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Útdráttur 
 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á birtingu kynjanna í 
kosningaumfjöllunum  fyrir Alþingiskosningarnar árið 2007. Einnig var rannsakað hvernig 
umræðan um jafnrétti kynjanna birtist í þessari umfjöllun, sem og hvort stjórnmálaflokkar 
fjalli með meðvituðum hætti um jafnréttismál. Við rannsóknina var stuðst við prentmiðla, 
dagblöðin Morgunblaðið, Fréttablaðið og Blaðið. Þýðið var 474 greinar úr þessum þremur 
blöðum sem allar tengdust kosningum.  
 Gagnasöfnun fór þannig fram að greindar voru allar greinar í blöðunum, vikurnar 22. 
apríl til 28. apríl og svo síðasta vikan fyrir kosningar, 6. maí til 12. maí. Stuðst var við sérstakt 
skemablað sem útbúið var fyrir greininguna. Niðurstöður voru svo bornar saman við 
sambærilega rannsókn sem Þorgerður H. Þorvaldsdóttir gerði árið 2003, sem og rannsókn 
Birgis Guðmundssonar sem gerð var á viðhorfum starfandi blaðamanna í aðdraganda 
kosninganna árið 2007.  
 Niðurstöður okkar leiddu í ljós að konur eru í minnihluta viðmælenda á öllum 
blöðunum, hvort sem um er að ræða viðmælendur eða frambjóðendur. Einnig kom fram að 
konur töluðu frekar um jafnrétti en karlar en lítið var rætt um jafnrétti almennt. Niðurstaðan 
leiddi líka í ljós að stjórnmálaflokkar fá mismikla umfjöllun í blöðunum þremur og má því 
gefa sér að enn megi finna áhrif flokksblaðamennsku. Þegar stjórnmálaflokkar voru skoðaðir í 
tengslum við jafnréttismál kom í ljós að Samfylkingin og Vinstri græn fjalla mest um 
jafnréttismál.  
 

Abstract 
 
The subject of this research was to draw attention to the gender representation in electoral 
discussions for the Parliamentary elections 2007. Also, it looked at how the discussion on 
gender equality is represented in that coverage and whether the Parliamentary parties 
consciously cover equality. This study is based on news coverage from three newspapers 
Morgunblaðið, Fréttablaðið and Blaðið. The sample was 474 articles from these three papers, 
all of which were related to the elections. 
 Data was collected by going through the articles in these papers in the weeks of April 
22nd until April 28th and then the last week before the elections, from May 6th until May 12th . 
To collect the data, a special form for analysis was prepared before the articles were analysed.  
The results were compared to an analogus research that Þorgerður H. Þorvaldsdóttir executed 
in the year 2003 and a research that Birgir Guðmundsson did on the outlook of working 
journalists in the prelude to the Parliamentary elections 2007.  
 The results concluded that women are a minority of interlocutors in all of the three 
papers, both as general interlocutors and candidates in the elections. It is also clear that 
women cover the issue of gender equality rather than men, but equality discussions were only 
a small part of the general coverage. The research concluded that Parliamentary parties do get 
different coverage from one paper to the next and thus it can be assumed that newspaper party 
politics are still evident. When the Parliamentary parties were reviewed in context of gender 
equality, it revealed that Samfylkingin and Vinstri græn are the parties that discuss equality 
the most.  
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1. Inngangur 

Á síðustu áratugum hefur staða konunnar tekið miklum stakkaskiptum bæði í einkalífi sem og 

í atvinnulífi. Atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist mikið og eru konur farnar að taka að sér 

fleiri stjórnunarstörf og gegna öðrum ábyrgðarstöðum. Þær eru einnig farnar að taka meiri þátt 

í stjórnmálum, hvort sem um er að ræða í sveitastjórnum eða á þingi. Þrátt fyrir að jafnréttti 

hafi aukist á ýmsum sviðum, virðist staða kvenna í fjölmiðlaumfjöllun ekki hafa styrkst sem 

því nemur. Rannsóknir hafa leitt í ljós að staða kvenna í fjölmiðlum er veik og mælast þær 

aðeins með tæp 30% af allri umfjöllun. Fjölmiðlaumhverfið virðist vera þeim takmörkunum 

háð að myndast hafi nokkurs konar þröskuldur sem erfitt er að breyta og að þolmörk séu föst 

við 25-30% markið. Fari fjölmiðlar yfir það sé farið að líta á fjölmiðilinn sem kvennamiðil.  

 Konur í stjórnmálum hafa því átt undir högg að sækja við að kynna málefni sín í 

fjölmiðlum. Aðgengi þeirra að fjölmiðlum er því ekki sjálfgefið og yfirleitt bundið geðþótta 

og áhuga fjölmiðlanna sjálfra. Umfjöllun um konur verður oftar en ekki einsleit og einhæf 

meðan karlar geta frekar stýrt umræðunni og fjallað um sértækari mál.  

 Ímynd stjórnmálakonunnar hefur einnig verið mikið gagnrýnd í fjölmiðlum og hafa 

fjölmiðlar óneitanlega mótað einhverja ákveðna staðalímynd af konum. Það hefur leitt af sér 

ákveðinn fælingarmátt fyrir konur til að taka þátt í umræðum og jafnvel pólitísku starfi. 

 Markmið þessarar rannsóknar er að bæta við þá grundvallarþekkingu sem til er um 

þáttöku og hlut kvenna í stjórnmálaumræðu blaðanna. Þar sem rannsóknin er þverfagleg og 

tekur til þriggja fræðisviða, stjórnmálafræði, kynjafræði og fjölmiðlafræði, er þessi rannsókn 

mikilvægt tæki til að mæla og bera saman við aðrar rannsóknir. Er þetta gert til að sjá 

kynjaskiptingu og þátttöku kvenna í upplýsingakerfi lýðræðissins á þessu mikilvæga tímabili.  

Í ljósi þessa var ákveðið að greina jafnréttisumræðu í greinum dagblaða varðandi 

kosningaumfjöllun í aðdraganda Alþingiskosninga 2007. Rannsóknarspurningin er í raun 

þríþætt, í fyrsta lagi birtingarmyndir kynjanna í blaðagreinum sem varða Alþingiskosningar, í 

Morgunblaðinu, Fréttablaðinu og Blaðinu. Í öðru lagi hvernig jafnréttisumræðan birtist rétt 
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fyrir  kosningar.  Í þriðja lagi verður skoðað hvernig umræðan um stjórnmálaflokkana skiptist 

milli blaða sem og hvaða flokkar fjalla helst um jafnréttismál.  

 Greindar verða tvær vikur fyrir kosningar 2007, vikan 22.-28. apríl og 6.-12. maí. 

Ætlunin er að skoða fjölda greina eftir kynjahlutföllum, rýnt verður í aðsendar greinar, fréttir 

og ritstjórnargreinar í dagblöðunum þremur. Einnig verður athugað í hvort karl eða kona 

skrifaði fréttina. Viðmælendurnir verða einnig kortlagðir, þ.e. hvort karlar fái meiri umfjöllun 

en konur og hvort þeir eru frekar viðmælendur blaðamannanna. Ákveðið var áður en 

rannsóknin hófst að taka ekki með dagblaðið DV þar sem það kom á þessum tíma einungis út 

um helgar.  

 Tilgátan okkar felur í sér að dagblöð fjalli minna um konur en karla þegar kemur að 

kosningum. Einnig að konur fjalli frekar um jafnréttismál og að miðlarnir séu frekar 

hliðhollari ákveðnum stjórnmálaflokkum. 

 Megindlegi hlutinn verður almenn hausatalning á blaðamönnum og viðmælendum en 

eigindlegi hlutinn tekur til umfjöllunar umræðu út frá jafnréttissjónarmiðum.  

Einnig verður rýnt í hvernig flokkarnir birtast í fjölmiðlunum, hvort að einn stjórnmálaflokkur 

sé meira ríkjandi í umræðunni frekar en annar, sem og rýna í hvort að einstök blöð eru 

hliðhollari ákveðnum flokkum frekar en öðrum. Verður einnig rýnt í það hvernig 

jafnréttisumræðan birtist samhliða flokkaumræðunni, það er hvort ákveðnir flokkar fjalli 

frekar um jafnrétti en aðrir. 

 Niðurstöður verða svo bornar saman við rannsókn Þorgerðar H. Þorvaldsdóttur á 

jafnréttisumræðunni fyrir kosningar 2003, auk rannsóknar Birgis Guðmundssonar, lektors og 

ritstjóra Blaðamannsins, um viðhorf starfandi blaðamanna um mikilvægi þess að gæta 

jafnvægis kynjanna í pólitískri fréttaumfjöllun. 
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2. Sögulegt yfirlit 

2.1 Kosningaréttur kvenna og aðkoma að stjórnmálum 

Þátttaka kvenna í íslenskum stjórnmálum á sér ekki langa forsögu en konur öðluðust ekki 

kosningarétt á Íslandi fyrr en í upphafi tuttugustu aldar. Kosningaréttur kvenna miðaðist 

upphaflega við að konur hefðu náð 40 ára aldri til að teljast kjörgengar til Alþingis, þrátt fyrir 

að nokkrum árum áður hefðu allar konur orðið kjörgengar í sveitarstjórnum. Óttinn hjá 

ráðamönnum þjóðarinnar beindist aðallega að því að á sveitarstjórnarstigi höfðu ýmsir 

kvennalistaflokkar boðið sig fram með þokkalegum árangri. Töldu þeir það víst að þetta nýja 

afl myndi öðlast meirihluta þingsins ef allar konur fengju kosningarétt. Þeir ólu einnig á þeirri 

hugmynd að konur undir fertugu hefðu ekki öðlast þroska til að nýta atkvæðarétt sinn og þeim 

væri betur komið heima að sinna fjölskyldu sinni. Óttinn einskorðaðist þó ekki eingöngu við 

sitjandi þingmenn, heldur fór að bera á neikvæðri umfjöllun í garð kvenna í dagblöðum 

landsins. Var því ítrekað haldið fram að konur ættu ekkert erindi í stjórnmál þar sem þær 

hefðu ekkert til málanna að leggja. Að auki voru birtar neikvæðar umfjallanir um erlendar 

konur sem höfðu látið til sín taka í stjórnmálum. (Auður Styrkársdóttir, 2005). 

 Í fyrstu þingkosningunum árið 1916 sem konur tóku þátt í var kosningaþátttaka þeirra 

heldur dræm, eða um 10%. Margar ástæður gætu legið þar að baki, en einna helst þó að 

kosningar fóru fram á virkum degi og flestar konur voru þá við vinnu  (Auður Styrkársdóttir, 

2005).  

 Aldursákvæðið varðandi kosningarétt kvenna var svo fellt úr gildi með 

stjórnarskrárbreytingu árið 1920 og hefur síðan þá enginn munur verið gerður á konum og 

körlum í kosningalögum (Guðmundur Hálfdánarson, 2005). 

 Eftir þessar fyrstu kosningar jókst kosningaþátttaka kvenna jafnt og þétt og allt fram 

til dagsins í dag hefur kosningaþátttaka þeirra oft á tíðum verið meiri en hjá körlum. Frá því í 
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Alþingiskosningum 1995 hefur kosningaþátttaka kvenna verið örlítið meiri en hjá körlum, en 

þar áður var kosningaþátttaka karla töluvert meiri (Hagstofa Íslands, 2008). 

 Þrátt fyrir aukinn áhuga kvenna á að taka þátt í kosningum var hlutur þeirra á 

framboðslistum flokkanna mjög dræmur framan af, eða allt fram til ársins 1970. Fyrsta konan 

sem kosin var á þing var Ingibjörg H. Bjarnason, en hún var kjörin árið 1922. Fram til ársins 

1983 skipuðu konur ekki stórann sess í röðum þingmanna, en þær voru einungis 12 talsins 

(Auður Styrkársdóttir, 2005). 

 Í dag eru liðin 88 ár síðan konur fengu fullan kosningarétt og hefur þátttaka þeirra í 

stjórnmálum aukist jafnt og þétt, en þó ekki jafn mikið og vonir stóðu til um. Í kosningunum 

árið 1983 kvað við annan tón og konur fengu afgerandi góða kosningu miðað við niðurstöður 

fyrri ára. Hlutfall kvenna á þingi hækkaði úr 5% upp í 15% og hefur síðan verið að aukast. 

