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Útdráttur 

Þessi ritgerð byggir á gögnum úr þátttökurannsókn á þremur lögmannsstofum. Einni 

með konur í miklum meirihluta, annarri með karla í miklum meirihluta og þriðju með 

nokkuð jafnt kynjahlutfall. Markmiðið var að sjá hvernig persónuleg pólitík mótaði 

vinnustaðamenningu og vinnustaðasamskipti, greina valdajafnvægið og skoða áhrif og 

afleiðingar þess. Kyn og kyngervi var í forgrunni og ætlunin var að greina hvernig þetta 

hefði áhrif á persónulegt vald einstaklinga. Samfélagslegar reglur um „rétta“ 

framsetningu kyngervis eru strangar og konur mæta oft neikvæðum viðhorfum þegar 

þær fara á svig við þessar reglur og hasla sér völl í atvinnulífinu. Auk þess búa þær við 

strangar reglur hvað líkama og útlit varðar. Konur í valdastöðum njóta almennt minni 

trúverðugleika en karlar vegna kyns og eiga oft erfiðara með að mynda tengslanet sem 

aftur skaðar trúverðugleikann. Kyngervisreglur sníða körlum líka þröngan stakk. Karlar 

geta til dæmis síður leyft sér að vera persónulegir og viðkvæmir í samskiptum. 

Niðurstöðurnar voru þær að bæði kyn virtust njóta góðs af því að kynjahlutfall á 

vinnustaðnum væri frekar jafnt. Þannig var andrúmsloft og vinnustaðamenning 

afslappaðri. Kvenlögmennirnir virtust njóta góðs af nærveru karlalögmanna hvað 

almennan trúverðugleika varðaði, þar sem kyngervisreglur kvenna voru ekki jafn 

harkalega brotnar þegar kynin unnu saman. Þá þuftu konurnar ekki að setja sér jafn 

strangar reglur að mörgu leyti. Karlarnir gátu svo verið persónulegri í samskiptum 

vegna nærveru kvenlögmannanna. 
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Abstract 

This thesis is based on data from a participant observation at three law firms. The first 

had a majority of women, the second a majority of men and the third had a relatively 

even gender ratio. The goal was to see how personal politics shaped the work culture 

and atmosphere, to glimpse the power balance and view the effects of this. Gender 

was a central theme throughout and the goal was to see how this affected the 

personal power of individuals. Societal rules regarding the „correct“ way to „do 

gender“ are strict and women often face negative opinions when they go against these 

rules and establish themselves as business professionals. Aside from this, women face 

strict rules regarding their bodies and appearance. Women in power positions also 

tend to have difficulties with being perceived as competent and credible because of 

their gender and have a difficult time networking, which in turn makes them seem less 

competent and credible. Gender rules can also inhibit men. For example it is more 

difficult for men to let themselves be personal and vulnerable in social interactions. In 

conclusion, both genders seemed to benefit from a workplace with a more even 

gender ratio. This made the atmosphere and work culture more relaxed. The female 

lawyers seemed to benefit from the presence of male lawyers, regarding their 

perceived competence and credibility, not breaking the gender rules as harshly 

working side by side with men and thus, in many ways, they did not need to abide by 

stirct gender rules as fiercely. The men benefitted from being able to be more relaxed 

and personal in interactions because of the presence of female lawyers. 
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Formáli 

Þetta verkefni er metið til 60 eininga og er hluti af 120 eininga meistaranámi í pólitískri 

mannfræði við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi við verkefnið 

var Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, prófessor í mannfræði. 

Ég vil þakka Sigríði Dúnu kærlega fyrir leiðsögnina. Ég vil líka þakka henni 

sérstaklega fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu alveg frá byrjun, áður en eiginleg 

vinna hófst, þegar illa gekk að fá rannsóknarleyfi og ég var við það að leggja árar í bát. 

Þá vil ég þakka Pétri Erni, lögfræðingi og bróður mínum, fyrir að benda mér á að 

lögmannsstofur væru kjörinn vettvangur fyrir rannsóknina. PáG hópurinn fær sérstakar 

þakkir fyrir andlegan stuðning og hvatningu hvenær sem ég þurfti á að halda, frá því 

áður en rannsókn hófst og allt til enda. Ég ímynda mér að Sigríður Dúna, leiðbeinandi 

minn, vilji líka senda PáG hópnum þakkir þar sem ég hefði vafalítið sent henni 

umtalsvert fleiri pósta með fyrirspurnum ef þeirra hefði ekki notið við. Móðir mín, 

Helga Möller, fær sömuleiðis kærar þakkir fyrir að spyrja ekki of margra spurninga, fyrir 

hvatningu og stuðning og síðast en ekki síst fær hún kærar þakkir fyrir prófarkalestur. 

Sömuleiðis vil ég þakka öllum hinum sem studdu mig, höfðu trú á mér og buðust til að 

hjálpa þegar ég bar mig illa, þótt þau gætu í raun lítið gert – það hjálpaði bara að vera 

boðin hjálpin. Síðast en ekki síst vil ég þakka elsku Nóa mínum fyrir að liggja í fanginu á 

mér tímunum saman á meðan ég vann, fyrir dásamlega ljúfa nærveru og yfirvegaðan 

andlegan stuðning, fyrir stöðuga ást og hlýju og fyrir endalaus draumakærleiksknús á 

hverjum degi. Kettir eru svo sannarlega góðir að hugsa með, eins og Leví-Strauss sagði 

(í Mullin, 2002). 

 

 



  

6 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .................................................................................................................. 3 

Abstract ................................................................................................................... 4 

Formáli ..................................................................................................................... 5 

Inngangur ................................................................................................................. 8 

1. kafli: Kenningarleg sjónarhorn og staða þekkingar .............................................. 13 

1.1. Orðræða og vald ............................................................................................... 13 

1.1.1. Ráðandi orðræða ....................................................................................... 13 

1.1.2. Eðlishyggja sem orðræða .......................................................................... 15 

1.2. Kyngervi ............................................................................................................. 16 

1.2.1. Kyngervishlutverk og kyngervisskylda ....................................................... 16 

1.2.2. Sjálfsmynd og samsemd ............................................................................ 18 

1.2.3. Líkami og klæðnaður ................................................................................. 20 

1.3. Norm og stjórnun .............................................................................................. 23 

1.3.1. Vald ............................................................................................................ 23 

1.3.2. Pólitík og fræði .......................................................................................... 24 

1.3.3. Agandi eftirlitsaugnaráð ............................................................................ 25 

1.3.4. Félagsmótun .............................................................................................. 26 

1.4. Kyn og líkami ..................................................................................................... 27 

1.4.1. Karl – frummynd manneskju ..................................................................... 27 

1.4.2. Kynjakerfi og trúverðugleiki ...................................................................... 29 

1.4.3. Atvinnulíf og kyngervi ................................................................................ 31 

1.5. Vinnustaðarannsóknir ....................................................................................... 33 

1.5.1. Kvenfjandsamleg vinnumenning ............................................................... 33 

1.5.2. Glerþök ...................................................................................................... 36 

1.5.3. Trú karla á eigin getu og ágæti .................................................................. 38 

1.6. Vald og vilji ........................................................................................................ 39 

2. kafli: Vettvangurinn ............................................................................................ 40 

2.1. Aðferðarfræði ................................................................................................... 41 

2.2. Aðgangur ........................................................................................................... 44 

2.3. Sjálfsrýni ............................................................................................................ 47 

 

 



  

7 

3. kafli: Greining og umræða ................................................................................... 50 

3.1. Vingjarnleiki og vinátta ..................................................................................... 51 

3.2. Kyngervi, eðlishyggjuhugmyndir og norm ........................................................ 52 

3.2.1. Sýnileiki og yfirbragð ................................................................................. 52 

3.2.2. Karllægt kerfi ............................................................................................. 54 

3.2.3. Kvenleg harka og styrkur ........................................................................... 55 

3.2.4. Náttúrulegt vald karla ............................................................................... 57 

3.2.5. Óhjákvæmileiki kvenkyns .......................................................................... 58 

3.2.6. Stjórnunarstílar .......................................................................................... 59 

3.2.7. Kvenleg rödd og rými ................................................................................ 62 

3.2.8. Karlrembur ................................................................................................ 62 

3.2.9. Konum launað með „mýkt“ ....................................................................... 64 

3.2.10. Álag .......................................................................................................... 65 

3.2.11. Börn og bleikt fyrir stelpur – bjór og fótbolti fyrir stráka ....................... 66 

3.2.12. Góðar konur ............................................................................................ 68 

3.2.13. Óstýrilátar konur ..................................................................................... 68 

3.2.14. Eðlishyggjuhugmyndir ............................................................................. 69 

3.2.15. Sjálfstraust til að vera ósjálfbjarga eða til að leyfa öðrum það .............. 70 

3.2.16. Kvenrembur ............................................................................................. 71 

3.2.17. Meistarar ................................................................................................. 72 

3.3. Líkami: Mikilvægi þess að vera grannur og samkeppni .................................... 73 

3.3.1. Hungurleikar og heitasta óskin.................................................................. 73 

3.3.2. Keppni ........................................................................................................ 75 

3.4. Að klæða sig í valdið, eða ekki .......................................................................... 76 

3.4.1. Kvenleiki sem valdefling ............................................................................ 76 

3.4.2. Litir og vald ................................................................................................ 79 

3.5. Líkur sækir líkan heim ....................................................................................... 80 

3.6. Aðgreining kynjanna – að taka sér pláss ........................................................... 81 

3.7. Femínismi: Mismunandi viðhorf ....................................................................... 82 

3.7.1. Baráttunni ekki lokið ................................................................................. 82 

3.7.2. Ekki svo slæmar ......................................................................................... 82 

3.7.3. Forréttindi ................................................................................................. 83 

3.7.4. Vitund um mikilvægi ................................................................................. 83 

4. kafli: Niðurstöður ............................................................................................... 86 

Heimildaskrá .......................................................................................................... 93   



  

8 

Inngangur 

Í september síðastliðnum gerði Maskína könnun fyrir fréttastofu RÚV á því hvað fólki 

fyndist mikilvægasta málefnið í aðdraganda Alþingiskosninganna 29. október 2016 

(Rúv.is, 18. september 2016). Fólk fékk lista með 12 málefnum og átti að velja úr 

mikilvægasta kosningamálið að þeirra mati. Það er skemmst frá því að segja að 

jafnréttismál voru ekki á listanum. Þetta var aðeins þremur dögum eftir að sama 

fréttastofa fjallaði um niðurstöður nýútkominnar árlegrar launakönnunar VR þar sem 

fram kom að óútskýrður launamunur kynjanna var óbreyttur frá árinu áður og konur 

enn með 10% lægri laun en karlar (Rúv.is. 16. september 2016). Ólíklegt er að 

jafnréttismál þættu jafn lítilvæg til að vera ekki á listanum ef karlar fengju að meðaltali 

10% lægri laun en konur.  

Mér hafa alltaf verið jafnréttismál hugleikin en lengi hélt ég að fullu kynjajafnrétti 

væri nokkurn veginn náð. Ég taldi til dæmis konur þurfa að vera duglegri að krefjast 

hærri launa og sá ekki kerfislægan kynjahalla sem er til staðar og karllæga slagsíðu 

(Connell, 2005; Gill, Mills, Franzway og Sharp, 2008). Þegar ég svo byrjaði í námi í 

mannfræði fyrir rúmum fimm árum fóru augu mín að opnast, ég setti upp svokölluð 

kynjagleraugu og hef ekki náð þeim af nefinu á mér síðan. Þannig virka þau jafnan. Ég 

fór því að hafa áhuga á kynjapólitík. Ég kalla þetta pólitík þar sem þetta snýst um vald, 

nánar tiltekið valdatengsl og valdamisræmi. Því kalla ég meistaranám mitt pólitíska 

mannfræði. Ég nota viljandi orðið pólitík frekar en stjórnmál þar sem ég tel þetta sitt 

hvorn hlutinn. Stjórnmál fela vissulega í sér pólitík en pólitík er, í mínum huga, ekki það 

sama og stjórnmál. Pólitík þarf ekki að vera formleg eins og stjórnmál eru. Öll samskipti 

fela í sér einhverja pólitík og pólitík er persónuleg eins og lengi hefur verið haldið fram 

(Randall, 1995). Pólitík snýst um vald og það mótar fólk, samskipti og aðstæður.  

Rannsóknin sem þessi ritgerð fjallar um var gerð á þremur lögmannsstofum, en 

það kom lögmennsku þó ekkert sérstaklega við. Ég vildi skoða vinnustaðasamskiptin og 

sjá hvernig vald mótaði samskipti og aðstæður. Til að kynjabreytan gæti verið nokkurn 

veginn ein í forgrunni, eins og ég vildi hafa hana, þurfti ég að finna þrjá vinnustaði sem 

voru sambærilegir að öllu leyti nema hvað kynjahlutfall varðaði. Einn stað þar sem 
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konur væru í miklum meirihluta, annan þar sem karlar væru í miklum meirihluta og 

þriðja þar sem kynjahlutföll væru nokkuð jöfn. Ég vildi þar að auki að starfsfólkið væri 

háskólamenntað. Lögmannsstofur gátu uppfyllt þessi skilyrði fullkomlega.  

Hugmyndin að gera rannsókn á lögmannsstofum kom upphaflega frá bróður 

mínum sem er lögfræðingur. Hann var á þessum tíma tiltölulega nýútskrifaður og að 

leita sér að vinnu svo hann var búinn að vera að skoða og hafa samband við hinar ýmsu 

lögmannsstofur. Þegar hann heyrði hverju ég var að leita að sagði hann mér að hann 

vissi um lögmannsstofu þar sem störfuðu eiginlega bara konur. Þarna var ég búin að 

vera að skoða verkfræðistofur en fann ekki eina einustu með konur í meirihluta. Mér 

leist því strax vel á hugmyndina um lögmannsstofur. Það var líka skemmtileg tilviljun að 

ljúka mannfræðinámi mínu með rannsókn á lögmannsstofum þar sem að þegar ég var 

yngri hafði ég alltaf hugsað mér að læra lögfræði. 

 

Sögulegt samhengi 

Lagaskólinn í Reykjavík var stofnaður árið 1908 og var þriðji embættismannaskólinn 

sem settur var á laggirnar á Íslandi, á eftir Prestaskólanum og Læknaskólanum 

(Guðmundur Hálfdánarson, Sigríður Matthíasdóttir og Magnús Guðmundsson, 2011). 

Engir nemendur útskrifuðust þó nokkurn tímann úr Lagaskólanum í Reykjavík þar sem 

hann sameinaðist hinum embættismannaskólunum undir hatti Háskóla Íslands við 

stofnun hans árið 1911. Fyrstu nemendurnir sem luku laganámi á Íslandi útskrifuðust 

því frá Lagadeild Háskóla Íslands árið 1912.  

Árið 1904 var reglugerð Menntaskólans í Reykjavík breytt og stúlkum heimilað að 

stunda nám við skólann. Árið 1911 samþykkti Alþingi svo lög sem veittu konum fullan 

rétt til háskólamenntunar og embættisgengis (Kvennasögusafn.is, e.d). Konur höfðu því 

frá upphafi Háskóla Íslands sama rétt og karlar til háskólanáms. Fyrstu áratugina námu 

þó miklu færri konur við skólann en karlar (Guðmundur Hálfdánarson o.fl., 2011). Það 

var fyrst og fremst af samfélagslegum ástæðum þar sem ekki var viðtekið að konur 

stunduðu háskólanám. Fáar konur hófu nám við háskólann og flestar þeirra sem gerðu 

það hættu við giftingu því þær töldu sig þar með hafa valið sér hlutskipti sem snérist 

um heimili og börn. Aðalfyrirstaða karla til náms var hins vegar fjárskortur (Guðmundur 

Hálfdánarson o.fl., 2011). 
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Árið 1917 lauk fyrsta konan embættisprófi frá Háskóla Íslands (Kvennasögusafn, e.d.). 

Hún hét Kristín Ólafsdóttir og það var í læknisfræði. Auður Auðuns hóf, fyrst kvenna, 

laganám árið 1930 og útskrifaðist, einnig fyrst kvenna, með embættispróf í lögfræði 

árið 1935. Auður lét ekki staðar numið við lögmennskuna heldur varð seinna 

alþingismaður, borgarstjóri í Reykjavík og dóms- og kirkjumálaráðherra 

(Kvennasögusafn, e.d.). 

Félag kvenna í lögmennsku var stofnað árið 2004 og er opið öllum 

kvenlögmönnum sem eiga aðild að Lögmannafélagi Íslands (Félag kvenna í 

lögmennsku, e.d.). Markmið félagsins er að styrkja stöðu kvenna í lögmannastéttinni og 

efla samstarf þeirra á milli og almennan sýnileika, ásamt því að stuðla að auknum 

áhrifum og þátttöku kvenna í lögmennsku. Þetta þótti nauðsynlegt þar sem 

lögmennska hefur löngum verið karlastarf. Árið 1990 voru konur aðeins 8% 

félagsmanna í Lögmannafélagi Íslands, 27 af 340 meðlimum. Árið 2014 voru þær 

orðnar 30% félagsmanna. Á sama tíma hefur heildarfjöldi lögmanna þrefaldast. 

Lögmenn voru árið 1990 340 talsins en voru 1036 árið 2014. Fleiri breytingar urðu á 

lögmannastéttinni og félagsmönnum Lögmannafélags Íslands á þessum 24 árum. Árið 

1990 voru aðeins 6% meðlima félagsins fulltrúar á lögmannsstofum (sem sagt ekki 

eigendur) en nú eru 22% þeirra fulltrúar – alls 30% kvenna og 19% karla. Sjálfstætt 

starfandi lögmenn voru 75% félagsmanna árið 1990 en fór fækkandi og voru orðnir 

46% árið 2014. Þá voru 29% kvenlögmanna sjálfstætt starfandi en 53% 

karllögmannanna. Árið 2014 var meðalaldur kvenna í Lögmannafélagi Íslands 41 ár en 

meðalaldur karla 48 ár (Félag kvenna í lögmennsku, e.d.). 

Starf Félags kvenna í lögmennsku hefur frá upphafi verið fjölbreytt og áhersla 

lögð á að efla á tengslanet kvenna í lögmennsku. Fyrir utan reglulega fundi félagsins var 

frá byrjun komið á laggirnar óformlegum mánaðarlegum hádegisverði þar sem 

kvenlögmenn gátu hist, kynnst og spjallað. Einnig hefur félagið staðið fyrir ýmsum 

óformlegum, hversdagslegum viðburðum eins og gönguferðum, fjallgöngum, 

golfnámskeiðum og keilumótum. Þetta er gert til að auka kynni kvenna innan 

lögmennsku. 

Félag kvenna í lögmennsku er í samstarfi við kvennadeild Verkfræðifélags Íslands 

og Félag kvenna í læknastétt. Þessi þrjú félög hafa í sameiningu haldið fundi og 

ráðstefnur um tengslanet, mikilvægi þess og tilgang. Þessi félög ásamt Félagi kvenna í 
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endurskoðun hafa í sameiningu unnið að því að vekja athygli á fæð kvenna á ýmsum 

sviðum atvinnulífsins og stuðlað að úrbótum. Á þeirra vegum hafa til dæmis verið 

haldnir fundir til að stuðla að eflingu kvenna í yfirstjórnum fyrirtækja. Félag kvenna í 

lögmennsku hefur líka staðið fyrir námskeiði um stjórnarsetu og, ásamt 

Lögmannafélagi Íslands, haldið námskeið fyrir konur til að efla bæði framsögn og 

samskipti við fjölmiðla. Í mars árið 2011, þegar hundrað ár voru liðin frá fæðingu Auðar 

Auðuns, stóð félagið fyrir málþingi þar sem Auði var fagnað sem frumkvöðli og 

fyrirmynd. 

Árangur sem náðst hefur í jafnréttisbaráttu kvenna má þakka baráttu og 

markvissu starfi sem farið hefur fram áratugum saman (Kvennasögusafn.is, e.d.). Fullu 

jafnrétti hefur ekki verið náð og baráttu þarf að halda áfram ef vilji er til að aðstæður 

breytist (Brynhildur G. Flóvenz, 2007). Hlutfall kvenna í stjórnunar- og áhrifastöðum er 

enn lágt, sem er úr takti við mikla þátttöku þeirra á vinnumarkaði og fjölda 

háskólamenntaðra kvenna (Velferðarráðuneytið, 2014). Skólaárið 2004-2005 stunduðu 

umtalsvert fleiri konur en karlar háskólanám a ́Iślandi (Gylfi Magnússon, 2006). Þetta ár 

voru konur 66% þeirra sem luku fyrsta haśkólaprófi á Iślandi og 57% þeirra sem luku 

meistaragrað́u. Skólaárið 2005-2005 var hlutfall kvenna og karla í lagadeild Háskóla 

Íslands nokkurn veginn jafnt (Gylfi Magnússon, 2006). Þetta hefur ekki skilað sér 

algerlega yfir í lögmannastéttina þar sem karlar eru enn í talsverðum meirihluta, eins 

og áður kom fram, þrátt fyrir mikla fjölgun kvenna á síðustu árum (Félag kvenna í 

lögmennsku, e.d.). 

 

Rannsóknarspurningar og skipulag ritgerðar 

Það var löngum hefð í mannfræði að fara til fjarlægs lands og gera rannsókn á 

„framandi“ fólki. Ég fór ekki langt en það þýðir ekki að vettvangarnir hafi ekki að mörgu 

leyti verið mér mjög framandi. Það getur verið snúið glíma við „heimablindu“ á einkar 

kunnuglegum etnógrafískum vettvangi, þar sem frekar þarf að komast út úr menningu 

en að komast inn í hana (Löfgren, 1987). Ég var hins vegar ekki bara ókunnug 

lögmennsku heldur líka skrifstofuvinnu svo ég upplifði mig engan veginn á heimavelli 

þótt ég væri í eigin heimalandi. 

Í ritgerðinni tala ég út frá tveimur kynjum og kyngervum þrátt fyrir að það sé ljóst 

að flóran er mun meiri og margbreytilegri (Sólveig Anna Bóasdóttir, 2014). 
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Kyngervaskyldan til að setja fram hefðbundin kyngervi annað hvort karls eða konu er 

þó enn sterk (West og Zimmerman, 1987/2011; Þorgerður Einarsdóttir, 2010) og 

enginn þeirra sem ég mætti í rannsókninni fór á svig við það.  

Markmiðið með rannsókninni var að skoða pólitíkina í því persónulega, eða með 

öðrum orðum, skoða vinnustaðamenningu og hversdagslegt líf lögmanna með 

kynjabreytuna í forgrunni. Ég vildi sjá hvernig persónuleg pólitík kom fram í 

samskiptum á vinnustað og greina valdajafnvægið. Ég vildi sjá hvar valdið lá og hvaða 

áhrif og afleiðingar það hefði. Rannsóknarspurningarnar sem ég vann út frá voru: Hefur 

kynjahlutfall áhrif á vinnustaðamenningu, vinnustaðsamskipti og andrúmsloft á 

lögmannsstofu og ef svo er, hvernig? Hefur kyn og kyngervi áhrif á persónulegt vald 

lögmanna og ef svo er, hvernig?  

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla. Sá fyrsti er um kenningarleg sjónarhorn og stöðu 

þekkingar, annar snýr að vettvanginum og aðferðarfræði, þriðji kaflinn fjallar um 

greiningu og umræður og sá fjórði er niðurstöður. Í fyrsta kaflanum skýri ég og fjalla 

um kenningarleg sjónarhorn. Vald er grunnþemað í kaflanum og þetta er til dæmis 

skoðað í eðlishyggjuorðræðu og almennt í samfélagslegum normum. Ég fjalla um 

skylduna til að setja fram hefðbundin kyngervi á „réttan“ hátt og inn í þetta fléttast 

umfjöllun um líkama, klæðnað og eftirlitsaugnaráð. Kaflanum lýkur svo með umfjöllun 

um stöðu þekkingar þar sem ég skoða sambærilegar rannsóknir og efni þessu tengt. 

Næst kemur kafli um vettvanginn. Ég byrja á því að lýsa aðferðarfræði 

rannsóknarinnar, þar næst þyrnum stráðri leiðinni að aðgangi að vettvangi og þessum 

kafla lýkur svo með stuttri sjálfsrýni um mig sem rannsakanda. Í þriðja kafla lýk ég 

greiningu gagnanna og ræði um þetta. Kaflanum er skipt niður í sjö undirkafla eftir 

þeim þemum sem birtust mér á fyrri stigum greiningar. Í fjórða og síðasta kaflanum set 

ég svo fram niðurstöður rannsóknarinnar.  
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1. kafli: Kenningarleg sjónarhorn og staða þekkingar 

Hér verður fjallað um þær kenningar og hugtök sem ég nota til að greina gögnin, túlka 

þau og komast að niðurstöðum. Þessar kenningar leiddu mig einnig í hugsun og 

umræðum. Allar kenningarnar snúast um eða má að einhverju leyti tengja valdi enda er 

það í raun grunnpunkturinn í þessu verkefni, allt frá byrjun rannsóknarinnar og áfram í 

ritgerðarsmíðinni. Inn í þetta fléttast umfjöllun um rannsóknir á svipuðum eða 

tengdum málefnum, rannsóknir innan mismunandi atvinnugreina með kyn eða 

kyngervi sem miðpunkt. Þótt engin þessara rannsókna sé algerlega sambærileg, engin 

þeirra gerð á lögmannsstofum eða pólitíkin í samskiptum og hversdagslegu lífi skoðuð, 

má að mörgu leyti bera þær saman við mína reynslu á lögmannsstofum og styðjast við 

þær, sem ég geri. Þessar rannsóknir snúast allar á einhvern hátt um kyn og kyngervi og 

hvernig það hefur áhrif á líf fólks sem starfar á karllægum vinnustöðum eða í 

karllægum starfsstéttum. Í rannsókn minni horfði ég á hversdagslega hegðun og 

gjörðir, samskipti og pólitík eða áhrif valds á líf fólks í tengslum við kyngervi þeirra. Í 

hinum rannsóknunum var til dæmis horft á heilsu fólks, álag, glerþakið, launamisrétti, 

kynjuð viðhorf og kynjað umhverfi, svo eitthvað sé nefnt.  

Þó tvíhyggjuhugmyndir um karllægt og kvenlægt sem eitthvað aðskilið og 

ósamrýmanlegt séu takmarkaðar og oft misvísandi þá eru þær engu að síður 

menningarleg staðreynd. Jafnvel má segja að þær séu orðnar að sannleika vegna þess 

að fólk viðurkennir þær sem sannleika (Foucault, 1977; Hall, 1992). 

1.1. Orðræða og vald 

1.1.1. Ráðandi orðræða 

Orðræða er, samkvæmt Stuart Hall (1992), framleiðsla þekkingar í gegnum tungumál. 

Valdahópar geta notað orðræðu til að skapa og móta málefni á ákveðinn hátt sem 

takmarkar um leið aðrar myndir þess og túlkanir. Orðræða þjónar sem sagt 

hagsmunum ákveðins hóps. Hún þjónar valdi þar sem hún er hluti af því sem gerir hluti 

„sanna“. Vald framleiðir þannig þekkingu eða, eins og Foucault (1977) setti þetta fram, 

þá framleiða valdakerfi sannleika og viðhalda honum. Sannleikur er því afurð þessa 
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heims og hvert samfélag hefur sitt stjórnarfar sannleika (e. regime of truth). Þetta eru 

þær mismunandi orðræður sem samfélagið samþykkir og gerir þannig um leið sannar, 

raunverulegar. Eðlishyggja er áhrifaríkt og lífsseigt dæmi um slíkt (Rubin, 1984; 

Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Hall (1992) fjallar líka um orðræðu sem valdakerfi og 

segir meira máli skipta að hún sé áhrifarík en að orðræðan byggi á einhverju 

raunverulegu. Þetta má svo nota til að ná yfirráðum og það er því ekkert náttúrulegt 

eða dularfullt við þau. Orðræða er þannig liður í myndun yfirráða og þegar það hefur 

tekist geta yfirráðin unnið að hagsmunum þeirra sem í hlut eiga því þau hafa 

sannfæringarkraft sem getur mótað hugsun, smekk og gildi (Said, 1978). Yfirráð eru allt 

að því óaðskiljanleg frá þeim hugmyndum sem þau ljá sannleiksgildi og þeim hefðum 

sem þau endurframleiða. Til að greina yfirráðin, eða valdið og hverjum það lýtur, þarf 

að átta sig á hverjum orðræðan þjónar (Foucault, 1977). Karlar hafa löngum haft valdið 

í heiminum og þannig mótað ráðandi orðræðu á hátt sem þjónar hagsmunum þeirra og 

áframhaldandi yfirráðum. Feðraveldið er dæmi um þetta (Bordo, 1989; Connell, 2005; 

Ponterotto, 2016). Orðræða valdahópa er því hvorki hlutlaus né saklaus (Hall, 1992) og 

orðræða um konur og karla er dæmi um þetta. Ráðandi öfl og valdagerð móta 

raunveruleika fólks (Song, 2006). Almennt stjórna valdahópar orðræðum og skapa 

þannig og móta félagsleg norm (Bruckmuller o.fl., 2012) og það sem fólk upplifir sem 

sannleika (Foucault, 1977; Hall, 1992). Vald og þekking er samtvinnað og fólk er bæði 

afleiðing og viðfang þessa, leiksoppar í og afurð af flókinni, markvissri og pólitískri 

þróun á vettvangi valds (Oates and Durham, 2004).  

Ráðandi hópar vilja viðhalda valdi sínu og aðgreina sig frá lægra settum hópum 

sem reyna að auka vægi sitt og tækifæri (Kristín Björnsdóttir, 2010). Félagshópar hafa 

almennt ójafnan aðgang að valdi og forréttindum. Yfirráð eru oft upplifuð sem 

náttúruleg en ekki félagslega tilbúin, eins og þau eru. Þetta gagnast almennt 

valdahópum þar sem minni líkur eru á að risið sé upp gegn ríkjandi fyrirkomulagi þegar 

það er álitið náttúrulegt og þetta getur jafnvel verið undirliggandi í skilaboðum ráðandi 

orðræðu. Ráðandi hópar stjórna ekki bara ráðandi orðræðu (Hall, 1992), heldur stjórna 

þeir, vegna þessa, auðlindum og stofnunum samfélags (Kristín Björnsdóttir, 2010). Það 

er því ekkert dularfullt og náttúrulegt við vald og yfirráð (Hall, 1992; Kristín 

Björnsdóttir, 2010) en orðræða er lúmsk og oft virðist sem svo sé (Hall, 1992). Þetta er 

skapandi notkun á valdi og framleiðsla sannleika og þetta er ástæða þess að þekking er 
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vald (Foucault, 1977). Með því að þjóna hagsmunum valdahópa framleiðir orðræða 

almenna þekkingu og býr til sannleika sem þjóna valdinu og viðhalda valdkerfinu. Fólk 

þarf ekki endilega að trúa eða styðja orðræður til að þær verði sannar heldur nægir að 

samfélagið sætti sig við þær. Þær verða sannar í almennri viðurkenningu þeirra 

(Foucault, 1977; Hall, 1992). Eðlishyggja er gott dæmi um þetta. 

1.1.2. Eðlishyggja sem orðræða 

Eðlishyggjuhugmyndir eru almennar og gríðarlega lífsseigar (Rubin, 1984). Þannig 

hugmyndir skjóta aftur og aftur upp kollinum í mismunandi pólitísku samhengi og 

endurframleiðast sem sannleikur. Samkvæmt eðlishyggju stjórnast hegðun fólks og 

eiginleikar fyrst og fremst af eðli en ekki af félagslegum ytri þáttum (Smiler og Gelman, 

2008). Eðli er álitið stjórnast af kyni fólks. Gert er ráð fyrir að konur séu blíðar, 

umhyggjusamar, tilfinningaríkar og samvinnufúsar og karlar harðir af sér, sterkir, djarfir 

og sjálfstæðir gerendur (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Þetta takmarkar fólk af 

báðum kynjum og getur verið þeim skaðlegt. Eðlishyggjuorðræða hefur sett konur og 

kvenleika fram sem hina veiku bakhlið karla og karlmennsku. Það gerist í samhenginu 

og tengslunum. Karlar verða skynsamir og sterkir og konur verða veikar og stjórnast af 

tilfinningum – það sem konum er úthlutað er andstæðan við það sem karlar teljast búa 

yfir. Þetta er pólitískt og hefur því miklar afleiðingar (Moeckli, 2010). Eðlishyggja er gott 

dæmi um ráðandi orðræðu í vestrænum samfélögum og því liggur beint við að finna 

skýringar á þessu í kenningum Michel Foucault. Hann benti á að til þess að bera kennsl 

á yfirráð og valdhafa er nauðsynlegt að átta sig á því hverjum orðræðan þjónar 

(Foucault, 1977). Almennt eru það karlar frekar en konur sem halda um stjórnartauma 

heimsins. Þeir eru því potturinn og pannan í sköpun ráðandi orðræðu og þetta gera 

þeir á þann hátt sem þjónar hagsmunum þeirra og viðheldur yfirráðum þeirra. Þetta er 

hluti feðraveldisins (Bordo, 1989; Connell, 2005; Ponterotto, 2016). Karlar, sem 

valdahópur hafa í gegn um tíðina notað eðlishyggjuorðræðu, meðal annars, til að 

undiroka konur og gera þær að „hinum“ (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Þetta styrkir 

sjálfsmynd karla og samsemd þeirra sem hóps, ásamt því að efla félagslegt vald þeirra 

og styrkja og viðhalda almennum yfirráðum karla. Í eðlishyggjuorðræðu eigna karlar sér 

valdameiri eiginleika í andstöðu við konur sem er eignaðir eiginleikar sem sýna þær 

sem síður hæfar á hinu opinbera sviði (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Þetta mótar 
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veruleikann þar sem konur trúa því sem borið er á borð fyrir þær og tileinka sér það 

(Bordo, 1989; Chhuon og Hudley, 2010; West og Zimmerman, 1987/2011). Styrkur 

ráðandi orðræðu er slíkur að konur beygja sig oft undir valdið og tileinka sér þá 

eiginleika sem þeim eru kenndir og þær kenndar við, enda fá þær þau skilaboð frá unga 

aldri að þær eigi að haga sér vel, vera fallegar, ljúfar og hlýðnar (Denny, 2011; Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson). Konur virðast almennt regluhlýðnari en karlar þótt líklegt verði að 

teljast að það eigi grunn í félagsmótun og samfélagslegum viðhorfum frekar en eðli 

þeirra (Zamfirache, 2010). Stúlkum er almennt kennt að vera „góðar“ á meðan strákar 

mega „vera strákar“ og er hrósað fyrir sjálfstæði í hugsun og atgervi (Denny, 2011; 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Konur jafnt sem karlar tileinka sér 

eðlishyggjuorðræðu. Með sköpun kvenna sem veikra móta karlar sjálfa sig ekki bara 

sem sterka heldur sterkari (Hall, 1992). Tvíhyggjuandstæðum fylgir alltaf stigveldi (Wilk 

og Cliggett, 2007). 

