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Útdráttur 

Ritgerð þessi leitast við að skoða samfélagslegar hindranir sem konur mæta í viðleitni 

sinni til þess að klífa metorðastigann. Svo virðist sem að ýmsar félagslegar mótaðar 

hugmyndir séu við lýði sem móta það hvernig horft er á konur annars vegar og karla hins 

vegar. Í gegnum tíðina hefur gjarnan verið dregin upp sú mynd af karlmönnum að þeir 

séu áhættusæknir og fljótir að taka ákvarðanir á meðan konur hafa verið birtar sem 

varkárari og ábyrgari. Þetta hefur verið sett fram undir formerkjum eðlishyggjunnar, en 

samkvæmt því eru konur taldar betri uppalendur. Konur hafa þó sótt í auknum mæli út á 

vinnumarkaðinn, sé litið á málin í sögulegu samhengi. Kynjakvóti á stjórnir fyrirtækja 

hefur nýlega verið settur á hér á landi og verða viðhorf til hans skoðuð og mögulegir kostir 

og gallar. Í lok ritgerðarinnar verður annars vegar fjallað um það hvernig það er fyrir konur 

að feta fyrstu skrefin innan rýma sem hafa algjörlega verið ráðandi af körlum og tek ég 

þar sem dæmi Margaret Thatcher og Hillary Clinton. Síðan verður skoðuð möguleg leið í 

anda nýfrjálshyggju til að hjálpa konum að ná lengra innan vinnumarkaðarins.   
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Inngangur 

Á sama tíma og ég rek fjögra manna heimili og er að ljúka háskólanámi, þá tekur á að lesa 

greinar um hvernig konur á vinnumarkaðnum virðast ekki vera að ná eins langt innan 

fyrirtækja eins og karlkyns vinnufélagar þeirra. Ísland er búið að vera númer eitt í úttekt 

Alþjóðaefnahagsráðsins (World Economic Forum, 2016) yfir þau lönd sem er með 

jafnasta kynjahlutfallið frá árinu 2008. Samtals eru 132 ríki á þessum lista en við gerð 

listans er tekið mið af mörgum sviðum samfélagsins, til dæmis stjórnmálum í landinu, 

menntamálum og atvinnumálum. Vitandi það að Ísland er númer eitt yfir heiminn í 

jafnréttismálum, þá tekur það ennþá meira á að lesa um hvernig konur virðast ekki vera 

ná eins langt innan vinnumarkaðarins. 

Þegar nýjustu tölur Hagstofunnar (Hagstofa Íslands, á.á.) eru skoðaðar, þá kemur í 

ljós að árið 2015 voru framkvæmdastjórar í landinu alls 12.021, af þeim voru 9.393 

karlkyns og einungis 2.628 konur. Hlutföllin á milli kynjanna eru svipuð þegar skoðaðir 

eru stjórnarmenn fyrirtækja og stjórnarformenn. Ég skil það mæta vel að erfitt sé að 

tvinna heimili og starfsframa saman, en af hverju virðast karlkyns starfsmenn eiga 

auðveldara með að ná frama en starfsystur þeirra? Flest heimili eru rekin af tveimur 

foreldrum og flest fyrirtæki eru ekki háð þeim líkamlegum kröftum sem karlar eru 

almennt taldir hafa fram yfir konur.  

Í þessari ritgerð ætla ég að skoða hvaða samfélagslegu þættir hafa áhrif á það hversu 

langt konur ná innan vinnumarkaðarins og hvernig stendur á því að stígurinn að æðstu 

stöðum vinnumarkaðarins er þyrnum stráður þegar konur fara hann. Markmið 

ritgerðarinnar er að kortleggja hvernig kynjaðar staðalímyndir viðhalda sér í samfélaginu. 

Til þess skoða ég efnið út frá hugmyndum um eðlishyggju kynjanna (Bordo, 1999). Í seinni 

tíð hafa örar breytingar átt sér stað á vinnumarkaðnum og konur hafa verið að sækjast í 

auknum mæli eftir stjórnunarstöðum innan vinnumarkaðarins. Ég nota kenningu Puwar 

(2004) um innrás í nýtt rými (e. space invaders) til að skilja hvernig vinnuumhverfið bregst 

við því að núna eru konur komnar í rými þar sem þær voru ekki áður. Þessi kenning getur   
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hjálpað okkur við að skilja af hverju erfiðara er fyrir konur að ná frama á vinnumarkaði en 

á sama tíma að standa undir þeim kröfum að vera „góðar“ mæður.  

Þegar ég skoða fjölskylduaðstæður mínar, þá líður mér eins ég og maðurinn minn 

séum að keyra saman út í lífið en séum föst í þeim hjólförum sem samfélagið hefur í 

gegnum aldirnar búið til fyrir okkur. Um leið og börnin komu inn í fjölskylduna okkar, þá 

vorum við frá fyrsta degi sett í fyrirfram ákveðin hlutverk sem við áttum að leika á réttan 

hátt og í raun gátum við lítið breytt þeim. Þótt margt hafi breyst með kynslóðaskiptum, 

þá standa ákveðin félagsleg hlutverk í stað innan veggja heimilanna hvað varðar 

ábyrgðastöður.  

Þessi fyrirfram mótuðu hlutverk eru oft á tíðum móðurinni ekki til framdráttar ef hún 

vill komast langt á vinnumarkaðnum. Samfélagið ræður að miklu leyti hversu vel konum 

gengur, því erfitt er að brjóta niður þá veggi sem fyrir eru. Áður en ég átti börn þá hefði 

ég aldrei skilið konur sem barma sér yfir þessu sama og ég, enda er árið 2017 og jafnrétti 

er nánast náð hér á Íslandi. Hér undirstrika ég orðið nánast, því jafnrétti er einungis 

nánast náð, því er ekki náð og það er ennþá langt í land að því verði náð að fullu, ef ekki 

verður haldið áfram að berjast fyrir því. Á meðan samfélagið leggur það á herðar kvenna 

að sjá um flesta þá þætti sem gerast innan veggja heimilanna, verða konur að vinna 

harðar að því að ná lengra í atvinnulífinu. Þessi ritgerð gefur ekki mynd af öllum mæðrum, 

þar sem þær hafa ekki allar sömu stöðu sé litið til félagslegra og hagrænnar stöðu jafnt 

sem kynhneigðar. Í ritgerðinni er því verið að talað um mæður í gagnkynhneigðu 

sambandi og í efri stéttum samfélagsins hér á Íslandi.  

Tel ég að mikilvægt sé að skoða hvernig valdamisræmi kemst á. Foucault (1977) 

útskýrir hvernig ákveðnar hugmyndir fá meira vægi en aðrar þegar hann skýrir hvernig 

valdamisræmi kemst á. Ákveðnar raddir virðast fá meira rými til að skilgreina hvað er 

ásættanlegt og hvað ekki í kynjaverkaskiptingu á vinnumarkaði. Ég nota því kenningar 

Edward Ardener (Ardener, 1975) um þöggun kvenna. Til þess að hlustað sé á konur þurfa 

þær að notast við ráðandi hugmyndir sem eru til staðar á vinnustaðnum. Sú ímynd er oft 

á tíðum mótuð af þeim einstaklingum sem hafa verið á vinnumarkaðnum lengst, sem 

oftast nær eru karlar. Rannsókn Kristínar Loftsdóttur og Helgu Björnsdóttur (2015) sýnir 

fram á að til að ná langt er ætlast til þess að karlmenn séu áhættusæknir á meðan konur 

eru varkárari og ná því ekki jafn langt þar sem að þær taka sjaldnar áhættur. Ég velti því 
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fyrir mér hvort konur þurfi að taka upp karllæg gildi til að ná lengra innan 

vinnumarkaðarins og gera lítið úr kvenleika sínum.  

Í fyrsta kafla mun ég að útskýra fræðirammann sem ég notast við til að nálgast 

viðfangsefnið sem byggt er á feminískum kenningum. Kynjamannfræði hefur leitast við 

að færa fram skýringar á jaðarsetningu kvenna, þar sem að ýmsar hugmyndir virðast ýta 

undir það að konur séu eftirbátar karla. Hér er mikilvægt að vera meðvitaður um muninn 

á kyni og kyngervi, líffræðilegu kyni annars vegar og félagslegri hugmynd um kyngervi 

hins vegar (Strathern, 1988). Í síðari hluta kaflans útskýri ég hvernig hugmyndir samfélaga 

um hlutverk kynjanna hafa áhrif á það hversu langt konur ná innan vinnumarkaðarins. 

Konur hafa í gegnum tíðina þurft að berjast fyrir sínu og jafnvel þurft að standa sig 

afburðavel til að sanna sig í stöðum sem konur hafa ekki verið í áður. 

Annar kafli greinir frá vinnumarkaðnum og hvernig konur hafa haldið uppi baráttu í 

áraraðir til þess að vera metnar á við starfsbræður sína (Sigríður Matthíasdóttir og 

Þorgerður Einarsdóttir, 2013). Fyrst er fjallað um baráttuna sem hefur staðið yfir hér á 

Íslandi í áraraðir. Hún einkenndist lengi vel af orðræðu um sérstöðu kvenna, sem ég tengi 

við eðlishyggju, en hefur breyst á seinni tíð yfir í það að jafnræði eigi að ríkja á milli 

kynjanna. Ísland er með hæsta hlutfall vinnandi mæðra á móti fjölda barna sem þær eiga. 

Samt sem áður virðast konur ekki komast í æðstu stöður fyrirtækja. Ég skoða síðan nýja 

lagasetningu um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja og hvernig það hefur breytt stöðu 

kvenna á vinnumarkaði. Þær gagnrýnisraddir hafa heyrst að verið sé að hlunnfara karla 

sem mögulega hefðu geta verið hæfari en þær konur sem koma í staðin fyrir þá.  

