kemur upp í mínum huga er „ójafnrétti“ [...] það er það 

fyrsta sem kemur upp í minn huga, það er, ég verð auðvitað bara [...] mjög 

mikið var við það, að það ríkir mikið ójafnrétti á þeim vettvöngum sem við 

erum að starfa, maður sér það.  

Til að skýra svar sitt nánar þá sagði hann að jafnrétti kynjanna hefði ekki enn náð 

fram: 

þannig að ég svona eins og flestir, þá finnst manni hlutirnir í lagi en svo 

þegar maður fer að skoða það þá eru þeir ekki í góðu lagi [...] og við tölum 

gjarnan um það að við séum á góðum stað en við erum ekkert á réttum stað, 

við erum ekki búin að ná jafnrétti.  

 

4.2.1. Um kynjajafnrétti í utanríkisþjónustunni: „Ég held að það sé formlegt 

kynjajafnrétti.“  

Viðmælendurnir átta voru spurðir hvort að þeir héldu að staða kynjanna væri jöfn innan 

utanríkisþjónustunnar. Þeir höfðu skiptar skoðanir á því, en flestir voru sammála um að þó að 

margt hefði verið gert til þess að jafna hlut kynjanna hjá utanríkisþjónustunni þá mætti ekki 

taka þeim árangri sem sjálfsögðum hlut og var ekki að sjá að annað kynið hallaðist frekar að 

því að það væri jafnrétti eða ójafnrétti innan þjónustunnar. 

Utanríkisþjónusta Íslands hefur á undanförnum árum lagt áherslu á jafnréttismál. Árið 2009 

gaf utanríkisráðuneytið út jafnréttisáætlun sem var undirrituð af þáverandi utanríkisráðherra og 

ráðuneytisstjóra. Í jafnréttisáætluninni er meðal annars greint frá því að þegar að kemur að 

stöðuveitingum og framgangi í starfi skuli aldrei mismuna eftir kynferði, og að þegar skipa eigi 

í ráð, nefndir og stjórnir á vegum ráðuneytisins skuli leitast við að hafa kynjahlutföllin sem 

jöfnust. Auk þess kemur fram að sömu laun skuli greiða fyrir sambærileg störf óháð kyni, og 

að gera skuli starfsmönnum kleift að samræma fjölskyldulíf sitt og starf, þar sem bæði kynin 

eru hvött til þess að taka fæðingarorlof.163 

                                                
163 Utanríkisráðuneyti Íslands, Jafnréttisáætlun utanríkisráðuneytisins, 

http://www.utanrikisraduneyti.is/media/PDF/Jafnrettisaaetlun__juni2009.pdf , (sótt 18. febrúar 2015). 
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Viðmælandi H sagði að það væri formlegt kynjajafnrétti í utanríkisþjónustunni og nefndi 

hann þar skipanir í stjórnunarstöður sem dæmi:  

Í ákvarðanatöku þegar verið er að [...] semsagt skipa fólk í 

stjórnunarstöður [...] þá er mjög oft horft til þess að jafna hlut karla og 

kvenna, þegar kemur að sendiherraskipunum þá hefur þetta yfirleitt svona 

undanfarin ár verið mjög augljóst [...] það er leitast við að skipa karla og 

konur þó það hafi ekki verið í síðustu skipun.  

Viðmælandi E taldi að jafnrétti hefði ekki verið náð:  

nei ég held að það sé ekki en ég held að það sé hinsvegar verið að reyna 

að laga það, ég held það sé búið að gera margt til þess að reyna að laga það 

[...]og jákvæð mismunun hefur til dæmis verið, maður hefur séð hana, og ég 

held að það sé eitt af því sem að er nauðsynlegt ef þú ætlar að gera það á 

annað borð. 

Hann sagði þess utan að utanríkisþjónustan hefði til að mynda tekið framförum bara á síðustu 

tíu árum. Viðmælandi G hafði svipaða sögu að segja. 

 Auðvitað er kynjajafnrétti á mörgum sviðum í íslenskri utanríkisþjónustu 

og auðvitað getur utanríkisþjónustan gert betur á mörgum sviðum líka [...] 

eins og á væntanlega við á öllum vinnustöðum, að við getum staðið okkur vel 

í almennt, en svo geta verið einstaka atriði sem þarf alltaf að bæta, þetta er 

aldrei fullkomið þannig að það þarf oft örugglega eitthvað að pússa til.  

 

Viðmælandi A sagðist telja að jafnrétti væri til staðar og sagði hún reynslu sína hafa verið 

jákvæða í utanríkisþjónustunni, hún hafi séð konur ná framgangi og hafa haft marga kvenkyns 

yfirmenn. Viðmælandi F var á þeirri skoðun að það mætti ekki taka jafnrétti sem 

„selvfølgelighed“ og fannst honum að það þyrfti að taka kynjajafnrétti útúr jöfnunni sem 

sérstakan þátt. 

 

þá er ég að horfa í misvægið milli karla og kvenna innan 

utanríkisþjónustunnar, að þar hugsa ég að allavega enn sem komið er sé 

mikilvægt að halda þessu sjálfstæðu þannig að það gleymist ekki.  
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Viðmælandi C talaði um þá tilfinningu sína að dulið misrétti gæti verið til staðar þegar kæmi 

að mannaráðningum í utanríkisþjónustunni. Tilfinning hennar, sem var ekki hægt að sanna með 

áþreifanlegum gögnum, byggði á því að karlar væru frekar ráðnir til þjónustunnar inn á stig tvö, 

eða sem sendiráðunautar, en konur frekar inn á stig eitt, sem sendiráðsritarar.164  

Þetta náttúrulega tengist launamisrétti um leið því það eru bara hærri laun 

fyrir sendiráðunauta, en sko alltaf þegar er talað um launamisrétti í þessu 

ráðuneyti þá eru skoðaðir allir sem að bera sama titil [...] og eftir kyni og þá 

kemur í ljós að allir sem að bera sama titil þeir eru með sambærileg laun [...] 

en þetta kemur bara öðruvísi fram, eins og í þessu að þeir koma frekar inn 

[...] á þetta stig tvö.  

Hún benti einnig á að karlar færu oftar hraðar á milli stiga, og sérverkefni í ráðuneytinu, sem 

til dæmis tengjast formennsku í ákveðnum alþjóðasamtökum eða slíku, falli frekar körlum í 

skaut, sem stundum auðveldaði þeim framgang í starfi, því stæðu þeir sig vel í sérverkefnunum 

væri eftir þeim tekið af yfirmönnum.  

Viðmælendur D og B töldu að líta þyrfti á jafnréttismálin í sögulegu ljósi. Viðmælandi B 

nefndi þar sögulegan halla á stöðuveitingum, þrátt fyrir að hún teldi að jafnrétti væri til staðar í 

utanríkisþjónustunni.  

 

Já ég held að það sé, og þó að það kannski sjáist ekki alveg í toppstöðunum 

þá er það svona kannski sögulegur halli [...] og mér hefur fundist góðir 

starfsmenn sem hafa verið að vinna sig upp, eða eru að vinna sig upp núna, 

og á svipuðum tíma og ég eða eftir það vera að fá alveg sömu tækifæri, svo 

er auðvitað ákveðinn kúltúr held ég á öllum vinnustöðum sem snýr að því sko 

hversu menn sitja lengi við, hvað þeir eru tilbúnir að sækjast eftir hlutum og 

svoleiðis, sem er kannski meira eitthvað sem tengist kúltúr í þjóðfélaginu 

yfirleitt sko [...] hversu grimmur ætlarðu að vera að sækja þitt? 

 

Hún talaði einnig um að þetta hefði verið öðruvísi á árum áður.  

Hitt er ég ætla nú svosem ekki að fullyrða hérna að fyrr á árum hafi þetta 

ekki verið þannig að hérna allskonar, sérstaklega alls konar körlum hafi verið 

                                                
164 Lægst setta diplómatíska stöðuheitið innan íslensku utanríkisþjónustunnar er sendiráðsritari, þá 

sendiráðunautur, sendifulltrúi og loks sendiherra. 
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sparkað upp og [...] svona unnið hérna á tímanum bara, en eins og bara 

sendiherrastöðurnar þar er auðvitað bara sögulegur kynjahalli [...] sem að 

svona fer smátt og smátt að leiðréttast en greinilega tekur tíma.  

Viðmælandi D var sammála Viðmælanda B um að jafnréttismál tækju tíma að síast inn og 

nefndi þar fæðingarorlofsmál úti á sendiskrifstofum erlendis sérstaklega sem dæmi. Það 

hljóðaði svo að í lok 20. aldar þótti ekki vera hefð fyrir því að starfmenn utanríkisþjónustunnar 

tækju fæðingarorlof úti á pósti. Þetta hefði verið erfitt, og væri jafnvel ennþá stundum erfitt 

fyrir starfsfólk að taka út fæðingarorlof sitt vitandi það að ekki yrði ráðinn starfsmaður til 

afleysingar nema kannski hluta orlofsins, og að vinnuskyldur þeirra myndu lenda á öðru 

starfsfólki. Þetta bitni á báðum kynjum, og sagði hún að það þyrfti að gera betur ráð fyrir 

tímabundinni fjarveru starfsfólks frá vinnu í kostnaðaráætlunum. Þetta tók Viðmælandi H undir. 

 

það er líka sem skiptir miklu máli að hérna þegar verið er að taka 

ákvarðanir um flutninga og annað þvíumlíkt að þá er ekki horft á það með 

sko þeim augum að það sé ódýrara að senda karl eða konu [...] skilurðu 

vegna barnsfæðinga og annað þvíumlíkt, heldur er bara tekin fagleg 

ákvörðun um hver passar í starfið og hitt er svo bara í rauninni hlutir sem að 

verður að gera ráð fyrir í ráðningarsamningnum, það er mín upplifun.  

 

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvað mætti bæta í jafnréttissmálum innan 

utanríkisþjónustunnar og um mikilvægi jafnréttis innan hennar, þá nefndu þeir helst 

fjölskylduaðstæður, sem rímuðu að mörgu leyti við þau svör sem komu upp í bakgrunnshluta 

niðurstöðukaflans (sjá hér að ofan í undirköflum 4.1.1. og 4.1.2.) en þar komu upp svipuð þemu. 

Þemun tengdust neikvæðum áhrifum á starfsferil maka útsendra starfsmanna, stuðningur við 

starfsmenn utanríkisþjónustunnar á póstum erlendis, sem og vinnutími. Utanríkisráðuneytið gaf 

út fyrrnefnda jafnréttisáætlun árið 2009, en árið 2007 kom út svokölluð fjölskyldustefna 

utanríkisráðuneytisins. Í henni segir meðal annars: „Utanríkisráðuneytið hefur það að markmiði 

að starfsumhverfi þess sé fjölskylduvænt og að tekið sé tillit til hagsmuna fjölskyldunnar þegar 

ákvarðanir eru teknar um rekstur utanríkisþjónustunnar og starfsmannastjórn.“165 Auk þess var 

tekið fram að: „jafnrétti kynjanna er mikilvægur þáttur í að tryggja velferð fjölskyldunnar.“166 

                                                
165 Utanríkisráðuneyti Íslands, Fjölskyldustefna utanríkisráðuneytisins, 

http://www.utanrikisraduneyti.is/media/PDF/Fjolskyldustefna_utanrikisraduneytisins,_april_2007.pdf , (sótt 18. 

febrúar 2015. 
166 Sama heimild. 

http://www.utanrikisraduneyti.is/media/PDF/Fjolskyldustefna_utanrikisraduneytisins,_april_2007.pdf
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Viðmælandi A sagði það mikilvægt að vera alltaf á tánum þegar kæmi að jafnréttismálum. 

Viðmælandi B nefndi að það mætti auka stuðning og skilning á starfsmöguleikum fyrir maka á 

póstum erlendis, og þegar heim er komið.  

Það er alveg klárt að það er erfiðara fyrir karlmenn sem maka að taka sér 

fullt leyfi frá störfum, fá enga vinnu erlendis og vera einhvernveginn 

heimavinnandi húsfreyja í mörg ár [...] koma svo heim og ætla að komast inn 

í starf aftur, þannig að svona þessi kannski stuðningur við að komast í vinnu 

eða skilningur á því að það þurfi að hérna reyna að tryggja það að það séu 

möguleikar fyrir makana hvort sem að þeir séu konur eða karlar [...] sem 

vilja nýta sína hæfileika erlendis. 

Hún sagði að íslenskt þjóðfélag gerði greinarmun á kröfum til maka eftir kyni þeirra. 

 

ef að ég væri að fara út sem maki þá væri fólk ábyggilega hérna [að] 

samgleðjast mér fyrir, nú gæti ég bara slakað á á meðan, eða verið með 

börnin og nýtt tímann sko, en maðurinn minn er sko spurður aftur, „og hvað 

ætlar þú að gera?“    

 

Viðmælandi H sagði að flutningsskyldunni fylgdu þær skyldur að flytjast til innan 

þjónustunnar, og að það félli ekki alltaf að íslensku nútímasamfélagi. 

þar sem að þú ert með sem er náttúrulega normið í dag að báðir 

einstaklingar séu út á vinnumarkaðnum [...]að þá er ég að tala um kollega 

mína sem eru konur [...] að það er oft tekin, ég held að fjölskyldan taki 

stundum ákvörðun um það að vilja ekki flytjast frá Íslandi af því að 

karlmaðurinn er í vel launuðu starfi.  

Viðmælandi F nefndi sömuleiðis að það væri ekki eins eftirsóknarvert að vera maki og það 

var einu sinni, og það höfði ekki til allra að segja upp sínu starfi til þess að fylgja makanum 

erlendis. Á hinn bóginn nefndi hann að ef til vill mætti gera starfsumhverfið meira aðlaðandi 

fyrir bæði kynin því enn væri að mörgu leyti til staðar í samfélaginu þessi tvöfaldi vinnudagur 

kvenna. 
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Manneskja sem er í utanríkisþjónustunni og þarf að vinna langan 

vinnudag að hún er ekkert að gera það ef að karlinn sýnir ekkert svigrúm, 

það er ekki bara þannig að konur verða líka að geta unnið frameftir, þú veist 

þegar að það reynir á.  

 

Viðmælandi H sagði það mikilvægt að utanríkisþjónustan héldi áfram að taka tillit til ólíkra 

fjölskylduaðstæðna starfsfólksins.  

Mér finnst kannski bara mikilvægt að þjónustan bæti sig og haldi áfram 

að bæta sig í því að að sko að starfsmannareglurnar taki mið af kostnaði sem 

getur komið til úti á pósti [...] sem getur komið í veg fyrir að, til dæmis eins 

og ef þú ert með einstæða móður sem er úti á pósti þá þarf hún að augljóslega 

meiri stuðning [...]heldur en hérna semsagt ef fólk er tvö saman  

Og bætti við: „ég held að það sé svona það sem maður þarf að passa sig að taka 

mið af [...] ef menn vilja bjóða upp á jöfn tækifæri.“ 

Viðmælandi B taldi það skipta máli fyrir aukið jafnrétti innan utanríkisþjónustunnar að 

fæðingarorlof feðra komust í gagnið, að þá hafi staða kvenna batnað. 

 

Þegar fyrstu karlmennirnir voru að taka fæðingarorlof úti á pósti með 

heimavinnandi maka, það vakti töluverðan urg í yfirstjórn ráðuneytisins á 

sínum tíma og það að þessir strákar skyldu gera þetta, að þeir skyldu taka sér 

sína tvo eða þrjá mánuði eða hvað þeir gerðu [...] samt með heimavinnandi 

maka sko [...] skipti rosalega miklu máli fyrir okkur konurnar í þjónustunni. 