1.2. Kyngervi  

1.2.1. Kyngervishlutverk og kyngervisskylda 

Allir eru félagslega „kynntir fyrir“ kyngervahlutverki sínu strax við fæðingu (Zamfirache, 

2010). Eitt af því fyrsta sem gerist er að stúlkur eru klæddar í bleikt og drengir í blátt. 

Fljótlega taka svo við frásagnir um prinsa sem bjarga bjargarlausum prinsessum og slík 

ævintýri teikna almennt upp sömu myndina af konum og körlum þar sem karlar eru 

sjálfstæðir, áræðnir prinsar og konur aðgerðar- og hjálparlausar prinsessur sem þarf að 

bjarga. 

Fólk hugsar almennt fyrst og fremst um kyn sem líffræðilegt en það er í raun 

tvíþætt (Rubin, 1984). Kyn (e. sex) er líffræðilegt hugtak og þar er ekki öll sagan sögð. 

Orðið kyngervi (e. gender) lýsir félagslegu kyni fólks (West og Zimmerman, 1987/2011; 

Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Kyngervi er sem sagt ekki meðfætt heldur mótast það á 

félagslegan hátt á lífsleiðinni (Butler, 2009). Það er ekki fast heldur getur breyst á 

mismunandi stigum lífsins. Hegðun mótast af þessu félagslega kyni fólks, kyngervi þess, 

frekar en af líffræðilegu kyni þess (Connell, 2005). Kyngervi á því grunn sinn í líffræði en 

það stjórnast og mótast af félagslegum þáttum (West og Zimmerman, 1987/2011; 

Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Umhverfi og samfélag móta fólk og kyngervi þess frá 
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unga aldri og þannig lærir fólk hvernig það á að hegða sér, hvaða eiginleikum það á að 

búa yfir og hvaða eiginleikum það á ekki að búa yfir. Samfélagið hvetur til ákveðinnar 

hegðunar en letur aðra (Denny, 2011; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; West og 

Zimmerman, 1987/2011). Almennt er ætlast til þess að fólk uppfylli hefðbundin og 

rótgróin kyngervahlutverk (e. gender roles) og samfélagið býst við ákveðinni hegðun 

fólks (West og Zimmerman, 1987/2011; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Þannig verður til 

eins konar skyldukvenleiki og skyldukarlmennska sem eru félagslega viðurkenndar 

tegundir af hegðun (Connell, 2005). Frá sjónarhorni eðlishyggju er kyngervi hreinlega 

ekki til þar sem þetta er í beinni mótsögn (Connell, 2005). Líffræði hefur áhrif á hið 

félagslega en ákvarðar það ekki. Til að skilja kyngervi þarf að hugsa umfram það, þar 

sem þetta er flókið og skilgreinist bæði í utanaðkomandi þáttum eins og valdi, og 

persónulegum hlutum eins og tilfinningum (Butler, 2009; Connell, 2005). 

Í nútíma vestrænu kynjaskipulagi endurspeglast valdamisræmið milli kynjanna 

helst í kerfislægri undirokun kvenna. Í því birtist feðraveldið og það er lífsseigt (Connell, 

2005). Konum virðist almennt sniðinn þrengri stakkur en körlum varðandi hvað þeim er 

félagslega leyfilegt (Bordo, 1989; Correa og Jolly, 2008). Líffræðilegar túlkanir á 

kynhegðun og kyngervahlutverkum eru enn sterkar (Correa og Jolly, 2008) og þar 

kemur eðlishyggjan sterk inn (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Kynjastigveldið sem slík 

tvíhyggjuhugsun hefur í för með sér verður að valdamisvægi, félags- og efnahagslegu 

ójafnrétti og fordómum (Correa og Jolly, 2008). Ráðandi orðræður skilgreina og 

viðhalda viðurkenndum og hefðbundnum kyngervishlutverkum (Lester, 2008). 

Judith Butler (2009) segir framsetningu á kyngervi snúast um gerendahæfni en að 

kyngervi sé líka að hluta til svar eða viðbrögð við aðstæðum og utanaðkomandi 

áhrifum, sem útskýri breytileika þess. Þegar kyngervi er skoðað sem framsetning er það 

jafnframt séð sem eins konar sýning. Þar sem kyngervi er knúið af ríkjandi normum, 

hegðunarskyldum og reglum um hvað er „eðlilegt“, en ekki aðeins einhverju innan frá, 

er endurframleiðsla kyngervis alltaf á skilmálum valds og háð reglum þess (Butler, 

2009). Norm eru dæmi um vald og valdbeitingu og endurspegla valdakerfið sem mótar 

þau. Manneskja nær síður að vera félagslegur gerandi (e. subject) ef hún lýtur ekki 

almennum reglum normsins. Samkvæmt Butler (2009) er ekki hægt að vera félagslegur 

gerandi án gerandahæfni og til að hafa fulla gerendahæfni þarf að hlýða 
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samfélagslegum reglum. Að fá að vera persóna er háð ströngum reglum og ekki eru 

allir sem uppfylla skilyrðin. „Rétt“ framsetning kyngervis gerir félagslega gerendur 

félagslega viðurkennda sem slíka (Butler, 2009). Þessi norm gera félagslega gerendur 

jafnframt auðþekkjanlega og þeir sem ekki ná þessari stöðu innan ráðandi orðræðu eru 

almennt þeir sem ekki mæta normum hvað kynhneigð og kyngervi varðar. Hin 

félagslega persóna verður þannig til vegna valds og framleiðist með og í gegnum það. 

Vald reiðir sig á endurframleiðslu sem jafnframt gefur því líf, en þetta getur líka 

umbreyst og haft ófyrirséðar og jafnvel byltingarkenndar afleiðingar (Butler, 2009). 

Kyngervi verður raunverulegt þegar og af því að það er sett fram (e. performed) 

(Lester, 2008). Kyngervið sem slíkt er því háð sýningunni og er ekki til án hennar. 

Kyngervissjálfsmynd einstaklings verður til í orðræðu og sem afleiðing þessa frekar en 

sem orsök (Lester, 2008). Sjálfsmyndin stendur ekki að baki framsetningunni heldur 

verður til í og með henni. Með því að annað hvort streitast á móti norminu eða setja 

það fram á yfirdrifinn hátt er normið afhjúpað og í því gefast tækifæri fyrir félagslegar 

umbreytingar. Þá afhjúpast veruleikinn sem fólk almennt upplifir sig einskorðast af 

(Lester, 2008). Hvort sem einstaklingur ákveður að hlýða ríkjandi normum í 

framsetningu kyngervissjálfsmyndar eða streitast á móti þeim, þá hefur þetta 

afleiðingar. Ákveðnar kyngervissjálfsmyndir fara saman við vald. Sumt er viðurkennt og 

samþykkt, jafnvel fagnað, en annað ekki. Þetta þýðir um leið að fólk er takmarkað í 

sjálfsmyndasköpun og framsetningu kyngervis síns (Lester, 2008). 

1.2.2. Sjálfsmynd og samsemd 

Sjálfsmyndir eru hreyfanlegar og breytilegar. Þær mótast í samskiptum, aðstæðum, 

umhverfi og verða til í því samhengi (Levine-Rasky, 2011; Valentine, 2007). Þær eru 

margbrotnar og flóknar og mótast í félagslegu, pólitísku og hugmyndafræðilegu 

samhengi sem framleiðir og viðheldur þeim. Þær mótast í samspili við vald. Vegna 

andstöðusambands yfirráða og undirokunar sem sjálfsmyndir bera með sér eru þær 

fjölbreyttar og brotakenndar (Levine-Rasky, 2011). Þær ætti frekar að skoða sem lifandi 

sköpunarferli en sem stöðugt ástand (Valentine, 2007). Einstaklingar taka virkan þátt í 

sköpun eigin lífs og sjálfsmyndir eru því aldrei einfaldar eða fyrirsjáanlegar (Valentine, 

2007). Sjálfsmynd er skilningur einstaklings, bæði meðvitaður og ómeðvitaður, á 

sjálfum sér (Lester, 2008). Með framsetningu ákveðins kyngervis, meðal annars, 
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skapast sjálfsmyndin og er viðhaldið. Þetta gerist í og með orðræðu. Þar sem 

sjálfsmyndir eru háðar öðrum og aðstæðum eiga allir sér fleiri en eina sjálfsmynd 

(Lester, 2008).  

Til að sjá hvernig sjálfsmyndir verða til getur verið gagnlegt að skoða klæðnað en 

sjálfsmynd og klæðaburður eru nátengd samkvæmt Juliu Twigg (2009). Föt geta tjáð og 

mótað sjálfsmynd og með þeim verður samsemd oft sýnileg og áþreifanleg þar sem föt 

geta verið hluti af sjálfsmynd og ímynd stéttar. Föt geta tjáð menningarlegan auð og 

verið hluti af myndun og viðhaldi valdahópa og valdastöðu. Föt má bæði nota til að fela 

líffræðilegan kynjamismun og til að ýkja hann. Klæðnaður fólks tjáir eitthvað um það 

og sendir öðrum skilaboð en þetta er ekki endilega túlkað á þann hátt sem fólk ætlar 

sér (Twigg, 2009). Líkami, sjálf og klæðnaður eru í nánum tengslum. Klæðnað og 

sjálfsmynd má líka skoða sem eins konar sýningu eða framsetningu eins og kyngervi. 

Twigg (2009) hvetur til þess að litið sé á rót og grunn klæðaburðar sem einhvers konar 

holdgervingu sjálfs, ytri tjáningu á sjálfsmynd og sem persónulega upplifun 

einstaklings. Klæðnaður er því einn hluti í margþættum rekstri sjálfsins. Almennar 

reglur og félagsgerð eru þó jafn ráðandi og gerendahæfni og val einstaklings, jafnvel 

meira. Það skiptir flesta máli að klæðast á viðeigandi hátt, í takt við aðra og aðstæður 

(Twigg, 2009). Félagslegur munur er oft skýr og áberandi í fatnaði, þetta getur líka gert 

slíkan félagsmun áþreifanlegan og má nota sérstaklega, annað hvort til þess að 

aðgreina sig frá hópi eða samsama sig með hópi. Föt eru menningarleg og manngerð. 

Þau endurspegla því nútímann en eiga engu að síður sterkar rætur í sögunni (Twigg, 

2009).  

Fatnaður og líkaminn tengjast náið og þetta getur hvort tveggja verið eins konar 

sýning á félagslegri stöðu (Gremillion, 2005; Twigg, 2009). Fatnaður er umbúðir utan 

um líkamann eða nokkurs konar félagslega tilbúinn líkami (Twigg, 2009). Föt umlykja 

líkamann, hylja hann, endurspegla og miðla honum til umheimsins. Það er ekki hægt að 

skilja fatnað án þess að skilja líkamann þar sem líkaminn er það sem glæðir fötin lífi. 

Þótt líkaminn sé breytilegur og breytanlegur má ekki gleyma því að líkaminn er 

áþreifanlegur og raunverulegur. Hann er ekki bara móttökutæki merkingar heldur 

getur hann líka verið framleiðandi merkingar (Twigg, 2009). Líkaminn og plássið sem 

hann tekur hefur táknræna og pólitíska merkingu tengt reglum sem stýra mótun 

kyngervis (Bordo, 2008). Í sjónrænni menningu nútímans er okkur ekki lengur sagt hvað 

kvenleiki felur í sér heldur hvernig kvenlegur líkaminn á að líta út, hvernig fötum hann 
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á að klæðast, hvernig svipbrigði eru rétt og hvernig hreyfingar og hegðun er æskileg 

(Bordo, 2008; Rossi, 2001). 

1.2.3. Líkami og klæðnaður 

Twigg (2007) segir að klæðnaður sé vanræktur í fræðunum þar sem tilhneiging sé til 

þess að álíta þetta ómerkilegt í stærra samhengi og að klæðnaður almennt sé ekki 

verður fræðilegrar athygli og greiningar. Hún er þessu ósammála. Tenging klæðnaðar 

og tísku við hið kvenlega geri hann enn síður mikilvægan og verðan skoðunar. Með 

áhrifum femínisma og póstmódernisma hefur þetta þó breyst. Klæðnaður er tjáning 

sjálfsmyndar og samsemdar (Twigg, 2007) og fólk miðlar menningu með líkama sínum í 

umhirðu og klæðaburði (Bordo, 1989). Líkaminn er því sterkur táknrænt. Bordo (1989) 

talar um líkamann sem eins konar myndlíkingu fyrir menningu og grunn félagslegs og 

pólitísks lífs. Á yfirborði hans megi sjá skrifaðar félagslegar reglur og stigveldi kynjanna. 

Líkaminn er vettvangur félagslegrar stjórnunar, eins og Foucault, meðal annarra, hefur 

bent á (í Bordo, 1989). Líkaminn er ekki bara líffræðilegur heldur líka menningarlegur 

þar sem fólk tileinkar sér menningarlegar reglur um útlit. Þetta gerir það oftast á 

sjálfviljugan og ekki alltaf meðvitaðan hátt. Útlit fólks endurspeglar þar af leiðandi ekki 

endilega pólitískar skoðanir þess heldur jafnvel frekar andstæðuna. Þetta er hinn 

viðráðanlegi líkami (e. the docile, regulated body) sem Foucault talar um (í Bordo, 

1989). Hann lýtur þeim menningarlegu reglum sem hann er lagaður að og er vel 

þjálfaður. Konur eyða almennnt miklum tíma í líkamsumhirðu og eru undir miklum 

þrýstingi að uppfylla „rétt“ útlit (Bordo, 1989; Twigg, 2009). Þetta stranga regluverk 

virðist grafa undan konum og dreifa athyglinni frá því sem raunverulega á sér stað 

(Bordo, 1989). Hinn fullkomni kvenleiki er einsleitur svo almennt er það nokkurn 

veginn sama tegund útlits sem flestar konur eltast við. Tískan getur þó breyst á 

augabragði svo hinn fullkomni kvenleiki er síbreytilegur. Viðráðanlegir líkamar venjast 

því að lúta ytri stjórn og eftirliti og því að þurfa stöðugt að bæta sig. Samfélagslegu 

kröfurnar um „rétt“ útlit eru miklar og þeim er einungis náð með ströngu mataræði, 

notkun snyrtivara og réttum klæðaburði, ef nokkurn tímann er hægt að uppfylla þessar 

útlitskröfur. Þetta er tímafrekt og verður oft stór hluti af lífi fólks (Bordo, 1989). Konur 

venjast því að líkami þeirra sé aldrei alveg nógu góður – að þær séu aldrei alveg nógu 

góðar. Bordo (1989) segir þetta vera endingargóða og sveigjanlega leið til að ná og 
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viðhalda félagslegum yfirráðum. Konur mæti strangari reglum um rétt útlit en karlar og 

þetta sé í raun skref tilbaka í jafnréttisbaráttu kynjanna sem styrki ríkjandi kynjakerfi og 

grafi undan almennum tilraunum til að breyta valdatengslum kynjanna. Það er 

kaldhæðnislegt að til að stuðla að breytingum þurfi konur að hafa félagsleg völd og til 

að ná félagslegum völdum, hafa rödd í samfélaginu, þurfi þær að hlýða félagslegum 

reglum (Butler, 2009). Konur þurfa því að hlýða til að geta óhlýðnast. 

Anorexía, búlimía og aðrir sjúkdómar sem aðallega hafa hrjáð konur í gegnum 

aldirnar hafa alltaf verið nátengdir menningarlegum gildum, menningarlegri fagurfræði 

og „æskilegum“ kvenleika (Bordo, 1989; Gremillion, 2005). Þetta hefur 

menningarpólitíska þýðingu. Ofurgrannur líkami er sterk menningarleg framsetning 

kyngervis en kvenleiki virðist fyrst og fremst snúast um yfirborð kvenlíkamans (Bordo, 

1989). Konum er kennd kvenleg hegðun en ekki sagt hvað kvenleiki felur í sér. 

Reglurnar lærast þó almennt með líkamlegri orðræðu á sjónrænan hátt. Konum er sýnt 

hverju þær eiga að klæðast, hvernig þær eiga að líta út og tjá sig, ásamt réttum 

svipbrigðum og hreyfingum. Nú snúast samfélagslegu reglurnar frekar um hvernig 

konur eiga að líta út og hegða sér en um gjörðir þeirra. Sjúkdómar þessu tengdir eru 

því eins konar ofurhlýðni við reglurnar. En þrátt fyrir allt þetta læra konur að athyglin á 

frekar að vera á öðrum og að þær eiga að snúast í kringum aðra frekar en að aðrir 

snúist í kringum þær. Konur eiga til dæmis frekar að gefa öðrum að borða en sjálfum 

sér (Bordo, 1989). Hungur kvenna, bókstaflegt og táknrænt, er oft álitið neikvætt, á 

meðan hungur karla, bæði bókstaflegt og táknrænt, er almennt álitið jákvætt, tákn um 

karlmennsku þeirra og eitthvað sem þeir eiga rétt á að hafa. Konur á ekki að hungra í 

mat, völd eða sjálfstæði. Þær má þó hungra í líkamlega fullkomnun, enda ber það vott 

um hlýðni (Bordo, 1989, 2008), og þótt þessu fylgi neysla er það annars konar neysla 

(Gremillion, 2005). Að vera mjó er nauðsynlegt til að uppfylla „réttan“ og 

eftirsóknarverðan kvenleika (Bordo, 1989, 2008). Líkaminn á ekki bara að vera mjór og 

taka lítið pláss (Bartky, 1988; Dines, 2010; Gill, 2008) af því það þykir fallegt (Bartky, 

1988; Bordo, 1989, 2008) heldur á hann að vera mjór til að sýna að kvenlegu hungri 

hefur verið haldið í skefjum, bæði bókstaflega og á táknrænan, huglægan hátt (Bordo, 

1989). Konur á ekki að hungra í völd og sjálfstæði (Bordo, 2008) þar sem slíkt hefur 

karlkynjaða eiginleika (Connell, 2005). Langanir kvenna þarf, samkvæmt þessu, að 
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hemja og almannarýmið sem þær mega taka þarf því líka að takmarka og hefta (Bordo, 

2008).  

Regluvæðandi vald mótar fólk og kyngervi (Lester, 2008) og þegar þessu er ekki 

fylgt eða þetta ekki virt, er það oft séð sem óviðeigandi og sem „vandamál“. Kröfur, 

langanir og hungur kvenna tekur líka pláss á táknrænan hátt og konur eiga almennt 

ekki að taka pláss (Bordo, 1989). Þær virðast bókstaflega eiga að taka minna pláss í 

heiminum en karlar (Dines, 2010; Gill, 2008). Líkami þeirra á að vera minni að stærð og 

þær eiga ekki að tala of hátt, þær eiga að vera penar líkamlega og hógværar í 

líkamstjáningu. Þær eiga almennt að láta lítið fyrir sér fara að öllu leyti. Þetta er ekki 

jafn auðvelt og það var á árum áður og hlutirnir flækjast þar sem konur halda sig ekki 

lengur fyrst og fremst inni á heimilum heldur hafa farið út af þeim og haslað sér völl í 

atvinnulífinu. Vegna þessa þurfa konur nú, auk alls þess sem áður hefur verið talið upp, 

að holdgera eiginleika og gildi sem almennt eru álitin tilheyra karlmennsku eingöngu. 

Konur eiga nú að vera harðar í horn að taka, vera ákveðnar, sýna sjálfsstjórn og 

almennt vera ímynd hæfni. En þó aldrei of mikið því þá eiga þær á hættu að vera litnar 

hornauga (Zamfirache, 2010). 

Menningarlega fullkomnum líkama fylgir skylduneysla (Gremillion, 2005). Allir 

eiga að vera grannir samkvæmt dæmigerðum vestrænum hugmyndum um fullkomna 

líkama en konum fyrirgefst ófullkominn líkami síður en körlum (Dines, 2010; Gill, 2008). 

Sköpun og viðhaldi kvenleika fylgir sterk skylda til neyslu en um leið líka sterk krafa um 

að hafa stjórn á neyslunni (Bordo, 1989; Gremillion, 2005). Helen Gremillion (2005) 

segir líkama stöðugt vera í heljargreipum menningar og menningarlegra athafna og geti 

þess vegna ekki talist náttúrulegir. Fullkomni líkaminn er menningarleg afurð, stæltur 

og fitulaus (Dines, 2010; Gill, 2008; Gremillion, 2005). Kenningar Foucault um 

alltumlykjandi, stöðugt og viðvarandi eftirlit sýna hvernig átti að gera það ómögulegt 

að komast hjá því að setja sjálfum sér reglur og höft (Bartky,1988; Gremillion, 2005). 

„Eftirlitsaugnaráðið“ skapar og mótar hinn auðsveipna og hlýðna líkama (Bartky, 1988; 

Song, 2006) sem svo þarf að haga sér eftir settum reglum. Það má jafnvel kalla eins 

konar skylduhegðun (Dines, 2010; Gill, 2008).  
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1.3. Norm og stjórnun 

1.3.1. Vald 

Vald, sem slíkt, hefur sögulega ekki fengið mikla athygli (Foucault, 1977). Haldbærari og 

sýnilegri hlutum eins og efnahagi, hagsmunum og hagsmunakerfum hefur frekar verið 

veitt athygli. Þetta kemur heldur ekki á óvart í ljósi þess að valdahópar stjórna 

orðræðunni og það þjónar ekki hagsmunum þeirra að sú staðreynd að þeir fari með 

valdið fái mikla athygli. Þeir sem hafa valdið velta því heldur almennt ekki mikið fyrir 

sér að margir gætu verið ómeðvitaðir um það vald sem þeir búa yfir, eða ómeðvitaðir 

um að þetta er ekki sjálfsagt (Foucault, 1977). Forréttindi eru dæmigerð tegund valds 

sem fólk áttar sig ekki á að það hefur (Coston and Kimmel, 2012; Kristín Björnsdóttir, 

2010). Það sem knýr forréttindi er sjaldnast sýnilegt og sérstaklega virðast forréttindi 

oft ósýnileg þeim sem yfir þeim búa. Algengasta dæmið um forréttindi eru þau sem 

hvítir, gagnkynhneigðir karlar njóta í krafti kyns síns, húðlitar og kynhneigðar (Coston 

and Kimmel, 2012). Bæði stigveldið, sem verður til með valdi og ráðandi orðræða þjóna 

hagsmunum ráðandi hópa, festir vald þeirra í sessi, eflir það og viðheldur því (Foucault, 

1977; Lykke, 2010). Vald þjónar alltaf hagsmunum þeirra sem hafa það (Foucault, 

1977).  

Foucault (1977) sagði að á 18. og 19. öld hefði orðið til ný tegund valds sem bjó í 

félagsgerðinni og snérist um að einstaklingar væru „gagnlegir“, eða eins konar hagkerfi 

valds. Þetta fól í sér aðferðir og ferli sem höfðu í för með sér að áhrif valds dreifðust á 

einstaklingsvæddan hátt í gegnum allt félagskerfið með ströngum kröfum sem gerðar 

voru til líkama einstaklinga í samfélagslegum normum og skyldu til bætingar. Þetta 

fólst í sjálfsaga og sjálfseftirliti. Nauðsynlegt var talið að fólk holdgerði valdið og agann 

og til þess þurfti aðgang að og stjórn yfir líkömum einstaklinga, hegðun þeirra, 

viðhorfum og hversdagslegum athöfnum (Foucault, 1977). Þetta sagði Foucault (1977) 

vera árangursríkara en eldri aðferðir þar sem ofbeldi og refsingum var beitt. Hann 

notaði hönnun Jeremy Bentham á hinu fullkomna fangelsi, sem dæmi um það hvernig 

samfélag beitir valdi í formi aga og eftirlits, eins konar sjálfseftirlits fólks á eigin lífum 

og líkömum (í Bartky, 1988). Í fangelsinu, sem kallað var Panopticon, gátu verðirnir séð 

fangana öllum stundum en fangarnir vissu ekki hvenær fylgst var með þeim. Fólk varð 

því ofurmeðvitað og þannig myndaðist kerfi sem snérist um sjálfseftirlit og sjálfsaga. 
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Þörfin fyrir líkamlega valdbeitingu varð óþörf því fólk sá fúslega um það sjálft (Bartky, 

1988). Þetta var ný og fágaðari útgáfa af valdbeitingu en áður hafði tíðkast (Foucault, 

1977). Vald þarf að endurframleiða sig að einhverju leyti sjálfkrafa til að geta haldið 

yfirráðum sínum (Butler, 2009). Foucault talaði um vald sem kerfi sem næði til alls 

félagslegs, sem eitthvað sem er beitt og notað en aldrei alveg átt (í Levine-Rasky, 

2011). Hvorki einstaklingar né hópar geta raunverulega átt vald en allir geta beitt valdi 

og allir geta verið beittir valdi. Málið snýst því ekki bara um hver býr yfir valdinu heldur 

hvernig það er notað til pólitísks og félagslegs ávinnings. 

1.3.2. Pólitík og fræði 

Menntun og fræði eru pólitísk. Háskólamenntun, og öll þekking, veitir vald (Foucault, 

1977). Vald fræðimannsins breyttist frá því að vera vegna aðkomu hans að almennri 

orðræðu yfir í þekkinguna sem hann hafði til umráða og þannig varð hann pólitískt ógn 

(Foucault, 1977). Í þessu liggja líka rætur þess að menntun kvenna ógnaði körlum og 

gerir enn í einhverjum tilfellum. Grunninn að valdi fræðimannsins má að einverju leyti 

rekja til sögulega táknrænnar manneskju sem holdgervings réttlætis og laga. Þessi 

táknræna manneskja tekur sér stöðu gegn valdi, harðstjórn, hroka og misbeitingu 

þeirra ríku og er ígildi réttlætis, réttsýni og sanngirni fullkominna laga (Foucault, 1977). 

Ímynd og inntak hins hugsandi fræðimanns er lögfróði maðurinn (e. the jurist). 

Lögmaðurinn er því nokkurs konar frummynd valdamikils manns og því má jafnvel kalla 

lögmennsku hornstein valds og þannig karlmennsku (líka Gill o.fl., 2008). Þessi 

táknmynd fræðimannsins sem upphaflega var af lögmanninum varð síðan almennari í 

„hinum fróða“, sérfræðingnum (Foucault, 1977). Hugsanlega jókst mikilvægi 

gáfumannsins enn vegna pólitískrar ábyrgðar hans sem sérfræðingsins (Foucault, 

1977). Mikilvægt atriði hér er að sannleikur er ekki óháður valdi og stendur ekki fyrir 

utan það. Hann skortir heldur ekki vald þar sem hann er afurð þessa heims og sem 

slíkur er hann jafnframt á skilmálum þessa heims. Sannleikur stýrir og stjórnar 

hversdagslegum áhrifum valds. Bara sumir eru verðugir þess að það sem þeir segja sé 

álitið satt og rétt – sé „sannleikur“ (Foucault, 1977). Karlar, sem frummynd 

sérfræðingsins, búa yfir þessu umfram konur (Gill o.fl., 2008). Þess vegna eru konur oft 

litnar hornauga þegar þær stíga fram sem álitsgefandi sérfræðingar og fólk trúir síður 

því sem þær segja (Gardiner og Tiggemann, 1999; Gill o.fl., 2008; Zamfirache, 2010). 
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Miðpunktur sannleikans er í vísindalegri orðræðu og stofnunum sem framleiða hana, 

eins og til dæmis háskólum og fjölmiðlum. Þetta eru pólitísk og hagræn tæki sem 

stjórna framleiðslu sannleika (Foucault, 1977). Foucault (1977) leggur til að 

„sannleikurinn“ sé skilinn sem kerfi sem ekki bara tengist valdi, heldur framleiðir og 

viðheldur því – að sannleikur sé vald (Foucault, 1977). 

1.3.3. Agandi eftirlitsaugnaráð 

Diane Ponterotto (2016) talar um agandi augnaráð valdastrúktúra sem vakir yfir 

mannlífinu og hefur áhrif á hegðun fólks. Konan er alltaf „hitt“ við karlinn sem virðist 

vera frummynd manneskju. Tvíhyggjan sé því ekki endilega karl/kona, hvítur/svartur 

heldur karl/ekki karl og hvítur/ekki hvítur. Það sem er hinum megin skilgreinist í því 

sem vantar á meðan hitt er frummyndin og normið. Hún segir að nú til dags hafi önnur 

grunnbreyta myndast og það sé í kring um þyngd eða það að vera grannur. Mótvægið 

við það sé þá „ekki grannur“.  

Ponterotto (2016) bendir á að konur hafi löngum verið þöglar eða þaggaðar, án 

raddar í menningu, samfélagi og stjórnmálum, og að því leyti pólitískt ósýnilegar, þó 

þær hafi verið, og séu, ofursýnilegar í krafti líkama síns. Að vera sýnilegar um leið og 

þær hafa verið ósýnilegar hefur í för með sér sérstaklega áberandi pólitískt gildi. 

Ósýnileiki kvenna hefur verið jafn gríðarlegur og sýnileiki líkama þeirra hefur verið. 

Ósýnileikanum hefur fylgt öfugsnúin athygli á líkamlegt útlit þeirra, líkama þeirra sem 

efnislegan hlut til að horfa á, til að dæma, virða, njóta, hafna, breyta og vöruvæða á 

félagslegan hátt fyrir ánægju karla. Uppfylli líkamar þeirra ekki strangar kröfur um rétt 

útlit er það skammarlegt fyrir þær og minnkar félagsauð þeirra, samfélagslegt vægi og 

virði. Agandi augnaráð valds hlutgerir konur og gerir þær að fórnarlömbum í eigin 

samfélagi og menningu (Ponterotto, 2016). 

Ponterotto (2016) segir fyrsta skrefið að raunverulegri valdeflingu kvenna sé að 

viðurkenna hönd feðraveldisins í mótun á stöðluðu módeli kvenlíkamans – norminu. Í 

gegnum karllægt eftirlitsaugnaráð verði kvenlíkaminn eins og landssvæði (e. territory), 

eins konar auðlind sem er dýrmæt og hægt er að komast yfir og eignast. 



  

26 

1.3.4. Félagsmótun 

Hugmyndir um hvað sé fallegt og eftirsóknarvert eru félagslega skapaðar og fólk lærir 

rétta hegðun og útlit frá unga aldri (Bartky, 1988). Skilaboðin eru þó oft svo lúmsk og 

alltumlykjandi að fólki finnst þau vera eigin persónulegu skoðanir og konur eru líklegri 

til að finnast þær sjálfar fallegri og eftirsóknarverðari ef þær ná að uppfylla ákveðna 

útlitsstaðla (Dines, 2010; Rossi, 2001). Það er varla nema von þar sem kyrfilega er 

hamrað inn í konur að þær séu ekki nógu góðar, uppfylli þær ekki ákveðnar útlitskröfur, 

og ögun sem þessi er endingargóð félagsleg stjórnun (Bordo, 2008). Fólk áttar sig samt 

ekki endilega á stjórnuninni og valdinu sem það beygir sig undir og sér ekki valdið og 

valdbeitinguna sem felst í norminu og löngunum þeirra (Levine-Rasky, 2011). Að þetta 

fari framhjá fólki er miðlægt í því hvað þetta er árangursríkt. Vald er ekki bara heftandi 

eða hamlandi (e. repressive)(Foucault, 1977). Það er áhrifamikið af því það er 

hreyfanlegt og skapandi og getur veitt ánægju og vellíðan.  

Valdakerfi þarf að skoða í samhengi til að skilja þau (Collins, 2012). 

Innri valdakerfi, eins og þekking, er háð og í samspili við einhvers konar „æðra vald“ 

(Foucault, 1977). Vald og valdatengsl ná þó langt út fyrir og umfram ríkið. Ráðandi 

hópar leitast við að viðhalda valdi sínu og geta til þess notfært sér valdaminni hópa 

(Kristín Björnsdóttir, 2010). Bæði einstaklingar og hópar geta verið í óhagstæðri stöðu 

samtímis því að njóta forréttinda (Collins, 2012). Þó til dæmis kvenlögmenn hafi vald í 

krafti sérfræðiþekkingar sinnar og menntunar, eru þær enn konur og að því leyti 

sjálfkrafa valdaminni en karlar. Konur virðast oft vekja reiði fyrir það eitt að vera konur 

og geta því verið dæmdar harðar fyrir sömu sök og karlar, hagi þær sér ekki rétt 

samkvæmt hefðbundnum kyngervareglum (Bordo, 1989; Gardiner og Tiggemann, 

1999; Zamfirache, 2010). Ein ástæða fyrir þessu er að karlar eru frummynd valdaaðila 

(Gardiner og Tiggemann, 1999). Fólk horfir því frekar og hlustar með tortryggni á konur 

í valdastöðum, alveg ómeðvitað, af því að þær passa ekki inn í staðalmynd valdaaðila. 

