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Útdráttur 
 

 

Í þessari eigindlegu rannsókn er skoðað hvernig kynjuð orðræða birtist í 

fjölmiðlaumfjöllun um Hönnu Birnu Kristjánsdóttur og Bjarna Bendiktsson, frambjóðendur til 

formanns Sjálfstæðisflokksins í aðdraganda formannskosninga flokksins er fram fóru í 

nóvember 2011. 

Orðræðan er greind út frá póststrúktúralískum viðmiðum og kenning Foucaults notuð þar 

sem hann útskýrir hvernig vald og undirokun ákveðinna samfélagshópa geti viðhaldist í 

gegnum orðræðuna. Til viðbótar er skoðað hvernig opin almenningsrými, samkvæmt 

kenningum Habermas, koma þar inn í og hvernig þau endurspegla kynjaða 

fjölmiðlaumfjöllun, með tilliti til þess dulda valdakerfis sem Foucault leggur upp með að 

viðhaldist í samfélaginu. Í ljós kemur að umræðan er þónokkuð kynjuð, bæði þegar kemur að 

orðnotkuninni sem og hvaða mál eru mest áberandi þegar kemur að hvorum frambjóðanda 

fyrir sig. Þegar almenningsrýmin eru skoðuð er mjög áberandi hvað orðræðan þar er mun 

grófari en í fjölmiðlaumfjölluninni almennt. Gæti það því verið vísbending um að þar sé 

kominn vettvangur þar sem hægt er að sjá hversu mikil áhrif kynjuð orðræða í fjölmiðlum 

hefur á hinn almenna fjölmiðlanotanda. 
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2 Inngangur 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hvernig kynjuð orðræða birtist í fjölmiðlum. 

Fjölmiðlaumfjöllun um Bjarna Benediktsson og Hönnu Birnu Kristjánsdóttur þremur vikum 

fyrir formannskosningar Sjálfstæðisflokksins í sem fram fóru í nóvember 2011 og hún 

orðræðugreind með tilliti til kenninga Foucaults um valdakerfi kynjanna í samfélaginu sem 

leynist í dulinni orðræðu. Sérstaklega á að skoða hvort greina má svipuð stef í orðræðu hinna 

opnu almenningsrýma, þ.e. í bloggi og á opnum samfélagsmiðlum tengdum fréttaflutningi á 

internetinu. Í lokin mun vera mat lagt á það hvaða hlutverki þessi opnu almenningsrými 

gegna og hvort orðræðan þar endurspegli valdakerfi orðræðunnar sem hingað til hefur birst í 

fjömiðlum. 

Í upphafi verður farið í gegnum hlutverk fjölmiðla og talað um áhrif á notendur. Einnig verður 

greint frá hefðbundnum kynjastaðalímyndum sem birtast í fjölmiðlum, sem og valdakerfi 

kynjanna í samfélaginu. 

Í framkvæmd rannsóknarinnar er farið ítarlega í gagnasöfnun og greiningu gagnanna auk 

þess sem kynnt eru til sögunnar orðræðugreining sem greiningartæki, og kenningar 

Foucaults um hin duldu skilaboð valdakerfis kynjanna sem búa í orðræðunni út frá 

póststúktúralískum sjónarmiðum.  

Að því loknu er unnið úr gögnum og niðurstöður hverrar flokkunar fyrir sig reifaðar og í 

lokaorðunum kemur fram svarið því hvernig valdakerfið birtist í umræðum fjölmiðla um 

Bjarna og Hönnu Birnu á þessu þriggja vikna tímabili og hvort hin opnu almenningsrými á 

internetinu endurspegli kynjaða umræðu fjölmiðlanna eða leiði eitthvað nýtt í ljós. 
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3 Kenningarlegur bakgrunnur 

3.1 Fjölmiðlar 

Skilgreining hugtaksins fjölmiðill hefur breyst þónokkuð undanfarna áratugi.  Áður fyrr var 

skilgreining hugtaksins sú að fjölmiðill væri stofnun eða fyrirtæki sem safnaði að sér 

upplýsingum, mat þær og gaf svo út eða dreifði til fólks með þeim leiðum sem fjölmiðillinn 

sjálfur valdi en útgáfa fjölmiðlaefnis getur verið í gegnum prentmiðil, í formi dagblaða eða 

tímarita, í gegnum útvarp eða sjónvarp og núna nýlega í gegnum internetið.1  

 

3.1.1 Hvað er fjölmiðill? 

Fjölmiðlar eru ein helsta upplýsingalind lýðræðissamfélaga nútímans og því mikilvægt að þeir 

nái til sem flestra og séu fjölbreyttir, en með því fást mismunandi sjónarhorn og ólíkar 

skoðanir sem bæði efla lýðræðislega umræðu og veita stjórnvöldum aðhald. 

Fjölmiðlavettvangurinn, hvort sem er í ljósvakamiðlum, dagblöðum á prenti eða á 

internetinu, hefur enn sem komið er mest áhrif sem vettvangur til skoðanaskipta og 

lýðræðislegrar umræðu.2 Sífellt bætast við nýjir fjölmiðlar sem auðvelda almenningi að taka 

þátt í umræðum án þess þó að eldri fjölmiðlar hverfi af sjónarsviðinu.3 

Blaðaútgáfa var fyrst á snærum yfirvalda á 17. og 18. öld, svo hún var beintengd umræðum 

um áróður og valbeitingu stjórnvalda.4 Jürgen Habermas, þýskur félagsfræðingur og 

heimspekingur, fjallar um að á síðari hluta 18. aldar, þegar lýðræði var að þróast í Bretlandi, 

hafi almenningur krafist þess að fá að tjá skoðanir sínar til móts við opinbert vald ríkisins á 

pólitískum og samfélagslegum grundvelli.5 Í kjölfarið hafi hluti aðalstéttin, fengið tækifæri til 

                                                      

 

 

 
1
 Nefnd Menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, Skýrsla nefndar Menntamálaráðherra um íslenska 

fjölmiðla (Reykjavík: Menntamálaráðuneytið, 2005), 9. 
2
 Sama heimild, 9. 

3
 Sama heimild, 13. 

4
  Denis McQuail, McQuail´s Mass Communication Theory, 5. útg. ( London: Sage, 2005), 28. 

5
 Jürgen Habermas, „The Public Sphere.“ Í The Information Society Reader. Ritstj. Frank Webster. 

(London: Routledge, 2004), 353. 
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að taka þátt í pólitískri umræðu sem aðhald og mótsvar við áróðri stjórnvalda.6 Dagblöð urðu 

sérstök rödd almennings sem síðar breyttist að nokkru leiti í einstaklega áberandi rödd 

ákveðinna pólitískra hópa.7 Það var ekki fyrr en dagblaðaútgáfa var gerð að stofnunum á 

20.öldinni sem störfuðu innan markaðshagkerfisins að dagblöð fóru að vera meira almenn í 

upplýsingaveitu sinni gagnvart almenningi sem heild.8 Hægt er að greina dagblöð í 

mismunandi flokka eftir efnisinntökum og markhópi en landslag helstu dagblaða9 á Íslandi 

passar þó tæplega inn í þessa skilgreiningu þar sem smæð samfélagsins gerir það að verkum 

að þau reyna að hafa eitthvað efni sem hæfir öllum, óháð aldri, áhugamálum og 

landfræðilegri staðsetningu. 

Internetið byrjaði fyrst og fremst sem ný tækni fyrir atvinnumenn til þess að auðvelda 

þeim að skiptast á upplýsingum,10 en í dag er það ekki síður notað sem framlenging hinna 

ýmsu prentmiðla11 auk þess að vera í mun meiri mæli notað til persónulegra nota öðrum en 

að nálgast þar uppplýsingar.12 Þar sem almenningur hefur kosta á að nýta sér þessa frekar 

nýju tækni hefur hann breyst úr því að vera áhorfandi/áheyrandi þeirra fjölmiðla sem hafa 

verið í boði og eru nú í meira mæli orðnir þátttakendur13 þar sem internetið virkar sem 

fullkomlega gagnvirkur miðill. Bilið milli blaðamanna/útgefenda/atvinnumanna og þeirra 

sem áhugamenn eru um fréttir og ýmis mál líðandi stundar hefur því minnkað talsvert. 14 

Birtingarform efnis sem fer á internetið er öðruvísi þar sem mun minna regluverk er í 

kringum það en í öðrum hefðbundnum miðlum sem starfa innan ákveðinna fastmótaðra 

lagaramma. Almenn skoðanaskipti einstaklinga á internetinu eru því iðulega án ritskoðunar 

                                                      

 

 

 
6
 Nicholas Garnham, “The Media and the Public Sphere.” Í The Information Society Reader. Ritstj. 

Frank Webster. (London: Routledge, 2004), 359. 
7
 Habermas, „The Public Sphere.“, 353. 

8
 McQuil, McQuail´s Mass Communication Theory. 5. útg., 29. 

9
 Hér er átt við þau dagblöð og fréttablöð sem koma út að minnsta kosti vikulega, eru ókeypis eða 

hægt að kaupa í áskrift og smásölu, og er dreift á flest heimili eða er hægt að nálgast auðveldlega. 
Undir þessa skilgreiningu falla Fréttablaðið, Morgunblaðið, Fréttatíminn og DV. 
10

 McQuil, McQuail´s Mass Communication Theory. 5. útg., 43. 
11

 Sama heimild, 40. 
12

 Sama heimild, 136. 
13

 Sama heimild, 139. 
14

 Sama heimild, 39. 
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sem á sér stað til dæmis í hefðbundnum blaðaútgáfum.15 Þöglar raddir minnihlutahópa sem 

eiga kannski ekki upp á pallborðið hjá þeim er fara með eignarhald miðlanna eru því allt í 

einu komnir með ákveðinn fjölmiðil þar sem þeir geta skapað vettvang til þess að láta rödd 

sína hljóma og náð áheyrn annarra.16 

3.1.2 Almenningsrými Habermas og internetið 

Sú þróun sem notkun internetsins hefur tekið er algjörlega í samhengi við kenningar 

Habermas um almenningsrýmið (e. public sphere) sem er svæði eða ákveðið rými í 

samfélaginu þar sem fólk getur skipst á skoðunum og talað um vandamál og úrlausnir 

samfélagsins og með þeirri umræðu haft áhrif á pólitíska framvindu.17 Almenningsrými 

Habermas er hægt að skipta niður í þrjár mismunandi deildir eftir stærð og umfangi. Micro-

almenningsrýmið (e. Micro-public-sphere) er minnst og tekur til dæmis til staðbundinna 

dagblaða líkt og hverfisblaðanna í Reykjavík. Meso-almenningsrýmið (e. Meso-public-sphere) 

er algengast og bundið í landlægt hlutfall af eilítið stærri gráðu, til dæmis fjölmiðill sem nær 

til heillar þjóðar. Stærsta almenningsrýmið er macro-almenningsrýmið (e. Macro-public-

sphere) sem er ekki eingöngu landlægt eða bundið við eina þjóð heldur fer þvert á 

landamæri og þjóðerni og mætti kannski frekar segja að það sé bundið ákveðnum 

menningarsamfélögum. Það gæti fallist undir þá skilgreiningu að vera talið alþjóðlegt og því 

er internetið gott dæmi um frábæran miðil innan macro-almenningsrýmisins vegna engra 

landamæra og auðvelds aðgangs.18 

Með fullkomnum gagnvirkum miðli sem internetið er getur það aukið pólitíska vitund 

almennings með því að tengja saman fólk með mismunandi bakgrunna og veita þeim 

vettvang til þess að deila reynslu og skoðunum. Margar stjórnmálahreyfingar nýta sér mátt 

internetsins með því að stofna málefna- og umræðuhópa til þess að koma sínum 

sjónarmiðum og skoðunum á framfæri og ættu því með réttum aðferðum að geta aukið 

                                                      

 

 

 

15
 McQuil, McQuail´s Mass Communication Theory. 5. útg., 137. 

16
 Garnham, “The Media and the Public Sphere.”, 362. 

17
 Habermas, „The Public Sphere“, 353. 

18
 John Keane. „Structural transformation of the Public Shere“. Í The Information Society Reader. 

Ritstj. Frank Webster. (London: Routledge, 2004), 366-370. 
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þátttöku í stjórnmálum sem og öðrum samfélagsumræðum.19 Það tjáningarform almennings 

sem hefur rutt sér til rúms í internetheiminum og er oft kallað „rödd fólksins“ er aðallega 

bloggið (e. blog). Hefðbundið bloggform er oft líkt við einskonar opinbera dagbók 