Kjörnum konum fækkaði hins vegar í kosningum árið 2003 og lækkaði hlutfall þeirra niður í 

rétt rúm 30% eftir að hafa verið tæp 35% eftir Alþingiskosningar árið 1999. Niðurstaðan eftir 

síðustu kosningar var sú að konur fengu rétt tæp 32% þingsæta. Konur hafa þó alltaf verið 

hlutfallslega fleiri á framboðslistum en ekki fengið kosningu í samræmi við það, líkt og í 

síðustu kosningum. Þá voru konur hlutfallslega jafn margar körlum á framboðslistum, eða 

47,2% af öllum frambjóðendum, en einungis 32% þeirra náði kjöri. Þessa útkomu má jafnvel 

útskýra með því að karlar voru töluvert fleiri í efstu þremur sætum listanna eða 56,5% og 

einungis í einu kjördæmi voru fleiri konur en karlar í efstu þremur sætunum (Hagstofa 

Íslands, 2008). 

2.2 Konur og stjórnmál 

Þátttaka kvenna í stjórnmálum hefur alltaf verið mikilvæg í lýðræðissamfélagi að mati 

stjórnmálafræðinga. Reynsla þeirra og lífsviðhorf skipti sköpum þegar komi að 

ákvarðanatöku því hagsmunir kynjanna séu ólíkir. Karlar geti ekki verið fulltrúar beggja 
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kynja því hagsmunir þeirra einskorðist frekar við stærri og yfirgripsmeiri mál, meðan konur 

beiti sér frekar að minnihlutahópum (Þorgerður Einarsdóttir, 2005). 

 Algengt þrástef í orðræðu samfélagsins um þátttöku kvenna í stjórnmálum, snýr að því 

að konur skorti metnað og vilja til að taka þátt og því sé hlutur þeirra eins rýr og raun ber 

vitni. Ítrekaðar rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að svo sé ekki raunin og kvenfólki 

fjölgar hlutfallslega innan stjórnmálaflokka. Hins vegar sé staðan flóknari fyrir konur en 

karla, þar sem í gegnum tíðina hafi hinn pólitíski einstaklingur alltaf verið karlkyns. Stjórnmál 

séu farin að snúast meira um menn en málefni (Þorgerður Einarsdóttir, 2005).  

 Þá orðræðu og almennt álit að hinn pólitíski einstaklingur sé karlkyns má kannski 

rekja til hins svokallaða kynjakerfis, þar sem karlinn nýtur félagslegra yfirráða yfir konunni 

og er henni æðri. Samkvæmt Silvyu Walby má skipta kynjakerfinu í tvennt, þá annars vegar 

kynjakerfi einkasviðsins og kynjakerfi opinbera sviðsins (Walby, 1997). Á Íslandi hefur 

kynjakerfið færst frá einkasviðinu yfir á opinbera sviðið. Konur hafa öðlast meira rými frá 

móðurhlutverkinu og húsmóðurímyndinni og taka frekar þátt í opinbera sviðinu. Kynímyndir 

kvenna hafa hins vegar breyst frá móðurímyndinni yfir í ímynd kynveru sem er í senn 

aðlaðandi og aðgengileg (Þorgerður Einarsdóttir, 2006).  

 Sú staðalímynd hefur komið jafnan verst út fyrir konur sem taka þátt í stjórnmálum. 

Konur eru til að mynda oft dæmdar út frá klæðaburði, hárgreiðslu og förðun meðan karlar eru 

metnir út frá töluðu máli. Sú algenga orðræða samfélagsins að kyn skipti ekki máli er því ekki 

sönn. Kyn kvenna og stöðluð hugmynd um hvernig konur eigi að líta út, til þess að ná til 

fólksins gerir því lítið úr málefnum þeirra (Þorgerður Einarsdóttir, 2005). Að auki hefur það 

alltaf verið hluti af staðalímynd stjórnmálakonunnar að hún búi yfir meira siðferði en karlar 

og hafi því ekki eins mikið svigrúm til að gera mistök. Körlum eru frekar fyrirgefin mistök 

heldur en konum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2007). 

 Stjórnmál eru þó alltaf fyrst og fremst vettvangur karla og karllæg gildi eru 

viðurkennd þegar kemur að valdi. Er sá vettvangur talinn vera einn af þeim karllægustu sem 
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fyrirfinnast á eftir stofnunum eins og hernum. Stjórnmálaflokkar og leiðtogar þeirra hins 

vegar, fagna þátttöku kvenna því án þeirra njóta þeir ekki stuðnings annarra kvenna. Sagan 

hefur hins vegar sýnt að þetta ákveðna rými sem karlar hafa veitt konum til þátttöku í 

framboðum og kosningum er takmörkunum háð, því þegar kemur að stöðuveitingum innan 

þings og flokka fer því fjarri að konur sitji við sama borð og karlar. Konur birtast sem 

ákveðnar týpur til að flagga í kosningabaráttu, en þegar á reynir er það karlinn sem er ráðandi 

og sæti veitt konu sé í raun tapað sæti fyrir karl (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2007). 

2.3 Hlutverk fjölmiðla 

Fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki í lýðræðissamfélagi. Fjölmiðlar þurfa að hafa skýra og 

aðgengilega stefnu þar sem þeir skilgreina hlutverk sitt gagnvart almenningi, það er hvort þeir 

standi eingöngu fyrir sértæk sjónarmið og sem almennur afþreyingarmiðill, eða hvort þeirra 

hlutverk sé að vera upplýsandi fyrir almenning með hlutlausu fréttaefni. Á 

fjölmiðlamörkuðum verður að ríkja bæði fjölræði og fjölbreytni, svo að hugmyndir og 

skoðanir fárra ráðandi manna innan miðlanna séu ekki ríkjandi. Þannig geti almenningur tekið 

afstöðu til og metið upplýsingarnar sem þeir eru að miðla. Fjölmiðlar hafa oft verið 

skilgreindir sem „fjórða valdið“ í þriggja arma valdakerfi þjóðfélagsins, því sé það þeirra 

hlutverk að veita aðhald og halda uppi faglegri og sanngjarnri umfjöllun svo að almenningur 

geti tekið sjálfstæðar ákvarðanir og vegið og metið upplýsingarnar sem þeir eru að miðla. 

Þegar talað er um „fjórða valdið“ er verið að skírskota til þess að fjölmiðlar deili valdi með 

ríkisvaldinu og hinna þriggja þátta þess, það er  löggjafar-, framkvæmda- og dómsvaldinu. Þó 

er ekki hægt að leggja til jafns vald ríkisins og fjölmiðla en óneitanlega hafa fjölmiðlar 

ákveðið vald þar sem þeir geta haft áhrif á skoðanir almennings. Til þess að almenningur geti 

treyst á fréttaflutning fjölmiðlanna verða þeir að vera frjálsir undan áhrifum frá 

hagsmunaaðilum og umfjallanir þeirra mega ekki mótast af persónulegum skoðunum 

ritstjórnar né fréttamanna. Fjölmiðlaumfjallanir verði að vera settar fram í réttu samhengi en 
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ekki sundurslitnar og með þeim tilgangi að skapa misskilning, það sé grundvöllur fyrir því að 

almenningur geti túlkað, greint og lagt gagnrýnið mat á upplýsingarnar. Sé traust almennings 

á fjölmiðlinum ekki til staðar geti hann í raun ekki starfað.  

Einnig er mikilvægt að fjölmiðlarnir miðli upplýsingum frá öllum hópum samfélagsins og að 

enginn sé undanskilinn, þess vegna er mikilvægt að konur séu til staðar  í fjölmiðlaumfjöllun 

(Nefnd Menntamálaráðherra, 2005). 

2.4 Konur og fjölmiðlar 

Eins og áður sagði eru konur farnar að taka meiri þátt í opinbera sviðinu. Atvinnuþátttaka 

kvenna mælist um 80% og konum hefur fjölgað sem taka þátt í stjórnmálum. Hlutur kvenna á 

Alþingi eftir síðustu kosningar var 31,7% og fjölgaði þeim þar með um eina frá síðustu 

kosningum (Hagstofa Íslands, 2008).  

 Þrátt fyrir þessa auknu þátttöku kvenna virðast fjölmiðlar ekki endurspegla það. 

Ítrekaðar rannsóknir sem gerðar hafa verið á birtingu kynjanna í fjölmiðlum hafa sýnt að 

konur virðast ekki ná upp fyrir 30% hlutfall af allri fjölmiðlaumfjöllun (Sameiginleg nefnd...,

2001). Orsakir þar að baki eru enn óútskýrðar en þó eru til margar tilgátur sem reyna að 

útskýra það. Ein þeirra tilgátna er sú að fjölmiðlar endurspegli ríkjandi viðhorf og venjur í 

samfélögum á hverjum tíma fyrir sig, er síast enn frekar inn í þjóðarsálina og ástandið helst 

óbreytt. Því sé það í raun karllægu samfélögin sem koma fram í fjölmiðlum og einstaklingar 

meðtaka það sem eðlilegt án frekari umhugsunar. Einnig verður að teljast að fréttamat 

stjórnenda fréttamiðlanna endurspeglist í umræðunni, en þar eru karlar í yfirgnæfandi 

meirihluta. Því sé fréttamatið litað af því sem körlum þykir fréttnæmt, og viðhaldi þar með 

tilteknum viðhorfum að karlmenn séu normið en konan frávik. Leiðir það af sér að konur 

verða oft utanveltu og á það einnig við um stjórnmálakonur (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

2007).   
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Takmarkaður aðgangur stjórnmálakvenna að fjölmiðlum getur því skipt sköpum 

varðandi útkomu þeirra í kosningum. Karlar hafa greiðari aðgang að fjölmiðlum og því betri 

möguleika til að fjalla um sín málefni, meðan áherslan á konurnar er frekar á útlit þeirra og 

framkomu en málefnin. Það gefi oft skakka mynd af kosningabaráttu þeirra og setji þær skör 

lægra en karlmenn (Þorgerður Einarsdóttir, 2005).  

 Fjölmiðlaumhverfið hefur ávallt verið karllægt og konur sem starfa í stéttinni hafa oft 

á tíðum verið tiltölulega fáar. Þó hefur konum í stéttinni fjölgað töluvert á síðustu 25 árum úr 

13% í 34%, þó svo að hlutfall þeirra hefur staðið í stað síðustu fimm árin. Skráðir félagar í 

blaðamannafélögum endurspegla þó ekki fjölda karla og kvenna sem ljúka námi sem tengist 

blaða- og fréttamennsku þar sem á síðustu árum hafa konur verið í meirihluta þeirra sem 

útskrifast (Elva Björk Sverrisdóttir, 2006). 

 Staða kvenna innan fjölmiðla er oft á tíðum metin eftir ákveðnum efnisflokkum sem 

þær fjalla um. Rannsóknir hafa leitt í ljós að konur fjalla meira um mjúk málefni líkt og 

dægurmál og lífstíl, meðan karlar sinna frekar harðari málum er tengjast efnahag, viðskiptum 

og þjóðfélagsmálum. Þetta er þó ekki algild skipting. Engu að síður hefur komið fram nokkur 

kynjabundinn áherslumunur hvað varðar efnisval, því konur virðast frekar tala um 

jafnréttismál og dægurmál frekar en þingmál og viðskipti (Sameiginleg nefnd…, 2001).  

 Í viðhorfskönnun sem nefnd um konur og fjölmiðla gerði árið 2000, hjá starfandi 

blaðamönnum kom í ljós að konur innan fjölmiðlageirans voru almennt sáttar með störf sín. 

Taldi þó stór meirihluti kvenna að þær hefðu áhuga á að ná lengra í starfi og gætu hugsað sér 

að vera í stjórnunarstörfum og ríflega helmingur þeirra taldi að staða kvenna í fjölmiðlum 

væri verri en karla (Sameiginleg nefnd…, 2001). Virðist það hins vegar vera álit kvenna að 

fjölga verði konum í stjórnendastörfum til að umræða og fréttamat sé hvað jafnast, en ráðist 

ekki eingöngu af hugmyndum karla sem hafa verið ríkjandi í íslenskum fjölmiðlum.  

