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Útdráttur  

 

Árið 2017 skók #MeToo bylgjan heimsbyggðina og dró fram í dagsljósið sameiginlega 

reynslu kvenna af kynbundnu ofbeldi sem þær hafa þurft að þola öldum saman. Byltingin náði 

til Íslands eins og annarra landa og verður hér fjallað um #MeToo-sögur íslenskra 

stjórnmálakvenna. Notast er við innihaldsgreiningu og stuðst er við kenningar kynjafræða og 

mótunarhyggju þar sem hugmyndir um kyn, kyngervi, kynjakerfi og kynbundið ofbeldi eru 

skoðaðar.  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða tengsl hefðbundinna hugmynda um kyn og kyngervi 

og stöðu kvenna í stjórnmálum þar sem horft er á kynbundið ofbeldi sem birtingarmynd 

kynjamisréttis. Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvað einkennir 

#MeToo sögur stjórnmálakvenna? Hvernig lýsa þær afleiðingum ofbeldisins og áreitisins á líf 

sitt og stjórnmálaferil? Hvernig lýsa þær viðbrögðum gerenda og annarra á vettvangi 

stjórnmálanna þegar þær andæfa ofbeldinu? Og hvaða stöðu taka karlkyns stjórnmálamenn sér 

gagnvart yngri stjórnmálakonum?  

 Helstu niðurstöðurnar eru þær að afleiðingar ofbeldisins eru miklar og hafa alvarleg áhrif 

á líf þeirra og stjórnmálaferil sem birtist meðal annars í því að margar yfirgefa stjórnmál. 

Nærumhverfi kvennanna og gerendur taka andófi ofbeldisins ekki fagnandi og eru þær m.a. 

sakaðar um ofurviðkvæmni og húmorsleysi. Það ber einnig á því að eldri karlmenn taka sér oft 

stöðu lærifeðra, óumbeðnir, gagnvart yngri stjórnmálakonum og eru færð rök fyrir því að það 

tengist viðhorfum um stöðu kvenna.  
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaritgerð til BA-gráðu við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og gildir 

hún til 12 ECTS eininga. Ritgerðin hefur verið lengi í smíðum, eða frá því í apríl 2018. 

Hugmyndin fæddist mun fyrr, eða á fyrsta ári mínu við nám í stjórnmálafræðideild Háskóla 

Íslands þegar ég tók áfangann „Kyn, fjölmenning og margbreytileiki“ haustið 2015 hjá Gyðu 

Margréti Pétursdóttur. Ég vil þakka vinum og vandamönnum fyrir sýndan stuðning, og 

fjölskyldunni minni fyrir ráðleggingar og fyrir að hafa stappað í mig stálinu þegar á þurfti að 

halda.  Þá vil ég þakka Polinu Diljá Helgadóttur vinkonu minni fyrir þolinmæði og félagsskap 

í ritgerðarferlinu, Unu Hlín Sveinsdóttur fyrir að vera alltaf til staðar fyrir mig og unnustanum 

mínum, Vittorio, sem veitir mér ávallt þann stuðning og þá hjálp sem ég þarf.  Að lokum vil ég 

sérstaklega þakka leiðbeinandanum mínum,  Gyðu Margréti Pétursdóttur, fyrir að hafa sýnt 

mikla þolinmæði og gefið góða leiðsögn við vinnslu rannsóknarinnar.  
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1  Inngangur  

 „Hið persónulega er pólitískt!“ var slagorð kvennahreyfingarinnar á Íslandi og víðar 

(Encyclopædia Britannica, 2017) Slagorðinu var ætlað að varpa ljósi á það hvernig aðstæður 

kvenna og það misrétti, sem þær þurftu að þola, var ekki talið eiga heima á hinu opinbera sviði 

samfélagsins, þar með á meðal stjórnmálanna vegna þess að það væri persónulegt mál. Í dag 

eru kynjamisrétti, sem margir telja kerfislægt, og jafnréttismál á dagskrá stjórnmálanna og er 

það Rauðsokkahreyfingunni og Kvennalistanum meðal annars að þakka. #MeToo hreyfingin 

sem hristi upp í heimsbyggðinni 2017 er mótmælahreyfing á heimsvísu við kerfislægu ofbeldi 

gagnvart konum og ákall til þess að stjórnmálafólk og réttarkerfið taki á þessum málum og að 

þolendur séu ekki þaggaðir sem og að látnir skammast sín. Íslenskar stjórnmálakonur tóku þátt 

í #MeToo hreyfingunni líkt og aðrir hópar kvenna (Vísir, 2017). Forskot karla í stjórnmálum á 

sér langa sögu, og er stjórmálakerfið byggt upp af körlum og fyrir karla. Fræðimenn hafa sett 

hlutdeild kvenna í stjórnmálum í samhengi við grundvallaratriði lýðræðisins, og segja að það 

sé ekki mögulegt án kvenna. Kynjaskekkjan sé því merki um ófullburða lýðræði og að það hafi 

alvarlegar afleiðingar (Philips 1995).  Kenningar Sylviu Walby um kynjakerfið eru notaðar til 

að reyna að setja samspil kyns og kyngervis í samhengi við stöðu kvenna í stjórnmálum 

(Þorgerður Einarsdóttir 2006).  

Markmið þessarar rannsóknar er að leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

 Hvað einkennir #MeToo sögur stjórnmálakvenna? 

 Hvernig lýsa þær afleiðingum ofbeldisins og áreitisins á líf sitt og stjórnmáraferil?  

 Hvernig lýsa þær viðbrögðum gerenda og annarra á vettvangi stjórnmálanna þegar þær 

andæfa ofbeldinu?  

 Hvaða stöðu taka karlkyns stjórnmálamenn sér gagnvart (yngri) stjórnmálakonum? 

Til þess að svara þessum spurningum verður notast við innihaldsgreiningu á #MeToo sögum 

stjórnmálakvenna þar sem stuðst er við kenningar um karlmennsku (heimild), kvenleika 

(heimild) og samspil ríkjandi karlmennsku og styðjandi kvenleika sem eiga í gagnvirku 

sambandi (heimild). Hefðbundnar hugmyndir um kyn og kyngervi koma mikið við sögu þar 

sem hefðbundnar staðalímyndir birtast í sögunum. Kynjakerfi Sylviu Walby í túlkun Þorgerðar 

Einarsdóttur er svo notað til að flétta saman kenningarnar og varpa ljósi á kerfislægt mynstur. 

Fjallað er um birtingarmyndir kynbundins ofbeldis, og fjallað stuttlega um hvað einkennir 

kynferðislega áreitni, kynbunda áreitni og kynbundið ofbeldi í því skyni að hægt sé að bera 
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kennsl á ofbeldið í frásögnunum. Einnig er fjallað um margþætt ofbeldi og hvernig samspil 

margra ólíkra þátta grundvallar margþætta mismunun.  

 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um fræði- og kenningarlegan bakgrunn sem rannsókn þessi byggir 

á. Hún byggir á kenningum félagsvísinda og þá sérstaklega á sviði kynjafræða. Kynjafræðin er 

þverfaglegt fræðasvið og er hugtakið yfirheiti yfir feminísk fræði, jafnréttisfræði, karla- og 

kvennafræði og hinsegin fræði (Þorgerður Einarsdóttir 2004,  202). Kynjafræðin skoðar hvernig 

kyn tákngerir valdamun og virðingarröð, og er mikilvæg vegna þess að öll þjóðfélög aðgreina 

eftir kyni og sú aðgreining hefur áhrif á stöðu og réttindi fólks (Þorgerður Einarsdóttir 2004, 

202). Til þess að leitast við að svara rannsóknarspurningu rannsóknar var gerð 

innihaldsgreining á #MeToo sögum stjórnmálakvenna og stuðs við kenningar um kyn og 

kyngervi, karlmennsku og kvenleika, kynjakerfið og um kynbundið ofbeldi.  

2.1 Kyn og kyngervi  

Í félagsvísindum og kynjafræðum er mikilvægt að greina á milli kyns og kyngervis. Margir 

fræðimenn hafa rannsakað kyn og kyngervi og nálgast það út frá kenningum félagsmótunar (e. 

social constructivism) (Sigríður Matthíasdóttir 2002, 34; Þorgerður H. Þorvaldsdóttir 1997, 

252), en félagsmótun er sú kenning sem hafnar hefðbundnum kenningum um eðlishyggju (e. 

essentialism) og tvíhyggju (e. dualism) og að eiginleikar og hlutverk séu meðfædd og/eða 

eðlislæg, heldur að þær mótist samfélagslega (Ásta Jóhannesdóttir og Kristín Anna 

Hjálmarsdóttir 2011, 3; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004).  Kyn (e. sex) er líffræðilegur 

eiginleiki fólks og vísar til þeirra kynfæra sem það fæðist með en kyngervi (e. gender) er safn 

félagslega mótaðra eiginleika sem tileinkaðir eru fólki á grundvelli kyns þess (West og 

Zimmerman 1987). Kynjun (e. gendering) er þegar við ætlum einstaklingum ákveðin 

persónueinkenni og hlutverk út frá samfélagslegum og menningarbundnum hugmyndum 

(Guðný Guðbjörnsdóttir 2006,  425-426). Karlmennska og kvenleiki eru því kyngervi sem eru 

félagslega mótuð. Sú hugmynd er tiltölulega ný af nálinni ef litið er til síðustu alda, en eðlis- 

og tvíhyggja hafa verið sögulega ráðandi kenningar um kyngervi. Eðlishyggjan er sú kenning 

að ákveðnir eiginleikar séu meðfæddir kynjunum, og að það sé í eðli þeirra að vera á einn eða 

annan hátt, til dæmis að það sé í eðli kvenna að vera húsmæður og í eðli karla að vera 

stjórnendur (Sigríður Þorgeirsdóttir 2002). Tvíhyggjan er nátengd eðlishyggjunni, en henni 

samkvæmt eru kynin aðeins tvö og byggir hún á andstæðupörum svo sem skynsemi/tilfinningar, 
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sál/líkami, náttúra/menning o.s.frv. (Sigríður Þorgeirsdóttir 2002). Karlar eru samkvæmt 

kynjatvíhyggjunni fulltrúar skynsemi og hugar á meðan konur eru tilfinningaverur (Sigríður 

Þorgeirsdóttir 1999). Karlmennsku og kvenleika hefur þannig verið úthlutað andstæðum 

eiginleikum þar sem karlmennskunni hefur verið úthlutað æskilegri eiginleikum líkt og 

skynsemi á móti tilfinningasemi sem tengd hefur verið kvenleikanum.  