„bloggarans“ en í síauknum mæli er fólk farið að nota internetið til þess að lýsa sinni skoðun 

á málefnum líðandi stundar. Bloggsíður, og svipaðir samfélagsmiðlar þar sem skoðanaskipti 

eru viðhöfð eiga það sameiginlegt að vera birt á opinberum stað, á internetinu, og því erfitt 

er því að ákveða hvort það efni er í raun einkaefni eða opinbert.20  Ein helsta ástæða þess að 

einstaklingar halda úti bloggsíðu er yfirleitt sú að þeir vilja láta rödd sína og skoðun heyrast, 

fá athugasemdir frá öðrum og mögulega víkka út sinn eigin sjóndeildarhring.21 Í upphafi 21. 

aldarinnar hafa komið fram hugmyndir um bloggheiminn sem ákveðið nýtt almenningsrými í 

samfélagsumræðuna, bloggrýmið (e. blogosphere). Þar segir að blogg séu samanföst á 

ákveðnu bloggneti líkt og ein gerð samfélags þar sem allir eru höfundar og geta birt sínar 

skoðanir og efni og þannig auðveldað fólki aðgang að því efni sem það hefur áhuga og 

skoðanir á.22 Mjög virkt bloggsamfélag er þannig tengt fréttum Morgunblaðsins á vef þess, 

mbl.is, þar sem ekki eingöngu er hægt að opinbera sínar eigin skoðanir, heldur einnig tengja 

þær ákveðnum fréttum, en bloggið birtist þá til hliðar við þá frétt þegar hún er opnuð. Á 

þennan hátt er beinn aðgangur fyrir þá sem lesa ákveðnar fréttir að skoðanaskiptum annarra 

um þær og þar með er komin bein tenging frá fjölmiðlinum sem stofnun sem vinnur eftir 

ákveðinni stefnu að óheftu tjáningarfrelsi hins almenna fjölmiðlanotanda. Auk 

bloggsvæðanna hafa valmöguleikar almennings til þess að  láta rödd sína heyrast á 

internetinu aukist til muna með tilkomu opinna umræðuvefja og möguleikans að skrifa 

athugasemdir við fréttir og greinar í gegnum aðgang sinn að samfélagsmiðlinum Facebook  

og í síauknum mæli komast mörg þessara innleggja í umræðuna í hefðbundna fjölmiðla sem 

fréttaefni.23 

                                                      

 

 

 
19

 Zizi Papacharissi. „The Virtual Sphere: The Internet as a Public Sphere.“ Í The Information Society 
Reader. Ritstj. Frank Webster. (London: Routledge, 2004), 379-380. 
20

 Michael Keren, Blogosphere: The New Political Area, (Plymouth: Lexington Books, 2006), 11. 
21

 Garnham, “The Media and the Public Sphere.”, 363. 
22

 Keren, Blogosphere: The New Political Area, 5-6. 
23

 Nefnd Menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, Skýrsla nefndar Menntamálaráðherra um 
íslenska fjölmiðla, 14. 
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Þó svo að tjáningarfrelsinu sé gert hátt undir höfði eru þó ekki allir sem virðast átta sig á 

því að gangast verður í ábyrgð fyrir þau orð sem látin eru falla á svo opnum miðli sem 

internetið er. Á Moggablogginu svokallaða þarf að samþykkja ákveðna skilmála áður en 

bloggið er stofnað og þar er tekið fram: 

Notanda er óheimilt að miðla eða dreifa efni sem felur í sér áreiti, hótanir eða telst 
vera ærumeiðandi, óviðurkvæmilegt, klámfengið eða kann að vera til þess fallið að 
brjóta í bága við lög og reglur. Notanda er óheimilt að miðla háði, rógi, smánun eða 
ráðast á mann eða hóp manna vegna þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, trúarbragða 
eða kynhneigðar, sbr. 233. gr. a. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 

Notandi ber ábyrgð á efni sem hann birtir á bloggi sínu. Hafi notandi gefið öðrum 
heimild til [að] nýta notendanafn og lykilorð sitt ber hann fulla ábyrgð á skrifum 
sem þannig birtast. Leyfi notandi öðrum að skrifa á blogg sitt ber hann ábyrgð á 
þeim skrifum.... Óheimilt er að tengja bloggfærslur við fréttir án þess að færslurnar 
tengist viðkomandi frétt.

 24
 

 

Morgunblaðið ber því ekki ábyrgð á því efni sem birt er á bloggmiðlum undir nafni 

Morgunblaðsins heldur sá sem skráður er fyrir blogginu sjálfur. Slíkir skilmálar eru einnig 

sjáanlegir þar sem hægt er að skrifa ummæli við greinar og fréttir á öðrum miðlum, sem og á 

umræðusvæðum. Þrátt fyrir það fer það í aukana að einstaklingar séu dæmdir til þess að 

borga skaðabætur vegna ummæla sem þeir hafa látið falla um aðra á opnum 

umræðuvettvangi á internetinu. Nærtækt dæmi er kona sem dæmd til greiðslu sektar og 

málskostnaðar vegna ummæla sem hún skrifaði við frétt á dv.is.25 

3.1.3 Skyldur fjölmiðla 

Fjölmiðlar eru ekki einungis gagnlegir og nauðsynlegir til þess að miðla fréttum og 

upplýsingum milli fólks og samfélagshópa heldur hafa þeir einnig skyldum að gegna. Eins og 

kemur fram í Skýrslu nefndar Menntamálaráðherra um fjölmiðla þá hefur „oft verið sagt að 

auk hinna þriggja arma ríkisvaldsins (innskot: löggjafarvalds, dómsvalds og 

framkvæmdavalds) séu fjölmiðlar „fjórða valdið““. Þar sem þeir miðla bæði upplýsingum og 

skoðunum áfram til almennings hafa þeir vissulega áhrif á bæði viðhorf til málefna og 

                                                      

 

 

 
24

 Blog.is, „Reglur varðandi skrif á blog.is“, Árvakur, http://blog.is/forsida/disclaimer.html (sótt 28. 
september 2012). 
25

 Anna Lilja Þórisdóttir, „Fréttaskýring: Dæmd fyrir ummæli á fréttavefsíðu og Facebook,“ mbl.is,       
7. janúar 2012. 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/01/07/daemd_fyrir_ummaeli_a_frettavefsidu_og_facebook/ (sótt 
10. janúar 2012). 

http://blog.is/forsida/disclaimer.html
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/01/07/daemd_fyrir_ummaeli_a_frettavefsidu_og_facebook/
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annarra einstaklinga. Því séu fagleg vinnubrögð við fjölmiðlun nauðsynleg til þess að þeir 

sem fjölmiðlana nota geta myndað sér skoðun óháð hagsmunaaðilum sem og eigindum 

fjölmiðlanna sjálfra. Í lýðræðislegu þjóðfélagi er oftar en ekki talað um að sanngjörn 

umfjöllun og faglegur fréttaflutningur skili samfélaginu því að einstaklingar séu betur 

upplýstir og geti ákveðið hver þeirra stefna er í einstökum málaflokkum.  Það sé réttur hvers 

einstaklings að geta nálgast fréttir og fréttatengda umfjöllun sem er bæði hlutlæg og 

sanngjörn.26 Ekki er þó hægt að líta framhjá því að í markaðssamfélagi í kapítalísku umhverfi 

eru fjölmiðlar fyrirtæki og stofnanir sem oftar en ekki eru reknar með ákveðnu 

gróðasjónarmiði. Margir koma að framkvæmd, samsetningu og flutningi einnar fréttar og því 

óraunverulegt að ætla að enginn þrýstingur sé á fjölmiðilinn að útkoma hennar sé ekki á einn 

eða annan veg. Hægt er að skipta þessum þrýstingi niður í fimm mismunandi atriði, og eru 

þau kölluð síur (e. filter) þar sem fréttaefnið og upplýsingarnar þurfa að smjúga í gegnum 

þessar síur áður en útkoman verður birtingarhæf.27 Fyrsta sían eru eigendur fjölmiðilsins, en 

þeir gætu átt annarra hagsmuna að gæta þar sem samþjöppun á fjölmiðlamarkaðnum hefur 

verið mikil og gróðamarkmið eru yfirleitt takmarkið. Vegna samþjöppunar og lóðrétts 

eignarhalds á fjölmiðlum eru litlu miðlarnir oft háðari þeim stærri auk þess sem eigendurnir 

gætu verið tengir inn í bæði stjórnmál og viðskipti.28 Önnur sían eru auglýsendur, og ætti að 

vera nokkuð augljóst að fjölmiðillinn þarf að halda fast í auglýsendurna þar sem það er 

kostnaðarsamt að reka fjölmiðil. Því má umfjöllunin hvorki skaða orðspor miðilsins sem 

góður fjölmiðill né þær vörur sem auglýsandinn stendur fyrir.29 Þriðja sían er tenglsanet þess 

fjölmiðlafólks sem sér um að vinna fréttirnar. Heimildarmenn þurfa að vera áreiðanlegir fyrir 

þeim upplýsingum sem þeir veita fjölmiðlinum en að sama skapi þarf fjölmiðillinn að passa 

upp á tengsl milli fjölmiðlafólksins og heimildarmannana svo það komi ekki í bakið á 

heimildarmanninum að veita fjölmiðlinum upplýsingar. Best væri einnig ef fréttin kæmi 

heimildarmanninum á einhvern hátt vel, þar sem það yrði þá til góða fyrir hans orðspor, sem 

                                                      

 

 

 
26

 Nefnd Menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, Skýrsla nefndar Menntamálaráðherra um 
íslenska fjölmiðla, 12. 

27
 Noam Chomsky og Edward S. Herman, Manufacturing Consent: The Political Economy of the 

Mass Media (New York: Pantheon Books, 1988), 1. 
28

 Sama heimild, 3. 
29

 Sama heimild, 10-12. 
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og myndi styrkja sambandið á milli upp á framtíðarheimildir að gera.30 Fjórðu síuna væri 

hægt að kalla harða óvægna gagnrýni, sem gæti alltént verið falin í formi þrýstings frá 

hópum eða einstaklingum sem hafa oft eitthvað á fjölmiðilinn sjálfan sem gæti verið bæði 

skaðlegt fyrir orðspor hans sem og kostnaðarsamt.31 Fimmta og síðasta sían er í raun 

samfélagið og þær hugmyndir sem ríkja innan þess hverju sinni, en þær geta haft áhrif á 

fréttaflutning.32 Til viðbótar við þessar síur er verðugt að nefna að blaða- og fréttamennirnir 

sjálfir, þeir sem vinna fréttirnar, hafa væntanlega myndað sér skoðun á málefnum eins og 

flestir aðrir og því verða þeir að passa upp á að koma upplýsingunum frá sér á hlutlægan 

hátt. „Túlkun, gagnrýni, greining og umræður, byggjast á því að fólk hafi fengið réttar 

upplýsingar í upphafi" er sagt í Skýrslu nefndar Menntamálaráðherra um fjölmiðla. (bls.14). 

Mætti segja að blaða- og fréttamenn séu í hlutverki varðhunds sem er í því hlutverki að veita 

almenningi þær upplýsingar sem skipta hann helst máli33 og því nauðsynlegt að hann sé bæði 

huglægur og gagnrýninn á sjálfan sig og þá vinnu sem hann tekur að sér. 

3.2 Konur og karlar 

John Stuart Mills sagði í verki sínu Kúgun kvenna, sem kom út 1869, að frelsi kvenna væri 

nauðsynleg forsenda þess að kona og maður geti lifað hamingjusömu lífi. Kúgun kvenna:  

... hamlar framförum mannkyns eigi alllítið. Í stað þess fyrir-komulags verður 
að koma annað sem miðar að því að koma á fullkomnum jöfnuði milli 
kynjanna þannig að hvorugt hafi nokkur forréttindi eða völd, og hvorugt 
verði með lögum útilokað frá nokkru sem hitt hefur“.

