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ÚTDRÁTTUR 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvort konur taki síður þátt en karlar í umræðunni 

um Evrópusambandið og Ísland. Skoðaðir voru helstu prentmiðlar og helstu útvarpstöðvar 

landsins árið 2009. Þau voru: Morgunblaðið, Fréttablaðið, DV, Viðskiptablaðið, Bylgjan, Rás 

2 og Rás1.  

 

Byrjað var á að finna allar fréttir og fréttatengt efni sem innihélt umræðu um Evrópusambandið 

og Ísland. Innihaldsgreining var notuð til þess að kynjaskipta efninu og var það flokkað eftir 

því hvort kynin voru viðmælendur í frétt eða viðtali, eða höfundar að efni. Efnið var greint eftir 

því hvort um var að ræða frétt, pistil eða aðsenda grein, viðtöl eða fréttaskýringar. Síðan var 

það flokkað eftir kyni viðmælanda eða höfundar. Auk þess var öllu efni skipt niður í 

efnisflokka. Sagt var frá öðrum fjölmiðlarannsóknum sem voru samanburðahæfar við 

niðurstöður þessarar rannsóknar. 

 

Meginniðurstaðan er sú að konur fjalla í mun minna mæli en karlar um Evrópusambandið og 

Ísland. Um 80% karla eru viðmælendur í fréttum eða höfundar að efni og er hlutur kvenna 

einungis um 14%. Það er alveg sama hvaða þættir eru dregnir út úr niðurstöðunum, hlutur 

kvenna er alltaf minni en karla. Þegar búið var að skipta niður í efnisflokka kom í ljós að í 

ákveðnum málaflokkum innan Evrópuumræðunnar taka konur lítinn eða engan þátt, í 

sjávarútvegsumræðunni voru einungis tvær konur sem voru viðmælendur eða höfundar að efni, 

eða um 3% af 66 efnisgreinum. Konur skrifuðu færri pistla og aðsendar greinar. 

 

Rannsóknir á kynjaskiptingu í fjölmiðlum sýna að konur eru um það bil þriðjungur þeirra sem 

rætt er við, fjallað er um eða semja eða flytja efni. Alþjóðleg fjölmiðlavöktun GMMP segir að 

konur séu viðmælendur frétta í 28% tilfella, en þær skrifi fréttir í 33% tilfella, sem er töluvert 

hærra hlutfall heldur en innan umræðunnar um Evrópusambandið og Ísland. Þessar niðurstöður 

sýna engu að síður fram á það að konur eru töluvert minna í fjölmiðlum heldur en karlar. 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine whether women are less involved than men in the 

debate on the European Union (EU) and Iceland. The country‘s major print media and main 

radio stations in the year 2009 were reviewed for data. The media that were examined are: 

Morgunblaðið, Fréttablaðið, DV, Viðskiptablaðið, Bylgjan, Rás 1 and Rás 2. 

 

The first step was to search for all the news and news-related material that included a discussion 

about the EU and Iceland. Content analysis was used on the material, and then it was grouped 

according to whether the interviewee or author was a woman or a man, or whether both genders 

were interviewees or authors of the same material or article. The material was analyzed 

according to type; news, column or editorial, submitted articles, interviews or news 

commentaries; then it was grouped according to the gender of the interviewee or author. 

Additionally, the entire data was divided into material categories. Other media studies 

comparable to the results of this study were discussed. 

 

The main result was that women are by far less likely to be involved in the debate about the EU 

and Iceland. Around 80% of news interviewees and authors of material on the EU and Iceland 

debate are male; only around 14% of interviewees and authors are female. Extracting different 

factors from the data resulted in the same finding; women are less likely than men to be 

involved. After the data was divided into material categories it was revealed that in certain areas 

within the EU debate, women take little or no part in the debate; in the discussion on the fishing 

industry only two women were either interviewees or authors of material, in about 3% of the 

data. Women wrote fewer columns and submitted fewer articles. 

 

Research on gender composition in the media shows that women are around a third of those 

interviewed or discussed in the media, are authors of, or report material. The Global Media 

Monitoring Project (GMMP) claims that 28% of interviewees in the news are women, and that 

33% of news material is written by women, which is a substantially higher percentage than in 

the debate on the EU and Iceland. These results nevertheless show that, in general, women are 

considerably less likely to be involved in the media than men. 
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1. Inngangur 

 

Þjóðin gekk í gegnum miklar sveiflur og sviptingar á árinu 2009, þetta var árið sem einkenndist 

af átökum og breytingum. Íslenska þjóðin vildi sjá uppgjör við efnahagshrunið og að 

einstaklingar skyldu sæta ábyrgð. Boðað var til alþingiskosninga eftir mótmæli almennings, 

breytingar urðu á stjórn Seðlabankans, fyrsti kvenforsætisráðherra Íslands tók við völdum, 

menn deildu um Icesave og ákváðu að taka fyrsta skrefið í átt að Evrópusambandinu. 

 

Á haustmánuðum 2008 byrjaði hópur fólks að mæta á Austurvöll með Hörð Torfason fremstan 

í flokki, til þess að mótmæla því ástandi sem hafði skapast eftir fall íslensku bankanna. Sífellt 

fleiri mættu til þess að mótmæla, í janúar 2009 náðu mótmælin hámarki. Þann 20. janúar þegar 

að þing kom saman eftir langt jólafrí var gríðarlegur mannfjöldi saman komin á Austurvelli til 

að láta í ljós óánægju sína á sitjandi stjórnvöldum, mótmælin héldu áfram dag og nótt í sex 

sólarhringa. Mótmælin leiddu til þess að sitjandi ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar 

sleit stjórnarsamstarfi þann 26. janúar 2009. Mótmælin eru kölluð „Búsáhaldabyltingin“ með 

vísan í mótmælendur á Austurvelli sem mynduðu hávaða með búsáhöldum (Baldur 

Guðmundsson,2009). 

 

Minnihlutastjórn VG og Samfylkingarinnar tók við 1. febrúar 2009 og var varin af 

Framsóknarflokknum. Þetta var í fyrsta skipti í 30 ár sem að minnihlutastjórn stjórnaði landinu 

(Árni Helgason, 2009). Jóhanna Sigurðardóttir varð forsætisráðherra og fyrst kvenna á Íslandi 

til að gegna því embætti. Þetta var fyrsta ríkisstjórnin sem var með jafna kynjaskiptingu, fimm 

konur og fimm karlar gegndu embættum ráðherra (Velferðarráðuneytið, 2011). 

 

Boðað var til alþingiskosninga 25. apríl 2009 (Morgunblaðið, 2009). Skoðanakannanir gáfu til 

kynna að Samfylkingin og VG myndu verða stærst í komandi kosningum (Svanborg 

Sigmarsdóttir, 2009). Fyrir kosningar þorði engin stjórnmálaflokkur að útiloka 

Evrópusambandsumræður, en það var alveg skýrt að VG og Samfylkingin höfðu gjörólíka 

stefnu í Evrópumálum. Það var því mikið rætt um hvaða stefna yrði tekin í þeim efnum, myndu 

þeir sigra kosningarnar (Fréttablaðið, 2009). Stjórnvöld, leituðu aðstoðar hjá 

alþjóðasamfélaginu, og var óskað eftir lánafyrirgreiðslu og inngripum 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Deilan á milli Íslendinga, Breta og Hollendinga tafði afgreiðslu  
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AGS, en Hollendingar og Bretar eru aðildarríki Evrópusambandsins. Seinni hluti ársins 2008 

var Íslendingum erfiður en spár sögðu til um að árið 2009 yrði erfiðara (Björn J Björnsson og 

Magnús Halldórsson, 2010). Þar sem Ísland var í milliríkjadeilu við tvö af sambandsríkjum 

Evrópusambandsins fór umræðan um Icesave oft að snúast um Evrópusambandið og Ísland.  

Kosið var til Alþingis 25. apríl 2009 og varð þá ljóst að minnihlutastjórnin héldi áfram 

ríkistjórnarsamstarfi án aðkomu Framsóknarflokksins, þar sem þessir flokkar náðu meirihluta. 

Þá gegndu fjórar konur embætti ráðherra og sjö karlar. Breytingar urðu á ráðherraskipan innan 

ríkisstjórnarinnar 1. október 2009 þannig að kynjahlutföllin urðu jöfn (Velferðarráðuneytið, 

2011). 

 

Í fyrsta skipti var það orðin raunhæfur möguleiki að Ísland myndi hefja aðildarviðræður við 

Evrópusambandið og var óvissa um, hvernig flokkarnir myndu leysa það mál. Þann 16. júlí 

2009 samþykkti Alþingi að leggja inn aðildarumsókn, þann 23. júlí 2009 afhenti Össur 

Skarphéðinsson þáverandi utanríkisráðherra aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu 

(Aðildarviðræður Íslands, 2009). 

 

 

1.1  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

 

Almenningur verður sífellt meðvitaðri um jafnrétti kynjanna, umræðan er mikil og margt hefur 

unnist í þeirri baráttu. Gott dæmi um það er sú staðreynd að árið 2009 var fyrsti 

kvenforsætisráðherra Íslands kjörinn og fyrsta ríkisstjórnin með jafna kynjaskiptingu leit 

dagsins ljós. Þegar litið er til þessara staðreynda ætti þá ekki öll umræða um stjórnmál að fara 

fram jafnt af báðum kynjum? Viðfangsefni ritgerðarinnar var að rannsaka hvort konur taki 

minni þátt í fjölmiðlaumræðunni um Evrópusambandið og Ísland heldur en karlar.  