Saman mynda kynjatvíhyggjan og eðlishyggjan meginstoðir hefðbundinna hugmynda um 

eiginleika og hlutverk kynjanna og kyngerva.  Þær hafa svo haft mikil áhrif á 

þjóðfélagsuppbyggingu hinna ýmsu þjóðfélaga og spila stórt hlutverk í því að styrkja í sessi 

kynjakerfið og feðraveldið. Hvort tveggja hefur réttlæt alls kyns mismunum og misrétti á 

grundvelli kyns og kyngervis sem er konum nær alltaf í óhag. Það eru þó ekki einu atriðin sem 

notuð hafa verið heldur hefur ólíkum hópum fólks lengi verið att saman eða ýtt í sundur. 

Kynþáttur, stéttaskipting, trúarbrögð, uppruni og kynhneigð hafa einnig verið bitbein átaka og 

hornsteinn mismununar. Þegar þessir þættir blandast saman skapast grundvöllur margþættrar 

mismununar þar sem hvítir karlmenn eru í hvað mestri forréttindastöðu (Weber 1998, 14-16). 

Lynn Weber (1998) benti á að með því að skoða hugtök líkt og kyn, kyngervi, stétt og kynþátt 

í víðara samhengi, svo sem menningarlegu og sögulegu,  sé  ljóst að skilningur á þeim, og þeir 

eiginleikar sem þau eigi að bera með sér, hafi breyst og því ómögulegt að halda því til streitu 

að um fasta náttúrulega eiginleika sé að ræða (Weber 1998, 16-24). West og Zimmerman,  hafa 

sagt að við „gerum“ kyn (e. doing gender) – eða högum okkur samkvæmt fyrirfram félagslega 

mótuðum hugmyndum um hvaða eiginleika kyn okkar ber með sér (West og Zimmerman 1987, 

223). Bartky hefur einnig fjallað um hvernig hinn kynjaði líkami gerir kyn, og þá sérstaklega 

líkami konunnar sem hefur ákveðið útlit og hreyfir sig á ákveðin kynjaðan máta (Bartky 1998, 

28-30). Susan Bordo hefur sömuleiðis fjallað um hvernig hinn kynjaði líkami er ein 

birtingarmynd félagslegra væntinga um kyngervin (Bordo 1993, 165).  

2.2 Karlmennska  

„Karlmennska og kvenleiki eru birtingarmyndir félagslegra væntinga.“ – (Ásta 

Jóhannesdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir 2011, 3) 

Hugmyndir um karlmennsku lita samfélagið okkar, og birtast á flestum sviðum lífsins, í 

atvinnu- og einkalífi og í stjórnmálum. Karlmenn og drengir læra í gegnum félagsmótun hvaða 

eiginleikum þeir eigi að búa yfir, og hvert hlutverk þeirra eigi að vera.  Michele Adams og Scott 

Coltrane fjalla um það að drengir upplifi sig snemma á lífsleiðinni sem rétthafa ákveðinna 

forréttinda sem kyn þeirra færði þeim í vöggugjöf. Þeir segja að vígsluhefðir karlmennskunnar 



11 

 

eins og að valdefla sjálfa sig og hópinn með því að áreita konur kynferðislega,  að líða nauðgun 

og að áreita samkynhneigða karlmenn styrki karlmennskuna í sessi sem hinn ráðandi hóp 

(Adams og Coltrane 2005, 238-239).   

Raewyn Connell hefur fjallað um það hvernig valdastigveldi ríki innan 

karlmennskunnar en það er  þegar einn hópur beitir annan valdi, og tryggir þannig valdstöðu 

sína í kerfinu, þar sem ýmiss samfélagsleg gæði eru í höndum valdhafa, svo sem auður, 

náttúruauðlindir, tekjur, menntun, heilbrigðisþjónusta og önnur samfélagsleg gæði. Ráðandi 

hópurinn notfærir sér hinn til þess að tryggja eigið aðgengi og stjórn á gæðum samfélagsins og 

er lykillinn að því að skilja valdakerfin sá að skoða félagsleg sambönd milli ráðandi og lútandi 

hópa (Weber 1998, 20). Í þessu samhengi eru það ráðandi karlmennskur (e. hegemonic 

masculinites) og svo undirskipaðar karlmennskur (e. subordinated masculinities) sem mynda 

þetta valdastigveldi. Ráðandi karlmennska er hugtak sem Raewyn Connell kom fram með 1985 

og hefur haft mikil áhrif á karlmennskufræði (Connell 2005, 829). Hugtakið hjálpaði við það 

að skilja betur félagsleg tengsl ráðandi karlmennsku og annarra tegunda karlmennsku svo sem 

undirskipaðrar karlmennsku. Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson hafa lýst 

ráðandi karlmennsku og segja hana sýna karlinn í hefðbundnum kynhlutverkum, að sérsvið 

hans tengist styrkleika, krafti og íþróttum, vöðvar séu dregnir fram og gerðir sýnilegir, hann sé 

virkur og gagnkynhneigður (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2013, 1) 

Ráðandi karlmennska er eftirsóknarverðasta karlmennskan og yfirráð hennar byggjast á því að 

neðar í hinu félagslega stigveldi eru konur og undirskipaðir karlar (Gyða Margrét Pétursdóttir 

2012, 6). Ein birtingarmynd ráðandi karlmennsku er pólitísk karlmennska (Þorgerður 

Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir 2017, 50). Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét 

Pétursdóttir benda á að pólitísk karlmennska birtist í ímyndinni um hinn karlmannlega, sterka 

og ákveðna leiðtoga sem sækir völd sín í pólitískan höfuðstól. Pólitísk karlmennska á sér margar 

hliðstæður með viðskiptakarlmennsku en það sem einkennir þær báðar er áhersla á farsælni 

leiðtoga, aga, metnað og að sýna frumkvæði (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét 

Pétursdóttir 2017, 50). Weber hefur sagt að ráðandi ímynd karlmennskunnar í kapítaliskum 

efnahagskerfum sé að „sannir karlmenn“ búi yfir efnhagslegu valdi og að eignir, vald, 

keppnisskap og andleg vinna, ekki líkamleg, séu ráðandi kostir (Weber 1998, 26). 

Samsektarkarlmennska (e. complicit masculinity) gefur svo þeim karlmönnum, sem ekki búa 

yfir fyrrgreindum kostum, kost á því að njóta ávinnings drottnunarstöðu ráðandi karlmennsku 

yfir konum og öðrum undirskipuðum karlmennskum (Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét 

Pétursdóttir 2017, 50). Skaðleg karlmennska er oft nefnd í sömu andrá og ríkjandi karlmennska 
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en skaðleg karlmennska (e. toxic masculinity) er þegar karlmennskuhugmyndir verða skaðlegar 

körlum, og öðrum í kringum þá (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004)  Áhrif skaðlegarar 

karlmennsku birtast meðal annars í beinu og óbeinu kynbundnu ofbeldi og klámvæðingu sem 

styrki í sessi undirskipan kvenna í krafti kynbundinnar valdbeitingar (Ásta Jóhannesdóttir og 

Krístín Anna Hjálmarsdóttir 2011, 6). Skaðleg karlmennska er afleiðing ráðandi karlmennsku 

og byggja báðar á undirskipun kvenna og ýta þannig undir kvenfjandsamleg viðhorf. Karlmenn 

hafa sögulega verið handhafar valdsins og ráðstafað fyrrnefndum gæðum. Konur hafa verið 

ofurseldar valdi karlmanna og þurft að lúta þeim og reglum þeirra til þess að öðlast takmarkaðan 

aðgang að þeim gæðum sem veitt eru gegn því að gegna hlutverki sínu samkvæmt þessu kerfi.  

2.3 Kvenleiki 

Kvenleiki, líkt og karlmennska, er félagslega mótuð hugmynd. Eins og áður kom fram hefur 

kvenleika verið stillt upp sem andstæðu karlmennskunnar og honum ætlaðir eiginleikar sem 

þykja óæskilegri en eiginleikar karlmennskunnar.  Guðný Gústafsdóttir, Sigríður Mattíasdóttir 

og Þorgerður Einarsdóttir skoðuðu kvenleikahugmyndir á Íslandi og báru saman hugmyndir 20. 

og 21. Aldarinnar (Guðný Gústafsdóttir, Sigríður Matthíasdóttir og Þorgerður Einarsdóttir 

2010, 3).  Á fyrstu áratugum 20. aldarinnar jókst orðræða um sérstakt eðli kvenna, og var það 

viðbragð gegn aukinni þátttöku kvenna í stjórnmálum (Guðný Gústafsdóttir, Sigríður 

Matthíasdóttir og Þorgerður Einarsdóttir 2010, 3).  Eðli kvenna var þá  að vera fyrst og fremst 

mæður og húsmæður. Konur áttu að búa yfir náttúrulegu móðureðli, og var kvenleikin 

skilgreindur sem móðurleiki. Þeir eiginleikar sem þóttu nauðsynlegir til þess að taka þátt í 

stjórnmálum voru frekar karllægir heldur en kvenlægir og að þótt konur gætu ef til vill tekið 

þátt á því sviði þá myndu þær una sér betur inn á heimilinu (Guðný, Sigríður og Þorgerður 