 Nefnd um konur og fjölmiðla gerði einnig viðhorfskönnum meðal forsvarsmanna 

fjölmiðla um jafnréttismál  og kom þar skýrt fram að þeir töldu að staða kynjanna væri jöfn 
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innan miðlanna. Verkefnum væri ekki úthlutað eftir kyni fréttamannsins og að karlar jafnt 

sem konur gengju í flest verk. Almennt var það þó álit stjórnendanna að konur sæktust síður 

eftir stjórnunarstörfum þar sem konur væru síður tilbúnar að vinna sveigjanlegri vinnutíma. Er 

þessi niðurstaða á skjön við fyrri athugun nefndarinnar hjá starfandi blaðamönnum. Má telja 

að þessi munur komi helst fram í því að forsvarsmenn fyrirtækjanna voru flestir karlar og 

endurspegli þetta því jafnvel viðhorf þeirra til kvenna (Sameiginleg nefnd…, 2001). 

 

Birgir Guðmundsson, lektor og ritstjóri Blaðamannsins, gerði könnun meðal starfandi 

blaðamanna er kosningabaráttan fyrir Alþingiskosningarnar árið 2007 stóð sem hæst, á 

viðhorfum þeirra hvort mikilvægt væri að gæta jafnvægis kynjanna í umfjöllun. Spurningar 

voru sendar í tölvupósti til meirihluta skráðra félaga í Blaðamannafélagi Íslands og allra 

skráðra fréttamanna hjá Ríkisútvarpinu. Heildarþýði blaða- og fréttamanna var rúmlega 700 

manns, en aðeins 195 svöruðu. Voru þeir spurðir um hvort þeir teldu það mikilvægt að gæta 

kynjajafnvægis í pólitískri umfjöllun og hvort þeir hefðu gert sér sérstakt far um að finna 

viðmælendur af báðum kynjum. Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru að meirihluti 

blaðamanna taldi að jafnt hlutfall kynjanna væri nauðsynlegt í pólitískri umfjöllun en 

eingöngu 12% svarenda sögðust alltaf leggja sig fram við að ná í viðmælendur af báðum 

kynjum. Nokkuð hærra hlutfall taldi sig mjög oft eða oft leggja sig fram við að nálgast 

viðmælendur af báðum kynjum. Þegar rannsókn Birgis er greind eftir kynjum kemur hins 

vegar í ljós að konur telja frekar að nauðsynlegt sé að hafa sem jafnastan hlut karla og kvenna 

í pólitískri umfjöllun. Konurnar lögðu sig einnig meira fram við að fá aðila af báðum kynjum 

sem viðmælendur. Hér fyrir neðan má sjá niðurstöður við þessum spurningum (Birgir 

Guðmundsson, 2007). 
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Mynd 1. Munur á viðhorfum blaðamanna um það hvort nauðsynlegt sé að hlutfall 
kynjanna sé jafnt í pólitískri fréttaumfjöllun, flokkað eftir kyni blaðamanna. 
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Mynd 2. Munur á því hvort blaðamenn leggi sig fram með meðvituðum hætti að finna 
viðmælendur af báðum kynjum, flokkað eftir kyni blaðamanna. 

2.5 Jafnréttishugtakið 

Hugtakið jafnrétti er víðtækt hugtak sem felur í sér réttlátt samfélag þar sem engum er 

mismunað, hvorki eftir kyni, kynferði, litarhætti, trú eða kynhneigð. Jafnrétti á að fela í sér að 

eðlilegt þyki að bæði kynin eigi jafnan aðgang að verðmætum þjóðarinnar, mikilvægum 
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ákvörðunum og völdum. Á þetta við um jafnan aðgang bæði í stjórnmálum og viðskiptum 

(Gunnar Hersveinn, 2003). 

 Jafnrétti kynjanna hefur oft á tíðum verið tengt við femínisma en ekki er einhlítt að 

alhæfa að áhugi á jafnréttismálum tengist eingöngu femínistum. Jafnrétti er eitthvað sem allir 

ættu að hafa áhuga á til að lifa í lýðræðislega sanngjörnu samfélagi. Aukin áhersla hefur verið 

lögð á jafnréttismál á síðustu árum og þá aðallega samþættingu sem skilgreind er í 2. gr. 

jafnréttislaga nr. 10/2008. Þessi áhersla hefur þó ekki verið næg til að almenningur sé nógu 

meðvitaður um þau. Samþætting (gender mainstreaming) felur í sér að kynferði sé 

grundvallarforsenda þegar kemur að ákvarðanatöku og stefnumótun. Með samþættingu sé 

sjónarhorn beggja kynja fléttað inn í alla stefnumótun og með því séu hefðbundin hlutverk 

endurskilgreind. Því þurfi að breyta yfirráðandi karllægu kerfi í stað þess að einblína á 

konurnar sjálfar (Erla Huld Halldórsdóttir, 2004). 

 Jafnréttisstefnu á Íslandi má rekja í til alþjóðlegra samþykkta um jafnréttismál, þá 

einkum stefnu Sameinuðu Þjóðanna sem og sérákvæða í Evrópusambandssamningnum sem 

Ísland er aðili að í gegnum EES. Opinber jafnréttispólitík er reyndar ekki einungis til komin 

vegna stofnanabundinna samninga, heldur einnig kröfu kvennahreyfinga og annarra frjálsra 

hreyfinga sem þrýst hafa á breytingar og viðurkenningu á mannréttindum kvenna. 

Alþjóðasamþykkt um sömu launakjör karla og kvenna var fyrst lögleidd á Íslandi árið 1958 

og þremur árum síðar var ákvæði um launajöfnuð innan ákveðinna starfsstétta sett í lög. Árið 

1973 var lögfest sú regla að á Íslandi skyldi vera starfrækt sérstakt jafnlaunaráð, en þar var 

atvinnurekendum gert skylt að greiða sömu laun fyrir jafn verðmæt störf og að ekki mætti 

mismuna starfsfólki eftir kynferði (Erla Huld Halldórsdóttir, 2004). 

 Fyrstu eiginlegu jafnréttislögin á Íslandi voru lögfest árið 1976 og var Ísland fyrst allra 

Norðurlanda til að samþykkja slík lög. Tilgangur laganna var að stuðla að jafnri stöðu karla 

og kvenna og að konur ættu sömu möguleika og karlar til atvinnu og menntunar. Lögin fólu 

einnig í sér að atvinnurekendur máttu ekki mismuna fólki eftir kynferði og að konur ættu að fá 
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sambærileg laun á við karla. Árið 1985 voru lögin endurskoðuð með það í huga að stjórnvöld 

gætu tryggt jafna möguleika kynjanna með aðgerðum. Í endurskoðun jafnréttislaganna árið 

1991 var gert ráð fyrir sértækum aðgerðum til að bæta stöðu kvenna og að gera báðum 

kynjum kleift að taka sem virkastan þátt í samfélaginu.  Ákvæði um jafnan rétt karla og 

kvenna var sett í stjórnarskrána árið 1995 (Erla Huld Halldórsdóttir, 2004). Núgildandi 

jafnréttislög nr. 10/2008 voru svo samþykkt á Alþingi í febrúar árið 2008.  

 Könnun Þorgerðar H. Þorvaldsdóttur um jafnréttisumræðu í aðdraganda 

Alþingiskosninga árið 2003, leiddi í ljós að þrátt fyrir að jafnréttismál hefðu verið hitamál í 

aðdraganda kosninganna, að þá voru þau ekki rædd nema þegar konur voru í viðtali. Það er 

því kannski vegna slakari stöðu kvenna í gegnum aldirnar að þær ræða frekar jafnréttismál, 

þar sem helstu hitamál snúa að rétti kvenna til að njóta sömu réttinda og karlar. Í karllægum 

heimi er erfitt að fá ráðandi völd til að breyta um skoðun, þar sem sú skoðun gæti skaðað þá 

mest (Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 2004). 

2.6 Flokkspólitík og jafnréttisumræða 

Líkt og áður sagði voru konur hlutfallslega jafn margar körlum á framboðslistum fyrir síðustu 

kosningar eða um 47.2%. Í framboði voru sex stjórnmálaflokkar, Framsóknarflokkur, 

Sjálfstæðisflokkur, Samfylking, Vinstri græn, Frjálslyndi flokkurinn og Íslandshreyfingin. Ef 

að skoðaðar eru fjöldatölur kvenna og karla á framboðslistum einstakra flokka má sjá að 

Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur voru með jafn marga af hvoru kyni í framboði, eða 

63 karla og 63 konur. Hjá Frjálslynda flokkunum voru kynjahlutföllin tiltölulega ójöfn en þar 

voru 79 karlar í framboði á móti 47 konum. Hlutföllin voru svipað ójöfn hjá Íslandshreyfingu, 

72 karlar á móti 54 konum. Samfylking og Vinstri græn hins vegar voru báðir með fleiri 

konur í framboði heldur en karla. Hjá Samfylkingu voru konur 64 á móti 62 körlum og hjá 

Vinstri grænum voru 66 konur á móti 60 körlum. Þegar efstu sætin á lista flokkana eru skoðuð 

breytast tölurnar hins vegar nema hjá Framsóknarflokk. Þeir voru með jafn marga karla og 
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konur í efstu þremur sætunum. Sjálfstæðisflokkur, Frjálslyndi flokkurinn og Samfylkingin 

voru allir með töluvert fleiri karla í efstu sætunum, og Íslandshreyfingin og Vinstri græn voru 

með fleiri konur (Hagstofa Íslands, 2008). Þegar rýnt er í helstu áherslur allra þessara flokka 

kemur fljótlega í ljós að jafnrétti kynjanna og jafnréttismál almennt eru ekki ofarlega á baugi, 

nema þá helst hjá Samfylkingu og Vinstri grænum. Athyglisvert er að skoða það í ljósi þess 

að þar voru konur í töluvert betri aðstöðu en hjá hinum flokkunum, þegar litið er til hlutfalls 

frambjóðenda á listum. Jafnréttismál skipa stóran sess í stefnumálum Samfylkingar og Vinstri 

grænna og hefur í gegnum tíðina verið þeirra helsta baráttumál (Samfylkingin, 

e.d.);(Vinstrihreyfingin grænt framboð, 2007). 

 Pólitísk málgögn flokkanna eru ekki lengur við lýði í íslensku samfélagi og verða 

flokkarnir því að treysta á opið aðgengi að fjölmiðlum landsins til að kynna helstu baráttumál 

sín. Líkt og áður sagði verða fjölmiðlar að vera lausir undan áhrifum ákveðinna hópa og flytja 

almenningi upplýsingar frá öllum hópum samfélagsins. Það á einnig við um stjórnmálaflokka 

og til að fullt jafnræði ríki mega fjölmiðlar ekki vera tengdir inn í ákveðna flokka.  

 Tími flokksblaðanna er talinn hafa liðið undir lok um aldarmótin síðustu. Engu að 

síður eru allaf uppi raddir um að lengi lifi í gömlum glæðum. Á tímum morgunblaðanna 

fjögurra, Tímans, Alþýðublaðsins, Þjóðviljans og Morgunblaðsins, hinum svokölluðu 

„Blaðprentsblöðum“, héldu blöðin tryggð hvert við sinn flokk. Flokkarnir komu skilaboðum 

sínum til stuðningsmanna í gegnum blöðin og í flestum tilvikum hjálpuðu flokkarnir til við 

rekstur þeirra. Á árunum 1960-2000 fór að halla undan fæti flokksblaðanna. Sífellt færri voru 

tilbúnir að skilgreina sig sem flokksblöð. Þetta kom í kjölfar tilkomu Sjónvarpsins en það 

opnaði nýjar hliðar á fjölmiðlum og áherslan á pólitík fór minnkandi (Guðjón Friðriksson, 

2000). 

 Annað sem hafði ekki síður áhrif var að það urðu kynslóðaskipti á ritstjórnum 

blaðanna á 7. áratugnum. Blöðin fóru hvert á eftir öðru að sýna fram á að þau væru ekki 

lengur bundin einstökum flokkum heldur væru sjálfstæðir miðlar. Snemma á 7. áratugnum fór 
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Morgunblaðið að sýna lesendum sínum fram á að blaðið væri sjálfstætt og óháð blað. 

