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Útdráttur 

Konur eru aðeins um þriðjungur þeirra sem birtast í fjölmiðlum auk þess sem 

birtingarmynd þeirra er á annan veg en karla.  

Í þessari ritgerð er fjallað um konur í fjölmiðlum út frá mannfræði fjölmiðla og 

feminískum kenningum um staðalímyndir, kynjahlutverk og jafnrétti kynjanna. 

Hlutverk fjölmiðla er reifað sem og það vald sem þeir hafa.  

Leitast er við að greina efnið út frá kenningum mannfræðingsins Edwin Ardener um 

þöggun kvenna og kenningum fræðikonunnar Cheris Kramaer um þaggaða hópinn (e. 

muted group theory) sem hún þróaði út frá kenningum Ardener.  

Konur virðast vera þaggaður hópur innan fjölmiðlanna og eru sjaldnar fengnar sem 

viðmælendur eða álitsgjafar en karlar. Raddir kvenna fá þannig ekki jafnan hljómgrunn 

og raddir karla og önnur mynd er dregin upp af þeim.  
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Inngangur 

Konur eru um helmingur mannkyns og því mætti ætla að þær væru um helmingur þeirra 

sem fjölmiðlar heimsins fjölluðu um. Rannsóknir hafa hins vegar leitt í ljós að svo er 

ekki raunin. Rannsóknir hafa sýnt fram á að konur eru yfirleitt aðeins um þriðjungur 

þeirra sem fjölmiðlar fjalla um. 

En af hverju stafar þessi mikli munur? Af hverju eru karlmenn mun sýnilegri en 

kvenmenn í fjölmiðlum? Af hverju fá raddir kvenna ekki að heyrast jafnt og raddir 

karla? 

Líklega velkist enginn í vafa um að fjölmiðlar hafa töluverð áhrif. Þó eru þeir sá 

vettvangur þar sem hugsanlega eitt mesta kynjamisréttið ríkir. Konur eru þannig ekki 

einungis í minnihluta þeirra sem fjallað er um í fjölmiðlum heldur er umfjöllun um þær 

einnig á annan hátt en sú er snýr að körlum. Birtingarmynd þeirra er önnur en karlanna.  

Lengi hefur hallað á konur sem hafa verið minna áberandi hluti mannkyns, hinn 

þaggaði hluti. Kvennahreyfingar hafa barist fyrir auknum réttindum kvenna í karllægum 

heimi. Það hefur skilað miklu en þó er ekki fullkomnu jafnrétti náð og á vissum sviðum 

hallar mikið á konur, til dæmis í fjölmiðlum.  

    Rannsóknir hafa sýnt að jafnrétti á Íslandi er langt á veg komið sé miðað við önnur 

lönd. Reglugerðir og áætlun margra fyrri sem og núverandi ríkisstjórnar snúa að því að 

jafna hlut kynjanna sem víðast. Raunin er hins vegar sú að á mörgum stöðum er enn 

töluverður kynjamunur og þrátt fyrir velvilja margra til að breyta þessu er töluverða 

kynjaskekkju að finna í fjölmiðlum.  

En hvar liggur vandinn? Af hverju er umfjöllun um kynin í fjölmiðlum hér á landi 

ekki orðin jöfn? Er mögulegt að viðhorf almennings til jafnréttis sé á lægra plani en 

fyrirætlanir stjórnvalda? Getur verið að misréttið liggi í því að raddir kvenna séu 

þaggaðar niður af karlmönnum sem skilji ekki tungumál þeirra líkt og 

mannfræðingurinn Edwin Ardener hélt fram á áttunda áratug síðustu aldar? Eða kemur 

ef til vill hvoru tveggja til? 

Hér verður leitast við að greina þann mun sem er á birtingarmyndum kynjanna í 

hérlendum sem og erlendum fjölmiðlum – bæði hvað varðar hlutfall kynjanna og 

mismunandi birtingarmyndir þeirra. Einnig verður skoðað hvort um sé að ræða 

ákveðinn samfélagshóp kvenna sem birtist okkur í fjölmiðlum og þá á hvaða hátt. Auk 
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þess verður farið í saumana á birtingarmynd íslenskra stjórnmálakvenna og þátturinn 

Silfur Egils skoðaður sérstaklega í tengslum við það.  

Rannsóknaraðferðir mannfræðinnar bjóða upp á marga kosti sem nýtast vel til 

rannsókna á fjölmiðlum. Hér verða birtingarmyndir skoðaðar út frá mannfræðilegri 

nálgun, mannfræði fjölmiðla (e. anthropology of mass media) og femínískum 

kenningum um jafnrétti kynjanna. Staðalímyndir í fjölmiðlum verða skoðaðar ásamt því 

sem hlutverk fjölmiðla verður reifað.  

Reynt verður að fá úr því skorið hvort fjölmiðlar beri einhverja ábyrgð á því hvernig 

kynjahlutverkin virðast vera inngróin í þjóðarsál okkar.  

Efnið verður svo greint út frá kenningum Edwins Ardener um þöggun og jöðrun 

kvenna og kenningum Cheris Kramarae sem hún þróaði út frá kenningum Ardener.    

Til þess að skilja hugtakið þöggun, sem Ardener (1977) á heiðurinn af, er 

nauðsynlegt að fjalla um viðfangsefnið með femínískri sýn.  
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1 Mannfræði og fjölmiðlar 

1.1 Mannfræði fjölmiðla 

Lengi vel voru fjölmiðlar ekki taldir vera álitlegt rannsóknarefni innan mannfræðinnar 

og mannfræðingar litu framhjá þeim að mestu í rannsóknum sínum. Fjölmiðlar voru 

taldir vera of nátengdir vestrænni heimssýn til þess að tengjast mannfræðinni sem var sú 

fræðigrein sem skoðaði það sem framandi var, fjarlæga heima og framandi fólk. 

Mannfræðingar hafa vanalega staðsett sig utan þess vestræna, á fjarlægum stöðum 

(Spitulnik, 2005).  

Á undanförnum árum hafa mannfræðingar þó í auknum mæli skoðað fjölmiðla þar 

sem þeir hafa skipað æ stærri sess í lífi fólks um allan heim, bæði í vestrænum ríkjum 

sem og löndum sem við, vestrænar þjóðir, myndum kalla framandi. Þannig hafa 

mannfræðingar ekki lengur getað litið framhjá fjölmiðlum í rannsóknum sínum 

(Ginsburg, 2005). Fjölmiðlar eru enda oft sagðir vera fjórða valdið í lýðræðisríkjum, 

svo mikil og víðtæk eru áhrif þeirra (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007).   

Mannfræðin skoðar menningu í sínu víðasta samhengi. Þannig má segja að þeir 

mannfræðingar sem rannsaka fjölmiðla vinni rannsóknir sínar út frá því að skilja 

menningu fjölmiðla (Osorio, 2005). 

Út frá þessu hefur orðið til ný undirgrein innan fræðanna, mannfræði fjölmiðla 

(Ginsburg, 2005). Hún spratt upp til að byrja með í tengslum við að mannfræðingar 

töldu að þeir þyrftu að auka veg sinn í fjölmiðlum. Lítið var fjallað um rannsóknir þeirra 

og fáir mannfræðingar fönguðu athygli fjölmiðla. Þó voru undantekningar þar á og var 

mannfræðingurinn Margaret Mead ein þeirra. Mead var brautryðjandi í rannsóknum á 

barnæsku, uppeldisaðferðum og kynjahlutverkum sem hún tengdi við menningu og 

samfélög. Í kjölfarið varð hún einn fárra mannfræðinga sem almenningur þekkti því 

fjölmiðlar sýndu rannsóknum hennar sem og skrautlegu einkalífi mikinn áhuga. Til 

marks um vinsældir hennar útnefndi tímaritið Time hana móður heimsins (e. Mother of 

the World) árið 1969. Vinsældir hennar hjá fjölmiðlum og  hjá almenningi gerðu henni 

þó heldur erfitt fyrir innan fræðasamfélagsins og segja margir að verk hennar hafi ekki 

verið metin sem skyldi (Helga Björnsdóttir, 2011). Það sýnir kannski helst hversu illan 
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bifur flestir mannfræðingar höfðu á fjölmiðlum á þessum tíma, áður en þeir áttuðu sig á 

mikilvægi þeirra fyrir sýnileika rannsókna sinna.  

Á þessum tíma, við upphaf áttunda áratugar síðustu aldar, höfðu opinberir styrkir til 

mannfræðirannsókna og kennslu dregist saman og svo virtist sem áhugi fólks á 

mannfræði væri að dvína. Þetta olli mörgum mannfræðingum áhyggjum.  

Bandarísku mannfræðisamtökin (e. American Anthropological Association) reyndu 

því markvisst að finna leiðir til þess að vekja athygli fjölmiðla á verkum mannfræðinga. 

Haldin var ráðstefna þar sem mannfræðingar komu saman til þess að ræða af hverju 

fjölmiðlar hefðu ekki áhuga á störfum og rannsóknum þeirra og hvernig væri hægt að 

breyta því. Meðal niðurstaðna ráðstefnunnar var að mannfræðingar þyrftu að tala sama 

„tungumál“ og fjölmiðlar. Óskiljanlegt fræðamál væri síst til að vekja athygli þeirra á 

verkum mannfræðinnar. Þess vegna þyrfti að færa mannfræðina nær almenningi og 

almennum skilningi. Mannfræðingar þyrftu að vera duglegri að koma verkum sínum 

sjálfir á framfæri því svo sannarlega væri margt í rannsóknum þeirra sem myndi vekja 

áhuga fjölmiðlanna, væri það rétt sett upp og nógu hnitmiðað. Margir fyrri tíma 

mannfræðingar höfðu ekki mikið álit á fjölmiðlum og sumir töldu sig hafa farið illa út 

úr samskiptum við þá. Fjölmiðlar hefðu birt samtöl sem áttu að vera trúnaðarsamtöl eða 

fjölluðu á rangan hátt um rannsóknir þeirra.  

Úr varð að skipaður var fjölmiðlafulltrúi innan samtakanna og hans hlutverk átti að 

vera það að halda utan um rannsóknir allra þeirra mannfræðinga sem skráðir væru í 

samtökin. Þannig væri hægt að koma upplýsingum um þá til fjölmiðla og þyrftu 

fjölmiðlar tengilið í vissum löndum þar sem mannfræðingar væru við rannsóknir væri 

hægt að koma þeim í samband við þá (Topper, 1976: 25–29).  

Segja má að þarna á áttunda áratugnum hafi mannfræðingar færst til nútímans og 

áttað sig á því hversu mikilvægt afl fjölmiðlarnir eru fyrir þá til að koma rannsóknum 

sínum á framfæri.  

Um svipað leyti og ráðstefnan fór fram fóru fræðimenn innan mannfræðinnar einnig 

að skoða þau áhrif sem fjölmiðlar hafa á fólk. Úr varð nokkurs konar undirgrein 

mannfræðinnar sem hefur verið kölluð mannfræði fjölmiðla (e. anthropology of media). 

Reyndar eru ekki allir sammála um tilvist þessarar undirgreinar. Í grein sem 

mannfræðingurinn Debra Spitulnik (2005) skrifaði 1993 telur hún svo ekki vera á þeim 

tíma, en finnst líklegt að hún verði til á næstu árum. Hún virðist hafa haft rétt fyrir sér, 
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allavega með það síðarnefnda, því mannfræðingar hafa í auknum mæli farið að kenna 

sig við þessa undirgrein þó að rannsóknirnar séu ólíkar innan hennar.  

Mark Hobart (2005) telur ástæðuna fyrir því að samstarf þessara tveggja greina hafi 

orðið til megi rekja til þess að lengi hafi eitthvað vantað upp á í fjölmiðlarannsóknum. 

Fræðimenn á sviði fjölmiðlanna hafi því margir hverjir litið hýru auga til 

mannfræðinnar í því skyni að finna týnda hlekkinn sem vantaði og hafi þá sérstaklega 

litið til rannsóknaraðferða greinarinnar. Það sem þær eru taldar hafa umfram aðrar 

rannsóknaraðferðir í fjölmiðlum er sú rannsóknarhefð sem mannfræðin leggur af 

mörkum. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru þar uppistaðan. Etnógrafísk nálgun 

mannfræðinnar hefur löngum verið hennar einkennismerki og er það einmitt sú nálgun 

sem margir hafa talið geta nýst vel til rannsókna á fjölmiðlum. Rannsóknaraðferðum 

mannfræðinnar er þó ekki fylgt í hvívetna og telst það til dæmis ekki nauðsynlegt að 

nota þátttökuathugun eða dveljast á einum stað til lengri tíma líkt og hefur gjarnan verið 

talið nauðsynlegt í etnógrafískum rannsóknum mannfræðinga (Hobart, 2005). 