Þriðji kafli skiptist í tvennt. Annars vegar fer ég yfir dæmi um það hvernig konur hafa 

þurft að spila eftir fyrirfram mótuðum leikreglum, til dæmis þegar þær hafa reynt að ná 

kjöri til forseta. Nefni ég dæmi um Margaret Thatcher og Hillary Clinton og muninn á þeim 

aðferðum sem þær beittu í kosningabaráttu sinni. Þær virtust báðar vera meðvitaðar um 

kyn sitt og hvernig aðferðum þær ættu að beita til að ná langt. Jafnvel þótt að sú 

síðarnefnda hafi ekki náð að brjóta það glerþak sem fyrir var, þá var hún mjög nálægt því. 

Ég varpa fram spurningum um það hvort að hugmyndir um eðlishyggju verði meira 

áberandi þegar leitað er til kyns til að uppfylla stöðu en ekki hæfni. Í síðari hluta þriðja 

kafla skoða ég nýstárleg leið sem hefur verið sett fram til að hjálpa konum til að uppfylla 

allar kröfur samfélagsins. Erfitt er að hafa allt, fjármuni, starfsframa og hinn fullkomna 
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maka, þar sem að hin líffræðilega klukka tifar stöðugt hjá konum. Greini ég þar frá nýrri 

stefnu innan nokkurra stórfyrirtækja sem leitast við að koma til móts við konur sem vilja 

hafa allt (e. have it all), fjármagn, fjölskyldu og starfsframa (Petropanagos, 2010; Zoll, 

Mertes, Gupta, 2015). Nýjar leiðir í læknisvísindum geta mögulega hjálpað þeim að fresta 

barneignum til lengri tíma. Velta má því fyrir sér hvort að þessar nýju leiðir stuðli ekki 

áfram að jaðarsetningu kvenna (Petropanagos, Cattapan, Baylis, Leader, 2015). Enda ég 

síðan kaflann á að ræða Lean in, bók sem Sheryl Sandberg rekstrarstjóri stórfyrirtækisins 

Facebook gaf út til að hjálpa konum að ná langt á vinnumarkaðnum. Undirliggjandi 

orðræða í bók hennar er að konur eigi að vera duglegri að halla sér upp að karlamenningu 

fyrirtækja. Vísar titill þessarar ritgerðar í þá samfélagslegu hugsun að konur þurfi 

einfaldlega bara að vera duglegri.  

 Loks greini ég frá niðurstöðum og sýni þar fram á að þó aðgangur kvenna sé að öllu 

jöfnu meiri en áður fyrr, þá mæta þær samt sem áður kynbundnum hindrunum í átt að 

frama. Einstaklings miðaðar leiðir geta virst við fyrstu sín mjög skilvirkar eins og til dæmis 

frysting líffræðilegra eggja en leiða má hugann að því hvort að þær séu í raun gagnlegar 

fyrir konur. Virkja þarf allt innvið samfélagsins til að jafnrétti á vinnumarkaðnum eigi að 

nást.  

1 Kyn og mannfræði 

Mannfræði leitast við að skoða allt sem viðkemur manninum í heild sinni, annars vegar 

sem lífveru og hins vegar sem félagsveru. Mannfræði skoðar í raun allt sem viðkemur 

mannkyninu (e. homo sapiens) og er kyn þar engin undantekning (Moore, 1988). 

Mannfræði kom fyrst fram sem vestræn fræðigrein þar sem leitast var við að lýsa 

samfélögum sem mannfræðingum þess tíma þóttu framandi og gjarnan landfræðilega 

fjarlæg (Hammarsley og Atkinson, 2007). Þegar mannfræði kom fyrst á sjónarsviðið var 

rannsakandinn í flestum tilvikum karlmaður þegar athafnir kvenna voru rannsakaðar 

(Lewin, 2006). Mismunandi var hvernig hann fór að því og í mörgum tilvikum talaði hann 

jafnvel aldrei við konurnar sjálfar, heldur fór eftir fyrirfram ákveðnum hugmyndum sem 

hann sjálfur hafði um konur (Moore, 1988: 1-3). Með þessu móti var konum ekki gefin 

rödd innan etnógrafíu (Moore, 1988: 3). Etnógrafía er lokaniðurstöður 
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vettvangsrannsóknar mannfræðinga. Í etnógrafíu ættu lesendur að geta lesið um 

vettvangsrannsókn mannfræðings með nokkuð nákvæmum hætti (Hammersley og 

Atkinson, 2007). 

Kvennamannfræði (e. anthropology of women) kom fram á sjónarsviðið í byrjun 

áttunda áratugs 20. aldar. Fram að því höfðu konur verið heldur ósýnilegar í skrifum 

mannfræðinga. Þær höfðu einna helst birst í skrifum karlkyns mannfræðinga sem voru 

ráðandi innan fræðigreinarinnar þess tíma. Þar birtust þær einungis sem hluti af 

samfélagsheildinni en ekki með áherslu á konurnar sjálfar (Moore, 1988). Í 

kvennamannfræði voru áherslurnar á sjónarhorn kvenna sem höfðu verið ósýnileg fram 

að því (Moore, 1988). Kvennamannfræði hefur tekið miklum breytingum í gegnum árin. 

Áherslan hefur færst frá því að gera konur sýnilegri innan fræðanna yfir í það að í að 

rannsaka kyngervi. Mannfræðingar fóru að átta sig betur á því að kyngervi er ekki 

meðfætt og því þyrfti að skoða samfélög bæði út frá kyni og kyngervi einstaklinga og í 

framhaldi af því mótaðist mannfræði kyngervis (e. anthropology of gender) (Lewin, 2006). 

Loks mótaðist mannfræði kyngervis yfir í kynjamannfræði (e. feminist anthropology) sem 

var þá orðin blanda að þessu tvennu og lagði áherslu á jafnrétti kynjanna (Lewin, 2006). 

Konur hafa því alltaf verið til staðar innan mannfræðinnar en ekki alltaf út frá þeim 

sjálfum.  

Þær merkingar sem konur leggja í gjörðir sínar fengu ekki alltaf að líta dagsins ljós, 

þar sem framsetning fræðimanna, sem oftar en ekki voru karlmenn, fékk oft á tíðum 

meira vægi. Frá þessu skýrði Shirley Ardener (1975) í bók sinni Perceiving women. Titill 

bókarinnar er tvíræður. Hann vísar annars vegar í þá merkingu sem konur leggja í gjörðir 

sínar og hins vegar í það hvernig fræðimenn draga upp mynd af þeim. Ardener benti á 

mikilvægi þess að rödd kvennanna sjálfra, sem voru rannsakaðar innan mannfræðinnar, 

fengi aukið vægi innan fræðanna, jafnt sem innan samfélagsins í heild sinni (Ardener, 

1975). Fræðimenn höfðu oft á tíðum ekki veitt konum og öðrum minnihlutahópum þá 

athygli sem þeir áttu skilið, þar sem fræðimenn skoðuðu gjarnan konur út frá eigin 

sjónarmiðum. Þau sjónarmið hafa oft borið með sér karllæga slagsíðu (Lewin, 2006). 

Edwin Ardener (1975) útskýrir hvernig samfélög er mótuð af ráðandi hópi hvers 

samfélags. Þar sem samfélagsleg viðhorf mótast af skoðunum ráðandi hópsins, þá getur 

það haft þau áhrif að víkjandi hópar sem hafa ólíka sýn á samfélagið hafa ekki sömu rödd 
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og ríkjandi hópurinn. Þetta hefur þau áhrif að skipulag samfélagsins hentar ekki minna 

ráðandi hópnum og raddir þeirra fá því ekki að njóta sín sem skildi. Til þess að víkjandi 

hópurinn, í þessu samhengi konur, nái langt og fái rödd í samfélaginu, þá þarf hann að 

aðlaga sig að ríkjandi hópnum samkvæmt Ardener (1975). Konur eru því samkvæmt 

kenningu Ardener (1975) þaggaður hópur í samfélaginu.  

Við þessar aðstæður fær annar hópurinn forskot í samfélaginu sem erfitt getur reynst 

fyrir víkjandi hópinn að laga sig að. Með öðrum orðum þá hafa konur þurft að aðlaga sig 

karllægum gildum til að fá rödd í samfélaginu. Ellen Lewin (2006) kemur inn á það í bók 

sinni hversu mikilvægt það sé að rannsaka konur í meiri mæli, en það fóru mannfræðingar 

að gera í kringum 1990. Margt lá því að baki. Til dæmis virtist hafa verið litið svo á í 

gegnum söguna að karlmaðurinn væri viðmiðunarkynið á meðan konur væri hitt kynið 

eða aukakynið. Með auknum rannsóknum á konum komust mannfræðingar að því að 

kyngervi getur verið margbreytilegt. Til þess að skilja af hverju konur hafa ekki náð jafn 

langt á vinnumarkaðnum í dag eins og karlkyns starfsfélagar þeirra, þá er mikilvægt að 

skoða ástæðurnar fyrir stöðluðum hugmyndum sem liggja að baki kynjaskiptingar. Fyrst 

er mikilvægt að útskýra muninn á milli kyns og kyngervis. Kyn vísar í þá líffræðilegu 

staðreynd að vera fædd/ur með ákveðin æxlunarfæri og út frá því hefur samfélagið gefið 

einstaklingunum kyn, kona eða karl. Kyngervi vísar síðan í hina félagsbundnu mótun 

samfélagsins um það hvernig einstaklingur eigi að haga sér samkvæmt sínu kyni (Connell, 

2000: 18).  

Le Fontain (1981) taldi okkur eiga það til að líta á muninn á körlum og konum einungis 

út frá líffræðilegu kyni, en raunin væri sú að kyn segði ekki allt um það hver við værum. 

Það má sjá í frægum orðum Simon De Beauvoir (2011) „Maður fæðist ekki kona, heldur 

verður kona.“ Hvað er það sem gerir okkur að konum eða körlum, ef það er ekki aðeins 

það hvernig við erum fædd líffræðilega? Michelle Rosaldo (1974: 17-18) tekur undir orð 

Beauvoir og segir að skilningur okkar á því hvað það sé raunverulega að vera kona sé 

menningarbundinn. Jafnvel þó við fæðumst með æxlunarfæri konu, þá fæðumst við ekki 

með þekkinguna um það hvaða hlutverk konur hafa. Það er lært og getur verið 

mismunandi eftir samfélögum. Rosaldo (1974: 17-18) útskýrir hvernig konum og körlum 

hefur verið úthlutað hvoru sínu rýminu, annars vegar innra rými (e. domestic sphere) og 
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hins vegar ytra rými (e. public sphere). Innra rýmið er það rými sem er innan veggja 

heimilanna en ytra rýmið er allt fyrir utan veggja heimilanna.  