 

Ástæðan fyrir því að rannsakandi velur árið 2009, er vegna þeirra atburða og pólitísku sviptinga 

sem áttu sér stað. Það var mat rannsakanda að umræðan um Evrópusambandið og Ísland hafi 

verið meiri en vanalega það ár í ljósi þess að þetta var árið sem Íslendingar byrjuðu að semja 

um aðild.  

 

Skoðaðir voru helstu prentmiðlar og helstu útvarpstöðvar landsins árið 2009. Þau voru: 

Morgunblaðið, Fréttablaðið, DV, Viðskiptablaðið, Bylgjan, Rás 2 og Rás 1.  
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Öll umræða sem tengdist rannsóknarspurningunni var innihaldsgreind og flokkuð eftir kynjum. 

Niðurstöðurnar voru bornar saman við sambærilegar rannsóknir á umfjöllun fjölmiðla og 

kynjahlutföllum. Niðurstöðurnar voru bornar saman við helstu tölur úr atvinnulífinu frá árinu 

2009. Sú athugun var gerð til þess að sjá hvort að fylgni væri á milli umræðunnar og skiptingu 

kynjanna í hverjum málaflokki. Í gegnum tíðina hefur sú skýring verið gefin að konur vilji síður 

en karlar koma fram í fjölmiðlum og mun rannsakandi velta þeirri skýringu fyrir sér og fjalla 

nánar um hana. Hlutfall kynjanna í umræðu sem fjölmiðlar stýra þegar að þeir fá viðmælendur 

í fréttir og viðtöl verður skoðuð, og sú umræða fjölmiðlanna þar sem fólki er frjálst að tjá 

skoðanir sínar með aðsendu efni til fjölmiðlanna. Aðsenda efnið nær eingöngu til 

prentmiðlanna.  

 

Viðfangsefni ritgerðarinnar og rannsóknarmarkmið eru því ekki eingöngu að skoða hvort konur 

taki síður þátt en karlar í umræðunni um Evrópusambandið og Ísland, heldur jafnframt að bera 

niðurstöðurnar saman við annað efni og velta fyrir sér hvað það er sem veldur því að umræðan 

er kynjaskipt. Rannsakandi telur að það sé þörf á því að skoða þetta viðfangsefni og ígrunda 

hvað valdi því að konur taki síður þátt í umræðunni um Evrópusambandið og Ísland. 

Rannsóknin sýnir ekki eingöngu fram á það, því með því að bera niðurstöður saman við fyrri 

rannsóknir er um leið vakin athygli á því hvort einhver árangur hafi náðst í því að jafna 

kynjahlutfall í fjölmiðlum. 

 

 

1.2  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

Við gerð rannsóknarinnar var lagt upp með eina megin spurningu: Taka konur síður þátt en 

karlar í umræðunni um Evrópusambandið og Ísland? Þegar búið að var að flokka umræðuna 

eftir kynjum vöknuðu aðrar spurningar:  

1. Eru konur sjaldnar viðmælendur frétta í umræðunni um Evrópusambandið og Ísland 

heldur en karlar?  

2. Er fylgni á milli atvinnu karla og kvenna og hvort kynið er viðmælendur eða 

sérfræðingar frétta? 

3. Er kynjamunur á umræðuefninu, skrifa eða ræða karlar frekar um ákveðna málaflokka 

heldur en konur? 

4. Eru niðurstöðurnar sambærilegar niðurstöðum úr fyrri rannsóknum á fjölmiðlum og 

kynjahlutfalli? 
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Notast var við innihaldsgreiningu við framkvæmd rannsóknarinnar. Sú rannóknaraðferð varð 

fyrir valinu vegna þess að hún gefur niðurstöður sem hægt er að magnbinda, oftast er um 

aðgengilegt efni að ræða og hún fylgir ákveðnum fyrirfram skilgreindum skrefum (Berger, 

Hansen o.fl.1998). Greiningin byggir að hluta til á huglægu mati rannsakandans. Með skýrt 

afmörkuðum forsendum er vægi huglægs mats takmarkað. Mikilvægt er að beita kerfisbundinni 

aðferð til þess að lýsa og greina og gera samanburð á fjölmiðlaefni á sem skilvirkastan hátt til 

þess að koma í veg fyrir huglægt eða ómeðvitað val á efni (Hansen o.fl, 1998). 

Þegar búið var að innihaldsgreina efnið eftir kynjum voru niðurstöðurnar settar fram í 

reikningsforritið Microsft Excel og helstu niðurstöðurnar settar upp í töflur, kökurit og súlurit 

og rannsakandi gerði grein fyrir þeim. 

 

 

1.3  RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

 

Viðfangsefnið er áhugavert að mati rannsakandans og vert að skoða og bera saman við aðrar 

rannsóknir á fjölmiðlaumfjöllun.  

Fjölmiðlar eru stundum kallaðir fjórða valdið. Fjölmiðlar stjórna því hvað kemur fyrir augu og 

eyru almennings, hvaða skoðanir heyrast og hverjir fá að koma málefnum sínum á framfæri. 

Fjölmiðlar taka þátt í því að móta almenningsálitið og hafa áhrif. Ábyrgð þeirra og hlutverk í 

samfélaginu er mikið. Mesta valdið liggur einna helst í vali ritstjórna á málefnum sem tekin eru 

fyrir hverju sinni, því fréttamat þeirra er það sem áhorfandinn, hlustandinn og lesandinn fá að 

sjá og heyra. (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007).  

 

Það er líka val fréttamanna hverjir eru viðmælendur og hvort hlutur karla og kvenna sem 

viðmælenda í fréttum og viðtölum sé jafn. Kynjamunurinn sem kemur fram í þessari rannsókn 

og eldri rannsóknum á sér margþætta skýringu að mati rannsakanda sem reynt verður að varpa 

ljósi á í þessari rannsókn. Efnið tengist námi rannsakanda í Evrópufræðum. 

 

Fjölmiðlar hafa engin formleg völd í höndum sér en þeir hlutast til um málefni almennings og 

gegna þar mikilvægu hlutverki í samfélaginu. Þess vegna má með réttu segja að vald þeirra sé 

raunverulegt í klassískum félagsfræðilegum skilningi og það verður að hafa í huga þegar að mat 

er lagt á þá og verk þeirra (Þorbjörn Broddason, 2005). 
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1.4  UPPBYGGING RITGERÐAR 

 

Í fyrstu verður farið yfir hlutverk fjölmiðla, fjallað um konur í fjölmiðlum og fjallað um 

Evrópuumræðuna á Íslandi. Einnig eru kynntar helstu niðurstöður úr fyrri rannsóknum sem eru 

sambærilegar þessari rannsókn.. Fimm fyrri rannsóknir voru notaðar, í fjórum þeirra er stór 

hluti efnis samanburðarhæfur þessari rannsókn. Í doktorsritgerð Magnúsar Árna Magnússonar 

er Evrópusambandsumræða í Morgunblaðinu flokkuð eftir kynjum. Rannsókn hans snýst ekki 

um flokkun kynja í fjölmiðlaumræðu og því er eingöngu stuðst við þann hluta en ekki sagt frá 

öðrum þáttum rannsóknar hans. Í rannsókninni Nefnd um konur og fjölmiðla og Alþjóðlegu 

fjölmiðlarannsókninni; Global Media Monitoring Project (GMMP) voru rannsóknir gerðar á 

fleiri miðlum og þáttum en gert er í þessari rannsókn og voru því einungis notuð gögn úr 

rannsóknunum sem voru samanburðarhæf. Mastersritgerðin Bág staða íslenskra blaðakvenna, 

náði eingöngu til prentmiðla og var því samanburðarhæf við þann hluta rannsóknarinnar. Það 

sama á við um rannsóknina Dáðleysi kvenna eða er öðru um að kenna? Farið er yfir helstu tölur 

úr atvinnulífinu árið 2009 og er skýrsla þáverandi velferðaráðherra um stöðu og jafnrétti 

kynjanna skoðuð og birtar helstu niðurstöður úr henni sem rannsakandi taldi að hægt væri að 

nýta í þessari rannsókn. Í rannsóknarskýrslu Alþingis sem birt var árið 2010 er þáttur fjölmiðla 

skoðaður og sagt frá þeim niðurstöðum sem rannsakandi taldi að væru gagnlegar við gerð 

þessarar rannsóknar. 

 

Í þriðja hluta ritgerðarinnar er greint frá innihaldsgreiningu sem er rannsóknaraðferðin sem 

notuð er hér.  Sagt frá framkvæmd rannsóknarinnar og útfærslu. Þar er sagt frá kostum og 

göllum rannsóknaraðferðarinnar, stöðu rannsakanda innan hennar og annmörkum. Farið er yfir 

hvernig rannsakandi studdist við innihaldsgreiningu við gerð rannsóknarinnar.  

Í fjórða hluta er sagt frá helstu niðurstöðum, og þær settar fram í súlurit, kökurit og töflur. 