[...] að það væri ekki þannig að ef þú sendir konu út á póst, „æji hún gæti 

orðið ólétt og dottið í fæðingarorlof og það kostar peninga að senda einhvern 

til að leysa af,“ heldur bara er það sama hvern þú sendir út það getur hvort 

sem er fólk á þessum aldri sem er á barneignaaldri tekið fæðingarorlof, og 

það þarf þá bara að gera ráð fyrir því.  

 

Hún bætti við að það hefði ekki bitnað á þeim körlum, sem fyrstir tóku sér fæðingarorlof, í 

framgangi í starfi. 

Viðmælandi E talaði um jákvæða mismunum sem eina leið til að jafna stöðu kynjanna í 

utanríkisþjónustunni.   
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 maður hefur séð það sem maður túlkar jákvæða mismunun, og ég held að 

það sé ein leiðin sem þarf að fara til að leiðrétta þetta vegna þess að við búum 

ekki við jafnrétti.  

Samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla frá árinu 2008 er kveðið á 

um sértækar aðgerðir eða svokallaða forgangsreglu, „sem ætlað er að bæta stöðu eða auka 

möguleika kvenna eða karla í því skyni að koma á jafnri stöðu kynjanna á ákveðnu sviði þar 

sem á annað kynið hallar. Þar getur þurft tímabundið að veita öðru kyninu forgang til að ná 

jafnvægi.“167 Í jafnréttislögum er ekki talað um jákvæða mismunun (e. positive discrimination), 

en samkvæmt skilgreiningu Þorgerðar Einarsdóttur frá árinu 2004 er: „jákvæð mismunun þegar 

einstaklingur af því kyni sem hallar á er ráðinn í starf, að uppfylltum lágmarksskilyrðum, jafnvel 

þótt hæfari einstaklingur af hinu kyninu sé meðal umsækjenda."168 Það ber að ítreka að 

forgangsregla jafnréttislaga frá árinu 2008 og jákvæð mismunun eru ekki einn og sami hluturinn 

þó svo geti í fljótu bragði virst. 

Viðmælanda D fannst margt hafa verið gert til að auka jafnréttið innan utanríkisþjónustunnar 

og nefndi hún sérstaklega sem jákvæðan hlut það að hlutföll kynjanna í stjórnum, ráðum og 

nefndum á vegum utanríkisráðuneytisins skuli vera jöfn, en sagði þó viðhorf vera lengi að 

breytast og tæki það lengri tíma en innleiðing laga og reglna. Hún tók þar sem dæmi  neðri lög 

diplómatískra starfsmanna utanríkisþjónustunnar, þar sem kynjahlutföll eru frekar jöfn í stöðum 

sendiráðsritara og sendiráðunauta, en mjög svo ójöfn í sendiherrastöðunum og í yfirstjórn 

ráðuneytisins þar sem karlar eru í yfirgnæfandi meirihluta. Þann kynjahalla megi kannski afsaka 

að sumu leyti með því að það taki tíma að innleiða reglur og samþykktir, en hafi í þessu tilfelli 

tekið furðu langan tíma, sem sé eiginlega óafsakanlegt.  

Stuðningur sá sem viðmælendur nefna í svörum sínum er einkum stuðningur við maka að fá 

starf við hæfi, stuðningur fyrir bæði kynin, og þá sérstaklega konur, þar sem gert er ráð fyrir 

svigrúmi fyrir fólk til þess að geta unnið yfirvinnu með tilliti til fjölskylduaðstæðna. Einnig 

kom fram mikilvægi þess að utanríkisþjónustan beiti áþreifanlegri aðferðum til þess að brúa 

jafnréttisbilið milli kynjanna.  

 

                                                
167 Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2008.010.html, (sótt. 2. apríl 2015). 
168 Þorgerður Einarsdóttir, „Opið bréf til Árna Magnússonar ráðherra jafnréttismála,“ Morgunblaðið, 27. ágúst 

2004. 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2008.010.html
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4.2.2. Vægi kyns fyrir starfsferilinn 

Þegar viðmælendur voru spurðir um það hvort að þeir teldu að kyn þeirra hefði skipt máli 

fyrir starfsferil þeirra hjá utanríkisþjónustunni þá sögðu Viðmælendur F, G og A kyn sitt ekki 

hafa skipt máli fyrir starfsferil þeirra. Viðmælendur E, B, C, H og D  sögðu kyn sitt hinsvegar 

hafa  haft haft áhrif, en þó á mismunandi hátt. Athygli vakti að sumir viðmælendur töldu kyn 

ekki skipta eins miklu máli fyrir framgang í starfi og hafi gert áður fyrr. 

Viðmælandi C sagðist hafa tekið ákvarðanir út frá kyni, sem gæti hafa haft áhrif á framgang 

hennar í starfi, og sagði vinnustaðinn vera nokkuð gamaldags.   

þetta er gamaldags vinnustaður  [...]og þetta hierarchy og svona þetta er 

náttúrulega nú mikið að fade-a út allsstaðar, en þetta er mjög ríkt hér ennþá, 

og þetta er svona, það er svona kallakúltúr hérna sko.  

Hún bætti því við að sér fyndist að það ætti væri hægt að ræða málefni á vinnutíma, ekki 

seint á kvöldin, eða jafnvel á ferðalögum erlendis. Ekki sé það á færi allra starfsmanna að geta 

það. Hið pólitíska umhverfi vinnustaðarins geri það að verkum að ráðherrar safna einkum að 

sér ákveðinni „kreðsu“ embættismanna sem hann eða hún treystir best, og hinum sem utan 

kreðsunnar standa er síður hampað með framgangi. Viðmælandi H sagði að kyn sitt hafi skipt 

máli að því leytinu til að hann hafi haft sveigjanleika til þess að vinna yfirvinnu þegar hann hóf 

störf hjá utanríkisþjónustunni: 

þá var ég sveigjanlegri, ég gat unnið unnið lengur en til dæmis stelpurnar 

sem voru á svipuðum aldri og ég að byrja [...] þar með gat ég þú veist unnið 

aðeins meira og þannig náð betri tengslum kannski og skapað mér sterkari 

stöðu.  

Viðmælandi D sagði að í upphafi starfsferils hennar hjá utanríkisþjónustunni þá hafi kyn 

hennar skipt máli, sem byggði á því að þegar hún var ráðin inn í utanríkisþjónustuna þá hafi 

hún fengið prik fyrir að vera kona. Svar Viðmælanda B var í svipuðum dúr. 

 

þegar er farið að horfa á þessi jafnréttismál og horft á þennan gríðarlega 

halla sem er í æðstu stöðunum [...] þá auðvitað spillir það auðvitað ekkert 

fyrir að vera kona sem er komin í næstefsta þrepið sko [...] vegna þess að 

samkeppnin, ef þú ert að horfa á að reyna að jafna kynjahlutföllin þá eru 

kannski 20 karlmenn og fimm konur sem eru í þessu næstefsta þrepi sem bíða 

eftir framgangi.   
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Viðmælandi E sagði því ekki að neita að kyn hans hafi skipt máli: 

það hlýtur að vera, þó að ég hafi ekki upplifað það þannig að kyn mitt hafi 

skipt máli, þá held ég að við höfum bara færst svo langt á þessum tíma til 

jafnréttis að ég efast, það væri voðalega einfalt, ég væri einfaldur eða naive 

ef ég ætlaði að halda því fram að kyn mitt hefði ekki skipt máli, þannig að ég 

held að það hafi skipt máli þó að ég hérna gjarnan myndi vilja það hefði ekki 

gert það, og ég segi það, vegna þess að ef ég segði að það hefði ekki skipt 

máli þá væri ég að segja að það hefði ekkert breyst [...] og það er bara ekki 

þannig.  

Viðmælandi C talaði um að lokum að ráðuneytið hefði á tímabili rekið ákveðna 

ráðningarstefnu þar sem jafnréttissjónarmið hefðu verið höfð að leiðarljósi þegar skipaðir voru 

sendiherrar. Sú stefna væri ekki lengur við lýði í ljósi þess að stefnan hafi ekki verið notuð við 

síðustu skipanir, en henni þætti æskilegt að halda jafnréttissjónarmiðunum inni við 

sendiherraskipanir. 

Næst voru viðmælendur spurðir að því hvort þeim fyndist að það væri erfiðara fyrir konur 

eða auðveldara fyrir karla að fá framgang innan utanríkisþjónustunnar. Þrástef sem mátti finna 

í svörum viðmælenda var það að nú á dögum væri ekki erfiðara fyrir konur að komast í 

framgang, heldur erfiðara fyrir karla ef eitthvað væri.  

 Viðmælandi F sagði að erfiðleikar kvenna á að komast í framgang heyrðu sögunni til:  

   

Ég hugsa að það hafi verið þannig í gamla daga, en það var þegar þú varst 

bara eingöngu með karla [...] mín skynjun er sú í dag, að ég held að því marki 

sem að það gengur, miðað við semsagt hérna kúltúrinn innan 

utanríkisþjónustunnar, þá held ég að klárir og duglegir einstaklingar [...] fái 

framgang óháð [því] hvort þeir eru karl eða kona.  

 

Viðmælandi A tók undir skoðun Viðmælanda F og sagði hún að framgangur í starfi væri oft 

undir einstaklingunum sjálfum komið, hversu hart þeir væru tilbúnir að leggja að sér til að 

komast áfram. Svör Viðmælanda H og G voru í takt við svör Viðmælanda A. 

Ekki í dag, ég held það hafi verið þannig en held að eftir því sem að sko 

konum í fjölgað í hérna í yfirstjórn ráðuneytisins þó að það sé vissulega halli 
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þar á ennþá [...] ég held að það hafi bara aukist þessi meðvitund skiluru, 

þetta er ekki við og þær [...] meira samstarfsfólk. (Viðmælandi H) 

Ég held að það sé ekki í dag, ég held að það hafi alveg örugglega verið á 

einhverjum tímapunkti fyrir svona 10-15 árum, 20 árum síðan [...] ég held að 

í dag sé það alls ekki og meiraðsegja svo að segja held ég að einhverjir 

viðmælendur þínir myndu segja að það væri frekar á hinn veginn [...] 

karlmenn af eldri kynslóðinni myndu örugglega segja þér að þeim finnist 

erfiðara að fá framgang af því að þeir séu eldri karlmenn, en ekki ungar 

konur. (Viðmælandi G) 

Ekki voru allir alveg sammála. Viðmælandi D sagði að samkvæmt tölfræðinni um 

ábyrgðarstöður þá virtist vera svo að enn væri erfiðara fyrir konur að fá framgang í starfi. Hún 

nefndi einnig að það hafi komið sér á óvart þegar skuli tilnefna í nefndir og ráð að þá sé sagt að 

það þurfi líka að finna konu. Konur komi ekki strax upp í hugann sem kandídatar í nefndir og 

ráð, og því ítrekaði hún mikilvægi jafnréttisreglnanna.  Viðmælandi B nefndi jákvæða 

mismunun í þessu samhengi, en nefndi að hún hefði viljað framgang á grundvelli eigin 

verðleika.  

það er samt þannig að auðvitað vill maður ekki vera að fá framgang bara 

af því að maður er kona [...] en þetta er eitthvað sem ég er viss um að hefur 

spilað inn í og mun spila inn í áfram því að hallinn er það mikill.  

Annar hlutur sem upp kom í svörum við þessari spurningu var pólitík. Viðmælandi E nefndi 

hana sem hlut sem hefði meira að segja um framgang í starfi heldur en kyn: „mér finnst pólitík 

spila miklu stærra hlutverki í framgang heldur en kynjamunur.“ Ekki var spurt nánar út í svar 

Viðmælanda E. Pólitík kom ekki fram í öðrum svörum viðmælenda, nema stuttlega í svari 

Viðmælanda C hér að ofan, þar sem minnst var á „kreðsu“ embættismanna sem ráðherrar treysta 

á hverju sinni. Þessi þáttur er ekki til frekari umfjöllunar, en það hefði vissulega verið áhugavert  

og lærdómsríkt að spyrja alla viðmælendur um skoðun þeirra á því hvaða áhrif þeir héldu að 

pólitík hefði á framgang fólks í starfi hjá íslensku utanríkisþjónustunni. 

4.2.3. Viðmót og viðhorf  í starfi 

Viðmælendur voru spurðir álits á því hvort að þeir teldu að viðmót til þeirra af samstarfsfólki 

þeirra, sem og hvort að þeirra viðmót í garð samstarfsfólks sínu væri mismunandi eftir kyni 

einstaklinga, og hvað þeim fyndist um þá fullyrðingu að þeir starfsmenn utanríkisþjónustunnar 
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sem starfa erlendis á vegum utanríkisþjónustunnar þurfi oft á tíðum að vera til taks á öllum 

tímum sólarhringsins, sem geti verið erfiðara fyrir konur.  

Um viðmót samstarfsfólks síns gagnvart sér kvaðst Viðmælandi C ekki hafa upplifað 

framkomu þess gagnvart sér sem eitthvað sem byggist á kyni. Hún nefndi þó að eitt sinn hefði 

það tíðkast í ráðuneytinu að ákveðin staða, sem hermálafulltrúi hjá NATO 

(Atlantshafsbandalaginu), hafi ávallt fallið í hendur karla en svo væri ekki lengur. 

Það er einhver ein staða þarna hjá NATO sem er einhver hermálafulltrúi 

sem einhver algjör hrútakofi [...] þar sem [...] hafa verið aðallega karlmenn 

sko, en ég held að það hafi nú verið bara brotið í fyrsta skipti bara núna fyrir 

nokkrum árum þegar íslensk kona tók þá stöðu sko. 

Viðmælandi F talaði um að íslenskir diplómatar væru mjög vel menntaðir og væru almennt 

víðsýnir, en nefndi hann þó að enn leifði af gamaldags hugsunarhætti, sem væri bundinn við 

einstaklinga. 

Mér finnst þá kannski meira það sem er slæmt sem er einstaklingsbundið 

[...] að þú ert líka með einstaklinga sem að vinna svona administrative störf, 

sem eru oft kölluð ritarastörf, og það var einkennandi fyrir þann starfshóp að 

þar voru konur [...] að mér fannst aftur hjá stöku einstaklingum af eldri 

kynslóðinni, þá hefur mér fundist vera ákveðið svona titlasnobb.  

Viðmælandi H nefndi að viðmótið gagnvart sér væri að til hans væru gerðar kröfur um að 

vinna aukalega, á kvöldin og um helgar. 

Ekki almennt, ég hef kannski, það kannski bara frekar þetta að það sé 

frekar ætlast til þess að ég geti komið á laugardögum og unnið eða ég geti 

unnið fram á kvöld heldur en hitt. 

Viðmælandi G var með öðruvísi upplifun en Viðmælandi H, og sagði hann að sínir yfirmenn 

hefðu aldrei komið fram við sig eða samstarfsfólk sitt sem væru af öðru kyni á annan en 

sambærilegan hátt. Viðmælandi D sagði að stundum væru karlmenn öruggari með sig, þætti 

sjálfsagðara að fá framgang í starfi, sem konum hætti til að finnast ekki eins sjálfsagt og þeim. 

Viðmælendur G og D sögðu bæði að þeim þætti erfitt að leggja mat á þetta, því þau vissu ekki 

hvernig væri komið fram við þau ef þau væru ekki þau sem þau væru. 

Viðmælandi B sagði að ólík viðhorf til fólks á grundvelli kyns þeirra ætti ekki við innan 

íslensku utanríkisþjónustunnar og kvaðst hún ekki muna eftir neinum dæmum um slíkt frá 
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samstarfsfólki sínu. Þetta væri ekki þannig að karlar leystu málin í bakherbergjum þó svo að 

þeir hittust kannski stundum og spiluðu tennis saman. Viðmælandi E sagði þessi viðhorf mjög 

algeng, og nefndi hann sérstaklega karllæg lönd á borð við Japan og Þýskaland sem dæmi. 