Með tilkomu iðnvæðingarinnar í vestrænum samfélögum skiptust hlutverk kynjanna 

á augljósari hátt en hafði verið í akuryrkjusamfélögum (Edgell, 2012: 213-216). Í stað þess 

að allir hjálpuðust að við að koma björg í bú, þá fóru karlar út á vinnumarkaðinn en konur 

þeirra voru eftir heima og sáu um heimilisverkin (Edgell, 2012). Þetta er einnig 

meginþráður í tvíhyggjukenningum Sherry B. Ortner, (1974) þar sem að hún útskýrir 

hvernig konum og körlum hefur verið stillt upp sem andstæðum. Þessi kenning útskýrir 

hvernig samfélagið sveipar okkur í ákveðin kynhlutverk, t.d. að konur séu betur undir það 

búnar að vera heima og sjá um fjölskylduna, þar sem að þær ganga með börnin og gefa 

þeim brjóst. Karlar eru því taldir betur undir það búnir að fara út af heimilinu og afla matar 

og fjár fyrir fjölskyldu sína (Ortner, 1974).  

Tvíhyggjukenning Ortner á mjög skylt við eðlishyggju en hún byggir á þeim 

kenningum að konur og karlar séu með ákveðið eðli sem útskýri þau hlutverk sem þau 

hafa í lífinu (Bordo, 1999). Til að mynda hefur eðlishyggjan dregið upp þá mynd að konur 

hafi það frekar í eðli sínu að vera góðar mæður á meðan karlar hafi það í eðli sínu að vera 

sterkir og árásarhneigðir (Bordo, 1999; Ortner, 1974). Eðlishyggja hefur verið notuð til að 

útskýra það viðhorf að konur séu betur skapaðar til þess að vera uppalendur (Ortner, 

1974). Konum eru gjarnan stillt upp sem andstæðum karlmanna (Ortner, 1974). Ortner 

(1974) bendir á að í gegnum tíðina hafi konur gjarnan verið tengdar við náttúrunna vegna 

líffræðilegra eiginleika, t.d. blæðinga, barneigna og brjóstagjafar. Andstætt þessu hafa 

hugmyndir mótast um karlmanninn sem fari og skapi menninguna með því að fara út á 

vinnumarkaðinn og fyrir utan heimilið skapar hann líka menninguna sem er í samfélaginu. 

Hann brauðfæðir síðan fjölskyldu sína með þeim launum sem hann fær fyrir utan heimilið. 

Því er karlmaðurinn gjarnan tengdur við ytra rýmið sem vísar til samfélagsins í heild sinni 

og konan við innra rýmið sem miðar við allt sem fer fram innan veggja heimilisins. 

Michelle Rosaldo (1974) útskýrir hvernig samfélagið sér konur sem mikilvægar, valda- og 

áhrifamiklar innan samfélaga þar sem að þær sjá um að koma næstu kynslóð á laggirnar 

en á sama tíma sé litið hærra á karlmenn á sama aldri og sömu stöðu. Einhverra hluta 

vegna þá virðast þau hlutverk sem eru ætluð konum ekki jafn hátt sett og hlutverk ætluð 

körlum.  
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Valdahugtakið í útfærslu Michel Foucault (1977) skýrir völd innan samfélaga bæði út 

frá því hverjir hafa völd og hvernig vald er notað til að halda aga á borgurum samfélagsins. 

Foucault byggir á hugmyndum Jeremy Bentham sem kom með hugtakið alsjáin (e. 

panopticon). Hann byggir þá hugmynd út frá fangelsi sem byggt var upp í hring í kringum 

varðturn sem verðir sátu inni í. Hugmyndin var sú að byggja fangelsi, vinnustað eða 

jafnvel skóla í hring og hafa síðan turn í miðjunni þaðan sem hægt væri að sjá inn í alla 

fangaklefana, skólastofurnar eða skrifstofurnar. Herbergin áttu að vera með glerveggjum 

svo birtan myndi skína vel í gegnum þau. Síðan gætu verðir, skólastjórn eða 

vinnuveitendur verið í turninum og séð hvernig allir höguðu sér án þess að vera séðir. 

Með þessu er verið að skapa ákveðna ögun hjá þeim sem eru í herbergjunum, þar sem 

að þeir vita aldrei hvort verið er að fylgjast með þeim eða ekki. Þannig ýtir yfirvaldið undir 

að fangar, nemendur eða starfsfólk hagi sér ávallt eftir fyrirfram ákveðnum reglum, hvort 

sem verið er að fylgjast með þeim eða ekki. Hægt er að yfirfæra hugmyndina um alsjána 

yfir á samfélagið sjálft. Hvernig við fylgjumst með hvert öðru og þá sérstaklega þeim sem 

eru mest sýnilegir. Í þessari ritgerð mun ég fara betur út í það hvernig konur eru sýnilegri 

en karlkyns vinnufélagar þeirra þegar þær eru að feta sig áfram upp valdastigann í 

fyrirtækjum þar sem konur hafa ekki fastan sess í stjórnunarstöðum.   

Þær hindranir sem konur verða fyrir þegar sóst er eftir stjórnunarstöðum innan 

fyrirtækja geta verið margskonar. Glerþakið er myndlíking fyrir þær ósýnlegu hindranir 

sem konur og minnihlutahópar mæta þegar sóst er eftir valdamiklum stöðum innan 

hverrar skipulagsheildar (Zeng, 2010). Hugtakið kom fyrst fram hjá frétta- og 

blaðamönnum um 1980 til að auðvelda útskýringuna á þeirri ósýnilegu hindrun sem 

konur og minnihlutahópar verða fyrir (Zeng, 2010). Hindranirnar geta verið að ýmsum 

toga en þær eiga það allar sameiginlegt að vera ósýnilegar og oft óskiljanlegar (Zeng, 

2010). Þær koma upp þegar einstaklingarnir reyna að komast í efstu lög skipulagsheilda 

(Zeng, 2010).  

 Margt hefur áhrif á það hvernig minnihlutahópum gengur að ná langt á 

vinnumarkaðnum. Til að mynda það hverjir hafa völdin. Í Hugur tímariti um heimspeki 

(2004: 205) útskýrir Garðar Árnason hvernig Michel Foucault sá fyrir sér vald. Foucault sá 

fyrir sér tvenns konar vald. Annars vegar vald þar sem einstaklingar í valdastöðu á hverju 

sviði fyrir sig ráða yfir öðrum. Nefnir hann sem dæmi lögregluna sem getur lokað 
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afbrotafólk inni, lækna sem geta haft vald yfir sjúklingum með því t.d. að leggja þá inn á 

spítala. Þetta vald er kallað lóðrétt vald. Hins vegar skrifar Foucault um vald sem 

einstaklingar búa yfir sem tengist þekkingunni sem þeir hafa og er það kallað lárétt vald. 

Þekkingunni er hægt að beita til að hafa vald yfir öðrum en ólíkt lóðréttu valdi er þetta 

óskilgreint vald eða ósýnilegt. Lárétt vald getur haft áhrif á alla innviði samfélagsins án 

þess að fara formlegar leiðir eins og lóðrétt vald. Það er því flóknara vald, þar sem að 

margir geta beitt því án formlegra laga.  

Vald er hægt að sjá innan margra mismunandi rýma, eins og sést til dæmis í skrifum 

Nirmal Puwar (2004). Hún fjallar um hvernig konur og minnihlutahópar þurfa að berjast 

fyrir sínu plássi, eins og til dæmis hörundsdökkt fólk í heimi hvítra karla. Plássin eru nú 

þegar tekin og því þarf að berjast fyrir stöðu sinni og ýta öðrum út til að komast að (e. 

space invaders). Puwar (2004: 148) útskýrir hvernig sagan og aðrir menningarþættir hafa 

áhrif á það hvaða einstaklingar eiga aðgang að ýmsum stöðum í samfélaginu. Konur sem 

komast í æðstu stjórnunarstöður eru þvingaðar til þess að halda áfram karllæga 

munstrinu sem fyrir var. Þetta getur verið mjög erfitt fyrir konur og þá sérstaklega mæður 

sem eiga í erfiðleikum með að halda jafnvæginu á milli vinnu og heimilis. Mikill þrýstingur 

er á konur að vera fullkomnar. Þær eiga að vera fullkomnar mæður á sama tíma og þær 

eiga að vera fullkomnir starfskraftar. Þær eiga að setja börnin sín í leikskóla en á sama 

tíma er litið niður á það. Þær eiga að vinna langan vinnudag en á sama tíma að vera 

komnar snemma heim og sinna fjölskyldunni. Einhverra hluta vegna þurfa karlar, sem 

hafa verið í þessum rýmum sem konur hafa ekki verið í áður, ekki að standa undir sömu 

kröfum. Kröfurnar eru það miklar að ómögulegt er fyrir konur að standast þær allar og 

einhvers staðar þarf að gefa eftir. Sagan sýnir okkur að konur virðast frekar gefa eftir á 

vinnumarkaðnum en í fjölskyldulífinu.  

Nirmal Puwar (2004) notast við valda kenningu Foucault og útskýrir hvernig hinir 

ýmsu minnihlutahópar hafa þurft að berjast fyrir réttindum sínum. Jafnvel þó að konur 

séu ekki minnihlutahópur í heiminum, þá eru þær það innan æðstu laga fyrirtækja. Puwar 

(2004: 61) útskýrir hvernig fólk sem er að stíga inn í ný rými sem það hefur ekki tilheyrt 

áður er sýnilegra en aðrir sem voru þar áður. Puwar (2004: 48) tekur sem dæmi að konur 

og aðrir minnihlutahópar eru líklegri til að vera „hausataldir“ á meðan hóparnir sem fyrir 

eru eru taldir sjálfsagðir. Hver kona er að jafnaði talin taka meira pláss en einn karlmaður 
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á þeim stöðum sem hún hefur ekki tilheyrt áður. Nefnir Puwar (2004: 48) sem dæmi að 

tvær konur eru oft taldar nægja í sjö manna hópi af körlum. Þeir einstaklingar sem eru að 

færa sig yfir í ný rými þurfa að standa sig afburðavel, þar sem að fylgst er vel með þeim 

úr öllum áttum. Ef þeir gera mistök er haft hátt um það og bent á það. Jafnvel þó að 

mistökin séu ekkert alvarlegri en þau sem einstaklingarnir sem eru vanir að vera í rýminu 

gera.   

