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Útdráttur 
 

Kynjakerfið skipar stóran sess í lífi okkar og það er innan þess sem finna má hugmyndir um 

kvenleika og karlmennsku. Innan kynjakerfisins verða til valdatengsl á milli kynjanna þar sem 

karlar fá forskot á mörgum sviðum samfélagsins. Slík valdatengsl má sjá á Alþingi sem í 

gegnum tíðina hefur verið karllægur vinnustaður. Markmið þessa verkefnis er að skoða hver 

staða kvenna er á Alþingi í ljósi kynjaðra valdatengsla. Í upptökum af samtali sex þingmanna  

á Klausturbar í nóvember 2018 var mikið rætt um þingkonur og byggir rannsóknin á samtölum 

þeirra sem snéru að fyrrverandi og núverandi þingkonum. Samtölin voru orðræðugreind og sett 

í samhengi við stöðu kvenna á vettvangi stjórnmálanna, konur sem starfa í leiðtogahlutverkum, 

nauðgunarmenningu og kynferðislega áreitni á vinnustöðum. Helstu niðurstöður eru að út frá 

upptökunum standa konur ekki jafnar körlum á Alþingi. Störf þeirra eru ekki dæmd út frá hæfni 

heldur er frekar litið til kyns þeirra og útlits til að meta getu þeirra sem stjórnmálakonur. Þau 

ójöfnu valdatengsl sem finna má innan Alþingis skapar umhverfi þar sem nauðgunarmenning 

getur fengið að viðgangast og í stað þess að horfast í augu við alvarleika og algengi 

kynferðislegs áreitis er frekar reynt að réttlæta slíka hegðun.  

 

 

 

 

 



 4 

Formáli  

Þetta er 12 eininga lokaverkefni í stjórnmálafræði til 180 eininga, unnið undir leiðsögn Gyðu 

Margrétar Pétursdóttur við Stjórnmálafræðideild. Gyðu þakka ég fyrir góða leiðsögn og fyrir 

að missa ekki trúna á mér og verkefninu. Fjölskyldu og vinum þakka ég stuðninginn, 

þolinmæði og hvatningu. Eydísi Báru Jóhannsdóttur og Guðnýu Hrund Karlsdóttur þakka ég 

sérstaklega fyrir yfirferð.  
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1 Inngangur  
 

Kynjakerfið er stór partur af því samfélagi sem við lifum í og það er innan þess kerfis sem finna 

má hugmyndir um kvenleika og karlmennsku. Slíkar hugmyndir skapa væntingar til karla og 

kvenna og upphefja um leið annað kynið. Karlar hafa því ýmis forskot á hinum ólíku sviðum 

samfélagsins og skapar þetta valdatengsl á milli kynjanna. Vegna kynjakerfisins fá konur ekki 

slíkt forskot heldur bíða þeirra oft á tíðum hindranir, þær hafa þurft að berjast fyrir jöfnum 

réttindum og þeim markmiðum hefur ekki enn verið náð að fullu (Walby 1990, 200-201). Þegar 

litið er til stjórnmála eru konur enn í minnihluta, þær þurfa að leggja meira á sig til að koma 

sér og sínum sjónarmiðum á framfæri líkt og á mörgum öðrum sviðum samfélagsins (Þorgerður 

Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir 2009, 7-8, 12-13). Þegar litið er yfir sögu kvenna 

á Alþingi má sjá að frá því að fyrsta konan settist á þing 1922 til dagsins í dag er ákveðin 

kynjaskekkja sem erfitt hefur verið að laga. Konur hafa barist fyrir því að fá að taka þátt í að 

móta samfélagið og mikilvægi þess að ólíkar raddir fái að taka þátt í umræðunni til að fanga 

fjölbreytileika samfélagsins  (Kristín Ástgeirsdóttir 2004, 171). Þessi barátta hefur skilað sér í 

fjölgun kvenna á Alþingi og eftir efnahagshrunið 2008 fram til 2016 var hlutfall kvenna á 

Alþingi nánast 50% (Konur og stjórnmál, Alþingiskosningar 2016). Í kosningum 2017 lækkaði 

hlutfallið þó umtalsvert og hlutfall kvenna fór niður í 38% þingmanna (Konur og stjórnmál, 

Alþingiskosningar 2017). Baráttan er því langt í frá unnin þegar kemur að jöfnuði á Alþingi, 

en hún snýr einnig að fleiru en að ná jöfnum hlutföllum þingmannum.  

    Starfsumhverfi innan stjórnmálanna og á þingi gerir konum oft á tíðum erfitt fyrir þar sem 

það er meira sniðið að körlum en konum. Karlar hafa lengi starfað á sviði stjórnmálanna og 

hefur því orðið til kerfi þar sem völd karla fá að viðgangast nokkuð óáreitt. Innan slíks kerfis á 

sér stað undirokun kvenna á meðan körlum er hampað og þeir studdir áfram til að koma sér á 

framfæri og um leið byggja upp þau karllægu sjónarmið sem viðgangast innan stjórnmálanna 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004, 60). Erfitt verður því fyrir konur að starfa í þessu umhverfi 

þar sem litið er niður á þá kvenlegu hluti sem gera þær að einstaklingum. Kvenleg einkenni 

þingkvenna verða því oft að aðalatriði og þær dæmdar út frá útliti frekar en getu sinni til að 

sinna því starfi sem þær eru í (Guðný Guðbjörnsdóttir 2006, 427). Það skapast því kynjuð 

vinnumenning þar sem starfsmenn eru dæmdir út frá kyni sínu en ekki þeim störfum sem þeir 

sinna. Markmið þessa verkefnis er að skoða slíka vinnumenningu á Alþingi og hvernig hún 

birtist. Í nóvember 2018 komu fram upptökur af samtölum sex þingmanna sem setið höfðu við 

drykkju á Klausturbar í Reykjavík. Samtal þeirra var tekið upp af þeim óvitandi. Á upptökunum 

ræddu þingmennirnir saman um samstarfsfólk sitt á þingi og verða brot úr þeim upptökum 
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notuð í þessu verkefni til að öðlast meiri skilning á hvernig viðmóti þingkonur mæta frá 

samstarfsfólki sínu. Upptökurnar voru  greindar af fjölmiðlum og voru ekki birtar í heild sinni, 

heldur voru birt brot úr þeim samræðum þingmannanna þar sem þeir töluðu meðal annars um 

aðra þingmenn. Notast verður við þær fréttir og hljóðbrot þar sem rætt var um aðra þingmenn 

og verða upptökurnar greindar með áherslu á umfjöllun um konur í stjórnmálum og því 

starfsumhverfi sem skapast hefur innan stjórnmála í gegnum árin.  

Rannsóknarspurningin sem unnið er út frá er: 

• Hver er staða kvenna á Alþingi í ljósi kynjaðra valdatengsla í kjölfar umræðna 

þingmanna á Klausturbar? 

Áhersla verður lögð á hvernig staða kvenna á Alþingi hefur þróast og hvernig kynjuð 

valdatengsl birtast út frá orðum þingmannanna sex sem fram koma á Klausturs upptökunum. 

Farið verður yfir það orðbragð sem þingmenn nota um samstarfskonur sínar og það sett 

í samhengi við þá orðræðu sem samfélagið hefur mótað um kvenleika og konur sem starfa í 

leiðtogahlutverkum. Upptökurnar verða einnig skoðaðar út frá nauðgunarmenningu og 

kynferðislegri áreitni sem getur birst með því orðbragði sem fram kemur í samtali 

þingmannanna sex.  

Í öðrum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn sem stuðst verður við í greiningu á 

gögnunum. Farið verður yfir sögu kvenna á Alþingi, hvernig starfsumhverfi þeirra hefur verið 

í gegnum árin og það tengt við bæði nauðgunarmenningu og kynferðislega- og kynbundna 

áreitni sem getur skapast í karllægu umhverfi stjórnmálanna.  

Í þriðja kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notast verður við og farið 

verður yfir hvað felst í orðræðugreiningu og hvernig hún er notuð í verkefninu.  

Í fjórða kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum orðræðugreiningar og sett verða fram 

þrjú þemu, útlit ekki hæfni, kynferðisleg hlutgerving og kvengerving og MeToo: Konur ljúga 

og karlar verða líka fyrir kynferðislegu ofbeldi.  

Í fimmta kafla verða niðurstöður svo dregnar saman og rannsóknarspurningu svarað. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 
 

Í þessum kafla verður farið yfir fræði- og kenningalegan bakgrunn sem þessi rannsókn byggir 

á. Þær kenningar sem notast verður við eru kenningar félagsvísinda og þá einkum og sér í lagi 

innan kynjafræðinnar. Kynjafræði er þverfaglegt fræðasvið og nær yfir feminísk fræði, 

jafnréttisfræði, karla- og kvenfræði og hinsegin fræði. Kynjafræði skoðar hvernig völd og 

virðing tengjast kyni einstaklinga og hvernig aðgreining kynja hefur áhrif á stöðu og réttindi 

fólks innan þjóðfélaga  (Þorgerður Einarsdóttir 2004, 202).  

 

2.1 Staða kvenna á vettvangi stjórnmálanna 
 

Þegar kemur að stjórnmálum og Alþingi má sjá að hlutfall kvenna sem sitja á Alþingi er iðulega 

töluvert lægra en hlutfalll karla. Saga kvenna á Alþingi hófst í kosningum 1922 þegar fyrsta 

íslenska konan náði kjöri. Ingibjörg H. Bjarnason var partur af sérstökum kvennalista sem bauð 

fram til Alþingis í kosningunum árið 1922. Einn tilgangur listans var að sýna fram á þá sérstöðu 

sem konur gætu haft inná þingi þar sem ólík sjónarhorn þeirra á samfélagið myndu höfða til 

fleiri en bara karla. Konur vildu því fá að taka þátt í að móta samfélagið og láta rödd sína 

heyrast (Kristín Ástgeirsdóttir 2004, 171). Ingibjörg tók fullan þátt í að móta þetta viðhorf og 

talaði hún fyrir réttindum kvenna og kvennasamtaka en undir það féllu þeir hópar sem voru 

lægra settir í samfélaginu líkt og fátækar mæður, ekkjur og aldraðir. Samfélagið á þessum tíma 

vildi gjarnan halda konum inni á heimilum sínum en konur líkt og Ingibjörg börðust fyrir því 

að þær fengju að láta rödd sína heyrast og taka þátt í að skapa sitt samfélag (Kristín 

Ástgeirsdóttir 2004,  171-172). Hjólin snérust þó ekki hratt á þessum tíma og fram til ársins 

1970 áttu konur einn og einn fulltrúa á Alþingi. Það dró svo til tíðinda árið 1970 þegar Auður 

Auðuns braut blað í sögu kvenna í stjórnmálum þegar hún varð fyrsti kvenráðherrann, var hún 

skipuð dóms- og kirkjumálaráðherra og gegndi því embætti í eitt ár (Konur og stjórnmál, Fyrsta 

konan ráðherra). Á árunum 1922-1983 sátu alls 10 konur á þingi. Íslendingar tóku svo þátt í að 

skrifa heimssöguna þegar Vigdís Finnbogadóttir var kosin forseti Íslands 1980 fyrst kvenna í 

heiminum (Vigdís Finnbogadóttir, Vigdís Forseti). 

    Það má kannski segja að þetta afrek Vigdísar hafi gefið konum byr undir báða vængi í 

stjórnmálum því að strax árið 1983 bauð kvennalistinn fram til Alþingis og mátti þá þegar sjá 

aukningu af þingkonum í 9 og voru þær þar með orðnar 15% þingmanna (Konur og 

stjórnmál, Alþingiskosningar 1983). Í Alþingiskosningum 1987 voru 13 konur kjörnar og þar 
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með voru þær 20,6% þingmanna en af þeim konum sem náðu kjöri komu 6 frá 

Kvennalistanum og má því sjá að hann hafði þau áhrif að fleiri konur voru að ná kjöri (Konur 

og Stjórnmál, Alþingiskosningar 1987). Á næstum árum sem á eftir komu bættust margir nýir 

kaflar við þar sem Guðrún Helgadóttir varð fyrsta íslenska konan til að gegna stöðu forseta 

sameinaðs þings árið 1988 og Salome Þorkelsdóttir varð fyrsta konan til að gegna stöðu 

forseta Alþingis 1991 (Konur og stjórnmál, Forseti Alþingis). Í júní 2019 var Ragna 

Árnadóttir ráðin í stöðu skrifstofustjóra Alþingis og er hún fyrsta konan sem gegnir þeirri 

stöðu. Ragna hafði áður gegnt stöðu dómsmálaráðherra og starfað sem aðstoðarforstjóri 

Landsvirkjunar (Þórður Snær Júlíusson 2019). Formenn stjórnmálaflokka Íslands höfðu fram 

til ársins 1995 einungis verið karlar en Margrét Frímannsdóttir breytti því þegar hún var 

kosin formaður Alþýðubandalagsins í október það ár (Konur og stjórnmál, Formaður 

stjórnmálaflokks beggja kynja).  