Viðmælandi A sagðist muna eftir einu eða tveimur tilfellum þar sem einhver ætlaði að koma 

með einhverja kvennabrandara, en það hefði dottið niður dautt. 

Nokkuð sambærileg svör komu fram hjá viðmælendunum þegar þeir voru spurðir um 

framkomu sína gagnvart samstarfsfólki sínu, en  allir viðmælendurnir átta sögðust koma eins 

fram við aðra óháð kyni þeirra og/eða leitast við það eftir bestu getu. Þó nefndu nokkrir 

mismuninn á annars vegar hópum sem innihalda bara karla eða bara konur, og hins vegar á 

blönduðum kynjahópum. 

Viðmælandi G sagðist koma fram við fólk eins og það er.  

maður auðvitað kemur fram við fólk með mismunandi hætti en það er þó 

á grundvelli þess hvers konar konar einstaklingur [það er ]. 

Viðmælandi F taldi að stundum væri mismunandi húmor ráðandi í samskiptum kynjaðra 

hópa sem félli ekki í kramið hjá hinu kyninu og öfugt.  

það eru sumir karlabrandarar sem að karllægur húmor sem hentar ekki í 

samskiptum við konur og vica versa.  

Viðmælandi D sagðist hafa velt því fyrir sér hvort maður sé öðruvísi við fólk eftir að faglegu 

samtali lýkur, til dæmis á kaffistofunni, hvort að karlarnir sitji saman og konurnar saman. 

Annars sagði hún slíkt hafa lagast mikið. Viðmælandi B sagði það mikilvægt að jöfn hlutföll 

kynjanna séu til staðar í sendiráðum og fastanefndum á vegum utanríkisþjónustunnar, það gengi 

ekki að vera að berjast fyrir jafnrétti á alþjóðavettvangi en vera síðan með einsleit sendiráð eða 

fastanefndir. Viðmælandi A var á sama máli og nefndi að það væru að verða stórar breytingar, 

og undanfarin ár hefðu íslenskar konur í fyrsta sinn verið skipaðar fastafulltrúar bæði hjá NATO 

og Sameinuðu þjóðunum. Þessi orð hennar ríma við orð Viðmælanda C ofar í þessum kafla, þar 

sem talað var um „hrútakofann“ hjá NATO. Þetta stef má finna áfram í undirkaflanum 4.3. og 

þá í tengslum við valdamiklar stöður sem áður fyrr féllu einungis í hendur karla, sem væri nú 

skipað í óháð kyni, og væru jafnréttisskilaboð til alþjóðasamfélagsins. 

Því næst voru viðmælendur spurðir út í það hvað þeim fyndist um þá fullyrðingu að útsendir 

starfsmenn íslensku utanríkisþjónustunnar þyrftu að vera til staðar á öllum tímum sólarhringsins 

sem væri oft erfiðara fyrir konur. Þeir sem spurðir voru sögðu að það skipti ekki máli hvort þú 
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værir karl eða kona í þessum aðstæðum, allir þyrftu að sinna þessari viðbragðsskyldu erlendis 

burtséð frá því hvaða kyni þeir væru af. 

Viðmælandi E sagði:  

Hún er röng, sú fullyrðing er röng, því að þeir sem eru erlendis á pósti hjá 

utanríkisþjónustunni, það er alveg rétt við þurfum að vera til taks alla tíma 

og auðvitað á það meira við um sumar starfsstöðvar [...] og þá þurfum við að 

vera til taks, og það skiptir engu máli hvorum megin í rúminu þú sefur, það 

er bara ekki þannig. 

Viðmælandi A sagði að margar konur leggðu hart að sér úti á pósti. Viðmælandi C sagði að 

það væri alltaf hægt að leita til samstarfsfólks, kæmu upp þær aðstæður að maður gæti ekki 

brugðist við kæmi eitthvað upp á utan venjulegs vinnutíma. Viðmælandi H sagði það einmitt 

mikilvægt að skipta á milli sín að hafa svokallaðan neyðarsíma.  

ég myndi segja kannski að það sé mikilvægt að sendiráðin sko skipuleggi 

sig þannig að menn séu ekki alltaf með þetta hlutverk [...] heldur að maður 

geti róterað því eitthvað.  

Þess ber að geta að viðmælendur voru aðeins beðnir að svara því hvað þeim fyndist um þessa 

fullyrðingu, en það má færa fyrir því rök að fullyrðingin beri í bætifláka fyrir þann kynjahalla 

sem er meðal útsendra starfsmanna utanríkisþjónustunnar, og þá sérstaklega meðal sendiherra. 

Viðmælendur minntust ekki sérstaklega á það að mismunandi aðstæður meðal fólks, og þá 

sérstaklega fjölskylduaðstæður, gera sumum erfiðara fyrir en öðrum að sinna þessu hlutverki.  

 

4.3. Íslensk utanríkisstefna og jafnréttismál  

Rætt var við viðmælendurna átta um íslenska utanríkisstefnu, áhersluna á jafnréttismál og 

innleiðingu hennar, bæði í verkum utanríkisþjónustunnar sjálfrar, sem og meðal starfsmanna 

hennar. Í þessum hluta viðtalsins voru viðmælendur spurðir um það hvaða áhrif jafnari 

kynjahlutföll meðal útsendra flutningsskyldra starfsmanna á vegum utanríkisþjónustunnar 

hefðu á lögmæti eða trúverðugleika íslenskrar utanríkisþjónustu eða utanríkisstefnu. 

Viðmælendur voru einnig spurðir að því hvernig þeir héldu að ímynd Íslands væri í augum 

annarra ríkja, eða fulltrúa annarra ríkja og hvort að þeir héldu að jafnréttisstefna íslenskra 

stjórnvalda á alþjóðavettvangi væri í takt við eftirfylgni hennar innan utanríkisþjónustunnar. 

Að lokum var spurt hvort að viðmælendur teldu Ísland vera fyrirmynd annarra ríkja í 
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jafnréttismálum. Þegar viðmælendur voru spurðir um ímynd Íslands á alþjóðavettvangi komu 

Norðurlöndin sem og smæð ríkisins oftar en einu sinni upp í svörum viðmælenda, og mátti 

greina þessa tvo þætti sem þrástef eða þemu í þessum undirkafla. Einnig kom fram að ríki eins 

og Ísland þyrfti að standa við stóru orðin í jafnréttismálunum, og í áframhaldi kom upp sú 

orðræða að Ísland sendi mikilvæg skilaboð til alþjóðasamfélagsins að skipa íslenskar konur í 

áhrifamikil diplómatísk embætti. 

Viðmælandi F sagði að ekki mætti gleyma að Ísland er „örríki“ og bætti hann við að: „okkur 

hættir til að ofmeta hvað fólk heldur um okkur.“ Viðmælandi G sagði ímynd Íslands mótast 

mikið af smæðinni. 

sko það sem að kannski spilar inn í þetta er að við erum náttúrulega, erum 

lítið ríki [...] og við njótum trausts og velvildar, út frá því sjónarmiði að við 

erum ekki ógn við neinn [...] við erum friðsamt ríki [...] við erum ekki 

samkeppnisaðili margra [...] nema kannski einstaka sinnum Norðmanna 

þegar keppt er um fiskimið, þá er það, en þeir eru það góðir vinir okkar á 

öðrum sviðum líka, að það vegur upp á móti [...] þannig að við erum jú þekkt 

fyrir það að við erum, okkur er treyst [...] við njótum velvildar út á smæðina.  

Viðmælandi D nefndi að íslensk stjórnsýsla væri lítil, og sagðist hún hafa það á 

tilfinningunni að ákveðið orðspor fari af Íslendingum á alþjóðavettvangi, sem frekir og ýtnir í 

málum sem varða þeirra eigin hagsmuni og fjarlægir í öðrum málum. Viðmælandi C talaði um 

hve áþreifanlegt það væri hvað Ísland er í raun smátt í alþjóðakerfinu. 

náttúrulega finnur maður náttúrulega þegar maður sko fer út og svona 

hvað við erum náttúrulega ofboðslega lítil [...] og ofboðslega hérna [...] 

kannski þekkja okkur ekki allir [...] einu sinni og, en ef að við höfum málstað 

og beitum okkur eins og við höfum til dæmis gert í hérna í sambandi við 

málefni hafsins hjá Sameinuðu þjóðunum og svona og þá hefur okkur vegnað 

mjög vel og höfum alveg getað skapað okkur platform sem svona connoisseur 

á ákveðnum sviðum sko.  

Viðmælandi E sagði að ímynd Íslands væri ekki sérlega sterk, og sagði hann að Ísland hefði 

aðeins sendiskrifstofur á helstu og stærstu diplómatísku stöðunum, eins og í París, Brussel, 

Evrópusambandsríkjum og Norður-Ameríku, þar sem ímynd Íslands sé mismunandi eftir 

atvikum. Ímynd Íslands sem jafnréttisfrumkvöðull væri einna helst sterk á fjarlægari stöðum. 
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 ef þú skoðar starfsstöðvar Íslands ég meina þá bæði sendiráð og 

fastanefndir þá eru þær nú á þannig stöðum að ég held að okkar ímynd sé 

ekkert öðruvísi en margra annarra norður evrópskra ríkja skilurðu. [...] það 

er síðan ef þú færir á svona staði eins og þar sem við bara erum ekki með 

sendiráð [...] Suður-Afríku, þú veist það getur vel verið að þar sko litu allir á 

Íslendinga sem einhverja mikla sko jafnréttis mógúla sem að tala fyrir því, en 

við erum bara á stærstu stöðunum í heiminum.  

Viðmælandi A nefndi að vegna smæðarinnar væri kannski litið á íslenska diplómata sem 

dálitla múltitaskara af diplómötum annarra ríkja þar sem Ísland hefði fámenn sendiráð þar sem 

hver starfsmaður sinnti fjölda verkefna. Sendiráð hinna Norðurlandanna væru til dæmis kannski 

með tugi manns í vinnu í hverju sendiráði, þar sem hver starfsmaður hefði sitt afmarkaða 

verksvið. 

Viðmælandi G talaði einnig um að smæðin hefði áhrif á framfylgni utanríkisstefnunnar á 

alþjóðavettvangi: 

það sem ber að hafa kannski í huga með almenna framfylgni 

utanríkisstefnunnar [...]  gagnvart einstaka ríkjum og þess háttar [...] að 

smæðarinnar vegna erum við oft á tíðum ekki í stöðu til þess kannski að vera 

með aktíva utanríkisstefnu á þessum sviðum almennt, hvort sem að þá við um 

þessa tegund varðandi þessi atriði eða önnur. 

Hann sagði ennfremur að Ísland væri frekar „reaktívt“ fremur en „próaktívt“ í 

utanríkismálum, og að ríkið hefði aðeins umfang til þess að sinna ákveðnum málaflokkum á 

hverjum stað, og að jafnréttismálin nytu ekki alltaf forgangs. 

í hverju ríki fyrir sig þar sem við erum með starfandi sendiráð, til þess 

þyrfti mun meira umfang og skipulag og starfsfólk til þess að vera í reglulegu 

sambandi við fræðaumhverfið og fjölmiðla [...] og bara fyrir þetta svið, nóg 

með bara að halda úti málstað Íslands í einstökum málaflokkum sem eru efst 

á baugi i hverju landi fyrir sig.  

Viðmælandi F talaði um að Ísland gæti vegna smæðarinnar sinnt hlutverki „prótótýpu“ eða 

frumgerðar í jafnréttismálum og verið þannig fyrirmynd. 

við erum svo lítil [...] að við getum oft verið svona prótótýpur, það er að 

segja það er hægt að skoða íslenska módelið [...] það er svo lítið, mér finnst 
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sko bara fæðingarorlofsframkvæmdin okkar er bara eitt gott dæmi [...] það 

er miklu auðveldara að skoða íslenska útfærslu á fæðingarorlofi heldur en 

kannski til dæmis hjá einhverju ríkjasambandi [...] ég tek bara sem dæmi sko 

Þýskaland.  

Hann bætti því við að þessi frumgerðareiginleiki Íslands sem nýttist einnig þegar gerður var 

fríverslunarsamningur við Kína og þetta: „sé einn af þeim sölupunktum sem eru svona jákvæðir 

við Ísland í svona utanríkispólitísku samhengi.“ 
 

Viðmælandi H sagði að Ísland væri í hópi þeirra ríkja sem væru komin einna lengst í 

jafnrétismálum og hefði miklu að miðla, en hann nefndi þó að Ísland ætti kannski að líta í 

kringum sig eftir frekari innblæstri til ríkja í sambærilegri jafnréttisstöðu.  

við ættum kannski líka að vera dugleg að horfa til annarra ríkja þegar að 

okkur vantar innblástur, sko sem eru kannski jafningjar. 

Norðurlöndin komu upp í umræðunni þegar spurt var um ímynd Íslands á alþjóðavettvangi, 

en Viðmælendur A, E, F og G nefndu öll Norðurlöndin sem dæmi. Viðmælandi A sagði að 

jafnréttismálin væru það sem Ísland væri einna þekktast af á alþjóðavettvangi. Sagði hún Ísland 

hafa svipaða ímynd og hin Norðurlöndin, en þau stæðu einkum fyrir jafnrétti, lýðræði og 

mannréttindum, og legðu áherslu á opin samfélög sem leituðust við að bjóða upp á sömu 

tækifæri fyrir alla íbúa sína.  

Viðmælandi E sagði að Ísland hefði ekki sérlega sterka ímynd á alþjóðavettvangi, en hefði 

hins vegar norræna ímynd. 

Ég held að við megum nú ekki vera of sjálfumglöð og halda að ímynd okkar 

sé eitthvað rosalega sterk, við höfum, ég held við höfum dálítið norræna 

ímynd [...] en við erum ekki, ég held að hin Norðurlöndin séu jafnvel betri en 

við á margan hátt þegar að kemur að jafnréttismálum sko, ég held að það sé 

þá bara til eftirbreytni skiluru [...] það er þá bara eitthvað sem þú vilt læra 

af í stað að vera að dvelja við það sem einhverju neikvæðu.  

Hann bætti við að kannski væri hin norræna ímynd ekkert endilega alltaf jákvæð. 

mín skoðun er sú að hún hafi kannski á vissan hátt sko beðið viss hnekkir 

[...] og þá á ég við að það er dálítið svona ef þú ert of yfirlátslegur, ert að 

predika jafnrétti svo ertu bara ekkert með jafnrétti eins og þú ert að predika, 
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þá er það ekkert rosalega sniðugt og  [...] þó að við séum talin vera 

jafnréttissinnuð, og það er inni, að þá hérna þá vita önnur ríki sem eru á 

okkar nágrannasvæðum þau vita alveg hver staðan er hjá okkur vis à vis hjá 

þeim [...] og okkar staða er ekkert endilega miklu betri.  

Viðmælandi F nefndi Norðurlöndin sem einn af þeim hlutum sem mótuðu ímynd Íslands á 

alþjóðavettvangi: „ég held að lykilorðin séu sko Norðurlönd, Skandinavía, velferðarríki“, og 

bætti hann við að: „en ég held svona að generalt sé Ísland svolítið með ímynd sko, það er svona 

viking volcano island in the North.“ Viðmælandi G sagði Ísland og Norðurlöndin vera málsvara 

jafnréttismála á alþjóðavettvangi. 

við erum auðvitað málsvari þess á alþjóðavettvangi en þá oftast í samneyti 

við hin Norðurlöndin, og sem hluti af þeirri heild af þessari samnorrænu heild 

að það getum við verið talsmaður og höfum ákveðinn trúverðugleika á sviðum 

eins og mannréttindamálum og jafnréttismálum.   