Henrietta L. Moore (1999) útskýrir hvernig líkaminn sé rými þar sem hið táknræna og 

félagslega mætist. Hún skrifar um hvernig við getum leikið okkur með kynhlutverk okkar 

en á sama tíma er skilningur samfélagsins á kynhlutverki okkar mjög sterkur og erfitt 

reynist að breyta hlutverkum okkar. Öll fæðumst við í þennan heim nakin og án allra 

vitneskju um hver hlutverk okkar í framtíðinni eiga eftir að verða. Það þýðir samt ekki að 

við fæðumst jöfn. Strax við fæðingu er byrjað að flokka okkur niður með því að skrá niður 

kyn, hæð, þyngd og jafnvel trúarskoðun. Alveg sama hvernig við lítum á það, þá virðast 

líkamar okkar og hugmyndafræði hvers samfélags alltaf hafa áhrif á það hvernig litið er á 

okkur. Það er horft á það hvort við séum feit eða grönn, há eða lág, með dökkan eða 

ljósan húðlit eða einfaldlega karl eða kona. Þegar upp er staðið þá er þetta allt ytra byrðið 

sem um er að ræða. Er það virkilega ytra byrðið sem skiptir svo miklu máli um möguleika 

á okkar til að ná langt á vinnumarkaðnum?  

Samkvæmt Puwar (2004: 16) hafa líkamar okkar mikið um það að segja hvernig komið 

er fram við okkur. Öll höfum við fyrirfram mótaðar hugmyndir um einstaklingana í 

kringum okkur. Samfélagið á það til að horfa á konur út frá líkama þeirra. Ef líkamar 

kvenna eru einhverra hluta vegna ekki eins og samfélagið segir að þeir eigi að vera, þá 

eru meiri líkur á því að þær komist ekki eins langt og ella. Þetta sama á síður við um 

karlmenn. Líkami þeirra tengist ekki jafn sterkum böndum starfsframa og kvenna. 

Líkamar kvenna eru ekki bara truflandi þegar þeir eru í vitlausum rýmum, heldur hafa þeir 

haft mikilvægt hlutverk í gegnum tíðinna, þar sem að þeir hafa sögulega verið staðsettir 

innan veggja heimilisins og því varð mikið umrót þegar konur fóru út á vinnumarkaðinn.  
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2 Konur á vinnumarkaðnum 

2.1 Baráttuhugur kvenna 

Lengi vel hafa konur barist fyrir réttindum sínum hér á landi, til dæmis fyrir því að fá að 

taka þátt í pólitískum ákvarðanatökum og komast út á vinnumarkaðinn (Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, e; Sigríður Matthíasdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2013). Fyrstu 

kvennasamtökin voru stofnuð árið 1869 og 1870 af norðlenskum bændakonum 

(Kristmundsdóttir, 1989). Þar var fyrsta mál á dagskrá að safna fyrir byggingu 

kvennaskóla. Árið 1874 var síðan fyrsti kvennaskólinn settur á laggirnar (Jón Torfason, 

2009). Stuttu síðar eða árið 1895 kom út fyrsta tölublað Kvennablaðsins í ritstjórn Bríetar 

Bjarnhéðinsdóttur (Kvennablaðið, 1895). Útgáfa Kvennablaðið var ákveðin valdefling fyrir 

konur þó að skrifin hafi verið mjög í anda eðlishyggju. Til dæmis var hægt að lesa um 

hvernig konur ættu að haga sér gagnvart eiginmönnum sínum (Áhyggjur ungrar 

húsmóður, 1895: 92:94). Þar kom fram hvernig þær ættu ekki að vera latar og láta 

vinnukonur sínar sjá um öll heimilisverkin. Þær áttu að vera verkstjórar heimilisins og sjá 

til þess að hlutirnir væru gerðir rétt, til að mynda að kaffið væri bragðgott og steikin ekki 

of elduð. Þó að blaðið hafi verið skrifað í anda eðlishyggju, sem snýst um það hvernig við 

erum eðlinu samkvæmt, þá var það líka valdeflandi. Það má t.d. sjá í skrifum Bríetar árið 

1907 þegar hún skrifar um ástæður þess að konur ættu að fá kosningarétt. Ein af rökum 

Bríetar var að þjóðin þarfnaðist hinnar ástríku móðurumhyggju sem kvenþjóðin gæti 

gefið af sér. Bríet er hér að útskýra hvernig konur eru eðlislega umhyggjusamar og að 

íslenskt samfélag í heild myndi því auðgast af því að fá þær inn í stjórnmál (Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, 1998).  

Eðlishyggjan hefur fylgt íslenskri kvennabaráttu eins og Sigríður Matthíasdóttir og 

Þorgerður Einarsdóttir (2013) skrifa um þegar þær fara yfir sögu kvennabaráttunnar. 

Sigríður og Þorgerður (2013) skrifa um tvö meginþemu sem hafi einkennt 

kvennabaráttuna, annars vegar sérstöðu og hins vegar jafnræði. Konur hafa talað um 

„sérstöðu“ kvenna en þá er verið að segja að konur séu eðlislega „sérstæðar“ frá körlum 

og þess vegna ættu þær að fá að vera með. Í seinni tíð hafa konur talað um „jafnræði“. 

Með orðinu „sérstaða“ sjáum við hvernig áherslan var á jákvæðan genatískan mun 

kynjanna. Með „jafnræði“ er átt við að konur séu jafnar körlum og séu því jafn færar um 

að vinna sömu störf. Baráttan fyrir auknum réttindum kvenna hefur þróast í gegnum 
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tíðina, allt frá því að konur börðust fyrir kosningarétt sínum, sem þær fengu árið 1915, 

yfir í það að berjast fyrir kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja sem tók gildi árið 2013 (Lög um 

breytingar á ….stjórnarformenn, nr. 2/1995). Áherslurnar breyttust sem sagt í gegnum 

tíðinna með þróun samfélagsins.  

101 ári eftir skrif Bríetar Bjarnhéðinsdóttur í Kvennablaðinu (1895), um hvernig konur 

ættu að haga sér til að halda eiginmönnum sínum góðum, skrifar Jónína Leósdóttir (1986) 

eftirfarandi hugleiðingu í Helgarpóstinum:  

 Það þykir nú orðið sjálfsagt að konur, jafnvel giftar og með ung börn á sínum snærum, 

vinni utan heimilis. Margumræddar efnahagsaðstæður þjóðarinnar hafa að sjálfsögðu 

rekið konur út á vinnumarkaðinn, sem ekki hefðu ella kært sig um að stunda 

launavinnu, en það gerist einnig sífellt algengara að konur vinni úti vegna þess að þær 

langi til þess. Það fylgja því ýmsir ókostir fyrir heimilislífið í sinni fyrri mynd, þegar 

húsmóðirin gengur út úr sinni fyrri mynd, þegar húsmóðirin gengur út úr dyrunum í 

býtið á morgnana og kemur ekki heim aftur fyrr en síðla dags – þó svo að þessu fylgi 

einnig fleiri krónur í heimilisbudduna. Heimilisstörfin, sem áður voru unnin nær 

eingöngu af húsmæðrum, eru víða orðin að meiriháttar vandamáli. Það sama má segja 

um umönnun ungbarna og viðveru vegna skólabarna, sem nauðsynleg er sökum þess 

að skóladagurinn er ekki orðinn samfelldur [...] Hins vegar er það stór spurning hvernig 

útivinnandi konur eiga að geta gert allt - séð um heimili, unnið úti allan daginn, og svo 

framvegis. Það er hart fyrir konur, sem varið hafa mörgum árum í að mennta sig, að 

geta ekki nýtt þá menntun að námi loknu. Vinnumarkaðurinn er ennþá þannig, að 

þessar konur fá ekki störf við sitt hæfi nema gegna fullu starfi (Jónína Leósdóttir, 1986: 

28). 

Við lestur þessara hugleiðinga Jónínu sést að baráttumálið fyrir því að konur fái að 

komast út á vinnumarkaðinn án þess að vera gagnrýndar var við lýði á þessum tíma. Í 

greininni er Jónína í raun að skrifa til ríkisstjórnarinnar um að bæta daggæslu og 

leikskólamál Íslands til að auðvelda konum að komast út á vinnumarkaðinn. Í 

lokasetningunni segir Jónína að vinnumarkaðurinn sé ennþá þannig að konur verði að 

vinna fulla vinnu, sem gefur til kynna að Jónína hafi vænt þess að einn daginn gætu konur 

unnið í lægra starfshlutfalli til að geta sinnt börnum sínum. Í þessum stuttu skrifum sést 

hversu mikið samfélagið í heild stjórnar stöðu kvenna á vinnumarkaðnum. Það er undir 

samfélaginu komið að byggja upp starfsumhverfi til að konur einfaldlega komist út á 

vinnumarkaðinn án þess að það skaði börnin þeirra. Áhugavert er að líta til þess að það 

virðist vera meira vandamál fyrir mæður að komast út á vinnumarkaðinn en feður. Í 

pistlinum er aldrei minnst á það hvernig feðrum tekst það að fara út á vinnumarkaðinn 
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eftir að þeir eignast börn, enda var það löngu orðið rótgróið í íslenskt samfélag að 

móðirin sæti eftir heima og bæri ábyrgð á börnum sínum. 