Mannfræði fjölmiðla getur komið að góðum notum innan fjölmiðlarannsókna þar sem 

aldagömul aðferðafræði mannfræðinnar fær sín notið fram yfir aðrar rannsóknaraðferðir 

innan fjölmiðlafræðinnar.  

     Rannsóknir mannfræðinga sem snúa að fjölmiðlum fjalla yfirleitt um áhrif þeirra á 

fólk (Ginsburg, 2005). Það sem mannfræðin leggur einna helst af mörkum til 

fjölmiðlarannsókna er ekki bara að koma með nýja nálgun á rannsóknirnar heldur líka 

að skilja af hverju fólk gerir hlutina eins og það gerir þá. Hvernig fólk upplifir, útskýrir 

og kemur á framfæri upplýsingum og upplifunum (Hobart, 2005).  

Mannfræðilega nálgunin tengir fjölmiðlafræðina betur við raunveruleikann og gefur 

okkur aðra og dýpri sýn á viðfangsefnin auk þess sem þessi nálgun sýnir fram á það 

táknræna skipulag, goðsagnir og athafnir sem einkenna hversdagslíf okkar (Coman, 

2005).   

Mannfræðingurinn S. Elizabeth Bird talar um að mannfræðingar sem hafi einbeitt sér 

að fjölmiðlum hafi þó aðallega skoðað áhrif skemmtiefnis á fólks frekar en áhrif frétta. 

Hún telur mikilvægt að það breytist og mannfræðingar fari að skoða í auknum mæli þau 

áhrif sem fréttir hafi. Það sé nefnilega ekki sama hver segir fréttirnar, þær eru sagðar á 

mismunandi hátt eftir sjónvarpsstöðvum, út frá þeim áhrifaöflum sem að baki þeim eru. 

Þannig hafi fólk mismunandi sýn á ýmislegt sem gerist í heiminum því fréttirnar berast 
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til þess á ólíkan hátt (Bird, 2010:5). Hún talar líka um að ýmsar þekktar aðferðir 

mannfræðinga komi rannsóknarblaðamönnum sérstaklega vel við vinnslu frétta. Margt 

sé líkt með þessum tveimur greinum og margt sem þær geti lært hvor af annarri. Viðtöl 

eru þannig álíka mikilvæg í mannfræði og fyrir fréttamann sem aflar 

frétta. Mannfræðingar eyða miklum tíma í að mynda trúnaðarsamband við viðföng sín, 

nokkuð sem flest fjölmiðlafólk getur ekki leyft sér vegna tímaskorts, þó geti 

rannsóknarblaðamenn sem hafi lengri tíma til að vinna fréttir kannski tileinkað sér þessi 

vinnubrögð. Það gæti skilað sér í auknum heildrænum (e. holistic) skilningi. Fréttamenn 

séu nefnilega gjarnir á að líta á hverja frétt sem einn stakan viðburð en gleymi að horfa 

heildrænt yfir samfélagið líkt og mannfræðingar gera. Tileinki rannsóknarblaðamenn 

sér þessi vinnubrögð gæti það skilað sér í betri skilning auk fleiri frétta. Mannfræðingar 

reyna að vera einlægir þegar tekin eru viðtöl við fólk í stað þess að yfirheyra það og það 

er nokkuð sem myndi gagnast fréttamönnum líka (Bird, 2009: 301–307). Það eru þó 

líklega margir fréttamenn sem nú þegar tileinka sér þessar aðferðir en það sem Bird 

bendir á er að þessi tvö fög geti unnið vel saman sé notast við það besta úr báðum.   

Mannfræði fjölmiðla tengir þannig mannfræðina við fjölmiðla. Hvaða áhrif þeir hafa 

á fólk og hvernig fólk notar sér þá. Það kemur umfjöllunarefni þessarar ritgerðar beint 

við því það hvernig fjölmiðlar sýna konur hlýtur að hafa áhrif á stöðu þeirra út frá því 

mikla valdi sem þeir hafa.  

2 Kenningar og hugtök 

2.1 Femínískar kenningar  

Fylkingar kvenna og annarra undirmálshópa spruttu upp víða um heim á sjöunda og 

áttunda áratug síðustu aldar. Barist var gegn kúgun karllæga samfélagsins gagnvart 

valdalitlum hópum innan þess. Hvítir karlar höfðu völdin og þessar fylkingar vildu 

breyta því (Andersen, 2006). Út frá þessum baráttufylkingum kvenna varð femínisminn 

til sem fræðigrein. Femínískar kenningar ganga út frá því að berjast gegn mismunun 

milli kynjanna og stuðla að jafnrétti milli karla og kvenna. Helstu baráttumál femínsta 

voru að breyta karllægum yfirráðum í samfélögum og bæta þannig stöðu kvenna. 

Femínískir hópar berjast fyrir því að samfélög og stofnanir taki upp nýjan hugsunarhátt 

sem leiði til þess að stefnum sé breytt á þann hátt að þær stuðli að jöfnum rétti kynjanna 

(Clegg, Hardy og Nord, 1996).   
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Innan femínismans eru ýmsar stefnur og straumar sem eru misróttækir. Róttækustu 

femínistarnir líta svo á að undirokun kvenna sé afleiðing karlaveldisins sem einkennist 

af yfirráðum karla (Andersen, 2006).  

Innan mannfræðinnar var Margaret Mead meðal brautryðjenda í femínískri sýn. Hún 

rannsakaði meðal annars sköpun félagslegs kyngervis stúlkna. Hún var fyrsti 

mannfræðingurinn til þess að taka fyrir þær hugmyndir að líffræðin útskýrði 

kynjahlutverk okkar (Mascia-Lees og Black, 2000). Sams konar hugmyndir reifuðu 

fræðikonan Sherry Ortner (1974) og einnig Edwin Ardener (1977) í kenningum sínum 

um þöggun kvenna sem nánar verður sagt frá í þessari ritgerð.  

 

2.2 Kyn og kyngervi 

Í flestum samfélögum eru kynin aðgreind við fæðingu. Hið líffræðilega ferli, 

kynjaskiptingin sjálf, á sér stað strax við getnað, en það er hin menningarlega 

kynjaskipting sem byrjar um leið og við fæðumst inn í heiminn. Þá hefst félagsleg 

uppbygging kynsins þar sem væntingar og viðhorf samfélagsins eru oft ólík eftir því um 

hvort kynið er að ræða. Sú kynjaaðgreining sem er við lýði hefur margt að segja um 

stöðu einstaklingsins og tækifæri hans í lífinu (Andersen, 2006).   

Í mannfræði, sem og flestum öðrum greinum, er hefð fyrir því að líta á kyn sem 

líffræðilega aðgreiningu á körlum og konum. Kyngervi lýsir því hins vegar hvað það 

þýðir að vera annaðhvort karl eða kona, hvaða menningarlegu merkingu við gefum 

hugtökunum. Er þar átt við hið félagslega lærða hlutverk okkar – kynjahlutverkið sem 

samfélagið ætlast til að við föllum að eftir kyni.  

Það að vera karl eða kona er því félagslegt og menningarlegt ástand. Kyngervið 

mótast af mörgum öflum, pólitískum, efnahagslegum og félagslegum. Kynin læra sín 

kynjahlutverk út frá samfélaginu, eins og hvað þyki kvenlegt og hvað eigi frekar við 

karlkynið (Anderson, 2006). Fræðikonan Simon de Beauvoir (1949/1997) sem er oft 

talin hafa lagt grunninn að samtímafemínisma sagði til að mynda að konur fæddust ekki 

konur heldur yrðu konur. Samfélagið mótaði þær svo inn í fyrirfram ákveðið hlutverk 

konunnar. Sama mætti segja um það sem teldist ýmist „kvenlegt“ eða „karlmannlegt“, 

það væri mótað af menningunni.  
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Menningarlega muninum er þannig viðhaldið af samfélaginu og einstaklingurinn 

mótast eftir því.  

Fræðikonan Margaret L. Andersen (2006) tengir kyngervi við stofnanir samfélagsins. 

Hún segir þær móta kyngervið á kerfisbundinn hátt. Kyngervið verði til í samfélaginu 

og sé mótað af helstu stofnunum samfélagsins, fjölskyldu, vinum, kennurum og 

fjölmiðlum. Þessar helstu félagslegu stofnanir eigi allar sinn þátt í að móta 

einstaklinginn og þar sé þáttur fjölmiðla mikill. Þeir fjalli um kynin út frá viðmiðum og 

gildum hvers samfélags fyrir sig. Þessi félagslega mótun út frá kynjahlutverkum hefur 

verið kölluð mótunarhyggjan af fræðimönnum. Það sé þó ekki þar með sagt að allir 

mótist á sama hátt enda hafi hver einstaklingur sína sérstöðu og áhrif hverrar stofnunar á 

mótun hans sé mismikil. Hvað mótun kynhlutverka varðar, virðist sem fjölmiðlar hafi 

þó nokkuð sterka stöðu til þess að móta og viðhalda þeim fyrirfram mótuðu hlutverkum 

sem kynin gegna. Körlum sé lýst með karlmennsku og dugnaði en konum sem 

viðkvæmum og skynsömum. 

Þeir sem stjórna og eiga fjölmiðlana eru að meirihluta karlmenn (Eygló Árnadóttir, 

Valgerður Anna Jóhannsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2010) og þeir miðla áfram af 

þeim félagslegu mótuðu hugmyndum sem þeir hafa um kynin.  

Mannfræðingurinn Sherry Ortner (1974) talaði um að undirokun kvenna væri 

alþjóðleg og hana væri að finna nánast um allan heim, í mörgum ólíkum samfélögum. 

Ekki væri hægt að útskýra hana þannig að hún erfðist líffræðilega í genum okkar og 

velti hún því fyrir sér hver gæti verið ástæða þess að slík undirokun þekktist nánast alls 

staðar. Hvað það gæti mögulega verið sem sameinaði allar konur, þrátt fyrir að þær 

kæmu úr ólíkum aðstæðum. Ortner komst að þeirri niðurstöðu að svarið væri það að 

konur væru taldar nær náttúrunni vegna eiginleika líkama síns og væru þess vegna 

frekar eignaðir tilfinningalegir eiginleikar. Það væru þær sem gengju með og eignuðust 

börn og sæju um þau fyrstu mánuðina. Það væri þeim náttúrulegt. Karlar hefðu hins 

vegar ekki nein slík augljós náttúruleg hlutverk. Þess vegna væru konur alltaf tengdar 

náttúru en karlar menningu. Komst hún að því að menningin væri alltaf tengd náttúrunni 

en hefði samt sem áður yfirráð yfir henni. Menningin væri í stanslausri baráttu við 

náttúruna um yfirráðin. Karlarnir hefðu ekki þessa líffræðilegu eiginleika og væru 

þannig ekki bundnir til að mynda yfir börnum. Þessi skipting væri náttúruleg, 

aldagömul og hefði fylgt kynslóðum fram á okkar dag. Konurnar væru tengdar hinu 
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villta auk þess að vera tengdar inn í samfélagið og þess vegna væri það í þeirra 

verkahring að miðla því villta yfir í hið siðmenntaða (Ortner 1974, 71). Ortner hafði þó 

síður en svo þá hugmynd að konur væru minna virði en karlmenn, hún benti á þessa 

hluti til þess að hægt væri að breyta þeim.  

  

2.3 Staðalímyndir 

Í vestrænum samfélögum má sjá staðalímyndir kynjanna víða og gjarnan er gert 

mikið úr þeim í fjölmiðlum eða þær ýktar. Staðalímyndir eru einfaldaðar lýsingar á 

vissum megineinkennum hópa og fela í sér ákveðna félagslega fordóma. Staðalímyndir 

eiga við viðhorf sem fólk hefur gagnvart ákveðnum hópum. Þær má finna víða í 

fjölmiðlum. Meðal annars í sjónvarpsþáttum, bíómyndum, tímaritum og auglýsingum.  