Niðurstöðurnar eru bornar saman við niðurstöður fyrri rannsókna þar sem við á og einnig helstu 

tölur um atvinnuþátttöku kvenna árið 2009 og upplýsingar úr Rannsóknarskýrslu Alþingsis um 

þátt fjölmiðla. 

 

Í fimmta hluta ritgerðarinnar eru umræður og ályktanir frá rannsakanda settar fram út frá 

niðurstöðum ásamt lokaorðum. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

 

Í þessum kafla verður farið  yfir hlutverk fjölmiðla og rætt um konur í fjölmiðlum. Fjallað 

verður um umræðuna í þjóðfélaginu um Evrópusambandið og Ísland árið 2009. Í þriðja hluta 

þessa kafla verður sagt frá helstu niðurstöðum fyrri rannsókna, greint frá helstu tölum úr 

atvinnulífinu frá árinu 2009 og sagt frá þætti fjölmiðla sem fjallað var um í Rannsóknarskýrslu 

Alþingis.  

 
 

    2.1 HLUTVERK FJÖLMIÐLA 

 

Árið 1997 gaf Páll Sigurðsson út bókina Fjölmiðlaréttur. Þar skilgreinir hann orðið fjölmiðill 

sem stofnun eða fyrirtæki sem safnar, metur og setur reglulega fram upplýsingar. Með það fyrir 

sjónum að dreifa þeim reglulega til umtalsverðs fjölda fólks á tilteknu svæði. Samkvæmt 

skilgreiningu Páls er orðið fjölmiðill yfirleitt notað um fyrirtæki í fjölmiðlastarfsemi (Páll 

Sigurðsson, 1997). 

 

Þegar talað er um að fjölmiðlar fari með fjórða valdið er það skírskotun í hefðbundið ríkisvald, 

framkvæmdarvald, löggjafarvald og dómsvald. Fjölmiðlar stjórna umræðunni í samfélaginu og 

er vald þeirra meðal annars fólgið í því. Þeir gefa til kynna hvaða málefni eru mikilvæg hverju 

sinni og birta upplýsingar sem almenningur myndar sér skoðanir út frá. Það er í höndum 

ritstjórna fjölmiðlanna að leggja mat á hvað telst vera fréttnæmt hverju sinni og byggist 

fréttamat þeirra oft á því hversu mikla athygli málefnin munu vekja á kostnað mikilvægi 

fréttarinnar (McQuail, 2010). Fréttamenn hafa einnig mikil völd því þeir velja viðmælendur 

frétta og ákveða hvort skuli rætt við karl eða konu, þegar leita þarf sérfræðiálits.  

 

Í skýrslu nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla frá árinu 2005 kemur fram að 

fjölmiðlar geti notað ólíkar leiðir til þess að koma upplýsingunum sem þeir afla á framfæri. Þeir 

geta komið upplýsingum á framfæri í formi dagblaða eða tímarita, á ljósvakanum, í útvarpi eða 

sjónvarpi eða á internetinu. Í skýrslunni kemur fram að í lýðræðissamfélagi samtímans séu 

fjölmiðlar sennilega mikilvægasta upplýsingalind almennings. Talað er um mikilvægi þess að 

fjölmiðlar séu í eigu margra ólíkra aðila, slíkt auki líkurnar á því að fram komi fjölbreytt og 

ólík sjónarhorn, sem verði til þess að umræðan verði lýðræðislegri og veiti stjórnvöldum og 

öðrum áhrifastofnunum aðhald. Í skýrslunni er farið yfir þær skyldur sem fjölmiðlar hafa 
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gagnvart almenningi til dæmis í formi þess að greina satt og óvilhallt frá atburðum og 

málefnum, því margbreytileg fjölmiðlun stuðlar að menningarlegri fjölbreytni (Nefnd 

menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, 2005).  

 

Litið er á fjölmiðla sem eitt af áhrifaríkustu öflum samtímans, þeir eiga þátt í að móta skoðanir 

og viðhorf fólks á heimsvísu. Ákveðið vald er fólgið í því að móta orðræðu almennings og það 

gera fjölmiðlar. Hvernig fólk talar sín á milli, um hvað það talar og hverju það trúir. Það er á 

valdi fjölmiðla að ákveða hver sannleikurinn er og þar af leiðandi búa þeir til eftirlíkingu af 

raunveruleikanum fyrir almenning (McQuail, 2005).  

 

 

 2.2 KONUR Í FJÖLMIÐLUM. 

 

„Engum heilvita manni dettur í hug að skrifa grein og taka viðtöl undir yfirskriftinni Karlar og 

fjölmiðlar ekkert frekar en að skrifa efnið Karlar og atvinnulífið. Á hinn bóginn skýtur 

viðfangsefninu Konur og fjölmiðlar oft upp“ (Hildur Jónsdóttir o.fl., 1990).  

 

Þrjár fjölmiðlakonur, þær Hildur Jónsdóttir, Magdalena Schram og Sigrún Stefánsdóttir 

skrifuðu grein í kvennatímaritð Veru árið 1990 þar sem þær sögðu frá veruleika kvenna innan 

fjölmiðlastéttarinnar og hvað þyrfti að gera til þess að auka hlut kvenna í fjölmiðlum jafnt sem 

starfsmönnum og viðmælendum. Sigrún Stefánsdóttir talaði um það að með fjölgun kvenna í 

fjölmiðlastéttinni myndu kvenkyns viðmælendum ósjálfrátt fjölga. Kvenkynsfréttamenn legðu 

sig í líma við að finna konur til að tjá sig og gæfust ekki upp fyrr en það tækist. Það þyrfti oft á 

tíðum að hafa mikið fyrir því að finna konu sem væri sérfræðingur um ákveðin mál stöðu sinnar 

vegna, en væri ekki mjög sýnileg þrátt fyrir að hún væri í ábyrgðarstöðu (Hildur Jónsdóttir o.fl, 

1990). „Veldi ég alltaf þá sem koma fyrst uppí hugann í tengslum við fréttir væru viðmælendur 

alltaf karlar. Það þarf að leggja sig fram og það þarf að hafa tíma, en sá tími er ekki alltaf fyrir 

hendi. Í þeim tilvikum er einhverjum karli kippt upp.“ (Hildur Jónsdóttir o.fl,, 1990). 

 

Eygló Harðardóttir félags-og húsnæðismálaráðherra hélt ávarp á málþingi Norrænu 

velferðarmiðstövarinnar. Málþingið bar yfirskriftina hlutverk fjölmiðla og ábyrgð í virkri 

samfélagsþátttöku. Í ávarpinu talaði Eygló um það mikilvæga hlutverk sem fjölmiðlar gegna 

og þeirri miklu ábyrgð sem þeir bera t.d. á þeirri mynd af veruleikanum sem þeir draga fram og 

birta almenningi frá degi til dags. Hún talaði um að fjölmiðlar væru að mörgu leyti mótandi afl 
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í samfélaginu og að sú orðræða sem þar birtist og umfjöllun skipti máli og hefði áhrif á upplifun 

okkar allra á samfélagið sem við lifðum í. Í ávarpinu talaði Eygló sérstaklega um konur og 

fjölmiðla og baráttu kvenréttindahreyfinga fyrir því að konur og raddir þeirra fengju að sjást og 

heyrast í fjölmiðlum. „Fjölmiðlar þurfa að gera enn betur til þess að draga úr þeim kynjahalla 

sem lengi hefur verið áberandi.“ (Eygló Harðardóttir, 2014). 

 

Dr. Sigrún Stefánsdóttir fjölmiðlafræðingur gerði fyrstu rannóknir hérlendis á kynjamun og 

stöðu kvenna í fjölmiðlum. Rannsóknirnar fóru fram á árunum 1966 til 1986. Þar kom fram að 

á upphafsárum Fréttastofu Sjónvarpsins, nánar tiltekið á fyrstu fimm árum hennar, voru engar 

konur viðmælendur í fréttum á rannsóknartímbilinu en tímabilið var maí og nóvember þau ár. 

Breytingar urðu árið 1971 þegar að konur birtust á sjónvarpsskjánum. Sigrún gerði síðustu 

fjölmiðlakönnun sína árið 1986 og þar kom í ljós að hlutur kvenna hafði aukist töluvert. Konur 

voru árið 1986, um 13% viðmælenda. Það vekur athygli að á þessum árum voru konur 

útilokaðar frá ákveðnum málaflokkum, til að mynda sjávarútvegsmálum, iðnaði, 

efnahagsmálum, utanríkismálum og tækni-og orkumálum (Hildur Jónsdóttir o.fl, 1990). 

 

Einhver áhrifaríkasta leiðin til að halda einstaklingum eða hópum niðri er að hunsa þá og halda þeim ósýnilegum 

eða að tala um þá en ekki við þá. Það er hægt að gera þetta skipulega af yfirlögðu ráði og það gera fjölmiðlar 

örugglega ekki en það er líka hætta á því að þetta gerist að óathuguð máli vegna þekkingarleysis og hugsunarleysis 

þegar samfélagsmyndin er yfirborðskennd og viðleitni skortir til þess að kafa undir yfirborðið í leit að dýpri 

sannleika (Eygló Harðardóttir, 2014).  