2010, 3). Seint á tuttugustu öldinni hlaut hugmyndin um kvenlegan kynþokka aukið 

brautargengi og hefur áherslan á kynþokka kvenna aukist mikið á síðustu áratugum. Kynferði 

og kynþokki kvenna er því orðinn stór hluti af því hvað það er að vera kona í dag. Hugmyndin 

um konur sem fyrst og fremst kynverur varð vinsælli og ímynd kynbombunnar (e. sex bomb) 

orðin skilgreinandi eiginleiki kvenna (Guðný Gústafsdóttir, Sigríður Matthíasdóttir og 

Þorgerður Einarsdóttir 2010, 4).  Konur eru því í dag metnar út frá kynferði þeirra og kynþokka 

og hlutgerðar sem kynverur fyrst og fremst. Menningarleg skilgreining Íslendinga á fegurð 

kvenna beintengist hve kynferðislega aðgengilegar þær þykja (Guðný Gústafsdóttir, Sigríður 

Matthíasdóttir og Þorgerður Einarsdóttir 2010, 5).  Kvenleikanum er því skipt niður í tvö hólf, 

að vera móðurlegar mæður eða kynþokkafullar kynverur.  
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Helstu hugtök innan kvenleikafræða, sem hér verður fjallað um, eru hugtökin styðjandi 

kvenleiki (e. emphasised femininity) og mengandi kvenleiki (e. pariah femininity) (Gyða 

Margrét Pétursdóttir 2012, 5). Styðjandi kvenleiki er systurhugtak ráðandi karlmennsku og á í 

gagnvirku sambandi við hana þar sem styðjandi kvenleiki mætir þörfum og löngunum karla. 

Styðjandi kvenleiki viðheldur yfirráðum karla yfir konum með hlýðni og er miðlægt vald í 

styðjandi kvenleika  að koma í veg fyrir það að aðrar tegundir kvenleika hljóti hljómgrunn í 

menningunni. (Connell 1987) Einkenni styðjandi kvenleika eru meðal annars viðkvæmni, 

brothætta, kynferðislegur móttækileiki og móðurhlutverkið (Finley 2010,  361) Hið samvirka 

samband ráðandi karlmennsku og styðjandi kvenleika heldur því hinu félagslega stigveldi í 

sessi og segir Gyða Margrét Pétursdóttir að styðjandi kvenleiki „fari mjúkum, stundum 

silkiklæddum höndum um karlmennskuna. Karlmennskunni og karllægum yfirráðum er 

viðhaldið með stuðningi kvenna“  (Gyða Margrét Pétursdóttir 2012, 15).  Í þessu samhengi er 

styðjandi kvenleiki þá kynþokkafull og aðgengileg kona sem ruggar ekki bátnum og styður við 

hina sterku karlkyns leiðtoga. 

Mengandi kvenleiki er andstæða styðjandi kvenleika. Hann býr ekki yfir sömu hlýðni og 

styðjandi kvenleiki og er talinn „menga samband kvenleika og karlmennsku sem byggir á 

undirskipun hins kvenlæga“ (Gyða Margrét Pétursdóttir 2012, 5) „Mengandi kvenleiki sýnir 

myndugleika (e. authority) og er andstæða styðjandi kvenleika.“ Gyða Margrét segir hann 

nauðsynlegan svo hægt sé að skilgreina æskilegan kvenleika. Mengandi kvenleiki andæfir 

þannig ríkjandi stigveldi karlmennskunnar og yfirráðum hennar yfir konum. Kona sem ekki er 

talin kynþokkafull af körlum og er ekki talin kynferðislega álitleg er dæmi um mengandi 

kvenleika, sérstaklega ef hún hagar sér ekki samkvæmt þeirra hugmyndum.  

2.4 Kynjakerfið 

Hér verður fjallað um kynjakerfi Sylviu Walby út frá skrifum Þorgerðar Einarsdóttur (Þorgerður 

Einarsdóttir 2005, 445-454). Walby er breskur félagsfræðingur sem fjallað hefur um tengsl 

kynjanna í fræðilegu samhengi. Kynjakerfi Sylviu Walby er kenning sem hún þróaði um 

félagslegt yfirráðakerfi þar sem karlar njóta góðs af því hvernig konur eru kerfisbundið 

undirskipaðar karlmönnum á hinum ýmsu sviðum lífsins, þ.á.m. stjórnmálanna (Þorgerður 

Einarsdóttir 2006, 446).  Walby fjallar um það hvernig kynjakerfið byggir á tveimur kerfum, 

kynjakerfi einkasviðsins og kynjakerfi opinbera sviðsins, en saman grundvalla þau hina kynjuðu 

samfélagsgerð. Konur eru undirskipaðar karlmönnum á báðum sviðum. Kynjakerfið er samofið 

öðrum yfirráðakerfum, líkt og stéttaskiptingu. Walby setur kenningu sína í sögulegt samhengi 

til þess að greina breytingar á kerfinu. Hún segir miklar breytingar hafa orðið á kynjakerfinu á 
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síðustu 100 árum og að meginbreytingarnar séu þær að yfirráð karla hafi færst frá einkasviðinu 

yfir á hið opinbera. Konur eru ekki útilokaðar frá þátttöku á opinbera sviðinu í dag eins og þær 

voru fyrr á öldum heldur hefur þeim verið heimiluð innganga og byggja yfirráð karla á 

aðskilnaði og undirskipun kvenna á því sviði (Þorgerður Einarsdóttir 2006, 446). Walby segir 

að aðskilnaðurinn og undirskipunin birtist í því hvernig hinu kvenlæga sé lægra gert í hlut 

heldur en hinu karllæga, líkt og fram kemur í köflum um kvenleika og karlmennsku, þá er hið 

kvenlæga óæskilegt á meðan hið karllæga er æskilegt. Kenning Walby gerir ekki ráð fyrir einni 

allsherjaruppsprettu valds, né heldur allsherjarskýringu á undirskipun kvenna (Þorgerður 

Einarsdóttir 2006, 446). Þorgerður segir að skoða þurfi kynjakerfi Walby sem félagslegt og 

kerfislægt mynstur og að því fari fjarri að „hver einasti karlmaður hafi yfirráð í krafti kyns síns 

og hver einasta kona sé undirskipuð vegna kyns síns.“ (Þorgerður Einarsdóttir 2006, 454). 

Walby gerir svo ráð fyrir því að kynjakerfið hvíli á djúpt liggjandi félagslegum grunngerðum 

sem séu borin upp af alls kyns félagslegum athöfnum og samskiptatengslum. Sex meginsvið 

grundvalla kynjakerfi Walby. Þau eru atvinnulíf, fjölskylda og heimili, kynverund, menning, 

ofbeldi og ríkið. Sviðin sex eru sjálfstæð en tengjast innbyrðis og skarast á við hvert annað 

(Þorgerður Einarsdóttir 2006, 445-446). Hér verður sérstaklega fjallað um svið atvinnulífsins 

þar sem líta má á vettvang stjórnmálanna sem einn anga atvinnulífsins.  Forskot karla í 

stjórnmálum á sér langa sögu og þeir hafa skapað umgjörð stjórnmálanna og þær hefðir og 

venjur sem þar ríkja (Þorgerður Einardóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir 2010, 7). 

Kynjaskekkjan sem ríkir í stjórnmálunum er aðeins ein birtingarmynd kynjakerfis Walby 

(Þorgerður Einardóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir 2010, 8). Undirskipun kvenna á sviði 

atvinnulífsins hefur verið skýrð út frá miklum tengslum atvinnu – og einkalífs. Vinnumenningin 

er hönnuð fyrir þá einstaklinga sem ekki þurfa að bera meginábyrgð á uppeldi og heimili, og 

eru þeir einstaklingar sem þess þurfa oftar en ekki konur. Konur í stjórnmálum þurfa ekki 

einungis að finna jafnvægi einka- og atvinnulífs heldur hefur umgjörð stjórnmálanna sjálfra 

einnig mikið að gera með hvers vegna þeim reynist oft erfitt að taka þátt. Framboðshlið 

stjórnmálanna hefur verið nefnd sem ástæða fyrir kynjaskekkjunni en kjör kvenna er þriggja 

skrefa ferli. Konur þurfi að velja sig sjálfar, þær þurfi að njóta stuðnings flokksins síns, og að 

ná kjöri. Á fyrsta stiginu koma til kastanna áhugi og metnaður einstaklingsins, en þar eru strax 

fleiri bjargráð og tækifæri sem standa körlum til boða en bæði kyn eru alin upp við að stjórnmál 

séu sjálfsögð og eðlileg körlum. Bent er á að konur fái almennt ekki minni stuðning en karlar í 

þau sæti, sem þær sækist eftir, fyrir utan það að karlar sem sækjast eftir fyrsta sæti fá meiri 

stuðning en konur sem sækjast eftir fyrsta sæti (Indriði H. Indriðason og Ásdís Jóna 
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Sigurjónsdóttir 2008, 223-224) Það rímar vel við hvernig ímynd hins dæmigerða 

stjórnmálamanns tengist karllægum hugmyndum og að sjálfgildi stjórnmálamannsins sé karl. 

Hugmyndir um karlmennsku, eins og hugrekki, ágengni, samkeppni og raunsæi, eru taldar 

einkenni eðlilegrar stjórnmálahegðunar sem gerir það að verkum að konur eiga erfiðara með að 

finna samsvörum með því  hlutverki heldur en karlar (Bourque og Grossholtz 1998)  Konur fá 

tvíbent skilaboð frá samfélaginu þegar kemur að þátttöku þeirra í stjórnmálum,. Annars vegar 

er þeim kennt um að þær sækist ekki sjálfar eftir forystu og ef þær gera það eru þær oft sakaðar 

um sjálfselsku og framhleypni (Þorgerður Einardóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir 2010, 20). 