     Í Alþingiskosningum 1999 fjölgaði  konum á Alþingi töluvert,  22 konur voru kjörnar á 

þing og voru þar með 34,9% þingmanna (Konur og stjórnmál, Alþingiskosningar 1999). Á 

þessum tíma hafði vinstri vængurinn styrkst töluvert í kjölfar sameiningar fjögurra flokka í 

Samfylkinguna. Alþýðubandalagið, Alþýðuflokkurinn, Kvennalistinn og Þjóðvaki mynduðu 

þennan nýjan flokk og skilaði það sér í hæsta hlutfalli kvenna á Alþingi sem náðst hafði 

(Mogunblaðið 1998). Hlutfall kvenna á Alþingi hélst svipað í nokkur ár eftir stofnun 

Samfylkingarinnar en eftir efnahagshrunið 2008 virtust kjósendur hafa tapað trausti til þeirra 

flokka sem sátu hvað mest við stjórnvölin og í Alþingiskosningum 2009 eignuðust 

Íslendingar fyrsta kvenforsætisráðherrann, Jóhönnu Sigurðardóttur. Ríkistjórn Jóhönnu var sú 

fyrsta sem skipuð var jafn mörgum konum og körlum. Í þessum kosningum 2009  komust 27 

konur á þing og voru þar með 42,9% (Konur og stjórnmál, Alþingiskosningar 2009). Vinstri 

flokkarnir hlutu meirihluta atkvæða 2009 og líkt og árið 1999 skilaði það sér í jafnara 

kynjahlutfalli á Alþingi.     

    Hlutfall kvenna á Alþingi hélst áfram hátt í kosningunum 2013 og sátu þá 25 konur á þingi 

og voru þar með 39,7% þingmanna (Konur og stjórnmál, Alþingiskosningar 2013). Sama var 

uppi á teningnum í kosningunum 2016 þegar 30 konur náðu kjöri og voru þar með 47,6% 

þingmanna en það er hæsta hlutfall kvenna á Alþingi sem náðst hefur hér á landi (Konur og 

stjórnmál, Alþingiskosningar 2016). Í kjölfar hruns virtist því ganga ágætlega að halda 

kynjahlutfalli á Alþingi jöfnu en þegar óvænt var gengið til kosninga 2017 kom upp önnur 

staða. Hlutfall kvenna lækkaði umtalsvert í þeim kosningum og einungis 24 konur náðu kjöri 

og eru því 38% þingmanna (Konur og stjórnmál, Alþingiskosningar 2017).Fækkun kvenna á 
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Alþingi var þar með 10% á einu ári og hafði því tekið skref aftur á bak  miðað við þróun 

áranna á undan. 

    Saga kvenna í íslenskum stjórnmálum litast af  ákveðinni kynjaskekkju og er slík 

kynjaskekkja innan stjórnmálanna ein af birtingarmyndum kynjakerfis. Kynjakerfið er 

samkvæmt skilgreiningu Sylviu Walby félagslegt valdakerfi þar sem á sér stað kerfisbundin 

yfirskipun karla og undirskipun kvenna (Walby 1997, 20). Innan þessa valdakerfis má finna 

fyrir áhrifum feðraveldis sem leiðir til kerfisbundinnar skekkju. Feðraveldi er hugtak sem 

skilgreinir hvernig völd karla virðast ná að lifa í gegnum tímanna rás, óáreitt og sem 

sjálfsagður hlutur. Hugtakið vísar því til þess að völd karla séu viðvarandi í samfélaginu en 

einnig miðlæg. Viðvarandi þar sem til verður ástand sem gengur frá kynslóð til kynslóðar og 

nær að viðhalda sér í samfélagsgerðinni. Á sama hátt setur samfélagsgerðin völd karla í 

forgrunn og þar með verða völdin miðlæg í samfélagsgerðinni. Þetta nær að viðgangast í 

samfélaginu með þeim hætti að karlar og konur ala upp aðra karla með þeirri tilhneiginu að 

hampa þeim meira og ala þá jafnvel upp til valda. Dæmi um slíkt gæti verið innan 

stjórnmálaflokka, þar vill það oft vera tilhneiging eldri karla að styðja fremur við yngri karla 

en kvenna innan flokksins og þar með ala þá upp til valda seinna meir. Það er þess vegna sem 

til verður skekkja innan samfélagsins þegar kemur að valdakerfum og er einungis helmingi 

mannkyns hampað í þessu kerfi (Þorgeður Einarsdóttir 2005, 307-308). Feðraveldi er 

fyrirkomulag sem hefur mátt finna í flestum samfélagsgerðum en til að það nái að viðgangast 

og karlar nái að halda í vald sitt þarf að eiga sér stað ákveðin undirokun kvenna. Karlar 

hampa því öðrum körlum, styðja og upphefja hver annan og byggja þannig upp karllæg 

sjónarmið í samfélögum, en með þessu hallar á konur sem verða undir og þeim því ekki veitt 

sömu tækifæri og karlar til að komast áfram í samfélaginu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

2004, 60). 

    Það verða því  til ríkjandi hugmyndir um karlmennsku sem eru viðteknar og á sama tíma eru 

niðrandi hugmyndir um kvenleika upphafðar. Til dæmis er ríkjandi hugmynd að karlar séu 

höfuð fjölskyldu, þeir henta vinnu betur, eru sterkari og duglegri en konur. Með tímanum hefur 

því sú staða skapast að karlinn er sá sem vinnur fyrir heimilinu en konan er sú sem sinnir 

heimili og börnum. Með þessu hafa konur því fengið þá stöðu að þær séu ekki jafn hæfar til 

vinnu utan heimils og karlar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004, 60-61). Í gegnum árin hafa 

skapast menningarlegar væntingar sem snúa að karlmennsku og kvenleika og falla slíkar 

hugmyndir undir kyngervi einstaklings sem mótast af gjörðum og samskiptum einstaklinga 

(Gyða Margrét Pétursdóttir 2012, 6). Kyngervi sem er félagslega mótað stjórnast af 

hugmyndum um karlmennsku og kvenleika sem finna má í samfélögum. Má þar nefna tvær 
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gerðir, ráðandi karlmennsku og systurhugtakið styðjandi kvenleika. Ráðandi karlmennska er 

ein tegund af karlmennsku og vísar hún til þess að í samfélaginu sé ákveðin karlmennska 

ráðandi og til að hún nái að vera ráðandi eru konur og undirskipaðir karlar t.d. samkynhneigðir 

neðar í stigveldinu (Gyða Margrét Pétursdóttir 2012, 6). Styðjandi kvenleiki helst í hendur við 

ráðandi karlmennsku þar sem stutt er við ráðandi karlmennsku og um leið er stutt við þær 

athafnir og gjörðir sem undirskipa konur. Það er því ekki verk kvenna að ná völdum yfir öðrum 

konum heldur að styðja við ríkjandi karlmennsku. Styðjandi kvenleiki stuðlar því einnig að því 

að aðrar hugmyndir um kvenleika heyrast ekki jafn hátt innan samfélagsins. Konur verða í 

þessu kerfi undirskipaðar og taka þátt í því að kerfið nái að viðhaldast. Það er því orðið ákveðið 

norm að konur lúti valdi karla og er það eitthvað sem hefur þróast innan karllægs samfélags. 

Það getur verið erfitt fyrir konur að brjótast út úr slíku kerfi þar sem hegðun sem fylgir styðjandi 

kvenleika er orðin normið. Það er þó ekki konum að kenna að þær lendi undir í samfélaginu 

heldur er slíku kerfi viðhaldið með bæði ríkjandi karlmennsku og styðjandi kvenleika. Ríkjandi 

karlmennska og styðjandi kvenleiki koma í veg fyrir að aðrar gerðir af kvenleika nái að heyrast 

jafn hátt. Mengandi kvenleiki er einn af þeim og er andstæðan við styðjandi kvenleika. 

Mengandi kvenleiki sýnir því hvernig konur geta farið á móti straumnum, tekið málin í sínar 

hendur í stað þess að fylgja ríkjandi karlmennsku (Gyða Margrét Pétursdóttir 2012, 7-8). Hægt 

er að tengja hugmyndir um kvenleika og karlmennsku við leiðtogahlutverkið og ástæður þess 

að erfiðara virðist vera fyrir konur að þrífast í leiðtogahlutverkinu. 

    Hugtakið leiðtogi má útskýra á marga mismunandi vegu en innihalda þær flestar hugmyndir 

um sterkan einstakling sem hefur hæfileika til að fá aðra til að vinna með sér og nær að koma 

hugmyndum sínum á framfæri. Leiðtogi hefur því sterka sjálfsmynd, er fær í samskiptum og 

beitir sér ákveðið í hluverkinu. Það má því finna margt líkt með hugtökunum karlmennsku og 

leiðtoga, sterkir og ákveðnir einstaklingar sem eru kjarkmiklir og geta haft áhrif (Guðný 

Guðbjörnsdóttir 2006, 425-426). Það að margt sé líkt með hugtökunum getur því gert körlum 

auðveldara að ganga inn í leiðtogahlutverkið þar sem samfélagið upplifir nú þegar þá hluti sem 

móta sterkan letiðtoga í karlmanninnum og menningarlegu hugmyndunum um karlmennsku. 

    Konur standa hinsvegar í halla þegar kemur að leiðtogahlutverkinu, kvenlegir eiginleikar 

þeirra eru undirskipaðir í samfélaginu og þar með er litið á þær sem lakari kandídata í störf þar 

sem þær þurfa að leiða. Konur sem starfa í slíkum stöðum upplifa því gjarnan að til þess að 

þær séu teknar alvarlega þurfi þær að breyta þessum hugmyndum um sig og hegða sér eftir 

karlmenningunni. Þær þurfa því að afneita kvenlegum eiginleikum sínum til að forðast að litið 

sé á þær sem kynverur eða viðkvæmar (Guðný Guðbjörnsdóttir 2006, 426). Með því að yfirgefa 

kvenlega eiginleika sína tapa þær einnig þeirri sterku sjálfsmynd sem leiðtogar ættu að hafa. 
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Kynímynd og kynþokki eru stór partur af því hvernig við lítum á okkur sem einstaklinga og 

konur ættu því ekki að afneita þeim heldur nýta sér þá til að geta staðið jafnar körlum og starfað 

sem sterkir leiðtogar. Konum hættir því til að tapa þeim kostum sem gera þær að sterkum 

leiðtogum þar sem þær upplifa að þær þurfi að falla í hópinn og gera lítið úr kynferði sínu 

(Guðný Guðbjörnsdóttir 2006, 427). 

    Erfiðara verður því fyrir konur að að starfa á Alþingi þar sem kerfið hentar körlum oft betur 

og býr til þægilegra starfsumhverfi fyrir þá. Sarah Childs (2016) kom fram með hugmyndir að 

breytingum sem hægt væri að gera á breska þinginu til að bæta starfsumhverfið þar þannig að 

fólk úr öllum stéttum samfélagsins gæti starfað þar í góðu vinnuumhverfi og um leið náð betur 

til bresku þjóðarinnar. Hún skipti hugmyndum sínum upp í þrjá flokka: jöfnuð í þátttöku á 

þingi, innviði þingsins þ.e. hvernig þingið er upp sett og hvernig það styður við þingmenn og 

menningu þingsins. Með menningu á hún við að bæta við þá menningu sem þegar er til staðar, 

svo hún nái yfir breiðara svið (Childs 2016, 2). Margt spilar inní ástæður þess að sumir hópar 

líkt og foreldrar, konur og fatlaðir einstaklingar upplifa að störf innan þingsins henti þeim 

einfaldlega ekki og þetta er eitthvað sem styðst ekki við það lýðræði sem á að vera til staðar.     

    Vinnutíminn á breska þinginu getur verið langur og ekki er litið til þess að þingmenn geti átt 

börn og þurft að taka sér leyfi vegna þess (Childs 2016, 8).  Sarah Childs (2016) leggur fram 

43 tillögur að breytingum á breska þinginu til að bæta starfsumhverfi þingmanna og bæta þá 

vinnumenningu sem er á þinginu. Tillögur Childs hafa það markmið að auka fjölbreytni 

þingmanna, að einstaklingar úr hinum ýmsu hópum þjóðfélagsins eins og fatlaðir, foreldrar, 

konur, innflytjendur og svo mætti áfram telja geti fengið tækifæri til að starfa innan breska 

þingsins og einnig að bæta starfsumhverfi þeirra stétta sem starfa nú þegar á breska þinginu. 

Með þeim breytingum sem lagðar eru fram gæti starfsumhverfi kvenna og annarra 

undirskipaðra stétta batnað til muna og er einnig upphafspunktur þess að breyta gömlum 

hefðum sem mætti flokka undir kynjakerfi Walby.  