 

Þegar viðmælendur frétta eru valdir getur gætt ákveðins hugsunarleysis þegar kemur að 

kynjajafnrétti. Eins og fram kemur í þessari rannsókn og öllum fyrri rannsóknum sem hér 

eru nefndar, þarf stöðugt að minna fréttamenn á þá staðreynd að hlutur kvenna í fjölmiðlum 

er rýr.  

 

Margt hefur verið reynt til þess að auka þátttöku kvenna í fjölmiðlum. Rannsóknarstofa í 

kvenna-og kynjafræðum við Háskóla Íslands (RIKK) sendi umsókn til Alþingis vegna 

frumvarps til laga um fjölmiðla árið 2010. Þar kom fram að það vakti sérstaka athygli, að 

fjölmiðlar leituðu ekki til kvensérfræðinga í meira mæli eins og rannsóknir á hlut kvenna í 

fjölmiðlum gáfu til kynna. Bent var á að atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi væri ein sú hæsta í  

heimi og menntunarstig kvenna væri mjög hátt og færi sífellt vaxandi. Í ljósi þessa yrði að teljast 

sérstakt að hlutur kvenna væri ekki meiri í fjölmiðlum. RIKK stóð að verkefni sem kallast 
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kvennaslóðir (www. Kvennaslodir.is), það er gagnabanki sem inniheldur kvensérfræðinga á 

fjölbreyttum sviðum samfélagsins sem vilja taka þátt í opinberri umræðu um ákvarðanatöku, til 

dæmis með því að koma fram í fjölmiðlum. Upplýsingarnar í gagnabankanum auðvelda 

fjölmiðlafólki, sem kvartar undan því að erfitt sé að finna konur sem eru tilbúnar að koma fram 

í fjölmiðlum, að finna sérfræðinga á meðal kvenna á fjölbreyttum sviðum samfélagsins (Irma 

Erlingsdóttir, 2010).  

 

Rannsakandi ákvað að leita að ákveðnum sérfræðingum sem tengjast viðfangsefni þessarar 

rannsóknar inn á vefsíðunni kvennaslodir.is. Þegar að slegið var inn sjávarútvegur kom upp 

einn sérfræðingur. Við efnisflokkinn landbúnaður voru fimm konur skráðar sérfræðingar og 

þrjár þegar slegið var inn efnahagsmál. Ef slegið var inn fjármál komu upp nöfn 36 sérfræðinga 

og 40 ef slegið var inn stjórnmál. Undir málaflokknum utanríkismál komu upp nöfn þriggja 

sérfræðinga. Við leitarorðið Evrópusambandið kom enginn sérfræðingur en nöfn tveggja ef 

slegið var inn ESB (Kvennaslsóðir, e.d.) 

 

 

 2.3 ÞJÓÐFÉLAGSUMRÆÐAN UM EVRÓPUSAMBANDIÐ OG ÍSLAND ÁRIÐ 2009 

 

Í bók Eiríks Bergmanns Ísland og Evrópusamruninn kemur fram að reglulega hafi blossað upp 

deilur um stöðu Íslands í alþjóðlegu samstarfi. Þessar deilur verða stundum hatrammar og 

þjóðin skiptir sér í fylkingar oft þvert á flokkslínur. Þar er talað um að greina megi með nokkurri 

einföldun tvær ólíkar fylkingar sem hafa tekist á um utanríkismál á Íslandi í langan tíma. 

Innilokunar-og opingáttarmenn, eða þjóðernissinna og alþjóðassinna. Þjóðernissinnar eða 

innilokunarmenn byggja hugmyndir sínar á föðurlandskennd og þjóðernishyggju. Þeir vilja 

tryggja sjálfstæði og fullveldi landsins og vilja vernda landið fyrir of miklum erlendum áhrifum. 

Sjálfstæðisbarátta Íslendinga var löng og var háð ekki fyrir svo löngu síðan, því er skiljanlegt 

að margir séu tregir til að framselja hluta af ríkisvaldi til yfirþjóðlegar stofnanna. Alþjóðasinnar 

eða opingáttarmenn vilja taka sem mestan þátt í alþjóðasamfélaginu. Þeir vilja opna landið sem 

mest fyrir erlendum áhrifum og vilja að Ísland taki fullan þátt í alþjóðastofnunum. Á 

lýðveldistímanum hafa þessar tvær fylkingar háð þrjár megin orrustur, NATO árið 1949, EFTA 

árið 1970 og EES árið 1994 sú fjórða er í gangi núna og snýst um aðild Íslands að 

Evrópusambandinu (Eiríkur Bergmann,2003).  
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Á heimasíðu Heimssýnar, sem er hreyfing sjálfstæðissinna í Evrópumálum má finna helstu rök 

gegn aðild Íslands að Evrópusambandinu. Fullveldisframsal, þar eru tekin nokkur dæmi og 

fyrsta dæmið að með aðild að ESB þá færist vald yfir veigamiklum þáttum fullveldis Íslands til 

Brussel og þar er fyrst nefnt yfirráðin yfir 200 mílna fiskveiðilögsögu landsins. Fleiri dæmi eru 

tekin eins og rétturinn til að gera fiskveiði og viðskiptasamninga við önnur ríki, rétturinn til að 

afnema eða leggja tolla og æðsta dómsvaldið færi til ESB-dómsstólsins. Sjálfstæðissinnar í 

Evrópumálum telja aðild að ESB vera skammtímasjónarmið og megi ekki taka slíka ákvörðun 

vegna aðsteðjandi kreppu eða vandamálum tengdum krónunni. Einnig kemur fram að Ísland 

hafi verið ein fátækasta þjóð Evrópu en varð ein sú ríkasta í krafti sjálfstæðisins og telja þeir að 

í það þurfi að halda. Það yrði þungt högg fyrir landbúnaðinn að ganga í ESB og úrslitavald yfir 

auðlindum landsins yrði í höndum Evrópusambandsins. Sjálfstæðissinnar í Evrópumálum telja 

evrusvæðið vera óhagstætt myntsvæði fyrir Ísland og aðild myndi verða til þess að hér yrði 

aukið atvinnuleysi (Heimssýn,e.d.). 

 

Samtök Evrópusinna á Íslandi, ganga undir nafninu JáÍsland, á þeirra heimasíðu kemur fram að 

fullveldi þjóðar takmarkist af margvíslegum þáttum eins og fullveldi annarra þjóða. Það þarf að 

fara eftir alþjóðasamningum á mörgum sviðum og margskonar svæðisbundnu alþjóðasamstarfi,  

efnahagslegum þáttum og viðskiptalegum hagsmunum. Samkvæmt þessu getur fullveldi ekki 

merkt það að ætíð sé hægt að gera það sem manni sýnist. Þeir telja að raunverulegt fullveldi 

fáist með því að deila því með öðrum þjóðum í átt að sameiginlegum markmiðum.  Þeir telja 

að krónan sé okkur til trafala og Íslendingar hafi glatað því trausti sem það naut fyrir hrun á 

alþjóðavettvangi. Til að endurvinna þetta traust er best að ganga í ESB til að sýna að Íslendingar 

ætli að temja sér þann aga sem þarf til þess að missa ekki tökin á hagstjórninni aftur. Ástæður 

þess að Íslendingar ættu að ganga í ESB samkvæmt Evrópusinnum eru einnig, landbúnaðar- og 

sjávarútvegsmál, með afnámi tolla eru aukin tækifæri til útflutnings og fullvinnslu eru ein rökin. 

Betri efnahagur með upptöku evrunar, verðtrygging verður óþörf og aukin stöðugleiki fæst með 

evrunni eru dæmi sem voru tekin. Evrópusinnar telja að með aðild að ESB verði atvinnulífið 

öflugra og innganga sé gríðarlega hagkvæm fyrir fyrirtæki í landinu til dæmis vegna þess að þá 

er keypt og selt í sömu mynt og efnahagssamdráttur muni ekki leiða til gjaldeyriskreppu, 

verðbólgu og himinhárra vaxta. (JáÍsland, e.d.).   

 

Rök þessara tveggja hópa endurspegla umræðuna um ESB og Ísland, það sem kemur fram hér 

að ofan eru aðal deiluefnin þegar að kemur að umræðunni, svo bættist Icesavedeilan ofan á það. 

Báðir hópar telja að hag landbúnaðar og sjávarútvegs sé betur borgið með þeirra afstöðu. Einnig 
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telja báðir hópar að atvinnulífinu sé betur borgið með þeirra afstöðu. Umræðan verður því oft 

á tíðum flókin að skilja og er mikið af upphrópunum og staðreyndavillum. 

 

Íslenskir karlmenn voru duglegir að senda inn greinar um Evrópusambandsmál í fjölmiðla. Hér 

fyrir neðan má sjá bút úr aðsendum greinum þar sem tveir andstæðir pólar í 

Evrópusambandsumræðunni fjalla um sama hlutinn sem móttrök og meðrök gegn aðild. Þetta 

er dæmi um umræðuna sem átti sér stað í fjölmiðlum árið 2009. 

 

Evrópusambandið virðir sérstöðu hvers aðildarríkis og hér á landi er mörg sérstaðan sem ekki veitir af 

að styrkja. Ef við viljum halda áfram að vera sjálfstæð þjóð veitir okkur ekki af því að styrkja sérstöðu 

okkar á alþjóðavettvangi. Hingað til hefur okkur kannski tekist það bærilega, svo langt sem það nær, 

með aðild okkar að Sameinuðuþjóðunum. En næsta skref í viðhaldi sjálfstæðis okkar Íslendinga er aðild 

að Evrópusambandinu (Þorsteinn Eggertsson, 2009).  