Það er því ekki nóg fyrir konur að fjalla um ákveðið málefni af þekkingu og 

trúverðugleika, heldur þurfa þær líka að sanna sig stöðugt og jafnóðum sem konur. 

Þær virðast alltaf vera konur fyrst, fulltrúar kyns síns, áður en þær geta verið nokkuð 

annað (Bordo, 2008; Zamfirache, 2010). Ef ein kona stendur sig ekki vel getur það 

grafið undan öllum konum en þetta gerist almennt ekki hjá körlum. Konur eru einhvern 
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veginn alltaf tengdari kyni sínu og kvenkynið er frekar sett undir einn hatt. Þær verða 

„hinir“ á við frummynd manneskju sem er karl (Butler, 1990; Ponterotto, 2016).  

1.4. Kyn og líkami 

1.4.1. Karl – frummynd manneskju 

Karlar eru ekki aðeins frummynd manneskju heldur einnig frummynd valdaaðila og 

stjórnanda (Kulich o.fl., 2007). Þess vegna eiga konur í karllægum stéttum það til að 

vera undir meiri smásjá en karlar, vegna kyns síns og kyngervis. Þegar efnislegur og 

kynferðislegur líkami er framarlega í umfjöllun getur þetta orðið ráðandi, skyggt á 

annað og grafið undan trúverðugleika fólks (Manderson, 2010). Góð frammistaða 

kvenna kemur oft frekar á óvart en góð frammistaða karla, bara af því að þær eru 

konur (Kulich o.fl., 2007). Valvís athugun (e. selective observation) spilar inn í þetta og 

hefur áhrif (Neuman, 2006). Fólk hefur tilhneigingu til að taka frekar eftir því sem 

samræmist skoðunum þeirra og viðhorfum. Þannig er líklegt að fólk veiti því sem það 

býst við að sjá frekar athygli en öðru og mistök kvenna geta því fengið meiri athygli en 

mistök karla. Fólk sér það sem það býst við að sjá og heyrir það sem það býst við að 

heyra. Hvort sem þetta er rétt eða ekki verður það rétt þegar fólk upplifir það þannig – 

verður að veruleika (Foucault, 1977). Vegna valvísrar athugunar tekur fólk frekar eftir 

þeim þáttum sem styðja skoðanir þeirra og lítur frekar framhjá öðrum (Neuman, 2006). 

Það er því líklegra að það standi uppi með neikvæða skoðun á konu sem stígur fram 

sem sérfræðingur eða valdaaðili, heldur en á karli. Vegna valvísrar athygli má oft lítið 

bregða út af hjá konum til að þær „sanni“ að þær eigi ekki erindi. Þegar karl stendur sig 

ekki er hann ekki nógu góður en þegar konur standa sig ekki eru þær ekki nógu góðar. 

Gjörðir einnar konu skrifast frekar á konur sem heild, heldur en gjörðir eins karls á alla 

karla (Bordo, 2008; Gardiner og Tiggemann, 1999; Zamfirache, 2010). Foucault (1980) 

bendir á að sverð er ekki það eina sem drepur, heldur getur penninn haft sömu áhrif 

þar sem taka megi fólk af lífi félagslega með pennanum. Þetta getur komið sérstaklega 

illa við konur. Kona sem stígur fram sem sérfræðingur er í raun komin út fyrir 

kyngervisskylduhlutverk (Zamfirache, 2010). Þetta eykur líkurnar á því að hún mæti 

neikvæðni. Þegar kona fer gegn normi er þetta frekar talið neikvætt – áhersla meiri á 

hið neikvæða í fari hennar. Það er hins vegar mun síður og minna neikvætt fyrir karl að 
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haga sér ekki í takt við staðalmyndir kynjanna þar sem tilkall og krafa karla til valda er 

síður dregin í efa (Kulich o.fl., 2007; Zamfirache, 2010). Konur og hæfni þeirra fá síður 

að njóta vafans. Þetta hefur jafnframt í för með sér að í mörgum tilfellum eru konur 

líklegri til að fylgja reglunum en karlar (Zamfirache, 2010). Karlar komast almennt upp 

með meira en konur, alveg frá klæðaburði, hegðun, talsmáta og út í með hverjum þeir 

borða hádegismat. Mælikvarðinn á ásættanlega hegðun kvenna er annar en karla og 

þær lúta strangari reglum (Bordo, 1989; Sung, 2012; Zamfirache, 2010). Kvenleg norm 

fela lika almennt í sér strangari reglur um kurteisi en karlmannleg norm (Sung, 2012). 

Þetta þýðir að valdahópar hafa, upp að vissu marki, eins konar félagslegt leyfi til að 

vera ókurteisir. Karlar mega til dæmis frekar grípa fram í fyrir öðrum en konur. En það 

er ekki bara að karlar megi frekar vera ókurteisir en konur, heldur er sama hegðun 

síður álitin ókurteis hjá karli en konu. Hjá körlum er ákveðin hegðun því ekki samþykkt 

þrátt fyrir að vera ókurteisi, heldur er hún hreinlega síður álitin ókurteisi en sama 

hegðun hjá konu (Sung, 2012). Konur upplifa enn margvíslegan ójöfnuð í kynjakerfum 

um allan heim vegna kyngervis síns (Cornwall, Correa og Jolly, 2008). Þegar 

fjölbreyttari hlutverk hafa opnast konum myndast oft nýjar tegundir staðalmynda 

frekar en að þær máist út. Vegna breytileika og flæðis kynja og kyngerva og þess að lítil 

vitund virðist oft vera um þetta, getur verið kúgandi að þurfa að hegða sér „eins og 

karl“ eða „eins og kona“ eða í raun setja fram ákveðna útgáfu karls eða konu (Cornwall 

o.fl., 2008).  

Ráðandi karlmennska (e. hegemonic masculinity) er sú tegund karlmennsku sem 

helst stuðlar að ráðandi stöðu karla og undirokun kvenna og getur samtímis virkað sem 

eins konar réttlæting á feðraveldinu (Connell, 2005). Karlstjórnendur viðskiptaheimsins 

holdgera flestir þessa tegund karlmennsku sem gefur þeim um leið árangursríkt tilkall 

til yfirráða. Stæltur karllíkami hefur löngum verið álitinn hin fullkomna ímynd 

karllíkama í vestrænni menningu (Oates and Durham, 2004). Þetta tengist ráðandi 

karlmennsku, styrk, líkamlegri valdbeitingu og yfirburðum – fagurfræðilegi þátturinn í 

útliti fólks er pólitískur, bæði í markmiðum og áhrifum. Thomas P. Oates og Meenakshi 

Gigi Durham (2004) segja þá ráðandi karlmennsku sem ríkir í vestrænum heimi vera 

svar við því sem karlar upplifa sem ógnum við hið rótgróna feðraveldi, yfirráðum hvítra 

karla. Ráðandi karlmennska og valdið sem henni fylgir virðist nánast órjúfanleg 

hvítleika og gagnkynhneigð. Stærð og styrkur, líkamlegur og huglægur, er líka almennt 
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álitið lykilatriði í aðgreiningu karla frá konum (Oates and Durham, 2004). Samkvæmt 

vestrænum hugsunarhætti eru líkamar eins konar tæki til að tjá einstaklingssjálfið 

(Gremillion, 2005; Song, 2006). Menning og vald stjórna því hversu mikið er lagt upp úr 

líkamsstærð (Bordo, 2008: Dines, 2010; Gill, 2008; Gremillion, 2005). Hin fullkomna 

ímynd konu sem er fínleg og grönn endurspeglar hugmyndafræði sem ætlað er að 

hemja vald kvenna með því að minnka líkamlegt umfang þeirra. Með því að falla 

fullkomlega að reglum samfélags hafa konur þó, að einhverju leyti, meira vald og frekar 

rödd, en þær sem ekki ná að hlýða reglunum (Butler, 2009). Menningarleg áhersla á 

stærð og lögun kvenlíkama virðist tengjast þörf til að stjórna og hefta persónu kvenna 

á opinberum vettvangi (Oates and Durham, 2004). „Óhlýðnin“ sem felst í mikilli stærð 

dregur almennt úr valdi kvenna. Þó má segja að valdið sem konur hafa með réttu útliti 

sé á skilmálum karla og því getur eitthvað sem valdeflir einstaka konur grafið undan 

þeim sem hópi (Þorgerður Einarsdóttir, 2010).  

Almennt tileinka allir í samfélagi sér viðtekin félagsleg norm og karlar og konur gera 

þau að sínum, þó í mismiklum mæli sé, og bæði meðvitað og ómeðvitað (Coston and 

Kimmel, 2012). Hegðun ráðandi hópsins verður að fullkomnu ímyndinni og 

eftirsóknarverðu leiðinni til að uppfylla félagslegt hlutverk sitt. Ráðandi karlmennska 

gefur ákveðna mynd af því hvað það er að vera „alvöru karlmaður“ og verður réttasta 

og árangursríkasta leiðin til að setja fram kyngervi sitt sem karlmaður (Coston and 

Kimmel, 2012). 

1.4.2. Kynjakerfi og trúverðugleiki 

Í allsráðandi tvíhyggjukerfi hefur oft verið hugsað um konur sem „hinn“ í samanburði 

við hinn sjálfgefna karlkynjaða félagslega geranda (Butler, 1990). En þetta gengur ekki 

upp lengur. Aðstæður eru breyttar og nú passa konur hvorki alveg í hlutverk félagslega 

gerandans né heldur almennilega í hlutverk „hins“ og verða því næstum einhvers konar 

skrípi þar sem þær passa ekki í tvíhyggjuandstæðurnar (Butler, 1990). Konur hafa 

löngum frekar þótt eiga heima á innra sviðinu, það er á heimilinu, á meðan karlar hafa 

þótt eiga heima á ytra, opinbera sviðinu, og ráðið þar lögum og lofum (Moore, 1988; 

Zamfirache, 2010). Staðalmyndir kynjanna láta þetta virðast náttúrulegt og 

óbreytanlegt (Zamfirache, 2010). Oft er líka hugsað um konur sem fyrst og fremst 

mæður eða húsmæður (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994). Þær eru tengdar 
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fjölskyldu sinni og fólki fyrst, en starfi sínu þar á eftir (Zamfirache, 2010). Þær eru til 

dæmis oft frekar taldar maki valdaaðila en valdaaðili sjálfar. Þannig geta konur huglægt 

útilokast, í félagslegu samhengi, frá störfum sem álitin eru karllæg. Samfélagslegar 

reglur og gildi stjórna fólki, leggja línurnar og móta möguleika og tækifæri (Zamfirache, 

2010) og algengar birtingarmyndir kynjanna í fjölmiðlum og á internetinu hafa mikil 

áhrif (Manderson, 2010). Þetta hefur áhrif á skynjun fólks á vinnu kvenna og skekkir 

hana á lúmskan hátt, til dæmis á þann veg að það er samfélagsleg tilhneiging til að að 

meta vinnu kvenna minna en vinnu karla (Kulich o.fl., 2007). Svo virðist sem það séu 

ekki bara karlar sem hafa tilhneigingu til að dæma aðra karla hæfari en konur og meta 

vinnu þeirra meira, heldur geri konur það oft líka (Kulich o.fl., 2007).  

Þegar fólk lýsir samfélagshópum staðsetur það almennt annan þeirra, þann lægri 

í stigveldinu, sem eitthvað sem þarf að útskýra á meðan hópurinn sem nýtur hærri 

stöðu verður ósjálfrátt sá sem miðað er út frá (Bruckmuller, Hegarty and Abele, 2012). 

Valdameiri hópurinn verður þannig að skilyrðislausu normi og er almennt álitinn 

náttúrulega sterkari og valdameiri sem verður um leið að veruleika þar sem ráðandi 

orðræða mótar hann (Foucault, 1977). Valdahópar leggja líka línurnar um hvaða 

hegðun hefur menningarlegt vægi og aðrir eru dæmdir út frá og skilgreindir eftir því 

(Bruckmuller o.fl., 2012). Ætlast er til að valdaminni hópar skilgreini sjálfa sig út frá 

hinum sem sjálfkrafa ákvarðar hvað er eðlileg og mikilvæg hegðun. Þeir valdaminni 

skilgreina sig samt almennt ekki sjálfir, það þarf nefninlega að hafa vald til að fá að 

skilgreina sig (Eriksen, 2010). Þeir sem búa yfir menningarlega sjálfgefnu vægi, eins og 

fylgir karlmennsku, hvítleika og gagnkynhneigð, hafa hærri félagslega stöðu en hópar 

sem eru útskýrðir í andstöðu við þá (Bruckmuller o.fl., 2012). Valdameiri manneskjan 

eða hópurinn er óhjákvæmilegt og ósýnilegt norm á meðan hinir skilgreinast sem 

öðruvísi og oftast sem andstæðan. Þeir sem falla að ríkjandi normi eru sjálfkrafa taldir 

valdameiri (Bruckmuller o.fl., 2012). Það þýðir að karlar verða sjálfkrafa valdameiri en 

konur bara af því þeir eru karlar. Normið þarfnast ekki skilgreiningar. Tilhneiging er til 

þess að valdaminni hópar séu látnir virðast enn meira öðruvísi en þeir raunverulega 

eru, en líklegt er að það styrki staðalmyndirnar enn frekar (Bruckmuller o.fl., 2012; 

Crisp og Turner, 2010). 
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1.4.3. Atvinnulíf og kyngervi 

Gamla eðlishyggjuhugmyndin um konur sem tilfinningaverur getur hamlað þeim í starfi 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Þetta er eitt af mörgum dæmum um hvernig 

staðalmyndir kynjanna hafa neikvæðar afleiðingar fyrir konur á vinnustöðum (Gardiner 

og Tiggemann, 1999). Almennt eru stjórnendur sem njóta velgengni álitnir búa yfir 

fleiri karllægum en kvenlægum eiginleikum og því getur kona í karllægu starfsumhverfi 

síður tileinkað sér kvenlegan stjórnunarstíl, án þess að minnka líkurnar á því að vera 

álitin farsæll eða lögmætur stjórnandi (Gardiner og Tiggemann, 1999). Kynjaðar 

staðalmyndir snúast nefninlega ekki bara um stjórnandann sjálfan heldur líka um 

stjórnunarstíl og þetta hvort tveggja hefur sterkt karlkynjaða ímynd (Connell, 2005; 

Gardiner og Tiggemann, 1999). Samkvæmt þessum hugmyndum leggur karlkyns 

stjórnandi frekar áherslu á markmið en kvenstjórnandi, sem leggur frekar áherslu á fólk 

og sambönd (Gardiner og Tiggemann, 1999). Rannsókn Maria Gardiner og Marika 

Tiggemann (1999) sýnir fram á, eins og fleiri rannsóknir hafa gert, að í hugum fólks 

þykir farsælum stjórnanda almennt frekar svipa til dæmigerðs karls en konu. Rannsókn 

Þorgerðar Einarsdóttur (2010) á kynjaímyndum og orðræðu fyrir hrun á Íslandi sýnir 

það sama. Tíðarandi einstaklingshyggju var ráðandi og þetta hafði í för með sér að 

eiginleikar sem álitnir voru sterkir og jákvæðir voru að miklu leyti þeir eiginleikar sem 

löngum hafa, samkvæmt dæmigerðri eðlishyggjuhugsun, verið tengdir við karla, svo 

sem sjálfstæði, áræðni og styrkur. Þetta kemur jafnframt upp um þá almennu ímynd 

sem konum fellur í skaut. Þær teiknast upp í mótvægi við karla og útilokast um leið frá 

sömu eiginleikum. Hér skjóta gamlar eðlishyggjuhugmyndir enn og aftur upp kollinum. 

Ráðandi einstaklingshyggja, tíðarandi nútímans, er því ekki jafn nútímaleg og almennt 

er talið og ekki búa allir við sömu tækifæri í dæmigerðum vestrænum samfélögum sem 

þykjast langt, eða lengst, komin í kynjajafnrétti. Það er vegna þess að 

einstaklingshyggja felur í sér gamalgrónar eðlishyggjuhugmyndir, þær sömu og löngum 

héldu konum frá vinnumarkaði (Þorgerður Einarsdóttir, 2010) og halda þeim nú enn frá 

stjórnunarstöðum í miklum mæli (Gardiner og Tiggemann, 1999). Konur samræmast 

ekki dæmigerðum hugmyndum um stjórnanda þar sem þetta er tengt karllægum 

eiginleikum. Samkvæmt rannsóknunum sem Gardiner og Tiggemann (1999) vísa í eru 

karlar líklegri en konur til að hafa neikvætt álit á kvenstjórnendum og gera ráð fyrir 

kvenlægum, „neikvæðum“, eiginleikum í störfum þeirra. Það er því líklegt að konur í 
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karllægu vinnuumhverfi finni fyrir þrýstingi til að tileinka sér karllægan stjórnunarstíl til 

að auka líkurnar á því að vera álitnar farsælir stjórnendur (líka Fox og Schuhmann, 2000 

og Kulich o.fl., 2007). Sá möguleiki er líka fyrir hendi að konur með karllægari 

stjórnunarstíl séu frekar valdar í stjórnunarstörf og/eða að þær sækist frekar eftir þeim 

(Gardiner og Tiggemann, 1999).  

Karllægni stofnana (Connell, 2005) getur haft mótandi áhrif í endurframleiðslu 

karllægs valds og gilda og þetta hefur verið notað til að sýna að ekki sé munur á kven- 

og karlyfirmönnum (Fox og Schuhmann, 2000). Konur í stjórnunarstöðum tileinka sér 

hugsanlega karllæga hegðun, gildi og viðhorf til að fjarlægja sig valdaminni hópnum og 

vilja þannig samsama sig með körlum frekar en konum. Önnur rannsókn sýnir fram á að 

fólk sem upplifir sig í minnihluta eða sem veikari hóp, forðast í ákveðnum aðstæðum 

samneyti við aðra úr sama hóp (Ho, 2009). Upplifun þeirra var sú að það væri betra 

fyrir frama þeirra að aðgreina sig með þessum hætti. Rannsóknir hafa sýnt að 

kynjahlutfall hóps er grunnatriði í því hvernig meðlimirnir eiga samskipti og haga sér og 

það er ljóst að kynjaskipting hóps hefur áhrif á hegðun (Gardiner og Tiggemann, 1999). 

Árið 1977 færði Rosabeth Moss Kanter (í Gardiner og Tiggemann, 1999) rök fyrir því að 

fólk af því kyni sem er í miklum meirihluta (eða 85/15) hafi næga stjórn yfir hópnum til 

að kallast ráðandi (e. dominants) og hinir verða fulltrúar og/eða tákn (e. tokens) 

kyngervis síns frekar en jafnvígir einstaklingar (Gardiner og Tiggemann, 1999). Kyn 

manneskju, hvort einhver er líffræðilega karl eða kona, hefur þó bara ákveðið mikið að 

segja um það hvernig kvenleiki og karlmennska hennar er samsett (Paechter, 2006). 

Upplifun manneskju af eigin kvenleika og karlmennsku er breytileg og bæði háð 

aðstæðum og tíma. Ekki eru allar karlmennskur bara karlmannlegar og ekki eru allir 

kvenleikar bara kvenlegir. Í þessu samhengi er skemmtilegt að benda á að orðið 

karlmennska er kvenkynsorð og orðið kvenleiki er karlkynsorð. Þetta er táknrænt fyrir 

þá staðreynd að þetta er ekki fyrirsjáanlegt eða klippt og skorið, heldur margbrotið og 

þversagnakennt (Paechter, 2006). Mun á stjórnunarstíl eftir kyni má almennt rekja til 

bæði kyngervis og kynjahlutfalls í starfsgreinunum (Gardiner og Tiggemann, 1999). 

Gardiner og Tiggemann (1999) komust að því að konur, í starfsgreinum þar sem karlar 

voru í meirihluta, lýstu stjórnunarstíl sínum á karllægari hátt, líkari dæmigerðum 

stjórnunarstíl karla, og voru undir álagi vegna mismununar sem þær upplifðu. Þar sem 

karlar voru ráðandi voru konur ekki persónulegri í stjórnunarstíl en karlar en þær voru 
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það aftur á móti í starfsgreinum þar sem konur voru ráðandi (Gardiner og Tiggemann, 

1999). Þetta bendir til þess að þegar konur eru ráðandi hópur upplifi þær ekki sömu 

kvöð til að stjórna á karllægan hátt. Í þessari rannsókn var fólk þó einungis spurt um 

þessa hluti og niðurstöðurnar túlkaðar út frá svörunum einum saman. Höfundar taka 

fram að það gæti verið gagnlegt að rannsaka frekar hegðun fólks í reynd (Gardiner og 

Tiggemann, 1999).  

1.5. Vinnustaðarannsóknir 

1.5.1. Kvenfjandsamleg vinnumenning 

Rannsókn Susan Ogden, Duncan McTavish og Lindsay McKean (2006) á breska 

fjármálageiranum sýnir glögglega að gegnsýrandi karlamenning getur haft slæm áhrif á 

konur og jafnvel stuðlað að frekara ójafnrétti. Almennur vinnumarkaður er 

hefðubundið karllægur vettvangur þar sem karlar hafa löngum ráðið lögum og lofum 

(Ogden o.fl., 2006). Kvenvettvangurinn hefur hins vegar hefðbundið verið heimili og 

fjölskylda (líka Moore, 1988) og þetta hefur, samkvæmt Ogden o.fl. (2006) neikvæð 

áhrif á konur á vinnumarkaði. Starfsgrein með rótgróna vinnumenningu með karllægu 

hegðunarmynstri og löngum vinnudögum getur útilokað konur á lúmskan hátt og 

haldið þeim frá sýnileika sem er nauðsynlegur til að vinna sig upp í starfi. Litlu máli 

skiptir hversu hæfir stjórnendur eru ef orðspor þeirra er slæmt og upplifun annarra á 

getu þeirra er neikvæð. Félagslegur auður stjórnanda, og almennt jákvætt álit á 

honum, er oftast nauðsynlegur fyrir framgang í starfi (Ogden o.fl., 2006). Þar sem 

almennur sýnileiki meðal stjórnenda er aðalatriði í tengslaneti og myndun þess, getur 

tengslanet kvenna ekki orðið jafn sterkt og þær notið góðs af því til jafns við karla, fyrr 

en kynjahlutfall stjórnenda er orðið jafnt.  

Í rannsókn Ogden o.fl. (2006) töldu margir konur oftast ekki sækjast eftir 

stöðuhækkunum vegna fjölskylduaðstæðna, þar sem það fæli í sér lengri vinnutíma. 

Margir, konur sem karlar, álitu glerþakið ekki raunveruleg kerfislæg höft heldur töldu 

konur síður komast í æðri stöður þar sem þær sæktust síður eftir þeim. Fólk taldi 

utanaðkomandi öfl og karllægt kerfi síður hafa áhrif á framgang kvenna í starfi en 

metnaður þeirra og markmið, eða skortur þar á. Konur sýndu sig,í einhverju tilfellum 

vera tregari til að sækjast formlega eftir stöðuhækkunum. Þetta tel ég þó þurfa að 
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skoða í ljósi kvenfjandsamlegra viðhorfa í fjármálageiranum (Ogden o.fl., 2006; Sibert, 

2010) og félagsmótunar kynjanna, þar sem stúlkum er frekar kennt að halda sig til hlés 

og vera prúðar, á meðan drengir eru hvattir áfram (Denny, 2011; Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). Þó fjármálageirinn sé, samkvæmt staðalmyndum, karllægur og 

karl staðalmyndin af stjórnanda þá er orðið algengara að konur feti þá braut og þeim er 

það frekar leyfilegt en áður (Ogden o.fl., 2006). Einhver merki um mismunandi gildi 

eftir kyni mátti finna í rannsókninni en mun meira áberandi var sú staðreynd að hvorki 

konur né karlar eru einsleitir hópar. Konur álitu sig þó talsvert síður einsleitan hóp en 

karlar gerðu (Ogden o.fl., 2006). 

Í ástralskri rannsókn sem gerð var á vinnustaðamenningu og andrúmslofti í hópi 

verkfræðinga sýndi kyn sig vera það sem fyrst og fremst mótaði viðhorf til 

kvenverkfræðinganna, umfram getu þeirra og reynslu (Gill o.fl., 2008). Konum hefur 

ekki fjölgað jafn mikið í verkfræði og þeim hefur fjölgað í læknisfræði og lögfræði þótt 

allar þessar þrjár stéttir séu rótgróið karllægar og megi jafnvel kalla höfuðvígi eða 

hornsteina karlmennsku í fræðunum (Gill o.fl., 2008).  Í daglegri hegðun á 

verkfræðistofunum kom í ljós að konur voru almennt kyngerðar og staðsettar sem 

„hinn“ og óæðri frummyndinni af verkfræðingi, karlinum (Gill o.fl., 2008). Hér, eins og á 

svo mörgum öðrum stöðum, gætti sterkrar tvíhyggjuhugsunar. Mörgum 

kvenverkfræðinganna fannst þær þurfa að afneita eigin kyngervi og vera karlmannlegar 

í hegðun og klæðaburði til að farnast vel í starfi. Aðrar léku kvenlegt hlutverk sitt á 

ýktan hátt og í augljósri andstöðu við karlmennskuímyndir. Einhverjum 

kvenverkfræðinganna fannst þær þó ekki þurfa að afneita eigin kyni og upplifðu þetta 

meira flæðandi og breytilegt (Gill o.fl., 2008). Sjálfsmynd þessara kvenna var þó í 

stöðugu samspili við valdastöðu þeirra og kyngervi og sumum fannst þær aldrei fá 

inngöngu í „karlaklúbbinn“ vegna kyngervis síns. Hvað sem kvenverkfræðingarnir gerðu 

til að reyna að þrífast í starfi og njóta velgengni þá storkuðu þær hvorki né trufluðu 

ráðandi kynjakerfi verkfræðiheimsins (Gill o.fl., 2008). Almennt virtust þau hlutverk 

sem konurnar tileinkuðu sér vera viðbrögð við starfsumhverfi og aðstæðum og ekki á 

þeirra eigin forsendum. Í mörgum tilfellum var sjálfsmyndin sem þröngvað var upp á 

þær í ósamræmi við þeirra eigin upplifun á sjálfum sér og það gat haft neikvæð áhrif á 

faglegt sjálfstæði þeirra. Þeim virtist því erfitt, jafnvel ómögulegt, að stuðla að jákvæðri 

útkomu þar sem annað hvort kvenleg sjálfvera (e. subjectivity) þeirra leið fyrir eða þær 
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fórnuðu að einhverju leyti fagmennskuímynd sinni með því að uppfylla hlutverk sem 

var afleiðing af kynjuðum hugmyndum og viðmóti karla. Þær voru sumar orðnar lúnar 

eftir áralanga baráttu við staðalmyndir og fyrir því að vera álitnar jafningjar á faglegum 

grundvelli (Gill o.fl., 2008). Almennt áttu þær í stöðugri baráttu fyrir því að vera álitnar 

fagmanneskjur og verkfræðingar á eigin forsendum, ásamt því að vera konur. Þær sem 

ekki gátu sætt sig við þau hlutverk sem þeim sem konum bauðst á vinnustaðnum 

þrifust flestar illa og entust almennt stutt í starfi. Þetta lá þungt á mörgum þeirra en 

þær sáu ekki sök kynjakerfisins og upplifðu þetta sem persónuleg mistök (Gill o.fl., 

2008). Sumar kvenverkfræðinganna neituðu því alfarið að karllæg slagsíða væri í 

vinnustaðamenningunni og völdu að líta á aðstæðurnar sem áskorun sem þær með 

staðfestu myndu lifa af. Fólk er oft neikvætt gagnvart breytingum jafnvel þótt þær séu 

þeim sjálfum til góðs (Johnson og Fujita, 2012; Laurin, Gaucher og Kay, 2013). Það kýs 

oft frekar stöðugleikann sem fylgir ríkjandi ástandi, þykir aðgerðir óþarfar og réttlæta 

jafnvel kerfið. Undirliggjandi sjónarmið um verkfræði sem yfirráðasvæði karla 

gegnsýrði vinnustaðina og hafði líka áhrif á líf verkfræðinganna, bæði í starfi og utan 

þess þar sem þetta mótaði í mörgum tilfella upplifun þeirra af sjálfum sér (Gill o.fl., 

2008).  

Jaime Lester (2008) rannsakaði kvenháskólakennara og kyngervisframmsetningu 

þeirra á vinnustaðnum (Lester, 2008). Einhverjar sögðust þurfa að vera hörkulegri en 

þeim væri eðlislægt til að njóta trúverðugleika og virðingar. Þeim fannst þær ekki geta 

leyft sér það sama í klæðaburði og flestir karlkennarar án þess að líða fyrir það. Ef þær 

fylgdu eigin smekk og löngun í klæðaburði áttu þær á hættu að njóta minni virðingar 

vegna þess og fæstar vildu taka þá áhættu. Almenn orðræða og félagslegar reglur um 

hegðun sköpuðu „viðeigandi“ hlutverk fyrir bæði karla og konur (Lester, 2008). 

Samkvæmt þessum hlutverkum áttu kvenkennararnir almennt að vera 

umhyggjusamari en karlkyns samstarfsfélagar þeirra og til dæmis almennt sýna meiri 

áhuga á heilsufari annarra en ætlast var til af karlkennurunum. Einnig var almennt 

ætlast til að kvenkennararnir væru móðurlegar við fólkið í kringum sig, brostu mikið og 

forðuðust ágreining. En þótt konurnar gerðu allt sem ætlast var til af þeim, óháð og 

umfram starf þeirra, virtust þær ekki njóta góðs af þessu í starfsframa sínum. Lester 

(2008) bendir á að almenn kyngervishlutverk feli í sér félagsleg norm og að það útskýri 

hvers vegna sumar framsetningar á kyngervi séu álitnar betri en aðrar innan 
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ákveðinnar menningar. Svo lengi sem fólk „hlýði“ staðlmyndum kynjanna og reglum 

um hlutverk þeirra muni ekkert breytast og fullu jafnrétti verði ekki náð.  

Rannsóknin sýndi fram á að því færri sem kvenkennararnir voru í kennaraliðinu 

því frekar upplifðu þær vinnustaðinn sem fjandsamlegan konum (Lester, 2008). Ímynd 

hins fullkomna starfsmannsins er karllæg, mynd af einhverjum sem sem býr yfir 

karllægum eiginleikum, fórnar öllu fyrir starfið og setur það alltaf í fyrsta sæti. Þetta 

kemur konum oft í koll þar sem þær bera ennþá, oftar en ekki, aðalábyrgð á börnum, 

fjölskyldu og heimili. Kvenkennararnir virtust almennt þurfa að uppfylla bæði kvenlega 

og karlmannlega eiginleika, þótt þetta væri óljóst og skilaboðin oft lúmsk. Þetta gat 

leitt til ósanngjarnrar meðferðar og viðmiða þegar kom að framgangi í starfi sem, í 

tilviki háskólakennaranna, snérist aðallega um að fá fastráðningu (Lester, 2008).  

1.5.2. Glerþök 

Irina Zamfirache (2010) rannsakaði konur í stjórnmálum og hvort það væri jafnrétti í 

skynjun fólks á konum og körlum sem bjuggu yfir svipuðum kostum og göllum og voru í 

sömu stöðu. Hún rannsakaði hvort konur og karlar í stjórnmálum hefðu sömu 

tækifærin, lytu sömu reglunum, upplifðu sama viðmót og væru upplifuð á sama hátt af 

almenningi (Zamfirache, 2010). Niðurstaða hennar var sú að þótt öll lög og reglur 

kvæðu á um jafnrétti var það ekki raunin þegar á hólminn var komið og að glerþakið 

væri enn til staðar (líka Bosse og Taylor, 2012). Zamfirache (2010) segir konur sem 

komast í pólitískar valdastöður skorta getuna til að valda þeim. Hún á ekki við að konur 

séu ekki nægilega hæfar, búi ekki yfir sömu getu og karlar, heldur að aðstaðan sem 

þær séu settar í sé flókin, reglurnar mótsagnakenndar og veruleikinn sem mætir 

konum í þessari stöðu sé nánast ómögulegur í úrvinnslu. Konur í valdastöðum sem 

haga sér á dæmigerðan karllægan hátt, mæti oft neikvæðu viðmóti og viðhorfum. 

Zamfirache (2010) segir almenning stríða við vitsmunalegt ósamræmi og að það sem 

fólk raunverulega gerir, þegar á hólminn er komið, fari ekki alltaf saman við það sem 

fólki almennt finnist eða segist trúa. Fólki finnst kona í valdastöðu oft síður traustsins 

verð en karl í sömu stöðu, vegna þess að metnaður hennar og atgervi samræmist ekki 

hefðbundnum kyngervahlutverkum. Undirliggjandi viðhorf fólks er að konur séu að 

„óhlýðnast“ félagslegum normum og reglum í framsetningu slíks kyngervis (líka Bordo, 

1989). Konur eigi þess vegna oft erfitt með að ná almennilegri fótfestu í valdastöðum 
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og það stuðlar að áframhaldandi takmörkuðum völdum þeirra. Zamfirache (2010) segir 

að barátta kvenna hafi ekki haft árangur sem erfiði hingað til og að langt sé frá því að 

jafnrétti sé náð á öllum vígstöðvum. 

„Glerþakið“ er myndlíking fyrir ósýnileg, en raunveruleg, höft sem konur búa við 

þegar kemur að því að klífa metorðastigann í fyrirtækjum (Bosse og Taylor, 2012). 