    Þó svo að Childs einbeiti sér að breska þinginu má heimfæra margar tillögur hennar yfir á 

Alþingi sem myndu skila sér í sömu niðurstöðu, það er betra starfsumhverfi og verða tillögur 

hennar sem eiga einnig við um Alþingi skoðaðar. Einn mikilvægur þáttur í því að bæta 

starfsumhverfið er að jafna hlutfall kvenna sem starfa á þingi. Þetta er hægt að gera í gegnum 

kynjakvóta sem felur í sér að ákveðið hlutfall kvenna þarf að koma frá hverjum flokk um sig 

og þar með tryggja að jafnræði sé á milli kynjanna (Childs 2016, 17).  Kynjakvótar tíðkast 

innan nokkurra íslenskra stjórnmálaflokka og má þar til dæmis nefna Vinstri græna. Í lögum 

flokksins, nánar tiltekið í 3. gr., segir að jöfnuður eigi að gilda milli kynjanna þegar valið er á 

framboðslista til kosninga. Flokkurinn er sá eini hérlendis sem markvisst hefur notað 
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hugmyndina um kynjakvóta. Í 2. gr laga Samfylkingarinnar segir að í öllum stofnunum 

flokksins þar sem kosið er eigi hvort kyn rétt á að minnsta kosti 40% aðal- og varafulltrúa svo 

lengi sem nógu margir eru í framboði. Stefna þeirra er ekki eingöngu að hafa jafnt hlutfall 

kynja á framboðslistum heldur einnig í ráðherrastörfum. Framsóknarflokkurinn styðst við 

svipaða reglu og Samfylkingin og segir í lögum þeirra í gr. 13.8 að þegar skipað er í trúnaðar- 

og ábyrgðastöður og á framboðslista eigi hlutfall kynjanna ekki að vera lægra en 40% nema ef 

einhverjar augljósar ástæður komi í veg fyrir það. Einhverjir líta reyndar svo á, að Vinstri 

grænum undanteknum, að þessar aðferðir sem Samfylking og Framsókn styðjast við séu helst 

til vægar og jafnvel bara táknrænar og má þar nefna sem dæmi að í Alþingiskosningum 2009 

voru þingmenn Framsóknar einungis 33% konur þrátt fyrir þessar reglur (Þorgerður 

Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartadóttir 2009, 13-15). Þetta virðist þó hafa skilað 

einhverjum árangri í kosningum til Alþingis  árið 2017 þar sem allir þessir þrír áður nefndu 

flokkar voru með verulega jöfn hlutföll karla og kvenna. Kvótar líkt og kynjakvótar skila sér í 

hærra hlutfalli kvenna á þingi en það er þó margt annað sem þarf að huga að svo 

vinnuumhverfið henti konum jafnt sem körlum. Í skýrslu Childs (2016) má sjá að einn stór 

þáttur þess að konur eiga erfitt með að starfa á þingi eru barneignir. Konur hafa í gegnum tíðina 

verið meira tengdar við það að sjá um börn og halda heimili og í rannsókn á 15 Evrópulöndum 

frá árinu 2001 mátti sjá að með aukinni þátttöku karla í húsverkum og heimilishaldi fækkaði 

þeim á þingi (Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartadóttir 2009, 19).  Það er því hægt 

að draga þá ályktum að vinnuumhverfið henti afar illa þeim sem þurfa að sjá um fjölskyldu 

sína.  

    Konur sem starfa á þingi búa því við þær aðstæður að það að eiga börn setji þær í vonda 

stöðu og því væri jafnvel betra að reyna að fresta barneignum. Barneignir henta þó báðum 

kynjunum illa og á breska þinginu eru 45% kvenna og 28% karla sem eiga ekki börn (Childs 

2016, 20). Svipaðar rannsóknir hafa ekki verið gerðar á þingmönnum hérlendis en ef miðað er 

við breska þingið henta barneignir þingmönnum ekki vel. Þegar kemur að þingmönnum er hægt 

að skoða marga þætti einn af þeim er hvernig við hugsum um þingmenn skiptir einnig miklu 

máli. Við erum oft á tíðum með mjög ákveðna skoðun á þingmönnum og er oft hægt að tengja 

hana við einhvern karlmann í jakkafötum. Sarah Childs (2016) kemur inn á þetta í skýrslu sinni. 

Með því að auka upplýsingar og umfjöllun um allskonar þingmenn, konur, samkynheigða, 

fatlaða og foreldra verður auðveldara fyrir samfélagið að skilja og styðja mismunandi gerðir af 

þingmönnum. Til að hægt sé að bæta vinnuumhverfi þingmanna þarf samfélagið einnig að 

upplifa hvernig það er fyrir mismunandi aðila að starfa á þingi (Childs 2016, 24). Slík upplifun 

kemur með fjölbreyttum hópi þingmanna sem að nær að tengja við ólíka hópa samfélagsins. 
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Eitt dæmi um slíka hópa eru innflytjendur sem eiga ekki alltaf rödd inn á þingi. Það var ekki 

fyrr en 2007 að fyrsti innflytjandinn tók sæti á Alþingi, Paul Nikolov sem þá var varaþingmaður 

Vinstri grænna og fæddur í Bandaríkjunum var því fyrsti innflytjandinn á Alþingi. Upplifun 

hans af því að setjast á þing var góð og leið honum eins og honum væri vel tekið þrátt fyrir að 

vera ekki af íslenskum uppruna (mbl, 2007). Mikilvægt er að mismunandi raddir heyrist og 

með fólki úr ólíkum stéttum koma ólík sjónarmið á hin ýmsu mál. Dæmi um slíkt mál er 

aðgengi fatlaðra á Alþingi. Freyja Haraldsdóttir fyrrum þingmaður Bjartrar framtíðar vakti 

athygli á því að ræðustóllinn væri ekki aðgengilegur öllum. Freyja sem glímir við fötlun gat 

því ekki notað ræðustólinn, þó svo að á honum hefðu verið gerðar breytingar með það í huga 

að auka aðgengi fyrir fólk í hjólastól. Hún benti þá á að við breytingarnar hefði ekki verið leitað 

til hennar svo hægt væri að athuga hvort að hún gæti nýtt sér ræðustólinn eftir breytingar (RÚV, 

2015). Að aðgengi sé ekki jafnt fyrir alla gerir að verkum að möguleikar fatlaðra eru ekki jafnir 

möguleikum þeirra sem geta gengið upp í ræðustólinn. Það er því ljóst af þessu að með meiri 

fjölbreytileika innan Alþingis er hægt að sjá hvað má bæta svo allir standi jafnir. Með auknu 

upplýsingaflæði er því hægt að skilja betur hvernig starfsumhverfið á Alþingi er og í kjölfarið 

hægt að kerfjast breytinga til hins betra.  

Ójöfn valdatengsl sem myndast geta inná Alþingi þar sem karlmennska er upphafin og 

kvenleiki verður undir skapar einnig umhverfi þar sem nauðgunarmenning og kynferðislegt 

áreiti getur þrifist og fengið að viðgangast. 

 

2.2 Nauðgunarmenning 
 

Nauðgunarmenning er hugtak sem lýsir menningu þar sem kynferðislegt ofbeldi fær að 

viðgangast og er jafnvel ýtt undir það. Ákveðið norm verður til og ofbeldi gegn konum verður 

samþykkt og þær lifa í ótta við slíkt ofbeldi. Nauðgunarmenning hefur fengið að viðgangast í 

samfélaginu og hefur í raun orðið eðlilegur partur af okkar daglega lífi og þar með ekki hægt 

að komast undan slíkri menningu. Konur verða undir í þessari menningu, þær verða fyrir áreiti 

af hálfu karla sem beita valdi og nýta sér kynferðislega áreitni til að mynda tengsl við aðra 

karlmenn. Með því að niðurlægja konur ná karlar yfirhöndinni og styrkja stöðu sína meðal 

annarra karlmanna um leið (Finnborg Salome Steinþórsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir 

2019, 15-16).  Innan nauðgunarmenningar verður jafnframt til ótti. Það að einhverjir beiti 

ofbeldi skapar ógn innan samfélagsins og hræðslan um að lenda í því að verða fyrir nauðgun 

verður til innan nauðgunarmenningar. Þetta er hluti af því sem gerir það að verkum að konur 
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haldast í undirskipaðri stöðu í samfélaginu (Finnborg Salome Steinþórsdóttir og Gyða Margrét 

Pétursdóttir 2019, 17-18). Stöðugur ótti skapar óöryggi og getur skert frelsi kvenna til að ná 

lengra í sínum störfum. 

     Nauðgunarmenning byggir að mörgu leyti á orðræðu samfélagsins og nær að viðhaldast í 

samfélaginu með slíkri orðræðu og má þar nefna tvo þætti, það er að afkynja vandamálið og 

að kynja ábyrgðina. Með því að afkynja vandamálið er orðræðunni breytt frá ofbeldi gegn 

konum yfir í ofbeldi gegn fólki, þessi breyting hefur það í för með sér að kynjuð valdatengsl 

hverfa eða verða óljós. Kynjun ábyrgðarinnar felur í sér að áhersla er sett á að gerendur geta 

verið konur jafnt og karlar. Með þessu er bent á að samfélagið taki meira á ofbeldi sem konur 

verða fyrir og að í raun sé ofbeldið ekki jafn mikið og baráttusamtök eru að benda á. Þessar 

breytingar setja mikla ábyrgð á herðar brotaþola og rót vandans algjörlega hunsuð. Með kynjun 

ábyrgðarinnar verða konur einnig ábyrgar fyrir því ofbeldi sem þær verða fyrir og ábyrgðin 

færist þannig frá geranda yfir á þolanda (Finnborg Salome Steinþórsdóttir og Gyða Margrét 

Pétursdóttir 2019, 18-19). Nauðgunarmenning hefur þannig leitt það af sér að mikil ábyrgð er 

sett á brotaþola og sú hugmynd viðgengst í samfélaginu. Orðræðan hefur einnig að miklu leyti 

skapað það ástand að konur verða undir í samfélaginu og ógnin við kynferðislegt ofbeldi verið 

notuð til að halda þeim þar. Konur sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi eiga þannig á 

hættu að vera stimplaðar druslur og bendir það til þess að þær beri ákveðna ábyrgð á því ofbeldi 

usem þær voru beittar.  Hvernig þær hegða sér og klæða sig hafi gefið leyfi til þess að þær eru 

beittar kynferðislegu ofbeldi og sama má segja um daður (Finnborg Salome Steinþórsdóttir og 

Gyða Margrét Pétursdóttir 2019, 26-29).  Með því að segja að þessir hlutir gefi leyfi fyrir því 

að brotið sé gegn konum færist ábyrgðin á brotinu algerlega yfir á brotaþola og fríar geranda 

algjörlega frá því broti sem hann var að fremja. 

 

2.3 Kynferðisleg og kynbundin áreitni á vinnustað  
 

Á undanförnum árum og misserum hafa mörg mál sem snúast um kynferðislegt ofbeldi og 

kynferðislega áreitni litið dagins ljós. Konur hafa stigið fram og deilt sögum sínum og má sjá 

að mikið er af tilfellum þar sem konur verða fyrir kynferðislegri áreitni á vinnustöðum sínum 

(Finnborg Salome Steinþórsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir 2019, 15). Það voru 

stjórnmálakonur sem hófu #MeToo-hreyfinguna á Íslandi og í kjölfarið tóku slíkar frásagnir að 

birtast víðar. Kynferðisleg áreitni á vinnustöðum kom fram í fjölmörgum #MeToo frásögnum 

og með sögunum var betur hægt að skilja hverskonar áhrif slík áreitni hafði á störf kvenna 
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(Annadís Greta Rúdólfsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir 2019, 27). Í lögum um jafna stöðu 

og jafnan rétt kvenna og karla sem tóku gildi 18. mars 2008 er kynferðisleg áreitni skilgreind 

sem athæfi sem á ekki rétt á sér og/eða er móðgandi í garð þess sem fyrir henni verður. Athæfið 

felur í sér kynferðislega hegðun sem veldur óþægindum og jafnvel lítillækkar og niðurlægir 

þolandann.  Hegðun sem þessi getur verið hvort sem er munnleg, táknræn og/eða líkamleg og 

hefur áhrif á sjálfsvirðingu þolandans (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 

nr.10/2008). Það eru ákveðnir hlutir sem geta valdið óþægindum og flokkast sem kynferðisleg 

áreitni, má þar nefna dónalega brandara, kynferðislegar athugasemdir, óviðeigandi snertingu 

og að ýjað sé að kynferðislegu sambandi sem ekki er áhugi fyrir (Vinnueftirlitið, Einelti og 

kynferðisleg áreitni á vinnustöðum, Forvarnir og viðbrögð).  

Annað hugtak sem má einnig nota yfir áreitni sem fram getur komið á vinnustöðum er 

kynbundin áreitni. Samkvæmt lögum er kynbundin áreitni skilgreind sem „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” (Lög um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla nr.10/2008). Kynbundin áreitni felur því í sér að einstaklingar geti 

skilgreint vald sitt byggt á kyni sínu. Annað kynið er því sett ofar hinu þegar það kemur að 

valdi og geta karlar nýtt sér það til að styrkja stöðu sína og vald (Finnborg Salome 

Steinþórsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir 2017, 167). Þegar #MeToo frásagnir kvenna sem 

snúa að kynbundnu- og kynferðislegu áreiti á vinnustöðum eru skoðaðar kemur í ljós hversu 

óþægilegt starfsumhverfi þeirra verður í kjölfar áreitninnar. Þær eru stöðugt á varðbergi og í 

stað þess að einbeita sér að starfi sínu fer orka í að vera undirbúin undir mögulegt áreiti sem 

getur valdið vanlíðan í starfi. Í þeim aðstæðum sem skapast leita konur í að gera lítið úr 

kvenleika sínum og passa hvernig þær hegða sér svo ekki sé hægt að nota framkomu þeirra 

sem afsökun fyrir áreitninni. Einnig leita þær í að yfirgefa störf sín til að losna undan þeirri 

áreitni sem þær hafa orðið fyrir og eru það algeng viðbrögð í aðstæðum þar sem kynferðislegt 

áreiti hefur átt sér stað (Annadís Greta Rúdólfsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir 2019, 30-

31). 