Viðmælendur C og F nefndu einnig Norðurlöndin í samhengi við það hvort að Ísland væri 

fyrirmynd annarra ríkja í jafnréttismálum. Viðmælandi C sagði:  

ég held að Norðurlönd í hugum margra, það heyrir maður oft, hérna hafi 

þessa ímynd svona sem heild [...] að Norðurlönd séu [...] sá heimshluti þar 

sem jafnréttismál hafi náð hve lengst í raun, en aldrei hefur mér fundist maður 

hafa heyrt talað um Ísland sérstaklega í því samhengi, ég held ekki sko [...] 

ég held bara að þú veist að þó að við séum með þessa stefnu og rekum hana 

og allt það þá ,og hún er vissulega þekkt innan ákveðinna kreðsa sem eru að 

vinna í þessu líka, þá eru Norðurlöndin með sömu stefnu og saman 

einhvernveginn skapast þessi ímynd af okkur.  

Viðmælandi F sagði að Ísland og Norðurlöndin töluðu oft einni röddu í jafnréttismálum, sem 

gerði Íslandi kleift að beita sér meira fyrir þessum málaflokki en ella. 

það má ekki gleyma því að Ísland talar oft semsagt, annars vegar í púkki 

með Norðurlöndunum, og líka oft þannig að við hérna bergmálum semsagt 

ræður frá Norðurlöndunum. Það er að segja þarft málefni á þessu sviði, við 

erum ekki með efnislega ræðu sjálf [...] að þá tekur Ísland undir.  
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Þegar viðmælendur gáfu dæmi um hvað jyki á trúverðugleika, eða lögmæti íslenskrar 

utanríkisþjónustu og utanríkisstefnu, þá var skipun kvenfulltrúa í valdameiri embætti á borð við 

sendiherra Íslands gagnvart Evrópusambandinu (ESB) og gagnvart Atlantshafsbandalaginu 

(NATO) nefnd ítrekað. Þessi orðræða kom einnig fram í undirkafla 4.2.3. 

ég held að það sé bara hérna bara mjög mikilvægt fyrir nútímaríki að 

hérna bæði hafa þessar áherslur og sýna í verki að það hérna sendi bæði kyn 

í hvað sem er [...] til dæmis núna erum við í fyrsta skipti með konu sem 

sendiherra hjá NATO og hérna og það er NATO er svolítið svona karladæmi 

sko og það er bara rosa pósitíft og hérna og þú veist að líka í þá áttina að 

það séu líka konur sem taka á sig hefðbundin karlastörf og öfugt [...] 

náttúrulega ídealið er auðvitað að þetta skipti engu máli. (Viðmælandi C)  

Viðmælandi F sagði aukinn fjölda kvenna sem fulltrúa Íslands á erlendum vettvangi 

mikilvægan hlut. 

mér finnst nú sérstaklega áberandi eins og hjá Norðurlandaþjóðunum að 

þá sér maður það hvað það er ofboðslega mikið af semsagt svona bara 

kvenskörungum sem eru í svona [...] framvarðastöðum [...] ég held að, tek 

bara sem dæmi í dag, við erum með tvo alveg fantagóða sendiherra, til dæmis 

[...] fastafulltrúi [kona] hjá NATO, hún er nú alveg, það er 

þungavigtarpóstur. En þarna til dæmis hjá NATO ertu með öryggis og 

varnarmál og í Brussel þá erum við með fókusinn á reksturinn á EES 

samningnum [...] og þetta er ákveðinn vigtarmunur [...] þetta er bara ótvírætt 

merki þess að hvað utanríkisþjónustan leggur áherslu á að semsagt að hafa 

kvenfólk líka í lykilstöðum.   

Viðmælandi F bætti við: „og svo ertu með [konu] þarna í Brussel, það er eitt af okkar 

mikilvægustu sendiráðum.“  

Eftirfarandi dæmi um orðræðu komu upp í samhengi við það að íslenska utanríkisþjónustan 

þyrfti að framkvæma í jafnréttismálum innan sinna vébanda, en ekki aðeins predika 

kynjajafnrétti fyrir öðrum. Einnig þýði ekki að predika jafnréttismál ef aðeins annað kynið haldi 

málefninu á lofti. 

Viðmælandi C sagði:  



  

67 

 

Það eru alls konar jafnréttisáherslur í íslenskri utanríkisstefnu ekki síst í 

þróunarmálunum [...] og hérna það er, hefur bara sýnt sig og ég held að það 

sé sko það, þeir sem vinna í þeim geira bara að það sé bara almenn svona 

held almennt viðurkennt meðal þeirra að þú veist, það er þróunaraðstoðin 

nýtist best ef að tekið er tillit til þessara þátta [...] og þá náttúrulega þýðir 

ekkert að hafa alltaf bara eintóma karla sem presentera þessa stefnu [...] það 

er bara furðulegt sko, þannig að það þarf náttúrulega að hafa í huga að því 

líka að það sé jafnrétti í því og þá bara er ég að tala um ímynd útávið. 

Viðmælandi H talaði um sambærilega hluti og Viðmælandi C gerði. 

 

ég meina Ísland gefur sig út fyrir að vera mjög framarlega í 

jafnréttismálum og kannanir sýna að við séum framarlega í jafnréttismálum 

og hérna ég held að það skapi ákveðna ásýnd allavega það skapaði neikvæða 

ásýnd ef þetta væru alltaf eintómir karlar alltaf [...] en það skapar miklu 

jákvæðari ásýnd svona jöfn skipting, ég meina við erum að sjá í öðrum 

utanríkisþjónustum, að hérna mín tilfinning er sú að stundum eru konurnar 

að verða fleiri líka og það er ekki jákvætt heldur [...] ég meina ég held að 

fyrir lönd eins og okkar, sem hefur verið að gera sig málsmetandi á 

jafnréttissviðinu og tala á grundvelli þessarar mórölsku stöðu sem við höfum, 

að það er mikilvægt að við gerum í orðinu það sem við segjum sko [...] gerum 

í verki sem við segjum, practice what you preach.  

Viðmælandi G sagði að það þyrfti að nýta alla starfskrafta til fulls hjá íslensku 

utanríkisþjónustunni.  

 já, ég held að það sé bara mikilvægt [...] að við nýtum alla þá góðu krafta 

sem við höfum í okkar ranni, þjónustan [...] og það er auðvitað, ef það er 

verið að horfa á framhjá öðru kyninu þá er það auðvitað mikill löstur fyrir 

land og þjóð, að það væru ekki allir starfskraftar nýttir til fulls. 

Viðmælandi D sagði það skipta máli að það endurspeglaðist í starfsliðinu þegar Ísland væri 

að berjast fyrir jafnrétti kynjanna á alþjóðavettvangi, annað væri hálf kjánalegt. Viðmælandi A 

sagði að það væri mikilvægt að fulltrúar Íslands erlendis séu af báðum kynjum, að reynsla og 

raddir beggja kynja nýttust utanríkisþjónustunni. Viðmælandi E sagði það skipta miklu máli að 

jafnari kynjahlutföll væru meðal starfsmanna íslensku utanríkisþjónustunnar.  
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 það skiptir miklu máli [...] ég meina það eykur á trúverðugleika, okkar 

skilaboð ég meina ef þú horfir á utanríkisþjónustuna og utanríkisstefnu 

Íslands eins og hún er sett fram [...] þá eykur það trúverðugleika hennar ef 

það er einhvert jafnræði í því hvernig  við erum að setja semsagt þessa 

einstaklinga, hvernig við jöfnum [...] í starfsstöðvunum.  

Hann sagði einnig að það væri ekkert náttúrulögmál að til dæmis í karllægu landi, eins og 

Japan, væru aðeins sendir þangað íslenskir karlar, og sagði: „ef að þú ætlar að tala við Japani 

um jafnrétti þá væri kannski umhugsunarvert hvort að þangað ætti ekki að fara kona.“ 

Hann ítrekaði mikilvægið: 

það eykur bara á trúverðugleikann ef að [...] við framkvæmum eins og við 

predikum. 

 

Viðmælandi B nefndi mikilvægi þess að Ísland framkvæmdi eins og það predikaði aftur í 

spurningunni um ímynd Íslands á alþjóðavettvangi, og sagði að utanríkisþjónustan gætti þess 

til dæmis að friðargæsluliðar, sem eru, rétt eins og diplómatar, fulltrúar Íslands á alþjóðlegum 

vettvangi væru ekki einungis af öðru kyninu. Viðmælandi C sagði að þrátt fyrir að íslenska 

utanríkisþjónustan legði mikla áherslu í jafnréttismál þá sæist það ekki endilega á göngum 

ráðuneytisins, það væri munur á stefnumótun og framkvæmd hennar. 

 

menn sjá miklu betur hérna nauðsyn þess að hafa þessa áherslu í 

alþjóðasamstarfi en það er kannski erfiðara að sjá þetta hérna á göngunum 

sko [...] það er mín tilfinning.  

Viðmælandi H talaði um að Ísland framkvæmdi eins og það predikaði í jafnréttismálum að 

mörgu leyti, til dæmis í friðargæslunni og í þróunarmálum, en að það skorti stundum þverlæga 

hugsun.  

það er líka svo mikilvægt finnst mér þegar að kemur að jafnréttismálum 

að menn hugsi ekki bara um sko einstaka aðgerðir, heldur að menn hugsi líka 

um þessa þverlægu hluti [...] þú veist þetta mainstream, einmitt, það má alveg 

velta fyrir sér til dæmis [...] að þegar við erum að fást við viðskiptasamninga 

að þá erum við ekkert mikið að hugsa um þessi atriði, þau eru ekki viðfang 

samninganna og það má í sjálfu sér alveg velta fyrir sér hvort að það væri 

kannski ekki alveg hægt, [...] ég meina ef að samningurinn nýtist til dæmis 
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litlum og meðalstórum fyrirtækjum, þá er mjög líklegt að hann nýtist frekar 

konum og jöfnum tækifærum, vegna þess að konur eru yfirleitt með lítil og 

meðalstór fyrirtæki, þannig að maður veltur oft fyrir sér líka hvort það mætti 

ekki gera meira þegar að það kemur að svona mainstream.  

Undir þetta tók Viðmælandi E og sagðist ekki vita hvernig að jafnréttismálum væri staðið á 

viðskiptasviðinu, en benti á að í loftlagsmálum væri Ísland með jafnréttisvinkil. 

Viðmælandi B sagði að það vekti undrun sína að það væru oftast bara konur að berjast fyrir 

jafnréttismálum, en ekki karlar.  

 En ég meina þú veist þegar að maður útskýrir fyrir fólki og fólk hugsar 

málið þá eru alltaf konur á öllum jafnréttisfundum og ráðstefnum og það sést 

þá eiginlega aldrei í karlana [...] alveg sama hvað þú ert að fjalla um þannig 

að þetta er svona eitthvað sem að má alveg breyta og dropinn holar steininn 

í þessu eins og öðru.  

Viðmælandi A talaði um að utanríkisþjónustan sendi skýr skilaboð með því að hafa 

jafnréttisfulltrúa sína konu og karl til skiptis. Hún sagði að í starfið væru ekki aðeins settar 

ungar konur, nýgræðingar hjá utanrríkisþjónustunni, heldur einnig háttsettir karlar. Undir það 

tók Viðmælandi B.  

utanríkisráðuneytið hefur svona gert dálítið í því að það séu karlar og 

konur til skiptis jafnréttisfulltrúar, það er líka hluti af þessu að þetta [er] 

sameiginlegt verkefni en ekki bara eitthvert kvennaverkefni.  

Að lokum sagði Viðmælandi A að núverandi utanríkisráðherra hefði einmitt skapað sér sitt 

áherslusvið í jafnréttismálum, hlutverk karla, sem væri áhugavert í ljósi þess að ráðherra væri 

karlkyns og faðir drengja
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5. Umræður  

 

Þegar lagt var upp með rannsóknina í upphafi voru hennar helstu markmið og tilgangur að 

leitast við að svara því hvort að jafnrétti kynjanna sé til staðar innan íslensku 

utanríkisþjónustunnar, og að rannsaka hvort að kyn einstaklinga sé þáttur sem skipti máli þegar 

skipað er í stöður flutningsskyldra starfsmanna hennar. Þegar á rannsóknarferlið leið og 

eiginlega  vinna við hana hófst þá bættist við að rannsaka hvort að Ísland beiti sér fyrir því 

jafnrétti sem það boðar á alþjóðavettvangi einnig innan utanríkisþjónustunnar sjálfrar. 

Rannsóknin var framkvæmd með átta viðtölum við flutningsskylda sendistarfsmenn 

utanríkisþjónustunnar, fjórum af hvoru kyni. Voru uppskrifuð viðtölin kóðuð og 

orðræðugreind. Af svörunum að dæma kom í ljós að innan utanríkisþjónustunnar ríkir 

kynjajafnrétti í mörgum skilningi, en einnig er jafnréttinu ábótavant á ýmsum sviðum sem ekki 

fengust endilega haldbærar útskýringar á aðrar en að tíma taki að innleiða jafnrétti. 

Viðmælendur töldu flestir að Ísland gerði vel í því að framfylgja jafnréttisstefnu stjórnvalda á 

alþjóðavettvangi, en bent var á að það væri ekki alltaf hægt að sjá innan utanríkisþjónustunnar 

þessa miklu áherslu sem formlega er lögð á jafnréttismál.  

Rannsóknarspurningarnar eru: Ríkir kynjajafnrétti innan íslenskrar utanríkisþjónustu? 

Skiptir kyn máli þegar ráðið er í stöður innan utanríkisþjónustunnar? Er framfylgni íslenskrar 

jafnréttisstefnu í utanríkisstefnu ríkisins á alþjóðavettvangi sambærileg framfylgni hennar 

heima fyrir? Þessi kafli byggist á umræðum þar sem farið verður ítarlega í niðurstöður 

rannsóknarinnar í samhengi við kenningaramma ritgerðarinnar og fræðilegan bakgrunn hennar. 

Rannsóknarspurningum þremur verður svarað í jafnmörgum undirköflum, og í fjórða 

undirkaflanum er samantekt um helstu atriði umræðunnar. 

 

5.1. Kynjajafnrétti innan íslenskrar utanríkisþjónustu 

Við úrvinnslu niðurstaðnanna voru „kynjagleraugun“ sett upp, en notkun þeirra einfaldar 

gagnrýna hugsun og það að einblína sérstaklega á ákveðna þætti,169 í þessu tilviki kynjajafnrétti 

og birtingarmynd þess í íslenskri utanríkisþjónustu.  Allir viðmælendur voru spurðir að því 

                                                
169 Steans, Gender and International Relations: An Introduction, 3. Peterson og Runyan, Global Gender Issues, 1-

2. 
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hvort þeir teldu að jafnrétti kynjanna væri til staðar innan íslenskrar utanríkisþjónustu. 

Viðmælendurnir höfðu ekki allir sömu skoðanir á því hvort svo væri, en af svörunum að dæma 

mátti sjá að flestir voru á þeirri skoðun að utanríkisráðuneytið hefði gert margt og væri að gera 

margt til þess að tryggja jafna stöðu kynjanna.  Formlegt kynjajafnrétti væri til staðar, en 

jafnréttislög, reglugerðir, jafnréttistefna utanríkisráðuneytisins og fjölskyldustefna 

utanríkisráðuneytisins kveða á um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Viðmælandi E minntist 

á að miklar breytingar hefðu orðið í jafnréttismálum utanríkisþjónustunnar síðastliðin tíu ár, og 

Viðmælandi F sagði að þó margt hefði áunnist þá mætti ekki taka kynjajafnrétti sem 

sjálfsögðum hlut, það væri enn þörf á því að halda jafnréttishugtakinu sér á báti. 