Glerþakinu er lýst sem tilbúinni hindrun byggðri á karllægum viðhorfum og kerfislægri 

slagsíðu þar sem hallar á konur. Þetta gerir konum erfitt fyrir að ná efri stöðum í 

atvinnulífinu (Zamfirache, 2010). Staðalmyndir kynjanna, sem eru stór hluti af því sem 

mótar viðhorf fólks, eru Þrándur í Götu kvenna á vinnumarkaði. Rannsóknir sýna að 

fjölmiðlar eiga stóran þátt í að viðhalda staðalmyndum, leggja línur og móta viðmið um 

það hvað telst viðeigandi (Manderson, 2010; Zamfirache, 2010). Nú orðið er hugtakið 

um glerþakið almennt þekkt en þó er það enn við lýði, hindrar konur enn í starfsframa 

og mótar enn hegðun stjórnenda í fyrirtækjum (Bosse og Taylor, 2012). Douglas A. 

Bosse og Porcher L. Taylor III (2012) segja þetta teygja anga sína víðar en almennt er 

talið. Glerþakið hamli konum ekki bara í því að komast í stjórnunarstöður í stórum 

fyrirtækjum, heldur sé til annað og öðruvísi glerþak sem geri konum sem eiga eða reka 

minni fyriræki erfitt fyrir. Það má sjá í skýrslunum The World Bank Report sem sýna að 

konur um allan heim koma nýjum fyrirtækjum almennt á fót fyrir mun minni fjármuni 

en karlar (Bosse og Taylor, 2012). Það er þó ekki vegna þess að þær velji það almennt 

heldur á það rætur í annars konar glerþaki en oftast er talað um. Kynjaslagsíða kemur í 

veg fyrir að lítil fyrirtæki í eigu kvenna fái sama fjármagn og lítil fyrirtæki karla fá til að 

hefja rekstur, sem og sömu lán til að halda honum gangandi. Þetta er sérstaklega 

slæmt í ljósi þess að smærri fyrirtæki í eigu kvenna hafa verið álitin leið til að komast 

hjá dæmigerða glerþakinu. Talið hefur verið að ef konur stofni eigin fyrirtæki ætti 

ekkert að stoppa þær í því að vera forstjóri og ekkert að aftra þeim í að ná efstu 

þrepum metorðastigans og njóta velgengni í atvinnulífinu. Nú virðist ljóst að konur í 

minni fyrirtækjum geta í staðinn lent á þessu annars konar glerþaki (Bosse og Taylor, 

2012). 

Rannsókn á konum í millistjórnunarstöðum og efri stjórnunarstöðum í 

fjármálageiranum í Bretlandi sýnir að erfiðara er fyrir konur en karla að ná frama 

(Ogden o.fl., 2006). Þær mættu fleiri hindrunum en karlar í starfi og á leið sinni til 

velgengni. Margir töldu þetta vera vegna langs vinnutíma, sem var lykilatriði í 
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menningu stéttarinnar, og vegna lélegs tengslanets eða skorts á slíku. Þeir sem ekki 

höfðu sterkt tengslanet voru álitinir síður færir um að sinna starfinu vel og tengslanetið 

þótti að einhverju leyti hluti af starfinu. Þetta snérist fyrst og fremst um traust. Þeir 

sem ekki höfðu tengslanetið virtust njóta minna trausts og voru því síður álitnir 

traustsins verðir. Tengslamyndun var því mjög mikilvæg en reyndist konum talsvert 

erfiðari en körlum. Árangur í tengslamyndun var almennt settur í samhengi við 

persónuleika en ekki kyngervi. Ef kona hafði ekki gott tengslanet var kerfislægu misrétti 

ekki kennt um heldur konunni sjálfri. Ef konur aftur á móti nutu aðstoðar við 

tengslamyndun var algengt að fólk teldi velgengni þeirra ekki byggjast á verðleikum 

heldur til komna vegna aðstoðarinnar. Reynsla kvenna var þó almennt betri í minni 

fjármálafyrirtækjum en í þeim stærri (Ogden o.fl., 2006). 

1.5.3. Trú karla á eigin getu og ágæti 

Anne Sibert (2010) segir rannsóknir benda til þess að karlar hafi mikið sjálfstraust og 

trú á eigin getu þegar kemur að hlutum og verkum sem hefðbundið teljast karlæg. Slík 

trú karla á sjálfum sér er ekki tengd raunverulegri getu og er til staðar jafnvel þegar 

konur standa sig jafn vel eða betur en þeir (Sibert, 2010). Rannsóknir hafa jafnframt 

sýnt að karlar búa almennt yfir talsverðri sjálfstrú, jafnvel þegar þeir hafa rangt fyrir 

sér. Svo virðist einnig sem að velgengni sé líklegri til að auka sjálfstraust karla en 

sjálfstraust kvenna. Allir hafa tilhneigingu til að eigna velgengni eigin hæfni og getu, en 

rekja mistök frekar til utanaðkomandi þátta (Crisp og Turner, 2010; Sibert, 2010), en 

það virðist sterkara meðal karla en kvenna. Ef sjálfstraustið svo stuðlar að velgengni og 

góðum árangri virðist þetta aftur efla sjálfstraust karla meira en það eflir sjálfstraust 

kvenna (Sibert, 2010).  

Testósterón hormónið getur ýtt undir áhættusækni og karlar búa almennt yfir 

meira magni af því en konur. Karlar sem hópur eru því almennt áhættusæknari en 

konur sem hópur. Fyrir fjármálakreppuna var meiri varkárni kvenna, 

testósterónskorturinn, almennt álitin vandamál fyrir þær, eitthvað sem þær þurftu að 

bæta eða laga í sínu fari. Þetta, ásamt skorti kvenna á sjálfstrausti, var talið stuðla að 

slæmum ákvörðunum þeirra og notað sem ástæða og réttlæting fyrir því að konum var 

haldið frá æðstu störfunum í fjármálageiranum (Sibert, 2010). Að karlar taki gjarnan 

mikla áhættu og konur litla bendir til þess að starfshópar með annað kynið í miklum 
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meirihluta séu slæm hugmynd. Rannsóknir í félagssálfræði sýna að þegar ákvarðanir 

eru teknar í hópi fólks er tilhneigingin sú að almenna skoðun fólksins í hópnum ýkist (í 

Sibert, 2010). Það er, ef að hópur er samsettur af mjög varkáru fólki verður útkoman 

oftast varkárari en meðalmanneskjan í hópnum og ef meirihluti hópsins er 

áhættusækinn endurspeglar niðurstaðan að öllum líkindum meiri áhættusækni en 

meðalmanneskjan í hópnum. Af þessu má draga þá ályktun að jafnara kynjahlutfall 

stuðli almennt að betri útkomu í viðskiptum (Sibert, 2010). 

1.6. Vald og vilji 

Gömul viðhorf sem tengja konur við fjölskyldu og heimili en karla við atvinnulífið vinna 

gegn velgengni kvenna á vinnumarkaði (Ogden o.fl., 2006). Að má út skilin á milli 

vinnumarkaðar og fjölskyldulífs eða gera þau óljós, getur gagnast konum. Hlutir eins og 

foreldraleyfi, sveigjanlegur vinnutími. barnabætur og stuðningskerfi eru kerfislegir 

þættir sem geta stuðlað að fækkun kerfislegra fyrirstaða (Ogden o.fl., 2006). Breyting á 

vinnumenningu gæti líka stuðlað að velgengni kvenna. Þar skiptir máli að fólki af 

báðum kynjum sé leyfilegt að stunda fjölskylduvæna starfshætti og að stefna 

fyrirtækjanna styðji það. Skipulögð og fjölskylduvæn stjórnunarstefna með áherslu á 

almennan mannauð getur verið liður í því að jafna tækifæri fólks og auðveldað konum 

að ná frama í starfi. Stjórnendur í fyrirtækjum almennt, bæði konur og karlar, sem 

styðja jafnrétti kynjanna geta haft jákvæð áhrif og stuðlað að breytingum á 

vinnumenningu ef viljinn er fyrir hendi (Ogden o.fl., 2006). Valdamikið fólk getur notað 

vald sitt til þess að stuðla að jafnrétti en það getur líka hunsað og þaggað niður 

vandamálið (Kantola and Nousiainen, 2009). Hærra settar konur sérstaklega, geta orðið 

að fyrirmyndum, lærimæðrum og leiðbeinendum fyrir aðrar konur, hvatt þær áfram og 

stutt þær upp metorðastigann (Ogden o.fl., 2006). Því fleiri sem kvenstjórnendur eru 

því meira leyfi virðast þær, og aðrir kvenstarfsmenn, hafa til að vera kvenlegar í 

starfsháttum, eða leyfi til að vera hvernig sem þær eru eða vilja vera, án þess að þurfa 

að laga sig að hefðbundnum karllægum staðalmyndum stjórnenda. Með fleiri 

kvenstjórnendum eykst líka möguleikinn á tengslaneti þeirra á milli sem er jákvætt og 

almennt mikilvægt fyrir konur í karllægum starfsgreinum (Ogden o.fl., 2006).  

Susan Bordo (1989) segir að orðið hafi nokkurs konar bakslag hvað varðar 

kynjajafnrétti (líka Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Þetta megi meðal annars sjá á 
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neikvæðum sögum og umtali um til dæmis lyklabörn, ofbeldi í leikskólum og 

vandræðum „sterkra“ kvenna í að finna sér og halda í mann (Bordo, 1989). 

Dæmigerðar birtingarmyndir kynjanna í tímaritum setja líka konuna í bakrunn við 

karlinn eða í arma hans, sem annað hvort stuðning við karlinn sem er ráðandi eða 

mótvægi við hann. Þetta kemur líka upp um fegurðarskyn fólks og sýnir hvernig 

„fullkomið fólk er“ (Bordo, 2008).  

Réttlæti og jafnrétti er háð valdi og því er þetta pólitískt (Moeckli, 2010). Í 

kynjakerfinu sem við búum við njóta karlar góðs af kerfisbundinni undirskipun kvenna 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Þetta er félagslegt yfirráðakerfi sem hvílir djúpt í 

félagslegri grunngerð og mótar hugmyndir, viðhorf og hegðun. Nú til dags lýsir 

undirskipun kvenna sér frekar í aðgreiningu en í almennri útilokun, eins og á árum 

áður, og gamaldags hugmyndir um karlmennsku og kvenleika lifa góðu lífi í samfélaginu 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Ójafnrétti kynjanna og mismunun er hvorki náttúruleg 

né óhjákvæmlegt og þar sem kynjahyggja (e. sexism) er félagslega búin til, má líka 

breyta þessu (Collins, 2012; Kristín Björnsdóttir, 2010; Lykke, 2010). Til að jafnrétti 

kynjanna verði að veruleika þarf fólk af báðum kynjum að breyta hegðun og viðhorfum, 

bæði á opinberum vettvangi og í persónulegu lífi sínu (Sólveig Anna Bóasdóttir, 2008). 

Þótt konur í vestrænum heimi hafi í dag fullan aðgang að vinnumarkaði, á gamla 

kynjakerfið sér djúpar rætur í vitund fólks af báðum kynjum (Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, 1994; Weeks, 2010). Samkvæmt Gill o.fl. (2008) þarf að ráðast á 

ójafnréttið úr öllum áttum og engin auðveld eða einföld töfralausn er til. Einstaklingar, 

hópar og stjórnendur hvar sem er þurfa að breyta einhverju til að breytingar eigi sér 

stað. Þótt hér séu vinnustaðir í brennidepli er einkalíf fólks einn af vettvöngum 

þessarar baráttu (Randall, 1995). Hverjir hafa samfélagslega rödd og hverjir ekki er 

pólitískt og þess lags pólitík er hluti af hversdagslegu amstri (Baiocchi and Connor, 

2008). 
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2. kafli: Vettvangurinn, 

2.1. Aðferðarfræði 

Eins og áður hefur komið fram var rannsóknin gerð á þremur lögmannsstofum og því 

var vettvangurinn þrískiptur. Rannsóknaraðferðin var eigindleg – etnógrafísk 

þátttökuathugun (Hammersley og Atkinson, 2007). Ég var á hverri lögmannstofu í þrjár 

vikur, tók þátt í daglegu lífi lögmannanna, fylgdist með samskiptum og því sem fram 

fór. Á fyrstu lögmannsstofunni sem ég rannsakaði voru konur ráðandi og í miklum 

meirihluta, á næstu stofu voru karlar ráðandi og í miklum meirihluta og á þeirri þriðju 

og síðustu var kynjahlutfall jafnara, bæði meðal eigenda og fulltrúa. Allt í allt var 

rannsóknin níu vikna ferli. Þátttakendur völdust sjálfkrafa með vettvöngunum – þær 

lögmannsstofur sem höfðu það kynjahlutfall sem ég leitaði að og leyfðu mér að 

framkvæma rannsóknina hjá þeim, urðu vettvangar og fólkið þar varð þátttakendurnir. 

Þeir sem ég rannsaka er því starfsfólk á á þessum þremur lögmannsstofum. Ég fylgdist 

fyrst og fremst með lögmönnunum en aðrir starfsmenn komu líka við sögu. 

Á vettvangi má segja að ég hafi bara fengið að vera með á almennan hátt eða 

hang out eins og Mike Crang og Ian Cook (2007) mæla fyrir. Þannig, segja þeir, megi 

komast að því hvað raunverulega sé í gangi í hversdagslegu lífi fólks – entógrafía sé 

grunnleið til að sjá hvað í alvöru gangi á og eigi sér stað. Þannig slapp ég við uppstillta 

eða fegraða útgáfu af raunveruleika þátttakenda og fékk innsýn í líf og starf á þessum 

lögmannsstofum – hversdagsleika þeirra (Crang og Cook, 2007). Ég einbeitti mér að 

félagslegri hegðun og athæfi (e. social action) – veitti því sem fólk sagði og gerði athygli 

og reyndi að komast að af hverju það gerði það (Hammersley og Atkinson, 2007). Ég 

skoðaði þennan heim lögmennsku einnig á efnislegan hátt, enda er þetta hluti af 

veruleika fólks og hversdagsleika og því mikilvægt í stærra samhenginu (Crang og Cook, 

2007).  

Þátttaka mín var eins mikil og var mögulegt miðað við þá staðreynd að ekkert 

gagn var af mér í lögmennskunni sjálfri. Á fyrstu lögmannsstofunni aðstoðaði ég við 

gagnaöflun í einu máli og hagaði mér eins og móttökumanneskja á staðnum þegar slík 
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tækifæri komu upp. Fyrir utan þetta gerði ég lítið annað en að vera á staðnum og 

fylgjast með og taka þátt í almennum samskiptum. Þar sem lögmenn vinna að miklu 

leyti einir að málum sínum á skrifstofum sínum tókst mér þó að hafa sama háttalag – 

ég sat sömuleiðis oft ein við tölvuna mína þótt ég væri ekki að vinna í neinu 

lögfræðitengdu heldur annað hvort að skrifa niður það sem fram fór eða hugleiðingar 

um það.   

Ég greindi gögnin samkvæmt reglum grundaðrar kenningar (Hammersley og 

Atkinson, 2007). Að einhverju leyti má segja að greiningin hafi verið byrjuð um leið og, 

eða jafnvel áður en vettvangsrannsóknin hófst og verið viðvarandi í gegnum allt ferlið. 

Einhver þemu sást fljótlega glitta í á meðan rannsókn átti sér stað, en eftir á, við 

ítrekaða yfirferð á gögnunum, skýrðust þau og mótuðust auk þess sem þeim fjölgaði 

(Priest, Roberts og Woods, 2002). Í þeim endurspeglast bæði viðhorf mín, hugmyndir 

og reynsla ásamt einhverri útgáfu af veruleika þátttakenda (Hammersley og Atkinson, 

2007; Priest o.fl., 2002). Ég byrjaði á opinni kóðun – greiningu gagnanna línu fyrir línu, 

þar sem þemun komu í ljós. Næst tengdi ég þemun saman í öxulkóðun og endaði svo á 

afmarkaðri kóðun þar sem ég mótaði endanlega þemun og valdi þau mikilvægustu til 

að halda áfram með og beita kenningum á (Crang og Cook, 2007; Priest, o.fl., 2002).  

Við upphaf rannsóknarinnar var ætlunin að taka að auki viðtöl á hverjum stað 

þótt ég væri ekki búin að gera það upp við mig nákvæmlega hversu mörg þau yrðu eða 

hvernig þeim yrði háttað – ég vildi leyfa því að ráðast þegar ég kynntist vettvangnum. 

Ég hafði þó séð fyrir mér möguleikann á að taka fjögur viðtöl á hverri lögmannssstofu – 

tvö við karla og tvö við konur. Það var þó ljóst frá fyrsta degi á Borgum, fyrstu 

lögmannsstofunni, að það myndi ekki verða, þar sem aðeins einn karl starfaði þar. Ég 

byrjaði þó fljótlega að reyna að ákveða um hvað ég vildi spyrja en það gekk vægast sagt 

illa að koma nokkru niður á blað. Mér reyndist hreinlega ómögulegt að semja 

spurningar – ekkert kom náttúrulega og mér fannst ekkert liggja beint við sem sjálfsagt 

og augljóst að spyrja um. Þegar ég reyndi að þvinga eitthvað fram fannst mér það vera 

leiðandi og koma upp um einverja hugsun eða skoðun hjá mér. Ég hætti því að reyna, 

ákvað að leyfa þessu að meltast og endurskoða þetta svo í lok síðustu vikunnar á fyrstu 

lögmannsstofunni. Tilfinningin mín sagði mér að fylgjast bara með og vera með á 

forsendum vettvangsins án þess að troða neinu inn frá mér, sem er nokkurn veginn 
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það sem hang out hugtak Crang og Cook (2007) felur í sér. Það blundaði alltaf í mér 

þessi grundvallarmannfræðipunktur sem Malinowski (1984) kenndi, að fólk gerði ekki 

endilega það sem það segðist gera og því væri betra að bara skoða hvað það gerði.  

Þegar komið var að lokum þriðju vikunnar á Borgum og ég engu nær því að vita hvað ég 

vildi spyrja um hugsaði ég með mér að kannski væri betra að klára þátttökuathugunina 

á öllum þremur stöðunum til að fá raunverulega yfirsýn. Ef það myndi ekki duga til, þá 

myndi ég sætta mig við að sleppa viðtölum – þá væri rétt að sleppa þeim. Ég kvaddi því 

fyrsta og annan vettvanginn, Borgir og Velli, með leyfi til að vera í sambandi síðar og 

spyrja nokkurra spurninga ef ég þyrfti. Þetta var auk þess viturlegt loforð að fá, þar sem 

alltaf geta komið upp vafamál eða spurningar seinna (Hammersley og Atkinson, 2007). 

Þegar ég var rúmlega hálfnuð með vikurnar þrjár á þriðju og síðustu lögmannsstofunni, 

Sundinu, var orðið nokkuð ljóst að ekkert hafði breyst í þessum málum og ég sætti mig 

við að það yrðu engin viðtöl, það hefði ekki verið ekki rétt, ekki viðeigandi. Ég sættist 

við að þetta yrði hrein þátttökuathugun. Ég var þá komin með með gríðarlegt magn af 

ómótuðum gögnum (e. unstructured data), miklu meira en nóg, og svo er líka rétt að 

vera sveigjanlegur og leyfa rannsókninni að breytast og þróast í ferlinu og þetta var 

þróunin sem átti sér stað. Martyn Hammersley og Paul Atkinson (2007) tala um að oft 

sé of mikil áhersla lögð á gögn sem fást með viðtölum frekar en úr etnógrafískri 

athugun eða rannsókn á félagslega skipulagðri hegðun og athæfi (e. action) og þetta 

hughreysti mig. 

Í gagnasöfnun, túlkun og greiningu gagnanna beitti ég svokallaðri 

athæfisgreiningu (e. action research) (Hammersley og Atkinson, 2007). Ég notaði svo 

grundaða kenningu í allri vinnu með gögnin og til að vekja og þróa hugmyndir – leyfði 

sköpunargáfu og ímyndunarafli að hjálpa mér að skilja gögnin án þess þó að gefa 

ímyndunaraflinu alveg lausan tauminn (Hammersley og Atkinson, (2007). 

Ég fékk formlegt og upplýst leyfi á öllum vettvöngunum sem ég rannsakaði eins 

og er æskilegt (Hammersley og Atkinson, 2007; Vísindasiðareglur Háskóla Íslands, e.d.). 

Þær manneskjur sem ég talaði við og hitti, eða var í tölvupóstsamskiptum við má segja 

að hafi verið formlegu hliðverðirnir (e. gatekeepers) (Hammersley og Atkinson, 2007). 

Þær kynntu mig svo fyrir öllum hinum þegar á hólminn var komið og því má segja að 

þær hafi ekki bara veitt mér formlegan aðgang heldur líka í reynd. Á öllum 
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lögmannsstofunum var fólki sagt frá mér, beiðni minni og rannsókninni í stuttu máli 

áður en endanlegt jákvætt svar var gefið og rannsóknin hófst. Á seinni tveimur 

lögmannsstofunum, eftir fund minn með framkvæmdastjórunum, var ég beðin um að 

senda stutta greinargerð og frásögn um sjálfa mig til að kynna mig til leiks fyrir hinum 

starfsmönnunum og gefa fólki tækifæri á að mótmæla skyldi þeim ekki hugnast að taka 

þátt. Ég lagði ekki sérstaka áherslu á að gera öllum ljóst að þeim var frjálst að hætta 

þátttöku hvenær sem er og tel ekkert vafamál að ekki hefði verið hikað við slíkt ef fólk 

hefði ekki verið sátt, einhverra hluta vegna. Ég vil í þessu samhengi líka benda á að ég 

var ekki valdaaðili í aðstæðunni heldur jafnvel frekar andstæðan. Rannsókn mín var af 

þeim toga sem kallast „að rannsaka upp fyrir sig“ (e. studying up) þar sem hópurinn 

sem ég rannsakaði er valdamikið fólk – hluti af stærri valdahóp í þjóðfélaginu, meðal 

annars vegna menntunar, fjárhagsstöðu, virðingar og sérfræðiþekkingar stéttarinnar. 

Ég sóttist heldur ekki eftir neinum viðkvæmum upplýsingum – var fyrst og fremst að 

skoða hversdagsleg vinnusamskipti og hjá fólki sem ekki getur talist viðkvæmur hópur 

að neinu leyti. Þegar ég skoðaði málið kom í ljós að ég þurfti hvorki að fá leyfi 

Vísindasiðanefndar né tilkynna rannsóknina til Persónuverndar. 

Ég tók trúnað í sambandi við rannsókn mína mjög alvarlega, geri enn og mun gera 

áfram, og ég vandaði mjög til verka við varðveislu allra persónugreinanlegra upplýsinga 

eins og Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands (e.d.) segir til um. Einnig hef ég  

breytt öllum nöfnum, bæði á lögmannsstofunum og á öllum sem ég hitti þar. 

2.2. Aðgangur 

Þegar ég hafði samband við fyrstu lögmannsstofuna, þá sem bróðir minn hafði sagt 

mér að konur væru í meirihluta á, kom í ljós að hún var við það að liðast í sundur og 

bara örfáir lögmenn eftir. Þetta var nokkurn veginn í stíl við annað á fyrstu metrunum í 

meistararannsókninni hjá mér, eða undanfara fyrstu metranna. Það eru ekki ýkjur að 

segja að þetta hafi verið frekar erfið fæðing.  

Þó það hafi ekki verið ný hugmynd að skoða staði með mismunandi kynjahlutföll 

var ég þegar búin að breyta rannsóknarhugmyndinni tvisvar sinnum. Ég beit það í mig á 

tímabili að gera rannsóknina í þremur ráðuneytum, einu með konum í miklum 

meirihluta, öðru með karla í miklum meirihluta og þriðja með nokkuð jafnt 

kynjahlutfall. Þegar svo kom í ljós að þau var ekki að finna – eitt ráðuneyti var með 
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nokkuð jafnt kynjahlutfall en annars störfuðu fleiri konur en karlar í öllum 

ráðuneytanna (þótt flestir stjórnendur væru að vísu karlar). Þá aðlagaði ég hugmyndina 

að því sem vettvangurinn leyfði, eins og Hammersley og Atkinson (2007) segja oft þurfa 

að gera, og ákvað að skoða eitt ráðuneyti sem hefðbundið mætti telja karllægt, annað 

sem hefðbundið mætti telja kvenlægt og það þriðja sem sjá mætti sem kynhlutlaust. 

Eftir tveggja mánaða vinnu við að fá þetta samþykkt, fundi, greinargerðir, pósta og 

símtöl, fékk ég á endanum neitun rétt fyrir jól. Ég reyndi að missa dampinn ekki alveg, 

deigurinn var þegar mjög siginn, heldur leyfði mér að slaka á og melta hlutina yfir 

hátíðarnar. Á nýju ári myndaðist fljótlega ný áætlun og ný hugmynd, eða réttara sagt 

þá fór ég aftur í grunnhugmyndina, bara með annars konar vettvang í huga.  

Það er ekki endilega einfalt að fá aðgang að vettvangi en það er mikilvægt (Crang 

og Cook, 2007; Hammersley og Atkinson, 2007) – nauðsyn sýnist mér. Þetta þarf að 

gera í gegnum rétta aðila og vanda þarf til verka. Eftir að ég komst að því að 

lögmannsstofan sem bróðir minn hafði bent mér á var ekki fýsilegur kostur, fann ég 

fljótlega aðra lögmannsstofu sem mér leist vel á. Þar voru fimm eigendur, allar konur, 

og auk þeirra einn kvenfulltrúi og einn karlfulltrúi starfandi. Áður en lengra er haldið 

ætti ég að útskýra að fulltrúi er almenna heitið á lögfræðingi eða lögmanni sem starfar 

á lögmannsstofu en er ekki eigandi. Til frekari útskýringar þá er lögfræðingur 

manneskja sem er útskrifuð með meistarapróf í lögfræði en lögmaður er lögfræðingur 

sem þar að auki er með málflutningsréttindi. 

Ég hringdi næst í þessa lögmannstofu sem ég kýs að kalla Borgir. Konan sem ég 

talaði við tók mér nokkuð vel en bað mig að senda sér póst með nánari útskýringum og 

lýsingu á rannsókninni, sem ég og gerði. Strax daginn eftir fékk ég svo jákvætt svar. Það 

má segja að þetta hafi bjargað lífi mínu – allavega rannsóknarlífi mínu. Þetta var á 

miðvikudegi og strax mánudaginn eftir hóf ég rannsóknina. Ég trúði því varla hvað 

þetta hafði á endanum gengið hratt, eftir alla mánuðina sem farið höfðu í vaskinn. Ég 

var þó ekki með neitt meira í höndunum upp á framhaldið, eða í pípunum einu sinni, 

heldur hélt dauðahaldi í að hálfnað væri hafið verk og það reyndist rétt. Á þessum 

tímapunkti treysti ég í raun í blindni á að mér tækist að fá tvær lögmannsstofur til 

viðbótar til að leyfa mér að gera rannsókn hjá þeim, þótt fengin reynsla væri ekki 

uppörvandi. Þarna var ég þó orðin svo örvæntingarfull að ég var tilbúin að breyta því 
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sem þyrfti að breyta og aðlaga hugmyndina ef þyrfti, til að láta rannsóknina verða að 

einhvers konar veruleika (Hammersley og Atkinson, 2007). Þegar ég horfi tilbaka sé ég 

skýrt hvað ég var buguð vegna þess hve illa hafði gengið að hefja rannsóknina – ég var í 

raun hársbreidd frá því að gefast hreinlega upp. Það var því dásamlegt að fá jákvætt 

svar svona auðveldlega og fljótt, eftir allt sem á undan var gengið. Ég byrjaði því 

rannsóknar„leiðangur“ minn með þá borðleggjandi fullvissu að konur væru augljóslega 

konum bestar (hver hélt annars öðru fram?). Þarna voru þó ekki öll kurl komin til grafar 

og ég átti eftir að mæta mínum skerfi af mótlæti, hvað aðrar lögmannsstofur varðaði – 

en þegar að því kom þá var ég betur í stakk búin til að takast á við það.  

Eftir að ég hóf rannsókn á fyrstu lögmannsstofunni hélt ég áfram að skoða 

lögmannsstofur á netinu og senda út fyrirspurnir. Ég lagði næst af stað með að fá inni á 

lögmannsstofu með karla í miklum meirihluta. Það gekk ekki jafn auðveldlega. Ég fékk 

neitun á fjórum stöðum áður en að einn tók vel í beiðni mína og samþykkti að veita 

mér fund til að ræða málið nánar. Það var Rögnvaldur á Völlum. Þarna var ég búin að 

þróa nálgun mína með hverri neituninni – breyta og bæta rannsóknarlýsinguna sem ég 

sendi á lögmannsstofurnar. Þetta fól fyrst og fremst í sér að ég gaf aðeins minna upp, 

enda getur verið betra að gefa ekki of mikið upp þar sem það getur þá jafnvel haft áhrif 

á hegðun fólks og skekkt niðurstöður (Hammersley og Atkinson, 2007). Það er 

sannarlega enginn hörgull á lögmannstofum með karla í miklum meirihluta svo ég var 

ekki alveg farin að örvænta þótt neikvæðu svörin væru orðin þónokkur. Fundurinn á 

Völlum gekk vel og það fór svo að þegar þrjár vikurnar á Borgum kláruðust færði ég mig 

beint yfir á Velli. Þar voru eigendurnir fjórir, allt karlar. Þrír fulltrúar voru í fullu starfi – 

ein kona og tveir karlar. Að auki var, þegar ég hóf rannsóknina, einn kvenfulltrúi í 

hlutastarfi og tvær til viðbótar hófu hlutastarf á meðan á rannsókn minni stóð. Ég tel 

þessa viðbót fyrst og fremst hafa verið hugsaða sem tímabundið ástand án þess að vita 

það með vissu. Enginn karlfulltrúi var í hlutastarfi á stofunni. 

Það gekk ekki þrautalaust að finna lögmannsstofur með jöfnu kynjahlutfalli. 

Raunar var aðeins ein með fullkomlega jafnt kynjahlutfall, þá á ég við bæði meðal 

eigenda og fulltrúa, en þar fékk ég neitun. Lögmannsstofurnar sem komust nálægt því 

að vera með jafnt kynjahlutfall voru örfáar. Í miðri þriðju og síðustu vikunni á Borgum 

fékk ég, mér til mikillar gleði, fund með framkvæmda- og skrifstofustjórum á 
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lögmannsstofu sem hafði frekar jafnt kynjahlutfall og mér leist almennt vel á, þótt hún 

væri nokkuð stærri en hinar tvær. Sá fundur gekk, að mínu mati, bara svona sæmilega 

og ég gekk út frekar vondauf um að ná lengra þar. Eftir aðeins fleiri pósta og nánari 

útskýringar, fékk ég þó á endanum, mér til mikillar gleði, jákvætt svar. Það var á 

föstudegi, síðasta deginum mínum á Borgum. Ég yfirgaf því fyrstu lögmannstofuna af 

þremur með ró í hjarta af því áætlunin var skýr – mánudaginn eftir myndi ég byrja á 

Völlum og þegar ég lyki þremur vikum þar myndi ég færa mig beint yfir á Sundið, þriðju 

og síðustu lögmannsstofuna. 

Á Sundinu, sem jafnframt er fjölmennasta lögmannsstofan sem ég skoðaði, voru 

níu eigendur – þrjár konur og sex karlar. Að þetta sé með því allra jafnasta 

kynjahlutfalli sem finnst á lögmannsstofum segir sitt um hversu ójafnt kynjahlutfallið í 

stéttinni er og hversu almennt það er að karlar séu í miklum meirihluta. Stór hluti 

útskrifaðra lögfræðinga undanfarin ár eru þó konur (Gylfi Magnússon, 2006) svo maður 

myndi ætla að breytinga væri að vænta. Á Sundinu voru, auk eigendanna, fjórir 

kvenfulltrúar og þrír karlfulltrúar. Þetta gerði almenna kynjahlutfallið á stofunni örlítið 

jafnara. Í leit minni að lögmannsstofum horfði ég almennt frekar á kynjahlutfall 

eigenda þar sem völdin liggja fyrst og fremst hjá þeim, frekar en heildarkynjahlutfall 

stofunnar. 

2.3. Sjálfsrýni 

Þegar ég hóf mannfræðinám mitt haustið 2011 voru 15 ár frá því að ég útskrifaðist úr 

menntaskóla. Menntaskólinn sem ég útskrifaðist úr var þó ekki hinn dæmigerði 

menntaskóli, heldur heitir hann Konunglegi sænski ballettskólinn og er í Stokkhólmi. 

Hann er ballettskóli fyrst og fremst þótt þar séu líka kennd hefðbundin bókleg fög. Ég 

útskrifaðist þaðan vorið 1996 og byrjaði að starfa með Íslenska dansflokknum strax 

haustið eftir. Þar var ég næstu 15 árin, fyrir utan eitt ár þegar ég vann hjá dansflokki í 

Sviss. Dansferillinn hefur það í för með sér að fyrir utan að standa reglulega á sviði þá 

hef ég líka oft sést í sjónvarpi og tekin hafa verið við mig allmörg viðtöl sem birst hafa í 

mismunandi dagblöðum eða tímaritum í gegnum árin. Þetta hefur það í för með sér að 

sumir vita hver ég er. Ég fann fljótt á öllum þremur lögmannsstofunum að fólk vissi að 

ég var dansari. Þau virtust raunar líta fyrst og fremst á mig sem dansara þótt ég kæmi 

inn sem mannfræðinemi til að gera rannsókn. Mér virtist mörgum þykja spennandi að 
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hafa mig hjá þeim og ég tel að þetta hafi ekki síður stafað af þeirri staðreynd að þau 

þekktu mig sem dansara. Ég lít ekki bara svo á að þetta hafi komið sér vel heldur tel ég 

það hreinlega hafa verið lykilatriði í að fá samþykki. 