Morgunblaðið hafði áhuga á að stækka og dafna á þessum tíma og varð því að höfða til 

lesenda með ólíkar stjórnmálaskoðanir. Efni blaðsins var því að vera almennara og við hæfi 

sem flestra.  En þrátt fyrir þetta kom stuðningur blaðsins við Sjálfstæðisflokkinn allaf fram 

þegar leið að kosningum eða þegar í harðbakkann sló hjá flokknum, og gerir enn þann dag í 

dag (Guðjón Friðriksson, 2000). 

 Dauði flokksblaðanna miðast við seinni hluta níunda áratugarins en þá höfðu öll 

gömlu blöðin lagt upp laupana fyrir utan Morgunblaðið. Tími markaðsfjölmiðlunar var 

genginn í garð og pólitískar kreddur flokkanna höfðu verið leystar af hólmi. 

Fríblaðamarkaðurinn var að ryðja sér til rúms og var ekki lengur áhugavert að sjá flokkana 

berjast innbyrðis í blöðunum. Fréttablaðið og Blaðið eru bæði fríblöð og hóf Fréttablaðið 

göngu sína árið 2001 og hefur verið helsti samkeppnisaðili Morgunblaðsins. Blaðið er 

þónokkuð nýrra en það hóf göngu sína árið 2005 en breyttist síðan árið 2007 í 24 stundir 

(Birgir Guðmundsson, 2007). 

 Samþjöppun eignarhalds hefur einkennt blaðamarkaðinn í dag. Skiptist eignarhaldið í 

dag á milli þriggja stórra fyrirtækjasamsteypna. Til að mynda á Baugur Group hf., 365 miðla 

og er Fréttablaðið því í eigu þeirra. Árvakur hf. sem er eigandi Morgunblaðsins er að hluta til 

í eigu Björgólfs Guðmundssonar. Árið 2007 keypti Árvakur og þar með Björgólfur 

útgáfufyrirtækið Ár og dag, sem þá átti Blaðið. Stuttu síðar var Blaðinu breytt í 24 stundir,

sem er nokkurs konar systurblað við Morgunblaðið (Ragnar Karlsson, 2008). Birgir 

Guðmundsson er þó ekki viss um að það sé verra að blöðin dragi taum stjórnmálaflokka sem 

eru jú fjöldahreyfingar, en að þau dragi taum auðkýfinga (Birgir Guðmundsson, 2007). 

 Af þeim sökum má því jafnvel velta fyrir sér hvort að þessi breyting frá 

flokksblaðamennsku yfir í markaðsfjölmiðlun sé líkleg til að hafa einhver áhrif á aðgengi 

kvenna og þá stjórnmálakvenna að fjölmiðlum, en það er efni í sérstaka rannsókn. 
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3. Aðferð 
 

3.1 Þátttakendur 
 
Til að framkvæma þessa rannsókn var ákveðið að skoða helstu dagblaðsmiðlana, það er 

Morgunblaðið, Fréttablaðið og Blaðið (nú 24 stundir) í aðdraganda Alþingiskosninganna árið 

2007. Ákveðið var að hafa DV ekki með í rannsókninni þar sem það var einungis helgarblað á 

þessum tíma og hefði þátttaka þess í rannsókninni getað skekkt niðurstöður.  

Ákveðið var að greina einungis umfjallanir tengdar Alþingiskosningum, vikuna 22. 

apríl til 28. apríl og síðustu vikuna fyrir kosningar, 6. maí til 12. maí. Farið var yfir öll blöð þá 

daga sem þau voru gefin út á þessu tímabili, en Blaðið kom á þessum tíma aðeins út fimm 

daga vikunnar á meðan Morgunblaðið og Fréttablaðið kom út alla daga. Farið var yfir allar 

greinar í blöðunum en sérstökum innblöðum og skoðanakönnunum var sleppt. Heildarfjöldi 

þýðisins í rannsókninni var 474 greinar, 258 í Morgunblaðinu, 137 í Fréttablaðinu og 79 í

Blaðinu.

Rannsóknarspurningin var í raun þríþætt en aðalspurningin fólst í því hvernig 

birtingamyndir kynjanna voru í þeim greinum sem við rýndum í, í aðdraganda kosninganna 

og lögðum við áherslu á að skoða blaðamenn, viðmælendur og frambjóðendur. Með þessa 

spurningu að leiðarljósi þótti einnig tilvalið að rýna í hvernig jafnréttisumræðan kom fram rétt 

fyrir kosningar, t.d. hvort konur fremur en karlar fjölluðu um jafnrétti. Þótti einnig áhugavert 

að sjá hvort stjórnmálaflokkarnir hefðu fengið mismika umfjöllun eftir miðlum. Þar sem rýnt 

var í umfjöllun fyrir Alþingiskosningar var ákveðið að vert væri að skoða hvort 

flokksblaðamennska væri í raun liðin undir lok og hvort blöðin hömpuðu sumum 

stjórnmálaflokkum frekar en öðrum. Í anda flokksumræðunnar var að auki rýnt í hvort 

mögulegt væri að greina jafnréttisumræðuna út frá flokkunum, það er hvort ákveðnir flokkar 

fjölluðu frekar um jafnrétti en aðrir. 
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3.2 Mælitæki 

Við úrvinnslu gagnanna í rannsókninni var notast við sérútbúið skemablað (sjá viðauka), þar 

sem teknar voru fyrir ákveðnar spurningar er áttu að varpa ljósi á tilgátu rannsóknarinnar. Til 

að mynda hvernig kynin birtust í blöðunum þremur, það er hvort blaðamenn gerðu sér far um 

að jafna hlutföllin milli kynjanna í almennri umræðu og hvort karlar væru líklegri til að senda 

inn greinar en konur. Rýnt var í hvernig jafnréttisumræðan birtist í blöðunum og hvort konur 

töluðu meira um jafnréttismál en karlar, að auki var rýnt í hvort jafnréttisumfjöllunin væri jafn 

mikil í fréttum sem og innsendum greinum. Hvernig flokksumræðan birtist í blöðunum á 

þessu tímabili, var einnig tekin fyrir í rannsókn þessari, það er hvort meira væri fjallað um 

ákveðna stjórnmálaflokka en aðra í vissum blöðum. Rýnt var einnig í jafnréttisumræðu 

flokkanna og hvernig sú umræða birtist í miðlunum. Alls voru þetta í heild 19 spurningar og 

var umfang skemablaðsins tvær A4 síður.  

 Að gagnasöfnun lokinni, voru gögnin sem aflað var, slegin inn í SPSS- tölfræðiforritið 

sem notað er til að vinna úr megindlegum gögnum, og búin til gagnaskrá. Þetta var gert til að 

auðveldara vinnslu úrlausnanna, að því loknu var rýnt í gögnin til að sjá hvort eitthvað 

misræmi væri á útreikningum. 

3.3 Framkvæmd 

Rannsóknin stóð yfir vikurnar 22. apríl til 28. apríl og 6. maí til 12. maí. Tímabil 

gagnasöfnunarinnar miðast við vikurnar fyrir Alþingiskosningarnar árið 2007 og lýkur á 

kosningadeginum sjálfum. Gagna var aflað frá þremur dagblöðum, Morgunblaðinu,

Fréttablaðinu og Blaðinu (nú 24 stundir), og merkt inn á sérstakt skemablað (Sjá viðauka). 

Upplýsinganna var aflað úr blöðum bæði á Amtsbókasafninu á Akureyri sem og úr 

gagnasöfnum blaðanna.  Samtals eru þetta 474 fréttir sem tengjast kosningaumræðunni í 

blöðunum, að undanskildum sérstökum innblöðum og skoðanakönnunum. Alls voru 158 
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fréttir í Morgunblaðinu, 137 fréttir í Fréttablaðinu og 79 í Blaðinu. Taka ber fram að Blaðið 

kom aðeins út fimm daga vikunnar en hin blöðin komu út alla daga vikunnar. 

Framkvæmd rannsóknarinnar fólst í yfirlestri og rýningu á fréttum blaðanna, þær 

upplýsingar voru síðan fylltar inn í fyrrnefnt sérútbúið skemablað (sjá viðauka). Skemablaðið 

innihélt 19 spurningar er leitast var svara við, í hverri frétt fyrir sig. Nauðsynlegt er að tiltaka 

að rannsóknin byggir á huglægu mati okkar, á því hvernig fréttir tengjast efninu, auk þess 

hvernig spurningunum er svarað fyrir hverja frétt. Þar sem tveir einstaklingar stóðu að 

rannsókn þessari, getur verið að einhver munur sé á mati okkar við hverja frétt, voru við 

meðvitaðar um þá staðreynd í upphafi. Var strax í upphafi rannsóknarinnar sammælst um þau 

markmið og atriði er vörðuðu lestur fréttanna í blöðunum, þ.e. hvernig staðið skyldi að 

rýningu sem og skráningu þeirra atriða er taka til rannsóknartilgátunnar. Farið var eftir þeim 

upplýsingum eftir í góðri trú. Líkur eru þó á að munur á huglægu mati okkar, ef einhver er, 

jafnist út þar sem matið á svona mörgum fréttum leggst saman.  

Þær breytur sem búnar voru til í SPSS-tölfræðiforritinu voru gerðar út frá hugmyndum 

okkar, var það einnig haft að leiðarljósi að breytufjöldi í rannsókninni væri viðráðanlegur svo 

að úrvinnsla gagnanna yrði með sem skilvirkustum hætti. 
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4. Niðurstöður 

4.1 Dreifing frétta eftir miðlum 

Í upphafi var rýnt í hvernig kosningaumfjöllunin birtist í blöðunum þremur, Morgunblaðinu,

Fréttablaðinu og Blaðinu, sem teknir voru fyrir í rannsókninni. Gagnsöfnunin fór fram í 

aðdraganda Alþingiskosninganna árið 2007. Eins og áður sagði þá voru tvær vikur skoðaðar, 

22. apríl til 28. apríl og 6. maí til 12. maí, og voru fréttirnar alls 474 talsins. Samanburður 

leiddi í ljós að töluverður munur er á fjölda frétta milli blaða, ein ástæða þess er sú að blöðin 

eru líkt og alkunna er,misjafnlega umfangsmikil. Morgunblaðið hafði flestar fréttir eða 258 

(54,4%) en það útskýrist af fjölda innsendra frétta til blaðsins. Fréttablaðið var næst með 137 

(28,9%) fréttir , Blaðið rak svo lestina með fæstar fréttir eða 79 (16,7%). Getur þessi minni 

fjöldi skýrst af því að það kom aðeins út fimm daga vikunnar meðan hin komu út sjö daga 

vikunnar.  

 Eins og sést á mynd 3 hér að neðan, þá er meira en helmingur fréttanna í 

Morgunblaðinu. Fréttablaðið og Blaðið skipta svo með sér hinum helmingnum.  
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Mynd 3. Fjöldi frétta og innsendra greina, skipt niður eftir miðlum. 
 
Þegar talað er um fréttir er átt við allar þær greinar sem tengdust kosningaumfjöllunni á 

rannsóknartímabilinu. Ákveðið var að skipta þeim enn frekar niður í fréttir og innsent efni. 
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Það er þó vert að taka það fram að fréttir innihalda bæði greinar sem blaðamenn skrifa auk 

ritstjórnargreina, til þess að fá betri innsýn í hlutfallslegan mun þessa flokka sem og skiptingu 

þeirra milli blaða.  
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Mynd 4. Fréttaflutningur blaðanna, skipt niður í fréttir og innsendar greinar. 
 
Eins og sést á myndinni hér að ofan, þá hefur Morgunblaðið fæstar fréttir tengdar 

kosningaumfjöllun eða 25,6%. Í staðinn ná þeir upp mun meiri umfjöllun í gegnum innsent 

efni, eða 74,4%. Höfðu höfundar vitneskju um, fyrir framkvæmd rannsóknarinnar að 

Morgunblaðið myndi vera með nokkuð hátt hlutfall af innsendum greinum miðað við hin 

blöðin þar sem innsent efni er eitt af aðal einkennum blaðsins. Hlutföllin milli frétta og 

innsends efnis í Fréttablaðinu eru nokkuð svipuð og skiptingin ekki jafn mikil og í 

Morgunblaðinu. Þar eru fréttir 43,1% af heildarumfjöllun tengd Alþingiskosningum og 

innsendar greinar 56,9%. Áhugavert er að sjá að í Blaðinu eru hlutföllin milli frétta, 49,4% 

og innsends efnis, 50,6% jöfn. Hlutfallslega séð kemur því Morgunblaðið verst út hvað varðar 

umfjallanir um kosningarnar í fréttaflutningi sínum en þeir jafna þann mismun út, með því að 

bjóða upp á mikið af innsendu efni, þar sem fólki er frjálst að ræða hvað því liggur á hjarta. 