Tölur sýna að langflestar mæður eru útivinnandi hér á landi í dag og ef við berum 

okkur saman við nágrannaþjóðir okkar, þá er hlutfallið á milli vinnandi mæðra og fjölda 

barna mun hærra en gerist í kringum okkur (Rafnsdóttir, Einarsdóttir og Snorrason, 

2014). Aftur á móti er kerfið hér á landi frekar lagskipt þegar við skoðum hlutföll 

kynjanna innan fyrirtækja. Karlar eru mun líklegri til að vera í stjórnunarstöðum en konur 

(Rafnsdóttir, Einarsdóttir og Snorrason, 2014). Sigríður Matthíasdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir (2013) skrifa um tvo atburði sem hafa markað íslenska kvennabaráttu hvað 

mest og ekki síst rutt rúm fyrir konur á íslenskum vinnumarkaði. Það var annars vegar 

þegar Ingibjörg H. Bjarnason var kjörin inn á þing fyrst kvenna. Með því var ákveðið 

glerþak brotið hér á Íslandi, þar sem konur höfðu aldrei áður náð svo langt að komast á 

þing. Hins vegar var það þegar kynjakvóti var lögleiddur í stjórnum hlutafélaga í 

atvinnulífinu árið 2010 og varð virkur árið 2013 (Sigríður Matthíasdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir, 2013). Baráttan fyrir kynjakvóta hafði fram að því verið eitt af aðalmálum 

Kvenréttindafélags Íslands í áraraðir (Sigríður Matthíasdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 

2013).  

2.2 Kynjakvóti 

Í október 2008 varð svokallað efnahagshrun hér á Íslandi. Þrír stærstu bankar Íslands urðu 

gjaldþrota með miklum fjárhagslegum afleiðingum fyrir efnahagslíf Íslands. Eftir hrunið 

hefur verið mikið rætt um það hvað fór úrskeiðis og hvað mætti bæta til að draga úr líkum 

á því að þetta gerist aftur (Rafnsdóttir, Einarsdóttir and Snorrason, 2014). Eitt af því sem 

hefur verið rætt um að gæti komið í veg fyrir endurtekningu á hruninu er að koma konum 

inn í stjórnir fyrirtækja, þar sem að konur voru taldar ólíklegri til að taka svo stórar 

áhættur eins og karlar (Rafnsdóttir, Einarsdóttir og Snorrason, 2014).   

Rannsókn Kristínar Loftsdóttur og Helgu Björnsdóttur (2015) leiddi í ljós hvernig kyn 

getur haft áhrif á það hversu langt fólk kemst upp metorðastiga fyrirtækja. Þær 

rannsökuðu hvernig fjármálafyrirtæki störfuðu í anda karllægra gilda fyrir hrunið 2008, 

þar sem kynjaskipting innan þess atvinnugeira var mikil. Kristín og Helga (2015) tala um 

hvernig orðin ábyrgð, varkárni og traust var frekar tengt við konur á meðan karlar voru 
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frekar tengdir við áhættusækni á þessum tíma fyrir hrun. Talað var um hvernig konur voru 

ragari við ákvörðunartökur. Þær voru líklegri til að kynna sér verkefnin frá öllum hliðum 

til að geta tekið ákvörðun á meðan karlar voru líklegri til að taka hraðari ákvarðanir. Á 

árunum eftir hrun fór að bera á því að talað var í auknum mæli um að skortur væri á 

kvenlægum gildum innan fjármálafyrirtækjanna. Sumir viðmælendur Kristínar og Helgu 

nefna að hrunið hefði ekki orðið eins mikið og það varð ef konur hefðu verið við stjórn. 

Hér sést skýrt hvernig eðlishyggjan lifir góðu lífi í huga fólks, þar sem konur eru taldar 

varkárari eðlinu samkvæmt og karlar áhættusæknari. Fjármálafræðingarnir fyrir hrun 

voru flestir karlkyns og fengu á sig nafnbótina útrásarvíkingar. Þeir voru hetjur þess tíma 

rétt eins og víkingar voru hér áður. Nafnið útrásarvíkingur var samkvæmt Kristínu og 

Helgu (2015) karlmaður sem starfaði í fjármálageiranum, gekk í svörtum jakkafötunum, 

átti Range Rover og fallega eiginkonu. 

Hafa ber í huga að ráðandi karlmennska hvers tíma útilokar líka suma karla og sumar 

konur (Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, 2015). Ráðandi karlmennska er félagslega 

mótuð og byggir á hugmyndum um valdamikinn gagnkynhneigðan mann sem er 

harðgerður og í tilfinningalegu jafnvægi, útsjónasamur og mjög samkeppnisfullur 

(Giaccardi, o.fl., 2016). Rannsókn Kristínar og Helgu (2015) sýnir hvernig konur sem eru í 

minnihluta innan fjármálafyrirtækja þurfa að aðlaga sig karlamenningu til að ná langt. 

Jafnvel eftir hrunið fjölgaði ekki konum innan þessara fyrirtækja að neinu ráði, þar sem 

að karlmennskan lagaði sig að breyttum aðstæðum.  

 Í rannsókninni töluðu konur um að þær sjálfar hefðu ekki upplifað glerþakið í eigin 

uppgangi. Samt sem áður leggja þær hart að sér í vinnunnu en eru einfaldlega ekki 

nægilega klókar til að koma sér áfram. Á þessari litlu lýsingu sést að konur eru einhverra 

hluta vegna ekki hluti af umfjöllun um hina áhættusækna fjármálamenn sem síðar voru 

kallaðir útrásarvíkingar (Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, 2015).  

Sé litið til starfsviða í heild sinni má sjá að árið 2009 voru 71% fyrirtækja eingöngu 

með karlmenn sem stjórnarmeðlimi. Aðeins 14% fyrirtækja höfðu eingöngu konur sem 

stjórnarmeðlimi og 15% fyrirtækja höfðu bæði karla og konur sem stjórnarmeðlimi. Þetta 

benda þau Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Þorgerður Einarsdóttir og Jón Snorri Snorrason 

(2014) á og taka einnig fram að konum virðist fjölga lítillega eftir því sem fyrirtækin eru 
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stærri. Árið 2013 voru lög um kynjakvóta sett á laggirnar á Íslandi, þar sem kveðið er á 

um að 40% lágmarkshlutfall hvors kyns skuli vera í stjórnum fyrirtækja.  

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Laufey Axelsdóttir, Sunna Diðriksdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir (2015) framkvæmdu rannsókn á fyrstu viðbrögðum atvinnulífsins vegna 

þessara nýju laga um kynjakvóta og sendur var út spurningalisti til framkvæmdastjóra í 

250 stærstu fyrirtækjum á Íslandi. Alls voru sendir út 1349 spurningalistar og í heildina 

svöruðu 73% allra þátttakenda. Niðurstöður þessarar könnunar leiða í ljós að 

karlkynsstjórnandi er að meðatali í kringum fimmtugt og með framhaldsmenntun á 

háskólastigi innan viðskipta- eða hagfræðideildar. Hann er giftur og á þrjú börn. Að 

meðaltali vinnur hann í kringum 51-60 klukkustundir á viku. Kvenkynsstjórnandinn er í 

kringum 45 ára og einnig með menntun á háskólastigi innan viðskipta- eða 

hagfræðideildar. Hún er gift og á tvö börn. Hún vinnur í kringum 41-50 klukkustundir á 

viku. Samkvæmt rannsókninni fækkar konum hlutfallslega meira innan fyrirtækja eftir því 

sem hærra er farið upp metorðastigann (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Laufey Axelsdóttir, 

Sunna Diðriksdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2015: 6).  

Ég tók saman nokkur svör úr rannsókn Guðbjargar Lindu, Laufeyjar, Sunnu og 

Þorgerðar (2015), þar sem svörin endurspegla mismunandi skoðanir kynjanna á nýjum 

lögum um kynjakvóta sem áhugavert er að skoða. Meðal annars voru settar fram 

staðhæfingar sem þátttakendur voru beðnir um að svara játandi eða neitandi. 92% 

kvenna voru ósammála þeirri staðhæfingu að ekki væri nægur fjöldi hæfra kvenna til að 

manna stöður en 64% karla voru ósammála þeirri staðhæfingu. 49% kvenna voru 

sammála þeirri staðhæfingu að atvinnulífinu væri stjórnað af körlum sem bæru ekki 

nægilega mikið traust til kvenna en aðeins 25% karla voru sammála þessari staðhæfingu. 

Þá var spurt hvort að það væru of margar ráðningar í stjórnunarstöður í gegnum óformleg 

tengslanet og svöruðu konur játandi í 73% tilvika en karlar játandi í 39% tilvika. Af þessum 

dæmum úr rannsókninni má sá hvernig kynin upplifa aðstæðurnar á vinnumarkaði, á 

mismunandi hátt. Hlutföll kynjanna hafa í gegnum tíðinna verið mjög ójöfn í 

fjármálaheiminum og hafa konur þurft að ryðja sér rúms á þeim vettvangi. Eins og kemur 

fram í skrifum Nirmal Puwar (2004), þá þurfa þeir einstaklingar sem hafa ekki verið áður 

í þessum rýmum að berjast fyrir sínum plássum. Í þessu tilviki eru það konur sem þurfa 

að berjast fyrir plássi sínu í rýmum þar sem karlmenn hafa verið í lengri tíma. Þær eru þá 
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líklegri til að finna fyrir misskiptingunni sem á sér stað innan vinnustaðarins eins og sést 

á niðurstöðum rannsóknarinnar. Þar sést að í öllum tilvikum er talsverður munur á 

svörum milli kynjanna.  

Í gegnum tíðinna hafa verið í umræðunni ýmsar lausnir til að koma í veg fyrir þá 

kynjuðu misskiptingu sem er á vinnumarkaðnum í dag. Sigríður Matthíasdóttir og 

Þorgerður Einarsdóttir (2013: 62) benda á umræðu sagnfræðingsins Joan Scott sem setur 

það fram að konur hafi í gegnum tíðina ekki verið skilgreindar sem hin almenni þegn hvers 

lands, heldur sem andstæðan við hið almenna viðmið sem er karlmaðurinn. Þetta hefur 

verið ákveðinn grunnur að valdleysi þeirra. Sést það skýrt þegar konur vildu komast í 

nefndir og sendu árið 1917 Alþingi bréf þess efnis, þá fengu þær þau svör til baka að skipa 

ætti fimm manna nefnd kvenna sem gæti þá hjálpað heimilunum, launalaust. Með öðrum 

orðum þá áttu þær ekki að fá neitt vald eins og þær höfðu óskast eftir. Á sama tíma voru 

karlar að stjórna þegnum landsins sem var helmingur kvenkyns, en þar sem konur voru 

hitt kynið, samkvæmt kenningum Ardener (1975), þá voru þær þaggaður hópur. Þær 

fengu ekki að láta rödd sína heyrast og höfðu því ekkert vald. Einn mesti sigur íslenskra 

kvenna á íslenskum vinnumarkaði er að baráttan fyrir kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja 

skilaði þeim árangri að Ísland varð einungis annað landið í heiminum á eftir Noregi til að 

taka upp kynjakvóta (Rafnsdóttir, Einarsdóttir og Snorrason, 2014).  