Þátttökuathugunin var sjálfsrýnin enda ekki annað hægt þar sem ég er sjálfsrýnin sem 

rannsakandi (DeWalt, Dewalt og Wayland, 1998). Ég reyni ekki að fjarlægja mig (eða 

persónu mína) frá rannsókninni eða greiningunni. Ég tel það ekki rétt og ekki raunhæft 

þar sem upplýsingar og upplifanir fara í gegnum mann sjálfan – maður sjálfur er 

greinandinn, mannlegur með ákveðna reynslu og sjónarhorn, þótt kenningarverkfæri 

séu notuð. Öll gögn eru líka félagslega framleidd og fengin úr félagslegum aðstæðum 

sem gerir þau háð túlkun og upplifun. Þau eru ekki hrein fræðileg endurspeglun á 

neinn veruleika (Hammersley og Atkinson, 2007). Ég var filterinn og móttökutækið fyrir 

öll gögnin (Crang og Cook, 2007) – þau fóru í gegnum mig þegar ég kom þeim niður á 

blað og greindi þau svo. Bæði lýsingin á því sem átti sér stað og gögnin sjálf 

endurspegla mig sem rannsakanda og höfund (Hammersley og Atkinson, 2007). 

Sú staðreynd að ég er femínisti átti stóran þátt í því hvernig rannsókn ég ákvað 

að gera. Ég er líka femínísk í vinnubrögðum og kenningarnotkun sem jafnframt felur í 

sér að ég er pólitísk – aðferðarfræði rannsóknarinnar og kenningarnotkun bera vott um 

slíka heimssýn og viðhorf (Murray og Overton, 2003). Femínismi er í eðli sínu pólitískur 

þar sem að með honum er tekin ákveðin afstaða og hann felur í sér vilja til 

samfélagbreytinga (Randall, 1995). Ég þykist því ekki að neinu leyti vera algerlega 

hlutlaus fræðimaður sem fór á vettvang og uppgötvaði staðreyndir eða veruleika. 

Hammersley og Atkinson (2007) tala um að aðalástæða rannsókna eigi að vera 

framleiðsla þekkingar og að þetta eigi ekki að vera pólitískt. Ég tel þetta alveg geta farið 

saman og hyggst sýna fram á það. Önnur manneskja hefði vafalaust að mörgu leyti séð 

og fundið aðra hluti en ég. Ég, með mína reynslu og lífssýn, var rannsóknarverkfærið 

(Evans, 2012). Þess vegna fann ég það sem ég fann og sá það sem ég sá. Ég var í raun 

líka farin að greina gögnin að einhverju leyti, áður en ég var byrjuð að afla þeirra, bara 

með því að ákveða rannsóknarsniðið, eins og Hammersley og Atkinson (2007) tala um 

að gerist. Ég valdi þessa vettvanga og skoðaði þá eins og ég gerði vegna þess hver ég er 

og hvernig ég hugsa. Ég hafði ákveðnar kenningar í huga frá því áður en ég hóf 

rannsóknina – eitthvað breyttist svo og annað bættist við. 
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Rannsakandi er alltaf hluti af félagsheiminum sem hann skoðar (Hammersley og 

Atkinson, 2007) og ég sjálf varð bókstaflega hluti af því sem ég skoðaði (Song, 2006). 

Þess vegna fannst mér hlutleysi mitt hverfa um leið og ég gekk inn. Ég vona hins vegar 

að ég hafi haldið hlutlægni. 
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3. kafli: Greining og umræða 

Hér tengi ég gögnin sem aflað var á vettvangi við þær kenningar sem fjallað hefur verið 

um. Það er lokahnykkurinn á greiningarferlinu sem í raun hófst um leið og ég hóf 

söfnun gagna (Crang og Cook, 2007, Roulston, 2013). Sú vitneskja að engin ein rétt leið 

er til að greina gögn var hughreystandi veganesti í ferlinu allt frá byrjun (Hammersley 

og Atkinson, 2007; Roulston, 2013). Greining hófst með skipulagðri grundaðri kenningu 

sem snérist, í grófum dráttum, um einföldun, endurskipulagningu, kóðun, þéttingu og 

framsetningu gagnanna. Hér á eftir kemur lokahluti greiningarinnar – túlkun gagnanna 

(Roulston, 2013). Ég beiti kenningum á efnið og þróa áfram hugmyndir sem varpa 

frekara ljósi á gögnin (Hammersley og Atkinson, 2007). Kaflaskiptingin ber vott um þau 

þemu sem komu í ljós í greiningarferlinu. 

Greining gagnanna og úrvinnsla æxlaðist þannig að kvenlögmennirnir á Borgum 

urðu miðpunkturinn og miðja greiningarinnar sem annað er, oftar en ekki, borið saman 

við. Það var ekki meðvituð ákvörðun eða eitthvað sem ég lagði upp með. Það hefur 

eflaust spilað inn í að Borgir voru fyrsta lögmannsstofan sem ég rannsakaði – fyrsti 

hluti þátttökuathugunarinnar. Svo er ég, eins og áður hefur komið fram, femínísk í 

hugsun og heimildanotkun sem virðist hafa haft, kannski óhjákvæmilega, þær 

afleiðingar að kvenlögmennirnir, og þeirra aðstæður, urðu útgangspunkturinn – 

miðpunkturinn sem allt skoðaðist í samhengi við. Gögnin mótuðust þannig vegna 

kynjakerfisins sem ég er gagnrýnin á, vegna heims lögmennskunnar, hefðar og sögu, og 

vegna femínísks sjónarhorns míns. Ég virðist líka hafa fengið meira úr að moða í 

gögnum á Borgum en á hinum stöðunum. Það er eflaust engin tilviljun heldur afleiðing 

af því hvernig ég sé heiminn. Greining mín, túlkun og niðurstöður litast að einhverju 

leyti af póstmódernískri hugsun (Foucault, 1977; Hall, 1992) og þar sem ég er femínisti 

er þetta pólítískt og endurspeglar skoðanir mínar og viðhorf – ákveðnir hlutir síast 

frekar í gegnum filterinn mig en aðrir, og síast á ákveðinn hátt (Evans, 2012; 

Hammersley og Atkinson, 2007). Þetta þýðir þó ekki að upplýsingarnar og gögnin sem 

ég aflaði á hinum lögmannsstofunum séu ekki mikilvæg. Þau eru alveg jafn mikilvæg. 

Með öðrum vinklum sá ég þann fyrsta, miðpunktinn, skýrar en ég hefði getað, hefði ég 

ekki skoðað annað. Allt liggur í samhenginu (Crang og Cook, 2007; Hammersley og 

Atkinson, 2007).  
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3.1. Vingjarnleiki og vinátta  

Á öllum lögmannsstofunum voru samskipti almennt vingjarnleg. Ég tel ekki sérstaka 

þörf fyrir nána greiningu á þessu þótt ég viti ekki hvort að andrúmsloftið sé jafn gott á 

öllum lögmannsstofum og það var á þeim sem ég gerði þátttökuathugun. Það eru allar 

líkur á því að á þeim lögmannsstofum, þar sem samþykkt var að hafa mig á staðnum í 

þrjár vikur að skoða persónuleg samskipti, séu samskipti almennt mjög góð og 

andrúmsloftið á vinnustaðnum þannig að forsvarsmenn séu stoltir og sáttir. Aðrir hafa 

eða hefðu augljóslega síður verið líkleg til að hleypa mér inn. Rannsóknir hafa áður sýnt 

fram á að kynjahlutfall hópa hefur áhrif á samskipti og hegðun meðlima þeirra 

(Gardiner og Tiggemann, 1999) og mig langaði að sjá hvernig. Mig langaði að sjá 

pólitíkina í hinu persónulega, með kynjabreytuna í forgrunni. Ég vildi sjá hvar valdið lá 

og hvaða áhrif og afleiðingar það hafði. Rannsóknarspurningarnar sem ég vann út frá 

voru: Hefur kynjahlutfall áhrif á vinnustaðamenningu, vinnustaðsamskipti og 

andrúmsloft á lögmannsstofu og ef svo er, hvernig? Hefur kyn og kyngervi áhrif á 

persónulegt vald lögmanna og ef svo er, hvernig?  

Á Borgum, þar sem konur eru í miklum meirihluta, var vináttan mikil og augljós. 

Allt viðmót var ljúft og mikið spjallað, auk þess sem allar ráðfærðu sig oft hver við aðra. 

Það sama var uppi á teningnum á Sundinu, þar sem kynjahlutfall er nokkuð jafnt, og á 

báðum þessum lögmannsstofum heyrði ég líka margar samræður um maka 

lögmannanna og börn. Þannig var það ekki á Völlum, þar sem karlar eru í meirihluta, 

þar var ekki sama nánd til staðar. Öll samskipti lögmannanna þar voru svo sannarlega 

vingjarnleg en þau voru almennt minni og þurrari, það er fyrir utan þau samskipti sem 

Ingunn móttökuritari átti þátt í. Á Völlum var líka minna um að fólk ráðfærði sig við 

hvert annað þó ég sæi einhver dæmi um það.  

Það er eflaust ekki tilviljun að fólk ákveður að umkringja sig kynsystrum eða 

kynbræðrum sínum. Margt bendir til þess að fólk tengi oft frekar við aðra af sama kyni 

og líði best að vinna með öðrum af sama kyngervi (Bosse og Taylor, 2012; Zamfirache, 

2010) en það á rætur í rótgrónum staðalmyndum kynjanna (Bosse og Taylor, 2012). 
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3.2. Kyngervi, eðlishyggjuhugmyndir og norm  

3.2.1. Sýnileiki og yfirbragð 

Um leið og ég gekk inn á lögmannsstofuna Borgir var ljóst að skrifstofurnar voru alls 

engin einkarými og því ekkert einkalíf að hafa í vinnunni. Skrifstofurnar voru næstum 

eins og fiskabúr. Einu veggirnir voru útveggirnir þar sem aðrir veggir voru úr gleri og 

sýnileikinn því alger. Kvenlögmennirnir höfðu kannski áttað sig á því að það var lítið 

gagn í því að reyna að fela sig á skrifstofunni þar sem þær voru hvort eð er svo 

sýnilegar, vegna kyns síns, alltaf í persónulegu sviðsljósi sem konur í karlastétt 

(Ponterotto, 2016). Á Sundinu var fólk líka talsvert sýnilegt á skrifstofum sínum. 

Munurinn er að þar var filma á litlum hluta af glerveggnum, nægileg til að fólk blasti 

ekki fullkomlega við nema í gegnum opnar dyr. Á Borgum voru bara slíkar filmur á 

glerveggjunum umhverfis fundarherbergin. Á Völlum voru skrifstofurnar talsvert meira 

einkarými. Veggirnir voru að vísu líka úr gleri, eins og á hinum stöðunum, en hér byrgði 

filma sýn að umtalsvert meira leyti. Á Völlum var líka mun algengara að lögmennirnir 

lokuðu að sér en á hinum lögmannsstofunum. 

Lögmannsstofan Borgir var mjög flott. Þar var allt nýuppgert, stílhreint, eftir 

nýjustu tísku og fagmannlegt – nánast kalt. Vellir voru líka, við fyrstu sýn, mjög stílhrein 

og flott skrifstofa en ekki alveg jafn nýuppgerð þótt þar væri greinilega mikið lagt upp 

úr útliti. Á Sundinu var fyrst og fremst lagt upp úr snyrtilegu útliti á almennu rýmunum 

sem gestum var boðið inn á, eins og móttökuborðinu, ganginum, fundarherbergjum og 

setustofunni. Eldhúsið var líka snyrtilegt. Á flestum skrifstofunum var hins vegar aðeins 

meiri óreiða en í öðrum rýmum. Það var allt einhvern veginn afslappaðara og 

persónulegra en í almennu rýmunum og á hinum lögmannsstofunum – meira um að 

persónulegir hlutir væru sýnilegir eða til sýnis og ekki jafn augljós meðvitund um 

uppstillingu og röðun, bæði í húsgögnum, veggskrauti og hlutum í hillum. Skrifstofur 

voru því augljóslega persónuleg rými þótt sýnileikinn væri til staðar að einhverju leyti. 

Flestar skrifstofurnar voru þó ekki einkarými, ekki bara vegna sýnileikans heldur enn 

frekar þar sem stór hluti lögmannanna deildi skrifstofu með öðrum. 

Það er algengt að fólk noti hluti og hönnun sem táknmynd stéttar og stöðu 

(Esterik, 1986) og það var augljóslega í gangi á öllum lögmannsstofunum þó það væri í 

mismiklum mæli. Á Borgum virtist sérstök áhersla lögð á efnisleg gæði og sýnileika þess 



  

53 

að vandað væri til verka (Esterik, 1986). Þar sem lögmannsstofur með konur í svo 

miklum meirihluta, eða konum yfir höfuð, eiga sér í raun enga hefð og stutta sögu er 

ekki hægt að sækja sér réttmætingu í fordæmi og sjálfgefinn trúverðugleiki er lítill sem 

enginn vegna úreltra staðalmynda kynjanna. Því er kannski ekki furða að sérstaklega 

mikið hafi verið lagt upp úr útliti og hvers kyns yfirbragði fagmennsku á Borgum. 

Glerveggirnir á öllum lögmannsstofunum og stöðugur sýnileikinn voru táknrænir á 

yfirdrifinn hátt fyrir sýnileika sem allt fólk býr við undir hinu stöðugt viðvarandi 

eftirlitsaugnaráði sem skapar og mótar hinn auðsveipna og hlýðna líkama (Bartky, 

1988; Gremillion, 2005; Song, 2006). Þótt allir búi við þetta ástand, ekki bara lögmenn, 

er þetta sérstaklega táknrænt fyrir sýnileika kvenlögmannanna þar sem konur í 

„karlaheimi“ mæta strangari og mótsagnakenndari kröfum en flestir aðrir (Bordo, 

1989; Gardiner og Tiggemann, 1999). Slíkt stöðugt og viðvarandi eftirlit gerir það 

ómögulegt að komast hjá því að setja sjálfum sér reglur og höft (Bartky,1988; 

Gremillion, 2005). Þetta endurspeglaði í raun táknrænt stöðu alls fólks í vestrænum 

samfélögum, sérstaklega kvenna, og var ómeðvituð endurspeglun á veruleikanum. Þar 

sem konur réðu lögum og lofum á lögmannsstofunni Borgum hefðu þær getað mótað 

starfsumhverfi sitt á annan hátt. Í staðinn endursköpuðu þær ómeðvitað, táknrænt og 

fúslega veruleikann sem þær búa við, að því að virðist, í eins konar ofurhlýðni við reglur 

sem þeim eru settar (Bartky, 1988, Bordo, 1989). Konur í atvinnulífinu eru á vissan hátt 

stöðugt í kastljósinu og því getur þeim fundist þær þurfa að standa sig betur en karlar í 

sömu stöðu og þetta eykur álag á þær (Gardiner og Tiggemann, 1999). 

Kvenlögmennirnir á Borgum höfðu greinilega áhyggjur af því að standa sig ekki og að 

koma ekki nógu miklu í verk daglega. Reglulega mátti til dæmis heyra þær lýsa 

áhyggjum af því hversu hratt tíminn liði – að ekki væru nógu margir klukkutímar í 

sólarhringnum til að gera allt sem þær þyrftu. Ein þeirra tók upp á því, á meðan á 

rannsókninni stóð, að mæta fyrir allar aldir á morgnana til að bæta upp tíma sem hún 

hafði ekki seinna á daginn. Ég heyrði sömu áhyggjum aldrei lýst á Völlum eða Sundinu. 

Þá á ég ekki við að fólk þar hafi aldrei fundið fyrir tímapressu. Hún virtist þó einhvern 

veginn hafa legið þyngra á kvenlögmönnunum á Borgum en lögmönnunum á hinum 

stofunum.  
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3.2.2. Karllægt kerfi 

Konur virðast almennt þurfa að aðlaga sig og hegðun sína í starfi að því kerfi sem karlar 

hafa mótað jafnvel þótt þær séu í meirihluta á vinnustað (Gardiner og Tiggemann, 

1999). Það virðist skipta litlu máli þegar starfsgrein og kerfið er karllægt og mótað 

sögulega af körlum. Þótt konum í lögmennsku hafi fjölgað mikið eru þær samt enn 

minnihluti lögmanna (fkl.is) og jafnvel má segja að þær séu samt alltaf í minnihluta, 

jafnvel þegar konur eru meirihluti á vinnustaðnum, vegna þess hve lengi stéttin 

samanstóð nánast einungis af körlum. Þetta hefur bein áhrif á líf og störf kvenna í 

lögmennsku, sem og almennt á líf og störf kvenna í karllægum greinum (Gardiner og 

Tiggemann, 1999). 

Á fundi á Borgum var rætt um nýja penna sem átti að panta, merkta 

lögmannsstofunni. Allar voru hlynntar því að hafa pennana stílhreina og flestar voru 

sáttar við að panta aftur sömu penna og þær höfðu haft – svarta og silfurlitaða. Ein 

þeirra sagði: „Það er pungur í þeim.“ Þetta var ekki í eina skiptið sem talað var um 

„pung í einhverju“ sem jákvæðan og eftirsóknarverðan hlut. Ég varð aldrei vitni að því á 

hinum lögmannsstofunum að fólk fjarlægði sig á meðvitaðan hátt kvenlegum 

„mjúkum“ hlutum og tileinkaði sér karllæga „harða“ hluti eins og rannsóknir hafa sýnt 

fram á að er algengt. Í etnógrafískri rannsókn sinni á Wall Street segir Karen Ho (2009) 

frá því að fólk af minnihlutahópum, sem var afar fámennt, forðaðist almennt samneyti 

við aðra af minnihlutahópum og vildi frekar reyna að samasama sig, allavega sýnilega, 

með sterkari og ráðandi hópnum. Richard. A. Fox og Robert L. Schuhmann (2000) hafa 

líka sýnt fram á að konur í valdastöðum fjarlægja sig oft augljóslega kvenlegum gildum 

og samsama sig frekar við karla þar sem annað er talið geta haft slæm áhrif á stöðu 

þeirra og framgang í starfi. Kvenlögmennirnir á Borgum virtust þannig að einhverju 

leyti meðvitað fjarlægja sig augljóslega kvenlegum hlutum og litum, telja karlæga hluti 

jákvæðari, ímynd sína sterkari og trúverðugleika meiri með karllægum tengingum. 

Þetta er ekki skrítið í ljósi þess að allt kvenlægt er almennt talið veikara en karllæg 

andstæða þess (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). En 

þótt konurnar á Borgum fjarlægðu sig hinu kvenlæga að mörgu leyti þá var það langt 

frá því að vera að öllu leyti. Þær voru til dæmis mjög kvenlegar í klæðaburði, sem ég 

kem að síðar, og þær tileinkuðu sér frekar kvenlegan stjórnunarstíl (Gardiner og 

Tiggemann, 1999).  
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Í byrjun hélt ég að Valgerður væri framkvæmdastjórinn á Borgum vegna þess að ég 

hafði verið í sambandi við hana um að fá að inngöngu til að framkvæma rannsóknina, 

en svo kom í ljós að engin ein gegndi því hlutverki heldur sáu þær um það í sameiningu. 

Þetta, og aðrir starfshættir sem ég varð vitni að á Borgum, rímar vel við það sem 

rannsóknir hafa áður sýnt fram – að konur eru líklegri en karlar til að beita samvinnu og 

leggja frekar áherslu á félagslega þætti, á meðan karllægir stjórnunarhættir snúast 

frekar um stjórnun, markmið og yfirráð (Fox og Schuhmann, 2000). Konur eru almennt 

líklegri til að vilja heyra skoðanir annarra í ákvarðanaferlum og þær leggja minna upp 

úr stigveldi og meira upp úr samhug og samvinnu sem kemur ekki á óvart í ljósi 

almennrar félagsleglegar mótunar sem á sér stað frá unga aldri (Denny, 2011, Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004). Hvað stúlkur varðar er oftast mikil áhersla lögð á samvinnu 

og dugnað. Minni áhersla er lögð á þetta við drengi – þeir fá frekar þau skilaboð að þeir 

eigi að vera sjálfstæðir og er frekar hampað fyrir dirfsku og þor, sem jafnframt útskýrir 

að einhverju leyti hvers vegna svo miklu minni samskipti og ráðfæringar áttu sér stað á 

Völlum en á hinum stofunum. Félagsmótun af þessu tagi getur stuðlað að því að karlar 

upplifi samvinnu og hlustun sem veikleika og þetta á sérstaklega við í ljósi karllægni 

einstaklingshyggjutíðaranda nútímans (Fox og Schuhmann, 2000; Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010). 

3.2.3. Kvenleg harka og styrkur 

Á fundi einn daginn voru kvenlögmennirnir á Borgum að skipuleggja sig í sambandi við 

stóran viðburð sem þær ætluðu að taka þátt í undir merkjum lögmannsstofunnar. Þær 

lögðu á ráðin um hvernig þær ætluðu að klæða sig og hvernig þær vildu koma fyrir. 

Ekkert í samtali eða hegðun lögmannanna á hinum lögmannsstofunum gaf til kynna 

slíka meðvitund og markvissa stefnu í jafn persónulegum málum. Kvenlögmennirnir hér 

bjuggu greinilega við annan veruleika, sem „kvennalögmannsstofa“ og þurftu að 

bregðast við því á markvissan hátt. Þekkta, sterka stjórnmálakonu bar á góma og 

aðdáun þeirra á henni fyrir að vera ákveðin og hörð í horn að taka. Ein lögmannanna 

hafði nýlega verið á fundi sem þessi stjórnmálakona stjórnaði og sagði hana virkilega 

hafa vitað hvað hún vildi og ekki verið hrædda við að ganga á eftir því. Einhver hefði 

ekki alveg svarað því sem hún spurði um og þá hafi hún ekki hikað við að benda á að 

þetta hefðu ekki verið þær upplýsingar sem hún bað um og krafist svarsins sem hún 



  

56 

sóttist eftir. Þær notuðu orðið jarðýta um hana í þessu samhengi á mjög jákvæðan 

hátt. Kvenlögmennirnir voru sammála um að hún hefði ekki náð þangað sem hún er í 

lífinu með því að vera óframfærin og feimin. 

Rannsóknir hafa einmitt sýnt fram á að konur kunna að meta valdsmannslegt fas 

og málfar hjá öðrum konum (Zamfirache, 2010). Karlar vilja hins vegar almennt frekar 

að þetta komi fram í hugmyndum þeirra, ekki fasi. Þrátt fyrir þetta eru stjórnendur sem 

njóta velgengni almennt álitinir búa yfir fleiri „hörðum“ karllægum eiginleikum og færri 

kvenlægum (Gardiner og Tiggemann, 1999). Kona í karllægu umhverfi tekur þó 

almennt þá áhættu að vera síður álitin farsæll stjórnandi tileinki hún sér kvenlegan 

stjórnunarstíl (Gardiner og Tiggemann, 1999). Þetta er dæmi um hve mótsagnakenndar 

kröfurnar eru sem konur búa við.  

Þrátt fyrir að lögmennirnir á Borgum hafi dáðst að sterkum konum sem voru 

óhræddar við að vera harðar, virtust þær sjálfar hræðast það og forðast að vera of 

harðar í samskiptum. Einn daginn var hópur karla á lögmannstofunni. Þær höfðu ráðið 

þá í ákveðið verkefni en þegar á hólminn var komið voru þær ósáttar við 

framkvæmdina. Valgerður átti nokkur orð við manninn sem fór fyrir verkefninu og lét 

óánægju þeirra í ljós. Seinna runnu greinilega á hana tvær grímur og hún sagði með 

nokkurri eftirsjá: „Ég var smá Grimmhildur.“ Áhyggjur Valgerðar áttu rétt á sér því það 

að konur séu harðar og óvægnar getur vakið mjög neikvæð viðbrögð (Zamfirache, 

2010). Séu þær hins vegar of mjúkar á manninn njóta þær ekki sömu virðingar og 

trúverðugleika. Konur sem láta til sín taka í atvinnulífinu geta þurft að breyta ímynd 

sinni, gera hana karllægri, ásamt því að vera karlmannlegri í talanda til að gera þá 

staðreynd að þær séu konur minna áberandi og auka þannig vægi sitt og 

trúverðugleika. En séu konur harðar í horn að taka geta þær verið álitnar harkalega, 

ofsafengnar og jafnvel árásargjarnar. Konur hafa oft engan kost í stöðunni sem tryggir 

þeim jákvæða útkomu. Grunnurinn í þessari mótsagnakenndu staðreynd liggur í 

staðalmyndum kynjanna (Butler, 1990; Zamfirache, 2010). Hefðbundin 

kyngervishlutverk, byggð á staðalmyndum snúast bæði um útlit og hegðun (Gardiner 

og Tiggemann, 1999). Kyngervi kvenna getur útilokað þær frá valdastöðum og 

karllægum atvinnugreinum svo konur reyna að virðast karlmannlegri á þessum 

vettvangi til að fá inngöngu og farnast vel (Zamfirache, 2010). Fari konur of harkalega 

gegn þessum reglum geta þær hins vegar lent í vandræðum og vakið andúð. Þær mega 
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heldur ekki vera of kvenlegar án þess að vera álitnar veikar og ótraustvekjandi og þá er 

síður tekið mark á þeim. Konurnar á Borgum dáðust sem sagt mest að því hjá öðrum 

sterkum konum sem þær óttuðust um leið að vera sjálfar. Þær langaði að vera eins og 

ákveðna stjórnmálakonan en voru hræddar um að það vekti neikvæð viðbrögð. 

Þegar konur fara gegn gömlum og rótgrónum samfélagslegum normum, skilja til 

dæmis heimilið eftir í umsjá annarra og sækjast eftir völdum, getur þetta haft slæm 

áhrif á ímynd þeirra (Butler, 1990). Þegar fólk hagar sér ekki samkvæmt kyngervi sínu 

getur það verið séð sem vandamál (Butler, 1990; Sung, 2012). Í allsráðandi 

tvíhyggjukerfi getur kona ekki verið félagslegur gerandi (e. subject) á við karl þar sem 

hann er hið sjálfgefna og ónefnda, sem hún verður til í samhengi við og sem andstæða 

við (Butler, 1990; Zamfirache, 2010). Konur standa þannig ekki sjálfar heldur eru 

skilgreindar sem „hinn“ út frá félagslega gerandanum sem er karl. En þetta gengur ekki 

lengur upp. Samfélagið er breytt og hlutverk kvenna líka og nú virðast konur hvorki 

passa almennilega í hlutverk félagslega gerandans né heldur í hlutverk „hins“. Þær 

verða því einhvers konar skrípi sem ekki passar í tvíhyggjuandstæðurnar (Butler, 1990). 

Það getur vakið reiði og hörð viðbrögð þegar konur haga sér ekki „eins og þær eiga að 

gera“. Samfélagslegar reglur og gildi stjórna fólki – leggja línurnar og móta möguleika 

og tækifæri (Bruckmuller, 2012; Zamfirache, 2010).  

3.2.4. Náttúrulegt vald karla 

Lögmannsstofan Borgir leigði út eina skrifstofu sem var aðeins frá hinum 

skrifstofunum. Gunnar var í henni á því tímabili sem ég gerði rannsóknina. Ég tók 

fljótlega eftir því að hann virtist búa yfir miklu en hljóðlátu sjálfsöryggi. Hann átti það til 

dæmis til að setjast við enda borðsins í eldhúsinu eins og ljúfur húsbóndi eða kóngur. 

Hann talaði rólega og yfirvegað og var miðpunktur í flestu spjalli án þess að vera með 

yfirgang. Hann var ekki hrokafullur en hafði, að virtist, innbyggða og augljósa trú á eigin 

virði og ágæti – leit út fyrir að líða sérstaklega vel í eigin skinni. Hann hafði hljóðlátan, 

hægan og makindalegan talanda eins og manneskja sem aldrei hefur haft áhyggjur af 

því að plássið sem hún tekur í heiminum væri ekki verðskuldað eða því vel varið. Það 

var svo áberandi munur á almennu yfirbragði hans og kvennana sem töluðu almennt 

aðeins hraðar og styttra í einu og leyfðu sér ekki sömu löngu þagnir og umhugsun í 

frásögninni. Þessi munur er ekki bara tilviljun. Konur fá, frá unga aldri, þau skilaboð að 
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þær eigi að taka minna pláss í heiminum en karlar. Það á við um líkamsstærð, 

hljóðstyrk raddar þeirra og í stellingavali (eiga frekar að standa og sitja með hendur 

nálægt líkamanum og fætur saman) (Bordo, 1989; Dines, 2010; Gill, 2008). Ég held því 

þó ekki fram að allir karlar séu eins og Gunnar. Það fór líka mun minna fyrir Valdimari, 

eina karlfulltrúanum á lögmannsstofunni. Hann hélt sig almennt frekar til hlés og sagði 

fátt.  

Gunnar var mjúkur og ljúfur í fasi sem samræmist ekki ímynd ráðandi 

karlmennsku (Connell, 2005). Samt bjó hann yfir miklu og áreynslulausu valdi enda 

kom hann augljóslega af félagslega og efnahagslega sterkum bakrunni. Þetta er 

jafnframt það sem helst leyfir körlum að fjarlægja sig ákveðnum myndum og gildum 

ráðandi karlmennsku (Paechter, 2006). Með því að fjarlægja sig á opinberan hátt 

einhverjum tegundum karlmennskuvalds (e. masculine power) hverfa karlar ekki frá 

yfirráðum sínum í persónulegum samskiptum heldur getur þetta oft, til dæmis í 

samskiptum við konur, frekar fært þeim aukið vald, sem er augljóslega það sem var 

uppi á teningnum hér. Í einhverjum tilfellum getur það líka verið tákn um styrk ráðandi 

karlmennsku að geta formlega horfið frá dæmigerðum eiginleikum eða hegðun. Það 

verður eins konar höfnun á valdi sem þó felur í sér vald (Paechter, 2006). 

Ef kona er í minnihluta á vinnustað verður hún oft einskonar tákn eða fulltrúi (e. 

token) kvenna almennt (Gardiner og Tiggemann, 1999). Þetta gerist ekki á sama hátt 

þegar karl er í minnihluta af því að karlar eiga, að því er virðist, „náttúrulega“ heima í 

atvinnulífinu og valdastöðum, ólíkt konum, og eru normið sem þarf ekki að útskýra 

(Zamfirache, 2010). Þrátt fyrir það er hann enn karl og þannig af valdameira og ráðandi 

kyninu og margt bendir til þess að karlar upplifi sig almennt ekki valdaminni heldur 

bara færri, þegar þeir eru í minnihluta (Gardiner og Tiggemann, 1999). Ég tel að 

Gunnar hafi uppifað sig á þennan hátt þegar hann var einn í hópi kvennalögmanna á 

Borgum en hið sama gilti hins vegar ekki um Valdimar. Það nægir ekki alltaf til að konur 

séu ekki í minnihluta, heldur halda þær oft áfram að vera tákn eða fulltrúi síns kyns – 

alveg sama hvert kynjahlutfallið í starfsgrein þeirra er (Gardiner og Tiggemann, 1999). 

3.2.5. Óhjákvæmileiki kvenkyns 

Einn daginn á Borgum komu tveir viðgerðarmenn, karlar, að athuga hitakerfið sem var í 

einhverju ólagi. Þeim virtist ekki þykja leiðinlegt að „koma og hjálpa stelpunum“ og 
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sumt sem þeir sögðu gaf tvíræðar hugmyndir og nokkuð kynferðislegar. Dæmi um 

þetta er þegar þeir voru á leiðinni út og þeim var þakkað fyrir aðstoðina. Svarið var: 

„Við erum ávallt reiðubúnir.“ Þetta hefði verið alveg eðlilegt og meinlaust ef þessu 

hefði ekki fylgt bros og blikk sem ég leyfi mér að efast um að þeir hefðu gefið körlum. 

Þetta voru húsverðir og myndu félagslega teljast talsvert neðar í stigveldinu en 

lögmenn þar sem háskólamenntun veitir vald (Foucault, 1977). Þeir voru hins vegar 

karlar og í krafti kyns síns gátu þeir og leyfðu þeir sér, að virtist án þess að hugsa sig 

tvisvar um, að koma fram við kvenlögmennina sem „litlar konur“. Konur eru alltaf fyrst 

konur, kynverur, áður en þær eru nokkuð annað, hvort sem það er lögmaður eða til 

dæmis stjórnmálamaður (Bordo, 2008; Zamfirache, 2010). Almenn tilhneiging er til að 

leggja fyrst og fremst áherslu á kyn og útlit þegar kona á í hlut en ekki málefni eða 

störf. Það sama gildir almennt ekki um karla. Þetta hefur það í för með sér að konur eru 

oftar en ekki séðar sem kynferðisleg viðföng (e. object) og þeim tekið eins og þær eigi 

frekar heima annars staðar en í fræða- eða gáfuheimi – að þær eigi til dæmis frekar að 

sjá um heimilisstörf en hugsa, eins og húsverðirnir virtust ganga út frá. Vegna 

staðalmynda og gamaldags kyngervishlutverkareglna sem allir læra með þátttöku í 

samfélaginu, virðast konur ekki eiga heima í valdastöðum í atvinnulífinu til jafns við 

karla (Bordo, 1989; Zamfirache, 2010). Þessi skilaboð eru allt um kring í samfélaginu og 

fjölmiðlar, ekki síst, eiga stóran þátt í að viðhalda slíkum hugmyndum og viðhorfum 

(Manderson, 2010; Zamfirache, 2010).  