Sumir viðmælendur minntust á að jafnréttismál hjá utanríkisþjónustunni þyrfti að líta á í 

sögulegu ljósi. Viðmælandi B nefndi þar sögulegan halla á stöðuveitingum sem dæmi, en sagði 

að góðir starfsmenn, burtséð frá kyni næðu að vinna sig upp í starfi nú á dögum, sem hefði ekki 

verið áður. Hún minntist einnig á að „kúltúr á vinnustöðum“ væri mismunandi og að það færi 

einnig eftir „kúltur í þjóðfélaginu“ hversu grimmt fólk sæktist eftir að komast áfram í starfi. 

Þetta er í nokkurri þversögn við það sem Mala Htun hefur skrifað um stofnanir, (til dæmis ríkið 

sjálft) sem hún segir viðhalda kynjastörfum og afturhaldssemi heimilanna þar sem engu megi 

breyta,170 en minnist hvergi á að samfélagið viðhaldi gamaldags stefnu um það hver hlutverk 

kynjanna eigi að vera, og hvort að það sé eðlilegra fyrir annað kynið að sækjast grimmt eftir 

starfsframa. Viðmælendur gáfu frekar í skyn að stofnanir á borð við ríkið færu á undan 

samfélaginu í þessum málum með því að setja lög og reglur um jafnrétti sem skuli fylgja eftir í 

einu og öllu. Þessi „kúltúr í þjóðfélaginu“ sem gerir greinarmun á því hverjir sækja sinn 

starfsframa sem fastast, rímar betur við það sem Cynthia Enloe hefur skrifað um feðraveldið. 

Enloe heldur því fram að auðvelt sé að telja sér trú um að svona eigi hlutirnir að vera því það 

kosti svo mikla orku að setja spurningamerki við feðraveldið og tilveru þess. Hún bendir á að 

feðraveldið sé ekki hlutur sem hefur alltaf verið til, eða eigi alltaf að vera til, heldur sé það 

fyrirbæri sem hefur verið uppfært og aðlagað að nútímanum.171 Jill Steans tekur undir þetta og 

segir að gagnrýnt sjónarhorn geti opnað augu leikmanna fyrir því að raunveruleikinn er til vegna 

þess að ákveðnir hópar skapa hann og hafa valdið til þess að viðhalda honum. Gagnrýnt 

sjónarhorn getur einnig opnað augu lesandans fyrir því að raunveruleikinn sé raunverulegur 

vegna þess valds sem ákveðnir hópar búa að og nota til þess að skapa hann og viðhalda 

honum.172 Kúltúr þjóðfélagsins og vinnustaðanna mætti segja að væri frekar aðlagaður að 

                                                
170 Htun, „What it Means to Study Gender and the State,“ 163-165. 
171 Enloe, The Curious Feminist: Seaching for Women in a New Age of Empire, 5-7. 
172 Steans, Gender and International Relations: An Introduction, 169. 
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hugmyndum sem tengjast feðraveldinu, sem hyglir karllægum eiginleikum fram yfir kvenlæga 

eiginleika.  

 Þegar rýnt var í svör viðmælenda mátti finna gloppur í  jafnréttismálum 

utanríkisþjónustunnar. Meðal annars nefndi einn viðmælenda tilfinningu sína um dulið misrétti 

í sambandi við ráðningar, þar sem reynsla karla áður en til utanríkisþjónustunnar væri komið 

væri oftar meira metin en reynsla kvenna, og þeir því ráðnir inn frekar sem sendiráðunautar, en 

konur sem sendiráðsritarar, og þarafleiðandi fengju þær hærri laun. Þeir færu líka oftar hraðar 

á milli, þar sem sérverkefni féllu þeim oftar í skaut, sem gerði það að verkum að eftir þeim væri 

frekar tekið af yfirmönnum. 

 Það sem getur kannski skýrt þetta dulda misrétti sem minnst var á er sú staðreynd að konur 

halda sig til hlés á vinnustaðnum og segja ekki frá kynjamisrétti af ótta við að það hafi neikvæð 

áhrif á þeirra starfsferil. Það virðist oft vera þannig að það er tekið minna mark á konum, reynsla 

þeirra og rödd er ekki eins mikið metin og reynsla og rödd karlanna.173  

Viðmælandi D talaði um að mörgu væri ábótavant í sambandi við fæðingarorlofsmál á 

sendiskrifstofum erlendis. Það væri enn ekki gert ráð fyrir því í kostnaðaráætlunum að fólk, 

bæði karlar og konur nú á tímum, eignuðust börn og þyrftu að fara í fæðingarorlof. Hún sagði 

að það þyrfti að gera ráð fyrir því, svo að fólk þyrfti ekki að hafa áhyggjur, og þá sérstaklega 

konur, af því að engin afleysing væri fengin, og allt vinnuálagið lenti á samstarfsfólkinu á 

meðan að orlofið stæði yfir. Viðmælandi H tók undir þetta og sagði hann að það ætti ekki bara 

að horfa á það hvort væri ódýrara að senda konu eða karl út á póst, heldur taka faglegar 

ákvarðanir um hver passaði best í starfið. Viðmælandi B hafði svipaða sögu að segja um þetta 

og sagði hún að þegar fæðingarorlof feðra komust í gagnið hafi jafnrétti kvenna í 

utanríkisþjónustunni aukist, því þá hefðu ekki lengur bara konur farið í fæðingarorlof.  

Clare Turenne Sjolander, sem skrifaði um hvort að kyngervi skipti máli fyrir kanadíska 

utanríkisstefnu, sagði að fæðingarorlofsmál væru hamlandi fyrir konur í kanadískri 

utanríkisþjónustu. Konur fái vissulega fæðingarorlof úti á pósti, en ekki er ráðin afleysing nema 

að þeirra frumkvæði sem geri það að verkum að þær fá samviskubit yfir að vera í orlofinu, 

vitandi að vinnuskyldur þeirra lenda á öðru starfsfólki. Sjolander kemst að þeirri niðurstöðu að 

þetta verði viðvarandi svo lengi sem að ekki verði meðvitað verði tekið á þeim vandamálum 

sem fylgja þessum starfsháttum þar sem ekki er tekið tillit til oft ólíkra aðstæðna kynjanna.174 

Frásögn viðmælenda um fæðingarorlofsmál eru nokkuð í takt við rannsóknir Sjolander, en það 

                                                
173 Sandberg og Grant, „Speaking while Female: Why Women Stay Quiet at Work.“ 
174 Sjolander, „Canadian Foreign Policy: Does Gender Matter?,“ 25-26. 
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sem íslensku viðmælendurnir bættu við var að eftir að fæðingarorlof karla komust í gagnið, þá 

minnkaði pressan á konurnar, því nú voru það ekki bara þær sem tækju fæðingarorlof heldur 

átti þetta við um alla starfsmenn utanríkisþjónustunnar á barneignaaldri.  

Aðspurð hvað þau vildu bæta í sambandi við jafnrétti innan utanríkisþjónustunnar  nefndu 

viðmælendur ýmsa hluti, sem einnig voru nefndir í spurningunum í bakgrunnshluta viðtalanna 

um áhrif á starfsferil maka og samræmingu atvinnu- og fjölskyldulífs. Af orðræðu viðmælenda 

að dæma mátti finna nokkur þrástef. Þrástefin voru þau að það þurfi að bæta úr málefnum 

tengdum fjölskylduaðstæðum flutningsskyldra starfsmanna, þar sem dvöl erlendis hefur 

neikvæð áhrif á starfsferil maka, stuðningur við starfsmenn gerir ekki ráð fyrir ólíkum 

fjölskyldumynstrum, til dæmis er það þrautinni þyngra fyrir einstæðar mæður að fara á póst í 

ríkjum utan Norðurlandanna, þar sem ekki er gert ráð fyrir öðrum fjölskyldumynstrum en 

tveimur foreldrum, þar sem mamman er oftast heimavinnandi. Vinnutími og vinnutengd 

ferðalög eru þættir sem erfiða samræmingu atvinnu- og fjölskyldulífs.  Það þurfi að auka 

stuðning og skilning á starfsmöguleikum fyrir maka, bæði á pósti og eftir heimkomuna. 

 Íslenskt þjóðfélag gerir, að sögn Viðmælanda B, greinarmun á kröfum til maka 

sendistarfsmanna eftir kyni. Ætlast er til þess að karlkyns maki fái sér vinnu erlendis, en 

kvenkyns maki á bara að hafa það kósý og kíkja í búðir þegar krakkarnir eru í skólanum. 

Fjölskyldur taka stundum ákvörðun um að flytjast ekki öll saman út, eða sleppa því alfarið, ef 

makinn vill ekki sleppa sínum starfsferli, og á það um bæði kyn, en þó frekar um karla að vilja 

halda í starfsferilinn og setja hann ekki á pásu. Séu eyður í ferilskrá makans er litið á það 

hornauga þegar makinn ætlar aftur út á vinnumarkaðinn. Um leið og heim er komið af pósti 

erlendis hættir utanríkisþjónustan að greiða svokallaða staðaruppbót með maka, sem þýðir að 

makinn verður tekjulaus sé hann ekki kominn með starf. 

Samkvæmt þessu má enn sjá leifar af þeirri tilhneigingu fólks, sem Cynthia Enloe skrifaði 

um í tímamótaverkinu Bananas, Beaches and Bases að karllægum eiginleikum er kerfisbundið 

hyglað fram yfir kvenlæga á sviði alþjóðastjórnmála.175 Það þýðir að enn sem komið eru fleiri 

karlar sendiherrar, og fleiri konur sendiherrafrúr. Ríkjandi ástand breytist ekki nema bæði kynin 

hætti að viðhalda því,176 eins og kannski hefur verið gert í þeim tilfellum sem eiginmenn 

sendistarfsmanna ákveða að flytja ekki út með makanum, þetta eru oftar karlar,  og vilja ekki 

fórna starfsferli sínum til þess að vera heimavinnandi maki.  

                                                
175 Enloe, Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics, 3. 
176 Sama heimild, 67 og 93. 
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Minnst var á að enn er til staðar tvöfaldur vinnudagur kvenna, sem gerir það að verkum að 

vinnutími og annað er ekki aðlaðandi fyrir alla, og þá sérstaklega konur. Nefnt var að úr þessu 

mætti bæta með því að gera vinnuumhverfið meira aðlaðandi. Samfélagið skuli líka leggja sitt 

af mörkum, heimilin, að stuðningur  og svigrúm sé fyrir því að konur fái tækifæri til að vinna 

yfirvinnu. Það sem hægt væri að gera til þess að brjóta niður þessa múra tvöfalds vinnudags 

kvenna væri að innleiða ákvæði kynjakvóta í lög, þar sem viðurlög væru við brotum  gegn 

honum. Innleiðing valfrjálsra kynjakvóta myndi ekki skila sama árangri, þar sem ekki hefur enn 

sannast að þeir auki á jafnrétti kynjanna.177 Svipað er upp á teningnum með kynjasamþættingu 

sem hefur verið notuð sem leið til að koma á auknu jafnrétti kynjanna. Til þess að hún sé 

árangursrík þarf frá upphafi að festa hana kyrfilega niður og innileiða innihald hennar 

almennilega, svo að aðrar áherslur sem boða ekki jafnrétti nái ekki fram að ganga.178 Jacqui 

True telur að yfirmenn stofnana þurfi að gera meira en að bæta konum í stofnanasúpuna til þess 

að koma á jafnrétti, og segir að þeir geti til dæmis breytt ákvörðunarferlum stofnananna á þann 

hátt sem henti konum betur.179 

Ann Tickner hefur skrifað að við lítum á það sem sé mannlegt sem eitthvað karlmannlegt. 

Það verði svo þangað til það sem konur gera frekar, eins og það að konur þurfa frekar að bera 

ábyrgð á börnum og heimili, sem veldur því að þær eru ekki eins aflögufærar til þess að vinna 

yfirvinnu fram á kvöld eða um helgar, og jafnvel erlendis verði metið til jafns við það sem 

karlar geri frekar.180 Það sem þeir þá gera frekar, og er kannski frekar ætlast til af körlum, er að 

vinna lengur, vinna um helgar og fara í vinnutengd ferðalög.  

Áhugavert var að enginn viðmælenda minntist á að breyta ætti vinnutímum og 

vinnufyrirkomulagi þannig að gert væri ráð fyrir oft ólíkum aðstæðum kvenna og karla utan 

vinnunar, heldur voru frekar nefndar leiðir fyrir konur til þess að aðlagast núverandi 

fyrirkomulagi og ítrekað að utanríkisráðuneytið tæki tillit til ólíkra aðstæðna. 

Einnig kom fram í svörunum að það hjálpar að lög og reglur kveða á um jöfn hlutföll í 

stjórnum, ráðum og nefndum. Einn viðmælanda nefndi þó, að erfitt er að heyra að það þurfi að 

„leita að“ konum í störfin og það að hægagangurinn í innleiðingu jafnréttisins sé eiginlega 

óafsakanlegt því nægur tími hafi verið til stefnu. Í þessu samhengi er ágætt að rifja upp 

tölfræðina um kynjahlutföll flutningsskyldra starfsmanna utanríkisþjónustunnar. Árið 2014 

                                                
177 Dahlerup og Freidenvall, „Quotas as a ‘fast track’ to Equal Representation for Women,“ 21. 
178 MacRae, „(Re-)Gendering integration: Unintentional and Unanticipated Gender Outcomes of European Union 

Policy,“ 3.  
179 True, „Mainstreaming Gender in International Institutions,“ 191. 
180 Tickner, Gender in International Relations, 5 og 141-142. 
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voru 28 karlar sendiherrar (76%), en aðeins níu konur (24%), 92% sendifulltrúa voru karlar og 

8% þeirra voru konur. Í stöðum sendiráðunauta og sendiráðsritara voru kynjahlutföllin jafnari, 

en þar vakti athygli að árið 2014 voru 58% sendiráðunauta konur en 42% karlar, en 67% 

sendiráðsritara voru karlar, og 33% þeirra voru konur.181 Þessar tölur sýna að karlar eru í 

miklum meirihluta valdameiri embætta í utanríkisþjónustunni, en konurnar sækja á í valdaminni 

embættunum. Utanríkisráðuneytið sem segist hafa unnið að jafnréttismálum í 20 ár, segir einnig 

að hægagangurinn stafi af  eðli flutningsskyldunnar og framgangskerfinu.182 Ekki minntist 

ráðuneytið á að það þyrfti að endurskoða flutningsskylduna og framgangskerfið til þess að 

vinna á kynjahallanum. Silja Bára telur að eftir að utanríkisráðuneytið fór að auglýsa í lausar 

stöður sendifulltrúa, sendiráðunauta og sendiráðsritara hafi konur komist að sem 

flutningsskyldir starfsmenn hjá utanríkisþjónustunni og þeim þarafleiðandi fjölgað í lægri 

lögum hennar.183 Það sem útaf stendur er þá stöður sendiherra, en utanríkisráðherra ræður öllu 

um hverjir skuli skipaðir sendiherrar. Samkvæmt Gunnari Helga Kristinssyni eru pólitískar 

stöðuveitingar nokkuð útbreiddar í hærri lögum íslenskrar stjórnsýslu, og nefndi hann í grein 

sinni frá árinu 2006, að frá árinu 1990 hafi helmingur sendiherra verið nánir samstarfsmenn 

ráðherra, samflokksmenn eða fyrrverandi stjórnmálamenn, bæði úr sama flokki og ráðherra og 

úr öðrum flokkum, sem þurfti að koma í starf.184 Utanríkisráðuneytið hefur svarað þessari 

gagnrýni með því að taka fram að þau sendiherraefni sem ekki koma úr röðum 

utanríkisþjónustunnar kæmu til að mynda úr stjórnmálum eða viðskiptalífinu og hefðu mikla 

reynslu, ríka þekkingu á alþjóðamálum og væru góð viðbót við mannauðinn.185  

Það má kannski deila um það hvort að utanríkisráðuneytið fari eftir jafnréttissjónarmiðum 

sínum þegar stundum má ganga framhjá fólki í framgangi til þess að ráða uppþornaða 

stjórnmálamenn sem vantar góða vinnu áður en þeir fara á eftirlaun, en auðvitað er það ekki á 

allra færi að verða sendiherrar. 