34
 

 

Í dag er sjálfsagt að konur taki þátt í efnahags- og atvinnulífinu til jafns við karla en þar til 

ársins 1911 var lagaleg útilokun kvenna frá menntun, embættum og atvinnulífi afnumin hér á 

                                                      

 

 

 
30

 Chomsky og Herman, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, 13-14. 
31

 Sama heimild, 18. 
32

 Sama heimild, 21. 
33

 Nefnd Menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, Skýrsla nefndar Menntamálaráðherra um 
íslenska fjölmiðla, 14. 
34

 John Stuart Mill, Kúgun kvenna. Þýðandi Sigurður Jónsson. (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 1997 [1869]), 69. Sjá einnig í Sigríður Þorgeirsdóttir, Kvenna megin (Reykjavík: Hið 
íslenska bókmenntafélag, 2001), 13. 
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landi.35 Kosningarréttur kvenna og kjörgengi þeirra til alþingis, til jafns við karla, var bundinn 

í lög með stjórnarskrárbreytingum þann 19.júní 1915, og árið 1945 var lögbundið að körlum 

og konum skyldi greiða sömu laun fyrir sömu störf, ef þau ynnu hjá hinu opinbera, og um 

einum og hálfum áratug síðar, 1961, var bætt við sama ákvæði um hinn almenna 

vinnumarkað. Jafnréttislög voru sett árið 1976 sem tryggja áttu hag kvenna og þar með 

ákvæði um að körlum og konum bæri að greiða sömu laun fyrir störf sem talin voru 

jafnverðmæt og sambærileg hvert öðru.36 Sjá má á þessu að hratt hefur dregið til tíðinda í 

jafnréttisbaráttu kvenna á 20.öldinni, en betur má ef duga skal og þrátt fyrir formlegt 

kynjajafnrétti gagnvart lögum er enn langt í land fyrir konur svo þær standi algjörlega 

jafnfætis körlum á hinum fjölmörgu sviðum einkalífs og samfélags. Svo dæmi séu tekin þá er 

stærstur hluti fjármagns í heiminum í höndum karlmanna,37 karlar eru ráðandi í 

stjórnunarstöðum fyrirtækja og stofnana38 og enn finnst mikill kynbundinn launamunur milli 

karla og kvenna.39 

3.2.1 Mismunandi staða karla og kvenna í samfélaginu 

Út frá þessum hugmyndum er hægt að tala um að feðraveldið hafi byggst upp í 

nútímasamfélagi, enda eru þær langt frá því að vera horfnar úr raunveruleikanum, þrátt fyrir 

að lagalegt jafnrétti hafi náðst. Arfleið þessa feðraveldis hefur því enn mikil áhrif á opinber 

svið samfélagsins en John Stuart Mill sagði í áðurnefndri bók sinni, Kúgun kvenna, að 

yfirráðakerfi karla væri „... rótgrónara en alls konar önnur yfirráð sem haldist allt fram á vora 

tíma“.40 Í grein Þorgerðar Einarsdóttur, Kynjakerfið: Úrelding í augsýn eða viðvarandi 

                                                      

 

 

 
35

 Þorgerður Einarsdóttir, „Kynjakerfið: Úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli?“ Í Rannsóknir í 
félagsvísindum VII, ritstj. Úlfar Haukssyni, (Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2006), 
447. 
36

 Hannes H. Gissurarson, Hádegisverðurinn er aldrei ókeypis: Þættir í stjórnmálahagfræði, 
(Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1997), 272. 
37

 Sigríður Þorgeirsdóttir, Kvenna megin, 13. 
38

 Mbl.is, ”Vantar 223 konur í stjórnir,” 6. september 2012.  
http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2012/09/06/vantar_223_konur_i_stjornir/ (sótt 6. september 2012). 
Sjá einnig  Viðskiptablaðið, ”Of fáar konur í stjórnunarstöðum,” 5.júní 2012. 
http://www.vb.is/frettir/72751/. (sótt 6. september 2012). 
39

 Visir.is, ”Mikill kynbundinn launamunur vonbrigði,” 7.september 2012. http://www.visir.is/mikill-
kynbundin-launamunur-vonbrigdi/article/2012120909201 (sótt 7. september 2012). 
40

 Mill, Kúgun Kvenna, 87. 

http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2012/09/06/vantar_223_konur_i_stjornir/
http://www.vb.is/frettir/72751/
http://www.visir.is/mikill-kynbundin-launamunur-vonbrigdi/article/2012120909201
http://www.visir.is/mikill-kynbundin-launamunur-vonbrigdi/article/2012120909201


  

14 

kynjahalli?, segir hún frá því að enski félagsfræðingurinn Sylvia Walby skilgreinir þetta 

kynjakerfi sem „ ... félagslegt yfirráðakerfi þar sem karlar njóta góðs af kerfisbundinni 

undirskipun kvenna“41. Kerfinu skiptir Sylvia niður í nokkra flokka sem eru breytilegir á 

hverjum tíma í sögulegu samhengi en skarast þó og hafa því áhrif á hvern annan. Þessir 

þættir eru atvinnulífið/vinnumarkaðurinn (e. paid work), heimilið/fjölskyldan (e. housework), 

menning (e. culture), kynverundin (e. sexuality), ofbeldi (e. violence) og að lokum ríkið og hið 

opinbera vald (e. the state).42 Hægt er að einfalda kerfi Sylviu og setja upp litla mynd sem 

sýnir mjög vel kynjabil nútímans. 

 

Ytri línurnar lýsa rétti og tækifærum karla en þær innri rétti og tækifærum kvenna. Eins og 

sjá má er jafn réttur kvenna og karla algjör, þ.e. kynjabilið er lokað, þegar kemur að 

tækifærum til menntunar og 

heilsugæslu en hins vegar myndast 

bil þegar kemur að efnahagslegri 

þátttöku og stjórnmálum. Staðan er 

að sjálfsögðu mismunandi eftir 

ríkjum í heiminum, en þó svo að 

Ísland sé í forystu í þessum málum43 

og íslenskar konur og karlar lifi við 

lagalegt jafnrétti þá er langt í frá að 

bilið sé algjörlega lokað þegar 

kemur að þessum tveimur 

þáttum.44 

 

                                                      

 

 

 
41

 Þorgerður Einarsdóttir, „Kynjakerfið: Úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli?“, 445, vitnað í 
Sylviu Walby, Theorizing Patriarchy, (Oxford UK: Blackwell, 1997). 
42

 Sama heimild, 446. 
43

 Mbl.is, „Mest jafnrétti á Íslandi,“ 1.nóvember 2011. 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2011/11/01/mest_jafnretti_a_slandi/ (sótt 4. janúar 2012). 
44

 Ricardo Hausmann, Laura D. Tyson og Saadia Zahidi, Global Gender Gap Report 2011, (Genf: 
World Economic Forum, 2011), 196-197. 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2011/11/01/mest_jafnretti_a_slandi/
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3.2.2 Heimspekilegar hugmyndir um eðli kynjanna og eðlishyggja 

Gamlar, rótgrónar hugmyndir um áskapað eðli kynjanna hafa verið notaðar til þess að 

réttlæta kynbundna hlutverkaskiptingu bæði á sviði hins opinbera sem og í einkalífinu. 

Heimspekingar fyrri alda fjölluðu lengi um „eðli“ kvenna, þ.e. hvers eðlis konur eru og hvaða 

eðlislægu eiginleikum þær væru gæddar. Aristóteles talað um fyrir þessari 

eðlishyggjukenningu þannig að karleðli og kveneðli væri rakið til líffræðilegs mismunar 

kynjanna45 sem er þá tvíhyggjukenning þar sem ávallt væri fjallað um eðli kvenna í samhengi 

við eðli karla. Sundurgreining á milli karla og kvenna gerði það að verkum að þau séu 

andstæður sem hvort um sig sé fulltrúi ákveðinni eiginleika og hefur þar með ákveðnum 

hlutverkum að gegna sem sé í samræmi við kyn einstaklingsins. Aristóteles taldi að karlinn 

væri fulltrúi skynseminnar, menningar og hugar á meðan konan tengdist náttúrunni beint í 

gegnum líkamann og væri því tilfinningavera.46 Heimspekingarnir Hegel og Rousseau 

skilgreindu konur á svipaðan hátt á síðari hluta 18.aldar og fyrri hluta 19.aldar, þar sem þeir 

sögðu konur vera tilfinningastýrðari og líkamlega skilyrtari heldur en karla. Þeir tóku undir 

orð Aristótelesar um að tilfinningar væru sjúklegar kenndir eða ástríður og þar með mjög 

neikvæðar og beinlínis varasamar.47 Hegel skrifar í bók sinni um réttarheimspeki sem kom út 

1821: „Ef konur eru forysta ríkisstjórnar er ríkið í hættu, því konur breyta ekki samkvæmt 

almennum lögmálum, heldur samkvæmt tilviljanakenndum tilhneigingum og skoðunum“.48 

Líffræðilegt hlutkverk kvenna, ólíkt líffræðilegu hlutverki karla, er að ganga með börn og 

koma þeim í heiminn. Samfélagið tekur mið af því hlutverki á þann hátt að karlinn sé í raun 

viðmiðið eða staðallinn fyrir einstaklinginn í samfélaginu, og konan þar með frávik frá því.49 

Simone de Beavoir andmælti hinsvegar þessum eðlishyggjukenningum og sagði „maður 

fæðist ekki kona, heldur verður kona“50 og átti þar við áhrif samfélagsins á kynferðismótun 

einstaklinga. Það sé ekki líffræðilegt kyn sem veldur þeim kvenlegu gildum sem konur taka 

                                                      

 

 

 
45

 Sigríður Þorgeirsdóttir, Kvenna megin, 20-21. 
46

 Sama heimild, 21-22. 
47

 Sama heimild, 24. 
48

 Sama heimild, 27. Vitnað í Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts. 
(Berlin: In der Ricolaifchen Buchbandiung, 1821), 166. 
49

 Sigríður Þorgeirsdóttir, Kvenna megin, 22-23. 
50

 Simone de Beauvoir, The Second Sex. Þýðandi Howard M. Parshley. (New York: Vintage Books, 
1953), 267. 
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upp, heldur sé það mestmegnis mótað af samfélaginu. Í sambandi við það atriði að karlinn sé 

viðmiðið í samfélaginu bætir hún við að karlmenn þurfi síður að skilgreina sig á ákveðinn hátt 

í samfélaginu á meðan konur þurfi í sífellu að skilgreina sjálfa sig og sína stöðu, gagnvart 

sjálfri sér og öðrum 51 þ.e. hvernig þær séu frábrugðnar viðmiðinu, sem er karlinn. 

3.2.3 Nýir tímar – þriðja bylgja femínismans 

Þegar Kvennalistinn bauð fram í kosningum árið 1991 lagði hann til grundvallar stefnu sinni 

sameiginlega reynslu og menningu allra kvenna sem einkenndist m.a. af þáttum líkt og 

líffræðilegri sérstöðu og kvenlegri sjálfsmynd sem mótast hefði í aldanna rás. Það hefði leitt 

af sér annað verðmætamat og önnur lífsgildi en þau sem ríktu í veröld karla.52 Fyrir þessa 

stefnuskrá fékk Kvennalistinn á sig mikla gagnrýni þar sem óánægja ríkti með að 

Kvennalistinn legði áherslu á að konur væru öðruvísi en karlar, að þær væru siðferðilega 

sterkari og réttlátari að eðlisfari, og hefðu þar með mikið fram að færa í stjórnmálum. Sú 

reynsla að ganga með og ala upp barn hefði orðið á ný samnefnari fyrir kvennamenningu og 

fælt frá barnlausar konur. Það væri verið að steypa öllum konum í sama mótið og því hefta 

einstaklingsfrelsi þeirra, sem Kvennalistinn lagði upp með að berjast fyrir.53  

Það má segja að þessi gagnrýni á Kvennalistann í lok 20.aldar sé í beinu samhengi við nýja 

strauma í baráttu kvenna fyrir jafnrétti undir merkjum femínismans, en þeir stundum verið 

nefndir þriðja bylgja femínismans (e. third wave feminism). Með aukinni áherslu í 

samfélaginu á valfrelsi einstaklingsins til sköpunar sjálfsímyndar og fjölbreytileika ásamt 

hraðri þróun samskiptatækni var nýju stefnunni ætlað að sameina þær konur sem ákváðu að 

fara ekki hina hefðbundnu „kvennaleið“ í lífinu, þ.e. út frá líffræðilegum eiginleikum að 

eignast börn og í framhaldinu sjá um heimili, heldur mynda sterkt mótafl gagnvart fyrri 

hugmyndafræði um eðli kvenna og hlutverk þeirra í samfélaginu, sem enn hefur lifað góðu 

lífi sem arfleifð gamalla tíma.54 Mögulega hefði þróunin átt að vera sú að þessi aldagamla 

                                                      

 

 

 
51

 Sigríður Þorgeirsdóttir, Kvenna megin, 14.  
52

 Kvennalistinn, Stefnuskrá í landsmálum 1991, (Reykjavík: Kvennalistinn, 1991), 2. 
53

 Morgunblaðið, ”Er kvennabaráttan farin að kúga konur? [rafræn útgáfa]”, 11. ágúst, 1995. 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/216699/ (sótt 4. janúar 2012). 
54

 Jane Spencer, „Afterword: Feminist Waves,“ Í Third Wave Feminism: A Critical Exploration. 2. útg., 
ritstj. Stacy Gillis, Gillian Howie og Rebecca Munford. (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 298-
300. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/216699/
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hugmynd hefði dáið út með nýjum kynslóðum sem alin var upp af mæðrum er börðust fyrir 

réttindum sínum í samfélagi þar sem lagalegt jafnrétti kynjanna ríkir, en svo virðist vera að 

innbyggt sé í formgerð samfélagsins einhverskonar ferli sem viðheldur þessari undirokun 

kvenna. 