3.2.6. Stjórnunarstílar 

Í lok fyrstu vikunnar á Borgum sagði Þóra mér að eigendur lögmannsstofunnar hefðu 

rætt hvort þær vildu vera þekktar sem „kvennastofa“ – hvort það væri jákvætt eða 

neikvætt. Talsverðar líkur eru á að þetta sé jákvætt fyrir þær persónulega (Bosse og 

Taylor, 2012) og litlar líkur eru á að þær myndu komast í slíkar stjórnunarstöður á 

lögmannsstofu sem þær stofnuðu ekki sjálfar þar sem ábyrgð á fyrirtækjum er mun 

sjaldnar á höndum kvenna en karla (Anderson ofl., 2014; Kulich o.fl., 2007). Gardiner 

og Tiggemann (1999) segja frá því að konur í minnihluta í karlægri stétt séu undir meira 

álagi, sérstaklega þegar þær telja sig þurfa að haga sér eftir karllægum gildum og 

karllægum stjórnunarstíl. Á Borgum ráku konurnar lögmannsstofuna í sameiningu á 

jafnréttisgrundvelli, mátu samvinnu og samskipti greinilega mikils sem samræmist því 
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sem álitið er kvenlægur stjórnunarstíll. Þetta er jafnframt líklegra til stuðla að 

andrúmslofti þar sem hagsæld kvenna er í fyrirrúmi (Gardiner og Tiggemann; Ogden 

o.fl., 2006). Almennt taka konur með kvenlegan stjórnunarstíl þá áhættu að verða 

meira áberandi. Þær aðgreina sig þá enn frekar frá körlunum og frá karllægum gildum 

sem getur aukið líkur á neikvæðum viðhorfum til þeirra og neikvæðum viðbrögðum í 

þeirra garð (Gardiner og Tiggemann, 1999). Konur sem tileinka sér ekki kvenlægan 

stjórnunarstíl, fara gegn staðalmyndum kynjanna, geta líka átt á hættu að vekja 

neikvæð viðbrögð þar sem athygli á konur sem fara gegn kyngervanormum verður oft 

neikvæðari bara fyrir þær sakir (Gardiner og Tiggemann, 1999; Zamfirache, 2010). Það 

er því verið vandlifað fyrir konur í atvinnulífinu – séu þær of kvenlegar getur það mætt 

neikvæðni en séu þær ekki nógu kvenlegar getur það líka mætt neikvæðni (Gardiner og 

Tiggemann, 1999). Konurnar á Borgum taka í raun áhættu á því að vekja neikvæð 

viðbrögð þar sem með því að hasla sér völl í atvinnulífinu má segja að þær fari þegar 

gegn kyngervanormum (Zamfirache, 2010). Þær geta ekki stjórnað viðbrögðum 

annarra, utan lögmannsstofunnar, en með kvenlægum samvinnuanda á eigin 

lögmannsstofu stuðla þær allavega að eigin hagsmunum og draga úr andlegu álagi 

(Gardiner og Tiggemann, 1999; Ogden o.fl., 2006). Þær vekja heldur ekki neikvæð 

viðbrögð inni á vinnustað sem þær stjórna og eru í miklum meirihluta (Gardiner og 

Tiggemann, 1999). 

Hugmyndir um stjórnendur eru almennt nátengdar karllægum eiginleikum og 

staðalmyndir gera frekar ráð fyrir almennri hæfni karla en kvenna (Kulich, Ryan og 

Haslam, 2007). Þetta á rætur í eðlishyggjuhugmyndum um kynin (Denny, 2011; Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004). Kvenstjórnendur hafa sýnt sig vera almennt minna metnar 

en karlstjórnendur og eflaust á sú staðreynd að staðalmynd stjórnanda er karl, þátt í 

því (Kulich o.fl., 2007). Sem afleiðing af þessu koma konur oft síður til greina í 

stjórnunarstöður þar sem það stangast bæði á við kvenlegu staðalmyndina og 

stjórnendastaðalmyndina. Ef konur svo verða stjórnendur er frammistaða þeirra mjög 

líklega verr metin af sömu ástæðu – kyngervi kvenna gengisfellir matið. Því betur sem 

stjórnandi samræmist staðalmynd stjórnanda því meiri eru líkurnar á jákvæðu mati 

(Kulich o.fl., 2007).  

Það var í raun klókt af kvenlögmönnunum á Borgum að stofna og reka 

lögmannsstofuna saman. Þannig öðluðust þær sjálfkrafa stuðning og sterkt 

persónulegt tengslanet sem er mikilvægt fyrir fólk atvinnulífinu og sérstaklega fyrir 



  

61 

konur því karlar virðast frekar aðstoða aðra karla (Bosse og Taylor, 2012; Ogden o.fl., 

2006). Það reynist konum líka oftast erfiðara en körlum að byggja upp slík tengsl. Það 

er ekki bara vegna aðstoðar og stuðnings sem æskilegt er að hafa gott tengslanet, 

heldur líka vegna þess að þeir sem ekki hafa slík sambönd eru oft síður álitnir 

traustvekjandi, sem getur gert aðra tortryggna í þeirra garð (Bosse og Taylor, 2012). 

Rannsóknir sýna að fólk, óháð kyni, er almennt líklegra til að aðstoða aðra meðlimi 

sama hóps en það er til að aðstoða fólk sem það álítur tilheyra öðrum hópum (Bosse 

og Taylor, 2012; Crisp og Turner, 2010). Kyn er algeng grunnforsenda eða viðmið þegar 

fólk skiptir sér huglægt í fylkingar (Bosse og Taylor, 2012). 

Kvenlögmennirnir á Borgum töluðu um að með lögmannsstofunni vildu þær 

„byggja veldi“. Í þessu samhengi nefndu þær stóra, rótgróna lögmannsstofu sem þær 

álitu veldi og sáu sem eins konar fyrirmynd. Konur sem starfa í starfsgreinum með karla 

í miklum meirihluta eru undir meira álagi en nokkrir aðrir hópar samkvæmt Gardiner 

og Tiggemann (1999). Þær virðst líka, í mörgum tilfellum, vera undir annars konar álagi 

í þeim greinum þar sem karlar eru í meirihluta, en því sem karlar í sömu störfum 

upplifa, eða sem konur og karlar í starfsumhverfi þar sem konur eru frekar í meirihluta, 

greina frá. Staðalmyndir kynjanna setja konur í valdastöðum í atvinnulífinu almennt í 

nokkuð vonlausa stöðu (Gardiner og Tiggemann, 1999). Tileinki þær sér hefðubundinn, 

steríótýpískan, karllægan stjórnunarstíl, þar sem áherslan er á markmið og árangur, 

eiga þær á hættu að vera álitnar fráhrindandi, tilfinningalega óstöðugar og jafnvel 

árásargjarnar (Gardiner og Tiggemann, 1999; Zamfirache, 2010). Tileinki þær sér hins 

vegar steríótýpíska kvenlegan stjórnunarstíl, þar sem áherslan er frekar á samvinnu og 

samskipti, eru þær oftar en ekki ekki álitnar fyllilega hæfar og frammistaða þeirra ekki 

álitin nægilega góð (Gardiner og Tiggemann, 1999). Kvenlögmennirnir á Borgum virtust 

þó ekki glíma við almennan skort á trúverðugleika og þær löðuðu til dæmis, að virtist, 

ekki frekar að kvenskjólstæðinga en karlskjólstæðinga eins og hefði mátt giska á þar 

sem það hefur sýnt sig að karlar vilji frekar heyra karla taka á mikilvægum málum 

(Zamfirache, 2010). Nánast allir skjólstæðingar, eða tilvonandi skjólstæðingar, sem ég 

sá á Borgum, Völlum og Sundinu, voru karlar. Engin þeirra fáu kvenna sem ég sá var 

heldur einsömul heldur voru þær allar í fylgd með karli. En þótt kvenlögmennirnir á 

Borgum hafi beitt kvenlegum stjórnunastíl inni á eigin lögmannsstofu þá lögðu þær 

mikið upp úr því að myndin sem þær gáfu af sér út á við væri hvorki of „mjúk“ né of 

„hörð“ og hræðsla þeirra var ekki að ástæðulausu eins og fram hefur komið.  



  

62 

3.2.7. Kvenleg rödd og rými 

Þóra, sem var hæstaréttarlögmaður á Borgum, var á leiðinni í réttarsal og var búin að 

undirbúa mál sitt í langan tíma. Hún var tilbúin með ræðu sem var fleiri tugir blaðsíðna. 

Hún lýsti áhyggjum yfir því hvað hún myndi tala lengi. Hún var þó ein á móti þremur 

öðrum lögmönnum hinum megin borðsins og þurfti að svara þeim öllum. Auk þess að 

tala lengi hafði hún áhyggjur af því að endurtaka sig. Inn í þessa hræðslu og áhyggjur 

Þóru spilar gamla tuggan um að það á ekki að fara jafn mikið fyrir konum og körlum – 

þær eiga ekki að taka jafn mikið pláss í heiminum (Bordo, 1989; Dines, 2010; Gill, 

2008). Þó þetta eigi beint við um líkamsstærð þeirra og umfang líkamans finnst mér 

liggja beint við að yfirfæra það líka á táknrænt pláss eins og tíma sem kona tekur og 

eignar sér, athygli og hlustunar annarra sem hún krefst. Með því að kveða sér hljóðs á 

slíkum karllægum vettvangi er hún að þverbrjóta gamla reglu eigin kvenkyngervis þar 

sem kvenleg þögn (e.muteness) er aldagamall hluti af og dæmi um „fullkominn“ 

kvenleika í feðraveldismenningu (Bordo, 1989). Ég heyrði engan karllögmann lýsa 

svipuðum áhyggjum af því að tala lengi í réttarsal, hvorki á Völlum né á Sundinu. 

Þegar réttarhöldunum var lokið hjá Þóru gat hún ekki bara slakað á heldur tók 

hún til við að friða samviskuna sem hrjáði hana vegna þess að hún hafði látið annað 

sitja á hakanum í undirbúningnum fyrir málaferlin. Þarna átti hún ekki við í vinnunni 

heldur hlutverk hennar á heimilinu og í fjölskyldunni. Eftir réttarhöldin fór Þóra því 

beint heim og eldaði kvöldmat í fyrsta skipti í einhvern tíma og ætlaði svo að eiga 

gæðastund með dóttur sinni við fyrsta tækifæri. Þetta sýnir að hefðubundnar 

menningarlegar hugmyndir um konur sem mæður og húsmæður eru enn ríkjandi 

(Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994). Ég heyrði karlana á Völlum og Sundinu ekki 

hafa sömu áhyggjur af því að vanrækja heimili og fjölskyldu á álagstímum, eða nokkurn 

tímann. 

3.2.8. Karlrembur 

Á einum fundinum á Borgum ræddu lögmennirnir hvernig skyldi svara heimskulegum 

karlrembuathugasemdum. Einhver karl sem vissi vel hvernig verkefni þær voru vanar 

að taka að sér, hafði spurt „hvort þær treystu sér í eitthvað“. Þar átti hann við verkefni 

sem var fullkomlega sambærilegt og verk sem þær höfðu nýlega lokið. Þær voru allar 

hissa og hneykslaðar. Valgerður sagðist hafa verið svo hissa og hneyskluð að hún varð 
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hálforðlaus og vissi ekki hvernig hún átti að svara. Upp úr þessu spannst umræða um 

hvernig slíkum athugasemdum skyldi almennt svarað, en þær höfðu greinilega talað 

um þetta áður og það var augljóst að karlrembulegar athugasemdir voru ekki 

óalgengar. Konurnar voru þegar með ákveðin svör á reiðum höndum við dæmigerðum 

karlrembuspurningum. Sonja lagði mikið upp úr því að þær yrðu ekki reiðar heldur 

svöruðu fáránlegri spurningu með húmor eða annarri fáránlegri spurningu, af því hún 

vildi ekki að þær yrðu stimplaðar sem „reiðar konur“. Þetta er ekki fyrsta rannsóknin 

sem sýnir fram á sambærilega notkun á húmor sem varnarbragði (Lester, 2008). Þegar 

kvenlögmennirnir á Borgum voru spurðar hvort þær réðu við eitthvað út af börnunum 

eða hvað þær gerðu við börnin á meðan þær væru í vinnunni, var dæmigert svar 

þeirra: „Ég gef þau bara.“ Þær fengu reglulega svona spurningar og höfðu sjálfar orð á 

því að karlar fengju þær aldrei. Þær voru orðnar pirraðar og langþreyttar á þessu. Það 

fór líka í taugarnar á þeim að vera kallaðar „stelpur“ eða „dömur“, sem gerðist víst oft. 

Karllögmaður hafði stuttu áður talað um að „hlusta á stelpurnar“ í réttarsal. Valgerður 

benti á að hann myndi aldrei hafa kallað hóp karllögmanna „strákana“ á sama hátt. 

Þær voru sammála um að það væru alls ekkert frekar eldri karllögmenn sem töluðu 

svona. Á Sundinu varð ég sjálf vitni að því að Þorvaldur, einn af eldri eigendunum 

forvitnaðist um nefnd sem Magnús var í og spurði: „Er daman ennþá formaður?“ 

Kvenlögmennirnir á Borgum voru sammála um að svona væri ekki illa meint og höfðu 

orð á því að þetta væri „uppeldislegt“. Mér fannst það áhugavert út frá hefðbundnum 

staðalmyndahlutverkum kynjanna. Þar sem mæðurnar eru almennt álitnar vera 

aðaluppeldisaðilinn, gætu kvenlögmennirnir þá, án þess að hugsa það svo langt, hafa 

talið að ábyrgðin væri einhverju leyti annarra kvenna frekar en karlanna sjálfra. Það má 

þó líka orða það þannig að þær hafi, ómeðvitað, verið að að kenna rótgrónu kynjakerfi 

um. Karlar virðast ekki bara vera frummynd (e. prototype) manneskju (Butler, 1990; 

Ponterotto, 2016) heldur líka frummynd stjórnanda (Gardiner og Tiggemann, 1999) og 

því eru konur í valdastöðum síður álitnar trúverðugar í slíkum stöðum og síður almennt 

álitnar áhrifamiklir gerendur (Kulich o.fl., 2007). Fólk leyfir sér frekar að tala um þær af 

minni virðingu enda geta konur sem hasla sér völl á opinbera sviðinu, sitja í 

valdastöðum, kallað á neikvæð viðbrögð (Kulich o.fl., 2007; Zamfirache, 2010). Því 

betur sem manneskja samræmist staðamyndinni um ráðandi karlmennsku því líklegra 

er að hún sé ósjálfrátt álitin valdamikil (Kulich o.fl., 2007). Ekki allir karlar uppfylla það 
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sem þetta felur í sér og það er því ekki að furða að konur geti átt erfitt með að öðlast 

virðingu og viðurkenningu sem stjórnendur. Almennt á manneskja sem býr yfir ráðandi 

karlmennsku auðveldara með að öðlast virðingu og viðurkenningu fyrir framlag sitt. Því 

betur sem karl samræmist staðalmyndinni um ráðandi karlmennsku, því líklegri er hann 

til að vera álitinn valda- og áhrifamikill og viðurkenning fyrir framlag hans eykst (Kulich 

o.fl., 2007). Þegar konur standa sig vel fer það almennt frekar framhjá fólki en þegar 

karlar standa sig vel, eða er frekar rakið til ytri þátta. Góð frammistaða kvenna getur 

jafnvel, eins og áður hefur komið fram, hreinlega vakið neikvæð viðbrögð (líka 

Zamfirache, 2010). Almennt er tilhneiging til að álíta góða frammistöðu byggða á 

persónulegum eiginleikum eða innri getu þegar gerandinn er karl en er frekar rakið til 

ytri þátta eða aðstæðna, til dæmis heppni, þegar gerandinn er kona (Kulich o.fl., 2007). 

3.2.9. Konum launað með „mýkt“  

Á Borgum kom upp umræða um að lögmennirnir þyrftu að vera duglegri að innheimta. 

Þær voru sammála um að þeim þætti það almennt óþægilegt og að tímasetningin væri 

mikilvæg. Sonja bauð Valgerði aðstoð við að rukka vegna máls sem var stórt og því 

reikningurinn hár líka, en hún þáði hana ekki. Henni fannst hún þurfa að sjá um þetta 

sjálf þar sem hún var sú sem var búin að vera í sambandi við mennina. Ég heyrði engan 

annan lögmann tala um þetta, karl eða konu, á hinum lögmannsstofunum. Þegar vel 

gengur hjá karli í valdastöðu í atvinnulífinu kemur það yfirleitt beint út efnislega í til 

dæmis bónusgreiðslum (Kulich o.fl., 2007). Gangi vel hjá valdamikilli konu eru hins 

vegar meiri líkur á að það auki jákvætt viðhorf á persónutöfrum hennar og almennt á 

henni sem manneskju. Clare Kulich, Michelle K. Ryan og S. Alexander Haslam (2007) 

sem gerðu rannsókn á konum í stjórnunarstöðum segja þetta halda svona áfram á 

meðan vel gengur og þegar konan þykir búa yfir nógu miklum persónutöfrum, 

útgeislun og stjórnunarhæfileikum þá fær hún loks hærri bónusgreiðslur (Kulich o.fl., 

2007). Það sama gildir sem sagt ekki bæði um konur og karla og það hefur eflaust sitt 

að segja í því að ég heyrði engan karlanna á Völlum eða Sundinu lýsa svipuðum 

áhyggjum. Ég tel þessa sömu mismunun geta komið fram í beinni innheimtu hjá 

kvenlögmönnunum – að þær geti mætt öðru og tregara viðmóti en karlar þegar komið 

er að skuldadögum. Það er ljóst að konum er mismunað hvað umbun fyrir vel unnin 

störf varðar. Þeim er oft launað með öðrum, „mýkri“, kvenlægari og óbeinni hætti en 
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körlum er frekar launað í beinhörðum peningum (Kulich o.fl., 2007). Karlar njóta 

sjálfkrafa og ómeðvitað meiri virðingar vegna kyns síns og beinna huglægra tengsla við 

völd (Zamfirache, 2010) og peninga og þess vegna virðist erfiðara fyrir konurnar að 

krefjast greiðslu eftir að verkefni er innt af hendi. Miðað við þá skjólstæðinga sem ég sá 

á meðan á rannsókninni stóð eru lögmennirnir á Borgum líka í langflestum tilvikum að 

fá greiðslu frá körlum. 

Kulich o.fl. (2007) nefna annars konar dæmi um „mýkri“ meðferð á konum og 

segja þeim ekki alltaf vera refsað til jafns við karla þegar illa gengur (Kulich o.fl., 2007). Í 

þeim tilvikum sem þetta er rétt tel ég það ekkert til að hrósa happi yfir heldur frekar 

vera vanvirðingu. Þá er eflaust verið að kenna utankomandi þáttum um, eins og oft er 

gert þegar kona stendur sig vel (Kulich o.fl., 2007) og nægileg virðing ekki borin fyrir 

áhrifamætti konunnar. Ég tel þó oftar en ekki andstæðuna vera hið sanna, að konum sé 

oft refsað harðar fyrir mistök en körlum, þar sem þær vekja oft þegar neikvæð 

viðbrögð bara með því að fara gegn kyngervahlutverki sínu og staðalmyndum kvenna 

með nærveru sinni einni saman á hinu karllæga ytra sviði (Zamfirache, 2010). Gísli 

Tryggvason (2010, 27. apríl) bloggar um nákvæmlega þetta fyrir nokkrum árum og 

veltir þessu fyrir sér í íslensku samhengi sérstaklega. Hann talar um dæmigerða 

glerþakið sem konur lenda oft á en bætir svo við þetta kenningu um „fallhlera“. Hann 

segist ekki viss um hvort fólk er almennt umburðarlyndara þegar kemur að körlum eða 

hreinlega gerir meiri kröfur til kvenna, en þetta rímar vel við það hvernig konur geta 

mætt reiði bara fyrir að voga sér út á „karllæg“ svið og þá staðreynd að löngum hafa 

verið gerðar meiri kröfur til kvenna en karla (Bordo, 1989; Zamfirache, 2010). Gísli 

(2010, 27. apríl) telur ljóst að þegar illa gengur séu konur mun auðveldar „látnar gossa“ 

en karlar. Ég tel bæði vera rétt, að karlar njóti í einhverjum tilvika meira 

umburðarlyndis en konur og að konur lúti oft fleiri og strangari reglum en karlar 

(Bordo, 1989; Gardiner og Tiggemann, 1999). 

3.2.10. Álag 

Á Borgum heyrði ég reglulega áhyggjum lýst af því hvað tíminn liði hratt – hvernig hann 

hreinlega „hlypi frá þeim“. Þetta tel ég merki um álag sem þær eru undir í starfinu. Ég 

heyrði engum svipuðum áhyggjum lýst á hinum lögmannsstofunum enda er það þannig 

að konur upplifa oft meira álag í starfi en karlar og þá sérstaklega þær sem starfa í 
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grein þar sem karlar eru í meirihluta (Gardiner og Tiggemann, 1999), eins og þeir eru í 

lögmennsku (fkl.is, e.d.). Konur mæta ströngum og mótsagnakenndum reglum og 

kröfum í atvinnulífinu (Bordo, 1989; Gardiner og Tiggemann, 1999) og þurfa að leggja 

meira á sig í starfi til að öðlast og viðhalda trúverðugleika (Gardiner og Tiggemann, 

1999; Kulich o.fl., 2007). Vegna þess hversu fáar þær eru í lögmennsku og vegna 

staðalmynda kynjanna skera konur sig oft sérstaklega úr og verða ofursýnilegar og 

áberandi. Það er meiri athygli á þeim vegna kyns en á körlum og þetta er meðal þess 

sem stuðlar að auknu álagi (Gardiner og Tiggemann, 1999). Þær þurfa ekki bara að 

standa sig í verkefnum sínum í þessu kastljósi heldur þurfa þær líka stöðugt að sanna 

sig sem konur og vegna kyns síns (Zamfirache, 2010). 

3.2.11. Börn og bleikt fyrir stelpur – bjór og fótbolti fyrir stráka 

Í spjalli á Völum einn daginn, hjá Ingunni móttökuritara, sagði Helgi frá því þegar hann 

fann út að „stelpudót“ getur líka verið „hart“. Dæmið sem hann tók voru kokkteilar. 

Hann hafði fært staðamyndir kynjanna út yfir drykki og fannst bleikir og grænir 

kokkteilar greinlilega frekar stelpulegir. Eitthvern tíman hafði hann þó ákveðið að prófa 

og komst þá að því að kokkteilar geta verið „stórhættulegir drykkir“, eins og hann 

orðaði það, þeir væru miklu harðara áfengi heldur en bjór, sem hann talaði um sem 

dæmigerða karladrykkinn. Kvenleiki og karlmennska eru heldur ekki klippt og skorin. 

Konur eru ekki bara kvenlegar og mjúkar og karlar ekki bara karlmannlegir og harðir 

(Paechter, 2006, vitnar í Butler). „Konudót“ er heldur ekki allt bleikt og mjúkt og 

„karladót“ hart og blátt. Allir geta búið yfir margs konar orku og eiginleikum og hlutir 

eru ekki alltaf allir þar sem þeir eru séðir. Öllum er til dæmis kennt að dæma bækur 

ekki af kápunni. 

Ingunn, móttökuritari á Völlum, bryddaði upp á því einn daginn hvort þau þyrftu 

að hafa áskrift að enska boltanum, þegar svo sjaldan væri horft á sjónvarpið. Hún var 

búin að reikna dæmið út og í ljós kom að þetta var fokdýrt. Karlarnir tóku þó ekki 

annað í mál. Arnar sagði: „Þetta er stöðutákn“. Ég fékk það á tilfinninguna að þeir 

tengdu þetta líka karlmennsku sinni og því væri áskrift að enska boltanum jafn mikið 

reðurtákn og þetta var stöðutákn. Þetta var þeim greinilega mjög mikilvægt og mikið 

hjartans mál sem kom mér á óvart í ljósi þess að ég hafði þegar komist að því að, miðað 

við árin fyrir hrun, var nú hart í ári í lögmennsku. Ástundun fótbolta hefur sterk huglæg 
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tengsl í við karlmennsku fyrir drengi (Swain, 2000) og það er nokkuð ljóst að það sama 

gildur um áhorf á fótbolta seinna í lífinu. Þetta var greinilega gríðarlega mikilvægt þar 

sem Rögnvaldur sagði mér að nú væri tíðin allt önnur en áður þegar málin hefðu 

nánast rúllað inn sjálfkrafa. Nú þyrfti hins vegar virkilega að vinna að því að fá inn ný 

viðskipti. 

Í eldhúsinu á Sundinu, þar sem allir starfsmenn snæddu hádegisverð á hverjum 

degi, voru tvö borð. Fólk átti ekki formlega föst sæti en einhverjir áttu greinilega sæti 

sem þau álitu „sín“. Mér var, strax á fyrsta degi, sagt að almennt sætu karlarnir heldur 

á innra borðinu og konur á því ytra. Þetta fór ekki á milli mála. Á „karlaborðinu“ sátu að 

vísu oftast einhverjar konur líka, almennt þær sömu, en á „kvennaborðinu“ sat aldrei 

karl – ekki í eitt einasta skipti. Einhverjar kvennanna sátu aldrei við „karlaborðið“, 

sumar sátu stundum við það en aðrar sátu oftar en ekki við „karlaborðið“. Konurnar 

sem sátu oft með körlunum voru ekki allar eigendur en þær bjuggu allar yfir meira 

náttúrulegu valdi og öryggi í framkomu, einhverri tegund af karlmennsku (Paechter, 

2006). Þær konur sem aldrei sátu við „karlaborðið“ voru flestar hljóðlátari og létu 

almennt lítið fyrir sér fara. Móttökuritarinn og bókarinn voru til dæmis alltaf við 

„kvennaborðið“. Sömuleiðis Ásthildur framkvæmdastjórinn sem fór almennt lítið fyrir. 

Umræðuefnin á „karlaborðinu“ voru oft „harðari“, til dæmis karlafótbolti og bílar, á 

meðan umræðuefni á „kvennaborðinu“ voru oftar „mjúk“, börn voru einkar algengt 

umræðuefni, líka makar og almennt allt fjölskyldutengt. Öllum var þó tíðrætt um 

stjórnmál og stjórnmálamenn. Hér vil ég þó taka fram að á meðan á rannsókn minni á 

Sundinu stóð var Kastljósþátturinn frægi um Panamaskjölin sýndur, þar sem Sigmundur 

Davíð, þá forsætisráðherra, gekk út úr viðtalinu og setti þar með, svo að segja, 

þjóðfélagið hálfpartinn á hliðina. Ég geri ekki ráð fyrir að stjórnmálaumræða hafi verið 

jafn ríkjandi og lífleg alla daga.  

Flestir karlanna stoppuðu almennt frekar stutt í hádegismatnum, á meðan talsvert 

margar konur sátu oftast aðeins lengur og spjölluðu, bæði konur sem sátu á 

„kvennaborðinu“ og „karlaborðinu“. Karlarnir hafa hugsanlega ekki haft sama áhuga á 

spjallinu og konur eða ekki haft jafn mikinn áhuga á hópspjalli þar sem meirihlutinn var 

konur. Þetta kemur ekki á óvart í ljósi þess að karlar virðast hafa tilhneigingu til að vilja 

almennt frekar heyra aðra karla tala um mikilvæg málefni (Zamfirache, 2010). Þetta 
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virðist gilda hvort sem um almenn málefni er að ræða eða málefni sem oft eða alltaf 

snerta frekar konur eins og til dæmis fóstureyðingar eða mansal. 

3.2.12. Góðar konur 

Almennt fór lítið fyrir Helgu, móttökuritara á Sundinu. Hún var hljóðlát og snögg í 

hreyfingum og alltaf sérstaklega snyrtileg og fín til fara, jafnvel sparileg. Almennt má 

segja að hún hafi haft sama hlutverk á Sundinu og Ingunn hafði á Völlum. Hún sá að 

mörgu leyti um allt og alla auk þess að vera móttökuritari, en hennar hlutverk á 

lögmannsstofunni, í stærra samhengi, var þó allt annað og miklu minna en hlutverk 

Ingunnar á Völlum var. Auðvitað spilar persónuleiki inn í en ég held að, jafnvel þótt 

persónuleiki þeirra hefði verið líkari hefði Ingunn leikið stærra hlutverk á Völlum en 

Helga gerði á Sundinu og Ingunn sömuleiðis minna hlutverk á Sundinu en hún gerði á 

Völlum. Karlarnir á Völlum virtust einhvern veginn nærast á Ingunni – hún gæddi 

lögmannsstofuna lífi og almennu samskiptin líka. Einn daginn í upphafi 

rannsóknartímans á Völlum var Ingunn fjarverandi. Andinn á lögmannsstofunni var ekki 

samur og hún virtist tómlegri og kaldari. Það var augljóst að Ingunn var lykilmanneskja í 

gangverki stofunnar, hjartað í öllum samskiptum og þægilegu andrúmslofti. Samskipti 

milli karla eru oft þurrari og yfirborðskenndari en samskipti karla við konur, eða 

samskipti á milli kvenna, og karlar eru líklegri til að tala um tilfinningar sínar og líðan 

við konur en aðra karla (Crisp og Turner, 2010). Líklegt er að þetta megi að miklum 

hluta rekja til samfélagsregla sem kenna körlum að vera harðir og sterkir en konum að 

vera frekar viðkvæmar (Denny, 2011; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Því geti 

karlar frekar leyft sér að deila persónulegum hlutum og sýna viðkvæmari hlið á sér við 

konu en annan karl. Þar að auki, vegna menningarlegs stigveldis þar sem hefðbundin 

karlmennska og gagnkynhneigð tróna á toppnum, ofar samkynhneigð og kvenleika, 

gætu karlar hugsanlega passað sig að taka enga sénsa á því að gagnkynhneigð þeirra sé 

dregin í efa með miklum eða nánum samskiptum við aðra karla (Crisp og Turner, 2010). 

3.2.13. Óstýrilátar konur 

Á Sundinu tók ég eftir einu mjög greinilegu fráviki hvað varðaði persónulega hagi 

lögmannanna. Ein kona skar sig úr frá öllum hinum kvenlögmönnum í rannsókninni. 

Það var Magnea. Allir kvenlögmennirnir á Borgum áttu maka og börn, líka á Völlum, og 
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á Sundinu voru það ekki bara kvenlögmennirnir heldur áttu allir þar maka og börn, 

nema Magnea sem var einhleyp og barnlaus. Þó er það í raun ekki undantekningin sem 

vekur athygli heldur frekar reglan. Sögur um að valdamiklum framakonum gangi illa að 

finna sér mann eru enn algengar og áttu hugsanega að virka sem eins konar víti til 

varnaðar á árum áður fyrir stúlkur sem höfðu hug á að gerast framakonur (Bordo, 

2008). Þetta virðist alls ekki vera raunin í lögmennsku á Íslandi. Það sem gerir þetta 

sérstaklega markvert er að langflestar konurnar, sérstaklega þær á Völlum og Sundinu, 

voru frekar ungar. 

Magnea var sem sagt eini kvenlögmaðurinn sem ekki uppfyllti dæmigert 

kyngervishlutverk samkvæmt staðalmyndum kynjanna (Bordo, 1989). Hún var 

jafnframt eini kvenfulltrúinn á Sundinu sem var með eigin skrifstofu. Einn annar fulltrúi, 

karl, var líka með sérskrifstofu, en annars voru það bara eigendur sem höfðu sína eigin 

skrifstofu. Þó voru ekki allir eigendurnir með eigin skrifstofu – framkvæmdastjórinn, 

sem líka var eigandi, deildi skrifstofu með skrifstofustjóranum. Aðrir eigendur höfðu 

allir eigin skrifstofu. 

Það vakti líka athygli mína að ég varð ekki vör við að neinn á lögmannsstofunum 

þremur hafi verið samkynhneigður. Gagnkynhneigðarskylda er mögulega sterkari í 

lögmennsku en á mörgum öðrum stöðum þar sem segja má að það sé eins konar 

höfuðvígi og hornsteinn valda, virðingar og karlmennsku (Gill o.fl., 2008). 

Einn daginn á Sundinu heyrði ég Magneu og Magnús tala saman um einhvern 

mann. Magnea sagði: „Hann á fjöruga konu.“ Því svaraði Magnús: „Já... óstýriláta 

konu.“ Þarna glittir í gamaldags viðhorf til kynjanna og hlutverka þeirra (Butler, 2009). 

Magnús virðist að einhverju leyti enn álíta konur eiga að hlýða eiginmanni sínum og 

láta að stjórn. Það hvarflaði jafnvel að mér að í þessu gæti leynst skot á Magneu þar 

sem ég tel nokkuð öruggt að hún geti verið óstýrilát kona að mati Magnúsar.  

3.2.14. Eðlishyggjuhugmyndir 

Á Sundinu varð ég þónokkrum sinnum vitni að frekar heitum umræðum en það gerðist 

aldrei á hinum lögmannsstofunum. Magnea átti þátt í flestum þeirra. Í þessum 

samræðum mátti oft greina eðlishyggjulegar hugmyndir um kynin, getu þeirra og 

eiginleika, og þá frekar hjá körlunum frekar en konunum. Guðna fannst börn til dæmis 

frekar eiga að vera í umönnun kvenna en karla og taldi þetta frekar tryggja öryggi 
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þeirra. Kjartan viðraði hugmyndir um karla sem foreldrið sem frekar kynni að leika við 

börn. Þarna má enn og aftur sjá lífseig dæmi um úreltar hugmyndir um getu og 

eiginleika kynjanna (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Fullyrðing Kjartans vakti 

athygli mína sérstaklega í ljósi þess að hann er nútímalegur pabbi sem til dæmis gerir 

fastar fléttur í dóttur sína. Eðlishyggjuhugmyndir eru þó sérstaklega rótgrónar og 

líffseigar og þetta er skýrt dæmi um það (Rubin, 1984). Í öðrum samræðum á Sundinu 

heyrði ég líka merki um hvernig konur eru jafnan fyrst og fremst kynverur (Bordo, 

2008; Zamfirache, 2010). Ég vil taka fram að þessar samræður voru á milli 

karllögmanna og þær snérust ekki í neitt skiptið um kvenlögmenn á Sundinu heldur 

aðrar konur – einhverjar þeirra í valdastöðum. 