Staðalímyndir ná allt niður til ungra barna. Sé litið á leikföng barna má sjá mörg skýr 

dæmi um þær (Anderson, 2006). Í leikfangaverslunum eru leikföngin gjarnan flokkuð 

eftir hvoru kyninu þau eru ætluð. Í stelpuganginum er að finna dúkkur, dúkkuvagna og 

ýmsa fylgihluti sem flestir líkja eftir þeim hlutum sem þarf til umönnunar barna og til 

þess að reka heimili. Bleyjur, pela og snuð sem dæmi og svo má finna lítil eldhús, 

ryksugur, gervimat og fleira sem stúlkum er ætlað að hafa gaman af. Snyrtivörur, 

háhælaðir leikfangaskór, skartgripir og ýmislegt fleira í þeim dúr er líka algeng sjón í 

þeim hluta leikfangadeilda þar sem svokölluð „stelpu-leikföng“ er að finna. Leikföngin 

sem ætluð eru strákum eru á annan veg, oft verkfæri, vopn, boltar og bílar. Það er talið 

henta áhugasviði þeirra frekar (Andersen, 2006). 

Kynjaskiptingin byrjar reyndar strax á fæðingardeildinni í mörgum vestrænum 

samfélögum þar sem börn eru klædd í bleik eða blá föt eftir því hvort kynið þau eru. 

Þannig má segja að mótun kynjahlutverkanna byrji um leið og við fæðumst inn í þennan 

heim. Mismunandi væntingar eru gerðar til stelpna og stráka.   

 Í langflestum samfélögum er þegnunum ljóst til hvers er ætlast af kynjunum í 

tengslum við hegðun þeirra og útlit. Þessi hlutverk eru mótuð frá unga aldri.  

Á undanförnum áratugum hafa konur öðlast æ meiri völd á stöðum sem áður voru 

þeim lokaðir. Konum hefur fjölgað á flestum vígstöðvum atvinnulífsins og í 

stjórnmálum. Hlutur þeirra í fjölmiðlum hefur þó ekki aukist í takt við það.   
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2.4 Þöggunarkenningin 

Mannfræðingurinn Edwin Ardener settu á áttunda áratug síðustu aldar fram  kenningar 

sem sneru að þöggun og jöðrun kvenna innan samfélaga. Í bókinni Perceiving women 

(1977) sem ritstýrt var af eiginkonu hans, Shirley Ardener, er að finna greinar eftir hann 

þar sem fjallað er um þetta vandamál kvenna innan mannfræðinnar sem og annars 

staðar. Þar segir hann að konur séu þaggaður hópur og tungumál þeirra skiljist ekki. 

Þöggun kvenna orsakist af vanhæfni karla til að túlka tjáningarform þeirra. Þetta stafi af 

því að í samfélögum séu tveir hópar, ríkjandi og víkjandi. Ríkjandi hópurinn tilheyri 

menningu og karlar flokkist undir hann en víkjandi hópurinn tilheyri náttúrunni og 

konur séu í þeim hópi. Þessir tveir hópar séu tengdir hinu villta sem er náttúran og hinu 

siðmenntaða sem er menningin. Menningin reyni sífellt að sigra náttúruna og þess 

vegna séu karlar ávallt skörinni hærra en kvenmenn. Hluti samfélagsins tali tungumál 

sem hvorki heyrist né skilst. Karlar reyni þannig að þvinga konur inn í menningarheim 

sinn og hunsa kvenmenninguna. Ardener gagnrýndi mannfræðinga mikið fyrir að gera 

ekki ráð fyrir reynslu kvenna í mannfræðirannsóknum sínum. Hann sagði að 

mannfræðingar skoðuðu yfirleitt samfélög út frá upplifun karlmannanna í samfélaginu 

og gerðu ekki ráð fyrir því að konur kynnu að upplifa heiminn á annan hátt en karlarnir. 

Mannfræðingar töluðu minna við konur og ef þeir töluðu við þær ættu þeir ekki eins 

ítarleg samtöl við þær og karlana. Þannig væri röddum helmings allra samfélaga yfirleitt 

sleppt í rannsóknum mannfræðinga. Ardener líkti því hvernig mannfræðingar 

rannsökuðu konur við fuglaskoðun. Þeir skoðuðu þær úr mikilli fjarlægð en fengju enga 

innsýn í hugarheim þeirra. 

Hann taldi vandamálið þó ekki bara liggja hjá karlkyns mannfræðingum því 

kvenkyns mannfræðingar gerðust sekir um sama leik. Vandinn lægi í því að mannfræði 

væri fag skapað af körlum og viðurkenndar rannsóknaraðferðir fylgdu karllægum 

gildum. Til þess að konur nytu virðingar innan fræðasamfélagsins þyrftu þær að fylgja 

þessum reglum. Þannig væru þær búnar að missa ákveðinn eiginleika til þess að túlka 

kynsystur sínar. Ef þær fylgdu ekki þessum fyrirfram ákveðnu reglum hins karllæga 

mannfræðasamfélags væru þær ekki marktækar. Þetta setti þær að sjálfsögðu í vanda og 

til þess að mark væri tekið á þeim í faginu neyddust þær til að fylgja þessum reglum 

(Ardener, 1977).   
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Dæmi um þetta er mannfræðingurinn Margaret Mead sem naut mikilla vinsælda sem 

mannfræðingur. Hún fór sínar eigin leiðir og var óhrædd við að rannsaka konur. Hún 

hlaut þó ekki mikla virðingu innan mannfræðinnar og er talið að það sé vegna þess að 

hún rannsakaði hluti sem þóttu „kvenlegir“, eins og kynhlutverk, uppeldi og fleira sem 

mörgum innan fræðasamfélagsins þótti ekki merkilegt. Fjölmiðlar voru þó yfir sig 

hrifnir af Mead, ekki síst vegna skrautlegs einkalífs hennar, en líka vegna framandi 

rannsókna sem höfðuðu til fólks (Helga Björnsdóttir, 2011).  

Fræðikonan Cheris Kramaer hefur lengi notast við kenningar Ardener til að útskýra 

samskipti og ójafnrétti kynjanna. Hún hefur þróað kenninguna lengra og segir 

vandamálið liggja í tungumálinu. Tungumál flestra samfélaga séu mjög karllæg. Orð 

sem notuð séu um upplifun og tilfinningar séu búin til af körlum og því eigi konur erfitt 

með að tjá sig. Eins séu mörg orð í tungumálinu beinlínis niðrandi fyrir konur og önnur 

séu bara til fyrir karla (Kramaer, 2005). Í íslensku tungumáli eru dæmi um það 

síðarnefnda, til dæmis heiti á ýmsum stjórnunarstöðum eins og ráðherra, forseti, 

framkvæmdastjóri og forstjóri. Allt eru þetta starfsheiti hátt settra í samfélaginu og eru 

bara til í karlkyni. Það hljómar eins og þau séu þar af leiðandi einungis ætluð körlum 

enda hafa þau líklega verið það þegar þau voru búin til. Einnig talar Kramarae um að 

ríkjandi hópurinn geri hvað hann geti til að viðhalda stöðu sinni, þannig tali hann niður 

til víkjandi hópsins og geri lítið úr skoðunum hans. Það verði til þess að víkjandi 

hópurinn er hræddari við að tjá sig enda þurfi hann að passa upp á hvað hann segi í 

vissum kringumstæðum. Orð þeirra er tilheyra víkjandi hópnum séu ekki túlkuð eins og 

orð þeirra sem tilheyri ríkjandi hópnum. 

     Kenningar Ardener um þöggun kvenna er vel hægt að yfirfæra á konur í fjölmiðlum. 

Hér verður leitast við að skoða lágt hlutfall kvenna í fjölmiðlum út frá 

þöggunarkenningunni. 

3 Hlutverk fjölmiðla 

Eins og komið hefur fram hafa fjölmiðlar stóru hlutverki að gegna í nútímasamfélagi. 

Þá er hægt að skilgreina á þá leið að þeir séu tæki til þess að koma áleiðis upplýsingum 

til stórs og innbyrðis ólíks hóps. Fjölmiðlar hafa þannig bæði gífurleg áhrif og völd. 

Vald þeirra felst kannski hvað helst í þeim skoðunum sem þeir senda frá sér og hvernig 

þeir móta viðhorf fólks víða um heim. Áhrif þeirra, sem og ábyrgð, eru víðfeðm. Þeir 
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hafa oft verið nefndir fjórða valdið í lýðræðissamfélögum á eftir löggjafar-, 

framkvæmda- og dómsvaldi og hafa þar af leiðandi gríðarmikil völd. Það er í þeirra 

valdi hvaða skoðanir og málefni birtast í þeirra miðlum og hvað ber fyrir augu og eyru 

almennings. Ábyrgð þeirra er því mikil og hlutverk þeirra í samfélaginu er stórt (Gunnar 

Helgi Kristinsson, 2007). 

Fjölmiðlar hafa ýmsum skyldum að gegna. Þeir eiga að gefa ólíkum hópum 

samfélagsins kost á að koma skoðunum sínum og sjónarmiðum á framfæri. Þannig eiga 

þeir að stuðla að því að sjónarmið ólíkra hópa fái að heyrast (Þingskjal 740, 2009-

2010).   

Það er þó ekki hægt að meta vald fjölmiðlanna til jafns við ríkisvaldið en engu að 

síður er vald þeirra mikið. Mesta ábyrgðin á því hvað birtist í fjölmiðlum ætti þó alltaf 

að hvíla á ritstjórnum miðlanna því það er á þeirra valdi að stjórna því hvaða skoðanir 

birtast áhorfandanum, hlustandanum og lesandanum (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007).  

Af fjölmiðlum er til þess ætlast að þeir veiti aðhald með faglegri og sanngjarnri 

umfjöllun og fréttaflutningi. Þeim er ætlað að endurspegla skoðanir, viðhorf og umræðu 

fólksins í landinu og víðar en á sama tíma eiga þeir að veita stjórnvöldum aðhald og 

aga. Þannig hafa þeir gríðarleg áhrif á viðhorf og skoðanir almennings og eiga þátt í að 

móta almenningsálitið.  

Nefnd á vegum menntamálaráðherra (2005) sem fjallaði um hlutverk íslenskra 

fjölmiðla komst að því að leggja skyldi áherslu á fjölræði, það er, að fjölmiðlar væru 

ekki á höndum fárra aðila og þannig mætti koma í veg fyrir misbeitingu þeirra. Í skýrslu 

nefndarinnar er lögð áhersla á að fjölmiðlar leggi mikið upp úr menningarlegri og 

stjórnmálalegri fjölbreytni. Það geri að verkum að almenningur geti tekið afstöðu og 

valið um hvort hann taki þátt í að taka lýðræðislegar ákvarðanir.  

 Á sama tíma og fjölmiðlar eiga að standa vörð um réttlætið eiga þeir að miðla 

mikilvægum upplýsingum til almennings sem á þannig að geta myndað sér sínar eigin 

skoðanir út frá umfjöllun miðlanna. Hlutverk fjölmiðla er þannig mikilvægt en á sama 

tíma mjög vandmeðfarið. Í fyrrnefndri skýrslu kemur fram að fréttamenn hafi fyrst og 

fremst skyldum að gegna gagnvart almenningi. Þeim beri að flytja þeim fréttir sem séu 

sannar og endurspegli samfélagið á réttan hátt. 
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 Til þess að það sé hægt þurfa fjölmiðlar að hafa skýra stefnu og skilgreina hlutverk 

sitt gagnvart almenningi vel. Upplýsingar um eignarhald fjölmiðlanna verða að vera 

aðgengilegar og gagnsæjar. Þannig getur hinn almenni borgari og neytandi miðlanna 

myndað sér skoðun á því hvaða upplýsingum og frá hvaða fjölmiðli hann tekur mark á.  

Skýrt þarf að vera fyrir hvað fjölmiðllinn stendur. Hvort um sé að ræða almennan 

afþreyingarmiðil, fréttaveitu eða annars konar miðil. Fréttamatið má ekki vera litað af 

hagsmunum eigendanna, skoðunum ritstjórnar eða einstakra fréttamanna.  