 

3.2.4 Áhrif fjölmiðla á kyngervi 

Þegar kyn barns kemur í ljós við fæðingu hefur samfélagið ákveðna lífsleið sem það skal 

frekar feta heldur en aðra. Strákunum er strax færður blár galli á meðan stelpunum er réttur 

bleikur og eftir því sem börnin eldast kemur frekar í ljós hversu miklu máli samfélagsleg gildi 

skipta í mótun kyngervis. Sérstök leikföng eru markaðssett fyrir hvort kynið fyrir sig, boltar 

fyrir ærslafulla stráka og dúkkur fyrir sætar stelpur, en einnig má sjá mismunandi 

fjölmiðlaefni sniðið að börnum af sitthvoru kyni þar sem áherslunar eru mjög ólíkar eftir því 

hvort um ræðir strákaefni eða stelpuefni.55 Í gegnum fjölmiðla einstaklingar táknmyndir, 

sögur af reynslum annarra og það efni sem við þurfum til þess að þeir geti mótað sína eigin 

sjálfsímynd, sameiginlega menningu og álit okkar á samfélaginu. Fjölmiðlar hafa mjög mikið 

að segja um hvernig einstaklingar samsama sig gagnvart öðrum, hvernig þeir sjá heiminn út á 

við, skilja hann og túlka, og að endingu hjálpa þeir einstaklingum til þess að finna sitt rétta 

hlutverk í samfélaginu. Fjölmiðlavaldið er mjög sterkt, og sem dæmi má nefna að nánast 

ómögulegt er að komast í gegnum heilan dag án þess að verða nokkurntíman var við 

fjölmiðlaefni einhversskonar. Stanslausar, og mögulega síendurteknar, birtingar fjölmiðla á 

ákveðnum hlutum hefur áhrif á einstaklinginn og þá sérstaklega yngstu kynslóðina. 

Fjölmiðlar hafa mikið mótunarvald gagnvart einstaklingum allt frá barnæsku þegar 

kynjamiðað fjölmiðlaefni birtist á síðum blaða og í ljósvakamiðlum sem leiðbeinir svo 

börnunum hvernig það á að haga sér samkvæmt kyni. Í fjölmiðlunum birtist, oftast nær, 
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einsleitt efni um kynjahugmyndir til hvors kyns fyrir sig þannig að einstaklingar fá staðlaðar 

hugmyndir um sjálfan sig og aðra.56 

3.2.5 Staðalímyndir karla og kvenna 

Í fjölmiðlum birtast oftar en ekki mjög staðlaðar ímyndir af konum og körlum. Sá staðall 

sem miðað er við er oftar en ekki mjög óraunhæfur og ekki í takt við raunveruleikann enda 

gengur hann út frá því að konur og karlar séu eðlislega ólík. Staðalímyndir eru mjög 

einfaldaðar lýsingar á sérstökum menningareinkennum sem í gegnum söguna hafa lifað sem 

kennimark ákveðinna hópa. Eftir þeim er fólk flokkað þar sem samfélagið gerir ráð fyrir að 

allir í tilteknum flokki hafi ákveðin, sameiginleg einkenni. Þar sem staðalímyndirnar eru oft á 

tíðum öfgafullar og einsleitar er hægt að segja að þær séu félagslegir fordómar gagnvart 

þessum hópum, og þá þeim einstaklingum sem til hans teljast. Þær birtast þegar viðtekin 

viðhorf eru útbreidd af stórum hluta samfélagsins gagnvart ákveðnum hópum þar sem fólki 

er lýst á ákveðinn hátt, til þeirra eru gerðar ákveðnar, ýktar kröfur um útlit, líðan, hegðun og 

svo framvegis, og gert ráð fyrir því fyrirfram að einstaklingur sem telst til tiltekins hóps hagi 

sér samkvæmt þessu.57 Staðalímyndir taka mið af því til hvaða hóps einstaklingurinn telst, en 

ekki hvernig persónuleiki hann er.58 

Með tilvísun í eðlishyggjukenningu Aristótelesar, sem fjallað var um að framan, er hægt 

að tala um eiginleika kvenna sem andstæðan pól við eiginleika karla. Táknfræðileg 

skilgreining á kvenleika (þ.e. sérstökum eiginleika kvenna) er sú að ef ekki væri fyrir 

karlmennsku, þá gæti hugtakið kvenleiki ekki verið til, en til hans telst það sem ekki telst vera 

karlmennska.59 Hugtökin kvenleiki/kvenlegt og karlmennska/karlmannlegt geta því ekki 

staðið ein og sér, enda sést ef allir karlmenn væru karlmannlegir og allar konur væru 

kvenlegar, engir karlmenn væru kvenlegir og engar konur væru karlmannlegar, væru 

hugtökin algjörlega óþörf, eflaust ekki til í orðaforðanum, þar sem munurinn innan hvors 
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kynjahóps fyrir sig væri enginn. Því væri nægilegt að benda réttilega á að annað væri kona og 

hitt væri karl.60 En staðalímyndir eru ekki byggðar á raunveruleikanum, og í honum skiptir 

kyngervið, þ.e. hvernig einstaklingur skilgreinir sjálfan sig, miklu máli. Á þann hátt getur 

karlmaður skilgreint sig sem kvenlegan eða konu, og öfugt, þar sem kynið hefur ekki bein 

áhrif á kyngervisvitund einstaklings.61  

Varla er þó hægt að fullyrða að einstaklingur hafi raunverulegt val þegar kemur að mótun 

sjálfsímyndar í stíl, hegðun og framkomu. Sumum foreldrum finnst það mikið áhyggjuefni ef 

sonur þeirra sækist eftir því að klæða sig í konuföt eða leika sér með leikföng sérstaklega 

markaðssett fyrir stúlkur. Ef sonurinn sýnir hegðun sem hægt væri að túlka sem „stelpulega“ 

er sú hegðun strax stimpluð sem óæskileg hegðun fyrir strák. Stelpulegur strákur er neikvætt 

og ógnandi hugtak, ógnandi á karlmennskuímyndina, á meðan strákaleg stelpa hefur sjaldan 

verið talið afskaplega neikvætt heldur öllu frekar jákvætt og hvetjandi.62   

Á þennan hátt birtist mjög augljós staðall sem rökstyður áðurnefnda hugmynd um að 

karlinn sé viðmiðið í samfélaginu. Það sem telst til karlmannlegra hluta er æðra kvenlegum 

hlutum, þ.e. konur geta tekið upp karlmannleg gildi og verið samþykktar í samfélaginu og 

mögulega fengið meiri virðingu fyrir vikið, en karlar verða að halda sig við það eðli sem þeim 

er ætlað samkvæmt samfélagslegum gildum sem felst í því að innleiða ekki í sjálfsímynd sína 

eitthvað sem tengt hefur verið við konur, og þá kvenleika, í fortíðinni. 

3.2.6 Hið kvenlega og hið karlmannlega 

Anthony Gramsci skoðaði stéttaskiptingu út frá menningarlega mismunandi þáttum og 

fann það út að ákveðnir hópar telja sig vera æðri öðrum í stigveldi samfélagsins, og hegða sér 

á þann hátt með því að undiroka aðra sem ekki falla í þennan „æðri“ hóp. Þetta 

ofurvald/forræði (e. hegemony) virðist standa ansi vel að vígi þar í samfélögum þar sem 

samræmi er á milli menningarlegra hugsjóna og valds og stofnanagerðar. Þetta má skoða 

nánar með tilliti til kyns og kynjamisréttis þar sem forræði karlmennskunnar (e. hegemonic 

masculinity) virðist ráða ríkjum í samfélagsgerð nútímans. Þetta birtist á mörgum sviðum, 
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m.a. eru karlar almennt séð betur launaðir fyrir sömu störf heldur en konur og þær 

starfsgreinar sem karlar eru meirihluti vinnuafls eru metnar til meiri virðingar heldur en þær 

starfsgreinar sem tengdar eru við konur. Þetta má einnig sjá með því að skoða efstu þrep í 

stjórn og valdsviði samfélagsins, þ.e. viðskiptasamfélaginu og stjórnmálum, en þar er 

kynjaumhverfið mjög einsleitt og fáar konur miðað við fjölda karlmanna. Karlmennskan er 

þar allsráðandi – ákveðni og stíf jakkaföt – og því erfitt fyrir konur, holdgervinga kvenleikans, 

og ekki síður „öðruvísi“ karlmenn er falla illa að staðalímynd karlmennskunnar, að ógna 

þessu núverandi valdakerfi og bjóða feðraveldinu byrginn.63 

Karlastéttin, og hlutir sem tengdir eru karlmennskunni, hafa í samfélaginu verið æðri 

kvennastéttinni, og því sem telst vera kvenlegt. Menningarlega valdasambandið í þessu máli 

byggist aðallega á yfirráðum ákveðinna hópa og undirokun annarra 64, eins og Sylvia Walby 

lýsti hér að framan. Konur eiga það sameiginlegt sem hópur að vera metnar og mismunað á 

grundvelli kynferðis síns, til dæmis ef litið er til launabilsins milli karla og kvenna,65 en karlar 

eru ekki síður metnir út frá kyni og þeim hegnt ef þeir standast ekki þær kröfur sem gerðar 

eru til þeirra með því að líkja þeim við konur í orðræðunni. Oft er ástæðan sú að þeir hafi 

ekki nægan líkamlegan styrk eða sýni of miklar tilfinningar og eru því uppnefndir „kellingar“ 

fyrir vikið.66  

 

3.3 Stjórnmál, feðraveldið og fjölmiðlaumræða. 

Eftir að íslenskar konur höfðu fengið áðurnefnd þingseturéttindi voru boðnir fram sérlistar 

kvenna til þings árin 1922 og 1926. Helsti tilgangur þeirra var að koma konum að á þingi og 

þar með sýna að konur myndu nýta þessi nýju réttindi sín. Áherslan fór fljótt að byggjast á 

sérstöðu kvenna meðal karla líkt og móðurhlutverkinu, sérstökum kostum þeirra við að sjá 

vandamál sem körlunum yfirsást og að þær hefðu önnur áhugamál en þorri karlkyns 
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þingmanna.67 Ingibjörg H. Bjarnason, forstöðukona Kvennaskólans í Reykjavík, var kjörin á 

þing sem fulltrúi kvennalista árið 1922 og sat á alþingi til ársins 1930. Hún var málsvari 

kvenna og kvennasamtaka þar sem hún beitti sér aðallega fyrir bættum hag þeirra er lægra 

settir voru í samfélagsstiganum. Hún talaði fyrir kvenfrelsi og síendurtók í ræðum sínum að 

konum væri fleira til lista lagt en að sinna börnum og búi, en þjóðfélagsandinn var á þá leið 

að konum væri ætlað að vera heima við, og reynt að spyrna gegn þeirri skoðun hennar að 

konur ættu mikið erindi út á opinberan vettvang.68 Ingibjörg fékk mikla gagnrýni á störf sín 

meðal annars í fréttablöðum og inni á þingi, en einnig lýstu ýmsar konur yfir óánægju með 

afstöðu hennar í mörgum málum. Nokkrar fleygar gagnrýnissetningar heyrðust frá Jónasi frá 

Hriflu þar sem hann sérstaklega gagnrýndi hennar málaflutning vegna þeirra staðreynda að 

hún væri farin að eldast og hefði ekki eignast nein börn „...sams konar ergelsi og öfund eins 

og kemur fram hjá konum sem eru farnar að eldast, en hafa engin afkvæmi eignazt,..“ en 

einnig talaði hann um að hún væri leiðinleg69 og hafði athugasemdir um útlit hennar. 