 

2.5 Ofbeldi 

Hér á eftir verða skilgreindar mismunandi birtingarmyndir kynbundins ofbeldis til að setja 

#MeToo frásagnir stjórnmálakvenna í samhengi og til að geta borið kennsl á það hvaða tegundir 

kynbundins ofbeldis birtist þar.  Ofbeldi gegn konum á sér margar birtingarmyndir og birtist 

það til dæmis í nauðgunum, kynferðislegri áreitni og fleiru (Þorgerður Einarsdóttir, 2006, 451).  

Þorgerður Einarsdóttir hefur sagt að ofbeldi geti talist kynbundið vegna þess að í því birtist 

kerfisbundið valdamynstur þar sem karlar eru meirihluti gerenda og konur séu meirihluti 

þolenda. Það er ekki hægt að einstaklingsgera kynbundið ofbeldi, vegna þess að það er 

kerfislægt fyrirbæri sem skilja þurfi sem slíkt. Ofbeldi er svo enn ein uppspretta kynjaðs valds. 

Þorgerður segir ofbeldi karla gegn konum vera dæmi um það þegar karlmenn framkvæma 

valdatengsl í krafti yfirráðs karlmennskunnar yfir hinu kvenlæga (Þorgerður Einarsdóttir 2006, 

451). Kynbundið ofbeldi er ein birtingarmynd félagslegs taumhalds karlmennskunnar yfir 

konum og hefur nauðgunum verið lýst sem ýktustu birtingarmynd karlmennskuhugmynda 

(Guðrún Margrét Gunnarsdóttir 2004) (Þorgerður Einarsdóttir 2006). Sylvia Walby fjallaði um 

ofbeldi karlmanna gagnvart konum og segir að það beri með sér öll þau einkenni sem búast 

megi við af félagslegu kerfi eins og hún lýsir í kynjakerfi sínu. Walby fjallar einnig um það 

hvernig áhrif kynbundins ofbeldis á konur geta meðal annars verið að stjórna þeim og segir hún 

útilokandi áhrif þess vera hvað mest, þ.e. að afleiðingar eða óttin við ofbeldi hafi þau áhrif að 

konur taki ekki þátt og útiloki þær þannig frá þátttöku (Walby 1990, 52). Hún segir kynbundið 

ofbeldi vera tól sem karlmenn noti til þess að útiloka konur frá vettvangi sem sögulega séð hafa 

verið fyrir karlmenn, til að mynda í stjórnmálum og viðskiptalífinu. Konur upplifa 

kynferðislega áreitni mun oftar en karlar. Gyða Margrét og Finnborg segja kynjastigveldi búa 

til gróðrastíu kynferðiseineltis og kynferðislegrar áreitni (Gyða Margrét Pétursdóttir og 

Finnborg S Steinþórsdóttir 2018, 166). Walby talar einnig um kynferðishryðjuverknað (e. 
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sexual terrorism) og tekur það dæmi að karlmenn nauðgi ekki allir en sú staðreynd að sumir 

geri það sé nægjanlegt skilyrði fyrir því að ógna öllum konum (Walby 1990, 135).  

Kynferðisleg áreitni er líklega það hugtak, sem flestir kannast við, og er oft notað sem 

regnhlífarhugtak yfir margvíslegt ofbeldi en það er stigsmunur á kynbundinni áreitni og 

kynferðislegri áreitni t.d og er því mikilvægt að halda því til haga. Í lögum er kynferðisleg 

áreitni skilgreind sem „…hvers kyns hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur 

þann tilgang, eða þau áhrif, að misbjóða virðingu viðkomandi einkum þegar hegðunin leiðir til 

ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur 

verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg.“  (2.gr laga nr. 10/2008).  

Jafnréttisstofa tekur sem dæmi um orðbundna, táknræna og/eða líkamlega kynferðislega og 

kynbundna áreitni:  

 Orðbundin: þrýstingur um kynferðislegan greiða, óvelkomin kynferðisleg eða 

kynbundin stríðni, persónulegar spurningar um kynlíf, kynbundnar eða 

kynferðislegar athugasemdir, óviðeigandi/þrálát boð á stefnumót..  

 Táknræn: óvelkomnar kynferðislegar augngotur eða önnur hegðun, sem gefur 

eitthvað kynferðislegt til kynna, sýna eða senda kynferðislegt efni s.s gegnum SMS, 

tölvupóst eða samfélagsmiðla 

 Líkamleg: nauðgun eða tilraun til kynferðislegs ofbeldis; hrista, slá, sparka, bíta eða 

rasskella, óvelkomin faðmlög, kossar, klapp eða strokur, að fara inn á persónulegt 

rými einstaklingsins s.s með að halla sér yfir eða króa af, óvelkomin snerting, grip 

og þukl  

Kynbundin áreitni er samkvæmt 2. grein laga nr. 10/2008 svohljóðandi: 

 Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann 

tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, 

fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi.  

Kynbundin áreitni er því hvers konar hegðun sem er í óþökk viðkomandi sem tengist kyn og 

kyntjáningu einstaklingsins beint. 

Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni getur haft miklar og alvarlegar 

afleiðingar fyrir þolendur þess, bæði líkamlegar og andlegar (Blackstone, McLaughlin & Uggen 

2017, 334). McLaughlin, Uggen og Blackstone segja áreitni á vinnustaðnum grafa undan valdi 

kvenna (e. authority), að það hlutgeri þær og þröngvi kynjuðum staðalímyndum upp á þær 

(Blackstone, McLaughlin & Uggen 2017, 334). Afleiðingar af kynbundnu ofbeldi eru meðal 
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annars reiði og sjálfefi (Blackstone, McLaughlin & Uggen 2017, 335), það hreki konur frá 

störfum sínum (Blackstone, McLaughlin & Uggen 2017, 336) og valdi kvíða, þunglyndi og 

áfallastreituröskun og hefur neikvæð áhrif á sjálfsmat, sjálfsöryggi og sálræna/andlega velferð 

þeirra (Houle, Staff, Mortimer, Uggen & Blackstone 2011, 89-90). Ofantalin dæmi um 

birtingarmyndir ofbeldis og dæmi um afleiðingar þess er allar að finna í #MeToo-sögum 

stjórnmálakvenna eins og fjallað verður um í 4. kafla. Samkvæmt reglugerð um aðgerðir gegn 

einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum er atvinnuveitanda 

skylt að 

 „„bregðast við eins fljótt og kostur er þegar honum berst kvörtun eða ábending um einelti, 

kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi á vinnustað sem og verði hann var við slíka 

hegðun eða aðstæður á vinnustaðnum sem líkur eru á að leitt geti til slíkrar hegðunar verði ekki 

gripið til aðgerða.“  

Þar að auki eru þeim gert að gera sérstakar ráðstafandir til þess að koma í veg fyrir ofbeldi, 

áreitni og einelti á vinnustaðnum. Þessar aðgerðir eru þó eingöngu fyrirbyggjandi, og ef grunur 

leikur á um að brot hafi verið framið skuli kæra það til lögreglu enda sé það brot á almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940. Ofbeldi gagnvart konum er samfélagslegt og kerfislægt vandamál.  
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3 Aðferðarfræði  

3.1 Aðferð 

Í rannsókn þessari er notast við eigindlega aðferðarfræði, sem er leitandi aðferð (Pierce 2008, 

241). Eigindlegar aðferðarfræðirannsóknir eiga sér rætur í heimspeki fyrri alda en þróuðust ekki 

sem tilteknar rannsóknaraðferðir fyrr en á síðari hluta 20. aldar (Sigríður Halldórsdóttir 2013, 

239). Þær eru fjölbreyttar en eiga það sameiginlegt að leitast við að lýsa mannlegum fyrirbærum 

og er áherslan sú að ná heildarmynd og bera kennsl á tengsl innan ákveðins kerfis eða 

menningar (Janesick 1994). Lögð er áhersla á hið persónulega og reynt er að öðlast skilning á 

gögnunum (Sigríður Halldórsdóttir 2013, 239). Ástæðan fyrir því að eigindleg aðferðarfræði 

og innihaldsgreining (e. innihaldsgreining)  varð fyrir valinu við gerð þessarar rannsóknar er sú 

að hægt er að fara djúpt ofan í saumana á því sem er verið að rannsaka og áhersla er lögð á 

tungumálið sem tjáskiptamiðil. Notast er við innihaldsgreiningu á #MeToo sögunum sem felst 

í því að greina gögnin, flokka þau í þemu og túlka.  Innihaldsgreining var þróuð af Alfred R. 

Lindesmith 1931, og er hún notuð innan félagsvísinda, hugvísinda, fjölmiðlafræði og 

viðskiptafræði. Litið er á rannsóknargögnin, sem oftast eru textar, sem eitthvað sem eigi að lesa 

og túlka (Sigríður Halldórsdóttir 2013, 241)  

3.2 Gagnaöflun og gagnagreining  

Aðferð við gagnasöfnun 

Gögnin, sem notuð voru í rannsókn þessari, voru #MeToo sögur stjórnmálakvenna. Sögurnar 

eru alls 136 talsins og birtust í nóvember 2017 (Vísir, 2017) Sögur þessar voru upphaflega sóttar 

á vef Morgunblaðsins sem birti þar PDF-skjal undir nafninu „Í skugga valds. #metoo. Við erum 

hættar að þegja!“ (Í skugga valdsins, 2017). Sögurnar eru mislangar, allt frá nokkrum setningum 

yfir í rúmlega hálfrar blaðsíðu langar frásagnir. Alls eru þær fjörutíu blaðsíður. Sögurnar eru 

nafnlausar og fjalla um kynbundið ofbeldi sem stjórnmálakonur hafa þurft að þola. Tvær 

sagnanna fjalla um margþætt ofbeldi og verður fjallað sérstaklega um þær í niðurstöðukafla 

rannsóknarinnar. Sögurnar birtust fyrst í lokuðum Facebookhópi stjórnmálakvenna þar sem þær 

deildu frásögnum sínum. Höfundar sagnanna eru konur sem hafa verið viðriðnar stjórnmálastarf 

með einum eða öðrum hætti, hvort sem það er með þingmennsku og/eða flokkastarfi eða öðru 

stjórnmálatengdu starfi. Rannsakandi flokkaði upphaflega sögurnar í þrjá flokka, þar sem það 

auðveldaði greiningu þeirra, og voru þeir flokkar: athugasemdir um útlit kvenna, kynbundið 

ofbeldi og niðurlæging/barngerving. Ekki var unnið frekar með þá en þeir aðstoðuðu þó yfirsýn 
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gagna við byrjun greiningar. Tvö þemu komu snemma í ljós á afgerandi hátt. Annars vegar var 

hve oft konurnar lýstu því hvernig samstarfsmenn þeirra tóku sér á einn eða annan hátt hlutverk 

læriföðurs og/eða leiðbeinanda óumbeðnir. Hins vegar kom fram í frásögnum þeirra hver 

viðbrögð nærumhverfis þeirra voru við ofbeldinu. Einnig var talað um hvaða áhrif ofbeldið 

hafði á líf þeirra og starfsferil.  