Þar sem Morgunblaðið er áskriftarblað og hefur verið þekkt fyrir ítarlegar umfjallanir um 
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þjóðfélagsmál er sérstakt að þeir fjalla jafn lítið um kosningamál. Það lítur út fyrir að Blaðið 

sé með jafnasta dreifingu milli frétta og innsendra greina. 

Því næst skal skoða það hvernig kynin birtast í blöðunum og þá eftir tegundum frétta. 

Það sem leitast var eftir að útskýra í rannsókn þessari, var það hvort í raun og veru væri 

kynjaslagsíða í blöðunum, það er hvort það væru frekar karlar sem skrifa í blöðin. Á 

myndinni hér að neðan er eingöngu verið að skoða blaðamenn miðlanna. Skiptist efni 

fréttaflutningsins niður í fréttir og ritstjórnargreinar. Nokkuð var um það að höfundar var ekki 

getið og átti það einna helst við um Morgunblaðið. Getur það skekkt niðurstöður lítillega.  
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Mynd 5. Fréttir blaðanna (Fréttir og ritstjórnargreinar), flokkað eftir kyni blaðamanna. 
 
Hér sést hvernig hlutföllin milli karla og kvenna, sem starfa á miðlunum, skiptast milli 

blaðanna þriggja. Hlutfall karla sem skrifa í blöðin er 40,8% á móti konum sem eru ekki nema 

12,3%, er hér átt við allar fréttir að undanskyldum innsendum greinum. Jafnframt kom fram 

að töluvert hátt hlutfall er af greinum þar sem ekki er vitað kyn höfundar, en þeir eru alls 

43,8%. Þetta er það hátt hlutfall að marktekt er ekki til staðar. Engu að síður skal skoða 

hvernig ritsjónargreinar raðast. Karlar eru í miklum meirihluta þegar kemur að 

ritstjórnarskrifum eða 48,5% á móti konum sem eru 12,1%. Mikið er um að ritstjórar skrifi 

ekki undir nafni og er því hlutfall ritstjórnagreina án höfundar 36,4%. Munur milli frétta og 
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ritstjórnargreina er ekki mikill, sem þýðir að svipað hátt hlutfall karla og kvenna skrifar bæði 

sem blaðamenn og sem ritstjórar. Það kom fyrir í einstaka grein að karl og kona unnu greinina 

saman, en það var í lágmarki, einungis 3,1% í fréttum og 3,0% í ritstjórnargreinum.  

4.2 Viðmælendur og frambjóðendur 

Í rannsókninni flokkuðum við þá sem komu að greininni eftir fréttamanni, viðmælanda og 

frambjóðanda. Hér að ofan hefur verið sýnt hvernig hlutföllin eru milli kynjanna hjá 

fréttamönnum blaðanna, en hér að neðan verður sýnt hvernig viðmælendur og frambjóðendur 

flokkast eftir kyni. Ástæða skiptingarinnar er sú að við vildum sjá það hvort fréttamenn tækju 

frekar viðtöl við karla eða konur og hvort munur væri milli blaða. Viðmælendur samkvæmt 

skýringum okkar, eru þeir sem fréttamenn taka viðtal við í aðdraganda kosninganna. 

Frambjóðendur eru svo hins vegar þeir sem eru á listum stjórnmálaflokkanna. Það er þó 

skýrara að taka það fram að frambjóðendur geta bæði birst í innsendum greinum sem og þeir 

er blaðamenn taka viðtal við í fréttaflutningi blaðanna. Var það niðurstaða okkar, að flokkun 

af þessu tagi, gerði það mögulegt að sjá hvort frekar væri talað við karla eða konur í framboði. 

Vert er þó að taka það fram að í síðustu Alþingiskosningum voru formenn 

stjórnmálaflokkanna, fimm karlmenn og ein kona.  

Hér að neðan sést það hvernig kynin birtast í blöðunum þremur, skipt niður milli 

frambjóðenda og viðmælenda. Til að byrja með skoðuðum við fréttaflutning í blöðunum og 

tókum svo innsendar greinar strax á eftir. Það kemur fyrir að bæði kynin birtast í sömu 

greininni og var ákveðið að hafa það með til að sjá hvort blaðamenn reyni að ná í sjónarmið 

beggja. 
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Mynd 6. Hlutfall frambjóðenda sem birtast í fréttum blaðanna, flokkað eftir kyni. 
 
Á mynd 6 sést hvernig kynjabirting frambjóðenda birtist í blöðunum. Af þessu má dæma að 

töluverð kynjaslagsíða sé á blöðunum, þótt hún sé mismikil eftir blöðum. Hlutfallið hér að 

ofan er einna jafnast á Morgunblaðinu, karlar 54,9%, konur 42,6% og bæði kynin 2,5%. Þetta 

verður að teljast nokkuð jöfn skipting og virðist sem bæði karlar og konur fái nokkuð jafna 

umfjöllun. Þó er greinilegt að Morgunblaðið leggur sig hvað minnst fram við það að fá 

sjónarmið beggja aðila (2%) í sömu fréttaumfjöllun. Það er hins vegar annað upp á teningnum 

hjá Fréttablaðinu, karlar 70,3%, konur 23,0% og bæði kynin 6,8%. Hér er nokkuð greinilegt 

að um kynjaslagsíðu er að ræða. Munurinn milli kynjanna er því hvað mestur í Fréttablaðinu.

Í Blaðinu er munurinn einnig þónokkur, karlar 60.0%, konur 30,0% og bæði kynin 10,0%. 

Það er þó merkilegt að sjá að í Blaðinu er mest leitast við að fá sjónarhorn beggja kynja (10%) 

í sömu fréttaumfjöllun. Þessar niðurstöður sýna fram á að frekar er talað við karlkyns 

frambjóðendur en kvenkyns. Þennan mun má þó skýra að einhverju leyti með því, að karlar 

eru frekar í efstu sætum á lista stjórnmálaflokkanna og leita blaðamenn því frekar til þeirra.   
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Mynd 7. Hlutfall viðmælenda sem birtast í fréttum blaðanna, flokkað eftir kyni. 
 
Á mynd 7 sést það hvernig kynjahlutföllin eru milli viðmælenda í fréttaflutningi blaðanna. 

Enn og aftur koma kynjahlutföllin best út fyrir Morgunblaðið, karlar 50,0%, konur 37,5 og 

bæði kynin 12,5%. Fréttablaðið er ekki með eins jafna skiptingu, karlar 66,7%, konur 20,0% 

og bæði kynin 13,3%. Af þessu má dæma að bæði blöðin leggja sig jafn mikið eftir því að fá 

sjónarmið kynjanna beggja. Blaðið kemur svo töluvert á óvart en munurinn á kynjunum er 

mjög mikill, karlar 88,9% og konur 11,1%. Það er greinilegt að á Blaðiðinu er miklu frekar 

talað við karla en konur. Það kom þó nokkuð á óvart, að ekki virðist sem blaðamenn Blaðsins 

leggi sig fram við það að fá viðmælendur af báðum kynjum í fréttaumfjallanir sínar. 

Sjónarmið bæði karla og kvenna í sama fréttaflutningi virðast því ekki ofarlega í hugum 

blaðamanna Blaðsins, hvað þá sjónarmið kvenna. Það verður þó að teljast jákvætt fyrir 

Morgunblaðið að fréttaflutningur blaðsins er hlutfallslega jafn milli kynja, bæði hvað varðar 

viðmælendur og frambjóðendur. Kynjaslagsíða virðist því minnst í Morgunblaðinu. 

Fréttablaðið og Blaðið virðast svo vera frekar karllæg. Einnig er það ljóst af greiningu þessari 

að blöðin virðast ekki leggja sig í miklum mæli eftir því að fá sjónarmið beggja kynja. 
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Mynd 8. Hlutfall frambjóðenda sem birtast í öllum greinum miðlanna, flokkað eftir 

kyni. 

Á myndinni hér að ofan sést hvernig hlutfall frambjóðenda flokkast eftir kyni. Það sést 

hvernig kynin birtast bæði í fréttum blaðanna og innsendum greinum. Það sést á nokkuð 

áberandi hátt að karlar koma frekar fyrir bæði í fréttum og innsendum greinum blaðanna. Til 

að mynda í fréttaflutningi blaðanna eru karlar 52,0%, konur 26,0% og bæði kynin í sömu 

umfjöllun 22,0%. Í innsendum greinum er skiptingin líka töluverð milli kynja, karlar 62,9%, 

konur 36,6% og bæði kynin í sömu umfjöllun 0,5%. Það verður því að teljast sem svo að 

karlar í framboði sendi inn meira efni en konur og mjög lítið er um að bæði kynin sendi inn 

grein saman. Það er þó líklega hægt að skýra það með því að yfirleitt eru þetta greinar frá 

frambjóðendum sem eru að koma sínum málefnum á framfæri. 

Þegar þessar tölur eru skoðaðar kemur kynjaslagsíðan vel í ljós. Það virðist sem jafn hlutur 

kynjanna, sé ekki markvisst hafður að leiðarljósi, þegar blaðamenn leita til viðmælenda og 

frambjóðenda. Það er því hægt að segja með nokkurri vissu að hlutur kynjanna í umfjöllunum 

blaðanna er ekki jafn.  
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4.3 Jafnréttisumræða 

Þegar farið er að skoða birtingu kynjanna í fjölmiðum þá er vert að leiða hugann að 

jafnréttisumræðunni. Það sem við vildum skoða í þessari rannsókn var hvernig sú umræða 

birtist í blöðunum þremur og þá hvort það væru frekar konur en karlar sem fjalla um og eða 

minnast á jafnrétti. Þar sem jafnrétti var mjög mikilvægt kosningamál í Alþingiskosningunum 

árið 2003, var áhugavert að sjá hvort jafnrétti hafi skipað jafn stóran sess í blöðunum fyrir 

kosningarnar árið 2007. Ákveðið var að skipta umfjölluninni niður í fjóra flokka eftir vægi 

hennar. Með því væri hægt að skoða hvernig umfjöllunin skiptist eftir kyni og vægi. Til að 

greiningin yrði sem marktækust var ákveðið að greina jafnréttisumræðu út frá sjónarmiðum 

okkar. Lagt var af stað í greininguna með fyrirfram ákveðna hugmynd um það hvað jafnrétti 

væri og var þannig reynt að leggja áherslu á sömu hlutina í öllum greinum. Launajafnrétti og 

óútskýrður launamunur var helsti útgangspunkturinn sem og aðgengi kvenna að 

vinnumarkaði, en sleppt var greinum sem fjölluðu um jafnrétti til náms, fæðingarorlofs 

o.s.frv. Í öllum þeim greinum sem rýnt var í, alls 474, voru ekki nema 39 greinar sem fjölluðu 

á einhvern hátt um jafnrétti samkvæmt okkar flokkun. Þetta þýðir að í allri 

kosningaumræðunni í þessum blöðum hafi ekki nema 8,2% umræðunnar snúið að jafnrétti. 

Segir þetta okkur að mjög lítill hluti frétta sem og innsends efnis snýr að jafnréttisumræðu. 

Kom þetta nokkuð á óvart þar sem við höfðum reiknað með að meira yrði fjallað um 

launamun kynjanna í blöðunum.  

Margt bendir til þess að konur tali meira um jafnrétti en karlar. Þótti áhugavert að sjá 

hvort þetta væri á rökum reist og þá einnig að skoða hvernig sú umræða birtist. Ákveðið var 

að skipta greiningunni milli almenns fréttaflutnings og innsendra greina. Á myndunum hér að 

neðan er hægt að sjá það hvernig jafnréttisumræðan birtist í blöðunum þremur og þá einnig 

hvernig hún skiptist milli frétta og innsendra greina.  
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Mynd 9. Fjöldi greina sem tengjast jafnréttisumræðu, flokkað eftir tegund greina. 
 