Ingibjörg lauk þingsetu sinni 1930 og lést haustið 1941, en þá var hennar minnst sem 

kvenskörungs og meðal annars skrifaði Jónas frá Hriflu minningarorð þar sem hann minntist 

hennar með mikilli virðingu.70 

Þrátt fyrir að hlutur kvenna í stjórnmálum fari vaxandi heldur sá vettvangur áfram að vera 

þétt setinn körlum. Hin karllægu gildi lenda ofan á þegar kemur að almennum skilningi á 

stjórnun og valdi og ákvarðanataka fer að miklu leyti fram í fjarveru kvenna. Þó svo að konur 

komist inn á alþingi og á lista flokkanna virðast þær eiga erfiðara með að komast í ákveðin 

sæti sem liggja ofar á valdaþrepunum. En það atriði sem helst er til trafala fyrir konur í 

stjórnmálum er stórt hlutverk fjölmiðla í kosningabaráttu. Fjölmiðlarnir birta oftar en ekki 

mjög staðlaðar myndir af stjórnmálakonum þar sem oft er dregin sú ályktun að 

kvenframbjóðandinn sé reynsluminni en karlkyns mótframbjóðendur hennar, hún viti meira 

um „mjúk“ málefni líkt og barnagæslu og félagslega málaflokka frekar en „hörð“ málefni eins 
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og efnahags- og samgöngumál. Litið er á stjórnmálakonuna sem umhyggjusama á meðan 

stjórnmálakarlinn er ákveðinn. Þar sem fjölmiðlar reyna að endurspegla hefbundin gildi og 

viðtekin viðhorf endurkastast ráðandi venjur og gildi frá samfélaginu, inn í gegnum 

fjölmiðilinn, og þaðan út til samfélagsins aftur sem meðtekur skilaboðin strax og viðheldur 

gildunum. Til viðbótar við að fjölmiðlarnir ganga oftar en ekki framhjá stjórnmálakonunum 

þegar við kemur alvarlegum og mikilvægum málaflokkum er einblínt á útlit þeirra og persónu 

frekar en þá málaflokka sem þær standa fyrir. Hluti af þessari staðalímynd 

stjórnmálakonunnar sem máluð er upp í fjölmiðlum er sú að hún er sögð búa yfir meira 

siðferði en stjórnmálakarlar. Því hefur hún ekki jafn mikinn rétt á því að gera mistök líkt og 

hann, og ef svo gerist mætir hún meiri dómhörku og fær harðari refsingu fyrir vikið. Þrátt 

fyrir þetta eru konur síður tilbúnar til að viðurkenna opinberlega að misrétti í fjölmiðlum hafi 

áhrif á þær persónulega. Kom í ljós í rannsókn sem gerð var í Bretlandi að fáar þingkonur 

vildu viðurkenna að fjölmiðlaumræða í aðdraganda kosninga hefði gert lítið úr þeim þrátt 

fyrir að beitt og óvægin gagnrýni á þær lægi fyrir í fjölmiðlum, sem var nokkuð á skjön við 

það mikilvæga hlutverk sem þær töldu fjölmiðla gegna og áhrif þeirra á lýðræðislega 

umræðu í samfélaginu.71 

3.3.1 Niðurstöður rannsóknar um fjölmiðlaumfjöllun kvenframbjóðenda 2003 

Í kosningabaráttunni 2003 gerði Hrafnhildur Ragnarsdóttir rannsókn við London School of 

Economics þar sem hún spurði íslenskar stjórnmálakonur spurningar tengdum upplifun 

þeirra á umfjöllun fjölmiðla um stjórnmálakonurnar sem í framboði voru. Meirihluti 

kvennanna taldi umfjöllun fjölmiðla um aðra kvenframbjóðendur ósanngjarna en lítill hluti 

þeirra taldi fjölmiðlaumfjöllun um þær sjálfar hafa verið ósanngjarna. Áhugavert var þó að 

þær konur sem fengu kosningu upplifðu fjölmiðlaumfjöllunina um sjálfa sig alls ekki 

ósanngjarna. Margar kvennana töluðu um muninn á umfjöllun um karl- og 

kvenframbjóðendur, meiri áhersla væri lögð á útlit kvennanna; klæðaburð, vaxtarlag og 

aldur, og hjúskaparstöðu þeirra þar sem karlar fengju síður spurningar um börn eða 
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barnleysi, tísku og hvernig gengi að samlaga stjórnmálin við fjölskyldulíf og heimili. Flestar 

kvennana töldu þessar spurningar fordómafullar og ýta undir staðalímyndir kynjanna. 

Notkun lýsingarorða var einnig allt önnur eftir því hvort stjórnmálakarl eða – kona var til 

umræðu. Þá virtist einnig vera sem karlarnir höfðu sterkara tengslanet sín á milli og það 

skilaði þeim betri fjölmiðlaumfjöllun sem og meiri stuðning innan síns flokks. Þegar kom að 

því að tala um málefnin kom í ljós að flestar tóku fram að konur væru frekar spurðar út í hin 

mjúku málefni, t.d. velferðarmál.72 

Á heildina litið voru svör kvennana í samræmi við þær kenningar um áherslu á útlit, 

hjúskaparstöðu og fjölskylduábyrgð stjórnmálakvenna sem áður hefur komið fram. 

 

 

3.4 Kynning á Bjarna Benediktssyni og Hönnu Birnu Kristjánsdóttur 

 

Bjarni Benediktsson er fæddur þann 26. janúar 1970 og var því á 42. aldursári þegar 

formannskosningar Sjálfstæðisflokksins fóru fram í nóvember 2011. Hann er uppalinn í 

Garðabænum en gekk í Menntaskólann í Reykjavík og útskrifaðist þaðan með stúdentspróf 

1989. Tveimur árum síðar, þá 21 árs, tók hann sæti í stjórn Hugins, félags ungra 

Sjálfstæðismanna í Garðabæ, og sat þar til ársins 1993.Hann nam lögfræði við Háskóla 

Íslands og í Þýskalandi, lauk LL.M.-gráðu (e. Master of Laws) í Miami í Bandaríkjunum 1997 

og hlaut ári síðar réttindi sem héraðsdómslögmaður á Íslandi. Þegar hann var kosinn á 

Alþingi fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins í suðvesturkjördæmi árið 2003  var hann starfandi sem 

lögmaður, og  hefur á þingsetutíma sínum sinnt mörgum nefndarstörfum. Þar ber helst að 

nefna störf innan allsherjarnefndar, fjárlaganefndar, efnahags- og skattanefndar og 

utanríkismálanefndar.73 Þar til hann var kosinn formaður Sjálfstæðisflokksins í mars 2009 var 

hann stórtækur í íslensku viðskiptalífi, en hann var til dæmis stjórnarformaður 
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olíufyrirtækisins N1 hf. og móðurfélags þess, BNT hf. Bjarni telst til Engeyjarættarinnar, en 

hún hefur verið umsvifamikil í stjórnmálum á Íslandi sem og í efnahagslífinu og er af mörgum 

talin ein ríkasta ætt á Íslandi. Af frændfólki hans þar má meðal annarra nefna Halldór 

Blöndal,74 fyrrverandi forseta Alþingis (1999-2005), ráðherra og þingmann 

Sjálfstæðisflokksins75 og Björn Bjarnason, fyrrum ráðherra Sjálfstæðisflokksins og son Bjarna 

Benediktssonar (1908 – 1970) sem var formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra 

Íslands.76 Bjarni er búsettur í Garðabænum með eiginkonu sinni Þóru Margréti (f. 1971) og 

eiga þau fjögur börn saman.77 

Hanna Birna er fædd og uppalin í Hafnarfirði, þann 12.október 1966. Hún er litlu eldri en 

Bjarni,  var 46 ára þegar áðurnefndar formannskosningar Sjálfstæðisflokksins fóru fram. Hún 

er með verslunarpróf frá Verslunarskóla Íslands og lauk stúdentsprófi við Kvennaskólann í 

Reykjavík árið 1986. Hanna Birna lauk BA prófi í stjórnamálafræði við Háskóla Íslands árið 

1991 og tveimur árum síðar útskrifast út frá Háskólanum í Edinborg með M.Sc gráðu í 

alþjóðlegum og evrópskum stjórnmálum. Við heimkomuna úr námi tekur hún að sér stöðu 

deildarsérfræðings í menntamálaráðuneytinu og tekur, árið 1995, sæti í stjórn Sambands 

ungra Sjálfstæðismanna ásamt því að verða framkvæmdastjóri þingflokks Sjálfstæðismanna á 

sama tíma. Frá 1999 til ársins 2006 gegndi hún starfi aðstoðarframkvæmdastjóra 

Sjálfstæðisflokksins. Hún fór inn í borgarpólitíkina í Reykjavík og hefur frá árinu 2002 verið 

borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, þar sem hún hefur á tímabili setið sem 

borgarstjóri og forseti borgarstjórnar. Hún er nú oddviti Sjálfstæðisflokksins í 

Reykjavíkurborg. Hanna Birna er gift Vilhjálmi Jens, heimspekingi, og eiga þau saman tvær 

dætur.78 
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Með því að bera saman æviágrip Hönnu Birnu og Bjarna má sjá mikil líkindi þeirra á milli. 

Þau eru á sama aldri, bæði menntuð frá Háskóla Íslands og erlendum háskóla, byrja ung í 

starfi Sjálfstæðisflokksins, eru bæði í hjónabandi og eiga börn. Stefnan sem þau tóku hvort 

um sig innan stjórnamálanna er þó aðeins frábrugðin hvor annarri, þar sem Hanna Birna 

færði sig í borgarmálin í Reykjavík og hefur öðlast sína reynslu þar, en Bjarni tók stefnuna 

fljótlega á Alþingi Íslendinga sem og í formannssæti Sjálfstæðisflokksins. Fyrir utan þennan 

reynslumun mætti segja að það væru helst tvö mjög aðgreinandi atriði þeirra á milli. Það 

fyrra er bakgrunnur þeirra með tilliti til forfeðra og ættar. Bjarni er með stóra ætt á bakvið 

sig sem hefur sterka stöðu innan Sjálfstæðisflokksins á meðan Hanna Birna stillti sér upp með 

hinum almenna borgara.79 Hið síðara aðgreinandi atriði er kyn þeirra. Hanna Birna er kona og 

Bjarni karl. 
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4 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar. Orðræðugreiningu verða 

gerð góð skil með útskýringum á hvernig hún var notuð við rannsóknina. Auk þess verður 

farið ítarlega í gegnum söfnun gagna og greiningu þeirra áður en úrvinnsla og niðurstöður 

eru birtar. 

4.1 Orðræðugreining og póststrúktúralísk nálgun 

Til þess að skilja samfélagið út frá póstrúktúralískri hugmyndafræði er mikilvægt að 

einblína ekki á opinberar reglur og lög sem í gildi eru eða stöðu einstaklinganna út frá hver 

öðrum, líkt og menntun, kyn eða kynþætti. Nálgunin gengur út á að að skilja hluti í 

samfélaginu út frá því umhverfi sem þeir þrífast í þar sem túlkun einstaklinga, menning og 

saga geta ekki verið slitin burt frá heildarmyndinni. Skilningurinn byggist á því að skilja og sjá 

samfélagið sem samhengi margra mismunandi samofinna þátta sem saman mynda heild.80  

Með orðræðugreiningunni er þessi heildarmynd skoðuð út frá tungumálinu með því að 

skoða sérstaklega merkingu og notkun ákveðinna orða í því samhengi sem þau eru sett fram. 