 

5.2. Vægi kyns þegar skipað er í stöður hjá utanríkisþjónustunni 

Sami bragur var hafður uppi þegar rýnt var í með kynjagleraugum hvort að kyn skipti máli 

þegar skipa eigi í störf flutningsskyldra starfsmanna utanríkisþjónustunnar. Allir viðmælendur 

voru spurðir að því hvort að þeim hafi fundist að kyn þeirra hafi skipt máli fyrir starfsferil þeirra 

                                                
181 Ríkisendurskoðun, Rekstur og starfsemi sendiskrifstofa Íslands: Skýrsla til Alþingis, mars 2015, 24. 
182 Sama heimild, 8 
183 Silja Bára Ómarsdóttir, „Áhrif femínisma á utanríkisstefnu Íslands 1999-2009,“ 83-84. 
184 Gunnar Helgi Kristinsson, „Pólitískar stöðuveitingar á Íslandi“, 23 og 7. 
185 Sama heimild, 7-8. 
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hjá utanríkisþjónustunni. Fimm viðmælendur sögðu kyn sitt hafa skipt máli, og voru það þrjár 

konur og tveir karlar. Þrír viðmælendur sögðu kyn sitt ekki hafa skipt máli og voru það tveir 

karlar og ein kona. Sumir af þeim sem svöruðu að kyn þeirra skipti máli, eða hafi skipt máli 

nefndu að kyn hefði skipt meira máli á árum áður fyrir framgang en það gerir nú á tímum.  

Viðmælandi C sagði vinnustaðinn gamaldags, að stigveldi (e. hierarchy) tíðkaðist þar sem 

virkaði þannig að ráðherrar söfnuðu að sér „kreðsu“ embættismanna sem þeir treystu best, 

ráðfærðu sig við og veittu frekar framgang í starfi. Svokallaður „kallakúltúr“ væri einnig til 

staðar í ráðuneytinu, þar sem vinnutengd málefni eru rædd síðla kvölds eða á ferðalögum 

erlendis sem væri síður á færi kvenna að gera. Henni þætti æskilegra að málefni væru frekar 

rædd á vinnutíma þar sem allir sem þau varða geti verið viðstaddir. 

 Viðmælandi H kom með hina hliðina á útskýringu Viðmælanda C. Hann sagði að þegar 

hann var nýbyrjaður hjá utanríkisþjónustunni gat hann unnið lengur heldur en þær konur sem 

voru á svipuðum aldri og hann og: „þannig náð betri tengslum kannski og skapað mér sterkari 

stöðu.“ Viðmælandi B sagði það ekki spilla fyrir að vera kona í næst efsta þrepinu því vegna 

kynjahallans væri leitast við að veita fleiri konum framgang, þó svo að fleiri karlar bíði eftir 

framgangi heldur en konur. Viðmælandi C bætti við að henni þætti æskilegt að tekin væri aftur 

upp ráðningarstefna með jafnrétti í fyrirrúmi við sendiherraskipanir, sem hefði verið rekin á 

tímabili. Peterson og Runyan hafa í skrifum sínum fundið nokkurs konar lausn á þessum 

kynbundnu vandamálum. Þær skrifa að það sé nauðsynlegt að „afkynja“ stjórnmál og að leiðir 

í valdastöður, eða að framgangi verði að vera aðrar en einmitt þær sem verðlauna eiginleika 

sem eru kenndar við ríkjandi karlmennskur.186 Eiginleikarnir eru til dæmis þeir að karlar vinna 

lengur en konur, því það er ætlast frekar til þess af þeim, og þeir eiga oftar auðveldara með það 

en konur á grundvelli félagslegra aðstæðna. 

Viðmælendur voru spurðir að því hvort að þeim fyndist að það væri erfiðara fyrir konur og 

auðveldara fyrir karla að fá framgang í starfi. Það þema sem fannst í orðræðu viðmælenda við 

þessari spurningu var að það væri ekki erfiðara fyrir konur að fá framgang, heldur frekar fyrir 

karla vegna jafnréttisstefnu ráðuneytisins. Viðmælandi F nefndi að „að klárir og duglegir 

einstaklingar [...] fái framgang óháð [því] hvort þeir eru karl eða kona.“ Viðmælandi G nefndi 

að einhverjir eldri karlar í utanríkisþjónustunni myndu örugglega segja frá erfiðleikum sínum 

við að komast í framgang vegna þess að þeir væru „ekki ungar konur.“ 

                                                
186 Peterson og Runyan, Global Gender Issues, 213. 
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Viðmælendurnir voru samt sem áður ekki allir alveg á einni skoðun um þetta mál. 

Viðmælandi D sagði að eftir tölfræðinni að dæma virtist vera erfiðara fyrir konur að fá 

framgang í starfi, og að oft virtist vera erfiðara að finna konur en karla í nefndir og ráð. 

Viðmælandi B talaði um jákvæða mismunun í þessu samhengi, en sagðist þó vilja frekar vera 

ráðin af eigin verðleikum í starf. Jákvæð mismunun er þegar ráðinn er einstaklingur af ákveðnu 

kyni sem hallar á, í þessu tilviki kona, að uppfylltum lágmarksskilyrðum, þrátt fyrir að 

einstaklingur af öðru kyni sé metinn hæfari til starfsins.187 Þetta ákvæði er ekki að finna í 

íslensku jafnréttislögunum frá árinu 2008, en í þeim má finna svokallaða forgangsreglu þar sem 

tímabundið er gert ráð fyrir að veita öðru kyninu forgang til þess að vinna á kynjahalla, sé hann 

til staðar,188 og er þetta aðeins gert þegar umsækjendur hvort af sínu kyninu, eru metnir 

jafnhæfir til ákveðins starfs. 

Viðmælandi E talaði um að pólitík skipti meira máli fyrir framgang heldur en kyn. Nánar 

var ekki spurt út í svar hans, en svarið vakti upp þá spurningu hvort pólitík geti ekki verið 

áhrifaþáttur í því að enn hallar frekar á konur í utanríkisþjónustunni, og hefði það verið 

áhugavert að kanna áhrif pólitíkur á kynjajafnrétti innan utanríkisþjónustunnar.  

Viðmælendur voru spurðir um það hvort þeir héldu að framkoma samstarfsfólks þeirra 

gagnvart þeim væri öðruvísi en gagnvart fólki af öðru kyni. Viðmælendurnir kváðust meira og 

minna ekki hafa upplifað slíka framkomu. Samt sem áður var nefnt að fyrr á tímum hefði staða 

hermálafulltrúa hjá NATO eingöngu fallið í skaut karla, en nú væri staðan ekki lengur „algjör 

hrútakofi.“ Viðmælandi F sagði sendistarfsmenn vel menntaða og almennt víðsýna, en enn 

leifði af gamaldags hugsunarhætti hjá eldri kynslóðinni, þar sem gætti titlasnobbs. Viðmælandi 

H gaf dæmi um viðmót þar sem ætlast var til þess að hann ynni lengur og um helgar. Svar 

Viðmælanda G var á öndverðum meiði og sagði hann að sínir yfirmenn hefðu gert til sín sömu 

kröfur og til samstarfskvenna sinna í sambærilegu starfi. Þetta svar vakti upp þá spurningu hvort 

að framkoma yfirmanna í garð undirmanna byggist á persónu þeirra fremur en kyni?  

Aðspurðir um framkomu sína gagnvart samstarfsfólki sínu gáfu viðmælendur nokkuð 

einhliða svör þar sem allir sögðust leitast við að koma fram eins við allt sitt samstarfsfólk. Þó 

var nefnt að stundum væri misjafn húmor og áhugamál í blönduðum hópi kynja heldur en í 

hópum þar sem væru eingöngu karlar eða  eingöngu konur.  

Viðmælendur voru ennfremur spurðir um hvað þeim fyndist um þá fullyrðingu að erfiðara 

sé  fyrir konur að vera flutningsskyldir starfsmenn utanríkisþjónustunnar erlendis, á grundvelli 

                                                
187 Þorgerður Einarsdóttir, „Opið bréf til Árna Magnússonar ráðherra jafnréttismála.“ 
188 Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. 
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sólarhringsviðbragðsskyldunnar sem væri fyrir hendi. Orðræða í svörum viðmælenda gaf til 

kynna að sért þú í þessu starfi þá tekur þú á þig ábyrgðina og þá skiptir ekki máli hvort þú sért 

karlkyns eða kvenkyns. Viðmælendur minntust ekki á að það væri erfiðara fyrir konur að sinna 

þessari sólarhringsábyrgð, vegna þess að þær eru oftar með ábyrgð á heimili og börnum heldur 

en karlar.  Claire Turenne Sjolander skrifaði í fyrrnefndri rannsókn sinni um hvort að kyngervi 

skipti máli fyrir kanadíska utanríkisstefnu,  að gamaldags viðhorf um það að konur eigi erfiðara 

en karlar með að vera fluttar til í starfi hamli framabraut kvenna í kanadískri 

utanríkisþjónustu.189 Þessi viðhorf og hömlur eru meðal annars þær að eiginmenn kvenna í 

utanríkisþjónustu vilja ekki fórna starfi sínu, en það er ekki eins algengt meðal eiginkvenna 

karla í sömu störfum, sem gerir þá færri konum kleift að fara á pósta erlendis og sinna 

sólarhringsviðverunni.190 Má leiða að því líkum að þessara viðhorfa gæti einnig að nokkru leyti 

í íslenskri utanríkisþjónustu, þar sem ekki er gert ráð fyrir því nægilega vel að fólk  býr við 

mismunandi aðstæður, þrátt fyrir fæðingarorlof feðra og jafnréttis- og fjölskyldustefna 

utanríkisþjónustunnar. Í marxískum femínisma, sem kynntur var stuttlega í 

kenningarammanum, er talað um að kúgaðar konur styðja sjálfar við sitt eigið misrétti, með því 

að vera húsmæður til dæmis, og þar með halda þær kapítalismanum, höfuðóvini marxismans 

uppi.191 Viðhorfum er erfitt að breyta því þau geta verið föst í huga fólks í ólíkum stöðum, 

yfirmanna og undirmanna íslensku utanríkisþjónustunnar sem og leikmanna í íslensku 

þjóðfélagi. 

 

5.3. Framfylgni íslenskrar jafnréttisstefnu á Íslandi og á alþjóðavettvangi 

Viðmælendur voru spurðir út í hvaða áhrif jafnari kynjahlutföll ústendra starfsmanna 

utanríkisþjónustunnar hefði á trúverðugleika eða lögmæti íslenskrar utanríkisþjónustu og 

utanríkisstefnu. Þeir voru þess utan spurðir hver ímynd Íslands væri í augum fulltrúa annarra 

ríkja, hvort að Ísland væri fyrirmynd annarra ríkja í jafnréttismálum og hvort þeir teldu að 

framfylgni íslenskrar jafnréttisstefnu í utanríkisstefnu ríkisins á alþjóðavettvangi væri 

sambærileg framfylgni hennar heima fyrir. Norðurlöndin, smæð Íslands, og þörfin fyrir það að 

Ísland framkvæmi líkt og það boðar í jafnréttismálum, að Ísland sendi mikilvæg skilaboð með 

                                                
189 Sjolander, „Canadian Foreign Policy: Does Gender Matter?,“ 22.  
190 Sama heimild, 25-26. 
191 Steans, Gender and International Relations: An Introduction, 18-19. 
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því að skipa konur í valdamikil embætti og mikilvægi þess að bæði kynin standi fyrir 

jafnréttismálum, voru þemu í orðræðu viðmælendanna.  

Smæð Íslands kom upp í svörum um ímynd Íslands á alþjóðavettvangi. Ísland var nefnt sem 

„örríki" og að ekki mætti ofmeta það sem öðrum kann að finnast um Ísland. Viðmælandi G 

sagði ímynd Íslands mótast af smæðinni: „við njótum velvildar út á smæðina.“ Viðmælandi D 

tók undir það og bætti hún við að vegna smárrar stjórnsýslu væru Íslendingar taldir vera frekir 

í sumum málum sem tengdust þeirra hagsmunum, en annars fjarlægir. Viðmælandi C talaði um 

hve áþreifanlegt það væri hvað Ísland er í raun smátt í alþjóðakerfinu, en hefði þó skapað sér 

tækifæri sem sérfræðingar á ákveðnum sviðum. Viðmælandi E sagði íslenska ímynd ekki vera 

sérlega sterka, þar sem Ísland væri aðeins með sendiskrifstofur á helstu stöðunum, en væri 

kannski í ríkjum eins og í Suður-Afríku með einhverja ímynd svakalegra „sko jafnréttis 

mógúla.“ Einnig var nefnt að vegna fámennra sendiskrifstofa Íslands væru íslenskir diplómatar 

með ímynd múltitaskara.  

Ísland hefur vissulega markað sér stefnu í jafnréttismálum, og er það eins og Alexander 

Wendt myndi kannski fullyrða, að Ísland berst fyrir málaflokknum vegna þess að sjálfsmynd 

ríkisins, og þarafleiðandi ríkið sjálft, byggist á því að Ísland sé opið jafnréttissinnað 

velferðarsamfélag sem býður upp á jöfn tækifæri fyrir alla. Til þess að Ísland haldi ímyndinni 

þá verður ríkið að sýna sjálfsmyndina í verki. Rétt eins og ef þú vilt byggja upp ríki út frá 

nýraunhyggjusjónarmiðum, þá verður að sýna fram á að ríkið sé fært um að hafa hlutfallslega 

meiri getu en aðrir.192 Samkvæmt rannsóknum Silju Báru Ómarsdóttur á áhrifum femínisma á 

utanríkisstefnu Íslands þá hafði aukin þátttaka kvenna á Alþingi þau áhrif að málefni sem 

tengjast jafnrétti hafa orðið einn af þeim þáttum sem íslensk stjórnvöld eru hvað þekktust fyrir 

á alþjóðlegum vettvangi.193  

Smæð Íslands hefur ekki aðeins áhrif á ímynd ríkisins heldur einnig á framfylgni 

utanríkisstefnunnar á alþjóðlegum vettvangi. Viðmælandi G sagði: „ smæðarinnar vegna erum 

við oft á tíðum ekki í stöðu til þess kannski að vera með aktíva utanríkisstefnu á þessum sviðum 

almennt, hvort sem að það á við um þessa tegund varðandi þessi atriði eða önnur.“  

Um framfylgni utanríkisstefnu þá skiptir máli að vita að innleiðing utanríkisstefnu er flókið 

ferli, og oft er útkoman ekki í takt við það sem lagt var upp með í upphafi. Valdamiklir gerendur 

geta líka orðið fyrir barðinu á innleiðingarferlinu, sem ekki endilega hugnast alltaf þeirra 

hagsmunum.194 Gerendurnir eru allt frá æðstu embættismönnum og utanríkisráðherrum til 

                                                
192 Wendt, „Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics,“ 398-401.  
193 Silja Bára Ómarsdóttir, „Áhrif femínisma á utanríkisstefnu Íslands 1999-2009,“ 90-91.  
194 Brighi og Hill, „Implementation and Behaviour,“ 117 og 119. 
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opinberra starfsmanna, á borð við starfsfólk utanríkisþjónustunnar.195 Mikilvægt er að 

utanríkisstefna ríkja teljist lögmæt eða trúverðug, og því njóta frjálslynd viðhorf sem kveða á 

um að ríki aðstoði náungann handan landamæra mikils fjöltyngis hjá vestrænum ríkjum á borð 

við Ísland. Það styður sjálfsmyndina að vera „lögmætt ríki“ og með því að hafa mannréttindi 

ofarlega á baugi utanríkisstefnunnar styrkist ímynd ríkisins.196 

Viðmælandi F talaði um að Ísland gæti vegna smæðarinnar sinnt hlutverki „prótótýpu“ eða 

frumgerðar í jafnréttismálum, og þannig verið fyrirmynd. Viðmælandi H talaði í 

fyrirmyndarsamhenginu um að Ísland gæti alveg litið til annarra ríkja eftir innblæstri í 

jafnréttismálum.  