     Konur eru líklegri til að verða fyrir kynferðislegri áreitni og kynbundu áreiti þó svo að karlar 

geti einnig lent í slíku. Í rannsókn frá Evrópustofnun  grundvallarmannréttinda sem gefin var 

út árið 2014 voru konur spurðar útí kynferðislega áreitni, þó ekki beint tengda vinnustað heldur 

kynferðislega áreitni almennt. Rannsóknin sem byggði á 42 þúsund viðtölum við konur úr 28 

aðildaríkjum Evrópusambandsins leiddi í ljós að 55% kvenna höfðu upplifað kynferðislega 

áreitni allt frá 15 ára aldri (Steinunn Rögnvaldsdóttir 2015, 7-8). Það má því sjá að meira en 
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helmingur kvenna hefur upplifað einhverskonar kynferðislega áreitni á fullorðinsárum. 

Kynferðisleg áreitni á vinnustöðum hefur þær afleiðingar að sá sem fyrir henni verður fer að 

líða illa í starfi sínu. Þolendur hafa misháan þröskuld fyrir þessari áreitni og verður hver og 

einn að meta hvaða framkomu hann umber, engum á að líða illa á sínum vinnustað og því 

einnig mikilvægt að virða mörk hvers einstaklings. (Vinnueftirlitið Einelti og kynferðisleg 

áreitni á vinnustöðum, Forvarnir og viðbrögð). Þegar kynferðisleg áreitni er til staðar skapar 

það vinnumhverfi sem er óþægilegt eða jafnvel óbærilegt fyrir þann sem verður fyrir slíku 

áreiti. 

      Í rannsókn Finnborgar Salome Steinþórsdóttur og Gyðu Margrétar Pétursdóttur á áreiti 

innan löggunar mátti sjá hverskonar áhrif kynferðislegt áreiti getur haft inni á vinnustað. Hátt 

hlutfall kvenkyns lögregluþjóna höfðu upplifað kynferðislegt áreiti eða 31% á meðan aðeins 

4% karlkyns lögregluþjóna höfðu upplifað kynferðislegt (Finnborg Salome Steinþórsdóttir og 

Gyða Margrét Pétursdóttir 2017,  171). Þrátt fyrir að margar lögreglukonur upplifi 

kynferðislega áreitni eru tilkynningar um þær ekki jafn margar og gæti það stafað af því að lítið 

er gert í slíkum tilkynningum eða að gerandinn er jafnvel hátt settur innan lögreglunnar. Sá 

sem verður fyrir áreitninni lítur því svo á að verra sé að tilkynna brotið þar sem því verði ekki 

tekið alvarlega og geti leitt til þess að staðan versni eða litið verði á þolandann með öðrum 

hætti (Finnborg Salome Steinþórsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir 2017, 174-175). Brottfall 

kvenna úr lögreglunni er nokkuð hátt og gefa þær oft ekki ástæðu fyrir því að þær láta af 

störfum. Umhverfi líkt og var líst hér að ofan gæti verið ein af þeim ástæðum að konur sjái sér 

ekki fært að starfa innan lögreglunnar þar sem kynferðisleg áreitni er mikil en úrræði til að 

losna undan slíku og halda vinnunni eru fá (Finnborg Salome Steinþórsdóttir og Gyða Margrét 

Pétursdóttir 2017, 165-166). Ef litið er á #MeToo frásagnir þingkvenna má sjá að kynferðisleg 

áreitni finnst einnig á Alþingi. Í bók Hauks Arnþórssonar stjórnsýslufræðings fjallar hann um 

jafnréttismál þingmanna í einum kaflanna og byggir hann á rannsókn Hauks. Í rannsókninni 

lagði hann spurningar fyrir 33 konur sem annað hvort sitja á Alþingi eða hafa setið á Alþingi 

og var svarhlutfall 76%.  Í ljós kom að 80% þingkvenna höfðu orðið fyrir einhverskonar 

kynferðislegri áreitni allt frá því að upplifa niðurlægingu á samfélgasmiðlum upp í beiðnir um 

kynferðislega greiða (Anna Lilja Þórisdóttir, 2019). Af þessum niðurstöðum að dæma eru því 

töluverðar líkur á því að þingkonur upplifi einhverja gerð af kynferðislegri áreitni við störf sín 

á Alþingi. 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Gögn og afmörkun efnis 
 

Viðfangsefni þessa verkefnis eru hljóðupptökur af einkasamtali sex alþingmanna á Klausturbar 

í Reykjavík 2018. Samtalið var tekið upp af þeim óafvitandi og rötuðu bútar úr samtali þeirra 

í fjölmiðla þann 28. nóvember 2018. Á hljóðuppökunum má heyra Sigmund Davíð 

Gunnlaugsson, Gunnar Braga Sveinsson, Önnu Kolbrúnu Árnadóttur og Bergþór Ólafsson, 

þingmenn Miðflokksins ræða við Ólaf Ísleifsson og Karl Gauta Hjaltason, þingmenn Flokks 

fólksins um íslensk stjórnmál ásamt því að gera grín að og lítillækka íslenskar stjórnmálakonur 

sem og aðra þekkta Íslendinga. Það var annar bargestur, Bára Halldórsdóttir sem sat á 

Klausturbar á sama tíma sem tók upp samtalið og áframsendi á fjölmiðlana DV, Stundina og 

Kvennablaðið  sem síðan birtu búta úr samtalinu. Fréttir og hljóðbrot úr upptökunum birtust á 

veraldarvefnum næstu  daga á eftir og eru það þær fréttir og hljóðbrot sem notast verður við í 

verkefninu.  

    Fréttirnar koma að mestu frá DV og Stundinni sem fengu hljóðupptökuna senda til sín. 

Notast verður við níu fréttir frá þeim miðlum en einnig verður notast við eina frétt frá 

Kvennablaðinu, eina frétt frá Vísi og eina frétt frá Fréttablaðinu. Valið á þessum fréttum kemur 

til þar sem þetta voru þeir bútar sem birtust á fyrstu tveimur dögunum. Á fyrstu tveimur 

dögunum komu fram flestir bútar úr samtölum þingmannanna en fréttir sem birtust eftir það 

voru að miklu leyti skrifaðar upp úr þeim bútum sem höfðu áður birst. Á vefsíðunni 

klausturgate.net hafa allar fréttir tengdar hljóðupptökunum verið teknar saman í tímaröð og 

þær fréttir sem valdar voru koma frá þeirri síðu. Bæði er um að ræða hljóðbrot af samtali 

þingmannanna sex en einnig hafa verið skrifaðar fréttir upp úr því sem þeirra fer á milli. Af 

þeim fréttum sem notaðar eru í þetta verkefni innihalda fimm þeirra hljóðskeið þar sem heyra 

má beint úr upptökunum. Bútarnir eru allir fekar stuttir, sá stysti er sjö sekúndur en sá lengsti 

ein mínúta og þrjátíu og fimm sekúndur, hinir þrír eru allir í kringum hálfa mínútu. Hinar sjö 

fréttirnar eru skrifaðar upp úr samtali þingmannanna án þess að upptökurnar séu sjálfar birtar. 

Hver frétt snýr að einum bút úr samtali þingmannanna og svipar þeim öllum til í lengd. Bára 

sem tók samtalið upp sat við annað borð en þingmennirnir og má merkja það á 

hljóðupptökunum, þær verða á köflum óskýrar og erfitt getur verið að heyra orðrétt hvað fór á 

milli þingmannana. Þetta kvöld hafði áfengi einnig verið haft um hönd  og það má  heyra á 

upptökunum að þingmennirnir eru ekki allsgáðir, það getur því einnig spilað inní að ekki er 

alltaf hægt að greina nákvæmlega þau orð sem fara þeirra á milli.  
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    Eins og áður var nefnt eru samskipti þingmannanna oft á köflum mjög gróf, ljót orð fara 

þeirra á milli þá sérstaklega um samstarfskonur þeirra á þingi. Það má þó minnast á að 

minnihlutahópar líkt og fatlaðir og samkynhneigðir verða einnig fyrir barðinu á 

þingmönnunum ásamt því að þeir ræða ráðningar á sendiherrum og aðra hluti tengda starfi 

þeirra á Alþingi. Þar sem markmið þessa verkefnis er að skoða stöðu kvenna á Alþingi í ljósi 

kynjaðra valdatengsla verður sjónum hér sérstaklega beint að kynjaðri orðræðu, orðbundinni 

kynferðislegri og kynbundinni áreitni eins og birtist í orðum þeirra þingmanna sem sátu á 

Klausturbar.  

 

3.2 Orðræðugreining 
 

Til að svara rannsóknarspurningunni sem sett er fram í inngangi verkefnisins verða fréttir og 

hljóðupptökur þingmannana sex sem snúa að þingkonum skoðaðar og orðræðugreindar. 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2006)  skilgreinir orðræðu sem ferli sem til verður með athöfnum 

og yrðingum bæði meðvituðum og ómeðvituðum. Orðræðan byggist þannig upp með athöfnum 

og yrðingum sem eru þrástef í orðræðunni. Þrástef vísar til þess að eitthvað er sí endurtekið, 

bæði í töluðu og rituðu máli. (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2006, 178-179). Við 

orðræðugreiningu er mikilvægt að líta til þess hvernig talað er, en annar stór þáttur orðræðu 

eru þó þeir hlutir sem ekki eru sagðir, þagnir og pásur skipa því einnig stóran sess í 

orðræðugreiningu. Einnig  þarf að líta til þess hvar hlutirnir eru sagðir, það er að málfar og 

orðanotukun er breytileg eftir því hvar er verið að tala og við hverja (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson 2006, 179-180). Orðræðugreining nær að varpa ljósi á hvernig er talað og hvar 

valdið í umræðunni liggur, hún getur því nýst vel þegar kemur að því að skoða stöðu kynja í 

samfélaginu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2006, 178). Ingólfur Ásgeir bendir á að bakvið 

orðræðugreiningu liggja sjálfstæð rök en ekki hin hefðbundnu rök sem gilda um eigindlegar og 

megindlegar rannsóknir og því er það ekki alltaf magnið heldur samhengið sem gerir röksemdir 

að þrástefi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2006, 189). Verklagið sem stuðst er við í þessu 

verkefni byggir á fyrirmynd Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar. 

 

1. Velja málefni eða atburð til að greina : Hver er staða kvenna á Alþingi í ljósi kynjaðra 
valdatengsla í kjölfar umræðna þingmanna á Klausturbar? 
 

2. Finna hvaða gögn á að greina : Féttir og hljóðupptökur sem birtar voru af 

einkasamtali sex þingmanna á Klausturbar. Tilgangur með verkefninu er að rannsaka 
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hvernig umræðan er á milli þigmanna á Alþingi þegar kemur að samstarfsfólki þ.e. 

hvernig tala þingmenn um aðra þingmenn. 

3. Greina gögnin og finna þrástefin: Upptökurnar af Klausturbar eru bæði þema- og 

orðræðugreindar. Þau þemu sem fram komu eru yfirskriftir 4. kafla og er innihald 

þeirra svo orðræðugreint. Þau þemu sem fram komu eru útlit ekki hæfni, kynferðisleg 

hlutgerving og kvengerving og MeToo: Konur ljúga og karlar verða líka fyrir 

kynferðislegu ofbeldi. 

4. Hverjir eru helstu átakapunktar í orðræðunni (bæði ljósir og leyndir): Umræða um 

Alþingiskonur sem fram kemur í upptökunum litast mjög af útliti þeirra og kyni. 

5. Samverkun aðstæðna, atvika og hugmynda: Þeir sex þingmenn sem sátu og ræddu 

saman á Klausturbar vissu ekki að það væri verið að hljóðrita það sem á milli þeirra 

fór, aðstæður eru því einkasamtal og koma fram hugmyndir og skoðanir sem einungis 

eru sagðar í slíkum samtölum en ekki opinberlega. Hugmyndir um karlmennsku og 

kvenleika og einnig kynjaða vinnumenningu koma því fram í hljóðupptökunum.  

6. Ritun skýrslu eða „gagnrýna frásögn“ : Gerð þessa BA verkefnis um Kynjaða 

vinnumenningu á Alþingi.  

 

3.3 Takmörkun rannsóknar 
 

Ingólfur Ásgeir (2006) bendir á að þegar notast er við orðræðugreiningu er það gert út frá 

einhverju ákveðnu sjónarhorni og því er greiningin túlkunum háð (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

2006, 189-190). Rannsakandi hefur ákveðnar skoðanir á því hvernig ber að tala um 

samstarfsfólk almennt ásamt því að hafa skoðanir á að ekki skuli gera mun á körlum og konum 

á vinnustöðum. Niðurstöður þessa verkefnis eru þar með eingöngu niðurstöður rannsakanda og 

ef greining yrði gerð á sömu gögnum út frá öðru sjónarhorni eða staðsetningu gæti komið fram 

önnur niðurstaða. Eftir að upptökurnar rötuðu í fjölmiðla var mikið rætt um þær og voru þær 

meðal annars teknar fyrir af siðanefnd Alþingis og voru þær einnig kærðar til Persónuverndar. 