Umfjöllun verður að vera þannig sett fram að treysta megi á hlutleysi og 

trúverðugleika fréttarinnar. Minnihlutahópar eiga að fá sinn tíma hjá fjölmiðlum og 

raddir allra eiga að fá að heyrast. Kvenna jafnt sem karla. (Nefnd á vegum 

menntamálaráðherra, 2005).  

Eftir því sem tækninni hefur fleygt fram, því aðgengilegri eru fjölmiðlar og hlutverk 

þeirra hefur þróast og breyst í kjölfarið. Fjölmiðlar eru fleiri en áður var og þannig hafa 

neytendur í dag úr miklu að velja. Tilkoma veraldarvefsins hefur þar mikið að segja. Í 

gegnum vefinn berast fréttir mun hraðar til fólks og oft á ítarlegri hátt. Á sama tíma er 

líka mun meira úrval og fólk þarf að velja og hafna í meira mæli en áður þurfti þegar 

úrval fjölmiðla var takmarkaðra. Fólk getur valið fjölmiðla eftir sínu áhugasviði og 

þannig valið hvað það vill skoða og hvað ekki. Lizbet Van Zoonen (1994) segir það þó 

vera vandamál í rannsóknum á áhrifum fjölmiðla að búist sé við að neytendur miðlanna 

annaðhvort meðtaki eða hafni þeim skilaboðum sem fjölmiðlar sendi frá sér.  

Fjölmiðlar hafa mikil áhrif á félagsmótun barna enda aðgangur þeirra að hinum ýmsu 

fjölmiðlum orðinn greiðari en áður og þau því berksjaldaðari gagnvart þeim. Anthony 

Giddens (2009) bendir á að það að horfa á sjónvarp sé ein helsta afþreying barna og 

unglinga í dag. Fjölmiðlar eru sagðir endurspegla samfélagið og þar af leiðandi læra 

börnin meðal annars af því sem þau sjá í sjónvarpinu. Þannig má búast við því að börnin 

læri af því sem þau sjá í fjölmiðlum. Sé þeim birt skökk mynd af kynjahlutverkum í 

fjölmiðlum er líklegt að þau móti sínar skoðanir á kynjunum að einhverju leyti út frá 

því.  

Þeir sem rannsakað hafa stöðu kynjanna í fjölmiðlum eru flestir sammála um að áhrif 

fjölmiðla á samtíð sína séu töluverð. Þeir geti haft ákveðin mótandi áhrif á fólk og hafi 

þannig einnig áhrif á stöðu kynjanna innan samfélagsins. Hvernig þeir sýna kynin og 
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ímynd þeirra spilar stóran þátt í því hvernig almenningur sér kynjafyrirmyndir sínar 

(Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001). 

4 Konur og fjölmiðlar 

4.1 Hlutfall kvenna í fjölmiðlum 

Þær fjölmörgu rannsóknir sem gerðar hafa verið á konum í fjölmiðlum eiga það flestar 

sameiginlegt að niðurstöður þeirra sýna fram á að konur nái ekki upp fyrir þrjátíu 

prósenta múrinn í umfjöllun í fjölmiðlum. Þetta hlutfall virðist hafa verið reglan 

undanfarna áratugi og hefur þrátt fyrir miklar umræður um lítinn hlut kvenna í 

fjölmiðlum ekki orðið mikil breyting þar á. Í skýrslu nefndar um konur og fjölmiðla frá 

árinu 2001 er þetta kallað 30/70 reglan og Ísland fellur vel að því meðaltali. Kannanir 

sem komu í kjölfar þeirrar skýrslu hafa líka flestar sýnt fram á sömu niðurstöður.Á þetta 

einnig við víða erlendis.   

Samkvæmt alþjóðlegri rannsókn Global Media Monitoring, GMMP, frá árinu 2009 

eru konur einungis um 24 prósent þeirra sem fjallað er um í fjölmiðlum heimsins á 

meðan hlutur karla er 76 prósent. Könnunin fór fram 10. nóvember 2009 og var gerð 

samtímis í 108 löndum. Kannað var meðal annars hversu oft var talað við eða fjallað um 

konur, fréttunum var skipt í flokka eftir umfjöllunarefni og kannað í hvaða hlutverkum 

konurnar sem fjallað var um voru í fréttunum. Könnun GMMP hefur verið gerð á fimm 

ára fresti frá árinu 1995 og veitir greinargóðar upplýsingar um hlut kvenna í fjölmiðlum 

í þeim löndum sem könnunin náði til. Niðurstöður GMMP frá árinu 2005 sýndu að 

hlutfall kvenna sem fjallað var um var 21 prósent, eða ein kona á móti hverjum fimm 

körlum. Hlutfallið af meðtaltali allra landanna hafði þannig lítillega hækkað fimm árum 

seinna (Eygló Árnadóttir o.fl., 2010).  

Fyrstu rannsóknir á stöðu kvenna í fjölmiðlum hér á landi voru gerðar af dr. Sigrúnu 

Stefánsdóttur fjölmiðlafræðingi á árunum 1966 til 1986. Niðurstöður þeirra rannsókna 

voru í senn mjög áhugaverðar og sláandi. Þar kom skýrt fram hversu lítt sýnilegar konur 

voru í fjölmiðlum á þessum árum. Til að mynda kom þar í ljós að á fyrstu fimm 

starfsárum fréttastofu Sjónvarpsins hefði ekki verið talað við neinar konur í fréttum í 

þeim mánuðum sem Sigrún gerði kannanirnar, maí og nóvember. Upp úr 1971 varð hins 

vegar breyting þar á og konur hófu að birtast á skjánum. Í síðustu könnun Sigrúnar, sem 

gerð var árið 1986, hafði hlutur kvenna í fréttum aukist töluvert frá fyrstu rannsókninni 
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og voru um þrettán prósent viðmælenda þá konur. Rannsóknir Sigrúnar sýndu líka fram 

á að á þessum árum voru konur algjörlega útilokaðar frá vissum málaflokkum, eins og 

fiskveiðimálum, iðnaði, fjármálum, tækni-, orku- og utanríkismálum (Hildur Jónsdóttir, 

1990).  

Tólf árum eftir síðustu könnun Sigrúnar, eða árið 1998, var skipuð nefnd af 

menntamálaráðuneytinu og Skrifstofu jafnréttismála. Hlutverk nefndarinnar var að fjalla 

um konur og fjölmiðla á Íslandi. Nefndin greindi meðal annars innihald íslensks 

fjölmiðlaefnis yfir ákveðinn tíma. Niðurstöður þeirrar greiningar sýndu fram á að hlutur 

kvenna í fjölmiðlum var 32 prósent á móti 68 prósenta hlut karla. Sé litið á 

sjónvarpsfréttir var hlutur kvenna 27 prósent á móti 73 prósenta hlut karla (Nefnd um 

konur og fjölmiðla, 2001).  

Árið 2005 ákvað menntamálaráðuneytið að láta kanna hlutföllin á ný. Á þeim sjö 

árum sem liðin voru frá fyrstu könnun ráðuneytisins höfðu kynjahlutföllin í fjölmiðlum 

haldist nokkurn veginn eins þegar litið er yfir heildina en ef einungis er horft á 

sjónvarpsfréttir hafði hlutfall kvenna lítillega lækkað. Konur voru um 19 prósent 

viðmælenda fréttastofu Stöðvar 2 og um 25 prósent viðmælenda fréttastofu 

Sjónvarpsins (Margrét Valdimarsdóttir, 2005).   

Konur eru ekki bara í minnihluta þeirra sem birtast í fjölmiðlum heldur einnig sem 

starfsmenn þeirra. Samkvæmt könnun GMMP frá 2009 voru konur í löndunum sem 

könnunin náði til að meðaltali 37 prósent þeirra sem sögðu fréttirnar. Á Íslandi var 

hlutfallið ívið lægra, eða 33 prósent (Eygló Árnadóttir o.fl., 2010). Kynin fjalla heldur 

ekki um sömu málefnin. Þannig virðist vera algengara að konur flytji fréttir af 

svokölluðum „mjúkum“ málefnum eins og jafnrétti, heilsugæslu eða mannlegar fréttir. 

Karlar eru á sama tíma líklegri til að flytja svokallaðar „harðari“ fréttir, til að mynda 

erlendar fréttir eða efnahagsfréttir (Anderson, 2006). Hvort konur séu „settar“ í að flytja 

fréttir af „mýkri“ málefnum eða hvort þær sækist í það er heldur ekki alveg á hreinu en 

líklegt má telja að hvoru tveggja komi til.   

En er einhver raunverulegur munur á körlum og konum sem viðmælendum? Því 

hefur oft verið haldið fram að erfiðara sé að fá konur í viðtöl og til að tjá sig um ákveðin 

málefni en karla. Í stuttri og frekar óformlegri könnun minni meðal nokkurra blaða- og 

fréttamanna virðist þetta vera nokkuð algengt svar þeirra á meðal. Það sé erfiðara að fá 

konur til að tjá sig en karla. Einn viðmælenda minna, sem vinnur sem fréttakona hjá 
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Ríkissjónvarpinu, sagði að það væri margfalt erfiðara að fá konur til að tjá sig um viss 

málefni fremur en karla. Þær þyrftu oft lengri tíma til að undirbúa sig fyrir viðtöl, ef þær 

á annað borð fengjust í þau. Þær væru einnig hræddari við að segja eitthvað sem gæti 

vakið hörð viðbrögð og ætti það sérstaklega við um konur í stjórnmálum. Fréttakonan 

sagði einnig að þegar unnið væri undir slíkri tímapressu eins og er í íslenskum 

fjölmiðlum gæfist einfaldlega ekki tími til að sannfæra konurnar um að koma. Þessi 

skoðun hennar á vel við þær kenningar sem uppi eru um þessi mál. En af hverju stafar 

þetta? Er það konunum sjálfum að kenna eða þeim staðalímyndum sem samfélagið 

hefur skapað þeim að gerð er sú krafa til þeirra að þær líti vel út og passa hvað þær 

segja? Er meiri þrýstingur lagður á konur en karla um að mistakast ekki og hjálpa 

fjölmiðlar til við að viðhalda þessum þrýstingi? Fræðikonan Cheris Kramarae (2005) 

segir að undir vissum kringumstæðum þurfi konur að passa vel upp á hvað þær segja og 

gera. Það sé mun meiri þrýstingur á þær en karla því að þeirra orð beri margfalt meiri 

ábyrgð en orð karla. Þær megi búast við meiri gagnrýni og geri þær mistök sé þeim 

refsað harðar en körlum. Þetta verði til þess að konur séu passasamari og lokaðri. Þær 

séu hræddari við fjölmiðla og hræddar við að gera mistök. 

 Byerly og Ross (2006) fjalla um það að þegar fulltrúar fjölmiðla séu spurðir út í 

þessa gagnrýni útskýri þeir margir lágt hlutfall kvenna með því að hlutfallslega séu 

frekar fáar konur í valdastöðum í samfélaginu. Sú útskýring á þó í fæstum tilvikum við í 

dag. Hlutfall kvenna í stjórnunarstöðum fer sífellt hækkandi og útskýrir þannig ekki 

þennan mikla mun. Leiða þær Byerly og Ross (2006) þannig líkur að því að þetta sé 

afsökun sem sé oft notuð til að þagga niður rödd kvenna í fjölmiðlum. Karlar séu í 

flestum yfirmannsstöðum í fjölmiðlum og innan tengslanets þeirra sé að finna aðra 

háttsetta karlmenn. Þess vegna eigi tengslanet karlmanna mun greiðari aðgang að 

fjölmiðlum en kvenna.  

Þetta passar vel við kenningar Edwins Ardener (1977) um þöggun kvenna. 

Samkvæmt þeim stjórna karlar samfélaginu og því fá raddir kvenna ekki eins mikinn 

hljómgrunn. Samfélagið sé byggt á karllægum gildum og því skiljist ekki hið kvenlæga 

tungumál. Konur séu því á jaðrinum og í raun þaggaðar niður. Þær þurfa að lifa eftir 

þeim karlkyns áherslum sem viðhafðar eru í samfélaginu og fjölmiðlum. 

 

 



21 

4.2 Birtingarmynd kvenna í fjölmiðlum 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á birtingarmyndum kynjanna í fjölmiðlum og 

margir fræðimenn hafa velt þeim fyrir sér enda hefur það lengi verið mörgum augljóst 

að kynin birtast okkur ekki á sama hátt í fjölmiðlum.  