Þannig getur orðaval einstaklinga endurspeglað sýn þeirra á heiminn og hugmyndakerfi81, 

mögulega án þess að viðkomandi geri sér grein fyrir því, þar sem merkingin liggur oft dulin á 

milli línanna, í því sem ósagt er. Merking orðanna og orðræðunnar er næm fyrir samhengi og 

aðstæðum, eins og póststrúktúralisminn gefur til kynna, og er hún mótuð á meðan 

samskiptin eiga sér stað, með tilliti til þeirra ótal þátta sem að viðfangsefninu koma.82 

Tungumálið er ekki hlutlaus leið til þess að tjá sig heldur hlaðið lífsreynslu og túlkun 

einstaklingsins, sem á sama tíma hefur mótast af því samfélagi sem hann lifir í.83 

Með orðræðugreiningu eru það fjögur atriði sem helstu máli skipta. Sjálf orðræðan er 

lykilatriði auk þeirrar hugmyndar um gagnvirkt mótunarvald milli einstaklingsins og 
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tungumálsins. Orðræðan telst vera hluti af athöfnum einstaklinganna í samfélaginu og þá 

skiptir einnig máli að hún sé mælskufræðilega skipulögð (e. organized rhetorically) þannig að 

unnt sé að nota það til tjáskipta manna á milli. Franski fræðimaðurinn Michael Foucault taldi 

að orðræðan væri nátengd valdi og þekkingu sem yrði til þess að hún viðhéldi ákveðnum 

stöðlum í samfélaginu sem einstaklingar væru dæmdir út frá. Það væri samfélagslegt ferli 

sem allir væru þátttakendur í, meðvitað eða ómeðvitað, vegna þessara gagnvirku 

mótunaráhrifa milli einstaklingsins og tungumálsins.84 Út frá hugmyndum Aristótelesar um 

„eðli“ kvenna og sögu jafnréttisbaráttunnar má auðveldlega skilja útfærslu Foucaults á 

hugmyndum sínum um orðræðuna og valdið. Hann vill þar meina í krafti orðræðunnar 

viðhaldist undirokun kvenna í samfélagi nútímans85 enda í raun ekki mögulegt að losna 

undan hefðinni sem stækkaði í samræmi við samfélagslegar breytingar.86 

Önnur nálgun er sálfræðileg orðræðugreining. Þar er skoðað með hvaða hætti 

einstaklingarnir nota tungumálið til þess að lýsa og túlka eigið líf og þannig hægt að gera 

grein fyrir því hvernig einstaklingurinn lítur á eigin stöðu í samfélaginu.87 Í þeirri nálgun sést 

vel hvernig mismunandi félagsmótun, sem byrjar strax í æsku, hefur áhrif á hvort kynið fyrir 

sig í hegðun og sköpun sjálfsímyndar.88 Í því ljósi er mögulegt að greina hvort táknræn yfirráð 

karla í samfélaginu, og þar með orðræðunni, sjáist í orðræðu kvenna þegar þær tala um 

sjálfa sig, á þann hátt að ómeðvitað lýsi þær undirsátastöðu sinni í samfélaginu.89 Þetta 

kemur meðal annars fram í því þegar einstaklingar sverja fyrir ákveðnar skoðanir (e. 

disclaiming) áður en þeir lýsa síðan sinni skoðun. Með þessu er reynt að vernda eigin 

hagsmuni á sama tíma og málefnum er komið áleiðis til áheyrenda.90 
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Með fúkóskri orðræðugreiningu Foucaults, þar sem málfar og orðalag er skoðað, ásamt 

orðræðugreinandi sálfræði er hægt að sýna fram á það dulda vald sem leynist milli línanna í 

tungumálinu og viðheldur valdakerfi kynjanna. 
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5 Gagnasöfnun og greining gagna 

Orðræðan sem er greind  er í prentmiðlum og hliðstæðum netmiðlum síðustu þrjár 

vikurnar fyrir formannskosningu Sjálfstæðisflokksins, sem var þann 20. nóvember 2011. 

Þegar ákvörðun var tekin um hversu langt aftur átti að fara í að skoða fjölmiðlaumræðu um 

þau Hönnu Birnu og Bjarna, var ákveðið að miða við þann 30. október 2011. Ástæðurnar fyrir 

því voru einna helst þær að landsfundi Vinstri Grænna var þá nýlokið, og fjölmiðlar þar með 

farnir að beina athygli sinni að næsta landsfundi í röðinni, en ekki síður að Hanna Birna lýsti 

yfir framboði sínu á þeim degi. Þar sem bera átti saman umfjöllun í fjölmiðlum um Hönnu 

Birnu og Bjarna þótti það mikilvægt að einungis væru skoðaðar þær umræður þar sem ljóst 

var að þau öttu kappi hvort við annað. Ákveðið var að skoða eingöngu þá prentmiðla er 

teljast til fréttamiðla og einnig skipti máli að útbreiðsla þeirra næði til landsins í heild sinni, 

en ekki bundin við ákveðin svæði. Ekki var aðalatriði að þeim væri dreift á heimili ef hægt var 

að nálgast efnið á sama formi á internetinu. Því var tekin ákvörðun um að skoða 

Morgunblaðið, Fréttablaðið, DV og Fréttatímann91. 

Á internetinu var ákveðið að skoða helstu fréttamiðla sem tengdir eru prentmiðlunum, 

aðallega til þess að hafa einhvern samanburð á því hvort orðræðan birtist á annan hátt á 

prenti eða á netinu, þó sömu frétt sé að ræða. Internet-fréttamiðlarnir sem voru skoðaðir 

voru mbl.is, visir.is og dv.is. 

Til þess að skoða hvernig orðræða almennings birtist samhliða fréttaflutningi í 

almenningsrými á internetinu var ákveðið að skoða blogg og athugasemdir frá lesendum, ef 

einhver/jar voru, sem tengd voru fréttunum sem skoðaðar voru. Þeir netfréttamiðlar sem 

upp á þetta bjóða eru mbl.is og visir.is, en í ljósi nokkuð einhæfs notendahóps var ákveðið að 

skoða einnig umræður á spjallsvæðinu bland.is. Fleiri karlar en konur virðast nota 

bloggþjónustuna hjá mbl.is og en þar sem flestir notendur á spjallsvæðinu bland.is eru konur, 

jafnaðist kynjahlutfallið nokkuð vel. Vert ber minnast að greina mátti talsverðan mun milli 

notendahópanna miðlanna, en ekki verður greint frá því sérstaklega í þessari rannsókn. 
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Bæði í prentmiðlunum og fréttamiðlunum á internetinu var að finna innsendar greinar, 

hugleiðingar og pistla, sem féllu ekki fullkomlega að því að vera skrifað af faglegum 

blaðamanni, eins og lagt var upp með í flokki frétta og blaðagreina. Mat var lagt á hvort slík 

umfjöllun myndi falla undir fréttaflutning í fjölmiðlum eða skoðanaskipti fjölmiðlanotenda í 

almenningsrýminu. Vegna ritstjórnarstefnu þessara fjölmiðla, þar sem allt efni sem birtist  

undir merkjum þeirra fer í gegnum síju fjölmiðilsins, bæði yfirfarið og samþykkt fyrir birtingu, 

var ákveðið að þess háttar umfjallanir myndu falla í sama hóp og fréttaefni og greinar sem 

skrifaðar eru af blaðamönnum. Skilgreiningin á umræðunni í almenningsrýminu væri þá sú 

að umfjöllunin væri undir engum kringumstæðum ritskoðuð eða yfirfarin af æðra valdi fyrir 

birtingu og endurspeglaði orðræðan þá eingöngu sýn þess sem skrifaði. 

Byrjað var á því að fletta í gegnum alla prentmiðlana og taka út þær greinar og fréttir frá 

er fjölluðu um Bjarna og Hönnu Birnu. Einungis þær greinar er fjölluðu um þau í beinu 

samhengi við formannskjörið voru teknar til greiningar. Við gagnasöfnun á fréttamiðlunum á 

internetinu voru leitarvélar miðlana sjálfra notaðar en auk þess google.is. Leitarorðin sem 

slegin voru inn voru: 

 Formannskosningar Sjálfstæðisflokksins 

 Sjálfstæðisflokkurinn  

 Formaður 

 Bjarni Benediktsson 

 Bjarni Ben 

 Hanna Birna Kristjánsdóttir 

 Hanna Birna 

Þar sem tvö eða fleiri orð stóðu saman var leitað af þeim bæði með og án gæsalappa auk 

þess sem leitað var að hverju orði og orðapari í öllum föllum. Við notkun á leitarvélinni 

google.is var nafni á fjölmiðlinum bætt við leitina, t.d. ef leita átti á bland.is eftir 

spjallþráðum um Hönnu Birnu var stimplað inn: „Hanna Birna“ bland.is. Sama verklag um 

efnistök fréttanna og pistlanna var viðhaft líkt og með prentmiðlana. Þegar upp komu fréttir 

á visi.is og dv.is voru athugasemdir og blogg tengd fréttunum skoðuð og tekin til hliðar þau 

atriði sem þóttu koma málinu við. Þegar spjallþræðir á bland.is voru skoðaðir var þeim flett 

tilbaka í tímaröð og allir spjallþræðir skoðaðir er innihéldu skoðanir notendanna á Hönnu 

Birnu og Bjarna þar sem leitarvélin á síðunni virkaði ekki. 
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Eftir að öllum gögnum hafði verið safnað saman var farið yfir hverja 

frétt/blogg/athugasemd fyrir sig og mat lagt á hvort í henni mætti greina kynjaða orðræðu 

samkvæmt þeim kenningum og hugmyndum sem lagðar hafa verið fram hér að framan. Þeim 

ummælum sem, samkvæmt mati rannsakanda, höfðu að geyma kynjaða orðræðu var að 

lokum skipt niður í þemaskipta flokka og þeir skilgreindir hver fyrir sig. Ummælum sem 

safnað var frá notendum fjölmiðlanna úr athugasemdum, bloggum og umræðum var sett í 

sér flokk. 
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6 Úrvinnsla og niðurstöður orðræðugreiningar 

Orðræðan var flokkuð í þrjá flokka út frá eðli þeirra hugmynda sem þar komu fram, en 

hver flokkur var síðan greindur í nokkra undirflokka. 

6.1 Ytri aðstæður og líffræðilegt kyn. 

Hér var orðræðan skoðuð út frá málefnum og ytri aðstæðum sem snertu staðreyndir um 

einstaklingana og formgerð samfélagsins. Orðræða sem beindist að kyni formannsefnanna, 

stefnumálum þeirra, tengslaneti og aðkomu fjölmiðla. 

6.1.1 Reynsla og reynsluleysi 

Eins og áður hefur verið skýrt frá er ákveðinn munur á reynslu Hönnu Birnu og Bjarna í 

stjórnmálum, en einnig að oft er gert minna úr reynslu kvenna heldur en karla auk þess sem 

henni er lýst á annan hátt. Þetta kristallast í umræðunni um það hvor frambjóðandinn er 

betur til þess fallinn að setjast í formannssæti Sjálfstæðisflokksins. Agnes Bragadóttir lýsir því 

svo í fylgiriti Morgunblaðsins, Sunnudagsmogganum, þann 6. nóvember: 

Það verður ekki frá Bjarna Benediktssyni tekið að hann hefur leitt flokkinn á þeim 
tíma sem hann hefur verið að komasta aftur í meðalfylgi margra áratuga eftir rosalegt 
hrun, en Hanna Birna getur alls ekki skreytt sig með slíkum tölum. Hún hefur gert 
marga góða hluti í Reykjavíkurborg, þótt lítið hafi sést og heyst til hennar síðan 
Gnarrinn skelfilegi tók við sem borgarstjóri. En Hanna Birna hefur ekki lokið verki sínu 
í þágu Reykvíkinga.... Hún ætlaði ekki að hætta við hálfklárað verk.

92
 

 

Á mörgum stöðum var sagt að „hann hefði bæði sýnt sig og sannað“ en að lítið hefði borið 

á Hönnu Birnu í borgarmálunum á sama tíma. Þegar rætt er um reynsluna sem gerir 

formannsefnin frambærileg í stöðuna er í Bjarna tilfelli skýrt frá þeirri reynslu sem Bjarni 

hefur öðlast á formannstíð sinni með beinar tilvitnanir í ákveðin mál. Þegar talað er um 

reynslu Hönnu Birnu er yfirleitt rætt við samstarfsmenn hennar um persónulega reynslu af 

því að vinna með henni, en ekki með skírskotun í afrek hennar. Sveinn H. Skúlason útskýrði 

hvers vegna hann ætlaði að kjósa Hönnu Birnu með þessum orðum: 
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 Agnes Bragadóttir, ”Höldum okkur við staðreyndir,” Sunnudagsmogginn (fylgirit Morgunblaðsins 

á sunnudögum), 6 nóvember.2011, 10. 
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Ég hef unnið með Hönnu Biru í nær 15 ár,... Nánust samvinna okkar hefur verið 
síðustu tvö ár. Ég hef fylgst með [henni] breytast og þroskast í að vera í dag 
glæsilegur foringi með einstaka persónutöfra. Ég hef fylgst með henni stjórna hópi 
sem getur verið nokkur baldinn.... Hanna Birna [er] fæddur leiðtogi, ... [Hún er] ætíð 
sjálfri sér samkvæm.

93
 

 

Aðrir vönduðu henni ekki kveðjurnar sökum reynsluleysis í landsmálunum: 

 

Hönnu Birnu skortir vissulega vettvang til að tala máli flokksins þar sem hún er ekki 
einu sinni varaþingmaður og enn er langt í næstu kosningar til Alþingis. Það væri því 
algjörlega sögulegt ef frambjóðandi utan þingflokks, sem jafnframt er kona, sigraði 
sitjandi formann.