3.3 Réttmæti gagna og staða rannsakanda gagnvart rannsókn 

Til þess að geta gengið úr skugga um það hvort rannsókn sé góð þarf að meta réttmæti og 

áreiðanleika hennar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir 2013, 211). Innra 

réttmæti rannsóknar vísar til þess hve gott tilraunasniðið er og hversu trúverðugar ályktanirnar 

eru. Ytra réttmæti vísar til þess hvort hægt sé að alhæfa niðurstöðurnar yfir á annað þýði og 

aðrar aðstæður (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir 2013, 211). Kvale (1989) 

segir að til þess að meta réttmæti sé hægt að spyrja sig hvort rannsóknaraðferðin rannsaki það 

sem henni er ætlað að rannsaka (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir 2013, 223). 

Rannsakandi telur enga ástæðu til þess að draga sannleiksgildi sagnanna í efa þar sem þær eru 

nafnlausar og ekki er hægt að reka einstakar sögur til ákveðinna kvenna. Rannsakandi sér því 

ekki fram á að konurnar hagnist beint af því að birta frásagnir sínar. Fjölbreyttir hópar kvenna 

hafa birt #MeToo sögur sem eiga það sameiginlegt að varpa ljósi á kerfislægt vandamál, og 

telur rannskandi rannsókn þessa því uppfylla skilyrði um innra og ytra réttmæti.  

Mikilvægt er að rannsakandi geri sér grein fyrir eigin viðhorfum og fyrirframgefnum 

hugmyndum gagnvart efninu sem er verið að skoða (Sigríður Halldórsdóttir 2013, 239). Í 

eigindlegum rannsóknum er rannsakandi mælitækið og verður að skerpa hæfileika sína til að 

taka vel eftir í athugun. Það hefur áhrif á rannsóknina hver rannsakandinn er. Í þessari rannsókn 

hefur rannsakandi engin tengsl við gögnin né veit rannsakandi hverjar persónur og leikendur í 

sögunum eru. Því telur rannsakandi sig vera hlutlausa gagnvart sögunum. Vert er að benda á að 

rannsakandi hefur femínisk viðhorf og kenningar að leiðarljósi, á það sameiginlegt með 

höfundum að vera kona og trúir frásögnum þolenda heldur en að draga þær í efa.  
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4 Niðurstöður  

Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður greiningar á #MeToo sögum stjórnmálakvenna. Leitast 

verður eftir því að svara eftirfarandi spurningum: „hvað einkennir #MeToo sögur 

stjórnmálakvenna?“ „Hvernig lýsa þær afleiðingum ofbeldisins?“ og „Hvaða stöðu taka 

karlkyns stjórnmálamenn sér gagnvart (yngri) stjórnmálakonum?“ með tilvísun í kenningalega 

umfjöllun.  

4.1 Óumbeðnir lærifeður  

Hér er sjónum beint að gerendum og hvað þeir eiga margir sameiginlegt. Leitast verður við að 

svara spurningunni um hvaða stöðu karlkyns stjórnmálamenn taki sér gagnvart yngri 

stjórnmálakonum  

Frásagnir af því hvernig eldri karlmenn taki sér óumbeðnir, að því er virðist, stöðu 

lærifeðra gagnvart konunum, sem eru oft yngri eru algengar í sögunum. „Síðan ég byrjaði í 

pólitík hafa nokkrir menn úr stjórnmálaflokknum, og þá flestir giftir menn verið að senda mér 

skilaboð á kvöldin. Menn gera upp misjöfn tilefni til þess að hafa samaband. Segjast vilja hjálpa 

mér ef mig vanti einhverja hjálp t.d. Ég velti því fyrir mér hvort að þeir vilji eiga inni hjá mér 

greiða eða hvort þeir séu að sýna að þeir séu valdameiri…“ (8:4) „Það er því miður þannig að 

flestar af ungu konunum sem taka þátt í þessum þingum hafa lent í perraköllum og sumar hafa 

bara mjög grófar og ógeðslegar sögur. Margar hafa fengið beina hótun um að pólitískur ferill 

þeirra yrði bara ekki að neinu ef þær væru ekki til í að borga fyrir það einhvern veginn“.(10:5)  

Ein átakanlegasta sagan þar sem greint er frá tilfelli, þar sem eldri karlmaður tekur sér stöðu 

læriföðurs, hefur þær afleiðingar að viðkomandi hrökklast úr stjórnmálastarfi:  

Þegar maðurinn sem ætlaði sko að ala þig upp og tók sér stöðu mentors gagnvart þér ungri í 

pólitík, byrjaði að áreita þig í nokkur ár en varð aldrei ágengt, snýst gegn þér og vinnur markvisst 

í að bola þér út en tekst aldrei er settur í uppstillinganefndina. Í kjölfarið tekur þú ákvörðum um 

að hætta í stjórnmálum svo hann hafi engin völd gagnvart þér og þinni framtíð. En hann vinnur 

samt. Þeir vinna alltaf. (13:5).  

Svo virðist sem geranda þyki konan skulda sér blíðu eða notalegheit og reiðist afskaplega þegar 

honum er svo neitað um eitthvað sem hann telur sjálfsagt. Athugavert er hvernig lýst er í 

sögunni að hann hafi ekki boðið fram aðstoð sína, né hafi verið óskað eftir henni, heldur hafi 

hann „tekið sér stöðu mentors..“(10:5) og þannig þröngvað sér upp á hana. Þegar honum varð 

ekkert ágengt eftir áreitið þá hefst hann handa við að reyna markvisst að losna við hana. Hún 

hefur stigið inn á hans svið án þess að samþykkja hans skilmála, og því fylgja afleiðingar. Eins 

og minnst var á í kenningarkafla rannsóknarinnar er konum heimiluð innganga á svið 

karlmannanna en eru þar aðskildar og undirskipaðar (Þorgerður Einarsdóttir 2006, 446).  
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„..Góðu ráðin og vinalegu ábendingarnar sem mér bárust að kvödlagi í kosningabaráttu – 

merkilegt nokk, bara frá körlum. Konur eiga sennilega bara engin góð ráð að gefa.“ (136:39).  

Ofangreind dæmi lýsa öll tilvikum þar sem karlmenn gefa ráðleggingar óumbeðnir og vilja 

koma því á framfæri hvernig þeim finnst eigi að gera hlutina. Dæmin ríma vel við kenningar 

um það hvernig félagslegt taumhald yfir konum birtist m.a í kynbundinni áreitni (Þorgerður 

Einarsdóttir, 452). Svo virðist sem gerendur telji konurnar vera inn á þeirra sviði, og að því eigi 

að fylgja hlýðni. Hlýðni er eitt megineinkenni styðjandi kvenleika eins og fjallað var um í 

kenningarkafla rannsóknar þessar og bregðast gerendur ókvæða við þegar ekki er hlýtt. Að 

andæfa ofbeldinu er þannig dæmi um mengandi kvenleika sem ógnar ríkjandi stigveldi 

karlmennskunnar og yfirráðum hennar (Gyða Margrét Pétursdóttir 2012, 5).  

Samkvæmt fyrrgreindum dæmum er hægt að færa fram rök fyrir því að karlkyns 

stjórnmálamenn taki sér, að því er virðist, stöðu yfirmanns, læriföðurs eða leiðbeinanda 

gagnvart stjórnmálakonunum, sem er lýsandi fyrir viðhorf þeirra gagnvart þeim. Einungis það 

að þeir telji vera þörf á því, og að þeir hafi rétt á því, sýnir fram á að þeir telji þær vera komnar 

inn á vettvang sem tilheyri þeim, þær þurfi á leiðsögn að halda og að þær þurfi að breyta eigin 

hegðun, skoðunum og jafnvel útliti til að eiga erindi þangað. Eins og áður hefur verið nefnt hafa 

karlar haft langt forskot á konur í stjórnmálum og eru þær hefðir og venjur, sem þar gilda, 

byggðar á þeim (Philipps 1995) Konum er hleypt inn á vettvang stjórnmálanna á þeim 

forsendum að karlmenn „leyfi“ þeim að vera þar og eru þær undirskipaðar á þeim vettvangi 

(Þorgerður Einarsdóttir 2004, 217).  

4.2 Viðbrögð og afleiðingar  

4.2.1 Þolendur yfirgefa stjórnmál 

Viðbrögð þolenda við ofbeldinu, sem lýst er í sögunum, eru margvísleg. Algeng viðbrögð eru 

að hætta í pólitík (2:1), (13:5), (70:20), (105:28), (117:32-33) og að gera lítið úr aðstæðunum 

(31:10), (33:11), (71:20). Þau viðbrögð passa vel við fyrrnefndar kenningar Sylviu Walby 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2004) um kynjakerfið þar sem hún segir kynbundið ofbeldi hafa þau 

áhrif, meðal annars, að það hreki konur af vettvangi karla og hafi útilokandi áhrif. Kynbundið 

ofbeldi er því áhrifaríkt tæki ofbeldismanna til þess að kúga konur á brott. Alls kemur fram í 

fimm sögum að þolendur hafi yfirgefið vettvang stjórnmálanna eingöngu í kjölfar ofbeldis sem 

þær þurftu að þola (2:1), (13:5),(70:29), (105:28), (117:32-33).  