Hugmyndir um kynjahlutverk virðast vera djúpt grafnar í vitund fjölmiðlanna sem og 

samfélagsins. Fréttamatið virðist litað af því hvað karlmönnum þykir fréttnæmt og 

viðheldur þannig tilteknum viðhorfum innan samfélagsins um að karlar séu hið eðlilega 

en konur það frábrugðna. Þetta leiðir af sér að konur upplifa sig oft utanveltu 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2007).  

Hvernig fjölmiðlar setja fram fréttir um konur felur í sér mikilvæg skilaboð um stöðu 

kvenna og hlutverk þeirra. Almenningur áttar sig ekki á mikilvægum og raunverulegum 

hlutverkum kvenna innan þjóðfélagsins ef einungis er fjallað um konur á ákveðinn hátt.  

Sá veruleiki sem fjölmiðlar bjóða oft á tíðum upp á er ekki alltaf í samræmi það 

hvernig heimurinn er. Reynsluheimur kvenna virðist þannig ekki eiga jafn mikið upp á 

pallborðið hjá fjölmiðlum og reynsluheimur karla. Með karllægri umfjöllun halda 

fjölmiðlar á lofti hefðbundnum staðal- og kynímyndum kvenna.  Ef fréttir eða 

kynþokkafullar myndir af einkalífi kvenstjarna úr skemmtanaheiminum birtast á 

kostnað frétta um afrek til að mynda farsælla fræði-, íþrótta- eða annarra afrekskvenna, 

þá gefur það skakka mynd af hlutverkum kvenna í samfélaginu. Þannig má leiða líkur 

að því að með því séu fjölmiðlar að bregðast hlutverki sínu. Bæði fréttir og skemmtiefni 

styrkja í auknum mæli ríkjandi kynjastaðalmyndir (Byerly og Ross, 2006).  

Ýmsar kenningar eru til um þennan mikla áhrifamátt fjölmiðlanna. Sem dæmi má þar 

nefna speglunarkenninguna (e. Reflect theory) sem segir að fjölmiðlar spegli ríkjandi 

gildi og viðhorf almennings hverju sinni. Þannig endurspegli fjölmiðlar ekki endilega 

samfélagið eins og það er í raun heldur ríkjandi gildi og hefðir ákveðins valdahóps 

innan samfélagsins á hverjum tíma fyrir sig (Anderson, 1993). 

Því hefur verið haldið fram að við lifum á tímum þar sem gildi okkar í mannlegu 

samfélagi sé metið út frá sýnileika í fjölmiðlum. Að sjást eða heyrast í fjölmiðlum skipti 

máli. Þeir sem birtist ekki á þessum vettvangi séu þannig ósýnilegir eða ákveðnir 

minnihlutahópar. Speglunarkenningin hefur verið notuð til þess að útskýra mismunandi 

birtingarmyndir einstakra hópa í fjölmiðlum. Fjölmiðlar endurspegli ríkjandi gildi 

samfélagsins og þær ímyndir sem birtast í fjölmiðlum séu birtingarmynd þess sem 
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meirihlutinn telji vera rétt og satt. Aðalástæðan samkvæmt kenningunni er kapítalísk 

uppbygging fjölmiðlanna sem geri það að verkum að þeir séu háðir því að höfða til sem 

flestra. En gengur kenningin upp?  Ef kenningin á að ganga upp ættu fjölmiðlar að 

spegla samfélagið eins og það er. Það er þó ekki raunin eins og fjölmargar rannsóknir 

hafa leitt í ljós. Þeir endurspegla bara takmarkaðan hóp og sýna ekki rétta mynd af 

samfélaginu eins og það er (Anderson, 2006).  

Femínistar hafa lengi gagnrýnt fjölmiðla fyrir að senda konum óheilbrigð skilaboð. Í 

bókinni The Feminine Mystique eftir Betty Friedan, sem sjálf var ritstjóri 

kvennatímarits, gagnrýnir hún fjölmiðla fyrir að senda konum óheilbrigð skilaboð um 

hvernig þær eigi að líta út og vera. Hún segir það skapa hjá konunum óöryggi, ótta og 

gremju yfir því að geta ekki verið „hin fullkomna húsmóðir“ en sífellt sé otað að þeim 

skilaboðum um að þannig eigi þær að vera. Bókin kom út á sjöunda áratug síðustu aldar 

en enn í dag er deilt um sömu málefni (Van Zoonen, 1994:11).  

Reyndar eru það svokölluð „kvennatímarit“ sem hafa verið skoðuð hvað mest í 

sambandi við birtingarmynd kynjanna í fjölmiðlum. Þau eru oft sögð gera út á 

staðalímyndir og reyna að kenna konunni hvernig hún eigi að vera og hegða sér, eins og 

Friedan talar um. Í þessum tímaritum birtist oft fastmótuð og stöðluð mynd af konum. 

Konurnar sem prýða myndir í þessum tímaritum eru oft á tíðum nánast lýtalausar og 

hjálpa þar ef til vill myndvinnsluforrit til. Oft eru þetta ansi óraunhæfar myndir sem 

gefa skakka mynd af venjulegum konum og senda út röng skilaboð um það hvernig 

konur „eigi“ að líta út eða „eigi“ að vera. Með þessum myndbirtingum er þessi 

óraunhæfa staðalímynd fest í sessi. Þessar staðalímyndir hafa verið mjög stöðugar 

síðustu þrjá áratugi og hafa, þrátt fyrir aukna þátttöku kvenna á flestum sviðum 

atvinnulífsins, lítið sem ekkert breyst (Byerly og Ross, 2006).  

Kvennatímaritin gera mikið út á að fjalla um konuna inni á heimilinu eða með 

fjölskyldunni. Hún skal vera falleg, ungleg og grönn burtséð frá því hvaða hlutverki hún 

gegnir. Þetta setur aukna pressu á konur sem feta framabrautina því þar eru gerðar 

miklar kröfur til þess að þær séu ávallt óaðfinnanlega til fara og með heimilið í 

fullkomnu standi.  Kröfur sem ekki eru lagðar á herðar karlmönnum í sömu stöðu.  

Þegar umfjöllunin snýr ekki beint að þessum meintu hlutverkum konunnar er mikið 

lagt upp úr ímynd hennar sem kynveru. Mikið er gert úr því að skapa spennu milli 

kynjanna sem leiðir af sér stöðuga baráttu þeirra á milli. Karlmaðurinn er annaðhvort 
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mesti gleðigjafi konunnar eða hennar versta ógn. Þannig snýst mikið af lesefninu um 

hvernig konan geti eignast vænlegan karlkost, hvað hún skuli gera til að fullnægja 

honum, gera hann sem ánægðastan og fleira á þeim nótunum.  

Ef litið er á auglýsingar sem dæmi má sjá að það er mun líklegra að konur birtist í 

þjónustuhlutverki í auglýsingum en í hlutverki sérmenntaðra eða sérfræðinga. Það er 

líka ólíklegra að sjá karlmenn þrífa, elda, gera innkaup eða vaska upp og sinna 

„hefðbundnum kvennastörfum“ (Anderson, 2006). 

  

4.3 Birtingarmynd íslenskra kvenna í fjölmiðlum 

Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á birtingarmyndum kvenna í íslenskum 

fjölmiðlum leiða flestar í ljós að fjallað er um kynin á ólíkan hátt. Umfjöllunin er hvoru 

tveggja mismunandi og mismikil og konur fá minni tíma. Í íslenskum fréttum og 

fréttatengdum þáttum eru karlar mun sýnilegri en konur (Nefnd á vegum 

menntamálaráðherra, 2005).  

Í skýrslu nefndar um íslenska fjölmiðla frá árinu 2001 kemur fram að sláandi munur 

sé á milli kynjanna í birtingum annars vegar og svo töluðu máli hins vegar. Konur sjást 

mun sjaldnar á skjánum og enn minna heyrist í þeim. Þar kemur einnig fram að 

munurinn hafi verið mestur í fréttatímum sjónvarpsstöðvanna en þar mældist hlutur 

kvenna aðeins 27 prósent.  

 Mun oftar er fjallað um konur í fjölmiðlum í málaflokkum er snúa að afþreyingu eða 

skemmtun. Í rannsókn sem Kristín Ása Einarsdóttir (2008) gerði á fréttavefjunum 

vísir.is og mbl.is kom í ljós að oftast er fjallað um konur í flokkum sem falla myndu 

undir slúður. Þar á eftir í efnisflokknum skemmtiefni/afþreying. Í þeirri sömu rannsókn 

kom fram að myndbirtingar af kynjunum voru mjög ólíkar. Til að mynda voru konur í 

8,8 prósentum tilvika fáklæddar á myndum sem birtust í fréttum af þeim en karlar 

einungis í 1,5 prósentum tilvika.  

Sé litið á íslensk dagblöð kemur í ljós að hlutur kvenna er heldur minni en karla og 

þeir eru oftar tilefni frétta. Konur eru ekki í meirihluta í neinum flokki frétta, hlutfall 

þeirra var þó hæst í minningargreinum og í svokölluðum slúðurfréttum en þó lægra en 

hlutfall karla. Blaðamenn leita einnig í meiri mæli til karla við fréttaöflun en kvenna. 

Fyrir hverja konu sem leitað er til er leitað til fimm karlmanna. Raddir karla eiga þannig 

http://vísir.is/
http://mbl.is/
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mun greiðari aðgang að fjölmiðlum. Þetta endurspeglar þá ríkjandi samfélagsgerð sem 

við lifum við, karlmenn eru í meirihluta stjórnenda og einnig gerenda í þjóðfélaginu 

(Nefnd um um konur og fjölmiðla, 2001). 

Klara Kristín Arndal (2009) skoðaði birtingarmyndir kvenna í íslensku tímaritunum 

Nýju Lífi og Vikunni. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að ritstjórar blaðanna 

reyndu að höfða til kvenna í gegnum reynslusögur og frásagnir af konum. Þær 

birtingarmyndir sem helst mátti sjá af konunum í tímaritunum voru sem framakonur, 

fórnarlömb, húsmæður, mæður og fegurðardrottningar. Hún telur þó ekki að þessi blöð 

gangist upp í ákveðnum staðalímyndum um konur eins og gjarnan er talað um að gert sé 

í kvennatímaritum. Klara kemst að þeirri niðurstöðu að mjög breiður hópur kvenna sé 

tekinn fyrir í þessum blöðum. Auglýsingarnar í blöðunum ganga hins vegar margar 

hverjar út á staðalímyndir um hina ungu, grönnu konu.  

  

4.4 Hvaða konur fjalla fjölmiðlar um?  

Hvaða konur eru það sem fjölmiðlarnir fjalla um og hefur orðið einhver breyting þar á 

undanfarin ár?  

Árið 1989 var gerð rannsókn í Noregi sem sýndi fram á að þær konur sem helst væri 

fjallað um í fjölmiðlum þarlendis væru konur í áhrifastöðum og í stjórnmálum 

(Lynggard, 2002). Rannsóknin var endurtekin árið 1999 og beint að sömu miðlunum en 

þá var niðurstaðan á allt aðra leið. Þá kom í ljós að þær konur sem helst var fjallað um í 

miðlunum voru konur sem voru þekktar úr skemmtanabransanum; kvikmyndastjörnur, 

leikkonur og sjónvarpskonur. Þetta kallar fræðikonan Trine Lynggard (2002) „The babe 

effect“ eða „gellu-áhrifin“. Í því felst að fjölmiðlar leggja aukna áherslu á 

skemmtanagildi frétta. „Gellufréttir“ af konum virðast þannig höfða meira til neytenda 

miðlanna eða allavega stíla fjölmiðlarnir í auknum mæli inn á það. Þetta tengist aukinni 

markaðsvæðingu miðlanna, þeir fjalla um það sem vekur athygli og fær fólk til þess að 

taka eftir miðlinum. Samkeppnin er orðin meiri með tilkomu internetsins og vaxandi 

fjölda fjölmiðla. Þess vegna telja miðlarnir sig vera að sinna eftirspurn þeirra sem skoða 

miðlana. Þetta er samt spurning um hvort kom á undan, eggið eða hænan, því það hljóta 

að hafa verið fjölmiðlar sem byrjuðu með þess konar umfjöllun um konur og því ekki 

rétt að þeir séu að sinna eftirspurn neytenda miðlanna eins og þeir halda oft fram.  
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Í áðurnefndri könnun Kristínar Ásu Einarsdóttur (2008) á vefmiðlunum mbl.is og 

visir.is  komu þessi „gellu-áhrif“ bersýnilega í ljós. Þær konur sem birtust oftast í 

miðlunum á meðan á rannsókninni stóð voru konur úr skemmtanabransanum, m.ö.o. 

konur sem voru frægar fyrir ólíka hluti en áttu það flestar sameiginlegt að uppfylla 

ákveðin útlitsskilyrði. Á sama tíma voru konur úr stjórnmálum, vísindum og 

menntaheiminum mjög lítið áberandi á þessum miðlum. 