94
 [Undirstrikanir eru mínar]. 

 

Undirstrikuðu orðin eru til þess fallin að leggja áherslu á valda- og reynsluleysi hennar, 

samanborið við karlinn sem sé staðallinn í samfélaginu. Það sé ekki einungis nóg að hún sé 

reynslulítil og standi utan við þingflokkinn, heldur er hún kona í þokkabót og það sé karlinum 

til minnkunar að tapa fyrir henni. 

 

6.1.2 Konur með konum 

Eins og kemur fram í ágripi af ferli Ingibjargar H. Bjarnasonar var hún gagnrýnd fyrir að 

vera ekki eingöngu málsvari kvenna, en svipað stef kemur fyrir í stefnuskrá Kvennalistans 

1991, þegar önnur bylgja femínismans var að líða undir lok. Þær þrjár vikur sem greiningin 

náði yfir komu reglulega fram getgátur um hverjir í þingflokki Sjálfstæðisflokksins fylktu liði 

bakvið hvorn frambjóðandann fyrir sig. Margir karlanna stóðu þétt við bakið á Bjarna, en 

erfiðara virtist fyrir konurnar að stíga fram með opinbera stuðningsyfirlýsingu. Það sé þá 

betra að segja ekki frá afstöðunni frekar en að vera gagnrýnd fyrir að styðja frambjóðanda 

gagngert útaf kyni, sem konur hafa lent í vegna þess að þær styðja aðra konu, eða öfugt, að 

þær fá gagnrýni á sig fyrir að styðja ekki kynsystur sína. 

Gert var mikið úr því að það væri ákveðinn áhrifakjarni innan Sjálfstæðisflokksins, einungis 

skipaður konum, er nefnist Primaverurnar. Nafngiftin sé komin til vegna þess að þarna voru 

konur sem hittust reglulega á veitingastaðnum La Primavera. Í staðinn fyrir að kenna þær við 
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 Sveinn H. Skúlason, „Hvers vegna kýs ég Hönnu Birnu?”, Morgunblaðið 18. nóvember 2011., 20. 
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ákvðin gildi eða sjónarmið, er gert úr þeim einskonar saumaklúbbur, þar sem þær hittast á 

veitingastað og slúðra.95 Þegar leitast var eftir upplýsingum frá Þorgerði Katrínu um hvern 

hún hyggðist styðja í formannskjörinu svaraði hún: 

[Ég er] búin að segja þeim báðum að [ég] muni ekki taka opinbera afstöðu. Í öðru 
lagi er Hanna Birna vinkona mín sem mér þykir vænt um en ekki síður hitt að ég hef 
unnið með Bjarna og mér þykir hann einstaklega góður maður og ég vil bara ekki út 
á við taka afstöðu til þeirra.

96
 

 

Vel sést einnig á þessu dæmi hvernig fólk samsamaði sig með frambjóðendum, en líklegra 

var (eins og með reynsluna) að talað var um persónuleg kynni af Hönnu Birnu. 

Oft var talað um kyn Hönnu Birnu og að það væri mjög gott að fá konu sem formann 

Sjálfstæðisflokksins þó svo að Hanna Birna sjálf vildi ekki mikið gera úr því að hún hefði 

eitthvað meira fram að færa á grundvelli þess. 

 

6.1.3 Fjölskylda og ætt 

Mikið er talað um ætt Bjarna, en eins og fyrr segir, hefur hún verið stórtæk á sviðum 

stjórnmála og atvinnulífs. Af honum er oft dregin upp sú mynd að hann standi fyrir auðvaldið 

á meðan Hanna Birna sér alþýðumanneskjan. Þetta endurspeglast vel í orðræðunni þar sem 

hún talar mikið um almannahag, almenning og íslensku þjóðina á meðan hann notar frekar 

sterkar orðasamsetningar eins og „við Íslendingar“. Það kemur samt bersýnilega í ljós að stór 

ætt Bjarna er ekki honum til framdráttar þar sem hann er kallaður „elítisti“, 

„forréttindamaðurinn, „hrunkvöðullinn“ og „Engeyjarættarprinsinn úr Garðabænum“97 á 

síðum sumar blaðanna. 

Hún stillir sér upp sem hreinni alþýðumanneskju sem hugsi fyrst og frems um 
almannahag á móti spilltum sérhyggjumanni úr Garðabæ sem meðal annars er með 
sjálft hrunið á samviskunni.

98
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En það er ekki bara alþýðumanneskjan Hanna Birna sem fjölmiðlar keppast við að sýna. 

Þegar hún er kynnt til sögunnar sem mótframbjóðandi Bjarna er tekið stórt viðtal við hana 

þar sem staða hennar í samfélaginu er tengd við gamlar feðraveldishugsjónir, líkt og 

Ingibjörg H. Bjarnason glímdi við. Þar er henni lýst sem „mikilli forystukonu sem einnig er 

heimakær, tveggja barna móðir í Fossvoginum sem þurfti að íhuga hvaða áhrif framboð hefði 

á fjölskylduna“99 Í þessu má sjá mikla kynjaða orðræðu þar sem kemur m.a. fram að „...vegna 

annríkis í vinnunni hafi ýmsir þættir heimilisins á borð við eldamennsku verið frekar í 

höndum Vilhjálms“100, sem er eiginmaður hennar. Greina má þetta á þann hátt að ef það 

væri ekki svo mikið annríki í vinnunni þá hefðu þessi verkefni líklegast verið á hennar könnu, 

sem er í samræmi við þær feðraveldishugsjónir að heimilishald sé í sjálfskipuðum höndum 

konunnar. Eiginmaðurinn er spurður hvort allt „vesenið“101 sem fylgir því að vera 

stjórnmálamaður hafi mikil áhrif á Hönnu Birnu, en með því fæst hugmynd, sem keimlík er 

hugmyndum Russeou og Hegel, um að konur séu miklar tilfinningaverur og eiga þar með 

erfiðara að standast það álag sem fylgir stjórnmálum. Auk þess gefur viðtalið þá tilfinningu 

að konur eigi erfitt með að eiga starfsframa sem krefst mikillar vinnu og fjarveru frá 

fjölskyldu og heimili. Lýsingar eins og „vönduð og gegnheil manneskja“, „heimakær en 

félagslynd“, „hún lætur ekki pólitískar deilur verða persónulegar“ og „hún ígrundar alltaf vel 

ákvarðanir áður en þær eru framkvæmdar“ segja að hún sé í raun mannleg og viðkvæm 

frekar en ískaldur pólitíkus. „Vilhjálmur vill meina að Hanna Birna beiti miklu frekar rökfestu 

en yfirgangi og frekju“102 en í þeirri setningu er það hrakið að Hanna Birna sé staðalímynd 

stjórnmálakonunnar sem sé kaldlynd og noti yfirgang og frekju til þess að komast sér áfram. 

Lenskan virðist því vera sú að reyna að sýna stjórnmálakonuna, sem starfar í karlaveröld, í 

sem móðurlegustu ljósi og þannig höfða til kjósenda. Áhrifin eru þó oftar en ekki í fullkomnu 

samræmi við kenningar Foucaults um að birtingarmynd stjórnmálakonunnar viðhaldi  
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undirokun kvenna á þann hátt að viðtekin viðhorf séu þau að æskilegast sé talið, og best fyrir 

fjölskylduna, að konan taki ekki að sér of mikla ábyrgð utan þess í formi atvinnu. 

Þær umfjallanir um Bjarna sem birtust í fjölmiðlum þessar þrjár vikur fyrir kosningar voru 

á engan hátt sambærilegar því sem var í þessu ákveðna viðtali þar sem hann var ávallt 

sýndur sem stjórnmálamaður á framabraut, með sjálfbæra fjölskyldu í Garðabænum. 

 

6.1.4 Stefnumál 

Sá munur sem fram kemur í stefnumálunum er talsverður, en þar talar Hanna Birna um 

mikilvægi þess að vinna saman að málefnum til þess að komast að niðurstöðu. „Samvinna“ 

er þar lykilorðið og en einnig vill hún beita sér fyrir því að bæta stöðu heimilanna og reka 

öflugt velferðarkerfi.103 Hún talar sjálf um mikilvægi þess að: 

...berjast fyrir bættum hag fjölskyldanna í landinu ... Það er ekki sanngjarnt að 
hvetja almenning til að grípa í síðasta hálmstráið og skila lyklunum að heimilum 
sínum þegar aðrir fá milljarða afskrifaða en halda stóru lyklakippunum“.

104
 

 

Bjarni notar lýsingarorðin einfaldar, róttækar, forystumenn og ítarlegar til þess að koma 

sínum stefnumálum til skila. „Með tillögum í efnahagsmálum skerum við Sjálfstæðismenn 

upp herör gegn stöðnun og afturhaldi vinstri stjórnarinnar ... við ætlum ekki bara að nýta 

tækifærin heldur eignast þau“.105 Mikill munur sést á því hvernig þau koma stefnumálunum á 

framfæri, Hanna Birna nálgast kjósendur með því að rétta fram læknandi hjálparhönd á 

meðan Bjarni ýtir undir kappsemi og metnað fyrir persónulegum sigrum á einkasviðinu. 
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6.1.5 Karlarnir á bakvið tjöldin 

„Hanna Birna átti tæplega annarra kosta völ [en að fara í framboð]. ... Hershöfðingi 
Hönnu Birnu er Kjartan Gunnarsson sem kalla má pólitískan föður hennar. ... 
Kjartan mun vera hugmyndafræðingurinn á bakvið framboð Hönnu Birnu. ... Bjarni 
getur ekki slakað á vitandi af Kjartani á hliðarlínunni. ...Björn Bjarnason, náfrændi 
Bjarna, er talinn standa á bakvið Hönnu Birnu. ... Þau [Hanna Birna og Björn] hafa 
átt náin samskipti síðustu árin og Björn hafi hvatt hana dyggilega til að byrja með. ... 
Björn tekur hlýðni fram yfir frændsemi, þess vegna er hann hrifnari af Hönnu Birnu 
heldur en Bjarna frænda sínum. Hún hlýddi honum en hann ekki.

106
 

 

Mikið var skrifað um að Hanna Birna hafi ekki af sínu eigin frumkvæði ákveðið að fara í 

framboð, heldur væru sterkir aðilar innan Sjálfstæðisflokksins sem hefðu skipað henni fram 

gegnt Bjarna. Í þessari umræðu er henni lýst sem óöruggri og ósjálfstæðri strengjabrúðu sem 

lætur vel af stjórn karlanna bakvið tjöldin. Valdaójafnvægið sem birtist í þessari orðræðu er 

enn og aftur, að konan geti ekki staðið sjálf í stjórnmálum. Hún er með karla á bakvið sig sem 

stjórni henni, kenni henni hvernig hún á að vera, auk þess sem Bjarni óttast ekki Hönnu Birnu 

sjálfa heldur karlinn að baki henni.107 

 

6.2 Fúkósk orðræðugreining 

Hér voru dregnir saman þeir flokkar sem endurspegluðu hvernig orðnotkuninni sjálfri er 

beitt og hvernig kvenlegum og karllægum gildum er beitt. 

6.2.1 Sjálfstæðismenn og Sjálfstæðisfólk 

Tungumálið og orðræðan miðast út frá því að karlinn sé viðmiðið. Þannig er talað um 

stjórnmálamann, Sjálfstæðismenn, flugmann og ráðherra ásamt því að orð líkt og forseti og 

læknir, eru í karlkyni. Konur sem gegna þessum stöðum nota þau heiti til jafns við karla, þ.e. 

þegar talað erum stjórnmálamenn á það bæði við konur og karla, en þegar kemur að 

starfsheitum sem sniðin eru að kvenkyni er þeim breytt ef karl tekur við þeirri stöðu. Þannig 

                                                      

 

 

 

106
 Fréttatíminn, „Þriðji slagur Bjarna á þremur arum,” 4.-6. nóvember 2011, 14. 

107
 Sama heimild, 14. 



  

38 

eru karlar sem vinna sem flugfreyjur nefndir flugþjónar og starfsheitið hjúkrunarfræðingur 

hefur leyst hjúkrunarkonuna af hólmi.108 

Mikið er rætt um Sjálfstæðismenn þessar þrjár vikur fyrir kosningarnar en svo virðist vera 

að kyn Hönnu Birnu hafi haft áhrif á marga þar sem mun oftar var rætt um Sjálfstæðisfólk 

þegar hún átti í hlut. Þar talaði hún til dæmis sjálf um að hún ætlaði að ferðast um landið og 

eiga fundi með Sjálfstæðisfólki í öllum kjördæmum.109 [Undirstrikanir eru mínar]. 