 Í sögu 2 þurfi höfundur að þola kynferðislega áreitni, ofbeldi og hótanir sem ung kona 

í stjórnmálum og segir hvernig hún hafi þurft að þola: „ótal atvik, þar sem lítið var gert úr mér, 
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mér var ýtt til hliðar….“, „Ég lenti í ágangi, símtölum og var króuð af í hornum þar sem mér 

t.d í eitt sinn var gert ljóst að ég ætti að vera „góð“ við viðkomandi, þá myndi mér ganga 

betur.“, „Treysti mér nánast ekki til þess að segja frá alvarlegasta atvikinu, en það varð í raun 

til þess að ég hætti nánast afskiptum af pólitík og flutti úr bænum mínum.“ (2:1). Þolandi yfirgaf 

bæinn sinn til þess að forðast ofbeldið og segir ofbeldið hafa haft djúpstæð áhrif á líf hennar: 

„„… ég vil muna, fyrirgefa ungu stúlkunni barnaskapinn og trúgirnina og ég, nú komin að 

sjötugu, get hætt að bera innra með mér þessa skömm og kenna mér um að ég varð aldrei nema 

efnileg og skila af mér áratuga langri skömm.“ (2:1). Sömu sögu er að segja um höfund sögu 

13: „Í kjölfarið tekur þú ákvörðun um að hætta í stjórnmálum svo hann hafi engin völd lengur 

gagnvart þér og þinni framtíð. En hann vinnur samt. Þeir vinna alltaf“.(13:5). Ljóst er að 

þolendur yfirgáfu starfsvettang sinn í því skyni að vernda sjálfar sig. Einnig virðist sem svo að 

gerendurnir hafi ekki þurft að þola neinar afleiðingar gjörða sinna. Einungis þolendurnir, sem 

lokaorðin „En hann vinnur samt. Þeir vinna alltaf.“ (13:5) gefa svo áhrifaríkt til kynna.  

4.2.2 Þolendur andæfa ofbeldi 

Það virðist illmögulegt fyrir þolendur að bregðast „rétt“ við ofbeldinu og áreitninni sem þær 

þurfa að þola. Þær eru gagnrýndar ef þær mótmæla ekki, og eru gagnrýndar þegar þær mótmæla 

(setja inn vísan í sögur hér). Viðbrögð nærumhverfisins þegar þær mótmæla karlrembu og 

kynbundnu áreiti geta verið neikvæð og reiðast gerendur og aðrir málsaðilar. Þær eru sakaðar 

um að vera húmorslausar, viðkvæmar eða „yfirgengilega dónalegar“ (27:9)(66:19). Ein 

kvennanna lýsir því hvernig viðmóti hún mætti þegar hún gagnrýndi háðsglósur og 

niðurlægjandi athugasemdir um Jóhönnu Sigurðardóttur, fyrrverandi forsætisráðherra: „Ef ég 

svaraði að þá sagði hann: Vertu ekki svona tilfinninganæm eða voðalega ertu viðkvæm …… ég 

var farin að hata þessa fundi og en ég lærði að það besta sem ég gat gert var að ignora hann.“ 

(66:19).  Slíkar eftiráskýringar eru dæmi um gasljóstrun (e. gaslighting), eða þegar 

gerendur/aðrir málsaðilar reyna að sannfæra þolendur um að upplifun þeirra af atburðum sé 

ekki rétt og viðbrögð þeirra þar af leiðandi ekki í takti (Abramson 2014, 2)  

 Í eftirfarandi sögu greinir kvenkyns þolandi frá því hvernig hún er sökuð um dónaskap 

í kjölfar þess að hafa andæft fordómafullri sögu sem borgarfulltrúi segir frá:  

Í rútu sagði X borgarfulltrúi fyrir íhaldið í áratugi: Vinur minn Sverrir Stormsker var að hringja 

í mig og segja mér það væri komið mjög gott orð yfir kvenkyns ráðherra. Það væri ráðherfa. Nb 

þetta var örstuttu eftir að Jóhanna Sigurðardóttir tók við embætti forsætisráðherra. Ég sá rautt 

og skammaði karlinn svakalega. Sagði m.a að það læki blóð undan nöglum okkar kvennanna – 

við hefðum haft svo mikið fyrir því að komast í þær stöður sem við værum í. Karlinn móðgaðist 

– sem mér stóð á sama um. Verra þótti mér að eini karlkyns yfirmaður stofnunarinnar sem var í 

ferðinni marg bað mig um að biða borgarfulltrúann afsökunar –sem ég að sjálfsögðu gerði ekki. 
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Borgarfulltrúinn hætti fljótlega í nefndinni. En eftir þetta sýndi embættismaðurinn mér 

fjandskap – dæmi um karla samstöðu.  

Þarna sýnir nær umhverfið henni fjandskap fyrir að hafa ruggað bátnum og sagt eitthvað. Sagan 

sýnir vel hvernig karllægt samfélag bregst ókvæða við þegar framkoma þeirra er gagnrýnd og 

konur mótmæla slíkum málflutningi. Ein konan segir frá því hvernig henni hafi verið hótað 

nauðgun vegna skoðana sinna: „Ég get ekki talið upp öll þau skipti sem mér hefur beint og 

óbeint verið hótað nauðgun vegna skoðanna minna. Ég hef engan áhuga á að hafa það eftir, 

en ég hef oft lesið um allskonar hluti sem ég hefði gott af og hvernig væri nú best að þagga 

niður í mér.“ (53:16). Í annarri sögunni er því lýst hvernig gert er ráð fyrir að stjórnmálakonur 

láti hvað sem er yfir sig ganga (113:30-31):  

Svo voru þeir sem ætluðust til að konur á þingi létu hvað sem er yfir sig ganga. 

Dæmi: Fulltrúi hagsmunaaðila mætir á nefndarfund, fullur eða ófullur, að kvöldi rétt fyrir jól. 

Ætlast til þess að geta kysst og/eða kjassað kvenkyns nefndarmann (mig) að vild. Það var bæði 

vandræðalegt og viðbjóðslegt. Vafasöm tilboð og þaðan af verri ágengi virðist fylgja sumu 

alþjóðlegu starfi og ekki bætir úr skák ef þingkona er yfirlýstur feministi. Fannst stundum að 

það væri verið að reyna að kveða niður feminismann/feministann með þessu háttalagi og 

væntanlega að veifa einhverju sigurtákni á eftir. Vonskan, þegar það gekk ekki, gat verið 

ógnvekjandi. En við erum ekki hræddar.  

Þegar konur bregðast illa við ofbeldi af höndum karlmanna þá þykir það vera virðingarleysi og 

dónaskapur við þá. Í sögunum hér að ofan er það ljóst að konur þurfa að spila eftir þröngum 

reglum til þess að geta starfað á sviði stjórnmálanna, sem er hefðbundið yfirráðasvæði 

karlmanna (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Það er einnig ljóst að gerendurnir taka konunum ekki 

alvarlega og sjá þær þar af leiðandi ekki sem jafningja sína. Þær eru þarna til staðar, þær mega 

vera með, en um leið og þær hætta að sýna styðjandi kvenleika og hlýða ekki þá bregðast þeir 

ókvæða við. Velta má fyrir sér hvort þetta renni ekki stoðum undir það þegar mengandi 

kvenleiki spillir gagnvirku sambandi ráðandi karlmennsku og styðjandi kvenleika.  

4.2.3 Hlátur sem varnarviðbragð 

Í sögunum er nokkuð algengt að konurnar segi frá því að hafa hlegið með eða að áreitinu og 

virðist sem það hafi verið gert til að draga úr aðstæðunum. Gerendur geta brugðist illa við þegar 

konur andæfa ofbeldinu eins og fjallað var um í fyrri kafla (4.2.2). Í einni sögunni segir 

höfundur frá því hvernig þáverandi flokksformaður áreitir og eltir hana:  

Ég var á pólitískri ráðstefnu fyrir hönd ungliðahreyfinarinnar minnar. Það var skemmtun á 

laugardagskvöldinu. Eldri maður í valdastöðu á ráðstefnunni var komin vel í glas og við vorum 

ein eftir inni. Hann grínast með að reyna við mig á „feminískan“ máta því ég var svo mikill 

feminísti og lætur svo hverja línuna á eftir annarri flakka. Ég hlæ vandræðalega. Maðurinn leiðir 

mig og ég veit ekki hvernig ég á að bregðast við. Því næst leggur hann hendina sína á lærið mitt 

og færir hana sífellt ofar. (33:11). 
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Þarna lýsir höfundur kynferðislegri áreitni af höndum flokksformanns hennar og viðbrögðum 

hennar við því. Hún veit ekki hvernig hún á að bera sig að og hlær vandræðalega (33:11). Svo 

virðist sem hlátrinum sé ætlað að afvopna gerandann og kæfa niður aðstæður. Með hlátrinum 

andæfir hún ofbeldinu en gerir það á hátt sem styggir ekki of mikið gerandann. Önnur kona 

lýsir því þegar káfað er á henni, og hún brosir og hlær: „…allt í einu tekur hann utan um mig 

og ég finn að hendur hans er út um allt. Ég losa mig og brosi bara og fer að hlægja og færi mig 

og vonaði að enginn hefði séð þetta.“ (56:16). Í öðru dæmi lýsir kona því hvernig bæði hún og 

vitni að áreitinu hlæja en seinna þegar hún reynir að ræða við vitnið þá er gert lítið úr upplifun 

hennar:  

„… Eitt skipti eftir vísindaferð og gestirnir voru farnir var ég að klára að taka til. Þingmaður frá 

okkur og annar (ungur) karl voru þarna og var galsi í okkur öllum. Þingmaðurinn faðmar mig 

skyndilega alveg innilega þannig að við dettum ofan í sófa, hann liggjandi ofan á mér með allan 

sinn þunga. Svo kyssir hann mig á hálsinn og kinnina. Ég hló þetta af mér en fór heim og 

brotnaði niður og gat lengi vel ekki horfst í augu við hann eða umgengst hann í starfi flokksinns. 