Rannsóknir á fjölmiðlum hafa líka leitt í ljós að konur virðast vera eftirsótt 

fjölmiðlaefni þegar þær birtast sem fórnarlömb. Byerly og Ross (2006) tala um að 

konan sé oft í hlutverki fórnarlambs vegna erfiðrar persónulegrar reynslu eða út af 

einhverju sem karlmaður hefur gert henni. Kynjunum sé sérstaklega stillt upp á móti 

hvort öðru og konunni haldið innan veggja heimilisins. Í áðurnendri rannsókn Klöru 

Kristínar Arndal (2009) komst hún að því að konan birtist oftast í hlutverki fórnarlambs 

í lífsreynslusögum eða í lesendabréfum. Fórnarlambið sigrast svo á aðstæðum og 

lesandinn fær þau skilaboð að hann geti það líka. Klara segir tilgang þessara 

reynslusagna vera þríþættan. Að svala forvitni lesandans um hagi annarra, gefa lesanda 

von um að sigrast á eigin vandamálum og fullvissa hann um að hann sé ekki einn um að 

eiga erfitt. 

Þegar talað er um birtingarmyndir kvenna í hinum ýmsu fjölmiðlum er ekkert eitt 

svar við því af hverju konur eru sýndar á þann hátt sem þær birtast. Sumir fjölmiðlar 

bera fyrir sig eftirspurn, þetta sé það sem neytendur miðlanna vilji. Það er þó alltaf 

spurning um hver ábyrgð fjölmiðla er. Fjölmiðlar hafa vissum skyldum að gegna. 

Fréttamönnum er til að mynda ætlað að sýna okkur raunveruleikann eins og hann er, 

sýna heiminn á sem raunverulegastan hátt.  Annars fái neytendur miðlanna bjagaða 

mynd af raunverulegri stöðu kvenna í heiminum. Það  hvernig konur birtast okkur í 

fréttum sendi út skilaboð til áhorfenda um stöðu kvenna, hlutverk og líf þeirra (Byerly 

og Ross, 2006).  

4.5 Íslenskar stjórnmálakonur í fjölmiðlum  

Kynímyndir kvenna hafa breyst mikið á undanförnum árum. Þorgerður Einarsdóttir 

(2006) talar um að kynímyndin hafi breyst frá móðurímyndinni yfir í ímynd kynveru. 

Konan á að vera í senn aðlaðandi og aðgengileg. Þessi breytta kyn-ímynd hefur komið 

hvað verst niður á stjórnmálakonum.   
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Íslenskar konur fengu kosningarétt og kjörgengi í nokkrum skrefum við upphaf 

síðustu aldar. Giftar konur í Reykjavík og Hafnarfirði öðluðust þessi réttindi árið 1908. 

Þremur árum síðar fengu þær jafnan rétt til allra embætta og menntunar á við karlmenn. 

Almennur kosningaréttur kvenna komst svo á árið 1915 en þó voru skilyrði á þeim rétti; 

40 ára aldurstakmark sem lækka skyldi um eitt ár á ári þar til það næði 25 ára 

aldurstakmarki. Ákvæðið var afnumið fimm árum síðar með nýrri stjórnarskrá og þá 

voru lagaleg réttindi karla og kvenna orðin þau sömu að þessu leyti (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2007). Þetta var fyrir heilli öld og miðað við þróunina hefði mátt ætla að 

staða stjórnmálakvenna væri jöfn stöðu karla í dag. Það er þó ekki raunin, vissulega er 

staða kvenna í dag betri en hún var fyrir 100 árum og mikið hefur áunnist en þó er ekki 

fullkomið jafnrétti – hvorki í stjórnmálum né á öðrum opinberum vettvangi.  

Stjórnmálakonur virðast ekki fá jafn mikla athygli í fjölmiðlum og karlkyns 

stjórnmálamenn. Það hversu lítið fjallað er um stjórnmálakonur í fjölmiðlum, samsvarar 

ekki hlut þeirra í stjórnmálum en helst í hendur við minni hlut kvenna í fjölmiðlum 

almennt. Hlutur kvenna á Alþingi er um þessar mundir 39,7 prósent, var við síðustu 

alþingiskosningar 42,9 prósent en lækkaði vegna afsagnar tveggja þingkvenna, þeirra 

Steinunnar Valdísar Óskarsdóttur 2010 og Þórunnar Sveinbjarnardóttur árið 2011 

(althingi.is). Þó að hlutfallið sé orðið tiltölulega hátt miðað við það sem var, virðist 

jafnrétti innan stjórnmálastéttarinnar eiga töluvert í land ef litið er til 

fjölmiðlaumfjöllunar. Umfjöllun um stjórnmál í íslenskum fjölmiðlum snýst að miklu 

leyti um karla, eða í 86 prósentum tilvika (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001).  

 Flestar þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á umfjöllun um stjórnmálakonur í 

fjölmiðum leiða svipaðar niðurstöður í ljós; minna er fjallað um stjórnmálakonur en -

karla og skiptir þar ekki máli hvort um er að ræða ljósvaka- eða prentmiðla (Eygló 

Árnadóttir o.fl, 2010). Heimur stjórnmálanna virðist vera afar karllægur þar sem konur 

og karlar hafa ekki sama aðgengi að fjölmiðlum. 

 Sú umfjöllun sem stjórnmálakonur fá um sig er ólík þeirri sem karlar fá. Fréttamatið 

hefur oft á tíðum kynbundin formerki þar sem fréttaumfjöllun um stjórnmálakonur snýst 

að miklu leyti um kyn þeirra og útlit. Það er gert að aðalatriði í umfjölluninni og 

niðrandi og smættandi hugtök notuð um útlit þeirra og klæðaburð (Byerly og Ross, 

2006). Karlar eru frekar metnir út frá málefnum sínum en konurnar og fjölmiðlar hafa 

ekki jafn mikinn áhuga á persónulegum högum þeirra og kvennanna. Þá er konum ekki 

http://althingi.is/
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jafn leyfilegt að gera mistök og körlum og þurfa þær því að passa sig enn frekar en 

karlarnir því þeim er refsað harðar fyrir þau mistök sem þær gera (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2007).  

Í rannsókn sem Hrafnhildur Ragnarsdóttir gerði eftir kosningabaráttuna árið 2003 á 

fjölmiðlaumfjöllun um stjórnmálakonur í aðdraganda alþingiskosninganna sem fram 

fóru það sama ár, kemur það bersýnilega í ljós að konur fá minni tíma í umfjöllun 

fjölmiðlanna og sumar töldu sig jafnvel vera algjörlega hunsaðar af fjölmiðlum. Þær 

voru flestar sammála um að þær spurningar sem beint væri að þeim væru af öðrum toga 

en þær sem karlarnir voru spurðir. Spurningar er konurnar fengu sneru frekar að 

persónulegum högum þeirra; hjúskaparstöðu, barnafjölda, uppskriftum og tísku. 

Fjölmiðlar virtust ekki hafa mikinn áhuga á þeim málefnum sem þær stæðu fyrir og 

gæfu þær ekki kost á sér í þess konar umfjöllun fengu þær í sumum tilfellum alls enga 

umfjöllun.  

Ein þeirra stjórnmálakvenna sem Hrafnhildur talaði við nefndi það sem dæmi að hún 

hefði margra ára reynslu að baki í sjávarútvegi en spurningum tengdum því væri aldrei 

beint að henni heldur frekar að karlmanninum sem sæti við hliðina á henni, jafnvel þó 

sá maður hefði enga reynslu af sjávarútvegi (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2007).  

Sömu sögu er að segja af viðtölum við stjórnmálakonur í tímaritum. Þar virðist vera 

vinsælla að spyrja þær spurninga um einkalíf þeirra en málefni sem þær standa fyrir líkt 

og kemur fram í áðurnefndri rannsókna Klöru Kristínar Arndal (2009). 

Í rannsókn Kristínar Ásu Einarsdóttur (2008) á vefmiðlunum mbl.is og visir.is kom í 

ljós að konur voru aðeins í 15 prósentum tilvika umfjöllunarefni frétta af innlendum 

stjórnmálum en karlar í 85 prósentum. Virðist þá heldur ekki skipta máli hvort karlar 

eða konur skrifa fréttirnar og konur eru þannig ekki líklegri til að flytja fréttir af konum 

en karlar (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001). Samkvæmt kenningum Ardener ætti 

það ekki heldur að skipta miklu máli hvort karlar eða konur skrifa fréttirnar eða stjórna 

umræðuþáttum því hefðin og orðræðan er sköpuð af körlum og vilji konur láta taka 

mark á sér verða þær að fylgja þeirri hefð. Ardener benti á þetta í sambandi við 

kvenkyns mannfræðinga, þeir væru orðnir blindir á sýn kvenna því til þess að mark væri 

tekið á þeim innan fræðaheimsins þyrftu þeirr að fylgja reglum sem karlar höfðu skapað 

og fylgja þeirra sýn. Þetta er þó ekki algilt en hér er átt við meirihlutann.  

http://mbl.is/
http://vísi.is/
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Það er þó ekki þannig að karlar vilji ekki sjá konur í stjórnmálum því margir hafa haldið 

því fram að karlar vilji hafa konur með á listum til þess að fá atkvæði annarra kvenna. 

Það er þó algengt að konur nái ekki efst á framboðslista og eigi erfiðara um vik að fá 

störf í nefndum eða stöður innan flokkanna. Þannig virðist þeim vera veitt ákveðið rými 

innan stjórnmálaheimsins til stjórnmálaþátttöku en það er þessum takmörkunum háð, í 

sumum tilvikum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2007).  

 Sjá má skýr dæmi um mismunandi umfjöllun fjölmiðla, milli stjórnmálakvenna 

annars vegar og stjórnmálakarla hins vegar, víða í íslenskum fjölmiðlum. Fyrir 

landsfund sjálfstæðismanna í mars árið 2009 fjallaði fréttavefurinn visir.is á mjög ólíkan 

hátt um tvo af lykilmönnum flokksins. Fyrst var birt frétt af þáverandi formanni 

flokksins, Geir H. Haarde. Á myndinni sem fylgdi fréttinni stóð hann ábyrgðarfullur á 

svip og ávarpaði fundargesti landsfundarins. Sama dag birtist á þessum sama vefmiðli 

frétt um Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, fyrrverandi varaformann flokksins. Fréttin um 

hana var um margt ólík fréttinni af Geir því í henni var fjallað um alþjóðlega könnun 

sem hefði leitt það í ljós að Þorgerður skákaði Hillary Clinton, utanríkisráðherra 

Bandaríkjanna, í kynþokka. Þar var ekkert fjallað um þau málefni sem Þorgerður stóð 

fyrir, sem hefði þó verið eðlilegt þar sem hún sóttist eftir endurkjöri sem varaformaður 

flokksins, heldur var persóna hennar kyngerð og meira spáð í útlit hennar en hvað hún 

hefði fram að bjóða sem stjórnmálamaður (visir.is, 2009).  

Ef þetta er tengt við kenningar mannfræðingsins Edwins Ardener má segja að hér 

eigi sér stað viss þöggun á tungumáli kvenna. Ardener talar um í grein sinni The 

Problem and Belief of Women (1977) að karlar skilji ekki tungumál kvenna og þær þurfi 

því að framfylgja gildum karlasamfélagsins til þess að í þeim heyrist. Raddir þeirra 

heyrist ekki og þær neyðist til að fylgja settum reglum þess karllæga sem öllu ræður í 

samfélaginu. Eins og sést hér að ofangreindu er stjórnmálaheimurinn gífurlega 

karllægur heimur þar sem tungumál karla er talað. Innan þessa heims er tungumál 

kvenna ekki viðurkennt og ætli þær sér frama innan hans þurfa þær að læra að tileinka 

sér tungumál karlanna því þeir nema ekki tungumál þeirra. Annars verða þær ekki 

gjaldgengar innan hans og ekki er tekið mark á þeim því karlar innan þessa karllæga 

heims skilja bara og vilja bara skilja það tungumál sem þeir hafa skapað þessum heimi.  