6.2.2 Víkingaöldin og sjómennskan 

Kristján Þór Júlíusson sagðist hafa munstrað sig í áhöfn Bjarna þegar hann var 
kjörinn formaður á sínum tíma og sé þar enn. Árni Johnsen sagði að ekki væri 
heppilegt að skipta um hest í miðri á.

110
 

 

Miklar vísanir má finna í svið sem tengd voru á gömlum tímum hinu karllæga veldi. 

Skírskotanir í sjómennsku eru algengar, eins og sjá má á ummælum Kristjáns, en einnig er 

algengt að talað sé um Bjarna sem skipstjóra. 

Bjarni tók að sér að leiða flokkinn á erfiðasta tímapunkti í sögu hans og hefur tekist 
ágætlega að stýra honum í þeim ólgusjó sem hertók samfélagið.

111
 

 

Óalgengt var að konur réru til sjós og því er þetta mjög staðföst vísun í karlaveldi fyrri 

tíma. Þessi orðræða er miklu oftar notuð þegar vísað er í orð karlmanna þar sem þeir tala um 

Bjarna.  

Annað stef má finna um orðræðu sem tengir gamla karlaveldistíma við 

stjórnmálaumræðu samtímans, en það eru skírskotanir í víkingatímann. Talað er um baráttu, 

með kjark að vopni, að taka slaginn, að berjast, til sigurs, innvígðir Sjálfstæðismenn112 og að 

skera upp herör gagnvart mótafli.113 
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“… Undir forystu Bjarna Benediktssonar hefur Sjálfstæðisflokkurinn náð vopnum sínum að 

nýju.”114 

Mun oftar er orðið vopn notað þegar Bjarni á í hlut, en barátta og slagur virðist eiga við þau 

bæði. Þar birtist kannski sú kynjaða orðræða að slagur á milli konu og karls er líklegri í hugum 

lesenda til þess að enda á einn veg. 

Hanna Birna fjarlægir sig sjálf frá karllægum gildum í einni grein, þar sem hún talar um að 

vera ekki með jakkafataklædda liðssveit opinberra embættismanna sem ganga um 

samfélagið og leita uppi svikara til þess að laga ástandið í landinu enda miklu frekar 

samvinnumanneskja eins og áður hefur komið fram. 

Á einum stað var gert lítið úr stefnumálum hennar með því að barngera áherslur hennar: 

Okkur virðist sem um er að ræða samvinnu við pólitíska andstæðinga og sú fallega 
hugsun að öll dýrin í skóginum eiga að vera vinir.

115
 [Undirstrikun er mín] 

 

Með vísun í ævintýrið Dýrin í Hálsaskógi er verið að segja að Hanna Birna sé óraunhæf 

draumóramanneskja á meðan Bjarni er alvöru stjórnmálamaður sem hefur það sem til þarf, 

og neðar í greininni nota þeir orðin vopn og kjarkur.116 
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6.3 Orðræðugreinandi sálfræði 

Í þessum kafla er aðallega horft á hvernig sjálfsímynd formannsefnanna birtist í gegnum 

þeirra eigin tjáningu. 

 

6.3.1 Sjálfsímyndin 

Ég tel mig eiga góða möguleika ... ég hef fengið mikla hvatningu og stuðning.
117

 

Ég hef verið hvött til að taka þær áherslur inn í landsmálin og hika ekki þegar ég 

fullyrði....
118

 

Ég hef auðvitað fengið mikla hvatningu til þess að gefa kost á mér, þess vegna 
ákveð ég að gera þetta núna.

119
 

 

Til þess að vernda eigin hagsmuni felur Hanna Birna sig hér bakvið þá einstaklinga sem 

hvöttu hana til þess að fara í framboð. Hún talar mikið um það hvað Sjálfstæðisflokkurinn 

eigi að gera og þá aðallega mikilvægi þess að fólkið innan hans móti stefnuna sem hún sjái 

svo um að leiða. Yfirleitt talar hún ekki um sjálfa sig beint, þ.e. „ég ætla“, „ég mun“ eða „mér 

finnst“ heldur nánast alltaf í gegnum baklandið sitt, sem er stuðningsfólkið og flokkurinn.  

Orðræðan hjá Bjarna er mun sterkari, þar sem hann talar nánast alltaf út frá eigin 

sannfæringu þar sem hann sjálfur er gerandinn. Í sambandi við fylgisaukningu flokksins frá 

því að hann tók við honum segir hann „þetta er sannarlega mikill árangur. Af honum er ég 

stoltur.120“ og eftir að hann lýsir yfir áhuga sínum til að leiða flokkinn áfram bætir hann við 

„Ég mun hvergi draga af mér. Því heiti ég ykkur“.121 

Vissulega er orðræða Bjarna mun sterkari og sýnir miklu meira öryggi heldur en Hanna 

Birna sem finnst hún þurfa að réttlæta gjörðir sínar, mögulega gagnvart sjálfri sér og öðrum, 

til þess að virka sterkari. 
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Í ljósi þess hvernig orð- og umræðan í fjölmiðlum er um konur í stjórnmálum, þar sem 

minna er gert úr reynslu þeirra, sýnt fram á að þær taki framann fram yfir fjölskylduna og 

málefnum þeirra gefinn minni gaumur er mjög líklegt að hún reyni því að sýna almenningi að 

hún sé að gera rétt og það sé hægt að treysta henni. 

 

6.4 Orðræðan í almenningsrýminu 

Í opinni umræðu á internetinu voru aðrar áherslur í kynjaðri orðræðu heldur en í 

umfjöllun hefðbundinna fjömiðla. Nokkur orð voru algengari en önnur. Í umræðum um 

Hönnu Birnu var algengasta orðið sem notað var yfir hana „frekja“ eða „frek“ og kom það 

ansi oft fyrir. Margar athugasemdir voru gerðar um útlit hennar, flestar þeirra þess efnis að 

hún liti vel út, en á mjög kynjaðan hátt, eins og sjá má hér: 

...Ég sé bara ekkert við hana umfram Bjarna annað en að hún er girnilegri rúmfélagi 
en hann.

122
 

 

 Þannig birtist viðtekin hefð að einblína á útlit kvenna og gera athugasemdir við það til 

þess að láta í ljós hvað það er sem skiptir máli í fari kvenna. Í þessu tilfelli er hún einnig sögð 

vera frek, sem segir enn fremur að erfiðara er fyrir konur að komast áfram í stjórnmálum þar 

sem takmarkaður áhugi er fyrir að hlusta það sem þær hafa að segja. Oft er talað um kyn 

hennar, og að konur eigi að flykkjast á bakvið hana til þess að styðja konu í valdasæti í 

Sjálfstæðisflokknum, sem er í samræmi við þau skilaboð sem orðræða 

fjölmiðlaumfjöllunarinnar gaf. Í nokkur skipti var orðinu blessunin hnýtt aftan við 

athugasemdina sem hægt er að túlka sem ákveðin vorkunn á þann hátt að hún sé ekki tekin 

alvarlega til móts við karlkyns stjórnmálamenn. Margir hrósuðu henni, fannst framboð 

hennar bera merki um nýja tíma og hvöttu hana áfram, sem er mun jákvæðari umfjöllun en 

hún fékk í hefðbundnum fjölmiðlum. 

Orðræðan í almenningsrýminu um Bjarna var mun ólíkari fjölmiðlaumfjölluninni heldur en 

munurinn var hjá Hönnu Birnu. Nánast allar athugasemdir hans sneru að útliti hans og/eða 
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ætt hans og baklandi. Fólk var almennt ekki sammála um hvort hann væri myndarlegur eða 

ekki, og skiptist á skoðunum um útlit hans, en flestir gerðu það í mikilli hæðni og fyrirlitningu 

þar sem hann hafði þann 9.nóvember farið í viðtal í Smartland Morgunblaðsins, þar sem 

hann talaði um hvernig hann héldi sér í formi, hvaða hárvörur hann notaði og deildi meðal 

annars ráðum til lesenda um hvernig ætti að líta vel út123.  

Bjarni Ben er myndarlegur, hæfileikalaus, veikgeðja maður að mínu viti og ætti 
frekar að gerast model hjá tískuljósmyndara.

124 

 

Athugasemdir tengdar útliti hans og umhirðu þess, þó svo í þeim komi fram að hann sé 

myndarlegur, eru ekki endilega jákvæðar þar sem  hægt er að tengja umhirðu útlits við hið 

kvenlega. 

Bjarni Ben hefur sannað að hann er meira en bara stuttbuxnadrengur sem fæddist 
með silfurskeið í munni. Það vita allir að Hanna Birna er skörungur, frekjuhundur, 
sem allir virða ... þau eru bæði góðir formenn.

125 

 

Athugasemdir voru margar hverjar hatrammar, settar farm af reiðum lesendum, en hægt 

er að setja það í samhengi við þátttöku hans í Sjálfstæðisflokknum áður en efnahagshrunið 

varð árið 2008. 
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7 Lokaorð. 

Rauðan þráð má greina í umfjöllun prentmiðla og fréttamiðla á internetinu þar sem 

táknmyndir, orðræða og framsetning efnisins ýta undir styrk karllægra gilda á kostnað 

kvenlegra. Það sést bersýnilega á orðræðunni, með vísanir í styrjaldir víkinga og sjómennsku,  

að Hanna Birna er stödd í karlaveröld stjórnmálanna þar sem hún virkar óörugg og villt og 

fær gagnrýni á sig vegna þess á meðan Bjarni fær mestmegnis gagnrýni vegna fyrri ákvarðana 

og starfa. Bjarni fær þó einnig gagnrýni í opna almenningsrýminu á internetinu fyrir að vera 

ekki nógu karlmannlegur, þ.e. Hanna Birna er gagnrýnd á grundvelli líffræðilegs kyns hennar 

á meðan Bjarni hefur áunnið sér sömu gagnrýni, á útlit og hegðun, vegna kvenlegra gilda. 

Hann er þar af leiðandi ekki að standa undir þeim væntingum sem gerðar eru til karlkyns 

stjórnmálamanna á grundvelli valdakerfis feðraveldisins. Sjá má í orðræðunni að hún halli 

bæði á kyn og kyngervi, en þegar kyngervið á í hlut þá skiptir ekki öllu máli hvort sá 

einstaklingur er kona eða karl. Í ljós kemur að umhverfi stjórnmálanna er kannski enn 

kynjaðra en það lítur út fyrir að vera, þ.e. konur eiga erfitt uppdráttar vegna kyns, en karlar 

sem bera með sér ákveðin kvenleg gildi geta einnig rekist á hindranir. 

Þegar bornar eru saman orðræðugreiningar fjölmiðlanna sem teknir voru fyrir og 

niðurstöður orðræðugreiningar almenningsrýmisins í netheimum má sjá að mun grófari 

ummæli, sem tengjast ekki málefnunum beint heldur kyni og kyngervi, þrífast þar góðu lífi. Ef 

í fjölmiðlum birtast gildi raunveruleikans, sem fjölmiðlanotendur meðtaka og viðhalda með 

samskiptum sín á milli þannig að þau rati því næst aftur í gegnum fjölmiðlana og út í 

samfélagið aftur, þá er möguleiki á því að opnu almenningsrýmin á internetinu endurspegli 

það sem hægt er að lesa á milli línanna. Þegar orðræðan þar endurspeglar þá kynjuðu 

orðræðu fjölmiðla, á mun grófari hátt með tilheyrandi hlutgervingu og fúkyrðum, þá er 

líklegt að þar séum við komin með þá túlkun og þann skilning sem fjölmiðlanotendur lesa á 

milli línanna þegar þeir lesa fréttir í fjölmiðlum. Það dulda samfélagslega valdakerfi hins 

karllæga er því orðið sýnilegt í orðum í opna almenningsrýminu á internetinu eftir áratuga 

mötun á dulinni, kynjaðri orðræðu í fjölmiðlum. Þó svo að hún hafi verið til staðar í 

samfélaginu er hún nú orðin beintengd fréttamiðlum, þannig að þeir sem neita 

fjölmiðlaafurða á internetinu eru einnig mataðir af mjög kynjuðum ummælum sem hingað til 

hafa ekki verið birtir svo opinberlega í almennum ritskoðuðum fjölmiðlum.  
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