3.2.15. Sjálfstraust til að vera ósjálfbjarga eða til að leyfa öðrum það 

Á Sundinu voru fleiri konur en Magnea með sjálfstraust. Unnur bjó til dæmis yfir 

nokkuð áberandi öryggi og styrk um leið og hún var afar „mjúk og kvenleg“. Sigríður var 

frekar hljóðlát en bjó augljóslega yfir talsverðu sjálfsöryggi og Tinna var sömuleiðis 

greinilega örugg með sig, talaði mikið og þorði að taka pláss. Ásthildur 

framkvæmdastjóri lét aftur á móti minna fyrir sér fara, virtist ekki alveg jafn sjálfsörugg 

persónulega og hafði sig ekki jafn mikið í frammi. Hún tók líkamlega lítið pláss og þegar 

hún var í hópi þar sem samræður áttu sér stað laumaði hún sér út í horn þar sem lítið 

fór fyrir henni. 

Á Sundinu voru tveir karlar sem höguðu sér á meira áberandi og valdamikinn hátt 

en aðrir, en þó hvor með sínu nefi. Báðir voru þeir ljúfir og miklir rólyndismenn á 

þennan hátt sem ég hef áður nefnt, sem ber með sér afslappaða og áreynslulausa trú á 

réttmæti eigin nærveru – einhvers konar fágaða ráðandi karlmennsku (Connell, 2005). 

Þór sagði oftast lítið og var eiginlega dæmigerða „sterka og þögla“ manngerðin. Hann 

hafði afar „föðurlega“ nærveru þegar hann stóð þögull álengdar og fylgdist með því 

sem fram fór án þess að hafa sig í frammi. Þorvaldur hafði aftur á móti augljóslega 

gaman að því að spjalla og ræddi gjarnan málin við mann og annan hér og þar á 

göngunum eða hann kíkti inn á skrifstofur til þeirra. Hann var líka liðtækari í 

eldhúsverkunum en Þór og þótt það virtist almennt vera í höndum Helgu móttökuritara 

að sjá um að hafa hádegismatinn til, þá sá ég hann einu sinni gera það. Það kom mér 

frekar á óvart, en bar vott um ákveðinn „föðurleika“ sem var öðruvísi en sá sem Þór bjó 
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yfir. Þegar kom að eldhúsinu var Þór ósjálfbjarga á hátt sem aðeins eldra fólk eða 

gamaldags karlar geta verið. Hann kunni til dæmis ekki að bæta vatni eða kaffibaunum 

í kaffivélina og reyndi það ekki einu sinni. Einu sinni varð ég vitni að því að Helga stökk 

til og bjargaði honum þegar hann bar sig illa og í annað skipti stóð ég sjálfa mig að því 

að ætla að gera hið sama, þegar Helga var hvergi nálæg. Ég náði þó að stoppa mig af og 

horfði full aðdáunar á Unni, Tinnu og Magneu aðhafast ekkert. Annað hvort tóku þær 

raunverulega ekki eftir neinu eða þær léku það einkar vel. Þegar enginn kom Þór til 

bjargar lagði hann bara frá sér kaffibollann og gekk út úr eldhúsinu án þess að biðja um 

hjálp. Hann langaði greinilega minna í kaffið en svo að hann bæði um aðstoð eða 

reyndi að bjarga sér sjálfur.  

3.2.16. Kvenrembur 

Einn af síðustu dögunum mínum á Sundinu kom Þorvaldur til mín og spurði mig aðeins 

um rannsóknina. Ég sagði að þetta væri síðasta lögmannsstofan af þremur og þá spurði 

hann: „Er þetta fyrsta hreinræktaða kvenrembustofan?“ Hann var að grínast en öllu 

gríni fylgir einhver alvara og þetta var því greinilega hans upplifun að einhverju leyti. 

Þótt Þorvaldur sé alls ekki gamall er hann nógu gamall til þess að það sé tiltölulega nýtt 

á hans ferli, að hafa svona marga kvenlögmenn starfandi á lögmannsstofu og sem svo 

stóran hluta lögmannanna. „Innrás“ kvenna í lögmennsku hefur haft áhrif á stéttina og 

lögmennskumenningu, alveg eins og kvennabarátta hafði á sínum tíma áhrif á allt 

samfélagið (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994), og svo virtist sem Þorvaldi væri um 

og ó þótt hann gerði úr því góðlátlegt grín. Karllögmennirnir voru þó í meirihluta á 

stofunni. Kvenlögmenn voru þriðjungur eigenda, og rúmur fjórðungur lögmannanna 

alls. Rannsókn sem framkvæmd var í áströlskum háskóla, þótt ekki sé ljóst nákvæmlega 

hversu vísindaleg hún var, sýnir fram á að karlar skynja mjög skakkt hversu mikið pláss 

konur taka og hversu mikið þær tala (McCulloch, e.d.). Ef konur töluðu um 15% af 

tímanum sem karlar töluðu, fannst þeim þær samkvæmt þessu, tala nokkurn veginn til 

jafns við þá. Töluðu þær hins vegar 30% af tímanum sem þeir töluðu, upplifðu margir 

þeirra sem að þær hefðu yfirgnæft samræðurnar. Kvenlögmenn á Sundinu eru einmitt 

um 30% lögmannanna og það getur því verið að upplifun Þorvaldar hafi verið í 

samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar. Ég velti því fyrir mér hvort konum 

meðal eigenda hafi mögulega fjölgað umtalsvert eftir fjármálahrunið þegar harðnaði í 
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ári. Konum virðist oftar hleypt inn, gefið tækifæri í æðstu stöðum þegar fyrirtækjum 

gengur illa – eins og vert sé að taka áhættuna þegar staðan er hvort eð er mjög slæm 

og því litlu að tapa (Anderson ofl., 2014; Kulich o.fl., 2007). 

3.2.17. Meistarar 

Einn daginn spjölluðu Þorvaldur og Hreiðar við gestkomandi karl og ræddu í góða stund 

um enn annan karl í hálfgerðum hæðnistóni og kölluðu hann kvenmannsnafni. Þeim 

þótti greinilega ekki mikið til hans og vinnubragða hans koma og samtalið var í 

augljósum niðrandi tóni. Ég fékk það á tilfinninguna að gesturinn væri minna 

menntaður en lögmennirnir og að hann hefði átt upptökin að slíkri nafnanotkun og, að 

einhverju leyti, espað hina upp. Þetta voru dæmigerðir karlmennskustælar sem 

gesturinn sló um sig með til að upphefja sjálfan sig á kostnað þess sem um var rætt 

(Coston og Kimmel, 2012). Hinn karlinn var kvengerður til að setja hann þannig undir 

sig (Connell, 2005). Lögmennirnir tóku þátt, hugsanlega í einhvers konar karllægri 

samkennd hvort sem það var meðvitað eða ekki. 

Einhverju sinni stóðu Magnea, Unnur og Þorvaldur á ganginum og spjölluðu. Sem 

sagt einn fulltrúi og tveir eigendur. Þá kom karlkyns gestur gangandi og sagði: 

„Stúlkurnar við fótskör meistarans.“ Hann fékk engar undirtektir við það sem hann 

sagði, þau heilsuðu bara tilbaka. Tveir kvenlögmenn, önnur eigandi voru „stúlkur“ í 

hans huga en karllögmaður og eigandi var „meistari“. Þarna koma fram rótgónar 

hugmyndir um kynin, viðhorf til hlutverka þeirra og getu (Denny, 2011). Þetta er 

kannski ekki einu sinni sérstaklega slæmt miðað við að neikvæð viðbrögð sem 

valdameiri konur, sem ekki haga sér samkvæmt staðalmyndum kynjanna, geta kallað 

fram (Gardiner og Tiggemann, 1999). Ponterotto (2016) segir að fyrsta skrefið að 

raunverulegri valdeflingu kvenna sé að viðurkenna hönd feðraveldisins í mótun á 

stöðluðu módeli kvenlíkamans, hönd feðraveldisins í mótun á norminu. Í gegnum 

karllægt eftirlitsaugnaráð (e. the male gaze) verður kvenlíkaminn eins og landssvæði 

eða dýrmæt auðlind – eitthvað sem hægt er að komast yfir og eignast. 
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3.3. Líkami: Mikilvægi þess að vera grannur og samkeppni 

3.3.1. Hungurleikar og heitasta óskin 

Á þriðja degi mínum á Borgum tilkynnti Þóra yfir kaffispjalli í eldhúsinu að hún væri 

loksins farin að léttast. Hún sagðist enda fara í ræktina þrisvar í viku og borða bara tvær 

máltíðir á dag. Líkamar eru í eins konar heljargreipum menningar (Gremillion, 2005) 

þar sem þeir lúta menningarlegum normum og valdi (Bordo, 2008: Dines, 2010; Gill, 

2008). Þóra leitaðist við að ná hinum „rétta“ kvenlega líkama samkvæmt þessum 

reglum og mikilvægur hluti þess er að vera grannur sem hefur þar að auki huglæga 

tenginu við sjálfsstjórn (Twigg, 2009). Samkvæmt vestrænum hugsunarhætti eru 

líkamar eins konar tæki til að tjá einstaklingssjálfið (Gremillion, 2005; Song, 2006). 

Flestir virðast þó vilja líta nokkurn veginn eins út (Bordo, 1989; Þorgerður Einarsdóttir, 

2010). Fólk upplifir og túlkar almennt hvatir sínar sem þeirra eigin og sjá oft ekki 

skylduna í ríkjandi normi og stjórnunina sem felst í viðvarandi eftirlitsaugnaráði 

(Bartky, 1988; Ponterotto, 2016). Að vera grannur er ímynd fullkomnunar og merki um 

huga sem rís yfir líkama (Twigg, 2009). Þetta er líka tengt æsku og markmiðið er oft 

beinlínis að virðast yngri.  

Allir venjast óraunhæfum hugmyndum um útlit og líkama strax á unga aldri. Það 

stuðlar að óraunhæfum markmiðum og kröfum. Eftirspurn kemur ekki á undan 

framboðinu. Fólk girnist það sem það sér (Rossi, 2001). Fólk fer að langa í eitthvað sem 

því er sýnt og ítrekuð framsetning einhvers býr til löngun eða þörf (Rossi, 2001). 

Fullkomin ásýnd kvenlíkamans endurspeglar orðræðu samfélagsins um valdatengsl og 

koma upp um stöðu kvenna í því samfélagi (Ponterotto, 2016). Kvenlíkaminn er undir 

yfirráðum karllægs áhorfendahóps og er næstum eins og auðlind sem barátta er um 

(Ponterotto, 2016, vitnar í Bordo). Þvingandi vald „augnaráðsins býr til sjálfsagandi, 

sjálfstjórnandi, sjálfviljuga hlýðni og undirgefni við valdastrúktúrinn – kynjakerfið 

(Ponterotto, 2016). Konur beygja sig þannig viljugar undir drottnara sinn og 

einstaklingseðli bælist í hlýðninni. Agandi augnaráð valds hlutgerir konur og gerir þær 

að fórnarlömbum í eigin samfélagi og menningu (Ponterotto, 2016). 

Í byrjun þriðju vikunnar á Borgum var megrun Þóru komin á, ekki bara næsta stig 

heldur á hæsta stig. Að fara í ræktina nokkrum sinnum í viku og borða bara tvær 
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máltíðir á dag hafði greinilega ekki haft tilætluð áhrif og því sagði hún: „Nú er ég ekkert 

í neinni megrun lengur. Nú eru það bara Hungurleikarnir!“ Hún hafði þá nánast ekkert 

borðað dagana áður, var búin að missa einhver kíló og ætlaði að halda ótrauð áfram. 

„Þessi kíló skulu af“, sagði hún. Það er valdeflandi tilfinning að ná að vera sterkari en 

eigin líkamlegar hvatir og rísa yfir þær (Bordo, 1989). Segja má að þetta sé kvenleg 

tileinkun á karllægum styrk, þar sem „hugur rís yfir líkama“. Í þeirri tvíhyggjuhugsun er 

hugurinn tákn hins karlllæga og líkaminn hins kvenlæga eða karl/kona og hugur/líkami. 

Í ofurmjóum líkama opnast konum einhver karllæg menningarleg gildi en þótt 

kvenlíkami sé endurmótaður á karllægan hátt þýðir það ekki að konan öðlist karllægt 

vald og forréttindi. Bordo (1989) segir þetta eina dæmið um neikvæða tileinkun valds 

þar sem konur öðlast eitthvað við að missa eitthvað. Venjulega þarf að gera eitthvað, 

klæðast einhverju, bæta einhverju við, til þess að tileinka sér vald. Þetta er þó ekki bara 

tileinkun karllægs valds heldur líka hlýðni við ímynd hins fullkomna líkamlega kvenleika 

sem enn virðist vera besta leiðin til að öðlast viðurkenningu og ná árangri samkvæmt 

skilmálum vestræns menningarheims (Bordo, 1989). Þarna miðlar líkaminn 

menningarlegri merkingu enda er hann í raun vettvangur menningar, eins konar 

menningarmiðill. Menning okkar lætur konur oft skammast sín fyrir matarlyst sína og 

þarfir og krefst þess að þær vinni stöðugt að því að breyta og „bæta“ líkama sinn 

(Bordo, 1989). Í „fullkomnum“ ofurmjóum líkama rennur hefðbundinn kvenleiki saman 

við nýlega skyldu til að holdgera karllæg gildi þótt karlmennska og kvenleiki hafi 

löngum verið sett upp sem annað hvort eða – andstæður (Bordo, 1989; Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Þarna er enn og aftur dæmi um 

mótsagnakenndar reglur sem konur lúta. Sú staðreynd að konu finnst hún vera 

sjálfstæð og frjáls þegar hún er í raun þræll fullkomunarskyldu og þráhyggjulegrar 

líkamshegðunar, kemur upp um félagslegt skipulag og samfélagsleg norm sem 

takmarka möguleika kvenna og endurframleiða ríkjandi kynjakerfi. Þetta umbreytir 

engu (Bordo, 1989). 

Oftar en einu sinni varð umræðuefni í kaffispjalli hvað Berglind væri heppin að 

vera jafn mjó og hún var og geta samt leyft sér pizzur og annað góðgæti mjög 

reglulega. Oftar en einu sinni heyrði ég orðin: „Berglindi langar alltaf í pizzu.“ Það voru 

fleiri en Berglind sem stunduðu hlaup reglulega og einu sinni á þremur vikum mínum á 

Borgum fóru Berglind og Valgerður út að hlaupa í hádeginu. Þetta var eitthvað sem 
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þær höfðu áður gert og vildu vera duglegri við. Almenna birtingarmyndin af valdamiklu 

ofurkonunni er af grannri konu (Bordo, 1989). Gagnlegi líkaminn (e. the useful body) 

lýtur ákveðnum reglum um virkni og útlit. Þetta kemur upp um ætlað hlutverk hans og 

þjónar því en augljós þáttur í hlutverki kvenlíkamans virðist vera að þóknast körlum 

sjónrænt (Bordo, 1989). Kvenleikinn sem gagnlegi líkaminn ber með sér er sá kvenleiki 

sem stuðlar helst að völdum en það virðist almennt vera á skilmálum karla og er þess 

vegna gagnrýniverður. Slíkur kvenleiki virðist valdefla einstaka konur, en á vafasaman 

hátt þar sem hann grefur samtímis undan þeim sem hópi til lengri tíma litið og 

endurframleiðir staðalmyndirnar sem skaða trúverðugleika kvenna og gera þeim 

erfiðara fyrir á opinbera sviðinu (Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Erfitt er þó að komast 

hjá þessu þar sem menning okkar sendir okkur þau skilaboð að nota líkama okkar í 

framleiðslu og endurframleiðslu kyngervis (Bordo, 1989) og að við gerum það á 

„réttan“ hátt til að hafa rödd í samfélaginu (Butler, 1990; Zamfirache, 2010). 

3.3.2. Keppni 

Almennt keppnisumhverfi sem segja má að lögmenn búi við í starfi sínu hafði blandað 

sér inn í hversdagslegt líf á vinnustaðnum, bæði á Borgum og Völlum. Á Borgum var í 

gangi keppni um besta föstudagskaffið. Eftir langan tíma af því að skipst var á að koma 

með brauðmeti og sætindi sem kaffimeðlæti á föstudögum hafði þetta þróast lengra 

og var orðinn hádegisverður. Myndir voru teknar af öllu og allt skráð og þegar að allir 

höfðu spreytt sig átti að velja sigurverarann. Ég var ekki nógu lengi á staðnum til að 

verða vitni að því. Á Völlum var samkeppnin líkamleg, bókstaflega. Hún snérist um að 

ná að lækka fituprósentuna sem mest. Þetta hafði verið mælt hjá öllum í janúar og svo 

átti að mæla aftur í apríl og krýna þá sigurvegarann. Ég missti sömuleiðis af því. Þessar 

vikur sem ég var á Völlum borðaði fólk víst hollar en oft áður og enginn tók lyftuna upp 

heldur gengu frekar upp stigann, en það voru þó nokkrar hæðir. Ferðirnar upp stigann 

voru líka taldar og fólk merkti við eftir hverja og eina. Það mætti ætla að almennri 

samkeppnisþörf lögmannanna væri svalað í starfinu en svo var greinilega ekki. Þetta er 

athyglisvert í ljósi ráðandi einstaklingshyggju nútímans og skyldunnar til að bæta sig 

stöðugt sem henni fylgir (Hilgers, 2013; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Rétt neysla 

skiptir líka almennt miklu máli (Ponterotto, 2016). Líkamar í góðu formi eru betri 

líkamar í kapítalísku, einstaklingshyggjunútímasamfélagi. Þeir neyta meira og eru færir 
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um að framleiða meira. Ponterotto kallar líkamann að þessu leyti farartæki fyrir 

hamingjuleit með neyslu (Ponterotto, 2016). Ég varð ekki vitni að neins konar keppni á 

Sundinu. 

Á Völlum virtust áhyggjur af holdarfarinu almennt fjarri körlunum, jafnvel þótt 

það væri keppni í gangi um að minnka fituprósentu. Karlarnir töluðu aldrei upphátt um 

slíkar áhyggjur og borðuðu reglulega ýmis sætindi. Ingunni var þó nokkuð tíðrætt um 

áhyggjur af seinni fitumælingunni, sérstaklega í ljósi þess að hún var áætluð skömmu 

eftir að hún kæmi heim úr fríi. Ása hafði líka nokkrar áhyggjur af kílóunum vegna 

súkkulaðimola sem voru í skálum hér og þar um stofuna. Hún var bara búin að starfa 

örfáa daga á lögmannsstofunni þegar hún fór að viðra þessar áhyggjur. Ég skildi hana 

vel enda hafði ég sjálf borðað nokkra mola á þeim tíma sem rannsókn mín á Völlum 

stóð yfir og var fegin þeirri tilhugsun að ástandið væri ekki til langframa. Á Sundinu 

heyrði ég ekki talað um að neinn væri í megrun en Sigríður og Magnea fóru mjög oft í 

ræktina í hádeginu og í spjalli yfir hádegisverðinum einn daginn sagði Helga frá því að 

hún vaknaði klukkan fimm á hverjum morgni og færi í ræktina fyrir vinnu. 

Í heimi lögmennsku er almennt stöðug samkeppni í gangi í starfinu. Ég átta mig 

ekki á því hvort eða hve margir sigrar, stórir eða litlir, unnust á Borgum og Sundinu á 

meðan ég var þar. Á Völlum var þó ekki hægt að komast hjá því að taka eftir slíku. Þar 

hékk bjalla miðsvæðis í skrifstofurýminu. Ég hafði ekki veitt henni neina athygli þangað 

til að Þórður kom inn einn daginn og hringdi henni. Það var sem sagt vaninn þegar 

einhver vann mál, þetta var sigurbjalla. Þegar bjallan glumdi týndist fólk að og Þórður 

fékk góðar viðtökur, klapp, hrós og spjallað var um málið. Málið sem hann vann var 

greinlega ekki stórt eða merkilegt, í það skiptið, og hann talaði um „ferð til fjár“ og 

„tímamótamál“ með húmor og kaldhæðni. Allir sigrar fengu þó sína athygli vegna 

bjöllunnar.  

3.4. Að klæða sig í valdið, eða ekki  

3.4.1. Kvenleiki sem valdefling 

Á Borgum var ræddur yfirvofandi viðburður sem lögmennirnir ætluðu að taka þátt í. 

Þær voru sammála um að þær ættu alls ekki að klæða sig „sætt“. Í viðskiptaheiminum 

sem nú er konum opinn mæta þær, sem og annars staðar, ströngum reglum um 
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ákveðið útlit (Bordo, 2008). Það er samt ekki nóg fyrir þær að vera grannar og 

kvenlegar heldur eiga þær líka að holdgera karlmennskutungumál og karlmennskugildi 

hins opinbera vettvangs, eins og sjálfsstjórn, ákveðni, áræðni og tilfinningalegan aga. 

Rétt hegðun og fullkominn líkami duga ekki ein og sér heldur þarf að hylja líkamann á 

viðeigandi hátt. Klæðnaður miðlar merkingu (Twigg, 2009). Kvenlíkamar eiga nú 

táknrænt að vera karllægir meðal annars með nútímalegri tísku og oft getur verið gott 

fyrir konur að klæða sig frekar karllægt. Dragtir sem minna að einhverju leyti á jakkaföt 

hafa huglæga tengingu við vald, sem getur verið gagnlegt (Twigg, 2007), en þær mega 

þó ekki fara of sterklega gegn kvenleikaskyldunni. Betra er að þær nái að „klæða sig í 

valdið“ upp að vissu marki en halda samt kvenlegu útliti sem þóknast körlum sjónrænt 

(Calefato, 2010). Kröfur slíks flókins nútímakvenleika eru strangar og 

mótsagnakenndar, jafnvel fáránlegar, en það er ekki nýtt að ætlast sé til að konur 

uppfylli ómögulega staðla (Bordo, 2008). Í atvinnulífinu virðast konur nú bæði eiga að 

vera sama hefðbundna konan en um leið líka einskonar „nýi karlinn“. Í því að vera 

grönn og bæla hungur sitt skarast hefðbundinn kvenleiki við þessa nýju kröfu um að 

konur holdgeri karllæg gildi sem opinbert rými felur í sér (Bordo, 2008).  Fyrirtæki eru 

nefninlega karllægar stofnanir þótt fólkið sem starfar þar sé nú af öllum gerðum 

(Connell, 2005). Fleiri karlar en konur ná almennt á toppinn í fyrirtækjum og 

stofnunum þar sem karllægni þeirra hefur áhrif á ráðningar, stöðuhækkanir og 

skiptingu starfa.  

Kvenlögmennirnir á Borgum klæddu sig flestar og oftast mjög kvenlega, það var 

helst Þóra og stundum Sonja sem klæddu sig á örlítið karllægari hátt. Kvenlegur 

klæðaburður var aldrei yfirdrifinn, ekki dúllulegur eða of kynþokkafullur, engar pífur, 

blúndur eða flegin hálsmál. Klæðaðurinn var kvenlegur en á alvarlegan hátt og enginn 

áhætta tekin með fagmennsku og trúverðugleika og engum reglum storkað. Kvenleiki 

og kvenleg hegðun er almennt besta leiðin til að öðlast viðurkenningu, samþykki og 

velgengni fyrir konur í vestrænni menningu (Bordo, 2008). Þetta er kaldhæðnislegt í 

ljósi þess að segja má að kvenleiki snúist um að konur takmarki sig og skilyrði. Það vakti 

athygli mína frá fyrsta degi að flestar kvenlögmannanna á Borgum voru nánast alltaf í 

mjög háhæluðum skóm. Þeir hefta og takmarka hreyfingar en slíkur klæðnaður er á 

mótsagnakenndan hátt líka oft skynjaður sem frelsandi og umbreytandi. Þannig geta 

höft og frelsi blandast eða ruglast saman (Bordo, 1989). 
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Karlarnir á Völlum töluðu aldrei um klæðaburð sinn eða lögðu á ráðin eða samhæfðu 

það hvernig þeir ætluðu að vera til fara eða hvað klæðnaður þeirra gæfi í skyn og 

hvernig hann gæti haft áhrif á stöðu lögmannsstofu þeirra. Þarna sést í hnotskurn 

hvernig karlar og konur í heimi lögmennsku búa við mjög mismunandi veruleika. 

Konurnar þurfa að hugsa um allt það sama og karlarnir gera en ofan á það bætist álagið 

af því að vegna vel sem konur í karlaheimi og það krefst vitundar og skipulagningar. 

Í sambandi við háu hælana hjá lögmönnunum á Borgum spurði ég mig hvers 

vegna þær klæddust þeim þar sem óþægindin eru augljós og þær hafa bæði tögl og 

hagldir á lögmannsstofunni. Mér datt fyrst og fremst tveir hlutir í hug. Sá fyrri er 

valdeflingin sem felst í kynþokka. Hún er þó ekki raunveruleg eða haldbær þar sem hún 

grefur samtímis undan þeim og skerpir á hugmyndinni um þær sem fyrst og fremst 

kynverur (Bordo, 2008; Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Sjónrænt má segja að konur séu 

meira aðlaðandi í augum karla í háum hælum. Þetta er ekki vegna hæðarinnar heldur 

breyta hælarnir líkamsstöðunni á þann veg að neðra bakið fettist sem þrýstir 

brjóstkassanum fram á við. Með öðrum orðum standa brjóst og rass meira út og eru 

því meira áberandi en annars (The Spine Health Institute.com, e.d.). Þetta er 

augljóslega eitthvað sem ætla má að karlmönnum myndi almennt líka. Með aukinni 

athygli á kvenleikann skerpist líka á þeirri huglægu tengingu sem kvenleikinn hefur 

sögulega við heimili og fjölskyldu frekar en atvinnulíf og lögmennsku (Zamfirache, 

2010). Svo má eflaust líka færa rök fyrir því að með háum hælum auki konur vald sitt á 

táknrænan hátt þar sem þær ná að mæta körlum augliti til auglitis, frekar en að þeir 

bókstaflega líti niður á þær eins og oft vill verða þar sem konur eru, oftar en ekki, lægri 

en karlar. Mér finnst bæði þessi svör þó ófullnægjandi þar sem ég horfði á þær klæðast 

háu hælunum á lögmannsstofu sem þær stjórnuðu og þar sem aðeins einn karl starfaði 

og hann var fullrúi og því valdaminni en allir eigendurnir. Það var heldur ekki það 

algengt að skjólstæðingar kæmu á fundi eða að aðrir utanaðkomandi ættu erindi á 

lögmannsstofuna. Þær völdu því klæðnað, bæði föt og skó, sem varla getur talist 

sérstaklega þægilegur þótt flesta daga sæju fáir eða engir þær nema hinir á 

lögmannsstofunni. Því finnst mér líklegasta skýringin þessi eilífi sýnileiki sem allir búa 

við og sjálfseftirlitið sem þessu fylgir (Bartky, 1988; Bordo, 1989; Gremillion, 2005). 

Engir karlar stjórna lögmannsstofunni, setja beinar reglur eða eru nálægir, en karlana 

þarf heldur ekki til þar sem konurnar eru eigin fangaverðir og eigið eftirlit. Á einhvern 
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ómeðvitaðan hátt finnst þeim þær mögulega brjóta nógu margar reglur með því að láta 

til sín taka á opinbera og karllæga sviðinu og virðast því hlýða eftir bestu getu öllum 

öðrum reglum sem feðraveldið hefur sett þeim. Hið karllæga augnaráð vakir stöðugt 

yfir (Ponterotto, 2016). 

Á Sundinu voru kvenlögmennirnir margir líka alltaf eða oftast í háum hælum en 

það voru öðruvísi skór, hællinn var lægri og skórnir flestir lokaðir sem þeir voru 

sjaldnast á Borgum. Það sama má segja um kvenlögmennina á Völlum. Almennt var 

þónokkuð um að kvenlögmenn klæddust flatbotna skóm á Sundinu og bæði Magnea og 

Unnur voru nánast alltaf í alveg flatbotna skóm. Þannig skó sá ég aldrei á nokkrum 

öðrum kvenlögmanni á neinni lögmannsstofanna. 

3.4.2. Litir og vald 

Einn daginn voru Berglind og Sonja, lögmenn á Borgum, á leið á einhvers konar 

viðskiptaþing og Sonja, sem hafði ætlað að vera í sterkfjólubleikum kjól, hafði 

steingleymt því um morguninn og komið öðruvísi og látlausar klædd. Hún var fegin að 

hafa allavega ekki komið í öllu svörtu. Sem þær ræddu þetta útskýrði Þóra fyrir mér 

hvaðan hugmyndin kom um að klæðast áberandi fötum þegar þær kæmu fram. 

Einhver þeirra hafði heyrt þekktan kvenkyns forstjóra halda erindi. Þær voru sammála 

um að þessi forstjóri hefði rutt marga brautina fyrir konur, væri vön því að vera eina 

konan og væri óhrædd við að láta til sín taka. Í erindinu sagði hún frá því að hún legði 

það í vana sinn að vera alltaf klædd á áberandi hátt. Þetta hafði byrjað á því að hún 

keypti sér skærbleikan og mjög áberandi jakka sem hún kallaði „Seðlabankajakkann“. 

Þar sem hún hélt erindið var hún líka klædd í mjög skærlitaðan jakka sem ekki var 

annað hægt en að taka eftir. Í þessu felst sú sögn að það, ekki bara má, heldur á að 

taka eftir henni og til þess þarf þor og sjálfstraust (Twigg, 2009). Að vera í daufum 

dempuðum litum gefur almennt frekar til kynna að ekki sé sóst eftir athygli.  

Kvenlögmenn á lögmannsstofunum þremur voru allar oftast í dökkum fötum. 

Þetta var þó ekki algilt og til dæmis virtist hvít eða ljós skyrta eða blússa fullkomlega 

leyfileg á meðan fátt annað svo ljóst sást. Almennt virtust svartar gallabuxur leyfilegar 

fyrir konur en ekki bláar. Ég sá einu sinni kvenlögmann í bláum gallabuxum, það var 

Ingibjörg á Völlum, og buxurnar voru mjög dökkbláar og snyrtilegar. Karlarnir voru hins 

vegar margir reglulega í bláum gallabuxum, bæði á Völlum og Sundinu. Mér sýndist 
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kvenlögmennirnir finna eitthvert vald í dökkum litum og almennum snyrtileika, eða 

kannski mátti bara minna út af bera hjá þeim vegna kyns þeirra og þess kastljóss sem 

þær, sem konur, virðast stöðugt undir (Ponterotto, 2016). Áður fyrr var svarti liturinn 

frekar tákn um að vekja ekki athygli eða sorg (Twigg, 2007). Nú er þetta breytt og 

svartur er frekar táknrænn fyrir að vilja vekja athygli og jafnvel fyrir drama. Svartur 

felur bæði í sér almennt vald og hefur, fyrir konur, líka tengsl við að vera kynferðislega 

aðlaðandi. Sterkir og skærir litir bera vott um að fólk vilji vekja athygli og hræðist það 

ekki. Mildir og mjúkir litir bera með sér ákveðna fagmennsku en hafa líka tengsl við 

kynhlutlaust útlit (Twigg, 2007).  

3.5. Líkur sækir líkan heim 

Á Borgum stjórnuðu konurnar í sameiningu og á jafnréttisgrundvelli. Þetta kemur ekki á 

óvart í ljósi þess að í stjórnunarstíl sem almennt er álitinn kvenlægur eru samskipti og 

samvinna hærra metin en í því sem kallað er karlægur stjórnunarstíll þar sem áhersla er 

frekar á markmið og árangur (Fox og Schuhmann, 2000; Gardiner og Tiggemann, 1999). 

Á Borgum funduðu eigendurnir einu sinni í viku og oftar ef þörf var á. Á Völlum varð ég 

ekki vitni að einum einasta fundi. Þegar ég spurði Rögnvald framkvæmdastjóra út í 

þetta sagði hann mér að eigendurnir hittust stundum á kvöldin til að fara yfir mál, en 

ég fékk ekki á tilfinninguna að það væri algengt. Á Sundinu var stuttur og óformlegur 

fundur um frekar léttvæg málefni einu sinni í viku, sem Ásthildur framkvæmdastjóri 

stjórnaði. Þetta var ekki bara fundur hjá eigendunum, heldur mættu allir fulltrúarnir 

líka, ólíkt fyrirkomulaginu á Borgum og ólíkt kvöldfundum eigendanna á Völlum. 

Raunar virtust fulltrúarnir mæta mun betur á fundina á Sundinu en eigendurnir, sem 

virtust ekki líta á mætingu á fundinn sem sérstaklega mikilvæga.   

Þar sem konur eru í minnihluta í atvinnugrein eru dæmi um að þær tileinki sér 

dæmigerðarn karllægan stjórnunastíl í þeirri viðleitni að styrkja stöðu sína í grein þar 

sem karlar eru ráðandi og öðlast, auka eða viðhalda trúverðugleika (Gardinger og 

Tiggeman, 1999). Til þessa virðist ekki hafa komið hjá kvenlögmönnunum á Borgum og 

það skýrist í þeirri staðreynd að þótt karlar séu enn talsvert fleiri og nokkuð ráðandi í 

lögmennsku á Íslandi eru konur nú um 30% lögmanna í Lögmannafélagi Íslands (fkl.is, 

e.d.) og hafa því náð lágmarksfjölda til að geta látið til sín taka (e. critical mass). Þegar 

konur eru lítill hluti heildarfjöldans, 15% eða færri, verða þær oft eins konar tákn (e. 
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token) kyns síns eða kyngervis frekar en almennir einstaklingar (Gardiner og 

Tiggemann, 1999). Kvenlögmennirnir á Borgum gátu sem sagt leyft sér að vera 

„kvenlægar“ og lýðræðislegri í stjórnunarstíl án þess að það kæmi niður á þeim þar 

sem konur í lögmennsku á Íslandi eru nú nógu margar. 