 

Höfundur þessarar greinar titlar sig sem textahöfund og er þekktur í íslensku samfélagi sem 

slíkur. 
 

Ef Ísland gengi í Evrópusambandið yrði sjálfstæði Íslands og fullveldi fyrir bí. Íslenzkt lýðræði yrði 

einfaldlega tekið úr sambandi. Ákvarðanir um flest okkar mál, og sífellt fleiri, yrðu teknar af öðrum en 

lýðræðislega kjörnum fulltrúum okkar. Stjórnmálamönnum sem kosnir væru af kjósendum annarra 

þjóða en þó einkum embættismönnum sambandsins sem enginn kýs. Þessir aðilar hefðu engan hvata né 

ástæðu til þess að taka sérstakt tillit til íslenzkra hagsmuna eða tillit yfir höfuð (Hjörtur J Guðmundsson, 

2009). 
  

Höfundur greinarinnar var stjórnarmaður í Heimssýn árið 2009 og var nokkuð áberandi í 

aðsendum greinaskrifum um Evrópusambandið og Ísland árið 2009. 

 

Þrjú ungmenni sendu inn aðsendar greinar í prentmiðla og fjölluðu um stöðu unga fólksins ef 

Ísland gerist aðili að Evrópusambandinu. Í fyrri greininni skrifar Brynja Björg Halldórsdóttir, 

hún var árið 2009 stjórnarmaður í Heimssýn. Í seinni greininni er Selma Erla Serdar formaður 

ungra Evrópusinna höfundur ásamt Ingvari Sigurjónssyni varaformanni. Það sama er upp á 

teningnum hér í umræðunni eins og í dæmunum fyrir ofan, staða ungs fólks batnar með 

inngöngu eða verður ömurleg með inngöngu, það fer eftir því hvora greinina fólk les.  

 

Ég hef lengi átt bágt með að sjá hvers vegna ungt fólk ætti að vilja ganga í Evrópusambandið og hvað 

það hefur að sækja þangað. Því meira sem ég les um ESB, því erfiðara á ég með að sjá að sambandið 

þjóni hagsmunum ungs fólks sérstaklega. Reyndar er ég þeirrar skoðunar að það skipti afar litlu máli 

hvað maður er gamall, það er alltaf jafn ömurlegt að búa í ríki innan ESB (Brynja Björg Haldórsdóttir, 

2009). 
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Ungir evrópusinnar telja að Evrópusambandsaðild hafi margt að bjóða ungu fólki. Evrópusambandið 

rekur til dæmis sérstaka stefnu í málefnum ungs fólks, svo kallaða Ungmennaáætlun. Hún stuðlar meðal 

annars að auknu samstarfi og skilningi milli þjóða með því að auðvelda ungu fólki að öðlast reynslu í 

öðrum Evrópuríkjum, hvort sem það er með því að stunda nám, starfa eða vinna sjálfboðastörf innan 

Evrópusambandsins. Ekki þarf að fjölyrða um mikilvægi þess að unga fólkið okkar hafi kost á því að 

afla sér reynslu erlendis (Ingvar o.fl, 2009). 

 

Þegar að ljóst var að Samfylking og VG myndu vera saman í ríkisstjórn árið 2009 þurfti að fara 

í miklar samningaviðræður vegna gjörólíkrar stefnu flokkana í Evrópumálum, það var mikið í 

fréttum rétt eftir kosningar árið 2009. 

 

Að loknum alþingiskosningum árið 2009 þá varð ESB enn meira þrætuepli, deilt var um á hvaða 

stigi setja skuli málið í þjóðaratkvæðagreiðslu. VG hugnaðist tvær þjóðaratkvæðagreiðslur en 

Samfylkingin taldi það óþarfi. Það var tekist á um Evrópumálin því að erfitt var að finna lausn 

á ólíkum skoðunum ríkisstjórnarflokkanna VG og Samfylkingu (Önundur Páll Ragnarsson 

o.fl.,2009). 

 

Fjölmiðlar fylgdust vel með landsfundum flokkana árið 2009, en allir flokkar tóku 

Evrópusambandsumræðuna og komu með niðurstöður. Niðurstöðurnar voru oft á tíðum loðnar 

og með miklum varnöglum. 

 

Í Fréttablaðinu í janúar 2009  var fjallað um landsfund Framsóknarflokksins og að hann hafi 

komist að þeirri niðurstöðu að styðja ESB aðild. Einnig kom fram að stjórnmálafræðingur teldi 

skilmálana vera hentuga útgönguleið fyrir Framsóknarflokkinn. Þeir vildu ganga til viðræðna 

með því skilyrði að Íslendingar verði einir með veiðirétt innan íslenskrar fiskveiðilögsögu, 

tryggja fullveldi þjóðarinnar standa vörð um íslenska framleiðslu og fleira (Fréttablaðið,2009) 

 

Í umræðunni um kosti og galla aðildar að Evrópusambandinu hafa ýmsar rangfærslur komið 

fram sem gera erfitt fyrir almenning að vita hvað er satt og rétt og mynda sér afstöðu til málsins 

á réttum forsendum. Enn fremur virðist sem báðar fylkingar hafi gerst sekar um að blása upp 

væntingar um afleiðingar aðildar. Ef marka má áköfustu stuðningsmenn ESB-aðildar má ætla 

að aðild að ESB ein og sér muni leysa helstu vandamál þjóðarinnar. Það er af og frá. Sú mynd 

sem andstæðingar draga upp er ekki síður röng en samkvæmt henni myndi aðild hafa skelfilegar 

afleiðingar fyrir bæði efnahag og fullveldi landsins (Eiríkur Bergmann, 2003). 
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 2.4 FYRRI RANNSÓKNIR  

 

Í þessum kafla verða fyrri rannsóknir skoðaðar og helstu niðurstöður þeirra birtar. Þær verða 

notaðar til samanburðar á niðurstöðum þessarar rannsóknar. Ein af niðurstöðum 

rannsóknarinnar fjallaði um sama málaflokk þ.e.a.s. hvort konur fjalli síður um 

Evrópusambandið en karlar. Aðrar rannsóknir voru með kynjagreiningu á fjölmiðlaefni sem 

rannsakandi mat að væri samanburðarhæft. Skoðaðar voru kynjagreindar tölur úr atvinnulífinu 

sem voru notaðar til hliðsjónar við greiningu á niðurstöðum rannsóknarinnar. Einnig var 

fjölmiðlahluti rannsóknarskýrslu Alþingis skoðaður og áhugaverðar staðreyndir og 

athugasemdir settar fram og nýttar í niðurstöðum og umræðum rannsóknarinnar.  

Árið 1998 skipaði þáverandi menntamálaráðherra Íslands, Björn Bjarnason, sameiginlega nefnd 

ráðuneytisins og skrifstofu jafnréttismála um konur og fjölmiðla. Skipunin var til komin vegna 

framkvæmdaráætlunar ríkisstjórnarinnar um að ná fram jafnrétti kynjanna og Peking-áætlunar  

Sameinuðu þjóðanna frá 1995. Skipunin endurspeglaði þá auknu umræðu sem átti sér stað, m.a. 

innan Evrópu um stöðu kvenna gagnvart fjölmiðlum. Nefndinni var falið að gera tillögu um 

hvernig fylgja mætti eftir gr. 9.11 í framkvæmdaráætlun ríkisstjórnarinnar. Meginverkefni 

nefndarinnar var að kortleggja íslenskan fjölmiðlaveruleika með tilliti til stöðu kvenna. Nefndin 

kom einnig með tillögur um hvaða hlutverki fjölmiðlar og aðrir gegna í jafnréttismálum. 

Framkvæmd og úrvinnsla fór fram á tímabilinu janúar til júlí 1999. Í innihaldsgreiningu á 

fjölmiðlaefninu var stuðst við evrópska rannsókn, sem gerð var á vegum átaksverkefnishóps 

um konur og fjölmiðla innan Evrópusambandsins. Eins og titillinn ber með sér nær „Who 

Speaks in Television?“ ekki til annarra miðla en sjónvarps. Fyrirmyndinni var lítillega breytt til 

þess að innihaldsgreina dagblöðin. Ástæðan fyrir því að reynt var að styðjast við sömu 

innihaldsgreiningu á ólíkum fjölmiðlum var sú, að niðurstöður á samanburði á milli ólíkra miðla 

yrðu sem áreiðanlegastar (Menntamálaráðuneytið, 2001).  

 

Í þessari rannsókn verður eingöngu stuðst við þau gögn sem eru samanburðarhæf við efni 

rannsóknarinnar. Nefnd um konur og fjölmiðla var gríðarlega viðamikill og efnistökin náðu til 

sjónvarps, útvarps og dagblaða en auk þess var gerð viðhorfskönnun á meðal blaðamanna. 