Eins og áður hefur komið fram þá voru lög sett árið 2010 um kynjakvóta á stjórnir 

hluta- og einkahlutafélaga sem höfðu 50 starfsmenn eða fleiri. Lögin voru síðan sett í 

framkvæmd 2013 (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012).  

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir (2012) gerðu rannsókn á því 

hvernig starfsfólk tók í tillöguna um kynjakvótann. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu 

það í ljós að almennt þótti fólki mikilvægt að jafna hlutfall kynjanna í stjórnum fyrirtækja 

þó var mikill munur á því hvað fólki þótti um kynjakvótann. Annars vegar var talað við 

almenning og hins vegar stjórnendur fyrirtækja. Svör almenning voru á þann veg að 72% 

kvenna voru hlynntar kynjakvóta en aðeins rúmur helmingur karla. Svör stjórnenda voru 

á þann veginn að 69% kvenna voru hlynntar kvótanum en einungis 25% karla. Áhugavert 

er að sjá að í báðum hópunum eru karlar með mun minna hlutfall þeirra sem vilja 

kynjakvóta og karlkyns stjórnendur eru með ennþá lægra hlutfall þeirra sem vilja 
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kynjakvóta (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012; Þóra 

staðfestir…leyfi frá störfum, 2012).   

3 Karlmennskun kvenna á alþjóðlegum vinnumarkaði 

3.1 Fyrstu skrefin í karlaheimi 

Þegar konur tjá sig í „karlaheimi“ þá þurfa þær að tjá sig eins og karlmenn til að hlustað 

sé á þær, líkt og Rebecca S. Richards (2011) og Ardener (1975) benda á. Dæmi um þetta 

er klæðaval og raddbeiting Margaret Thatcher fyrrum forsætisráðherra í Bretlandi. Puwar 

(2004: 148) útskýrir hvernig Thatcher hafi þurft hvort tveggja í senn að klæða sig eins og 

kona en þó ekki ögrandi heldur í dragt sem líkist jakkafötum eins mikið og hægt er, 

jafnframt þurfti hún að beita röddinni á réttan hátt til þess að líkjast karlmanni sem mest. 

Hún er allajafna kölluð járnkonan (e. iron lady) sem er myndlíking fyrir það hversu hörð 

hún var í stjórnmálum. Hugtakið um járnkonuna hefur fest sig í sessi og verið notað af 

fréttamönnum um þær stjórnmálakonur sem hafa náð langt og haft það sameiginlegt að 

vera harðar í horni að taka (Richards, 2011). Á þetta við kenningu Puwar (2004: 148) sem 

útskýrir hvernig konur þurfa að klæðast karlafötum en á sama tíma að vera kvenlegar því 

ef þær verða of karlmannlegar þá verða þær öðruvísi og það er ekki talið æskilegt. Þetta 

jafnvægi og þessi eltingaleikur við að líkjast þeim einstaklingum sem eru ráðandi í hverju 

rými er ekki að hjálpa nýjum einstaklingum að ná langt. Heldur þvert á móti er hann að 

setja enn eina hindrunina sem er ekki af málefnalegum toga fyrir konur.  

Sé stuðst við kenningu Ardener (1975) um ríkjandi og víkjandi hópa, tel ég að  yfirfæra 

megi þá kenningu á það hvernig Thatcher sem kona og þar með meðlimur hóps sem 

gjarnan er skilgreindur sem víkjandi, hefur aðlagað sig að tjáningarformi hins ríkjandi 

hóps. Það gekk svo sannarlega hjá henni þar sem á hana var hlustað þegar hún tók upp 

svokölluð karllæg gildi.   

Kvenkyns forsetar eru ekki margir í sögu mannkyns og ætla má að þar sé eitt sterkasta 

glerþak sem konur hafa mætt. Það hefur verið verið brotið hér á Íslandi af Vigdísi 

Finnbogadóttur árið 1980. Hillary Clinton gerði atlögu að þessu glerþaki árið 2008 og 

skrifar Richards (2011) um það. Hillary Clinton er ein af þeim stjórnmálakonum sem hefur 
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fengið nafnbótina járnkonan, jafnvel þó að það festist aldrei við Clinton á sama hátt og 

nafnbótin festist við Margaret Thatcher fyrrum forsætisráðherra Bretlands (Richards, 

2011). Samkvæmt Richards (2011) hefur Clinton þurft að beita öðrum ráðum til að ná 

langt á sínum stjórnmálaferli, þar sem sú taktík gekk ekki fyrir hana. Hún hefur þurft að 

vera sveigjanlegri, t.d. með því að fara úr hlutverki járnkonunnar yfir í hlutverk „góðu 

konunnar“ þar sem að hún hefur fellt tár í beinni útsetningu. Það að fella tár fyrir 

stjórnmálakonur er talið merki um veikleika á meðan það að fella tár fyrir karlkyns 

stjórnmálamann er talið merki um styrkleika (Richards, 2011). Jafnvel þó að Clinton gerði 

sitt besta og breytti leikaðferðum þegar hún bauð sig fram til forseta árið 2008, þá náði 

hún ekki kjöri. Af því tilefni sagði Clinton þá frægu setningu að hún hefði gert 18 milljón 

sprungur á glerþakið fyrir þær konur sem myndu koma á eftir henni, en hún fékk rétt tæp 

18 milljón atkvæði gegn Barack Obama fyrrverandi forseta Bandaríkjanna (Richards, 

2011). Átta árum seinna eða árið 2016 var hún aftur í forsetaframboði og aftur laut hún 

lægra haldi. Það gefur þau skilaboð að bandaríska glerþakið sé ennþá nokkuð sterkt. 

Það mætti segja að Thatcher hafa brotið glerþakið sem var til staðar í hennar 

heimalandi, þar sem hún varð fyrsti kvenkyns forsætisráðherra Bretlands. Jafnvel þó að 

Clinton hafi ekki unnið forsetakosningarnar þá komst hún mjög nálægt því að brjóta 

skothelda glerþakið sem virðist vera til staðar í Bandaríkjunum. Áhugavert er að horfa til 

þess að báðar þessara kvenna eru ekki ungar konur á barneignaaldri. Það er álitamál hvort 

að þær hefðu nokkru sinni náð svo langt ef þær hefðu verið yngri að sækjast eftir þessum 

stöðum, eins og til dæmis hún Þóra Arnórsdóttir forsetaframbjóðandi sem var með barn 

á brjósti þegar gengið var til forsetakosninga hér á Íslandi árið 2012. Líkt og Þóra 

Arnórsdóttir stóð frammi fyrir, hafa Thatcher og Clinton báðar þurft að haga sér eftir 

fyrirfram mótuðum hugmyndum og ryðja sér rúm í rými sem var mótað af forverum 

þeirra, karlmönnum. Þegar Þóra bauð sig fram var mikið rætt um það í fjölmiðlum hvernig 

hún færi að því að sjá um börnin og þurfti hún sérstaklega að taka það fram að maðurinn 

hennar ætlaði sér að taka frí og sjá um þau (Kristjana Guðbrandsdóttir, 2012; Þóra 

staðfestir …leyfi frá störfum, 2012).   

Thatcher og Clinton hafa báðar þurft að haga sér eftir fyrirfram mótuðum 

hugmyndum og ryðja sér til rúms í rými sem var mótað að forverum þeirra, karlmönnum 

(Richards, 2011). Hugmyndir Foucault um völd sjást þegar stjórnmálasaga þessara tveggja 
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kvenna er skoðuð. Hægt er að yfirfæra hugmyndir um alsjána yfir á almenning sem fylgist 

grannt með þeim. Sífellt virðist fylgst með konum sem sækjast eftir mikilsmetnum 

störfum. Hegðun þeirra, fjölskylduaðstæður og fyrirætlanir eru undir sífelldu eftirliti. Þar 

sem mjög fáar stjórnmálakonur komast svo langt, þá má ætla að fylgst hafi verið töluvert 

meira með þeim en forverum þeirra. Eins og Puwar (2004) fjallar um þá er fylgst mun 

betur með líkömum sem eru í nýjum rýmum. Í ofangreindum dæmum má til dæmis sjá 

hvernig samfélagsálitið beindist mjög að því hvernig íslensk móðir með barn á brjósti 

ætlaði að sjá um svo ábyrgðarfullt starf og mikið rýnt í framsetningu, klæðaburð og útlit 

kvennanna sem sóttust eftir þessum hátt metnu störfum. Sjá má hvernig þetta veldur því 

að erfiðara er fyrir konur að fá áherslu á málefnalega umræðu, þegar mun meira er gert 

úr því að rýna í þætti sem tengjast ekki stjórnmálalegum markmiðum þeirra.  