Persónuvernd komst að þeirri niðurstöðu að upptökurnar væru ólöglegar og var Báru gert að 

eyða þeim (Ritstjórn Eyjunnar 2019). Hér er ekki tekin afstaða til þessara atriða heldur er 

markmiðið að greina orðræðuna og velta upp hvaða áhrif orðræðan hefur á stöðu kvenna á 

þingi. 
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4 Niðurstöður  
 

Eftirfarandi niðurstöður eru byggðar upp með þeim hætti að farið verður yfir þrjú þemu sem 

komu í ljós við greiningu gagnanna. Mikið bar á útliti þingkvenna og hæfni þeirra til að sinna 

störfum sínum og er það fyrsta þemað sem sett er fram. Kynferðislega hlutgervingu og 

kvengervingu þingkvenna mátti einnig finna í samtali þingmannanna og er það annað þemað 

sem sett er fram. Þriðja þemað er svo MeToo: konur ljúga og karlar verða líka fyrir 

kynferðislegu ofbeldi.  

     Í upptökunum mátti ekki alltaf greina hvað fór á milli þingmannanna og í sumum fréttum 

þar sem samtal þingmannanna hafði verið skrifað upp orð fyrir orð voru nöfn þingkvenna  tekin 

út eða óljóst um hvern var rætt, í þeim tilfellum var (...) sett í stað nafns. Sama var gert ef  ekki 

heyrðist nákvæmlega hvað fór á milli þingmannanna. 

 

4.1 Útlit ekki hæfni 
 

Í upptökunum af samtali þingmannanna sex bar mikið á kvenfyrirlitningu sem beindist að 

miklu leyti að samstarfskonum þeirra á Alþingi. Kvenfyrirlitningin var sí endurtekin í gegnum 

samtalið og birtist á mismunandi vegu, en hafði þó alltaf svipaðan tilgang, það er að lítillækka 

þær konur sem gegna veigamiklu hlutverki á Alþingi og almennt á vettvangi stjórnmálanna. 

Dæmi um slíkt mátti sjá í samtali þingmannanna um ónefnda konu í Sjálfstæðisflokknum og 

hvernig gengi hennar myndi vera í næsta prófkjöri flokksins.  

 

Gunnar Bragi: „Ég held reyndar að (...) geti verið helvíti öflug, hún er helvíti sæt 

stelpa.“ 

Sigmundur Davíð: „Þetta er svona móment, ung kona, ungt fólk í Sjálfstæðisflokknum, 

lyftum henni.“ 

Bergþór: „Nú ætla ég að segja eitt sem er náttúrulega mjög dónalegt, en það fellur hratt 

á hana. Hún er miklu minna hot í ár en hún var bara fyrir tveimur árum síðan, það er 

ótrúlegur munur.“ 

Sigmundur Davíð: „Og á þeim forsendum segi ég að hún hrynji niður listann.“ 

Bergþór: „Eðlilega.“ (Jóhann Páll Jóhannsson og Steindór Grétar Jónsson 2018d). 
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Gunnar Bragi talar hér beint um umrædda konu sem stelpu, helvíti sæta stelpu og lítillækkar 

hana um leið. Fókus samtalsins snýr að mestu leyti að útliti konunnar og hverskonar áhrif það 

muni hafa á framgang hennar innan Sjálfstæðisflokksins.  

Hér er umrædd kona kyngerð, með því er átt við að dregnar eru fram þær væntingar 

sem samfélagið hefur um konur og karla. Þessar væntingar eru félagslega mótaðar og líta meðal 

annars til hverskonar klæðaburður eða áhugamál eru talin við hæfi, einnig eru kynferðislegir 

eiginleikar tengdir við þann sem er kyngerður. (Hinsegin frá Ö til A Kyn og kyngervi). 

Kynþokki konunnar er dreginn fram og vegna þess að hún líti vel út sé henni hampað innan 

flokksins og hún sett ofarlega á lista til að sýna hana. Útlit konunnar er hér dregið fram og það 

gert að ástæðu fyrir velgengni hennar en ekki er minnst einu orði á að mögulega sé hæfni 

hennar í stjórnmálum ástæða þess að hún eigi sæti ofarlega á lista Sjálfstæðisflokksins.  

    Hvernig þingmenn líta á konuna má tengja inn í leiðtogahlutverkið. Erfitt getur verið fyrir 

konur að sitja ofarlega á lista þar sem ekki er litið á þær sem leiðtoga heldur er mikið gert úr 

kynþokka þeirra og það aðalástæðan fyrir því að þær ná að koma sér á framfæri, á sama tíma 

eru þær ekki teknar alvarlega sökum útlits og jafnvel gert lítið úr þeim út frá kyni og kynþokka 

(Guðný Guðbjörnsdóttir 2006, 427). Samræðurnar ýta því undir það að þeir líta ekki á þessa 

„ungu stelpu“ sem mögulegan samstarfsmann sinn heldur er þetta bara einhver hot stelpa en 

samt ekki jafnt hot og fyrir tveimur árum og því muni hún ekki geta náð árangri. 

      Í lok þessa samræðna bætir Anna Kolbrún við  „viljiði velta fyrir ykkur ef þetta væri karl“ 

(Jóhann Páll Jóhannsson og Steindór Grétar Jónsson 2018d) þessari setningu hennar er fylgt 

eftir með miklum hlátrasköllum karlanna. Þessi orð hennar er verðugt að skoða í ljósi þess að 

karlarnir sem taka þátt í þessari umræðu þykir furðulegt að þessari ungu konu sé komið áfram 

innan Sjáflstæðisflokksins. Að koma ungum körlum áfram innan flokka er eitthvað sem er vel 

þekkt, þeir eru jafnvel aldir upp til þess að komast til valda innan flokksins og því í raun ekki 

neitt óeðlilegt við það að þessi umrædda kona fái sömu meðferð (Þorgerður Einarsdóttir 2005, 

307-308).  Anna Kolbrún bendir á að ef um væri að ræða ungan myndarlegan karl í 

Sjálfstæðisflokknum þá væri í raun eðlilegt að honum væri komið áfram innan flokksins og 

það væri í raun ekkert athugavert við það en þar sem hér er verið að ræða um konu þá þarf að 

minnast á ástæður þess að hún sé að komast áfram, ekki vegna þess að hún er hæf heldur vegna 

þess að hún er sæt.  

      Þingkonur fengu vænan skerf af gagnrýni fyrir störf sín og var hæfni þeirra til að gegna 

störfum á Alþingi og almennt á vettvangi stjórnmálanna dregin í efa. Inga Sæland formaður 

Flokks fólksins var mikið á milli tannanna hjá meðlimum Miðflokksins  og einnig hjá eigin 

flokksfélögum sem tóku þátt í því að gagnrýna hana og komu henni lítið til varnar. Upphaf 
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umræðnanna sneru að því að Miðflokksmenn vildu fá þá Ólaf og Karl Gauta til að ganga til 

liðs við Miðflokkinn, 

 

Bergþór: „Mig langar alveg óskaplega mikið til þess að vinna nánar með ykkur en við 

erum búnir að vinna, sem hefur verið mjög gott. Ég held að staða ykkar tveggja verði 

miklu traustari innan Miðflokksins heldur en hún verður innan Flokks fólksins þegar 

kemur að næstu kosningum. Ég er bara að biðja ykkur um að hugsa um þetta, því í 

mínum huga er eiginlega alveg öruggt að þið verðið áfram þingmenn fyrir Flokk 

fólksins í næstu kosningum. En þetta snýst allt um og ég held að við séum öll í þessum 

slag til að láta gott af okkur leiða og það eru miklu meiri líkur til þess að það gerist 

undir merkjum Miðflokksins heldur en Flokki fólksins af því að þið eruð með þessa 

húrrandi klikkuðu kuntu sem formann Flokks fólksins, sem þið ráðið ekkert við. Þið 

ráðið ekkert við hana, segið mér ef ég hef rangt fyrir mér. Ég mundi ekki ráða við hana, 

Sigmundur mundi ekki ráða við hana, Hún er fokking tryllt. Komið til okkar.“ (Jóhann 

Páll Jóhannsson og Steindór Grétar Jónsson 2018b) 

 

Eftir að Bergþór hefur kallað Ingu húrrandi klikkaða kuntu sem ekki er hægt að ráða við má 

túlka það svo að hann telji hana ekki hæfa í starfi formanns og hvað þá að hún eigi heima inni 

á Alþingi. Í þessum samræðum má merkja kynbundna áreitni, í þeim tilgangi að vegna þess að 

Inga er kona er hún einfaldlega ekki hæf til þess að stjórna þessum flokk og því væri betra fyrir 

samstarfsfélaga hennar að skipta hreinlega um flokk. Eins og áður sagði komu Karl Gauti og 

Ólafur formanni sínum ekki til varnar og bættu frekar við þær samræður að Inga væri ekki 

starfi sínu vaxin.  

 

Karl Gauti: „Ólafur er örugglega sammála mér að Inga Sæland getur þetta ekki.“ 

Gunnar Bragi: „Þið verðið að átta ykkur á því að þið getið ekki endalaust látið madame 

Sæland bara grilla ykkur eins og þið séuð ekki til.“ 

Sigmundur Davíð: „Við erum ekki að pressa á ykkur að koma bara inn í eitthvað, við 

gerum okkur grein fyrir því að þið eruð burðarásarnir í Flokki fólksins og fyrir vikið 

áttum við okkur á því... að ef þið komið með okkur myndum við kunna að meta það. 

Þeir eru á sömu línu í öllum meginmálum og við viljum vinna með þeim og við viljum 

ekki að einhver Inga Sæland taki af þeim heiðurinn sem þeir eiga.“ (Jóhann Páll 

Jóhannsson og Steindór Grétar Jónsson 2018c). 
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Gunnar Bragi og Sigmundur telja hér að Inga sé ekki starfi sínu vaxin, að hún sé ekki hæf til 

að stjórna og það séu í raun karl samstarfsfélagar hennar sem vinni alla vinnuna og eigi því að 

passa sig að láta hana ekki taka heiðurinn. Innan feðraveldisins vill það oft vera svo að karlar 

styðji við aðra karla til að koma þeim á framfæri og í kjölfarið hallar á konur (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson  2004, 60). Þetta á sér stað í samræðum þingmannanna og eru karl 

samstarfsfélagar Ingu settir henni ofar þrátt fyrir að hún sé formaður flokksins. Gunnar Bragi 

bætir einnig við þessa umræðu,  „ Er það hennar skæl og væl sem mun hvetja fólk til að kjósa 

flokkinn eða er það ykkar málefnalega afstaða sem þið hafið kynnt í hinum og þessum málum“ 

(Jóhann Páll Jóhannsson og Steindór Grétar Jónsson 2018c). Gunnar Bragi tekur því undir að 

það séu í raun Ólafur og Karl sem séu að vinna alla erfiðisvinnuna á meðan hún, Inga, skæli 

og væli. Hér er litið á konur sem veikburða, viðkvæmar og í samræðum þingmanna er talað um 

að það eina sem Inga geti sé að væla og skæla. Hún verður því að viðkvæmri konu og það notað 

til að lýsa henni og hennar hæfileikum sem stjórnmálakonu á neikvæðan máta. Með þessum 

orðum er einnig ýjað að því að konur fái sínu framgengt með væli og skæli, þær reyni að sýna 

sínar viðkæmu hilðar til að komast lengra á vettvangi stjórnmálanna. Karl Gauti og Ólafur eru 

einnig settir á hærra plan en Inga, þar sem þeir vinni  alla erfiðsvinnunna og það séu í raun þeir 

sem haldi flokknum uppi með hæfileikum sínum og þekkingu.  

    Lítið heyrist í flokksfélögum Ingu eftir þessa umræðu, Ólafur segir þó að hún vilji vel en 

Karl Gauti klárar þessar samræður með því að segja um formann sinn „ Hún getur talað um 

þetta, hún getur grenjað um þetta en hún getur ekki stjórnað“(Jóhann Páll Jóhannsson og 

Steindór Grétar Jónsson 2018c). Hann virðist því vera á sama máli og Gunnar og Sigmundur 

um að hún sé óhæf til að stjórna Flokki fólksins. Leiðtogahæfileikar Ingu eru hér dregnir í efa, 

kynjun á leiðtogahlutverkinu felur í sér að kvenlegir eiginleikar skapi ákveðna veikleika 

(Guðný Guðbjörnsdóttir 2006, 425) og það á sér stað hér þar sem Inga getur samkvæmt Karli 

Gauta ekki stjórnað heldur bara talað og grenjað. Aftur er hér dregin upp sama mynd af Ingu 

sem viðkvæmri konu og að hún reyni að nota tilfinningar sínar til að fá sínu fram. Það er einnig 

gert lítið úr því að hún sýni tilfinningar og með því að sýna þær minnka hæfileikar hennar sem 

stjórnandi. 