Þegar ég reyndi að ræða þetta við hinn karlinn hló hann bara og sagði að ég hefði nú alveg fílað 

þetta, svona myndarlegur maður eins og X. Það væru nú allar konurnar í flokknum heitar fyrir 

honum. Hann er (enn) dáður og elskaður þingmaður.“ (71:20) 

 

Viðbrögð nærumhverfisins við ofbeldinu í ofangreindum sögum eru áhugaverð í ljósi þess að 

lesa má út úr því tilraun til þess að gera lítið úr áreitinu, snúa óþægilegum atburðum upp í 

einhvers konar grín og gera þannig lítið úr alvarleika málsins. Það er dæmi um þöggun þegar 

upplifun kvenna er smækkuð niður í eitthvað skondið og sniðugt, öll vopn þeirra slegin úr hendi. 

Þegar gerandinn er þekktur er óþægilegt og erfitt að takast á við það (Gyða Margrét Pétursdóttir 

2017, 95-96)  og reynt er að umbreyta atvikinu í eitthvað sem er viðráðanlegra fyrir alla aðila.   

4.3 Ofbeldi þaggað niður  

Hér verður fjallað um það þegar ofbeldi er þaggað niður og hvernig fólki virðist þykja í lagi að 

fjalla um ofbeldi svo lengi sem gerendur eru ekki nafngreindir. Litið er á konur sem boðflennur 

á karllægum vettvangi stjórnmálanna og er lítið mál að skipta þeim út ef óþægileg vandamál 

koma upp, svo sem kynferðislegt ofbeldi, en erfiðara er að skipta gerendunum út. Velta má fyrir 

sér hvort það þyki auðveldara að skipta konum út heldur en karlmönnum. Að þeir þyki 

ómissandi á meðan konurnar eru það ekki.  

 Það finnst engum allt í lagi að áreita konur, nema að því er virðist þegar það er einhver 

sem er upprennandi, ungur, eða þegar um er að ræða eldri og virtan mann og svo alla þar á milli. 

Í einni sögunni er fjallað um það þegar stjórnmálaflokkur reynir að taka á því þegar ungur maður 

er grunaður um ítrekuð kynferðisbrot gegn mörgum ungum konum. Það kemur hins vegar 

ekkert úr úr málinu.  
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 „Einn af upprennandi stjórnmálamönnunum er með margar „óstaðfestar“ sögur um 

áreitni gagnvart ungum konum. Innan flokksins var gert mál úr þessu og reynt að láta hann sæta 

ábyrgð. Einhverjar konur gátu ekki hugsað sér að starfa með flokknum vegna þessa manns. 

Ekkert kom út úr málinu og maðurinn starfar í flokknum eins og ekkert hafi í skorist enda er svo 

rosalega dramatískt að hefta pólitískan feril ungs manns þrátt fyrir sögusagnir (36:12).  

Þá ber einnig á því að það sé afskaplega erfitt að takast á við afleiðingar gjörða sinna eða að 

það sé erfitt fyrir aðstandendur gerandans að hann skuli þurfa að gera það. Í einni sögunni er 

sagt frá því þegar ungri konu er nauðgað en hann fær að halda áfram störfum: 

„Karl sem gegndi trúnaðarstörfum í stjórnmálaflokki nauðgaði ungri konu í flokknum í partýi á 

vegum flokksins. Honum var gert að fara úr öllum trúnaðarstörfum á vegum flokksins en af því 

að hann er „svo duglegur“ var hann fljótlega mættur á alla pósta/fundi/viðburði. Þegar konur 

gerðu athugasemdir við þetta og neituðu að taka þátt yrði hann þátttakandi var hann tekinn úr 

opinberum störfum en geymdur á bak við í aukastörfum enda „svo duglegur“ fyrir utan það 

hversu slæmt það yrði fyrir fjölskylduna hans ef hann fengi ekki að vera með …“ (91:25).  

Litlu er skeytt að því er virðist um líðan þolanda nauðgunarinnar. Alvarlegt kynferðisafbrot líkt 

og nauðgun virðist ekki vera nægjanlegt skilyrði fyrir því að hefta frama ungra, duglegra, 

stjórnmálamanna. Það er því ekki að furða að ungar konur hverfi af vettvangi stjórnmálanna 

eins og lýst var í kafla 4.2.1, þegar þær fá ekki sama stuðning frá umhverfi sínu og gerendurnir. 

Þegar þær sækjast eftir þeim stuðningi þá er lítið um hann ef það felur í sér að gerendurnir þurfi 

að axla ábyrgð og taka afleiðingum gjörða sinna.  Ofangreind dæmi um aðgerðarleysi eru ekki 

einsdæmi í #MeToo sögunum og má nefna tvær aðrar sögur því til stuðnings (38:12) og (51:15). 

Í sögu 38 er sagt frá því hvernig flokksformaður nokkur káfar gróflega á rassi ungrar konu að 

mörgum viðstöddum og enginn gerði neitt: „.. fullt af fólki sá þetta en enginn sagði neitt.“ 

(38:12). Í annarri sögunni er fjallað um það þegar káfað er á þolanda: „…Höndin á honum var 

allt í einu komin á lærið á mér og nánast upp í klof. Ég færði mig undan þannig að hinir urðu 

augljóslega varir við hvað var í gangi. Enginn þeirra brást við aðstæðunum, þeir létu bara eins 

og ekkert væri. (51:15)“  

4.4 Niðurlæging 

Kynbundin áreitni á sér margar birtingarmyndir og getur opinber niðurlæging meðal annars 

talist sem kynbundin áreitni, nánar tiltekið orðbundin áreitni (Jafnréttisstofa ártal). Samkvæmt 

íslenskum lögum telst áreitni kynbundin ef þau „…hafa þau áhrif að misbjóða virðingu 

viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi eða móðgandi 

fyrir viðkomandi.“ (2.gr. laga nr.10/2008). Nokkrar sögur fjalla um slíka orðbunda kynbunda 

áreitni þar sem óviðeigandi, niðurlægjandi og/eða meiðandi ummæli af kynferðislegum toga 

eru látin falla líkt og: „Þá klípur hann í nefið á mér og segir „hvað segir þú stelpa!“ Og 

skyndilega fór ég úr því að vera valdefld 36 ára kona í að vera 12 ára niðurlægð stelpa.“ 
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(62:18). Í einni sögunni fullyrðir höfundur að hún, rétt eins og allar konur, þekki niðurlægingu 

(110:29).  

Áhrif slíkrar niðurlægingar geta verið djúpstæð á þolendur, sem lýsa í sögunum miklum 

óþægindum, sem hún hafði í för með sér: , „..mér leið eins og ég sæti þarna allsber.“  

Ég var rétt að byrja að segja eitthvað þegar þingmaðurinn í hópnum grípur í hendina á mér og 

segir yfir hópinn..."Ragnheiður mín, ertu nú ekki til í að hneppa skyrtunni þinni að þér svo að 

við karlmennirnir í hópnum getum einbeitt okkur að því sem þú hefur að segja". Ég tek það fram 

að ég var í síðerma skyrtu og toppi innanundir þannig að það var frekar lítið að sjá. Það sló þögn 

á hópinn, mér leið eins og ég sæti þarna allsber. 

Með því að niðurlægja sagnaritara á þennan hátt er á sama tíma verið að þagga niður í henni. Í 

þann mund sem hún ætlaði að taka til orðs er þaggað niður í henni og gert lítið úr henni. Hún 

er á örskotsstundu hlutgerð og upplifir niðurlægingu í návist samstarfsfélaga sinna.  

„Mætt á fund og stend við fundarborðið þar sem sumir eru sestir og aðrir ekki. Allt í einu grípur 

háttsettur karl um mjaðmirnar á mér aftan frá og kreistir. Mér brá svo að ég öskraði upp og hann 

kippir höndunum að sér og fer að hlægja sem og aðrir sem þarna voru. Hann horfði á mig og 

sagði ,,ég stóðst þetta bara ekki” ...“ 

Álíka atburður á sér stað þegar samstarfsmaður sagnaritara (sbr. #MeToo sagnir) telur sig hafa 

fundið rétta tækifærið til þess að niðurlægja samstarfskonur sínar með kynferðislegum 

ummælum og reynir með þeim að lítilllækka þær og hlutgera með því að segja grófa, 

kynferðislega og meiðandi „brandara“ á þeirra kostnað:  

„Hann ákveður að þar sé tækifærið til að deila visku sinni og háttsemi og útnefna þá 

samstarfskonu á þingi sem hann vildi helst sofa hjá. Þegar hann var búinn að því bætti hann í og 

sagði helsta kost lágvaxinnar samflokkskonu sinnar vera þá að hún þyrfti ekki einu sinni að fara 

á hnén fyrir formanninn... „ (16:6) 

Svo virðist sem slíkar niðurlægingartilraunir séu gerðar í því skyni að hrekja konur frá. Dæmi 

um það er saga 46:  

„…ýmsir karlmenn meika mig ekki og eru sífellt að reyna að skrúfa mig niður … nokkrir ganga 

lengra, niðrandi komment og niðurrif, örfáir en fleiri en tveir, káf og tilraunir til að komast 

lengra… Engum tókst en hafði þau áhrif að mig langaði ekki að vera í forystu … þeirra…“ 

(46:14).  