 

Í dagblaðahluta innhaldsgreiningarinnar var greint frá efni þriggja íslenskra dagblaða, Dags, 

DV og Morgunblaðsins í eina viku í janúar 1999. Alls voru skoðaðar 2.633 frétta- og 

blaðagreinar. Í niðurstöðum rannsóknarinnar á viðmælendum blaðanna er því haldið fram að 
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með því að skoða þennan þátt sé það vísbending um það hverja blaðamenn telji vera 

mikilvæga/áhugaverða hverju sinni. Hverjir eru gerendurnir í þjóðfélaginu? Hverjir eru 

gerendurnir í alþjóðasamfélaginu? Hvaða raddir eiga erindi við lesendur blaðanna? 

(Menntamálaráðuneytið, 2001). 

 

Viðmælendur voru 970, 812 karlmenn eða 83,7% og 158 konur eða 16 %. Viðmælendunum 

var skipt niður í starfsflokka, einn flokkurinn var almennur borgari og voru konur þá helmingur 

viðmælenda eða 50%, þegar að hlut karla og kvenna var skipt eftir efnisflokkum var hlutur 

karla 87,4% á móti 12,6% kvenna. Í þeim fréttum sem féllu undir stjórn- og efnhagsmál voru 

konur 15,3% viðmælenda og karlar 84,7%. Í þeim flokki sem tengdist atvinnulífi var hlutfallið 

12,6% konur og 87,4% karlar, í samfélagsmálum var hlutfallið 79,5% karlar og 20,5% konur. Í 

samantektinni við þennan kafla kemur fram að konur stóðu einungis jafnfætis körlum þegar 

þær voru í hlutverki almennra borgara. Niðurstöðurnar sýna að blaðamenn leituðu frekar til  

karla en kvenna í fréttaöflun sinni og endurspeglar það nokkurn veginn ríkjandi samfélagsgerð. 

Þar sem karlmenn voru fyrst og fremst gerendur og stjórnendur í þjóðfélaginu árið 2001 er ekki 

óeðlilegt að blaðamenn hafi leitað til þeirra (Menntamálaráðuneytið, 2001). Í þessari rannsókn 

verður skoðað hvort slíkt var ennþá upp á teningnum árið 2009, voru karlmenn ennþá helstu 

stjórnendur og gerendur í samfélaginu? Og er það ástæðan fyrir því að konur komu sjaldnar 

fyrir í fjölmiðlum en karlar? 

 

Í niðurstöðukaflanum um aðsendar greinar og lesendabréf kom fram að dagblöð hér á landi 

eru opin í þeim skilningi að nánast allir hafa tækifæri til að skrifa í þau, og koma þar með 

skoðunum sínum á framfæri. Tilgangurinn með þessari athugun var að sjá hver þátttaka karla 

og kvenna var í opinberi umræðu sem fer fram á síðum dagblaðanna. Aðsendar greinar voru 

152 af þeim voru 69,7% skrifaðar af körlum og 30,3% af konum. Lesendabréfin voru 71, 16,9% 

voru skrifuð af konum, 69,1% af körlum og 14% voru ómerkt. Nærri sjö af hverjum tíu greinum 

voru skrifaðar af körlum. Af einhverjum ástæðum virðast konur ekki vera reiðubúnar til að taka 

þátt í opinberri umræðu sem fer fram með þessum hætti (Menntamálaráðuneytið, 2001). 

 

Fjölmiðlar gegna afar mikilvægu hlutverki í nútímasamfélagi og eru oft nefndir fjórða valdið. 

Fjölmiðlar eru mikilvægir í öllum málaflokkum, ekki síst í jafnréttismálum og 

jafnréttisumræðu. Fólk er orðið vant kynjaskekkju í fjölmiðlum og eiga þeir stóran þátt í því að 

skapa ímyndir af körlum og konum í samfélaginu í heild. Í framkvæmdaáætlun Sameinuðu 

þjóðanna um málefni kvenna, sem samþykkt var í Peking 1995, má finna sérstakan kafla um 
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konur og fjölmiðla. Þar er kveðið á um mikilvægi jafnrar þátttöku kynjanna í fjölmiðlum; að 

sjónarmiðum kvenna sé gætt jafn vel og karla, og að raunhæf mynd sé gefin af konum í 

fjölmiðlum. Í framhaldi af Pekingráðstefnunni var fyrstu fjölmiðla-vöktuninni á vegum 

samtakanna Global Media Monitoring Project (GMMP) hleypt af stokkunum, en hún fólst í að 

fylgjast með kynjahlutföllum og birtingarmyndum kynja í fréttamiðlum heims samtímis einn 

tiltekinn dag (Eygló Árnadóttir. ofl., 2010). 

 

Eins og fram kemur hér að ofan var gerð alþjóðleg fjölmiðlavöktun á hlutfalli karla og kvenna 

í fjölmiðlum árið 2009, vöktunin fór fyrst fram árið 1995 og hefur síðan verið gerð á fimm ára 

fresti. Árið 2009 voru það kvennasamtök, samtök fjölmiðlafólks og háskólar frá 108 löndum,  

þar á meðal Íslandi sem tóku höndum saman og vöktuðu alla helstu fréttamiðla í hverju landi 

fyrir sig þann 10. nóvember 2009. Þetta er ein umfangsmesta rannsókn á hlut kynjanna í 

fjölmiðlum sem gerð hefur verið. Umsjónarmenn verkefnisins á Íslandi voru þær Eygló 

Árnadóttir, Valgerður Anna Jóhannsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir. Greindar voru fréttir í 

helstu fréttamiðlum landsins, Fréttablaðinu, Morgunblaðinu, Stöð 2, Bylgjunni, Ríkisútvarpinu, 

útvarpsfréttum, og á Skjá1 sem þá var í samstarfi við Morgunblaðið um sjónvarpsfréttir. DV 

kom ekki út þennan dag en fréttir í DV voru kóðaðar þann 11. nóvember og settar inn sem 

viðbót við samræmda gagnaöflun GMMP (Eygló Árnadóttir o.fl., 2010).  

 

Við þessa alþjóðlegu fjölmiðlavöktun var notuð innihaldsgreining, en hún var hönnuð af 

starfsmönnum GMMP. Í fyrstu var öllum tölfræðiupplýsingum safnað saman, öllum fréttum, 

greinum og umfjöllunum um konur í fjölmiðlum var safnað saman í gagnagrunn. Eftir að því 

lauk voru greinarnar kóðaðar með efnisorðum til þess að flokka þær í efnisflokka. Að því loknu 

voru þær innihaldsgreindar (Global Media Monitoring Project, e.d.). 

 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að konur voru í minnihluta hvort heldur sem 

viðmælendur, fréttamenn eða umfjöllunarefni frétta. Ef niðurstöður allra landa sem að 

rannsókninni komu eru skoðaðar, kemur fram að 37% frétta í greiningunni voru skrifaðar eða 

fluttar af konum. Á Íslandi var 33% frétta í dagblöðum og ljósvakamiðlum skrifaðar eða fluttar 

af konum, sem var töluvert lægra hlutfall en í Svíþjóð eða 52% og í Finnlandi eða 40%. Hins 

vegar var hlutfallið hærra en í Noregi og í Danmörku eða 30% (Gallagher, 2010). 

 

Sem viðmælendur eða umfjöllunarefni frétta var heildarhlutfallið 28% konur og 72% karlar. 

Fram kom að hlutfall kynjanna er misjafnt eftir umfjöllunarefni, hæst er hlutfall kvenna í 
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félagsmálum eða 38% og karla 62%, í umfjöllunarefni frétta um stjórnmál er hlutfall kvenna 

29% en karla 71% og má geta þess að það var hærra en í Evrópu en þar var hlutfallið 21%. Í 

umfjöllun um afbrot og ofbeldi voru karlar 67% viðmælendur eða fréttaefni en konur aðeins 

33%. Í flokknum vísindi og heilsa var hlutfall kvenna 15% en karla 85%, en taka verður þeim 

niðurstöðum með fyrirvara þar sem rannsóknin var gerð á sólarhring og voru fáar fréttir sem 

tilheyrðu þeim málaflokki, og gætu niðurstöður verið aðrar ef rannsóknartímabilið væri lengra, 

það sama gildir um flokkinn félagsmál. Fréttir af efnahagsmálum voru fyrirferðarmiklar á 

rannsóknartímanum, 34% allra frétta féllu undir þann málaflokk enda höfðu verið miklar 

sviptingar í efnahagsmálum hér á landi sökum bankahrunsins árið 2008. Í þeim málaflokki voru 

konur 23% viðmælenda eða umfjöllunarefni frétta en karlmenn 77% (Eygló Árnadóttir o.fl., 

2010).  

  

Bág staða íslenskra blaðakvenna er heiti á lokaverkefni til MA-gráðu í blaða-og fréttmennsku 

félagsvísindasviðs Háskóla Íslands, höfundur verkefnisins er Sunna Stefánsdóttir. Hún 

framkvæmdi innihaldsgreiningu á Fréttablaðinu, Morgunblaðinu og DV, með það að markmiði 

að kanna kynjahlutfall í íslenskri blaðamannastétt, umfang og eðli þeirra frétta sem karlar og 

konur skrifa. Sunna kannaði kynjahlutfall pistlahöfunda og hvort kynin væru jafn líkleg til að 

eiga aðsendar greinar í dagblöðum. Greiningin stóð yfir í þrjár aðskildar vikur frá janúar til 

mars 2013. Í rannsókninni var efnið greint eftir því hvort um var að ræða frétt, pistil eða aðsenda 

grein og síðan var það flokkað eftir því hvers kyns blaðamaðurinn eða höfundurinn var. Öllum 

fréttum var skipt niður í efnisflokka (Sunna Stefánsdóttir, 2010).  