    Tvær aðrar þingkonur fengu svipaða meðferð frá Gunnari Braga þar sem hæfileikar þeirra 

sem þingkonur eru dregnir í efa út frá kyni þeirra. Hann kallaði Unni Brá Konráðsdóttur, 

fyrrverandi þingmann Sjálfstæðisflokksins á einum tímapunkti „kræfa kerfiskerlingu“. (Jóhann 

Páll Jóhannsson og Steindór Grétar Jónsson 2018d). Einnig talaði hann um Oddnýju 

Harðardóttur, „Oddný er ekkert ágæt, hún er algjör apaköttur. Hún veit ekki neitt, hún kann 

ekki neitt, hún getur ekki neitt.“ (Jóhann Páll Jóhannsson og Steindór Grétar Jónsson 2018d). 
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Af orðbragði Gunnars Braga að dæma má sjá að álit hans á hæfileikum  þessara tveggja 

þingkvenna er ekki mikið og notar hann orð á borð við „kerfiskerling“ til að gera lítið úr 

störfum Unnar. Með því að notast við orðið „kræf“ er Gunnar Bragi að benda á að Unnur sé 

frek, eða ákveðin í því sem hún gerir og janfvel ósvífin. Seinna orðið sem hann notar er 

kerfiskerling sem mætti túlka sem einhver sem kunni á kerfið og nýti sér það til fulls. Ef litið 

er til mengandi kvenleika eru það einkenni kvenna sem taka málin í sínar hendur og fylgja ekki 

endilega þeim reglum sem settar eru af samfélaginu. Mengandi kvenleiki er því ógn við 

sambandið á milli ríkjandi karlmennsku og styðjandi kvenleika (Gyða Margrét Pétursdóttir 

2012, 8). Lýsingu Gunnars Braga á Unni sem „kræfri kerfiskerlingu“ má því túlka á þann veg 

að hún sé ekki að fylgja reglum ríkjandi karlmennsku, hún svíkist undan þeim og fari sínar 

eigin leiðir. Þar sem hún kann á kerfið nær hún að koma sínu fram og er ógn við þá ríkjandi 

karlmennsku sem er til staðar. Af þessum umræðum þingmannanna um þrjár áðurnefndar 

þingkonur má sjá að hæfni þeirra í störfum er ekki aðeins dregin í efa út frá kyni heldur einnig 

út frá þeim leiðum sem þær nýta sér.  

    Lilja Alfreðsdóttir hlaut einnig mikla gagnrýni fyrir störf sín. Það voru fyrrum flokksbræður 

Lilju þeir Gunnar Bragi og Sigmundur Davíð sem höfðu hvað mest að segja um störf Lilju og 

þótti þeim meðal annars furðulegt hvernig hún háttaði vali á aðstoðarmanni sínum, Lilja hafði 

þá skipað Pétur Zimsen sem aðstoðarmann sinn og þótti þeim furðulegt að hún hafði skipað sér 

„sérfræðing“. Einnig virtust þeir þó nokkuð uppteknir af því að ekki hafi verið meira samband 

á milli Lilju og hennar fyrrum flokksbræðra. 

 

Gunnar Bragi: „Ef að Lilja hefði einhvern áhuga á að tengjast við okkur þá hefði hún 

hringt í sumar.“ 

Sigmundur Davíð: „Auðvitað.“ 

Bergþór: „Alveg augljóst.“ 

Gunnar Bragi: „Henni er bara fokking sama um hvað við erum að gera. Hjólum í 

helvítis tíkina, það er bara málið. Afhverju erum við að hlífa henni? Ég er að verða 

brjálaður!, afhverju erum við að hlífa henni?“ 

Sigmundur Davíð: „Ég get sjalfum mér um kennt.“ (Jóhann Páll Jóhannsson og 

Steindór Grétar Jónsson 2018a). 

 

Hér er Sigmundur sennilegast að vísa til þess að þegar  Lilja var skipuð Utanríkisráðherra 2016 

var það undir hans stjórn. Á þessum tíma var Sigmundur Davíð forsætisráðherra og 

samflokksmaður Lilju og má túlka þessi orð hans á þann veg að hann  hafi gefið henni þann 
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stökkpall sem hún fékk inn í stjórnmálin. „Ég er búin að láta þessa konu yrða á mig aftur og 

aftur“ eru svo þau orð sem Sigmundur notar um Lilju. Það er nokkuð greinilegt að Sigmundur 

telur sig eiga stóran þátt í því að Lilja er menntamálaráðherra í dag, hann bendir ekki á að hún 

hafi unnið gott starf eða staðið sig vel, heldur lætur hann það fara í taugarnar á sér að hún gegni 

þessari stöðu í dag. Sigmundur líkur svo þessum bút með því að segja að henni sé ekki 

treystandi og hún spili á karlmenn eins og kvenfólk kann.  

    Innan Alþingis hefur í gegnum tíðina mátt sjá félagslegt valdakerfi þar sem konur eru 

undirskipaðar og eiga erfitt með að koma sér á framfæri (Walby 1997, 20). Sigmundur 

upphefur þetta valdakerfi hér með því að draga í efa að Lilja sé hæf til að starfa í sinni stöðu 

sem Menntamálaráðherra. Einnig telur hann einu ástæðu þess að hún sé þangað komin vera 

vegna þess að hann hafði verið við völd árið 2016 og fært henni þetta starf á silfurfati en það 

sé að koma í bakið á honum núna. Þegar kemur að konum sem starfa í leiðtogahlutverki vill 

það oft vera svo að þær þurfi að afneita kynferði sínu eða kynþokka til að komast hjá áreiti eða 

að kynþokki sé notaður gegn þeim (Guðný Guðbjörnsdóttir 2006, 427). Sigmundur telur Lilju 

spila á karla eins og kvenfólk kann, hægt væri að túlka þessi orð á þann veg að Lilja sé að nýta 

sér kynferði sitt og kynþokka til að tæla karl samstarfsfélaga sína og koma sér þannig í þá stöðu 

sem hún er í sem menntamálaráðherra.  

    Lilju ætti að vera frjálst að nýta sér alla þá hæfileika og kosti sem hún býr yfir til að koma 

sér og sínum skoðunum á framfæri og ætti ekki að þurfa að afneita kynferði sínu til að komast 

hjá því að litið verði á hana þessum augum. Kynþokki er eitthvað sem er nátengt sjálfsmyndinni 

og til að leiðtogi geti búið við sterka sjálfsmynd ætti hann því að nýta kynþokka sinn, þetta er 

körlum frjálst að nýta sér en konur mæta ekki sama viðhorfi (Guðný Guðbjörnsdóttir 2006, 

427). Þegar konur nýta sér kynþokka sinn eiga þær á hættu að það verði notað gegn þeim líkt 

og í tilfelli Lilju hér að ofan. Við þessar aðstæður á sér því stað druslustimplun þar sem konur 

eru látnar skammast sín fyrir að sýna einhverja ákveðna kynferðislega hegðun (Rannveig 

Ágústa Guðjónsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir 2018, 45). Lilja verður fyrir slíkri stimplun 

þar sem gerð er tilraun til að láta hana skammast sín fyrir hvernig hún kemur fram og þá ástæðu 

að hún nýti sér kynþokka sinn, sem er hluti af sjálfsmyndinni,  til að styrkja sig sem leiðtoga.  
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4.2 Kynferðisleg hlutgerving og kvengerving  
 

Útlit og kyn þingkvenna var mikið á milli tannanna á þeim sex þingmönnum sem sátu að 

drykkju á Klausturbar, nokkrar þingkonur voru þar nefndar á nafn í tengslum við kynferði og 

voru í kjölfarið kynferðislega hlutgerðar af þingmönnunum. Kynferðisleg hlutgerving  felur í 

sér að einstaklingur verður að hlut sem aðrir geta nýtt sér í kynferðislegum tilgangi, sá 

einstaklingur tapar um leið hæfni sinni til sjálfstæðra athafna og ákvarðanatöku (Katrín Anna 

Guðmundsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir 2011, 85). Lilja Alfreðsdóttir mennta- og 

menningarmálaráðherra og þingmaður Framsóknar er ein af þeim þingkonum sem varð fyrir 

kynferðislegri hlutgervingu af hálfu þingmannanna, í upptökunum var hún þó ekki alltaf nefnd 

beint á nafn en af umræðum sem höfðu átt sér stað á undan má gera ráð fyrir að þingmennirnir 

hafi verið að vísa til Lilju.  

 

Bergþór: „Það hefur engin gugga teymt mig meira á asnaeyrunum en hún, sem ég hef 

ekki fengið að ríða og hún hefur teymt ykkur miklu lengur, ég er bara nýbúin að kynnast 

henni. Þegar við hittumst í skötuveislunni fyrir nokkrum árum þá vissi ég ekki að hún 

væri til.“ 

Sigmundur Davíð: „Það er alveg rétt hjá þér, henni er ekki treystandi og hún spilar á 

karlmenn eins og kvenfólk kann.“ 

(Óljóst hver talar): „Who the fuck is that bitch.“ 

(Óljóst hver talar): „Fuck that bitch.“ 

Bergþór: „Þú getur riðið henni skilurður.“ (Bryndís Silja Pálmadóttir 2018). 

 

Lilja verður hér að kynferðislegum hlut sem hægt er að „[fá] að ríða“ í stað þess að vera 

samstarfskona Bergþórs á Alþingi. Samkvæmt lögum getur kynferðisleg áreitni á vinnustað 

verið munnlegt athæfi sem lítillækkar og niðulægir þann sem henni er beint að (Lög um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.10/2008). Orð Bergþórs er hægt að fella undir þetta, 

hann lítillækkar hér samstarfskonu sína á kynferðislegan hátt og hlutgerir hana kynferðislega. 

Lilja verður að kynferðislegum hlut sem hægt er að fá að ríða og hún sem einstaklingur tapar 

sínum mannlegu gildum. 
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Gunnar Bragi talaði einnig til Lilju með þessum hætti: 

 

„Henni er bara fokking sama um hvað við erum að gera. Hjólum í helvítis tíkina, það 

er bara málið. Afhverju erum við að hlífa henni? Ég er að verða bjálaður!, afhverju 

erum við að hlífa henni?“ (Jóhann Páll Jóhannsson og Steindór Grétar Jónsson 2018a) 

 

Þessi orð Gunnars Braga eru einnig notuð í þeim tilgangi að lítillækka Lilju. Með því að kalla 

hana tík verður Lilja aftur að kynferðislegum hlut og má það sama segja um orðið „bitch“ sem 

notað var um Lilju í tvígang. Á öðrum stað í upptökunum má einnig finna merki um 

kynferðislega hlutgervingu þar sem Anna Kolbrún ræðir við samstarfsmenn sína í 

Miðflokknum.  

 

Anna Kolbrún: „En ég get sagt þér heilagan sannleika, strákar eru lesblindir eða 

blesblindir, hvernig sem þið viljið orða það, stelpur eru að meirihlutanum talnablindar.“ 

Gunnar Bragi: „Er það þess vegna sem þær vita ekki hjá hvað mörgum þær sofa hjá?“ 

Bergþór: „Þarna skom skýringin.“ 

Sigmundur Davíð: „Ég held að þetta sé rétt.“ (Jóhann Páll Jóhannsson og Steindór 

Grétar Jónsson 2018d) 

 

Í þessum samræðum er gert lítið úr gáfum kvenna og þær séu ekki nógu klárar til að halda utan 

um þann fjölda manna sem þær hafa sofið hjá þar sem þær eru talnablindar.  

Í upptökunum mátti í tvígang heyra þingmenn nota orðið kunta til að lýsa bæði Ingu Sæland 

þingkonu og formanni Flokks fólksins og Silju Dögg Gunnarsdóttur þingkonu 

Framsóknarflokksins. Bergþór lýsti Ingu sem „húrrandi klikkaðri kuntu“ og notar því þekkt 

skammaryrði um kynfæri kvenna til að smætta Ingu Sæland. Með því að nota orðið klikkuð 

bendir Bergþór einnig á að hún sé geðveik og vegur því að andlegu atgervi Ingu. Ólafur notar 

svipað orðbragð þegar hann talar um Silju Dögg. 

 

Ólafur: „Ef þú tekur U N T og bætir einum staf fyrir framan, fyrir konu, hvaða staf 

seturu?“ 

Gunnar Bragi: „Silja Dögg!“ 

Ólafur: „Þú setur C fyrir framan cunt“ (Bjartmar Oddur Þeyr Alexandersson og Hjálmar 

Friðriksson 2018). 
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Í kjölfar þessara umræða má heyra þingmenn grínast með stafina og setja bæði A fyrir framan 

til að mynda „aunt“ og C fyrir framan til að mynda „cunt“. Mikil hlátrasköll mátti heyra á 

upptökunum í þessum samræðum og því erfitt að greina nákvæmlega hvað fór á milli þeirra en 

greinilega mátti heyra Gunnar Braga kalla „Silja Dögg“ í tengslum við orðið „cunt“. Hér verður 

Silja Dögg fyrir sömu smættun og Inga Sæland. Þýðing á enska orðinu cunt er kunta og aftur 

er því notað skammaryrði um kynfæri kvenna til að lítillækka. Með því að notast við þessa 

orðræðu í tengslum við samstarfskonur sínar eru þingmennirnir að upphefja karlmennsku og 

nota niðrandi orð um konur og lítillækka þær út frá þeim. Það er ekki óþekkt að stjórnmálamenn 

notist við ríkjandi orðræðu um karlmennsku til að sína hvar völdin liggja (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson  2004, 60-61). Markmið orðræðunnar er að sýna styrk og marka sitt svæði í 

pólitískri umræðu. Stjórnmálamenn notast einnig við slíka umræðu til að gera lítið úr 

andstæðingum sínum eða samstarfsfólki með því að draga fram kvenleg einkenni og nota á 

neikvæðan máta (Cunningham 2013, 502-503). Dæmi um slíkt mátti finna í samræðum 

þingmannanna: 

 

Sigmundur: „Svo ég vitni í Arnold Schwarzenegger úr True Lies... „What a Team!““ 

Bergþór: „Nú ætla ég bara að segja eitt, þú manst hvað Schwarzenegger segir Óli?  