Ef við færum sjónarsviðið til Íslands, er hægt að nota glerþaks myndlíkinguna til að 

útskýra af hverju það eru svona fáar konur sem hafa orðið hæstaréttardómarar. Í sögu 

Íslands má glöggt sjá hvernig konur ná ekki inn í æðstu stétt dómara, jafnvel þó að konur 

séu í meirihluta þeirra sem klára háskólanám á Íslandi í dag. Á heimasíðu Hæstaréttar 

(Hæstiréttur, á.á.) má sjá að aðeins fimm konur hafa gegnt hlutverki hæstaréttardómara 

í gegnum tíðina en alls hafa 51 dómari gegn því hlutverki. Tvær af þeim konum gegna 

starfi hæstaréttardómara í dag af 11 skráðum dómurum (Hæstaréttur, ártal). Þessar 

niðurstöður benda til þess að einhverjar hindranir séu til staðar fyrir konur til að ná svo 

langt að verða hæstaréttardómarar. Hugmyndir um eðlishyggju gætu mögulega hjálpað 

okkur að skilja hvers vegna hallar svo á konur innan þessar starfsgreinar. Innan 

eðlishyggjunnar hafa verið settar fram ýmsar staðhæfingar um mun kynjanna og af hverju 

konur séu ekki jafn hæfar og karlar. Því hefur t.d. verið fleygt fram að karlar séu með 

stærri heila en konur og þeir eigi því betra með að taka ákvarðanir en konur (Kjartan 

Ólafsson, 2006: 7). Konur stjórnist aftur á móti af tilfinningum og taki því ekki réttar 

ákvarðanir (Kjartan Ólafsson, 2006: 7).  

3.2 Úrræði eða aukning vandamála? 

Ýmislegt hefur verið gert til þess að reyna gera konum það auðveldara að feta 

framastigann á vinnumarkaðnum. Eitt af því nýlegra sem hefur komið upp á sjónarsviðið 

er styrkur frá vinnuveitanda til kvenkyns starfsmanna svo þær geti fryst líffræðileg egg sín 

til að hafa betri stjórn á því hvenær þær vilji eignast börn. Árið 2012 kom tilkynning frá 
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American Society for Reproductive Medicine (ASRM) um að frysting eggja kvenna væri 

ekki lengur á rannsóknarstigi, heldur væri þetta komið á stig þar sem raunverulega væri 

hægt að bjóða upp á þennan valkost (Petropanagos, Cattapan, Baylis og Leader 2015). 

Þegar talað er um frystingu eggja (e. egg freezing) er verið að tala um aðgerð sem konur 

geta farið í til að láta taka úr sér líffræðileg egg til þess að varðveita og nota síðar þegar 

konan ákveður að hún vilji eignast barn (Petropanagos, 2010). Stjórnendur Facebook 

komust í fréttirnar þegar þeir tilkynntu ákvörðun sína árið 2012 um að bjóða konum styrk 

til að frysta eggin sín. Apple og Intel fylgdu fljótlega á eftir (Petropanagos, Cattapan, Baylis 

et al., 2015; Zoll, Mertes, Gupta, 2015). Sheryl Sandberg rekstrarstjóri hjá Facebook og 

Richard Branson stofnandi stórfyrirtækisins Virgin Group sögðu frá því í viðtali við 

Bloomberg fréttastöðina hvernig þau ætluðu að hjálpa konum til að hafa stjórn á 

vinnuferlinum sínum (Chang, 2015). Fyrirtækin töldu að með þessu móti gætu konur 

seinkað barneignum þangað til að þær teldu sig vera tilbúnar. Þær gætu mögulega náð 

lengra á atvinnumarkaðnum og verið fjárhagslega betur undir barneignir búnar auk þess 

að meiri líkur væru á að þær fyndu rétta eiginmanninn eftir því sem þær eltust. Um leið 

og þessar yfirlýsingar frá stórfyrirtækjum komu fram fjölgaði mjög fyrirspurnum kvenna, 

til dæmis í Kanada, sem voru að leita sér ráðlegginga varðandi frystingu eggja 

(Petropanagas, Cattaspan, Baylis, Leader, 2015).  

Þessi aukni áhugi hefur valdið áhyggjum, þar sem að einungis er talið að um 2-12% 

líkur séu á því að frosið egg, sem síðar er frjóvgað og komið fyrir í legi, leiði til barneigna 

hjá konum undir 38 ára. Þessi aðferð til frestunar barneigna getur því vakið upp falskar 

vonir (Petropanagos, Cattapan, Baylis, Leader, 2015; Zoll, Mertes, Gupta, 2015). 

Ástæðunum sem liggja að baki því að konur vilja láta frysta egg sín hefur verið skipt upp 

í tvo flokka. Annars vegar geta legið að baki áhyggjur af sjúkdómum sem geta dregið úr 

frjósemi kvenna eins og krabbamein. Hins vegar geta legið að baki félagslegar og 

lífsstílstengdar ákvarðanir (Petropanagos, Cattapan og Baylis, et. al., 2015). Í ritgerð 

þessari er ég fyrst og fremst að skrifa um frystingu eggja út frá félags- og lífsstílstengdum 

ákvörðunum. Undir slíkar ákvarðanir flokkast það þegar konur ákveða að fresta 

barneignum. Í dag er þrýstingurinn mikill á konur. Samfélagslegar væntingar til kvenna 

eru gjarnan að þær eigi að ljúka skóla, fara út á vinnumarkaðinn og ná langt á 

vinnumarkaðnum. Því getur verið freistandi eða jafnvel rökrétta að reyna snúa á 
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lífsklukkuna og fresta barneignum um óákveðinn tíma eða þar til að konan er tilbúin undir 

það félagslega að eignast barn. Á sama tíma er þetta afar hentugt fyrri stórfyrirtæki. Það 

má jafnframt velta því fyrir sér hvort að fyrirtæki séu með slíkum hugmyndum að sjá fyrir 

sér að þau geti með þessu sloppið við að borga fæðingarorlof.  

Margar spurningar vakna um hvað liggi stórfyrirtækjum eins og Facebook á hjarta 

þegar þeir ákveða að taka þátt í svona stórum kostnaði starfsmanna. Ætli fyrirtækið sé að 

gera þetta af góðvildinni einni saman? Ætli þessi reglugerð laði að ungar efnilegar konur? 

Samkvæmt viðtali við Sheryl Sandberg (Chang, 2015) rekstrarstjóra hjá Facebook, þá er 

reglugerðin sett undir heilbrigðisstyrk. Styrkurinn var fyrst veittur þegar ung kona með 

krabbamein bað um hann. Þá vildi stjórn Facebook ekki gera upp á milli starfsmanna og 

gaf öllum konum kost á að fá þennan styrk ef þær bæðu um hann. Reglugerðin er 

tiltölulega ný af nálinni en í framtíðinni væri fróðlegt að vita hversu margar konur hafa 

nýtt sér þennan valkost. Hægt er að velta því fyrir sér hvort stórfyrirtæki eins og Facebook 

hafi meiri hag af þessari reglugerð en starfsmaðurinn sjálfur, þar sem að líkurnar lækka 

töluvert ef starfsmaðurinn ætlar að reiða sig á frosið egg til að eignast barn í framtíðinni. 

Þegar litið er til samkeppnisstöðu kvenna á vinnumarkaðnum þá er hægt að leiða hugan 

að því hvort að konur verði sjálfkrafa tilneyddar til að fara þessa leið til að sína fram á það 

að þær vilji komast langt innan fyrirtækja.  

Þegar litið er til starfsaldur einstaklinga, þá er hægt að spyrja, hversu lengi ætli 

starfsmaðurinn eigi eftir að vinna hjá fyrirtækinu og hvort að hann nái að nota frosna 

eggið áður en hann hættir. Það er einnig mikilvægt er að leiða hugann að því hvort að 

fjölskyldustefna fyrirtækja eigi eftir að lúta í lægra haldi eða verða fyrir skerðingu þegar 

styrkir eins og þessir verða orðnir eðlilegir hjá stórfyrirtækjum. Frysting eggja getur 

mögulega frestað barneignum hjá konum en mun það hjálpa þeim til að ná lengra innan 

fyrirtækja? Jafnvel þótt að konur fresti barneignum um einhver ár, þá breytir það ekki 

samfélagslegum viðhorfum um það að barneignir og það að klífa metorðastigann fari ekki 

saman.  

Sheryl Sandberg rekstrarstjóri hjá Facebook er þekkt fyrir baráttu sína fyrir konum til 

að ná langt innan vinnustaða. Hún skrifaði bókina Lean in (2013) sem fjallar um hvernig 

konur eigi að halla sér upp að karlamenningu fyrirtækja til að ná langt innan þeirra. Ég 

nefni hana hér í ritgerðinni vegna tveggja þátta. Annars vegar vegna þess að hún er 
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rekstrarstjóri eins þekktasta fyrirtækis heims og hins vegar vegna þess að bókin náði 

miklum vinsældum þegar hún kom út og var ein söluhæsta bókin á netbókavefnum 

Amazon.com árið 2013 (Swisher, 2013; Perez, 2013). Bókin hefur verið lesin af fjölda fólks 

og hefur því mögulega haft áhrif á skoðanir margra kvenna og karla.  

Í bókinni Lean in hvetur Sandberg konur til að halla sér upp á karlamenningu 

fyrirtækja og hætta að hafa áhyggjur af því að þær geti ekki náð langt. Sandberg lýsir í 

bók sinni hvernig er að vera kona í stjórnunarstöðu í dag. Það er ekki alltaf auðvelt en það 

er alveg gerlegt. Hún talar um hvernig hún hafi séð bekkjasystur sínar hverfa af 

vinnumarkaðnum á meðan bekkjarbræður hennar hafa margir hverjir náð mjög langt. 

Enn þann dag í dag eru ekki margar konur í efstu stigum fyrirtækja sem hún hefur 

samskipti við og auk þess hefur hún aldrei haft konu sem yfirmann. Sem ýtir undir þá 

staðreynd að mjög brýnt er að fjalla um ástæðurnar fyrir því að konur eru ekki að ná jafn 

langt og jafnokar. Hún segir að þær séu ekki síður gáfaðar eða metnaðargjarnar, heldur 

virðist þær hætta áður en þær þurfa þess. Hún tekur sem dæmi að margar konur í hennar 

fyrirtæki virðast byrja að minnka við sig starfshlutfall áður en þær stofna til fjölskyldu. 

Einnig hefur hún séð það gerast að konur taka oft á tíðum ekki við stöðuhækkunum, þar 

sem að þær vita að þær þurfa að taka fæðingarorlof seinna meir. Af því að Sandberg er 

komin svo langt sjálf, vakti bók hennar mikla athygli en rauði þráðurinn í bók hennar er 

að konur eigi ekki að vera hræddar við að elta drauma sína, þó að þær séu mögulega að 

huga að barneignum. Þó að bók Sandberg sé valdeflandi fyrir konur á vinnumarkaði, 

fjallar hún þó ekki um þá samfélagslegu þætti sem valda því að konur eiga erfiðara með 

það en karlmenn að klífa metorðastigann. Undirliggjandi þráður bókarinnar er aftur á 

móti sá að konur þurfi aðeins að vera duglegri að halla sér upp að karlamenningunni.  