3.6. Aðgreining kynjanna – að taka sér pláss 

Á Borgum voru stórir skápar í anddyrinu en þeir voru ekki bara til að hengja upp 

yfirhafnir heldur geymdu kvenlögmennirnir bæði föt og skó í þessum skápum. Þær 

komu til dæmis oftast ekki á háhæluðu skónum sem þær klæddust á daginn, heldur 

biðu þeir tilbúnir í skápnum. Valdimar, eini karlinn á Borgum, hengdi upp í sér skáp, 

alveg eins skáp, gegnt konuskápnum. Þar var heldur tómlegra um að litast. Klósettin 

voru líka kynjaskipt og á kvennaklósettinu var þó nokkuð af dóti sem konur gætu þurft 

eða viljað nota, eins og dömubindi, túrtappar, handáburður, hársprey og fleira. Ég 

hætti mér aldrei inn á karlaklósettið til að gá hvað þar leyndist. 

Þar sem konur stjórna taka þær greinilega frekar pláss í almenna rýminu fyrir dót 

sem algengara er að konur noti, ef ekki einungis. Á Sundinu voru líka tvö klósett, annað 

fyrir konur og hitt fyrir karla. Á kvennaklósettinu var það sama uppi á teningnum og á 

Borgum – dömubindi, túrtappar og handáburður og fleira. Á Sundinu hengdu hins 

vegar allir af sér á inni á skrifstofunum sínum. Allir voru með snaga bakvið hurðina og 

þar hengdu þau ekki bara af sér heldur geymdu flestir eitthvað þar, eins og jakka og 

skó. Ég tók líka sérstaklega eftir því hversu persónulegar skrifstofurnar á Sundinu voru. 

Fólk hafði mikið, þó mismikið, af persónulegum munum á veggjum, í hillum og á 

borðum. Minna var um þetta á Borgum og Völlum. 

Á Völlum var kynjaskipt klósett eins og á hinum lögmannsstofunum en þar var ekkert 

konudót eða yfirleitt nokkuð dót. Á Völlum var líka skápur í almenningsrýminu þar sem 

fólk hengdi yfirhafnir og í honum hékk mikið af karlmannsskyrtum en ég sá engin 

kvenföt. Aðeins einn kvenkynsfulltrúi var í fullu starfi á Völlum, Hrefna, sem var í leyfi á 

þeim tíma sem rannsóknin fór fram. Hún skyldi þó eftir sig ummerki og nærvera hennar 

var til staðar en bara á skrifstofunni sem stóð auð í hennar fjarveru. Þar kenndi ýmissa 

grasa. Til dæmis voru þar tvenn skópör, bæði lokaðir svartir skór, aðrir háhælaðir en 

hinir ekki mjög. Á skrifborðinu var líka með varasalva, tyggjó, naglaþjöl og handáburður 

auk tveggja mynda af frægri Hollywoodstjörnu fyrri tíma. Konur virðast sem sagt síður 
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taka almennt rými undir hluti sem tilheyra þeim á lögmannsstofum þar sem karlar 

stjórna. Þær leyfa sér að taka almennt pláss fyrir dót sem þeim tilheyrir þar sem þær 

eru stjórnendur eða á meðal stjórnenda, samanber á Borgum og Sundinu, en ekki þar 

sem karlar einir stjórna, samanber á Völlum. Þetta er ekki skrítið í ljósi þess að konum 

er almennt leyfilegt að taka minna pláss í heiminum en karlar mega (Bordo, 1989; 

Dines, 2010; Gill, 2008). 

3.7. Femínismi: Mismunandi viðhorf 

3.7.1. Baráttunni ekki lokið 

Einn daginn í einhverju spjalli sagði Þóra við mig: „Já, guð, ég er sko ekki femínisti.“ 

Seinna, síðasta daginn minn á Borgum, sagði hún að þótt hún hefði aldrei verið nein 

kvenréttindakona væri hún búin að átta sig á því að þetta skipti máli - eins og hún 

orðaði það. Hún vildi að Hillary Clinton yrði frambjóðandi Demókrata til forseta 

Bandaríkjanna og ynni, en á þessum tíma var forvalið enn í gangi og valið stóð á milli 

Clinton og Bernie Sanders. Þóra var búin að átta sig á að það skiptir máli að konur sitji í 

valdastöðum. Það er einmitt mikilvægt að konur séu í valdasstöðum og sýnilegar, til 

dæmis sem fyrirmyndir (Chhuon og Hudley, 2010). Þótt Clinton hafi ekki náð kjöri eiga 

konur nú fulltrúa við völd víða um heim. Þær eru fjölmennar í atvinnulífinu og sitja í 

ýmsum valdastöðum en þetta þýðir ekki, frá femínísku sjónarhorni, að jafnrétti hafi 

verið náð og að baráttunni sé lokið (Zamfirache, 2010). Konur þurfa að taka jafn mikinn 

þátt og karlar á opinberum vettvangi, fjöldi þeirra sem láta til sín taka í valdastöðum á 

karllægum sviðum þarf að aukast til að stuðla að frekari breytingum og jöfnum völdum 

kynjanna í heiminum. Bæði viðhorf og staðamyndir breytast og geta breyst og nærvera 

valdamikilla kvenna stuðlar að því (Zamfirache, 2010). 

3.7.2. Ekki svo slæmar 

Flestir þeir skjólstæðingar sem ég sá og heyrði um á Borgum voru karlar. Vegna 

staðalmynda hefði mátt ætla að í karllægum geira eins og lögmennsku vildu einhverjir 

frekar skipta við karl en konu og hefðu minni trú á konum en körlum vegna gamaldags 

staðalmynda (Ogden o.fl., 2006). Fjöldi karlskjólstæðinga kvenlögmannanna kemur líka 

á óvart í ljósi þess sem áður hefur komið fram, það er að karlar vilja almennt frekar 
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heyra aðra karla fjalla um mikilvæg málefni (Zamfirache, 2010). Ég velti því þess vegna 

fyrir mér hvort margir skjólstæðinga Borga hafi verið í sérstaklega slæmum málum, 

verið nokkurn veginn vonlausir á að þeir gætu haft betur eða fengið sínu fram. 

Rannsóknir benda nefninlega til þess að konur séu líklegri til að fá tækifæri þegar 

staðan er sérstaklega slæm og litlu eða engu er að tapa en þá er þeim frekar leyft að 

spreyta sig (Kulich o.fl., 2007). Hvort sem þetta er rétt eða ekki þá hef ég allavega, eftir 

að rannsókn minni lauk, séð umfjöllun í fjölmiðlum um sigur ákveðins fyrirtækis í 

baráttu við annað þar sem ég vissi að það voru lögmenn frá Borgum sem sáu um málið 

fyrir sigurfyrirtækið. 

3.7.3. Forréttindi 

Í morgunkaffinu einn föstudaginn á Völlum kom fram að sonur Þórðar hafði átt að 

mæta í einhverju „stelpulegu“ á leikskólann þann daginn í tilefni af konudeginum. Þórði 

þótti þetta skrítið, vissi ekki hvernig hann átti að uppfylla þetta og sagði pirraður: „Æ, 

ég nenni ekki svona femínisma“. Það er auðvelt að nenna ekki þegar maður er einn af 

þeim sem finnur aldrei fyrir ákveðnu misrétti heldur tilheyrir forréttindahópnum. Það 

er dæmigert að vera blindur á eigin forréttindi og átta sig þess vegna ekki á þörf fyrir 

að baráttu fyrir breytingum og meðvitund, sama hversu litlar og smávægilegar 

aðgerðirnar eru (Coston og Kimmel, 2012; Levine-Rasky, 2011). Það er auðvelt að halda 

áfram að vera blindur á eigin forréttindi þegar maður tilheyrir þeim hópi sem ráðandi 

orðræða þjónar, gætir hagsmuna og viðheldur ríkjandi stigveldi (Foucault, 1977, Lykke, 

2010). Það er ekki skrítið að Þórði hafi þótt þetta asnalegt og þreytandi. Hann áttaði sig 

greinilega ekki á veruleikanum sem konur búa við, skildi þetta ekki og, í eigin 

forréttindablindu, trúði ekki á slíkt. Með orðum sínum var hann í raun að þagga niður 

þessar nokkuð meinlausu, femínísku aðgerðir og stuðlaði þannig að óbreyttu ástandi, 

eigin forréttindum og valdi (Kristín Björnsdóttir, 2010). 

3.7.4. Vitund um mikilvægi 

Í lok síðasta dagsins á Sundinu, þegar ég var að kveðja, kom Unnur til mín og fór að 

segja mér frá ýmislegu. Henni virtist liggja mikið á hjarta og hafa áttað sig á því að þetta 

væri síðasta tækifærið til að deila því með mér. Hún sagði mér að kvenlögmenn entust 

oftast styttra en karlar í bæði einstaka störfum og í stéttinni yfir höfuð. Hún sagði mér 
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líka að á mörgum lögmannsstofum væru margir karllögmenn og bara einn 

kvenlögmaður starfandi og þessari „táknkonu“ (mitt orð) væri oft skipt út. Þegar konur 

upplifa sig útilokaðar, að einhverju leyti, í kerfi sem karlar stjórna, aukast líkurnar á að 

þær yfirgefi greinina (Gardiner og Tiggemann, 1999). Þegar fáar konur eru til staðar á 

vinnustað eru líka meiri líkur á því að munurinn á þeim og körlum ýkist í hegðun þeirra 

og viðmóti annarra. Konur geta þannig einangrast frá aðalhópnum, körlum, þar sem 

þær skortir bæði formlegan og óformlegan stuðning. Þetta eykur enn á starfsálag á 

þær sem aftur eykur líkurnar á því að þær yfirgefi greinina (Gardiner og Tiggemann, 

1999). Við athugun, stuttu áður en ég skilaði ritgerðinni, kom í ljós að á þeim mánuðum 

síðan að rannsókn minni lauk hafði einn kvenlögmaður hætt á Sundinu og einn á 

Völlum. Enginn karllögmaður hafði hætt. Allir sömu lögmennirnir voru enn starfandi á 

Borgum. 

Unnur sagði mér líka að þegar hún útskrifaðist sem lögfræðingur hafi það aldrei 

hvarflað að henni að lögmannslífið ætti eftir að reynast henni erfiðara, sem konu, en 

það reynist körlum almennt. Sú hafi þó verið raunin. Nýútskrifuð hafi hún fussað yfir 

kynjakvótum en nú sé hún þeim almennt hlynnt. Hún sagði líka að oft væri lítill 

skilingur hjá eldri körlum í stéttinni á því að sækja þurfi börn í leikskóla og skóla og 

sinna þeim í veikindum enda séu þeir vanir því að eiginkonur þeirra sjái um slíkt. Þó 

hafi þessi sömu karlar upp til hópa verið mjög hlynntir því að karlar fengju líka 

fæðingarorlofsrétt og tækju meiri þátt í lífi og uppeldi barna sinna þar sem þeim finnst 

mörgum að þeir hafi misst að einhverju leyti af æsku barna sinna. Þetta sagðist Unnur 

hafa eftir eiginmanni sínum, sem var einnig lögmaður. En þótt þessum eldri 

karllögmönnum þætti jákvætt að karlar tækju meiri þátt í því sem tengist fjölskyldu, var 

staðan sú að í reynd tóku þeir því ekki mjög vel ef yngri karllögmenn fóru fyrr til að 

sækja börn eða voru heima þegar börn veiktust. Viðhorfin voru því einungis jákvæð í 

orði en ekki á borði. 

Unnur var sú eina af öllum kvenlögmönnunum á lögmannsstofunum þremur sem 

leitaði til mín til að segja mér eitthvað. Ef ég hefði oftar fengið á tilfinninguna að 

einhvern langaði að segja mér eitthvað eða ræða málin við mig, er talsvert líklegra að 

ég hefði tekið einhvers konar viðtöl. Í eitt annað skipti nálgaðist lögmaður mig og 

langaði greinilega að segja mér eitthvað. Það var Rögnvaldur á Völlum. Hann kom inn 

til mín fyrsta daginn minn á Völlum, lokaði dyrunum, settist og fór að segja mér frá 
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lögmannsstofunni og hvernig málum þar væri háttað. Þarna fékk ég það á tilfinninguna 

að hann væri að stýra mér og stjórna því hvaða mynd ég fengi af stofunni – „karlinn 

settist niður með konunni og sagði henni hvernig málin væru“. Þetta má mögulega 

kalla að hrútskýra (e. mansplaining). Þetta var allt mjög vinsamlegt. Hann vildi að ég 

fengi hans mynd af lögmannsstofunni og því sem þar gekk á og í hans huga var það 

eflaust „rétta“ myndin. Ég upplifði ekkert sambærilegt á hinum lögmannsstofunum. 

Annað sem gerðist á Völlum en ekki á hinum lögmannsstofunum var að ég fékk það á 

tilfinninguna að það væri verið að reyna að ganga í augun á mér, verið að gefa mér 

ákveðna og flotta, ef ekki fegraða, mynd af lífinu á lögmannsstofunni. Á Völlum var víst 

mánaðarlegur viðburður að manneskja úr atvinnulífinu kæmi í svokallað 

fimmtudagsspjall yfir hádegisverði. Ég var á staðnum í þrjár vikur og á þeim tíma var 

tvisvar sinnum fimmtudagsspjall. Rögnvaldur sagði mér að spjallið hefði fallið niður 

mánuðinn á undan og því verið tvisvar á svo stuttum tíma. Ég fékk það á tilfinninguna 

að þetta væri fyrir mig. Það styrkti mig í þeirri trú að báðir þessir gestir voru 

Alþingismenn, og ég var búin að gera skilmerkilega grein fyrir því að ég væri nemi í 

pólitískri mannfræði. Þegar það var hádegisspjall á fimmtudögum var líka 

hádegismatur í boði stofunnar og þar að auki var hádegismatur í boði stofunnar annan 

dag án þess að neitt sérstakt tilefni væri til. Mig grunar að þetta hafi verið oftar en 

venjulega, þótt ég telji það heldur ekki hafa verið einsdæmi eða bara fyrir mig gert. 
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4. kafli: Niðurstöður 

Þessi ritgerð fjallar um og er byggð á gögnum úr þátttökurannsókn á þremur 

lögmannsstofum. Rannsóknin stóð yfir í alls níu vikur sem skiptust jafnt niður í þrjár 

vikur á hverri lögmannsstofu. Á þeirri fyrstu, Borgum, voru konur í miklum meirihluta, á 

annarri, Völlum, voru karlar í miklum meirihluta og á þeirri þriðju, Sundinu, var 

kynjahlutfallið frekar jafnt. Markmiðið var að skoða pólitíkina í því persónulega, eða 

með öðrum orðum, skoða vinnustaðamenningu og hversdagslegt líf lögmanna með 

kynjabreytuna í forgrunni. Því hefur verið haldið fram að hið persónulega sé pólitískt 

(Randall, 1995) en ég vildi sjá hvernig það kæmi fram í vinnustaðasamskipum og greina 

valdajafnvægið. Ég vildi sjá hvar valdið lá og hvaða áhrif og afleiðingar það hafði. 

Rannsóknarspurningarnar sem ég vann út frá voru: Hefur kynjahlutfall áhrif á 

vinnustaðamenningu, vinnustaðsamskipti og andrúmsloft á lögmannsstofu og ef svo er, 

hvernig? Hefur kyn og kyngervi áhrif á persónulegt vald lögmanna og ef svo er, 

hvernig?  

Svörin við fyrri hlutum beggja þessara spurninga eru: Já. Kynjahlutfall hefur áhrif 

á vinnustaðamenningu, vinnustaðasamskipti og andrúmsloft á lögmannsstofu og kyn 

og kyngervi hefur áhrif á persónulegt vald lögmanna. Hvernig þetta lýsir sér er tekið 

saman í stuttu máli hér að neðan. 

 

Kvenlögmennirnir á lögmannssstofunum sem skoðaðar voru mættu að mörgu leyti 

flóknari veruleika en karllögmennirnir og örðugleikarnir, sem þær þurftu að vinna úr, 

voru fleiri. Á það sérstaklega við kvenlögmennina á Borgum sem áttu lögmannsstofuna 

og ráku hana án aðkomu karla í valdahlutverki. Þótt aðstæður væru jákvæðar fyrir þær 

að einhverju leyti, gerði þetta kvenlögmönnunum líka erfiðara fyrir. Þær gátu leyft sér 

að beita kvenlegum stjórnunarstíl í því hvernig þær stjórnuðu lögmannsstofunni og 

hvernig þær háttuðu öllu sem tengdist rekstrinum (Fox og Schuhmann, 2000; Gardiner 

og Tiggemann, 1999; Ogden o.fl., 2006). Þær þurftu hins vegar að hafa meira fyrir 

trúverðugleika og fagmannlegri ímynd út á við þar sem þær samræmdust ekki 
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frummynd stjórnanda og engir karlar voru í valdahlutverki á stofunni (Gardiner og 

Tiggemann, 1999; Kulich o.fl., 2007).  

Á Völlum, þar sem karlar voru í miklum meirihluta, virtust þeir litlar áhyggjur hafa af 

því hvernig hlutum þar var háttað eða af því hvernig þeir klæddu sig og höguðu sér. Þar 

sem þeir voru karlar samræmdust þeir fullkomlega staðalmyndinni af valdaaðilum 

(Bosse og Taylor, 2012; Gardiner og Tiggemann, 1999; Kulich o.fl., 2007). Ef einhverjum 

þeirra hins vegar skyldi hafa hentað kvenlægari vinnustaður með meiri samvinnu og 

persónulegum tengslum þá gæti honum hafa verið betur borgið starfandi annars 

staðar (Fox og Schuhmann, 2000; Gardiner og Tiggemann, 1999; Kulich o.fl., 2007). 

Stigveldið á Völlum var frekar skýrt, þótt allt væri á vinsamlegu nótunum. Þar var lítið 

um sýnilegt samráð og ráðfæringar og samskiptin almennt í lágmarki miðað við hinar 

lögmannsstofurnar. Ingunn móttökuritari skipti sköpum fyrir andann á stofunni. Hún 

var hjartað í góðu andrúmslofti þar og öllum almennum samskiptum. Án hennar tel ég 

að lögmannsstofan hefði ekki verið söm og ekki verið jafn góður vinnustaður. Ingunn 

kom einhvern veginn á jafnvægi og gæddi andrúmsloftið á stofunni hlýju og lífi. Þann 

tíma sem rannsóknin stóð yfir var eini kvenfulltrúinn sem var í fullu starfi á Völlum 

fjarverandi og þær sem voru í hlutastarfi voru ekki nógu mikið á staðnum eða of 

nýbyrjaðar til að setja mark sitt á stofuna. Ingunn var því eina viðvarandi kvenlega 

nærveran. Hún gaf karllögmönnunum, í krafti kyns síns og persónuleika, færi á að vera 

persónulegri og afslappaðari. Karlar tala frekar um tilfinningar og „mýkri“ málefni við 

konur (Crisp og Turner, 2010) og Ingunn talaði við þá um slíkt að því er virtist á 

áreynslulausan hátt. Segja má að jafnvægið sem ríkti á Völlum hafi verið viðkvæmt þar 

sem hlýr andi stofunnar hvíldi að miklum hluta á nærveru einnar manneskju. Þetta var 

ekki bara vegna kyns og kyngervis Ingunnar heldur líka, og jafn mikið, vegna 

persónuleika hennar. Ég tel ekki að hvaða önnur kona sem er hefði haft sömu áhrif og 

Ingunn hafði. Til að auka persónulega velsæld á lögmannsstofunni Völlum, og eflaust 

arðsemi líka, tel ég að það væri gott að fjölga konum meðal fulltrúa og helst líka bæta 

þeim í eigendahópinn. Þannig jafnast ekki bara kynjahlutfallið heldur líka valdahlutfallið 

og jafnvægið. 

Á Sundinu var jafnvægið nokkuð gott þótt konurnar væru aðeins rúmur 

fjórðungur allra lögmannanna og þriðjungur eigendanna. Við þetta bættist svo að 
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móttökuritarinn, bókarinn og skrifstofustjórinn voru allt konur sem gerði kynjahlutfallið 

og kynjajafnvægið enn meira. Ég tel kvenlögmennina þar sjálfkrafa hafa notið meiri 

trúverðuleika af tengslanetinu sem nærvera karllögmanna, og almennt fjölmennari 

lögmannsstofa, hafði í för með sér (Ogden o.fl., 2006). Ég tel sjáanlegt traust og tiltrú 

karllögmannanna, sem fólst í samvinnunni, líka hafa aukið almennan trúverðugleika 

kvenlögmannanna og þannig persónulegt vald þeirra. Auk þess efldi það ímyndina af 

sterku tengslaneti hjá kvenlögmönnunum, sem aftur jók almennt traust til þeirra 

(Ogden o.fl., 2006) og efldi þannig persónulegt vald þeirra. Þótt þær væru vissulega 

enn konur á karllægum vettvangi þurftu þær ekki að setja sér jafn strangar reglur, 

hvorki í hegðun né klæðaburði, og kvenlögmennirnir á Borgum. Þar sem 

kvenlögmennirnir á Sundinu unnu með körlum, á jafningjagrundvelli vissulega, en samt 

með þeim, þverbrutu þær ekki kyngervisreglur jafn harkalega og hefðu þær verið einar 

við stjórnvölinn eins og kvenlögmennirnir á Borgum voru. Kvenlögmennirnir á Sundinu 

virtust því síður mæta neikvæðni og glíma við aðeins minna flókinn veruleika en 

margar aðrar konur í karlaheimi gera (Bordo, 1989; Zamfirache, 2010). Þótt þær sem 

kvenlögmenn færu á svig við hefðbundin kyngervahlutverk gátu þær, með karllögmenn 

sér við hlið, frekar leyft sér afslappaðari klæðaburð og hegðun. Þetta breytti því þó ekki 

að þær sem kvenlögmenn gátu ekki leyft sér það sama og karllögmennirnir, til dæmis 

hvað klæðaburð varðaði. Allir kvenlögmennirnir, hvar sem þær störfuðu, lifðu og 

hrærðust augljóslega í kastljósi karllægs eftirlitsaugnaráðs sem vakti stöðugt yfir þeim 

(Ponterotto, 2016).  

Á Borgum settu kvenlögmennirnir sér strangari reglur en lögmennirnir á hinum 

stofunum gerðu. Vegna kyns þeirra og vegna þess að þær, verandi konur, ráku 

lögmannsstofu einar síns liðs mættu þær sérstaklega ströngum og mótsagnakenndum 

reglum (Bordo, 1989; Zamfirache, 2010). Þær þverbrutu kyngervareglur að nánast öllu 

leyti og þurftu því að sanna sig margfalt, bæði sem kvenlegar konur og sem trúverðugir 

lögmenn. 

Fólk á Sundinu virtist gera talsvert af því að ráðfæra sig við aðra. Bæði varð ég 

vitni að þessu almennt og svo tel ég að það að margir deildu skrifstofum hafa stuðlað 

enn frekar að þessu. Konurnar á Sundinu virtust nógu margar og hafa nógu mikil völd 

til að hafa áhrif á stjórnunarstílinn á lögmannsstofunni. Hann virtist ekki jafn kvenlægur 
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(með áherslu á samskipti og samvinnu) og á Borgum en talsvert meira svo en á Völlum. 

Á Sundinu voru vikulegir fundir sem framkvæmdastjórinn stjórnaði en þeir voru á 

léttum nótum og frekar um léttvæg málefni miðað við fundina á Borgum. Það verður 

að teljast líklegt að eigendurnir á Sundinu fundi líka einhvern tímann sín á milli en það 

var greinilega ekki oft þar sem ég varð ekki vör við neitt slíkt og heyrði aldrei minnst á 

þannig fundi. 

Til að hafa völd og rödd í samfélagi eða á vinnustað þarf að hafa aðgang „að 

borðinu“ (Butler, 2009). Á vikulegum fundum á Borgum kom í ljós að kvenlögmennirnir 

sátu saman „við borðið“. Þær komu allar „að borðinu“ bæði bókstaflega og táknrænt, 

hlið við hlið sem jafningjar. Þótt fulltrúarnir tækju ekki þátt í þessum fundum og hefðu 

því ekki þann aðgang „að borðinu“, virtust almenn samskipti mikil og náin, þeir 

almennt vinna náið með eigendunum og vera óhræddir við að ræða mál og ráðfæra sig 

við þá. Vikulegir fundir á Sundinu voru ætlaðir öllum lögmönnum þar bæði fulltrúum 

og eigendum. Fulltrúarnir voru þó duglegri að mæta en eigendurnir. Allir höfðu aðgang 

„að borðinu“ og tækifæri til að bera upp spurningar, setja fram skoðanir sínar og 

almennt hafa áhrif. Auk þess var, eins og áður hefur komið fram, almennt lifandi 

andrúmsloft á Sundinu og mikið um að fólk spjallaði og ráðfærði sig við hvert annað. Á 

Völlum var enginn vikulegur fundur og mjög lítið virtist vera um að fólk ynni saman eða 

ráðfærði sig við hvert annað. Rögnvaldur framkvæmdastjóri sagði mér að eigendurnir 

fjórir funduðu stundum á kvöldin. Fulltrúarnir höfðu því engan aðgang að þessum 

fundum. Þeir höfðu því engan aðgang „að borðinu“ og þannig lítið tækifæri til að segja 

skoðun sína og hafa áhrif.  

Hlý og mikil samskipti á Borgum gerðu starfsandann góðan og afslappaðan. Þetta 

á þó við innan lögmannssstofunnar. Starfsandinn, viðhorfin og andrúmsloftið sem 

kvenlögmennirnir mættu utan stofunnar var, miðað við það sem ég heyrði, augljóslega 

ekki jafn hlýtt og afslappað. Þar þurftu þær að berjast fyrir sínu að öllu leyti, 

sérstaklega hvað varðar virðingu og trúverðugleika. Á Völlum voru ekki hlý og mikil 

samskipti milli lögmannanna, þótt þau væru vingjarnleg, og starfsandinn almennt 

svolítið stífur og ópersónulegur. Þetta á við innan lögmannsstofunnar. Starfsandinn, 

viðhorfin og andrúmsloftið sem karlarnir mættu utan stofunnar hefur hins vegar verið 

annað. Þar sem ég heyrði aldrei minnst á þetta einu orði geri ég ráð fyrir því að þar hafi 
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ekki verið um að ræða neina örðugleika til að tala um, enda ekki við því að búast. 

Karllögmenn hafa, í krafti kyns síns, sjálfkrafa einhvern trúverðugleika og upplifa 

ákveðna virðingu, sem frum- og staðalmynd valdaaðila (Gardiner og Tiggemann, 1999; 

Kulich o.fl., 2007), ólíkt kvenlögmönnunum almennt, og sérstaklega þeim sem fara á 

einkar áberandi hátt gegn kyngervisskyldu eins og á Borgum. Karllögmennirnir höfðu 

því, í krafti kyns síns, meira vald en kvenlögmennirnir og það án nokkurrar fyrirhafnar. 

Karllögmennirnir á Sundinu mættu væntanlega sama viðmóti og karllögmennirnir 

á Völlum, en kvenlögmennirnir á Sundinu mættu ekki jafn flóknum raunveruleika, að 

virtist, og kvenlögmennirnir á Borgum. Mér virðist því að það sé jákvæðast fyrir bæði 

kven- og karllögmenn að starfa á lögmannsstofu með nokkuð jafnt kynjahlutfall, þó 

ástæðurnar fyrir þessu séu ekki þær sömu fyrir karlana og konurnar. Þar sem 

kynjahlutfall er nokkuð jafnt virðast allir geta verið aðeins afslappaðari og fá að lifa, 

hrærast og starfa í andrúmslofti sem almennt stuðlar að velgengni og vellíðan allra. 

Jafnara kynjahlutfall virðist því vera jákvætt fyrir bæði karllögmenn og kvenlögmenn. 

Hvað karllögmenn varðar skiptir þetta meira máli fyrir þá inni á vinnustaðnum, þar sem 

þeir glíma ekki, eða síður, við vandamál út á við. Fyrir kvenlögmennina skiptir þetta 

meira máli út á við, þar sem þær glíma ekki, eða síður, við vandamál inni á 

vinnustaðnum. Á lögmannsstofu með lögmenn af báðum kynjum njóta 

kvenlögmennirnir góðs af því að hafa sjálfkrafa meira almennt traust út á við. Þetta 

gerist líka frekar sjálfkrafa vegna jákvæðrar ímyndar og styrkingar tengslanetsins sem 

gerist nokkuð ósjálfrátt með nærveru karla á lögmannsstofunni. Það gæti því 

hugsanlega verið jákvætt fyrir reksturinn á kvenlögmannastofunni Borgum að hleypa 

fleiri karllögmönnum inn á stofuna, og mögulega í eigendahópinn, þar sem jafnara 

kynjahlutfall getur haft jákvæð áhrif á rekstur fyrirtækja (Sibert, 2010). Það væri svo 

hugsanlega betra fyrir vellíðan og hagsæld karllögmannanna á Völlum að hleypa 

kvenlögmönnum í eigendahópinn og fjölga þeim meðal fulltrúa, hækka almennt hlutfall 

kvenna og veita þeim vald á lögmannsstofunni. Almenn hagsæld starfsmanna gæti 

jafnvel haft jákvæð áhrif á reksturinn  

Þessar niðurstöður byggja á forsendum ríkjandi karllægs kynjakerfis, þar sem 

eðlishyggja og staðalmyndir geta grafið undan konum og gert þeim erfitt fyrir (Bordo, 

1989; Gardiner og Tiggemann, 1999; Zamfirache, 2010). Þetta kerfi sníður körlum þó 
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líka þröngan stakk. Í því er körlum gert erfiðara um vik að vera „mjúkir“ sé sá gállinn á 

þeim, rétt eins og konum er gerð skylda til að vera „mjúkar“, hvort sem þeim hentar 

það eða ekki. Ef þetta væri öðruvísi ættu karlar auðveldara með að tala hver við annan 

um tilfinningar og „mjúk“ mál og konur væru ekki síður trúverðugar en karlar bara 

vegna kyngervis þeirra. Í öðruvísi kerfi væri mjúkt ekki endilega neikvætt og gæti 

jafnvel falið bæði í sér mýkt og hörku, alveg eins og bleiku „stelpudrykkirnir“ hans 

Helga, sem svo kom í ljós að voru „grjótharðir“. Kannski er allt í raun margrætt, eða 

getur verið það, og hefur kannski allt aðra vídd eða meiri dýpt en blasir við. Rétt eins og 

karlmennska sem er kvenkynsorð og kvenleiki sem er karlkynsorð og tvíhyggjupörin 

mjúkt/hart, bleikt/blátt. Ég tel að stuðla þurfi að því að mörk þessarra tvíhyggjuflokka 

séu gerð óskýr og almennri tvíhyggjuhugsun storkað þar sem ekkert er oftast jafn 

einfalt og það kann að virðast í fyrstu. Eða kannski snýst þetta frekar um að breyta 

gildismatinu svo mjúkt og bleikt séu á pari við hart og blátt – ekkert verra heldur bara 

öðruvísi, eða annað sem felur ekki í sér sama stigveldið. Nálgast þyrfti þessa baráttu úr 

öllum áttum og þar eru fjölmiðlar miðlægir. Þeir geta verið verkfæri til breytinga en 

þeir geta líka stuðlað að og viðhaldið óbreyttri stöðu (Manderson, 2010). Fjölmiðlar 

geta endurspeglað almenn viðhorf samfélagsins eða opnað augu fólks fyrir einhverju 

nýju og breytt skoðunum. Þar sem kyn kvenna og líkami virðist almennt lenda í 

forgrunni (Bordo, 2008; Zamfirache, 2010) myndi það stuðla að almennri velsæld 

kvenna að pólitísk orðræða um kvenlíkamann gagnaðist konum og til dæmis varpaði 

ljósi á og gagnrýndi lúmskar og oft mótsagnakenndar félagslegar reglur sem þær lúta 

(Bordo, 1989). Bordo (1989) segir að æskilegt sé að hverfa frá hugmyndinni um vald 

sem eitthvað sem einn hópur hefur og beitir gegn öðrum, frekar þurfi að hugsa um 

vald sem kerfi eða tengslanet aðgerða sem viðheldur ríkjandi kynjakerfi. Sleppa þurfi 

einfaldri og eðlislhyggjulegri tvíhyggjuhugsun þar sem fólk er annað hvort viðföng og 

eða gerendur. Bordo (1989) segir að þörf sé á orðræðu sem gerir konum kleift að bera 

kennsl á og storka öflum sem hafa þau áhrif að þær sem veikari hópurinn, ánetjast eða 

flækjast inn í kerfi þeirra afla sem viðheldur undirokuninni.  

Einhvern tímann heyrði ég því fleygt að í táknrænum fótboltaleik feðraveldis 

væru konur ekki hitt liðið heldur boltinn. Þetta hefur eflaust einhvern tíman verið góð 

samlíking en ég tel þetta ekki eiga við í dag. Nú væri frekar hægt að segja að konur séu 

hitt liðið. Aðbúnaður liðanna virðist mér þó talsvert ólíkur. Á meðan karlarnir klæðast 
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íþróttagalla og fótboltaskóm eru konur fastar í þröngum, stuttum kjól og háhæluðum 

skóm. Til að segja það alveg hreint út, þá eiga þær engan veginn sama séns í leiknum 

og karlarnir. 
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