(Óljóst): „I‘ll be back?“ 

(Óljóst): „Talk to the hand?“ 

Bergþór: „Don‘t be a girly man!, Don‘t be an economic girly man.“ (Hjálmar 

Friðriksson og Tómas Valgeirsson 2018). 

 

Hér vísar Bergþór í ameríska kvikmynd og notar orðin ekki vera stelpustrákur. Orðið 

stelpustrákur er hér notað á niðrandi hátt, kvenlegir hlutir sem fylgja stelpum eru notaðir til að 

gera lítið úr þeim sem þeim er beint er að (Cunningham 2013, 503). Í samræðum tengdum 

þessum orðum hafði Bergþór verið að reyna að fá Ólaf til að ganga til liðs við Miðflokkinn og 

með því að notast við orðin „Don‘t be a girly man“ er hann að benda Ólafi á að haga sér ekki 

eins og stelpa og ganga bara til liðs við Miðflokkinn. Með því að draga fram kvenlega hluti og 

tengja þá við Ólaf reynir Bergþór því að sannfæra hann um að til að ekki verði litið á hann með 

þessum augum ætti hann frekar að koma í Miðflokkinn þar sem ekki verði litið á hann sem 

stelpustrák.  
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4.3 MeToo: konur ljúga og karlar verða líka fyrir kynferðislegu ofbeldi 
 

MeToo byltingin barst í tal þingmanna, frásögur kvenna um kynferðislegt ofbeldi voru mikið 

í umræðunni í kjölfar byltingarinnar og gera þingmenn lítið úr slíkum sögum í samtali sínu og 

telja einnig að þingkona hafi brotið gegn þeim og gantast með það í samræðum sínum. 

Þingkonan sem um ræðir er Albertína Friðbjörg Elíasdóttir þingmaður Samfylkingarinnar og 

nefna bæði Bergþór og Gunnar Bragi að þeir búi yfir MeToo sögum sem tengjast Albertínu. 

 

Bergþór: „Við eigum semsagt MeToo sögu.“ 

(Óljóst): „Léstu þig hafa það?“ 

Bergþór: „Nei ég gerði það sem betur fer ekki.“ 

Sigmundur Davíð: „Það voru ýmsir sem sögðu ́ take one for the team´en Beggi var ekki 

til.“ 

- Það má heyra mikin hlátur í kjölfar umæla Sigmundar. 

Bergþór: „Ég var orðinn þreyttur á herrakvöldi Vestra.“ 

(Óljóst): „Hversu hart gekk hún fram?“ 

Bergþór: „Hún var að tosa buxurnar af hælunum á mér (...) Ég vakna úr nærbuxunum.“ 

(Kolbeinn Tumi Daðason 2018). 

 

Saga Bergþórs felur í sér afkynjun vandamálsins tengt kynferðislegu ofbeldi. Í því felst að það 

séu ekki bara konur sem verða fyrir ofbeldinu heldur fólk, með þessari breytingu verða kynjuð 

valdatengls óljós (Finnborg og Gyða 2019, 18-19). MeToo frásagnir kvenna um kynferðislega 

áreitni og ofbeldi á vinnustöðum vörpuðu ljósi á hversu algengt slíkt ofbeldi er í raun og veru. 

Bergþór bendir hér á að hann sé einnig með slíka sögu og beinir því kastljósinu að því að 

kynferðislegt ofbeldi sé ekki einungis gegn konum heldur gegn fólki. Gunnar Bragi rifjar einnig 

upp sögu sem hefur sömu áhrif og saga Bergþórs, að færa kastljósið yfir á karla en ekki bara 

konur. Saga Gunnars Braga gerðist fyrir áratug og talar hann þar einnig um Albertínu: 

 

Gunnar Bragi: „Það var svipað, ég var nýlega orðinn ráðherra og þetta var í kringum 

kosningar 2009-10. Það er einhver hátíð í samkomuhúsinu í Hnífsdal. Ég mæti þarna 

sem frambjóðandi ásamt fleirum. Ég er allt í einu að dansa við þessa stúlku (...) Ég 

sagði bara nei (...) en það var bara suðað. Þá var bara eins og einhver hafi verið líflátinn, 

hún var brjáluð, hún trylltist, hún grenjaði og öskraði. Ég bara hugsaði, hvað, á ég að 
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ríða henni? Það var algjörlega kreisí (..), þá var það reynt, það var reynt að nauðga 

manni.“ 

Sigmundur Davíð: „Strákar þið klárið þetta í viðtali við DV.“ 

Gunnar Bragi: „Fokk.“ (Ritsjórn Kvennablaðsins 2018). 

 

Hann kallar því þetta athæfi Albertínu nauðgunartilraun. Í samfélagi okkar í dag hefur 

nauðgunarmenning fengið að viðgangast og konur verða iðulega undir í þeirri menningu, þær 

verða fyrir áreiti karla sem nýta sér vald sitt og stöðu gegn þeim (Finnborg Salome 

Steinþórsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir 2019, 15). Frásagnir Gunnars Braga og Bergþórs 

gera þessi valdatengsl óljósari, sjónarhornið er fært frá konum yfir á karla og valdatengslin fara 

að skipta minna máli þar sem allir geta orðið fyrir slíku ofbeldi burt séð frá valdi eða stöðu. 

Kynjun ábyrgðarinnar tengist einnig beint við sögur þingmannanna tveggja, gerendur eru ekki 

einungis karlmenn heldur einnig konur (Finnborg Salome Steinþórsdóttir og Gyða Margrét 

Pétursdóttir 2019, 19). Sögurnar tvær verða að miklu grín efni og mikið er hlegið og gantast 

með þessar meintu nauðgunartilraunir.  

     Þegar fram koma sögur um kynferðislegt ofbeldi er mikilvægt að allir þolendur af öllum 

kynjum fái að láta rödd sína heyrast. Með túlkuninni á frásögunum tveimur er alls ekki átt við 

að karlar geti ekki orðið fyrir slíku ofbeldi. Túlkunin byggir hinsvegar á því samhengi sem 

frásagnirnar koma fram í og hvernig þær eru sagðar. Þegar litið er á frásagnirnar í því ljósi 

benda þær frekar til þess að Berþór og Gunnar Bragi séu að reyna að draga úr alvarleika 

kynferðisbrota frekar en að flokka sig sem þolendur vegna þess að brotið hafi verið gegn þeim. 

     Inn í samræður þingmannanna blandast svo umræður um MeToo frásagnir þingkvenna og 

vísar Bergþór til ræðu sem Albertína hélt í kringum MeToo.  

 

Bergþór: „Þetta er sú þingkona sem hélt lengstu MeToo ræðuna og við sátum bara ́ what 

the fuck is going on´.“  

(Óljóst): „Munið þið þegar hún gekk út af þessum fundi hjá aftur í (...).“ 

(Óljóst): „Það voru kallar í púltinu, það voru kallar í panel og hún mótmælti með því 

að labba út og svona.“ (Ritstjórn Kvennablaðsins 2018). 

 

Hér er verið að gera lítið úr ræðu Albertínu og að hún hafi verið allt of löng, einnig væri hægt 

að túlka orðin „what the fuck is going on“ á þann veg að það sem fram hafi komið í ræðunnni 

hafi ekki endilega átt fullan rétt á sér. Með frásögnum Gunnars Braga og Bergþórs hafa þeir 

gert Albertínu að geranda og því má túlka orð þeirra á þann veg að þar sem hún sé gerandi geti 
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hún ekki verið þolandi. Nauðgunarmýtur eru partur af því sem gerir kynferðislegu ofbeldi gegn 

konum kleift að viðgangast í samfélaginu og er einnig leið til að réttlæta slíkt ofbeldi. Ein gerð 

af nauðgunarmýtu er að konur ljúgi um kynferðislegt ofbeldi (Finnborg Salome Steinþórsdóttir 

og Gyða Margrét Pétursdóttir 2014, 2) og það má tengja hana við orð þingmannanna um ræðu 

Albertínu. Frásögn Albertínu er dregin í efa og furða þeir sig á því að hún skuli hafa stigið fram 

og deilt reynslu sinni. Einnig virðist sem þeim þyki skrítið að hún skuli hafa tekið þátt í að 

mótmæla kynferðislegri áreitni og ofbeldi með því að ganga úr þingsal þegar það var karl í 

púlti, þar sem Albertína hefur verið skilgreind sem gerandi ætti hún því ekki að vera að taka 

þátt í mótmælum.  

Samfélagið hefur ekki alltaf verið í stakk búið að takast á við umfang kynferðislegs 

ofbeldis og í staðinn er frekar litið undan (Finnborg Salome Steinþórsdóttir og Gyða Margrét 

Pétursdóttir 2014, 2)  og um leið eru gerendur verndaðir. Þetta á sér stað í samræðunum, þar 

sem umræddir þingmenn virðast ekki trúa öllum þeim frásögnum sem leiddu til mótmæla 

Albertínu. Dregið er úr trúverðugleika allra MeToo frásagna með því að skilgreina Albertínu 

sem geranda og smætta alla umræðu niður í ræðu hennar á þingi. Þar sem öll umræðan er hengd 

á hana og hún er orðin að geranda telja þeir því hægt að sópa allri umræðunni út af borðinu og 

að ekki þurfi að horfast í augu við nauðgunarmenninguna þar sem þolandi er orðin að geranda. 

Samræður þingmanna um Albertínu og MeToo héldu svo áfram,  

 

Sigmundur Davíð: „Þessir menn munu aldrei ná bata nema þeir opni sig og það í 

opnuviðtali.“ 

Gunnar Bragi: „Það getur vel verið að við ákveðnar aðstæður, ég ætla ekki að segja 

hvaða aðstæður, að ég þurfi að labba að henni og segja: Ertu búin að gleyma því þegar 

þú reyndir að nauðga mér?“ 

Bergþór: „Ég mun segja ertu búin að gleyma því þegar þú reyndir að nauðga mér í 

alvöru? Ég er búin að sjá að það er MeToo hætta af hálfu nokkurra einstaklinga. Ég er 

búin að sirkúlera út þau eintök sem mesta MeToo hættan er af og þetta eintak er á þeim 

lista.“ (Steindór Grétar Jónsson 2018). 

 

Orð Bergþórs ýta undir að umræddum þingmönnum þyki frásögn Albertínu óeðlileg og jafnvel 

að hún eigi ekki fullan rétt á sér. Að það skuli stafa MeToo hætta bendir því til að það sé verið 

að leiða karla í gildrur þegar kemur að kynferðislegri áreitni eða ofbeldi. Gunnar Bragi bætir 

einnig við „Pælið í því og við erum að hlusta á þetta kjaftæði“. Partur af þeirri ástæðu að 

nauðgunarmenning nær að viðhaldast er að ofbeldi eða áreitni af kynferðislegum toga verður 
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norm og ekki óeðlilegt að slíkt viðgangist og að konur ljúgi um meint ofbeldi (Finnborg og 

Gyða 2019, 15). Umræður þingmanna um þessi mál voru umvafin miklum hlátri, grín var gert 

bæði að frásögnum Gunnars Braga og Bergþórs um meinta nauðgunartilraun Albertínu en 

einnig var mikið hlegið að MeToo sögu hennar og slíkum sögum almennt. Hvernig þingmenn 

líta á alvarleika slíkra mála má sjá á umræðu þeirra um hvernig best sé að komast yfir jafn 

alvarlegan hlut og að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi.  

 

Ólafur: „Þetta er rosaleg lífsreynsla, ha.“ 

Karl Gauti: Ég hef aldrei heyrt annað eins.“ 

Sigmundur Davíð: „Þið sjáið það að þessir menn þurfa stuðning, skilning og stuðning.“ 

- Allir viðstaddir hlæja 

Gunnar Bragi: „Fyrst og fremst áfengi!“ 

Sigmundur Davíð: „Já ég meina það er oft besta leiðin til að takast á við svona.“ 

Anna Kolbrún: „Það þarf að opna sig Bergþór.“ 

Sigmundur Davíð: „Ef að menn vilja vera með í nútímanum þá fara þeir í viðtal á DV.“ 

(Steindór Grétar Jónsson 2018). 

 

Mikill hlátur fylgdi í kjölfar þessara umræðna og ýtir enn frekar undir það hvert viðhorf 

þingmanna er gagnvart kynferðisobeldi og hversu alvarlega það ætti að taka slíkum málum. 