 

Í þessari rannsókn verður eingöngu sagt frá þeim niðurstöðum sem rannsakandi getur nýtt við 

samanburð á gögnum, þ.e.a.s. þau gögn sem eru unnin á sama hátt og hafa sömu forsendur, eins 

og höfundar pistla og aðsendra greina og þeir efnisflokkar sem við eiga. 

 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar um Bága stöðu íslenskra blaðakvenna sem nýttar verða í 

þessari rannsókn, sýndu að mikill munur var á milli kynja og virtist vera alveg sama á hvaða 

flokk var litið, karlar voru alltaf í meirihluta, og vakti það athygli rannsakanda að enginn 

málaflokkur, hvort sem það var viðmælandi eða höfundur hafði konur í meirihluta.  

Í flokknum pistlar voru 104 pistlar innihaldsgreindir, af þeim voru 24 skrifaðir af konum eða 

21% og 80 af körlum eða 79%. Aðsendar greinar voru með jafnara kynjahlutfall, heildarfjöldi 

þeirra var 191, þar af voru 62 greinar skrifaðar af konum eða 32,5% og 129 af körlum eða 

67,5%. Aðsendar greinar birtust í öllum dagblöðunum þremur og voru flestar þeirra í 
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Morgunblaðinu en fæstar í DV. Þó svo að mikil fjölbreytni hafi verið í umræðuefni aðsendra 

greina fjölluðu flestar þeirra um stjórnmál. Við greiningu gagna í rannsókninni var notuð 

innihaldsgreining og voru gögnin flokkuð eftir kyni höfundar, stærð og staðsetningu í blaði og 

umfjöllunarefni (Sunna Stefánsdóttir, 2010). 

 

Sunna skoðaði í rannsókn sinni kynjahlutfall blaðamanna á þeim dagblöðum sem rannsóknin 

náði til, og skipti efnisgreinum þeirra í efnisflokka. Karlar skrifuðu meirihluta frétta, nema í  

flokknum menning þar sem hlutfallið var jafnt. Í flokknum efnahagsmál/verðbréf/viðskipti voru 

karlar með 95% allra frétta eða 111 af 117. Í flokknum stjórnmál/alþingi áttu karlar tæp 92% 

frétta eða 117 af 121. Í flokknum landbúnaður/sjávarútvegsmál var hlutur kvenna fimm af 36 

eða 13,8%, en hlutur karla 31 eða 88,2% (Sunna Stefánsdóttir, 2013). Mun fleiri flokkar voru 

greindir í rannsókn Sunnu en einungis verður greint frá þeim sem hægt er að nota í samanburð 

í þessari rannsókn. Þó svo að ekki sé verið að rannsaka kynjahlutfall blaðamanna í þessari 

rannsókn, fannst rannasakanda athyglisvert að skoða hvort einhver fylgni væri á milli þess 

hverjir skrifa fréttirnar og hverjir eru viðmælendur. 

 

Í ritgerð Sunnu kemur fram að 45% blaðamanna á Fréttablaðinu, 56% blaðamanna á DV og 

33% blaðamanna á Morgunblaðinu voru konur. Á heildina litið voru 39,6% blaðamanna á 

þessum þremur blöðum konur. Sunna tók saman fréttir skrifaðar af konum og fréttir skrifaðar 

af körlum, hlutfall frétta sem skrifaðar voru af konum var rétt rúmlega 23% á móti 77% frétta 

sem skrifaðar voru af körlum. Þegar kynjahlutfall skrifaðra frétta í hverju dagblaði fyrir sig var 

skoðað var munurinn mestur á Morgunblaðinu en þar voru 13,8% frétta skrifaðar af konum, 

þrátt fyrir að þær væru 33% af blaðamönnum blaðsins. Á DV var 44,9% frétta skrifaðar af 

konum þrátt fyrir að þær væru 56% af blaðamönnum blaðsins og á Fréttablaðinu voru 26,5% 

frétta skrifaðar af konum, þrátt fyrir að þær væru 45% af blaðamönnum blaðsins (Sunna 

Stefánsdóttir, 2010). 

  

Athygli vekur að þrátt fyrir að konur voru í meirihluta á DV þá skrifuðu þær samt sem áður 

færri fréttir. Líkt og á Fréttablaðinu og Morgunblaðinu virðist kynjahlutfallið ekki vera í 

samræmi við fjölda skrifaðra frétta. 

 

Dáðleysi kvenna eða er öðru um að kenna? Er heiti á meistararitgerð Önnu Lilju Þórisdóttur í 

Blaða –og fréttamennsku við Háskóla Íslands. Í ritgerðinni var tíðni birtingarmyndar 
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stjórnmálakvenna í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu mánuðinn fyrir alþingiskosningarnar 

2009 skoðuð. Gerð var rannsókn á því hversu oft karlar og konur voru viðmælendur blaðanna  

og einblínt á stjórnmálafólk í því sambandi. Einnig voru skoðaðar innsendar greinar sem 

tengdust kosningunum og kosningabaráttunni. Álitsgjafar og sérfræðingar sem leitað var til 

varðandi kosningarnar voru einnig skoðaðir með tilliti til kyns. Rannsókn Önnu sýndi fram á 

að fjölmiðlaumfjöllunin endurspeglaði ekki kynjahlutföll frambjóðendanna í 

alþingiskosningunum árið 2009. Stjórnmálakarlar fengu meiri umfjöllun en stjórnmálakonur og 

var það á skjön við kynjahlutföll framboðslistanna. Hins vegar leiddi rannsókn Önnu í ljós að 

stjórnmálakarlar og stjórnmálakonur voru jafn virk að senda inn greinar í dagblöðin. Þegar 

Anna talar í ritgerð sinni um stjórnmálakarla-og konur á hún við einstaklinga sem höfðu starfað 

við stjórnmál og/eða voru í framboði fyrir kosningarnar árið 2009 (Anna Lilja Þórisdóttir, 

2010). Fyrir Alþingiskosningarnar árið 2009 var mikið rætt um inngöngu Íslands í 

Evrópusambandið og aðildarumsókn. Rannsakandi mun skoða þessar niðurstöður og bera 

saman við aðsendar greinar sem fjölluðu um Evrópusambandið og Ísland því samkvæmt 

rannsókninni voru stjórnmálakarlar og stjórnmálakonur jafn virk að senda inn greinar en 

forvitnilegt verður að sjá hvort konur hafi fjallað jafn mikið um Evrópusambandið og karlar. 

 

Á tímabilinu 25. mars til 25. apríl 2009 voru 38% aðsendra greina í Morgunblaðinu, sem 

fjölluðu um kosningarnar og kosningabaráttuna eftir konur og 72% eftir karla, í Fréttablaðinu 

voru 45% aðsendra greina eftir konur og 55% eftir karla. Af þessum greinum voru 39% af 

heildinni eftir stjórnmálakarla og 34% eftir stjórnmálakonur. Viðmælendur í fréttum voru 

samtals 61 en í 34 af þeim var rætt við karla eða 58% og þar af 15 stjórnmálakarla. Í sex fréttum 

var eingöngu rætt við konur eða 9% og þar af voru fjórar stjórnmálakonur. Í 21 frétt var rætt 

við bæði karla og konur eða 33% og þar af voru 14 stjórnmálakarlar/konur (Anna Lilja 

Þórisdóttir, 2010). 

 

Tekin voru 31 viðtal, þar af voru átta við konur eða 25,8% og 25 við karla eða 74,2%. Af þessum 

31 viðtali voru sex í Fréttablaðinu. Eitt þeirra var við stjórnmálakonu og fimm við 

stjórnmálakarla. Í Morgunblaðinu voru 25 viðtöl, 16 þeirra voru við karla eða 64% og þar af 

sjö við stjórnmálakarla. Níu viðtöl voru við konur eða 36% þar af voru fjórar stjórnmálakonur.  

Í 30 fréttum kom fram álit sérfræðinga og fræðimanna varðandi kosningarnar og 

kosningabaráttuna. Í 29 þessara frétta var álitsgjafinn karlkyns eða 96,6%, af þeim voru 23 í 

Morgunblaðinu og sex í Fréttablaðinu. Einn álitsgjafi var kvenkyns eða 3,4% og kom fyrir í 

Morgunblaðinu (Anna Lilja Þórisdóttir, 2010).  
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Eru færri konur sérfræðingar en karlar, þegar kemur að fjölmiðlaumfjöllun um kosningar og 

stjórnmál? Þegar kemur að alþingiskosningum eru sérfræðingar úr fjölbreyttum sviðum 

samfélagsins kallaðir til. Fyrir kosningarnar 2009 voru efnahagsmál og málefni tengd 

Evrópusambandinu fyrirferðamest. Hver er ábyrgð fjölmiðla þegar kemur að því að jafna hlut 

kynjanna? Hafa þeir raunverulega ekki aðgang að kvenkyns sérfræðingum?  