Christie Bledsoe (2014) skrifaði umfjöllun um bók Sandberg. Bendi hún á að jafnvel 

þó konur þurfi að vera duglegri að halla sér upp að karlamenningunni þá hefur Sandberg 

haft það fram yfir margar konur að vera í góðri fjárhagslegri stöðu til að taka áhættur á 

sínum atvinnuferli. Catherine Rottenberg (2014) tekur í sama streng en hún útskýrir 

hvernig Lean in ber merki um nýfrjálshyggju skoðanir innan feminísma. Nýfrjálshyggja 

hefur verið skilgreind sem pólitísk stefna sem byggir á þeirri hugmyndafræði að frjáls 

markaður eigi að ríkja. Nýfrjálshyggja leitast við að einkavæða skóla, vinnumarkaðinn og 

heilbrigðiskerfið sem á að hjálpa þeim sem vilja ná langt að gera það á sínum eigin 
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forsendum, með öðrum orðum þá á ríkið ekki að bera ábyrgð á að hjálpa einstaklingnum 

heldur á einstaklingurinn að hjálpa sér sjálfur (Rottenberg, 2014). Tækifærin eru til staðar 

en valið er undir einstaklingnum komið (Rottenberg, 2014).  Einstaklingurinn í þessu 

samhengi konur eiga sjálfar möguleika á að koma sér á framfæri svo lengi sem þær séu 

nægilega duglegar (Rottenberg, 2014). Samkvæmt Sanderg (2013) þá er besta ráðið fyrir 

konur til að ná langt að berjast sjálfar fyrir sínum eigin réttindum og ryðja steinana úr 

sínum eigin vegi. Rottenberg (2014) bendir á að með þessum hugsunarhætti þurfa konur 

að átta sig á hindrunum sem standa þeim í vegi. Þegar því er náð eiga konur að geta byggt 

upp sjálfstraustið sem þarf til að koma þeim í drauma starfið. Með þessum orðum er 

Sandberg í raun að segja að hver og ein kona þarf að vera ábyrg fyrir sinni eigin velgengni 

og búa til sínar eigin leiðir með því að vera ekki of hræddar við að vera opinskáar, 

árásagjarnar eða jafn öflugar og karlmenn.  

Að vera kona í starfi þar sem karlar hafa alltaf verið í meirihluta, eins og til dæmis 

stjórnunarstörfum, getur krafist þess að konur séu óaðfinnanlegar, þar sem að þær eru 

ekki einungis starfsmenn fyrirtækisins heldur einnig fulltrúar síns kyns. Puwar (2004: 48) 

bendir einmitt á að nýir líkamar eru oft hausataldir þegar þeir koma í ný rými. Þegar konur 

byrja að koma í rými fyrirtækja þá er tekið meira eftir þeim en nýjum körlum. Það veldur 

því að konur eru oft á tíðum undir þrýstingi um að framkvæma nánast óaðfinnanlega 

vinnu þegar þær eru að byrja að feta fyrstu skrefin í nýjum rýmum, þar sem að athyglin 

beinist mjög að þeim. Auknar líkur eru á að kynferði konunnar verði kennt um ef henni 

verða á mistök fremur en að horft sé á hæfni hennar. 

Í tækniheiminum í dag eru konur allajafna mun færri (Hagstofa Íslands, á.á. b) og eru 

þær þá eins og Puwar (2004) bendir á mun sýnilegri. Það er frekar tekið eftir því þegar 

þær gera mistök. Nýlegt dæmi um þetta er atvik hjá tölvuleikjarisanum Bioware. Þar var 

kvenkynsstarfsmaður áreittur á netinu fyrir að gera ekki nægilega góðar andlitshreyfingar 

í nýjum tölvuleik. Áreitið þótti það mikið að Bioware varð að gefa út tilkynningu þess efnis 

að þessi eini starfsmaður sem er kona væri ekki sökudólgurinn heldur stór hópur fólks 

(Gach, 2017; Good, 2017; Oddur Ævar Gunnarsson, 2017). Þegar ásakanirnar eru lesnar 

yfir þá sést að þær eru mjög harðar. Þeim er beint að kynferði konunnar og ástæðan fyrir 

mistökunum rakin til þess að hún sé kona og undirliggjandi er að konur eigi ekki að kunna 

neitt á tölvuleiki og forritun.  
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Lokaorð 

Þessi ritgerð leitaðist við að skoða hvaða samfélagslegu hindranir eru í vegi kvenna til að 

klífa metorðsstigann á vinnumarkaði. Þegar litið er til íslensks vinnumarkaðar þá virðist 

hindranirnar vera þær að rýmin sem konur leitast við að komast inn á, séu þannig sniðin 

að auðveldara er fyrir karla að komast inn á þau. Á vinnumarkaðnum má sjá hvernig 

þöggun kvenna hefur verið ríkjandi í gengum tíðina þar sem konur virðast þurfa að beygja 

sig og breyta til að passa inn í fyrirfram mótað box. Þetta hefur verið skapað af þeim 

einstaklingum sem hafa setið í æðstu stöðum fyrirtækja og þar með mótað 

vinnumenninguna. Þrátt fyrir að Ísland sé með jafnasta kynjabilið á alþjóðavísu, virðist 

því ennþá mikið starf vera fyrir höndum. Sé litið til atvinnugreina á Íslandi má sjá hvernig 

karllæg gildi virðast lengi vel hafa mótað störf sem teljast mikils metin. Nefna má störf 

innan fjármálageirans, hæstaréttar og forsetaembættis. Thatcher og Clinton gerðu atlögu 

hvorar í sínu landi að æðstu stjórnunarstöðum síns lands en sjá má á þeirra baráttum 

hvernig þær þurftu aðlaga sig að fyrirfram mótuðu rými sem búið var til af forverum 

þeirra.  

Heimildir sýna fram á að margir samfélagslegir þættir móta vinnumarkaðinn eins og 

hann birtist okkur í dag. Margir sigrar hafa verið unnir í jafnréttismálum hér á landi, allt 

frá því að fyrsta konan steig inn á þing, yfir í að kynjakvóti var settur á stjórnir fyrirtækja. 

Viðhorf kynjanna til kynjakvóta virðist vera mjög misjafn. Sem dæmi má nefna að mun 

líklegra er að konur séu hlynntari kynjakvóta og ólíklegra er að karlar séu sama sinnis. 

Konur virðast líklegri til að svara að nægilegur fjöldi kvenna sé hæfur til að manna 

stjórnunarstöður fyrirtækja á meðan að karlar voru ekki eins sammála. Sést á dæmum 

um kynjakvóta og hlutfall kynja í stjórnunarstöðu, hvernig sýn kynjanna getur verið 

misjöfn. Þessir ofangreindu sigrar virðast einungis vera hænuskref í rétta átt, þar sem þeir 

breyta ekki eðlislægum hugmyndum sem virðast gjarnan vera í hugum margra og stjórna 

aðgengi kvenna að æðstu stjórnunarstörfum. Hugmyndafræðin um eðlisleg hlutverk 

kynjanna er því ennþá til staðar sem viðheldur stöðu kynjanna innan samfélagsins.   

Ýmsar leiðir hafa komið fram erlendis, sem leitast við að hjálpa konum að ná lengra, á 

vinnumarkaði. Þar má t.d. nefna stefnu fyrirtækja um að borga kostnaðinn af frystingju 

eggja fyrir þær konur sem vilja fresta barneignum. Á þessi leið að gefa konum þann 

valmöguleika að fresta barneignum, til að ná langt innan vinnumarkaði. Þó að margir líti 
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þetta jákvæðum augum, er með þessu verið að segja að barneignir kvenna og starfsframi 

þeirra fari ekki saman. Þó að slíkt geti komið konum lengra innan vinnumarkaðarins, þá 

leitast slíkar aðgerðir ekki við að ögra hugmyndafræðinni sem nú þegar er til staðar. Slíkar 

framsetningar um að konur beri sjálfar ábyrgð á velgengni sinni hafa víð komið fram líkt 

og sjá mátti í metsölubókinni Lean in.  

 Sandberg bendir á í bók sinni að konur þurfi að vera duglegri að halla sér upp að 

karlamenningu fyrirtækjanna og taka áhættur og vera ákveðnari. Vísir titill ritgerðarinnar 

í þá samfélagslegu hugsun sem hægt er að lesa úr samfélagsumræðunni að konur þurfi 

bara að vera duglegri að… Jafnvel þó að konur væru duglegri þá breytir það ekki fyrirfram 

mótuðum hugmyndum um hvernig þær eigi að vera. Þær munu því þurfa að færa grjótin 

úr vegi sínum sjálfar, spurning er hvort að þessi einstaklings miðaða hugsun sé nóg til að 

breyta heilu samfélögunum.  

Samfélagslegir þættir sem hindra að konur komist langt innan vinnumarkaðarins, 

virðast vera eðlislægar hugmyndir. Tvíhyggju kenning Ortner virðist ennþá eiga við í 

samfélögum um að konur séu betur skapaðar til að ala upp börnin og karlar séu betur 

skapaðir til að fara út á vinnumarkaðinn og afla fjár. Þegar konur fara síðan út á 

vinnumarkaðinn og reyna að komast í hátt metnar stöður þá má sjá hversu miklu máli 

skiptir hver hefur valdið.  

Þó sagt sé að konur hefðu getað komið í veg fyrri heilt bankahrun, þá virðist þeim samt 

sem áður ekki hafa verið treyst til að stjórna bönkunum til að byrja með. Það að enn þann 

dag í dag sé það gjarnan talið hlutverk kvenna að sjá um uppeldi barna, hindrar einnig 

jafnt aðgengi kvenna að því að klífa metorðastigann til jafns á við starfsbræður þeirra.  

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
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