Með því að blanda viðtali á DV inn í umræðuna er einnig verið að gera lítið úr þeim frásögnum 

kvenna sem birtust í fjölmiðlum í kringum MeToo byltinguna. DV var einn af þeim fjölmiðlum 

sem birtu fjölda rásagna kvenna af kynferðislegu ofbeldi og gerir Sigmundur Davíð lítið úr 

þeirri umræðu og um leið frásögnum kvennanna.  Í gegnum allar samræður þingmannanna sem 

snéru að kynferðislegri áreitni og kynferðis ofbeldi bar mikið á því að dregið var úr alvarleika 

slíkra mála. Hlátrasköll og grín mátti heyra í flestum hljóðbrotum sem tengdust umræðu um 

kynferðislegt ofbeldi og ýtir það enn frekar undir þá ályktun að þingmenn telji slík brot ekki 

alvarleg. 
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5 Samantekt niðurstaðna og lokaorð 
 

Í inngangi var spurt: Hver er staða kvenna á Alþingi í ljósi kynjaðra valdatengsla í kjölfar 

umræðna þingmanna á Klausturbar? Frá því að fyrsta konan settist á Alþingi 1922 fram til 

dagsins í dag þar sem 24 konur sitja á þingi hafa þær verið í minnihluta. Mörg skref hafa verið 

tekin í átt að jafnri stöðu kvenna og karla á vettvangi stjórnmálanna en hlutfall þingmanna hefur 

þó ekki náð að verða jafnt og hæst hefur það orðið 47,6 % (Konur og stjórnmál, 

Alþingiskosningar 2016). Kynjaskekkju er því finna á Alþingi sem er partur af kynjakerfi sem 

skilgreinist sem valdakerfi þar sem finna má kerfisbundna yfirskipun karla og undirskipun 

kvenna (Walby 1997, 20). Erfitt hefur verið fyrir konur að koma sér almennilega á framfæri á 

vettvangi stjórnmálanna og má líta til kynjakerfis sem útskýringu á þeim vanda. 

Vinnuumhverfið á Alþingi virðist vera litað af hugmyndum um kynjakerfið, karlar eiga 

auðveldara með að starfa á Alþingi án þess að verða fyrir aðkasti frá samstarfsfélögum sínum 

byggt á útliti og kyni. Stjórnmálaumhverfið virðist þá einnig hampa körlum meira og ýtt er 

undir þátttöku þeirra og um leið verða til karllæg sjónarmið (Þorgerður Einarsdóttir 2006, 307-

308)  sem gerir körlum auðveldara fyrir að starfa í slíku umhverfi.  

      Út frá niðurstöðum orðræðugreiningar á klaustursupptökunum var mikið rætt um konur 

bæði út frá útliti og hæfni þeirra til að starfa á vettvangi stjórnmálanna. Samtöl þingmannanna 

sex lituðust af umræðu sem tengdist kyngervi þingkvenna, það er þeim menningarlegu 

væntingum sem snúa að karlmennsku og kvenleika (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012, 6). 

Niðrandi hugmyndir um kvenleika verða til í umhverfi þar sem karlar reyna að halda í vald sitt, 

þeir eru hvattir áfram og til verða karllæg sjónarmið sem gerir það að verkum að konur lenda 

undir (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004, 60-61). Slíkt mátti sjá í klausturs upptökunum þegar 

dregin var upp mynd af Ingu Sæland þar sem hún varð að viðkvæmri konu sem sýndi of mikið 

af tilfinningum og notaði jafnvel tilfinningar sínar til að koma sér lengra. Kvenlegu einkennin 

að sýna tilfinningar voru notuð á niðrandi hátt til að lýsa störfum Ingu og á sama tíma veikja 

hana sem stjórnanda. Konur sem starfa í leiðtogahlutverkum eiga á hættu að kvenlegir 

eiginleikar séu nýttir gegn þeim og kynjun á hlutverkinu felur í sér að þeir eiginleikar skapi 

veikleika (Guðný Guðbjörnsdóttir 2006, 425). Af upptökunum að dæma þá viðgangast slíkar 

hugmyndir á Alþingi, litið er á kvenlegu einkennin sem hlut sem veikir leiðtoga og það að sýna 

tilfinningar sé það sem geri einhvern að verri stjórnanda. Í samtali þingmannanna sex um Lilju 

Alfreðsdóttur voru kvenlegir eiginleikar hennar einnig notaðir gegn henni. Vísað var til þess 

að Lilja notfærði sér kyn sitt og kynþokka til að spila á karlmenn og þannig koma sér á 
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framfæri. Konur í leiðtogahlutverki þurfa oft á tíðum að afneita kynferði sínu svo að það verði 

ekki notað gegn þeim (Guðný Guðbjörnsdóttir 2006, 427). Lilju ætti að vera frjálst að nota alla 

þá kosti sem hún hefur til að koma sér á framfæri, en upptökurnar sýna að með því að afneita 

ekki kynferði sínu eiga þingkonur á hættu að það sé notað gegn þeim og kynþokki orðin sú 

ástæða þess að þær séu í starfi sínu en ekki hæfni þeirra. 

       Á meðan niðrandi hugmyndir um kvenleika viðgangast þá eru eru ríkjandi hugmyndir um 

karlmennsku upphafðar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004, 60), slíkar hugmyndir líta til þess 

að karlar henti betur í leiðtogastörf líkt og á Alþingi. Hugmyndir um sterkan leiðtoga og 

karlmennsku eiga mikið sameiginlegt og má sem dæmi nefna að vera sterkir, ákveðnir og 

duglegir (Guðný Guðbjörnsdóttir 2006, 425-426). Í klausturs upptökunum kom þetta sjónarmið 

einnig fram. Á meðan Inga Sæland var töluð niður voru flokksmeðlimir hennar Karl Gauti og 

Ólafur talaðir upp, þeir voru sagðir vera burðarásar flokksins og það væru þeir sem ættu í raun 

heiðurinn af Flokki fólksins. Upptökurnar varpa því ákveðnu ljósi á hvernig neikvæðar 

hugmyndir tengdar kvenleika viðgangast á Alþingi á meðan stutt er betur við karla og þeir 

hvattir áfram. Þegar litið er til sögu Alþingis hafa karlar iðulega verið í meirihluta og Alþingi 

sem vinnustaður því litast af karllægum sjónarmiðum. Þegar konur synda á móti straumnum 

og reyna að breyta slíkum sjónarmiðum er hægt að tala um mengandi kvenleika sem er 

andstæða við styðjandi kvenleika sem styðjur þá ríkjandi karlmennsku sem finna má í 

samfélaginu (Gyða Margrét Pétursdóttir 2012, 7-8). Sambandið á milli styðjandi kvenleika og 

ríkjandi karlmennsku mengast þegar mengandi kvenleiki bætist við, ríkjandi karlmennskunni 

starfar því ógn af honum. Upptökurnar sýna hvernig það birtist og talaði Gunnar Bragi um 

Unni Brá og Oddnýju í því samhengi. Honum virtist stafa ógn af því að þær fari á móti 

straumnum og reyna að brjótast út úr því normi sem búið hefur verið til með styðjandi 

kvenleika. Gunnar Bragi notaði því orð á borð við apaköttur og kræf kerfiskerling til að gera 

lítð úr þingkonunum, en sýnir þetta hvernig hann bregst við því að þingkonurnar spili ekki eftir 

þeim reglum sem hann telur vera normið. 

      Út frá klausturs upptökunum má sjá að starfsumhverfi kvenna á Alþingi er ekki auðvelt, 

störf þeirra eru ekki alltaf metinn út frá hæfileikum, þær eiga á hættu að vera talaðar niður ef 

þær aðlaga sig ekki að karllæga umhverfinu með því að afneita kynferði sínu. Konurnar sem 

rætt var um í upptökunum hafa allar starfaði í leiðtogahlutverki á þingi. Mikil ábyrgð fylgir 

slíku starfi og þurfa þeir einstaklingar sem genga slíkum stöðum að búa yfir sjálfsöryggi og 

sterkri sjálfsmynd til að geta miðlað skoðunum sínum og hugmyndum áfram inn í samfélagið 

(Guðný Guðbjörnsdóttir 2006, 425-426). Upptökurnar sýna hvernig starfsumhverfi á Alþingi 

býður ekki upp á að konur geta nýtt sér eiginleika sína og sérstöðu að fullu án þess að það verði 
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notað til að gera lítið úr þeim og þeirra störfum. Í samtali þingmannanna kom einnig upp 

ákveðin mynd af þingkonum þar sem þær voru kynferðislega hlutgerðar, þar sem einstaklingur 

verðu að hlut sem hægt er að nýta sér í kynferðislegum tilgangi (Katrín Anna Guðmundsdóttir 

og Þorgerður Einarsdóttir 2011, 85). Með upptökunum er hægt að sjá hvernig þingmenn hugsa 

um samstarfskonur sínar, þó svo að hér sé ekki verið að alhæfa að allir hugsi líkt og þeir sem 

fram koma á upptökunum. Frekar má líta svo á að umhverfið á Alþingi bjóði upp á að slíkur 

hugsunarháttur viðgangist. Lilja var mikið nefnd og var hún lítillækkuð á þennan hátt, það er 

að notuð voru um hana orð sem gerðu hana að kynferðislegum hlut en ekki manneskju. 

Niðrandi orð um kynfæri kvenna voru einnig notuð til þess að upphefja karlmennskuna en 

lítillækka konur um leið.  

     Á Alþingi þar sem karlmennska er upphöfð og kvenleiki verður undir skapast ójöfn 

valdatengsl og í slíku umhverfi getur nauðgunarmenning fengið að þrífast. Nauðgunarmenning 

vísar til menningar þar sem kynferðislegt ofbeldi viðgengst og er hún einnig orðin partur af 

okkar samfélagi. Konur verða undir í nauðgunarmenningu og beita karlar valdi sínu sem birtist 

í formi kynferðislegrar áreitni til að styrkja stöðu sína (Finnborg Salome Steinþórsdóttir og 

Gyða Margrét Pétursdóttir 2019, 15-16).  Karllægt umhverfi á Alþingi og ríkjandi hugmyndir 

samfélagsins um hvernig leiðtogar og stjórnmálamenn eiga að vera búa til jarðveg þar sem 

hægt er að tala niður til kvenna. Konur verða fyrir aðkasti þar sem þær aðlaga sig ekki að 

karllægu umhverfi stjórnmálanna og skapar þetta einnig umhverfi þar sem valdamismunur 

kynjanna getur leitt til aukinnar hættu á kynferðislegri og kynbundinni áreitni (Finnborg 

Salome Steinþórsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir 2017, 167). Mikil vitundarvakning hefur 

verið á undanförnum árum um kynferðislega áreitni og ofbeldi á vinnustöðum og er Alþingi 

ekki undanskilið. MeToo byltinginn gerði það að verkum að mikið af konum stigu fram og 

deildu sögum sínum af áreitni og ofbeldi sem þær hafa mátt þola og í upptökunum var rætt um 

eina slíka sögu. Bæði Gunnar Bragi og Bergþór sökuðu Albertínu um að hafa brotið gegn sér 

en með þeim ásökunum afkynjuðu þeir vandamálið. Þeir varpa ljósinu á að það séu ekki bara 

konur sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi heldur fólk og verða kynjuðu valdatengslin því 

óljós (Finnborg Salome Steinþórsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir 2019, 18-19). Albertína 

varð einnig  að geranda og þar með á sér stað kynjun ábyrgðarinnar þar sem konur geta einnig 

verið gerendur. Með því að gera Albertínu að geranda telja þingmenn að hún sjálf hafi ekki 

getað orðið fyrir slíku ofbeldi, MeToo saga Albertínu verður þannig að aðhlátursefni 

þingmannanna. Að konur ljúgi um meint kynferðislegt ofbeldi er einn af þeim þáttum sem gerir 

nauðgunarmenningu kleift að viðhaldast (Finnborg Salome Steinþórsdóttir og Gyða Margrét 

Pétursdóttir 2019, 15). Samfélagið hefur ekki alltaf verið  tilbúið til að horfast í augu við 
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umfang kynferðislegs ofbeldis (Finnborg Salome Steinþórsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir 

2014, 2) og endurspeglast það í upptökunum. Þingmennirnir sem um ræðir virtust eiga erfitt 

með að samþykkja að slíkar frásagnir gerist innan veggja þingsins. Svo í stað þess að horfast í 

augu við vandann var Albertína sem er þolandi slíks ofbeldis gerð að geranda og um leið var 

því hægt að draga alla MeToo umræðu í efa og sópa henni undir teppið. Mikill hlátur fylgdi 

samræðum þingmanna sem snéru að kynferðislegu ofbeldi og ýtti þannig enn frekar undir þá 

túlkun að þingmenn litu ekki alvarlega á slík brot. Valdamismunur í starfsumhverfi þingsins 

getur leitt af sér að auðveldara er fyrir þessi sjónarmið að festast í sessi og af upptökunum að 

dæma virðist það vera tilfellið. Byggt á samtali þingmannanna sex má draga þá ályktun að 

starfsumhverfi kvenna á þingi sé erfitt, það er litað af karllægum hugmyndum sem gerir það að 

verkum að konur eiga erfitt uppdráttar. 
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