Færa má rök fyrir því að slík niðurlæging eigi að draga úr valdeflingu kvenna á vettvangi 

stjórnmálanna, og að, eins og ein kemst að orði: „Ekki allt kynferðislegt en oftast tilraun til þess 

að „sætte meg paa plads“. (93:25) 

4.5 Margþætt ofbeldi  

Mikilvægt er að halda því til haga að ofangreindir kaflar fjalla nær einvörðungu um þá 

kynferðislegu áreitni og/eða hið kynferðislega ofbeldi sem stjórnmálakonur þurfa að þola á 

sínum starfsvettvangi. Ofbeldið og fordómarnir sem birtast í #MeToo sögunum eru þó 

margvíslegir og eiga sér margar birtingarmyndir. Tilefni er til að taka sérstaklega til greina tvær 
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sögur sem dreypa á margvíslegum fordómum og ofbeldi í garð þolenda, en það eru sögur nr. 6 

og nr. 11. Í sögu 6 kemst höfundur vel að orði þegar hún lýsir því ofbeldi og fordómum sem 

hún hefur þurft að sæta í tengslum við afskipti sín og starf í stjórnmálum:  

Kynferðisofbeldi? Já. Sexismi? Já. Ableismi? Já. Smánun? Já. Athugasemdir um útlit mitt? Já. 

Útilokun? Já. Hatursorðræða um mig, verk mín og líkama á netinu? Já. Að láta mig upplifa mig 

sem byrði á pólitískum vettvangi? Já. Ég get tikkað í öll þessi box og fleiri til.“ (6:2) 

Hún segir gerendahóp sinn vera bæði karla og konur og leggur áherslu á mikilvægi þess að 

ef við sem samfélag ætlum að „ráðast að rót ofbeldismenningar“ þá megi ekki gleyma að 

þolendur eru í ólíkri valdastöðu og með ólíka lífsreynslu sem hafi áhrif á hvernig birtingarmynd 

ofbeldisins er (6:2).  Fordómar grasserast í stjórnmálastarfi líkt og á öðrum vettvangi þar sem 

ólíkt fólk kemur saman.  Valdastigveldi einstaklinga er ekki einungis byggt á þáttum eins og 

kyni og kyngervi (Weber 1998, 15). Í sögu 115 talar höfundur um það sem hún hefur upplifað:  

„..enn hef upplifuð annað tegund af áreitni og það er fordóma, vantraust og útlendingahatar 

í minn garð. Ekki er ég bara kona í stjórnmála ég er útlensk kona í stjórnmála.“ 

Hér er áhugavert að skoða það hvernig hún verður fyrir margþættri mismunum vegna þess að 

hún er ekki eingögnu kona heldur er hún útlensk kona sem eykur vantraust í hennar garð. Það 

byggist ekki eingöngu á kyni hennar heldur einnig þjóðerni. Hún þarf því að þola margfalt áreiti.  

„....Bæði karlmenn og konur tala um hluti öðurvísi við mig (til dæmis hæga á tali, útskýra xtra 

mikið eða egja hreinlega "nei þú skilir þetta ekki".) Hreinlega er oft bara talað niður til eða í 

kringum mig. Verst er þegar ég frétti gegnum öðrum um hversu oft ég hef verið lítið fram hjá 

eingöngu vegna þess að ég er einmitt ekki bara kona heldur útlensk kona.“  

Hér kemur sama fram og fyrir ofan, þar sem sagnaritari segir sjálf að það sé oft litið framhjá 

henni ekki eingöngu vegna þess að hún sé kona: „… oft ég hef verið lítið fram hjá eingöngu 

vegna þess að ég er einnmitt ekki bara kona heldur útlensk kona“. Ljóst er að höfundur finnur 

áhrif þess að tilheyra fleiri en einum minnihlutahópi og að þar myndist grundvöllur margþættrar 

mismununar (Weber 1998, 14-16). 
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5 Samantekt og umræða 

5.1 Samantekt 

Í kenningakafla rannsóknarinnar var fjallað um hefðbundnar hugmyndir um kvenleika og 

karlmennsku, þar sem sérstaklega var lögð áhersla á birtingarmyndir ráðandi karlmennsku og 

samspil þeirra við mengandi og styðjandi kvenleika. Ríkjandi karlmennsku og afbrigði hennar 

má greina í #MeToo sögunum og er hægt að greina einkenni þeirra hjá mörgum gerandanna, 

og birtist það sérstaklega í dæmum um óumbeðna lærifeður þar sem þeir telja sig hærra setta 

en þær og telja sig bæði hafa rétt og þörf á að leiðbeina konunum.  

Kynbundið ofbeldi er ein birtingarmynd skaðlegrar karlmennsku. Þegar þolendur 

andæfa ofbeldinu, hvort sem það er í orðum, gjörðum eða með hlátri, er fjallað um hvernig 

viðbrögð geranda og nærumhverfisins eru. Sjá má að gerendur bregðast oft illa við og annað 

hvort skamma þær fyrir að hafa mótmælt eða reyna að útskýra hvernig upplifun þeirra og 

tilfinningar voru rangar (gasljóstrun). Þegar ofbeldinu er andæft er það dæmi um mengandi 

kvenleika. Kyndbundið ofbeldi hefur margar birtingarmyndir og er opinber niðurlæging dæmi 

um orðbundna kynbundna áreitni.  

 Niðurstöður þessar passa vel við kenningar Sylviu Walby og hvernig karlar undirskipa 

konur á vettvangi sem hefur sögulega verið þeirra (Þorgerður Einarsdóttir 2006). Dregur 

höfundur þá ályktun að raunverulega sé um kerfisbundið vandamál að ræða vegna þess hve 

mikið sameiginlegt sögurnar eiga.  

5.2 Umræða 

Í inngangi voru bornar upp fjórar spurningar:  

 Hvað einkennir #MeToo sögur stjórnmálakvenna? 

 Hvernig lýsa þær afleiðingum ofbeldisins  og áreitisins á líf sitt og stjórnmálaferil? 

 Hvernig lýsa þær viðbrögðum gerenda og annarra á vettvangi stjórnmálanna þegar þær 

andæfa ofbeldinu?  

 Hvaða stöðu taka karlkyns stjórnmálamenn sér gagnvart yngri stjórnmálakonum?  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að það sem einkennir #MeToo sögur 

stjórnmálakvenna er hve mikil áhrif ofbeldið og áreitnin hefur á líf þeirra og starfsferil. Við 

upphaf þessarar rannsóknar gerði taldi höfundur það vera líklega niðurstöðu en kom það þó á 

óvart hve miklar þær voru. Afleiðingarnar eru ólíkar, og eru einna helst að þolendur yfirgefa 

stjórnmál og draga úr þátttöku á vettvangi stjórnmálanna eða að þolendur reyni að gera lítið úr 
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aðstæðunum í því skyni að vernda sig. Þegar þolendur andæfa ofbeldinu svo reynist það hægara 

sagt en gert þar sem viðbrögð gerenda og nærumhverfis geta verið slæm, og reynt að telja 

þolendum trú um það að upplifun og túlkun þeirra sé röng og er þá gripið í útskýringar líkt og 

að þolandi sé of viðkvæmur, eða um brandara eða spaug hafi verið að ræða og að þolandi geri 

úlfalda úr mýflugu sökum húmorsleysis. Því virðist sem gert sé ráð fyrir því að þær láti slíkt 

ofbeldi og áreitni yfir sig ganga, hvort sem það er með því að þegja eða spila með. Þöggun og 

gasljóstrun eru svo tól sem notuð eru til þess að hafa áhrif á þolendur (Abramson 2014, 2). Með 

því að þagga niður í þeim eða að útskýra fyrir þeim að upplifun þeirra sé röng er kynjakerfi þar 

sem konur eru undirskipaðar viðhaldið og karllægum gildum á vettvangi stjórnmálanna haldið 

í hávegum. Rannsakandi telur kynbundið ofbeldi vera birtingarmynd kvenfyrirlitningar og 

virðingarleysis sem viðgengst í samfélagsgerð okkar.  

Vert er að minnast á Klaustursmálið svokallað sem kom upp í nóvember síðastliðnum, 

þar sem upptaka af samræðum þingmanna á Klausturbarnum var birt í fjölmiðlum (Stundin, 

2018). Ummælin sem þeir þingmenn létu falla voru vægast sagt klúr og ósiðleg. Þau voru 

uppfull af kynrembu og voru mörg hver af kynferðislegum toga. Umræðurnar sem þar fóru fram 

komu rannsakanda ekki á óvart, enda var innihaldsgreining #MeToo sagnanna vel á veg komin 

og samræður Klaustursfélaga í takt við áreitnina sem konurnar lýstu í frásögnum sínum. Það 

má því vel draga þá ályktun að íslensk stjórnmál bjóði oft á tíðum upp á afar erfiðan, eitraðan 

og karllægan starfsvettvang sem ekki er auðvelt fyrir konur að hrærast í nema þær spili eftir 

leikreglum karlanna. Í grein Stundarinnar er vitnað í ummæli sem Sigmundur Davíð 

Gunnlaugsson lét falla í Silfri Egils en þar segir hann: „að taka verði á umræðunni á Íslandi, 

þar sem konur treysti sér ekki í stjórnmál vegna „persónulegs níðs“ á stjórnmálamönnum.“ 

Hann segir einnig konur forðast vettvang stjórnmálanna og það geta útskýrt að hluta til stöðu 

kvenna í stjórnmálum, og að þeim „finnist þetta ekki freistandi starfsvettvangur.“(Stundin, 

2018.) Hann segir einnig að vandamálið sé alvarlegt og verði að taka á því (Stundin, 2017), og 

tekur rannsakandi heilshugar undir þau orð – staða kvenna í stjórnmálum er grafalvarleg og 

verður að taka henni alvarlega. Breytinga á viðhorfum og hefðum er þörf til þess að allir 

meðlimir samfélagsins fái notið sín á vettvangi stjórnmálanna, vettvangi allra landsmanna. Það 

er þó ekki nema með því að uppræta samfélagsmein líkt og kynrembu og kynbundið ofbeldi 

sem hægt er að ráðast í saumana og breyta til hins betra. #MeToo hreyfingin var mikilvæg og 

vonar rannsakandi innilega að með komandi tíð muni áhrif hennar fara að gæta í íslenskum 

stjórnmálum og í samfélaginu öllu.  
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