Norðurlöndin voru ekki undanskilin í svörum viðmælenda um utanríkismál Íslands, og 

nefndu fjórir viðmælendur Norðurlöndin sem dæmi um ímynd Íslands á alþjóðavettvangi. Þar 

kom meðal annars fram að Ísland hefði svipaða ímynd og hin Norðurlöndin, sem 

jafnréttissinnuð ríki með áherslu á opin samfélög öllum íbúm til handa. Einnig var nefnt að 

Ísland hefði ekki sérlega sterka ímynd, en hún væri norræn, sem væri að mestu leyti jákvætt. 

Viðmælandi E sagði að hinni norrænu ímynd hefði skaðast, og sagði að Ísland mætti ekki vera 

of yfirlætislegt í þessum málefnum. Norðurlöndin voru líka nefnd sem málsvari jafnréttis á 

alþjóðavettvangi  og sem einn af þeim hlutum sem mótuðu ímynd Íslands alþjóðlega. 

Norðurlöndin komu einnig upp þegar spurt var hvort að Ísland væri fyrirmynd annarra ríkja í 

jafnréttismálum, og sagt var að Norðurlöndin hefðu þessa ímynd í heild sinni. 

Samkvæmt Helgu Hernes eru Norðurlöndin þau ríki sem geti með velferðarsamfélagi sínu 

tryggt að konur geti nýtt hæfileika sína, og verið samfélög sem eru hliðholl konum (e. woman 

friendly) með því að tryggja það að konur séu ekki hlekkjaðar við hlutverk sín sem eiginkonur 

eða mæður.197 Áslaug Karen Jóhannsdóttir, sem skrifaði um ímynd, framlag og vægi Íslands á 

alþjóðlegum vettvangi í jafnréttismálum í meistararitgerð sinni, komst að þeim niðurstöðum að 

innlent frumkvöðlastarf og sérþekking Íslands á jafnréttismálum hafi fest ímynd ríkisins í sessi 

sem frumkvöðuls í jafnréttismálum. Ríkið sé ásamt hinum Norðurlöndum, í áhrifastöðu í 

þessum tiltekna málaflokki.198 Niðurstöður Áslaugar eru heldur bjartsýnar miðað við orðræðu 

viðmælenda í þessari rannsókn sem stigu varlega til jarðar í öllum yfirlýsingum um Ísland sem 

einhverja sérstaka jafnréttisímynd eða fyrirmyndar öðrum ríkjum til eftirbreytni.  

                                                
195 Carlsnaes, „Actors, Structures, and Foreign Policy Analysis.“ 85-87. 
196 Barnett, „Duties Beyond Borders,“ 190-195. 
197 Hernes, Welfare State and Woman Power: Essays in State Feminism, 15-16. 
198 Áslaug Karen Jóhannsdóttir, „Stórríki sko, ekki smáríki“: Ímynd, framlag og vægi Íslands í jafnréttismálum á 

alþjóðavettvangi,“ 72-73.  
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Skipan kvenfulltrúa í valdamikil diplómatísk embætti voru ítrekað nefnd sem dæmi um hvað 

jyki á trúverðuleika bæði utanríkisþjónustunnar sjálfrar og utanríkisstefnunnar. Viðmælandi F 

sagði meðal annars: „þetta er bara ótvírætt merki þess að hvað utanríkisþjónustan leggur 

áherslu á að semsagt að hafa kvenfólk líka í lykilstöðum.“ 

Viðmælendur nefndu að íslenska utanríkisþjónustan þyrfti að standa við eigin 

jafnréttisskuldbindingar á alþjóðavettvangi og að bæði kynin þyrftu að standa fyrir 

jafnréttismálunum. Í þessu samhengi kom fram að ekki sé sniðugt að fulltrúar á 

sendiskrifstofum erlendis séu meira og minna karlar. Æskilegra væri að hlutföllin væru jöfn. 

Ekki þýðir að boða jafnrétti ef aðeins annað kynið heldur málefninu á lofti. Nefnt var að 

jafnréttisfulltrúi utanríkisráðuneytisins væri til skiptis karl og kona, og ekki væru aðeins 

skipaðar ungar konur í það starf, heldur einnig háttsettir karlar innan ráðuneytisins. Auk þess 

kom upp að núverandi utanríkisráðherra hefði markað sér sérstöðu í jafnréttismálum með því 

að draga fram hvert hlutverk karla í jafnréttisumræðunni væri. 

Nú á tímum hafa jafnréttismál farið úr því að vera baráttumál grasrótarstarfsemi 

kvennahreyfinga yfir í að vera málefni sem ríkisstjórnir taka fyrir, þar er talað um skilvirkni en 

ekki félagslegt réttlæti og mannréttindi.199 Vivien Hughes, sem rannsakaði kanadíska 

utanríkisstefnu komst að þeirri niðurstöðu að til að efla jafnrétti kynjanna innan 

utanríkisþjónustunnar, þurfi stuðning fyrir því að ofan.200 Þær Edna Keeble og Heather Smith 

eru nokkuð sammála Hughes og skrifa að þrátt fyrir að kanadísk utanríkisstefna líti út fyrir að 

vera mótuð af því að skapa betri heim, þá sé hún það í raun ekki því jafnrétti í samfélaginu og 

innan utanríkisþjónustunnar sé ábótavant. Mannréttindi hafi, þegar á hólminn er komið, ekki 

eins mikil áhrif og til að mynda viðskiptahagsmunir ríkisins.201 Keeble og Smith segja að ef 

konur og kyngervi væru einhver raunveruleg forgangsatriði þá væri hægt að skapa betri og 

jafnari heim.202 Ísland framfylgir  utanríkisstefnu sinni í jafnréttismálum ötullega upp að vissu 

marki, en upp á vantar að jafnréttisvinkillinn sé hafður að leiðarljósi í öllum samskiptum og 

samningum sem Ísland tekur sér fyrir hendur.  

Flestir voru sammála um að Ísland stæði sig vel í því að vinna að jafnréttismálum á 

alþjóðavettvangi, en þó var nefnt að það sæist ekki endilega á göngum ráðuneytisins hve mikil 

áhersla væri á jafnréttismál, og var þá átt við kynjahallann innan utanríkisþjónustunnar. 

                                                
199 Squires, The New Politics of Gender Equality,19-20 
200 Hughes, „Women, Gender, and Canadian Foreign Policy, 1909–2009,“ 174. 
201 Keeble og Smith, „Institutions, Ideas, Women and Gender: New Directions in Canadian Foreign Policy, 134-

136. 
202 Sama heimild, 139. 
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Ríki á borð við Ísland þekkjast af stefnu sinni í jafnréttismálum, en þar hefur Ísland einmitt 

beitt sér ötullega, en það er munur á því að boða kynjajafnrétti á alþjóðavettvangi og innleiða 

það heima fyrir.203 Peterson og Runyan segja að sum vestræn ríki hafi alþjóðlega útbreiðslu 

kynjajafnréttis á stefnuskránni, sem sé að mati femínískra fræðimanna tvöfalt siðgæði (e. 

double standard), þar sem ríkin fylgja ekki í öllum tilfellum sínu eigin fagnaðarerindi.204 Sé 

Kanada tekið sem dæmi, þá er ríkið sagt hafa tvöfalt siðgæði þegar kemur að jafnréttismálum, 

þar sem skilaboðin séu skýr: „Do as I say, not as I do.“205 Það er vegna þess að ríkið tekur 

karllæg gildi fram yfir önnur gildi þegar kemur að utanríkismálum, þrátt fyrir að vera þekkt 

fyrir alþjóðlega sem málsvari jafnréttis.206  

Viðmælandi H var einn af þeim sem nefndi að þrátt  fyrir að Ísland stæði sig vel í að vinna 

að jafnréttismálum í friðargæslustarfi og í þróunarmálum þá vantaði upp á að jafnréttismálin 

kæmu inn á öll svið ráðuneytisins. Talaði hann um viðskiptasamninga í því samhengi. Undir 

þetta tók Viðmælandi E og sagði  hann að vel væri staðið að jafnréttismálum í loftslagsmálum, 

en sagðist ekki vita hvernig þessu væri háttað í viðskiptamálum.  

Athyglisvert væri að kanna í framtíðinni hvort að tvíhliða og marghliða viðskiptasamningar 

sem gerðir eru fyrir Íslands hönd, með innihaldi sem oft er á huldu fyrir hinn almenna íslenska 

borgara, til dæmis TiSA samningurinn, innihaldi ákvæði sem kveði á um jafnrétti kynjanna, til 

dæmis að því leytinu til sem kemur að því hverjir í raun njóta góðs af slíkum 

viðskiptasamningum,  og hvort að hagsmunir beggja kynja séu hafðir að leiðarljósi við gerð 

þeirra.  

 

5.4. Samantekt 

Formlegt kynjajafnrétti er til staðar hjá íslensku utanríkisþjónustunni, en jafnréttislög og 

reglur kveða á um að bæði körlum og konum eigi að vera kleift að sinna flutningsskyldum 

störfum hjá utanríkisþjónustunni. Eins og fram hefur komið í rannsóknum Silju Báru um áhrif 

femínisma á íslenska utanríkisstefnu, hefur konum fjölgað til muna í lægri lögum 

utanríkisþjónustunnar, í störf sendiráðunauta og sendiráðsritara. Enn vantar þó mikið upp á að 

konur standi jafnfætis körlum í stöðum sendifulltrúa og sendiherra. Það er hægt að skýra að 

hluta til með því að breytingar taki tíma, en aðrar breytur hljóta að hafa áhrif á þessar hægu 

                                                
203 Sama heimild, 130. 
204 Peterson og Runyan, Global Gender Issues, 43. 
205 Sama heimild, 138. 
206 Hughes, „Women, Gender, and Canadian Foreign Policy, 1909–2009,“ 168-169.  
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breytingar. Nýskipaðir sendiherrar koma yfirleitt úr röðum flutningsskyldra starfsmanna 

utanríkisþjónustunnar og hljóta framgang við skipunina. Utanríkisráðherra er einráður um 

sendiherraskipan, og getur skipað sendiherra eftir eigin hentisemi hverju sinni, oft á pólitískan 

hátt. Hægt er að réttlæta þær ákvarðanir á ýmsa vegu, en nokkuð ljóst er að það eru göt í 

ráðningarferli utanríkisþjónustunnar, þar sem hið úrelta pólitíska stöðuveitingarkerfi í æðstu 

lögum utanríkisþjónustunnar er hemill á auknu jafnrétti kynjanna í íslenskri utanríkisþjónustu.  

Í orðræðu viðmælenda kom fram að þrátt fyrir að jafnrétti hafi aukist í utanríkisþjónustunni, 

þá eru vinnuaðstæður oft ekki hannaðar þannig að tekið sé nægilega mikið tillit til ólíkra 

aðstæðna starfsfólksins. Flutningsskylda starfsfólksins er byggð upp þannig að gert er ráð fyrir 

því að það sé reiðubúið til þess að flytjast milli starfsstöðva á nokkurra ára fresti. Mökum þeirra 

og börnum er frjálst að fylgja með á pósta erlendis, og borguð er staðaruppbót fyrir maka. Ekki 

eru gerðar ráðstafnir til þess að auðvelda mökum að finna starf á meðan á flutningstímabilunum 

stendur, eða þegar heim er komið, og hefur það neikvæð áhrif á lífsgæði starfsfólksins. Einnig 

kom fram að sendiskrifstofur Íslands eru í ólíkum löndum með ólík félagsleg velferðarkerfi, 

sem eru ekki endilega í takt við íslenskt velferðarkerfi. Erfitt er fyrir einstæðar mæður að fara 

á pósta í sumum borgum eins og til dæmis í Brussel, en auðveldara er fyrir þær að sinna 

flutningsskyldunni á Norðurlöndunum. Ljóst er að stuðningsleysi við ólíkar félagsaðstæður 

starfsfólks hamlar sumum meira en öðrum. 

Um það hvort að kyn skipti máli þegar ráðið er í stöður flutningsskyldra starfsmanna íslensku 

utanríkisþjónustunnar var ekki hægt að sjá með berum augum af svörum viðmælendanna átta 

að svo væri. Vegna forgangsreglunnar sem er að finna í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 

kynjanna frá árinu 2008, þá kom fram að stundum sé auðveldara að vera kona en karl þegar 

beðið er eftir framgangi í starfi, því mikil kynjahalli er enn til staðar hjá utanríkisþjónustunni. 

Mismunandi kröfur til kynjanna sem voru nefndar í viðtölunum má nefna sem óbein áhrif kyns 

á framgang í starfi. Þessar mismunandi kröfur má kannski rekja til gamaldags viðhorfa 

yfirmanna hjá utanríkisráðuneytinu, meðal starfsmanna utanríkisþjónustunnar og almennt í 

íslensku samfélagi. Kröfurnar eru þær að frekar er ætlast til af körlum að vinna frameftir, og 

um helgar. Það leiðir til þess að oft hafa þeir betri tækifæri til þess að mynda sér tengsl og skapa 

sér tækifæri heldur en konur og fá þá jafnvel frekar framgang í starfi. 

Þegar viðmælendur voru spurðir um framfylgni íslenskrar jafnréttisstefnu á alþjóðlegum 

vettvangi og heima fyrir voru svör flestra nokkuð jákvæð, en stigið var varlega til jarðar í öllum 

fullyrðingum. Fram kom í orðræðugreiningunni að Ísland stendur sig að mörgu leyti vel í að 

framfylgja jafnréttisáherslunum í utanríkisstefnunni sem ríkið er þekkt fyrir. Jafnréttisímyndin 
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Íslands er almennt góð, en fram kom að á sumum starfssviðum utanríkisþjónustunnar er 

jafnréttisáherslum ábótavant. Sem dæmi voru nefnd viðskiptamál og tvíhliða samskipti Íslands 

við önnur ríki. Nefnt var að Ísland sendi alþjóðasamfélaginu mikilvæg skilaboð um að á Íslandi 

sé jafnrétti, þar sem konur hafa verið skipaðar í áhrifamiklar diplómatískar stöður, sem 

fastafulltrúi hjá NATO eða sem sendiherra gagnvart Evrópusambandinu. Þrátt fyrir það eru 

konurnar umtalsvert færri í æðstu stöðum utanríkisþjónustunnar. Sé heilt yfir litið þá er 

framfylgni íslenskrar jafnréttisstefnu á alþjóðavettvangi góð þó hana væri hægt að bæta á 

sumum sviðum, svo setur peningaskortur einnig strik í reikninginn. Nokkrir viðmælendanna 

nefndu að það væri mikilvægt að það sæist meðal starfsfólksins að jafnrétti væri til staðar í 

herbúðum utanríkisráðuneytisins, og voru nokkuð skiptar skoðanir um hve vel hefði tekist til 

að tryggja það. Fram kom að mikilvægt er fyrir trúverðugleika jafnréttisímyndar Íslands að 

endurspegla eigin áherslur í jafnréttismálum. 
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6. Lokaorð  

Með þessari rannsókn hefur verið þess verið freistað að fá dýpri þekkingu á jafnréttismálum 

íslensku utanríkisþjónustunnar, bæði inn á við og út á við. Þrjár rannsóknarspurningar voru 

settar fram í upphafi ritgerðarinnar og hef ég reynt að svara þeim eftir bestu getu. Þær eru: Ríkir 

kynjajafnrétti innan íslenskrar utanríkisþjónustu? Skiptir kyn máli þegar ráðið er í stöður innan 

utanríkisþjónustunnar? Er framfylgni íslenskrar jafnréttisstefnu í utanríkisstefnu ríkisins á 

alþjóðavettvangi sambærileg framfylgni hennar heima fyrir? 