Með ólíkri umfjöllun Vísis um Þorgerði Katrínu og Geir má segja að með því að 

birta þess konar frétt af henni, sérstaklega með tilliti til þess að áðurnefndur landsfundur 

http://vísir.is/
http://visir.is/
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á sér stað á sama tíma, sé verið að gera lítið úr Þorgerði Katrínu. Málefnum hennar er 

ekki gefinn gaumur heldur aðeins gert út á meintan kynþokka hennar. Þarna á sér stað 

þöggun í garð Þorgerðar Katrínar sem stjórnmálakonu. Hún fær ekki að tala um það 

sem hún stendur fyrir heldur þarf að svara fyrir það hvernig það er að vera 

kynþokkafyllri en áðurnefndur utanríkisráðherra. Það mætti því leiða líkur að því að 

með þess konar umfjöllun séu fjölmiðlar að bregðast því mikla trausti sem almenningur 

ber til þeirra með því að láta málefnin lúta í lægra haldi fyrir spurningum um tísku eða 

fegurð, eins og mér sýnist að gert hafi verið í áðurnefndri umfjöllun. Út á við virkar 

þetta kannski sárasaklaust en sé litið á það sem er ekki spurt að og það tekið saman í 

stóra samhenginu má sjá að hér fá málefnin engan gaum, Þorgerður er kyngerð og um 

leið gert lítið úr henni sem stjórnmálakonu. Gert er út á kynþokka kvenkyns 

frambjóðandans en karllegum kostum hins ábyrgðarfulla karlmanns er hampað. Þetta er 

sú staðalímynd sem konur í stjórnmálum þurfa gjarnan að berjast gegn. Körlum í 

stjórnmálum er til að mynda gjarnan hampað sem leiðtogum en konur eru uppnefndar 

frekjur (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2007).  

Eins og Hrafnhildur Ragnarsdóttir segir í grein sinni Konur og fjölmiðlar: 

stjórnmálakonur í gini ljónsins? er kvenframbjóðandi talinn vera umhyggjusamur en 

karlframbjóðandi ,,ákveðinn“. Þessar fyrirfram mynduðu staðalímyndir eyðileggja oft 

fyrir konum í stjórnmálum því erfitt er fyrir þær að koma málefnum sínum að vegna 

þess einfaldlega að fjölmiðlar telja þau ekki áhugaverð og telja jafnvel frekt af þeim að 

vilja fjalla um málefni sín. Þegar fjölmiðlar vilja fjalla um þær er það yfirleitt út frá 

einhverju allt öðru en málefnum þeirra en engu að síður taka konurnar þeirri umfjöllun 

sem þær fá til að koma sér á framfæri. Eins og sumir segja; slæm umfjöllun er betri en 

engin umfjöllun.  

Ein stjórnmálakvennanna úr rannsókn Hrafnhildar talaði um að eina 

fjölmiðlaumfjöllunin sem hún hefði fengið væru spurningar um hvað snyrtiveskið 

hennar hefði að geyma og hvernig það væri að eiga afmæli 1. Maí. Það virðist vera 

algengt að leitað sé til stjórnmálakvenna með slíkar spurningar sem ekki tengjast 

málefnum þeirra á neinn hátt. Nýlegra dæmi er af Diljá Ámundadóttur, borgarfulltrúa 

Besta flokksins, sem sendi opið bréf til Mörtu Maríu Jónasdóttur, umsjónarmanns 

Smartlands á mbl.is, eftir að sú síðarnefnda hafði beðið hana um að deila með lesendum 

síðunnar svokölluðum „bjútíráðum“. Þau ganga út á að upplýsa lesendur Smartlands um 

http://mbl.is/
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það hvað snyrtiveskið hafi að geyma og hver séu helstu fegurðarleyndarmál þess er 

svarar. Í svarbréfi Diljár sagðist hún vera komin með nóg af því að vera aldrei spurð út í 

málefnin sem hún væri að vinna að heldur væri einungis spurt um hvað hún geymdi í 

snyrtibuddunni sinni. Þess má geta að Diljá hafði nokkrum mánuðum fyrr svarað 

svipuðum spurningum í Fréttablaðinu (dv.is, 2011). En því má þó ekki gleyma að 

einhver er ástæðan fyrir því að fjölmiðlar sækja í að búa til þess konar fréttir; fólk les 

þær. Og hér kemur aftur spurningin um eggið og hænuna og hvort kom á undan. Því að 

vissulega hafa fjölmiðlar skapað þessa hefð og með því að viðhalda henni, viðhalda þeir 

um leið staðalímyndum um konur, til að mynda í stjórnmálum. Fólk virðist þó almennt 

hafa áhuga á þess konar fréttum en spurningin er einmitt sú hvort fólk myndi ekki líka 

hafa áhuga á annars konar fréttum af konum ef meira framboð væri af þeim en er í dag. 

Gæti það ekki jafnvel stuðlað að því að auka áhuga kvenna á stjórnmálum?  

Staða kvenna í stjórnmálum er vissulega betri í dag en hún var fyrir 20 árum. Hlutfall 

kvenna á þingi fer hækkandi en það getur þó haldist í hendur við að nú er starfandi 

vinstristjórn. Ef hægristjórn kæmist til valda aftur er líklegt að hlutfall kvenna myndi 

skerðast á ný því eins og sýnt hefur verið fram á með sannfærandi hætti er hlutfall 

kvenna á þingi almennt hærra þegar vinstriflokkar sitja við völd (Þorgerður Einarsdóttir 

og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009).  

Víða er pottur brotinn í umfjöllun fjölmiðlanna eins og fyrrnefnd dæmi sýna. Annað 

gott dæmi um þennan skerta sýnileika kvenna þegar ræða á þjóðfélagsmál eða stjórnmál 

er umræðuþátturinn Silfur Egils sem sýndur er í Ríkissjónvarpinu. Þættinum er stjórnað 

af Agli Helgasyni og nýtur hann gífurlegra vinsælda og virðingar sem einn helsti 

umræðuþáttur landsins. Hvern sunnudag yfir vetrartímann býður Egill til sín helstu 

spekingum um þjóðmál til þess að ræða stjórnmál og önnur málefni sem eru efst á baugi 

hverju sinni. Einhverjir hafa þó gagnrýnt Egil fyrir ójafnt kynjahlutfall viðmælenda í 

þættinum. Sóley Tómasdóttir (2008), borgarfulltrúi Vinstrihreyfingarinnar – græns 

framboðs, er þeirra á meðal. Hún tók saman lista yfir gesti þáttarins veturinn 2007–2008 

og komst að því að 28,5 prósent viðmælenda Egils voru konur á móti 71,4 prósentum 

karla. Það ber þó að nefna að hér er ekki stuðst við nákvæmar tölur en þó ætti það að 

gefa vísbendingu um hlutfallið. Egill hefur hlotið gagnrýni fyrir ójafnt kynjahlutfall 

viðmælenda í þættinum. Meðal annars ákváðu meðlimir Femínistafélags Íslands að 

sniðganga þáttinn. Félagið taldi Egil bara bjóða femínistum í þáttinn ef ræða ætti 

http://dv.is/
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málefni eins og klám, jafnrétti eða annað slíkt sem teldist til „kvenna-málefna“. Ekki 

væri rétt að sniðganga konur í öðrum málaflokkum því þær hefðu jafn mikið um málin 

að segja og karlar (24 stundir, 2007). 

Fleiri hafa tekið saman lista yfir gesti þáttarins, Vignir Már Lýðsson (2011) saman 

lista yfir gesti Egils í þættinum frá hruni. Meðal gesta sem oftast höfðu komið var 

Sigrún Davíðsdóttir blaðamaður sem samtals hafði mætt níu sinnum í þáttinn frá hruni. 

Þess ber að geta að Sigrún var til marga ára fósturmóðir Egils en hvort það skipti máli 

verður ekki metið hér. Sé litið nánar á lista Vignis má sjá að af þeim tuttugu sem oftast 

höfðu komið í þáttinn frá hruni voru aðeins fimm konur á móti fimmtán körlum. Þetta er 

í takt við 30/70 regluna sem talað er um í skýrslu menntamálaráðherra um konur og 

fjölmiðla frá árinu 2001. Tíu árum seinna virðast konur sem sagt enn þá vera að berjast 

við að komast yfir þrjátíu prósenta múrinn, eins og sést í þessum einum vinsælasta 

umræðuþætti þjóðarinnar.  

Í færslu á bloggsíðu sinni kallar Egill lista Vignis Más „góðan lista“ og vísar þar í að 

Vignir virðist hafa komist að þeirri niðurstöðu að viðmælendum sé nokkuð jafnt skipt 

milli hægri og vinstri hliðar stjórnmálanna. Hann minnist ekkert á ójafna 

kynjaskiptinguna (Egill Helgason, 2011).  

Þar sem þáttur Egils er á ríkisrekinni stöð, sem rekin er fyrir skattpeninga jafnt 

kvenna sem karla, þá mætti ætla að hann legði meira upp úr jafnri kynjaskiptingu meðal 

viðmælenda sinna. Með því að leita sjaldnar til kvenna eftir viðmælendum sendir hann 

út þau skilaboð að konur hafi minna til málanna að leggja um þjóðmál og stjórnmál en 

karlar.  

Því miður virðist vera sömu sögu að segja af öðrum helstu þjóðlífsþáttum 

Ríkissjónvarpsins. Alþingismaðurinn Tryggvi Þór Herbertsson lagði fram fyrirspurn á 

Alþingi um viðmælendur í frétta- og þjóðlífsþáttum Ríkisútvarpsins. Þar spyr hann fyrst 

hvaða þingmenn, sem ekki gegndu ráðherraembætti á þeim tíma, hafi komið fram í 

aðalfréttatíma útvarps klukkan 18, aðalfréttatíma sjónvarps klukkan 19, Speglinum, 

Silfri Egils og Kastljósi. Einnig spyr hann hvaða álitsgjafar aðrir en þingmenn og 

ráðherrar hafi komið oftar en þrisvar í Spegilinn, Silfur Egils og Kastljós. 

Niðurstöðurnar sýna meðal annars að í aðalfréttatíma sjónvarps árið 2009 var talað við 

27 þingkonur sem ekki gegndu ráðherraembætti á móti 51 karlkyns þingmanni. Það er 

ekki í takt við kynjahlutfallið sem var á þingi sama ár (althingi.is, 2011). Í 
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þjóðlífsþættinum Speglinum árið 2010 voru álitsgjafar aðrir en þingmenn samtals 

fjórtán. Af þeim voru aðeins þrjár konur á móti ellefu körlum. Hlutfallið hafði þó 

lítillega hækkað frá árinu á undan en þá voru tvær konur á móti nítján körlum beðnar 

um álit sitt í þættinum. Í Kastljósinu árið 2010 höfðu þrír karlar verið fengnir oftar en 

þrisvar sem álitsgjafar en engar konur. Árið á undan voru það fjórir karlar á móti 

tveimur konum. Athyglisvert er að líta á starfsheiti þeirra kvenna sem komu, þær eru 

báðar söngkonur og starfa í skemmtanabransanum. Karlarnir sem fengnir voru sem 

álitsgjafar eru allir tengdir stjórnmálum eða hagsmunasamtökum einhvers konar. Þetta á 

ágætlega við það sem hefur komið fram hér að ofan, að konur birtist yfirleitt í 

skemmtanafréttum en minna þegar ræða á alvarleg málefni. Í Silfri Egils árið 2009 voru 

álitsgjafarnir sem heimsóttu þáttinn oftar en þrisvar allir karlmenn en árið á eftir var 

staðan orðin jöfn og var þá tvær konur á móti tveimur körlum (Þingskjal 891, 2010-

2011).  Þetta sýnir skýrt að þáttastjórnendur leita í meira mæli eftir áliti karlmanna en 

kvenmanna. Sé litið á þetta út frá áðurnefndri þöggunarkenningu (e. Muted Group 

Theory) í túlkun Cheris Kramarae (2005) segir hún að karlar skapi orðræðuna og kæri 

sig ekki um að skilja tungumál kvenna. Þess vegna fái það ekki að heyrast. Konur þurfi 

í kringumstæðum sem þessum að vera varar um sig og passa orðaval sitt vel. Segi þær 

eitthvað rangt eru þær dæmdar mun harðar en karl sem gerist sekur um það sama. Vilji 

þær láta taka mark á sér verða þær að samsama sig gildum karlaheimsins og spegla sig í 

gegnum þann heim sem karlmaðurinn hefur skapað. Og vissulega eru konur sem komast 

yfir þennan þröskuld. Einstaka konur ná inn en þá er eins og það sé nóg að hafa bara 

þær. Þá sé fjölmiðillinn búinn að sinna skyldu sinni í að fjalla um konur. Til að mynda 

bauð Egill Sigrúnu Davíðsdóttur níu sinnum í þátt sinn veturinn 2010 en samt voru 

einungis fimm konur á lista yfir þá tuttugu viðmælendur sem komu oftast í þáttinn þann 

veturinn.  