Á mynd 9 sést hvernig þær greinar sem tengjast jafnréttisumræðunni skiptast niður milli 

fréttaflutnings og innsendra greina. Af þeim 39 greinum sem tengjast umræðunni eru 14 

greinar í almennum fréttaflutningi og 25 í innsendum greinum. Þetta segir okkur að nærri 

helmingi fleiri greinar eru innsendar en eru í hinum almenna fréttaflutningi og 

ritstjórnargreinum blaðanna. Þessi litla umfjöllun um jafnrétti kemur því nokkuð á óvart, 

miðað við þann fjölda greina sem skoðaður var. 

Næst munum við skoða það hvernig vægi jafnréttisumræðunnar birtist í greinum 

blaðanna og verður að auki sýndur munurinn milli frétta og innsendra greina. Var umræðan 

greind í fernt, í fyrsta lagi greinar sem fjalla eingöngu um jafnrétti, í öðru lagi þar sem 

jafnrétti er rætt að einhverju leyti, í þriðja lagi greinar þar sem lítillega er talað um jafnrétti 

með öðrum málum og í fjórða lagi þær greinar þar sem minnst er á jafnrétti í einni til tveimur 

setningum. Vildum við sjá vægi greinanna til að sjá hvort konur fjalli meira um jafnrétti í 

heildina. 
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Mynd 10. Fjöldi frétta er fjalla um jafnrétti, skipt niður eftir vægi umræðunnar. 
 
Hér sést hvernig umræðan skiptist niður eftir vægi og tegundum greina. Það fyrsta sem maður 

rekur augun í, er það að jafnrétti er aldrei aðalumræðuefni frétta í blöðunum en alls 9 

innsendar greinar fjalla eingöngu um jafnrétti. Þar sem jafnrétti er rætt að einhverju leyti, eru 

ekki nema 2 greinar í fréttaflutningi og 4 greinar í innsendu efni. Þar sem lítillega er rætt um 

jafnrétti, sést munur milli frétta og innsends efnis, en þar var ekki nema 1 frétt á móti 8 

innsendum greinum. Að lokum sést að flestar þær fréttir sem tengjast jafnrétti er aðeins 

minnst á það, eða alls 11 greinar. Innsendar greinar eru hins vegar ekki nema 5 í þessum 

hluta. Sem sagt af þeim 14 fréttum sem fjalla um jafnrétti er rétt minnst á jafnrétti í 11 þeirra. 

Dreifing greina eftir vægi er töluvert jafnari í innsendum greinum, og gaman að sjá að 

fjöldinn er mestur þar sem jafnrétti er aðalumræðuefni. 

 Næst er vert að skoða það hvernig kynin koma út úr jafnréttisumræðunni og er 

umræðan flokkuð eftir vægi. Byrjað er á því að skoða jafnréttisumræðuna í fréttunum og 

síðan skoðaðar innsendar greinar. Með því ætti að vera hægt að sjá hvort konur séu meira 

áberandi hvað varðar jafnréttisumræðuna en karlar.  
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Mynd 11. Fjöldi frétta er fjalla um jafnrétti, skipt niður eftir vægi umræðunnar og kyni. 
 
Á mynd 11 sjáum við hvernig jafnréttisumræðan skiptist niður eftir kyni í þeim 14 fréttum 

sem birtust í blöðunum þremur. Eins og sést þá er aðalmunurinn þar sem minnst er á jafnrétti. 

Alls voru þær greinar 11, karlar minnast 4 sinnum á jafnrétti en konur 7 sinnum. Annars er 

jafnt milli kynjanna í greinum þar sem jafnrétti er rætt, kemur það einu sinni fyrir að kona tali 

lítillega um jafnrétti. Ef allt er talið saman þá eru það fleiri konur sem tala um jafnrétti í 

fréttum blaðanna eða alls 9 sinnum, en karlar aðeins 5 sinnum. Þetta segir okkur að fyrir 

hverja grein sem karl talar um jafnrétti eru konurnar tvær.  

Það er því hægt að segja að konur tala meira um jafnrétti í fréttaflutningi blaðanna eða 

nærri því helmingi fleiri konur en karlar. Því má segja að tilgáta okkar standist, konur fjalla 

meira um jafnréttismál en karlar. Næst ber að líta á þær 25 innsendu greinar er snérust um 

jafnrétti.  
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Mynd 12. Fjöldi innsendra greina er fjalla um jafnrétti, skipt niður eftir vægi 
umræðunnar og kyni. 
 
Hér að ofan er sést að hlutföll kynjanna eru mun jafnari. Af þeim 25 innsendu greinum sem 

tengjast jafnrétti, þá tala karlar um jafnrétti 11 sinnum en konur 14 sinnum. Það er því ekki 

mikill munur þarna á. Þar sem jafnrétti er aðalumræðuefnið eru 4 karlar á móti 5 konum. Þar 

sem jafnrétti er rætt eru jafn margir karlar og konur. Í hinum tveimur flokkunum eru svo 

konur með einni grein meira en karlar. Í þremur af fjórum flokkum eru konur með einni fleiri 

grein en karlarnir og í einum flokknum er jafnt milli kynjanna. Það er áhugavert að sjá að 

fjöldi greina eftir vægi er nokkuð jafn í öllum flokkum, það er að ekki er jafn afgerandi munur 

milli vægis greinanna, í innsendum greinum og fréttum.  

 Það sem sést á þessari mynd lýsir því ekki að konur fjalli frekar um jafnrétti en karlar. 

Þannig að ef lagðar eru saman bæði fréttir og innsendar greinar, fæst sú niðurstaða að að 

konur eru 23 á móti 16 körlum. Munurinn er þó nokkur milli kynjanna og þar af leiðandi er 

hægt að fullyrða að konur fjalla meira um jafnrétti en karlar. Munurinn er þó mestur á 

kynjunum í fréttaflutningi blaðanna. 
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4.4 Stjórnmálaflokkar og jafnréttisumræða 

Þar sem rannsóknin fólst í að rýna í blöðin í aðdraganda Alþingiskosninganna árið 2007, þótti 

fróðlegt að skoða hvernig stjórnmálaflokkarnir birtust í blöðunum. Hér er verið að tala um 

alla þá umræðu sem við fundum tengda stjórnmálaflokkunum, hvort heldur umræðan var 

jákvæð eða neikvæð. Áhugavert er að greina þetta og sjá hvernig stjórnmálaflokkarnir birtast 

bæði í fréttaflutningi og innsendu efni. Töluvert hefur verið rætt um að sum blöð hampi 

ákveðnum stjórnmálaflokkum þrátt fyrir að almennt sé flokksblaðapólitíkin liðin undir lok. 

Því fannst okkur áhugavert að skoða hvort hugsanlega lifi enn í gömlum glæðum.  

Eins og fram hefur komið þá var ákveðið áður en farið var að rýna í blöðin, að taka 

með alla þá umræðu sem tengist flokkunum, hvort heldur sem hún var jákvæð eða neikvæð. 

Þetta var gert sökum þess, að ekki var verið að leitast eftir því að sjá hvort flokkarnir fengju 

góða eða slæma útreið í blöðunum, heldur til þess að sjá umfjöllun um hvern stjórnmálaflokk 

fyrir sig. En eins og oft er sagt, þá er slæm umfjöllun betri en engin umfjöllun.   
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Mynd 13. Umfjöllun um stjórnmálaflokka í öllum greinum blaðanna, fréttum, 
innsendum- og ritstjórnargreinum. 
 
Á myndinni hér að ofan sést hvernig umræða tengd stjórnmálaflokkunum birtist í blöðunum 

þremur sem voru skoðuð. Þessi umræða var flokkuð út frá allri umfjöllun í blöðunum, 
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fréttum, innsendum greinum og ritstjórnargreinum. Það sést vel á þessari mynd að fjallað er 

um alla flokkana í öllum blöðunum en áhugavert er að sjá að Sjálfstæðisflokkurinn fær mesta 

umfjöllun í Morgunblaðinu (26,9%) enda hefur blaðið verið talið tengt flokknum frá upphafi. 

Framsóknarflokkurinn fær mesta umfjöllun í Fréttablaðinu (23,9%). Dreifingin er nokkuð 

jöfn milli blaðanna hjá Samfylkingunni, Vinstri grænum og Íslandshreyfingunni. Minnsta 

umfjöllun fær Frjálslyndi flokkurinn, merkilegt er að sjá að Blaðið birtir mest af greinum þar 

sem allir stjórnmálaflokkarnir koma fyrir eða 22,8%. Þegar talað er við fulltrúa allra 

stjórnmálaflokkana er yfirleitt verið að tala við einstaklinga sem skipa fyrstu þrjú sætin á 

flokkslistum. Í sumum tilvikum var reynt að jafna út hlut kynjanna með því að tala ekki alltaf 

við formenn flokkanna, því skiptingin þar var, líkt og áður sagði, fimm karlar og ein kona.  
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Mynd 14. Hlutfall frétta í miðlunum þremur, sem tengjast stjórnmálaflokkum. 
 
Hér að ofan sést það hvernig umfjöllun tengd stjórnmálaflokkunum birtist í fréttaflutningi 

blaðanna. Það fyrsta sem tekið er eftir, er að Fréttablaðið fjallar mest um Framsóknarflokkinn 

(45%) og minnst um Sjálfstæðisflokkinn (5%). Framsókn fær einnig mikla umfjöllun í 

Blaðinu (33,3%). Sjálfstæðisflokkurinn (22,9%) og Íslandshreyfingin (22,9%) fá jafn mikla 

umfjöllum í Morgunblaðinu, Vinstri græn (20%) fylgja svo fast á hæla þeirra. 

Íslandshreyfingin fær minnsta umfjöllun í Blaðinu (8,3%). Það má því segja að sumir flokkar 
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fá meiri umfjöllun en aðrir í ákveðnum blöðum, það er þó merkilegt að sjá hvað 

Framsóknarflokkurinn fær mikla umfjöllun bæði í Fréttablaðinu og Blaðinu fyrir þessar 

kosningar. Það er þó áhugaverðara að sjá að Framsóknarflokkurinn fær nær enga umfjöllun í 

Morgunblaðinu. Íslandshreyfingin er einnig mjög sterk í Morgunblaðinu en fær frekar rýra 

umfjöllun í hinum blöðunum. 
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Mynd 15. Hlutfall innsendar greinar í blöðunum þremur, sem tengjast 
stjónmálaflokkum. 
 
Á þessari mynd sést hvernig flokksumræðan birtist í innsendum greinum blaðanna. Það sést 

greinilega að Sjálfstæðisflokkurinn fær mesta umfjöllun í Morgunblaðinu (29,7%). 

Samfylkingin fær mjög svipaða umfjöllun í öllum blöðunum og einnigVinstri græn. 

Framsóknarflokkurinn fær mesta umfjöllun í Fréttablaðinu (18,8%). Íslandshreyfingin fær 

hins vegar mesta umfjöllun í Blaðinu (21,9%). Enn og aftur fær Frjálslyndi flokkurinn 

minnsta umfjöllun í heildina. Í Morgunblaðinu er mest innsent efni frá Sjálfstæðisflokknum 

(29,7%), Samfylkingin (21,1%) og Vinstri græn (18,8%). Framsóknarflokkurinn (18,8%) og 

Samfylkingin (23,4%) fá mesta umfjöllun í Fréttablaðinu. Þeir sem tróna hæst í Blaðinu eru 

eftirfarandi: Samfylkingin (25%), Vinstri græn (21,9%) og Íslandshreyfingin (21,9%). 

Greinilegt þykir að Sjálfstæðisflokkurinn er fremstur meðal jafningja í Morgunblaðinu miðað 

við alla þá umfjöllun sem hann fær. Fréttablaðið fjallaði mest um Framsóknarflokkinn og er 
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það í raun ekkert óeðlilegt þar sem Fréttablaðið er fríblað á landsvísu og reynir því líklegast 

að að vera með fréttaflutning fyrir landsbyggðina.  