Í öðrum kafla var kenningarammi rannsóknarinnar settur fram og byggðist hann að mestu 

leyti á femínískum gagnrýnikenningum og mótunarhyggju. Gagnrýnikenningar gera ráð fyrir 

því að heimurinn sé félagslega mótaður, og femínískar gagnrýnikenningar gefa meðal annars 

til kynna að kyngervi og félagslega mótaðir kynlægir eiginleikar sem kynjunum eru gefið að 

fylgja eftir hafi bein og óbein áhrif á alþjóðastjórnmál. Mikilvægur þáttur í femínískri 

aðferðafræði eru eigindleg viðtöl, og því þótti mér upplagt að taka viðtöl við átta starfsmenn 

utanríkisþjónustunnar af báðum kynjum og fá þeirra álit á jafnréttismálum þjónustunnar, og 

byggjast niðurstöður rannsóknarinnar á svörum þeirra. 

Svör viðmælendanna voru skrifuð upp orðrétt, og síðar orðræðugreind. Orðræðuna var að 

allmiklu leyti hægt að tengja við kenningaramma annars kafla en þó tókst það ekki fullkomlega.  

Samkvæmt lögum og reglum ríkir formlegt kynjajafnrétti meðal starfsfólks íslensku 

utanríkisþjónustunnar. Miklu hefur verið kostað til þess að tryggja aukið jafnrétti kynjanna, og 

má skýra núverandi kynjahalla að hluta til út frá sögulegum halla sem taki tíma að leiðrétta. 

Það sem þar að auki hamlar auknu kynjajafnrétti er að leyfilegt er að skipa pólitískt í stöður 

sendiherra. Aðrar skýringar á því að jafnrétti hefur ekki náð fram að ganga geta verið þær að 

kynin búa oft og tíðum við ólíkar félagslegar aðstæður. Staðreyndin er sú að ekki standa allir 

starfsmenn  jafnfætis í því að geta nýtt sér þau tækifæri sem felast í því að vera flutningsskyldur 

starfsmaður utanríkisþjónustunnar vegna þess að ekki er nægilegur stuðningur fyrir þessar ólíku 

aðstæður. Vinnustaðurinn er frekar hannaður þannig að hann henti körlum, því þeir bera 

sjaldnar jafnmikla ábyrgð á heimili og börnum en konur, og hafa því oftar betri tækifæri til þess 

að komast áfram í þjónustunni. Sem dæmi má nefna að einstæðar mæður eða feður fá ekki 

nægilega mikinn stuðning til þess að fara á pósta erlendis.  Ekki voru beinlínis nefnd dæmi þess 

að kyn skipti máli þegar ráðið er í stöður í utanríkisþjónustunni, en upp kom að kyn hefði skipt 

meira máli við ráðningar fyrr á tímum. Nefnt var að stundum væri jafnvel betra að vera kona 

en karl þegar kæmi að framgangi vegna kynjahallans. Einnig var nefnt að frekar væri ætlast til 
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af körlum að vinna frameftir, heldur en af konum, þar sem tekið væri tillit til fjölskylduaðstæðna 

þeirra. Það geri það að verkum að karlar ná frekar betri tengslum og fá kannski hraðari framgang 

en konur. 

Um framfylgni íslenskrar jafnréttisstefnu stjórnvalda á alþjóðavettvangi og heima fyrir kom 

upp í orðræðu viðmælenda að Ísland standi að mörgu leyti vel að vígi við að framfylgja 

jafnréttisáherslum sínum á alþjóðlegum vettvangi. Ímyndin var almennt talin jákvæð, en fram 

kom að upp á vanti að jafnréttisáherslur komi fram í tvihliða samstarfi við önnur ríki og í 

viðskiptatengdum málefnum. Einnig kom fram að Ísland sendir alþjóðasamfélaginu skilaboð 

um jafnréttis. Einhverjir viðmælendanna nefndu að að þeim þætti mikilvægt að línurnar væru 

skerptar á milli framfylgni jafnréttisstefnunnar á alþjóðavettvangi og innan 

utanríkisþjónustunnar sjálfrar, því mikilvægt væri fyrir trúverðugleika Íslands á 

jafnréttissviðinu að endurspegla eigin jafnréttisáherslur. 

Sá lærdómur sem helst má draga af þessari rannsókn er að mínu mati að jafnréttismál 

utanríkisþjónustunnar, bæði innan sem utan eru í nokkurri mótögn við það sem þau eru látin 

líta út fyrir að vera. Lögin og reglurnar, sem og stefnur utanráðuneytisins gefa til kynna að öllu 

sé kappkostað til þess að auka jafnréttið, en þessir pappírar hafa ekki enn dugað til þess að 

leiðrétta kynjahallann sem er óneitanlega enn körlum í hag. Það vakti upp þá spurningu hvort 

að þessir leiðarvísar muni duga í framtíðinni því eftirfylgni þeirra er ábótavant. Til dæmis er 

þeim ekki endilega fylgt eftir þegar skipaðir eru sendiherrar, og samkvæmt svörum viðmælenda 

má álykta að ekki hafi enn verið gripið til nægilegra áhrifaríkra aðgerða til þess að tryggja öllu 

starfsfólki, sama af hvaða kyni þeir eru og hvaða félagslegu aðstæður þeir búa við, sömu 

tækifæri og þann stuðning sem til þarf til þess að tryggja aukið jafnrétti. Ísland hefur réttilega 

mátt hreykja sér af því að vera boðberi jafnréttis á alþjóðlegum vettvangi og starfsfólk 

utanríkisþjónustunnar vinnur gott starf í þágu jafnréttis, þrátt fyrir oft litlar fjárveitingar og 

fámennar starfsstöðvar. Þó vantar upp á að jafnréttisáherslurnar birtist á öllum þeim sviðum 

sem utanríkisþjónustan starfar á, og væri athyglisvert að rannsaka að hvaða leyti 

jafnréttisvinkilinn er virkur og óvirkur í starfseminni. Ef utanríkisþjónustan stendur við stóru 

orðin í sambandi við jafnrétti, bæði í eigin herbúðum og í alþjóðlegu samstarfi þá mun hún auka 

trúverðugleika sinn á þessu sviði alþjóðlega, sem líklega gæti styrkt stöðu smáríkisins Íslands í 

alþjóðakerfi ríkja sem tekur breytingum dag frá degi.  

Takmarkanir rannsóknarinnar voru meðal annars þær að erfitt er að alhæfa um niðurstöður 

hennar, en það var ekki beint ætlunin þar sem eðli hennar var fyrst og fremst eigindlegt. Ég 

hefði, eftir á að hyggja, mátt tengja rannsóknarspurningarnar betur við hinn fræðilega hluta 
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rannsóknarinnar, og viðtalsvísirinn, sem var stuðst við í viðtölunum, hefði mátt innihalda 

hnitmiðaðri spurningar. En það sem ég komst að þegar á vinnuferlið leið var að mig langaði 

ekki einungis að fá fullkomin svör við rannsóknarspurningunum, heldur var markmiðið að fá 

innsýn í heim flutningsskyldra starfsmanna utanríkisþjónustunnar og fá að heyra þeirra skoðanir 

á  jafnrétti kynjanna. Viðtalsvísirinn var hannaður þannig að spurningarnar voru hafðar nokkuð 

opnar til þess að fá viðmælendur til þess að tala opinskárra en ella, hefðu þeir fengið lokaðar 

eða leiðandi spurningar. 

 Í svörum viðmælenda komu upp ýmis konar vinklar sem hefði verið nytsamlegt að rannsaka 

frekar, og má því segja að takmarkanirnar geti skapað ný framtíðarrannsóknatækifæri. Einn 

vinkillinn var að hægt væri að rannsaka áhrif pólitíkur á framgang starfsfólks 

utanríkisþjónustunnar og annar að rannsaka hvort að dulið misrétti sé til staðar og að hvaða 

leyti það hafi áhrif á launamun kynjanna í utanríkisþjónustunni. Þriðji rannsóknarvinkillinn var 

að í ljósi þess að upp á vantaði að greina ítarlega frá framfylgni íslensku utanríkisþjónustunnar 

í jafnréttismálum á alþjóðavettvangi, þá er upplagt að það væri rannsakað sérstaklega.  

Jafnréttisstarf Íslands væri jafnvel hægt að bera saman við framfylgni annarra ríkja á 

jafnréttisstefnu sinni, og þá myndi ég helst líta til Norðurlandanna í því samhengi.  Svör 

viðmælenda gáfu vísbendingar um hvar mætti byrja rannsóknarvinnuna, en í viðskiptamálum 

og tvíhliða samskiptum Íslands við önnur ríki vantar helst upplýsingar um jafnréttisáherslur 

stjórnvalda. Til dæmis væri hægt að byrja á að rannsaka hvort að hinn væntanlegi leynilegi 

TiSA fjölþjóðaviðskiptasamningur, sem Ísland er aðili að, gagnist báðum kynjum jafnt. Er það 

þarft og áhugavert að komast að.  
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Viðauki eitt 

Kynningarbréf til viðmælenda 

 

Ég heiti Hólmfríður Magnúsdóttir og er meistaranemi í alþjóðasamskiptum við Háskóla 

Íslands. Um þessar mundir er ég að skrifa lokaritgerð um jafnrétti kynjanna innan íslenskrar 

utanríkisþjónustu. Silja Bára Ómarsdóttir, aðjúnkt við Stjórnmálafræðideild HÍ er 

leiðbeinandi minn við gerð rannsóknarinnar. 

 

Helstu markmið rannsóknarinnar er að rannsaka hvort að jafnrétti kynjanna sé til staðar innan 

íslenskrar utanríkisþjónustu, og að kanna hvort kyn einstaklinga sé áhrifaþáttur þegar skipað 

er í valdameiri stöður innan hennar, t.d. sendiherrastöður. Þá er einnig til athugunar hvort 

Ísland, sem á alþjóðavettvangi hefur beitt sé fyrir jafnréttismálum, og skipar iðulega efstu sæti 

á listum sem mæla jafnrétti kynjanna, sé í raun að beita sér fyrir því jafnrétti sem ríkið hefur 

boðað innan alþjóðasamfélagsins. 

 

Hluti rannsóknarinnar byggir á viðtölum við starfsmenn íslensku utanríkisþjónustunnar, af 

báðum kynjum. Þar með kem ég að meginerindi þessa bréfs. Þar sem þú starfar innan íslensku 

utanríkisþjónustunnar sem sendiherra/sendifulltrúi/sendiráðunautur/sendiráðsritari tel ég að þú 

getir orðið að miklu liði við gerð þessarar rannsóknar, og er ég viss um að þitt framlag myndi 

bæta við þekkingu fræðasviðsins.  

 

Hefur þú áhuga á samstarfi í formi viðtals? 

 

Hafir þú áhuga á samstarfi vildi ég gjarnan bóka viðtal við þig í eigin persónu, helst sem fyrst. 

Starfir þú erlendis, þá er möguleiki að taka viðtalið eftir öðrum leiðum, til dæmis með Skype-

samtali eða í gegnum síma. 

 

Með bestu kveðjum, 

Hólmfríður Magnúsdóttir 

 

Sími: 847-6046 

Netfang: hom2@hi.is 

mailto:hom2@hi.is
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Viðauki tvö 

Viðtalsvísir  

 

Bakgrunnsupplýsingar: 

1. Hver er menntun þín og starfsreynsla? 

2. Hvað vakti áhuga þinn á að starfa innan utanríkisþjónustunnar? 

3. Dvelur fjölskylda þín með þér þegar þú ert staðsett/ur erlendis vegna starfs þíns? 

4.  Ef svo er, hefur dvölin erlendis haft jákvæð eða neikvæð áhrif á starfsframa maka 

þíns? Að hvaða leyti? 

5. Hvernig hefur tekist að samræma atvinnu- og fjölskyldulíf þitt?  

Kynjafnrétti í íslenskri utanríkisþjónustu: 

1. Hvernig myndir þú lýsa góðum diplómata, hvaða eiginleika telur þú að hann/hún þurfi 

að búa að til þess að vegna vel í starfi? 

2. Hvaða merking finnst þér liggja að baki hugtakinu „kynjajafnrétti“? Hvað kemur fyrst 

upp í hugann? 

3. Telur þú að það sé kynjajafnrétti innan utanríkisþjónustunnar? Ef svo er, hvers vegna? 

Ef ekki, hvers vegna ekki? 

4. Finnst þér að það þurfi að efla jafnrétti kynjanna innan utanríkisþjónustunnar? 

5. Finnst þér mikilvægt að það sé kynjajafnrétti innan hennar? 

6. Telur þú að kyn þitt hafi skipt máli fyrir starfsferil þinn hjá utanríkisþjónustunni? Ef 

svo er, á hvaða hátt?  

7. Heldur þú að það sé auðveldara/erfiðara fyrir karla/konur að komast í valdameiri 

stöður innan utanríkisþjónustunnar/fá framgang í starfi? Ef svo er, hvers vegna? Ef 

ekki, hvers vegna ekki? 

8. Hefur þú upplifað að framkoma/viðmót samstarfsfólks þíns hjá utanríkisþjónustunni 

sé öðruvísi í þinn garð en gagnvart öðru samstarfsfólki þínu í sambærilegri stöðu, sem 

er af öðru kyni?   

9. Kemur þú fram við karlkyns og kvenkyns samstarfsmenn þína á sama hátt? Ef ekki, 

hvers vegna ekki? 
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10. Hvað finnst þér um þá fullyrðingu að þeir sem starfa erlendis á vegum 

utanríkisþjónustunnar þurfi oft á tíðum að vera til taks á öllum tímum sólarhringsins, 

sem getur verið erfiðara fyrir konur? 

Íslensk utanríkistefna og kynjajafnrétti: 

1. Að hvaða leyti telur þú að aukið jafnrétti kynjanna í diplómatískum stöðum innan 

utanríkisþjónustunnar skipti máli fyrir lögmæti/trúverðugleika íslenskrar 

utanríkisþjónustu og/eða utanríkisstefnu? 

2. Af reynslu þinni í starfinu í utanríkisþjónustunni að dæma, hver er ímynd Íslands hjá 

fulltrúum annarra ríkja? Af hverju þekkja aðrir Ísland af? 

3. Finnst þér jafnréttisstefna stjórnvalda á alþjóðavettvangi vera í takt við eftirfylgni 

hennar innan utanríkisþjónustunnar? Ef svo er, hvers vegna? Ef ekki, hvers vegna 

ekki? 

4. Telur þú að Ísland sé fyrirmynd annarra ríkja í jafnréttismálum? Ef já, á hvaða hátt? Ef 

nei, hvers vegna ekki? 

Viltu bæta einhverju við að lokum? 