Ein stjórnmálakvennanna í ofangreindri könnun Hrafnhildar Ragnarsdóttur nefndi 

þetta einmitt í könnuninni. Þar sagði hún að fyrir kosningarnar 2003 hefðu konur að 

mestu verið hunsaðar og það væri eins og það væri nóg að fjalla um eina konu, sem var 

þá Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, sem leiddi lista Samfylkingarinnar á þessum tíma. Þá 

var eins og kvótinn væri fylltur. Fjölmiðlar væru búnir að sinna skyldu sinni og fjalla 

eitthvað um konur, mest um þessa ákveðnu konu, og þá var eins og það væri nóg. Í raun 

er eins og þessar tvær konur hafi náð yfir ákveðinn þröskuld. Hætt er að flokka þær 
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endilega eftir kyni og tekið er mark á skoðunum þeirra. Má því leiða líkur að því að þær 

hafi komist inn í karlaheiminn með því ómeðvitað að læra „tungumál“ karlanna, 

samkvæmt kenningum Kramarae (2005).     

 

5 Lokaorð og umræða 

Hér hefur verið fjallað um stöðu kvenna í fjölmiðlum með feminískri sýn út frá 

mannfræði fjölmiðla og leitast hefur verið við að beita þöggunarkenningu Edwins 

Ardener við greiningu á efninu.  

Mannfræði fjölmiðla er gagnleg þegar kemur að því að fjalla um þetta viðfangsefni. 

Fjölmiðlar eru gríðarsterkt afl í flestum samfélögum og hafa mikið mótunarvald. Þess 

vegna eru þeir kjörið rannsóknarefni fyrir mannfræðinga. Mannfræðingar sem fjalla um 

fjölmiðla skoða áhrif þeirra á fólk og hvernig fólk notar sér þá.  Hér hefur verið fjallað 

um það hvernig fjölmiðlar fjalla um kynin á ólíkan hátt og það hefur verið gagnlegt að 

skoða það með augum mannfræðinnar sem lítur heildrænt á hlutina og beitir meiri dýpt 

á viðfangsefnið heldur en oft er gert í rannsóknum á fjölmiðlum.   

Eins og fram hefur komið þá hallar töluvert á konur í fjölmiðlum. Fyrir nokkrum 

áratugum síðan börðust konur við að komast í fjölmiðla. Aukinn sýnileiki kvenna í 

fjölmiðlum kom með árunum eins og sjá má á rannsóknum Sigrúnar Stefánsdóttur sem 

talað var um hér að ofan. Þegar hún hóf rannsóknir sínar árið 1966 þá sáust konur varla 

í fjölmiðlum en þegar hún gerði síðustu rannsóknina, 20 árum seinna, þá voru konur 

orðnar sýnilegri. Nú, rúmlega tveimur og hálfum áratug síðar þá virðist sýnileiki kvenna 

í fjölmiðlum hafa staðnæmst við um þrjátíu prósenta hlut.. Hlutfallið hefur haldist 

þannig í allavega áratug, líkt og niðurstöður nefndar um konur og fjölmiðla (2001) 

komst að í kringum aldamótin síðustu. Þá voru hlutföllin svipuð og þau eru í dag og það 

er kannski mesta áhyggjuefnið. Konur virðast ekki ná upp fyrir þennan þrjátíu prósenta 

múr í umfjöllun í fjölmiðlum.  

Einnig virðist birtingarmynd kvenna í fjölmiðlum hafa breyst töluvert undanfarin ár. 

Trine Lynggard (2002) kallar þessa auknu áherslu á skemmtanagildi frétta „gellu-áhrif. 

“(e.babe effect). Mun meira er birt af fréttum af konum úr skemmtanabransanum og 

hafa konur í áhrifastöðum og stjórnmálum þurft að lúta í lægra haldi fyrir því. 

Fjölmiðlar virðast ekki hafa mikinn áhuga á málefnum þeirra.  
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Kenningar Edwins Ardener (1977) voru reifaðar hér í tengslum við lítinn hlut kvenna 

í fjölmiðlum en þær má með góðu móti yfirfæra yfir á konur í fjölmiðlum. Ardener 

segir að karlar skilji ekki tungumál kvenna og þess vegna séu þær þaggaður hópur. 

Karlar skilji ekki tjáningarform þeirra og þær þurfa þess vegna að lúta lögmálum 

ríkjandi hóps samfélagsins, karlanna. Þetta virðist passa vel við konur í fjölmiðlum, það 

er eins og það séu einungis örfáar sem ná í gegn og séu teknar alvarlega og boðið í þætti 

eins og Silfur Egils þar sem ræða á það sem er efst á baugi hverju sinni. Þar er 

stjórnmálakonum ekki veittur eins greiður aðgangur að umræðunni líkt og 

stjórnmálakörlum, sem dæmi.  

Fjölmiðlar eiga stóran þátt í að móta skoðanir fólks á stjórnmálamönnum og eins 

lengi og þeir fjalla með kynbundnum hætti um stjórnmálastéttina er erfitt að sjá annað 

en að með því hafi þeir, meðvitað eða ómeðvitað, áhrif á hlutfall kvenna í stjórnmálum. 

Má jafnvel leiða líkur að því að ef stjórnmálakonur væru meira áberandi í fjölmiðlum 

myndu fleiri konur taka virkari þátt í stjórnmálum. Fjölmiðlar gegna mikilvægu 

félagsmótunarhlutverki og bera þess vegna mikla ábyrgð. Lítil umfjöllun um 

stjórnmálakonur í fjölmiðlum getur leitt til þess að ungmenni fái þá hugmynd að konur 

eigi ekki heima í stjórnmálum eins og karlar. Það hvernig konur birtast í fjölmiðlum 

hefur áhrif á það hvernig kynjahlutverkin viðhaldast. Eflaust eru konur að einhverju 

leyti hræddari en karlar við að koma fram í fjölmiðlum því þær óttast að vera dæmdar 

hart segi þær eitthvað vitlaust. Fjölmiðlar og almenningur sem mataður er af 

fjölmiðlamati þeirra er stjórna miðlunum, gera ef til vill aðrar kröfur til kvenna en karla. 

Þær eiga að gefa greiðari aðgang að sér í fjölmiðlum og hleypa fólki inn í einkalíf sitt. 

Áhugi fjölmiðla á persónulegum högum karlmanna er minni og þeir fá frekar að koma 

sínum málefnum og skoðunum að í fjölmiðlum.  

Konum hér á landi er sjaldnar boðið í fjölmiðla til þess að ræða ákveðin málefni. 

Ríkisútvarpið, sem er ríkisfjölmiðill Íslands, gerist sekur um ójafnt hlutfall kynjanna 

sem viðmælenda. Helstu þjóðlífsþættir stofnunarinnar voru í flestum tilvikum með 

ójafnt kynjahlutfall þar sem hallaði töluvert á hlut kvenna. Silfur Egils í umsjón Egils 

Helgasonar hefur verið hvað mest gagnrýnt fyrir það.  

Femínstafélagið ákvað að sniðganga þátt Egils árið 2007 til þess að vekja athygli á 

ójöfnum hlutföllum kynjanna í þætti hans. Katrín Anna Guðmundsdóttir, þáverandi 

talskona Femínistafélagsins, afþakkaði boð um að koma í þátt Egils. Hún sagði 
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ástæðuna vera þá að femínistum væri bara boðið ef ræða ætti „klám eða þess háttar 

málefni“, eins og hún orðaði það. Hún teldi að bjóða ætti konum jafnt á við karla í 

þáttinn, sama hvaða málefni væri verið að ræða (24 stundir, 2007).  Þannig virðist sem 

konum sé boðið til þess að ræða vandamál er snúa að konum. Eins og jafnréttismál og 

annað sem frekar er talið passa þeirra áhugasviði. Karlar eru á sama tíma frekar fengnir 

til að ræða „alvöru“ mál eins og stjórnmál, fiskveiðar og efnahagsmál. Það sama á við 

um hvaða fréttir kynin flytja en svo virðist vera sem konur flytji frekar fréttir af  

„mýkri“ málefnum, eins og kom fram hér að ofan, og karlar af „hörðum“ málefnum.  

Fjölmiðlaheimurinn er karllægur heimur þar sem reglur karlasamfélagsins gilda. 

Konur, þá sérstaklega konur í stjórnmálum, þurfa að passa inn í ramma þessara 

fyrirfram gefnu reglna ellegar hljóta þær, í flestum tilvikum, ekki athygli fjölmiðla. 

Fyrir þessar stjórnmálakonur skiptir sýnileiki í fjölmiðlum miklu máli, annars þekkja 

kjósendur þær ekki og fyrir hvaða málefni þær standa. Þess vegna taka þær oft á tíðum 

þá umfjöllun sem þeim býðst þótt hún snúi ekki beint að málefnum þeirra og það sé 

þeim ef til vill þvert um geð. 

Þó eru nokkrar konur sem ná að stíga yfir þennan þröskuld inn í „karla“-heiminn 

með því að tala tungumál karla. Að sjálfsögðu ætti það ekki að þurfa en sú virðist þó 

vera raunin og margar konur eru þess vegna utanveltu. Það sést til að mynda á því 

hvernig þáttastjórnendur hjá ríkisreknum fjölmiðli leita í mun meira mæli til karla sem 

viðmælenda og álitsgjafa. Þær konur sem leitað er til eru mun færri og oft þær sömu.   

Þöggunarkenningar snúast um að karlar heyri ekki tungumál kvenna og þess vegna 

séu þær þaggaður hópur. Karlar bjuggu til viðmið og reglur samfélagsins sem og 

tungumálið. Konur hafa þess vegna þurft að hafa talsvert fyrir því að komast áfram í 

þessu karllæga veldi og munurinn á kynjunum endurspeglast hvað best í fjölmiðlunum. 

Þar sést það svart á hvítu að konum er stillt upp á annan hátt en körlum og mun minna 

sést af þeim. Til þess að þetta breytist þurfa gjörðir að fylgja orðum. Ekki er nóg að vilji 

fyrir breytingum sé fyrir hendi heldur þarf að fylgja því eftir. Fjölmiðlar þurfa að leita í 

meira mæli til kvenna og endurspegla þannig samfélagið rétt. Viðhorfsbreytinga er þörf 

til að hlutur kvenna verði jafn á við hlut karla í fjölmiðlum. Konur þurfa þó að sama 

skapi að standa fast á sínu og krefjast þess að umfjöllun um þær sé á sama veg og 

umfjöllun um karla.  Meginorsökin liggur þó hjá fjölmiðlunum enda hafa konur oft á 
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tíðum, þó ekki alltaf, lítið að segja um það hvernig fjallað eru um þær eins og sést í 

dæminu um samanburðinn á kynþokka Þorgerðar Katrínar og Hillary Clinton.  

Niðurstöðurnar eru nokkuð skýrar. Konur eiga erfitt uppdráttar í fjölmiðlum og  

virðast vera þaggaður hópur þegar kemur að fjölmiðlum. Það þarf sameiginlegt átak 

beggja kynja til þess að jafna hlutfallið og breyta því hvernig konum er stillt upp á 

annan hátt en körlum í fjölmiðlum. 
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