Við ákváðum að sýna skýrari mynd af því hvernig umfjöllunin um 

stjórnmálaflokkanna birtist í blöðunum en tókum þá ákvörðun að sýna aðeins þá umfjöllun 

sem birtist í fréttaflutningi blaðanna. Þá eru það blaðamenn sem ákveða hvað fjallað er um, 

það er hvort blaðamennirnir sjálfir séu meðvitað að fjalla frekar um einn flokk en annan. 

Ákváðum við að gera skífurit fyrir hvert blað fyrir sig og sýna með þeim hvernig umfjöllunin 

skiptist milli stjórnmálaflokkanna sex.  

Sjálfstæðisflokkur
23%

Framsóknarflokkur
6%

Samfylking
14%

Vinstri Græn
20%

Frjálslyndi flokkurinn
14%

Íslandshreyfingin
23%

 

Mynd 16. Umfjöllun í Morgunblaðinu, skipt niður eftir stjórnmálaflokkum. 
 
Hér sést hlutfall flokkaumfjöllunar í Morgunblaðinu og sést það vel að skiptingin er mest 

milli Sjálfstæðisflokksins (23%), Íslandshreyfingarinnar (23%) og Vinstri grænna (20%). 

Framsóknarflokkurinn fær minnsta umfjöllun (6%) sem er nokkuð áhugavert þar sem 

Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn hafa verið í meirihlutastjórn í fjölda mörg ár. 
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Mynd 17. Umfjöllun í Fréttablaðinu, skipt niður eftir stjórnmálaflokkum. 

Á þessari mynd sést afgerandi umfjöllun Fréttablaðsins á Framsóknarflokknum (45%). 

Minnsta umfjöllun fær Sjálfstæðisflokkurinn (5%). Samfylkingin (15%) og Vinstri græn 

(15%) fá jafn mikla umfjöllun, einnig er Frjálslyndi flokkurinn (10%) með svipaða umfjöllun. 
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Mynd 18. Umfjöllun í Blaðinu, skipt niður eftir stjórnmálaflokkum. 

Á þessari mynd sést það líka að Framsóknarflokkurinn er með mesta umfjöllun í Blaðinu 

(33%), svo koma Samfylkingin (17%), Vinstri græn (17%) og Frjálslyndi flokkurinn (17%) 
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með jafn mikla umfjöllun. Íslandshreyfingin og Sjálfstæðisflokkurinn eru svo með minnsta 

umfjöllun (8%).  

Af myndunum þremur hér að ofan er greinilegt að blöðin fjalla mismikið um hvern 

flokk fyrir sig og er það mjög greinilegt í sumum tilfellum. Rannsóknin styður þá tilgátu að 

Morgunblaðið aðhyllist ennþá Sjálfstæðisflokkinn en engu að síður er umfjöllun þeirra hvað 

best skipt niður milli flokkanna, ef frá er talinn Framsóknarflokkurinn.  

Þar sem við höfðum áður skoðað jafnréttisumræðuna í blöðunum sem og 

stjórnmálaumræðuna, þótti okkur áhugavert að skoða hvernig þessir tveir þættir tengjast og 

hvort það væru einhverjir stjórnmálaflokkar sem fjölluðu frekar um jafnréttismál en aðrir. Þá 

einnig hvort jafnréttisumræða stjórnmálaflokkanna birtist á einhvern hátt betur í einum miðli 

en öðrum. 
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Mynd 19. Hlutfall allrar jafnréttisumræðu, tengd stjórnmálaflokkunum, flokkað eftir 
miðlum. 
 
Á myndinni hér að ofan sést hvernig jafnréttisumræðan skiptist milli flokka í dagblöðunum 

þremur. Af þeim 39 greinum sem tengdust jafnrétti voru 24 þeirra einnig tengdar 

stjórnmálaumræðunni. Það sést hér að ofan að jafnréttisumræðan er hvað mest í 

Morgunblaðinu (75%). Þetta er líklega sökum þess að mikið af þeim jafnréttisumfjöllunum 

sem við greindum voru innsendar greinar og er hlutfall þeirra mest í Morgunblaðinu.
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Jafnréttisumræða flokkanna er ekki nema 8,4% í Fréttablaðinu og 16,6% í Blaðinu. Það er 

nokkuð áberandi að Samfylkingin (8) og Vinstri græn (8) fjalla mest um jafnréttismál af 

stjórnmálaflokkunum. Allir hinir flokkarnir eru með tvær greinar hver. Það verður því að 

segjast að jafnréttismálin hafi ekki verið ofarlega í huga stjórnmálaflokkanna, að 

Samfylkingunni og Vinstri grænum undanskildum og voru það þá konur sem skrifuðu flestar 

af þessum greinum á vegum flokkanna.  

Kemur þetta heim og saman við niðurstöður okkar um að konur fjalli frekar um 

jafnrétti, því þær voru hlutfallslega fleiri á listum Samfylkingarinnar og Vinstri grænna.  
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5. Umræður 

5.1 Niðurstöður sem styðja rannsóknartilgátu 

Rannsókn okkar á birtingarmyndum kynjanna í blöðunum þremur, Morgunblaðinu,

Fréttablaðinu og Blaðinu, í aðdraganda Alþingiskosninganna árið 2007 segir okkur að konur 

séu minnihluti þeirra sem taka þátt í fjölmiðlaumfjöllun hvers konar. Það er að segja það 

tímabil sem við skoðuðum, vikurnar 22. apríl til 28. apríl og 6. maí til 12. maí. Þar sem 

rannsóknarspurningin okkar var í raun þríþætt, töldum við að best væri að sýna niðurstöður 

okkar rannsóknar með því að skipta þeim niður í þrjá hluta. Helstu atriði sem studdu tilgátu 

okkar eru:  

A. Fyrsta tilgáta okkar snéri að birtingarmyndum kynjanna í blöðunum þremur. 

Skoðað var það hvort greinahöfundar væru frekar karlar en konur og það sama gilti um 

viðmælendur og frambjóðendur. Helstu niðurstöður okkar voru þær að blaðamenn eru að 

meirihluta til karlar, þá fyrir utan þá breytu þar sem ekki er vitað hver skrifar greinina. Af 

þeim fréttum í blöðunum, þar sem við fundum greinar tengdar kosningunum, voru alls 69 

karlar sem skrifuðu fréttagreinarnar en ekki nema 20 konur, sjá mynd 5. Það segir okkur að 

fyrir hverja grein sem kona skrifar, skrifa nærri fjórir karlar grein. Þarna sést vel hversu mikil 

kynjaslagsíðan er á blöðunum. 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður okkar varðandi viðmælendur blaðanna, kom í ljós að 

blaðamenn töluðu frekar við karla en konur. Þetta átti einnig við um niðurstöður okkar 

varðandi frambjóðendur. Þegar frambjóðendurnir eru skoðaðir sér, þá sést að blaðamenn allra 

blaðanna tala meira við karla en konur. Munurinn á hlutföllum kynjanna er þó minnstur hjá 

Morgunblaðinu og mestur hjá Fréttablaðinu, sjá mynd 6. Staða kynjanna er ójafnari þegar 

kemur að viðmælendum, karlar eru þar í miklum meirihluta þeirra sem talað er við. Aftur 

kemur Morgunblaðið best út en þar eru hlutföll kynjanna nokkuð jöfn. Fréttablaðið og Blaðið 

eru hins vegar mjög karllæg, sjá mynd 7. 
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B. Næsta tilgáta okkar snéri að jafnréttisumræðu blaðanna og hvernig hún birtist í 

blöðunum. Greindum við umræðuna í aðdraganda kosninganna og flokkuðum hana eftir vægi 

umfjöllunar. Vildum við komast að því hvort konur fjölluðu frekar um jafnrétti en karlar. Af 

þeim 474 greinum sem við greindum í blöðunum voru ekki nema 39 greinar sem tengdust 

jafnrétti á einhvern hátt. Nærri helmingur greinanna voru innsendar (25) og fréttir (14), sjá 

mynd 9. Þegar jafnréttisumræðan var greind eftir vægi voru einu skiptin þar sem jafnrétti var 

aðalumræðuefnið, að finna í innsendum greinum. Helst var lítillega minnst á jafnrétti í 

fréttaflutningi blaðanna, sjá mynd 10. Eftir að hafa skipt umræðunni niður milli frétta og 

innsendra greina kom í ljós að í fréttaflutningi eru það frekar konur (9) sem fjalla um jafnrétti 

en karlar (5), sjá mynd 11. Innsendar greinar komu þó betur út, ekki var jafn mikill munur 

milli kynjanna þar. Konur sem tala um jafnrétti í innsendum greinum voru 14 og karlar 11. 

Dreifing milli kynjanna var nokkuð jöfn í öllum flokkum jafnréttisumræðunnar, sjá mynd 12. 

Þegar hlutföll kynjanna eru skoðuð í heild sinni er þó töluverður munur þar á, stenst því 

tilgátan okkar um það að konur fjalli frekar um jafnrétti en karlar. 

C. Síðasta tilgátan okkar snéri svo að stjórnmálaflokkunum og þá aðallega hvernig 

umfjöllun um þá birtist í blöðum. Einnig ákváðum við að skoða hvernig jafnréttisumræðan 

kemur fram hjá flokkunum sem og eftir blöðum. Hvað varðar umfjöllum flokkanna eða með 

öðrum orðum, öll sú umræða er birtist um þá í blöðunum, bæði í fréttum og innsendum 

greinum, jákvæð eða neikvæð. Eins og sést á mynd 13 þá eru hlutföll umræðunnar nokkuð 

jöfn, þó eru nokkrir stjórnmálaflokkar sem fá meiri umræðu í sumum blöðum. Til að mynda 

þá fær Sjálfstæðisflokkurinn mesta umfjöllun í Morgunblaðinu, Framsóknarflokkurinn fær 

hins vegar mesta umfjöllun í Fréttablaðinu. Blaðið kemur svo öllum á óvart og er með mesta 

umfjöllun sem snýr að öllum flokkunum. Við greindum umfjöllunina í fréttir og innsendar 

greinar. Í fréttaflutningi blaðanna kemur Sjálfstæðisflokkurinn, Vinstri græn og 

Íslandshreyfingin best út í Morgunblaðinu en Framsóknarflokkurinn kemur vel út bæði í 

Fréttablaðinu og Blaðinu, sjá mynd 14. Í innsendum greinum er það aftur 
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Sjálfstæðisflokkurinn sem fær mesta umfjöllun í Morgunblaðinu, Samfylkingin fær nokkuð 

jafna umfjöllum í öllum blöðunum, Framsókn fær aftur mesta umfjöllun í Fréttablaðinu og í

Blaðinu er hlutfallið nokkuð jafnt milli Samfylkingarinnar, Vinstri grænna og 

Íslandshreyfingarinnar, sjá mynd 15. Að lokum ákváðum við að sýna það hvernig umfjöllunin 

skiptist milli stjórnmálaflokkanna í hverju blaði fyrir sig, þótti skífurit best til þess fallið að 

sýna fram á þann mun, sjá myndir 16, 17 og 18. 

 Jafnréttisumræðan mældist hins vegar mest í Morgunblaðinu (75%). Fréttablaðið 

(8,4%) og Blaðið (16,6%) deildu svo því sem eftir var. Það kom í ljós að tveir flokkar fjölluðu 

meira um jafnrétti en hinir flokkarnir, voru það Samfylkingin (8) og Vinstri græn (8). Í 

heildina þá voru 39 greinar sem fjölluðu um jafnrétti og af þeim flokkuðust 24 greinar inní 

flokkaumræðuna. Það er því hægt að segja að Samfylkingin og Vinstri græn hafi átt 16 

greinar saman og hinir flokkarnir hafi verið með 8 greinar saman. Þessi niðurstaða styður þá 

einnig tilgátu okkar varðandi það að konur fjalli frekar um jafnrétti, þar sem í heildina voru 

fleiri konur á lista bæði hjá Samfylkingunni og Vinstri grænum.  

5.2 Samanburður eigin rannsóknar við eldri rannsóknir á svipuðum viðfangsefnum 

Þegar niðurstöður okkar rannsóknar eru bornar saman við eldri rannsóknir er niðurstaðan 

mjög svipuð. Rannsókn Þorgerðar H. Þorvaldsdóttur leiddi í ljós að karlar voru í miklum 

meirihluta þeirra sem skrifa í blöðin og einnig voru þeir í meirihluta í ljósvakamiðlum. Það 

kom í ljós að konur voru í miklum minnihluta þeirra sem tóku þátt í umræðum í sjónvarpi, 

karlar voru 76% allra viðmælenda og konur ekki nema 24%. Kemur það heim og saman við 

okkar niðurstöður þar sem karlar voru í töluverðum meirihluta bæði í fréttum og innsendum 

greinum. Miðlarnir komu misjafnlega út, hvað varðar leit að viðmælendum af báðum kynjum, 

kom Morgunblaðið best út. Fréttablaðið og Blaðið voru mjög karllæg. Einnig komumst við 

að því að karlmenn skrifa meira í þessi þrjú blöð en konur, en þó er ekki hægt að alhæfa um 
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það, þar sem kyn fréttaritara kom ekki fram í helmingi fréttanna. Ef að hins vegar er 

undanskilin breytan þar sem við getum ekki greint kyn fréttaritara, er hlutur kvenna mjög rýr.   

 Svipaða niðurstöðu er að fá úr skýrslu sem Nefnd um konur og fjölmiðla setti fram 

árið 2001. Þegar skýrslan var skoðuð kom það í ljós að meirihluti frétta og blaðagreina í 

blöðunum var með kynjaslagsíðu, því þegar hlutur kynjanna beggja var borinn saman, var 

hlutur konunnar mjög lítill í blöðunum. Karlar voru mun oftar efni fréttarinnar en konur. Þetta 

virtist einkenna öll blöðin. Þegar viðmælendur blaðanna voru skoðaðir kom það í ljós að 

konur voru í minnihluta þar. Blaðamenn leituðu síður til kvenna í fréttaöflun sinni en karla. Í 

ljós kom að fyrir hverja konu sem talað var við í blöðunum var talað við fimm karlmenn. Einu 

skiptin þar sem konur sem viðmælendur voru jafnar körlum, voru viðtöl við hinn almenna 

borgara. Þegar skoðaðar voru niðurstöður úr skýrslu nefndar um konur og fjölmiðla varðandi 

aðsendar greinar og lesendabréf, sást berlega hvernig aðgengi kynjanna er að dagblöðunum. 

Það er nokkuð athyglisvert að sjá að í þessari skýrslu voru sjö af hverjum tíu greinum 

skrifaðar af körlum. Í okkar rannsókn voru karlar einnig í meirihluta þeirra sem senda inn 

greinar í blöðin. Einhverra hluta vegna virðast konur ekki eins tilbúnar að taka þátt í opinberri 

umræðu sem þessari og mætti jafnvel útskýra það vegna ákveðinna staðalímynda sem 

mótaðar hafa verið um konur.  

 Rennir þetta mjög styrkum stoðum undir tilgátu okkar að konur séu síður viðmælendur 

blaðanna heldur en karlar og að fréttamenn geri sér ekki far um að jafna hlut kynjanna. Í 

vinnu okkar við þessa rannsókn lögðum við af stað með viðhorfskönnun sem Birgir 

Guðmundsson gerði hjá starfandi blaðamönnum í aðdraganda Alþingiskosninganna árið 2007. 

Studdumst við helst við tvær spurningar úr þeirri könnun sem snéru að því hvort blaðamenn 

teldu að jafnt hlutfall kynjanna væri nauðsynlegt í pólitískri umræðu, og hvort þeir gerðu sér 

sérstakt far um að nálgast viðmælendur af báðum kynjum. Niðurstöður úr þeirri könnun 

leiddu í ljós að blaðamenn töldu það nauðsynlegt að jafna hlutföllin, einnig taldi meirihlutinn 

að þeir gerðu sér oftar en ekki far um að hafa viðmælendur af báðum kynjum.  
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Þegar rannsóknin var greind niður eftir kynjum kom hins vegar í ljós að konur töldu miklu 

frekar að nauðsynlegt væri að jafna kynjahlutföllin í pólitískri umfjöllun, og að þær leggðu sig 

frekar fram við að nálgast viðmælendur af báðum kynjum.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru ekki sambærilegar við rannsókn okkar þar sem 

bersýnilega kom í ljós að blaðamenn leituðu ekkert sérstaklega til beggja kynja.  

 Þessar niðurstöður sýna okkur að fjölmiðlar sinna hlutverki sínu ekki sem skyldi, hvað 

varðar að fjalla um og upplýsa um málefni allra samfélagshópa. Lítil umfjöllun um konur sem 

og að undanskilja þær í ákveðnum málaflokkum, getur sent misvísandi skilaboð út í 

samfélagið. Fjölmiðlar hafa óneitanlega mikil áhrif á skoðanamyndanir einstaklinga sem og 

viðhorf þeirra varðandi stöðu kynjanna. Fjölmiðlar taka þátt í að móta ákveðnar staðalímyndir 

af einstaklingum, það er hvernig þeir eiga að vera og hvernig þeir eiga að líta út. Þessu þyrfti 

að breyta, þar sem fjölmiðlar hafa ákveðnum skyldum að gegna í lýðræðissamfélagi. Því eigi 

allir að hafa tækifæri til að vera metnir á jöfnum grundvelli, en ekki út frá útliti og kyni.  

 Í aðdraganda kosninganna árið 2003 voru jafnréttismál áberandi í umræðunni og 

kepptust flokkarnir við að lofa auknu jafnrétti kynjanna. Samfylkingin var hvað mest áberandi 

ásamt Vinstri grænum. Þorgerður H. Þorvaldsdóttir greindi jafnréttisumræðuna eftir 

kosningarnar, komst hún að þeirra niðurstöðu að í viðtölum við konur bar jafnrétti yfirleitt á 

góma, en jafnrétti kynjanna var þó yfirleitt ekki rætt nema að minnsta kosti ein kona væri í 

umræðunni. Þátttaka kvenna varð einnig til þess að þáttastjórnendur spyrðu frekar út í jafnrétti 

og stöðu kynjanna. Niðurstöður okkar í greiningu á jafnréttisumræðunni voru á margan hátt 

svipaðar. Þó komumst við að því að jafnréttisumræðan var ekki mjög stór þáttur í síðustu 

kosningum líkt og í kosningunum árið 2003. Heildarfjöldi greina var ekki nema rúm 8% af 

allri kosningaumfjöllun. Munurinn milli kynja kom sérstaklega fram í fréttaflutningi 

blaðanna, fjölluðu frekar kvenkyns blaðamenn um jafnréttismál heldur en karlar. Í innsendum 

greinum voru hlutföllin frekar jöfn, að auki greindum við vægi jafnréttisumræðunnar eftir 

kynjum bæði í aðsendum greinum sem og í fréttum. Jafnrétti var einungis að finna í 
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innsendum greinum sem aðalumræðuefni en í fréttaflutningi var jafnréttisumræðan frekar lítil, 

eða mest þar sem minnst var lítillega á jafnrétti í einum til tveimur setningum.  

Að lokum skoðuðum við birtingarmyndir stjórnmálaflokkanna í blöðunum, en 

fyrirfram hugmyndir okkar á hvernig flokkarnir birtast í einstökum blöðum, eru byggðar á 

greiningu Birgis Guðmundssonar á flokkapólitík miðlanna, sem og bók Guðjóns Friðrikssonar 

„Nýjustu fréttir.“ Þar kemur skýrt fram að þrátt fyrir dauða flokksblaðanna sé Morgunblaðið 

ávallt tengt Sjálfstæðisflokknum, Fréttablaðið og Blaðið eru hins vegar það ný, að tengsl 

þeirra við ákveðna flokka hafa ekki komið sérstaklega fram. Þó teljum við Fréttablaðið hafa 

ákveðinna hagsmuna að gæta gagnvart landsbyggðinni, fái því landsbyggðarflokkur á við 

Framsóknarflokkinn meiri umfjöllun þar. Niðurstöður okkar sýndu að hugmyndir okkar um 

flokkana voru ekki úr lausu lofti gripnar. Þrátt fyrir að flokksblaðapólitíkin sé liðin undir lok 

þá virðist sem enn sé áberandi flokkshollusta Morgunblaðsins við Sjálfstæðisflokkinn. Þetta 

styður því tilgátu okkar að sumir stjórnmálaflokkar fá meiri umfjöllun í ákveðnum 

dagblöðum.  

5.3 Takmarkanir á rannsókninni 

Helstu takmarkanir sem kunna að vera á þessari rannsókn eru þær, að mikill munur er á milli 

áskriftarblaða og fríblaða. Fréttablaðið hefur með góðum árangri náð mikilli dreifingu meðal 

lesenda og Blaðið naut á þessum tíma vaxandi vinsælda hvað varðar lesningu. Efnistök og 

áherslu milli fríblaða og áskriftarblaða, er mismunandi. Morgunblaðið hefur gefið sig út fyrir 

að vera opinn umræðuvettvangur fyrir aðsendar greinar, meðan fríblöð einbeita sér frekar að 

efni sem hefur þann tilgang að höfða til sem flestra. Blaðið var einnig með töluvert færri 

greinar en hin blöðin þar sem það kom einungis út fimm daga vikunnar. Einnig getur verið 

erfitt að alhæfa um stöðu kvenna innan fjölmiðla þegar eingöngu er litið til prentmiðla. Til 

þess að rannsóknin yrði sem marktækust væri ákjósanlegra að horfa til allra fjölmiðla, bæði 

ljósvaka- og prentmiðla.  



45

5.4 Að lokum 

Ein af meginskyldum fjölmiðla er að endurspegla samfélagið eins og það er og upplýsa 

almenning, svo hann geti tekið sjálfstæðar ákvarðanir í lýðræðissamfélagi. Að auki hafa 

fjölmiðlar það að skyldu, að fjalla jafnt um alla samfélagshópa. Konur eru helmingur 

þjóðarinnar og ættu þær að standa körlum jafnfætis í fjölmiðlaumfjöllun. Einnig er vert að 

benda á að í síðustu kosningum voru konur nánast jafn margar körlum í framboði, þó svo að 

þrjú efstu sæti listanna hafi aðallega verið skipuð körlum. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

sýna að konur eru settar skör lægra en karlmenn þegar kemur að fjölmiðlaumfjöllun. 

Jafnréttismál var lítill hluti af fréttaflutningi, einnig má telja að sú umræða hafi ekki verið 

mjög áberandi þar sem lítið var fjallað um konur.  

Fjölmiðlar ættu reglulega að endurskoða starf sitt sem og hafa í huga hvaða skilaboð 

þeir senda út í samfélagið. Mikill árangur hefur náðst með markvissu jafnréttisstarfi en til að 

fullt jafnrétti náist, þurfa fjölmiðlar að vera meðvitaðir um hlut sinn í þeirri baráttu. Fjölmiðlar 

verða að láta af tilhneigingum sínum í að viðhalda ákveðnum staðalímyndum af konum, auk 

þess að hvetja til aukinnar þátttöku þeirra í opinberri umræðu, enda sé það lýðræðisleg skylda 

þeirra.  

Ýmsar góðar og gagnlegar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði en nauðsynlegt er að 

veita fjölmiðlum aukið aðhald í umfjöllun um konur. Vert er að minna á að fullt jafnrétti á 

Íslandi er enn í dag aðeins markmið en ekki staðreynd. Helstu áherslur jafnréttismála eru að 

samþættingu verði beitt við alla ákvarðanatöku, áætlanagerð og stefnumótun á sviðum 

ráðuneyta og stofnana þeirra. Sama á í raun og veru við um fjölmiðla. Í ljósi þess sem að 

framan hefur verið gerð grein fyrir þurfa fjölmiðlar að huga að samþættingu kynjasjónarmiða 

við sín störf. Hluti af því er að fjölga konum í stjórnunarstörfum innan fjölmiðla sem og að 

fjölmiðlafólk geri sér grein fyrir nauðsyn þess að tryggja það að raddir kvenna heyrist. Á þeim 

hvílir sú skylda, vegna hlutverks þeirra í lýðræðisríki. Því er vert að halda áfram rannsóknum 

á þessu sviði og líta þá jafnvel frekar til viðhorfa fjölmiðlafólks til þessara mála. 
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Fjölmiðlamenn líkt og aðrir verða að vera meðvitaðir um þá baráttu sem er í gangi og þær 

hömlur sem konum eru settar. 
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