 

Fjölmiðlar geta bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á einstaklinga, samfélagshópa eða 

samfélagið í heild (McQuail, 2010). Þegar kemur að kynjajafnrétti í formi viðtala, viðmælenda 

og álitsgjafa, virðast fjölmiðlar samkvæmt þessari rannsókn hafa neikvæð áhrif. Hins vegar 

getur skýringin reynst vera önnur en sú að blaðamenn leiti í meira mæli til karla en kvenna og 

verður því velt upp í umræðu hluta ritgerðarinnar. 

 

Doktorsritgerð Magnúsar Árna Magnússonar The Engagement of Iceland and Malta with 

European Integration: Economic Incentives and Political Constraints, fjallar um mismunandi 

leiðir sem Ísland og Malta fóru á tímabilinu 1989 - 2009. Ísland tók þátt í Evrópusamrunanum 

innan EES og Schengen og sótti um aðild árið 2009 á meðan Malta sótti um aðild árið 1990 og 

gekk í sambandið árið 2004. Í rannsókninni var fjallað um hvers vegna annað ríkið steig skrefið 

til fulls en Ísland lét sér nægja takmarkaðan samruna til ársins 2009, þrátt fyrir andstöðu beggja 

ríkja við inngöngu í Evrópusambandið. Í ritgerðinni var komið inn á þá staðreynd að 

Evrópuumræðan var einokuð af karlmönnum á Íslandi. Í ritgerðinni voru notaðar greinar úr 

Morgunblaðinu á tímabilinu 8. október 2002 - 20. mars 2003 og 29. júlí 2007 - 22. apríl 2008, 

samtals 108 greinar. Innihaldsgreining og orðræðugreining voru notaðar til að flokka efnið og 

athuga kynjahlutfall höfunda. Í rannsókninni kom fram að 88,7% af blaðagreinunum voru 

skrifaðar af körlum, en 11,3% af konum (Magnús Árni Magnússon, 2011). 

  

Í ritgerð Magnúsar voru notaðir ákveðnir efnisflokkar til þess að flokka umræðuna og rannsaka 

um hvað var helst rætt, þegar kom að Evrópusambandinu. Þeir efnisflokkar sem notaðir voru í 

ritgerðinni voru að mestu leyti nýttir í þessari rannsókn til þess að skipta fjölmiðaefninu. Þeir 

flokkar sem hér verða notaðir eru; fullveldi, efnahagur, evran, sjávarútvegur, stjórnmál, 

landbúnaður, menning og umsókn, efnisflokkurinn umsókn var ekki í rannsókn Magnúsar Árna 

(Magnús Árni Magnússon, 2011). 

 

Í samningahópnum um landbúnaðarmál voru 23 einstaklingar ásamt formanni, varaformanni 

og þremur starfsmönnum nefndarinnar eða 28 einstaklingar í heildina. Af þessum 28 
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einstaklingum voru 7 konur eða 25%.  Ein af þeim var starfsmaður nefndarinnar, hinar 6 voru 

í samningahópnum. Konurnar sem skipaðar voru komu frá fjölbreyttum hagsmunaraðilum 

formaður og varaformaður voru karlar (Aðildarviðræður Íslands og ESB, e.d.). 

 

Í samningahópnum um fjárhagsmál voru 16 einstaklingar ásamt formanni og starfsmanni 

nefndarinnar eða 18 einstaklingar í heildina. Af þessum 18 einstaklingum voru 5 konur eða 

27,7%. Formaður hópsins var kona og starfsmaður líka. Af þessum 5 konum voru þrjár skipaðar 

af ráðuneyti, ein frá tollstjóra og ein frá ríkisskattsjóra (Aðildarviðræður Íslands og ESB, e.d.). 

 

Þann 4. nóvember árið 2009 var skipuð samninganefnd Íslands, í henni sitja 16 einstaklingar, 

frá ríkinu og hagsmunaaðilum. Fram kemur að meginþungi aðildarumsóknar frá degi til dags 

hvíli á nefndinni. Kynjahlutfall nefndarinnar er jafnt, formaður nefndarinnar er karl og 

varaformaður kona (Aðildarviðræður Íslands og ESB, e.d.). 

 

Í Rannsóknarskýrslu Alþingis frá árinu 2010 sem gerð var í kjölfar bankahrunsins var sérstakur 

kafli um þátt fjölmiðla. Þar kemur fram að heimur fjármálafyrirtækja var heimur karla og hlutur 

kvenna þar sem vitnað var í viðmælendur, komu konur við sögu í 17% tilfella, en karlar í 92% 

tilfella.  

 

Flestir gjaldkerar og þjónustufulltrúar eru konur og því hefur stétt bankamanna í gegnum tíðina 

verið kvennastétt. Á árunum fyrir hrun fjölgaði karlmönnum á aldrinum 25 - 35 ára gríðarlega 

þar sem flestir þeirra voru ráðnir inn í sérfræðingastöður. Um 52% karla innan bankageirans 

höfðu starfsheitið sérfræðingur en hlutfallið var 21% hjá konum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 

2010). 

 

Í rannsóknarskýrslunni kom fram að karlmenn voru áhættusæknari en konur og að konur 

aðhylltust efnishyggju (e. Materialism) og peninga síður en karlar. Þetta leiddi af sér að þær 

voru e.t.v. að jafnaði ekki tilbúnar að teygja sig eins langt fyrir peninga og karlar. Kynjamunur 

í áhættusækni fyrirfannst einnig á meðal karla og kvenna sem störfuðu í fjármálageiranum. 

Einnig kemur fram að karlmenn voru almennt áhættusæknari í lífinu.  

 

Oft er talað um fjölmiðla sem fjórða valdið og felur það í sér þrjú hlutverk; aðhaldshlutverk, 

upplýsingahlutverk og umræðuhlutverk. Aðhaldshlutverkið þýðir að vernda almenning fyrir 

misbeitingu valds með því t.d. að veita stjórnvöldum og fjármálalífinu aðhald. 
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Upplýsingahlutverkið felur í sér að fjölmiðlar upplýsi almenning um samfélagsmál og geri það 

með vandaðri greiningu. Með umræðuhlutverki fjölmiðla er átt við að þeir séu jafnframt 

vettvangur fjölþættrar þjóðfélagsumræðu og birti túlkanir og umræður samfélagsins frá 

mörgum sjónarhornum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 

 

Að mörgu leyti er einfaldast fyrir fjölmiðil að sinna síðastnefnda hlutverkinu, svo sem með því 

að dagblað sé opið fyrir aðsendum greinum. Aðhaldshlutverkið og upplýsingahlutverkið krefjast 

aftur á móti mikils framlags og fyrirhafnar af hálfu fjölmiðlafólksins sjálfs; fagmennsku, 

hugrekkis og elju til að yfirstíga margvíslegar hindranir sem lagðar eru í götu þeirra sem leitast 

við að greina rétt frá því sem gerist í flóknu umhverfi í nútímasamfélags. Í viðleitni sinni til að 

segja satt og rétt frá því sem gerist, vinna faglega og grafast fyrir um upplýsingar sem varða 

almannahag en reynt er að halda leyndum, vinna fjölmiðlar af hlutlægni í almannaþágu. 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010) 

 

Hver er ábyrgð fjölmiðla þegar kemur að kynjaskiptingu á viðmælendum? Það telst til 

upplýsingahlutverks fjölmiðla að afla viðmælenda fyrir fréttir og umfjöllun. Hvers vegna er 

meirihlutinn karlar? Ef birta á fjölþætta þjóðfélagsumræðu þá hlýtur að þurfa skoðanir karla og 

kvenna. 

 

Í skýrslunni kom fram að ákveðin linkind ríkti gagnvart viðskiptamönnum í fjölmiðlum. Þar 

kom fram að líklega var það vegna þess að mikið var um vináttusambönd á milli fréttamanna 

og „alls kyns“ manna úr viðskiptalífinu í gegnum boðsferðir og kynningaferðir þar sem menn 

ræddu málin yfir kokteilum. Fréttamenn voru t.d. mun aðgangsharðari í garð stjórnmálamanna, 

en það stafaði af því að sjálfstæði fréttamanna hefur lengst af miðast við pólistísk afskipti. Í 

skýrslunni var tekið fram að íslenskir fjölmiðlar væru óvenjuopnir fyrir aðsendum greinum þar 

sem fram koma ólík sjónarmið (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 

 

Í skýrslunni var farið um víðan völl þegar fallað var um þátt fjölmiðla, eitt af því sem var komið 

inn á voru starfsskylirði blaðamanna og hvernig þau hafa versnað. Blaðamenn hafa í dag ekki 

jafn langan tíma til þess að vinna fréttir, finna fleiri viðmælendur og kafa djúpt ofan í málin líkt 

og áður. Fram kom að starfsskilyrðin á dagblöðum höfðu versnað eins og eftirfarandi lýsing 

Örnu Schram ber með sér: „Ég man bara þegar ég byrjaði á Mogganum '95/'96 þá hafði maður 

stundum tvo, þrjá daga til þess að skrifa frétt um leikskóla og þá gat maður bara verið að hringja 

í hina og þessa og skoða skýrslur frá upphafi til enda, en það hefur margt breyst síðan 

þá."(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 

Þegar rannsókn er gerð á fjölmiðlaefni og kynjamun þarf að hafa í huga hvaða hlutverki 

fjölmiðlar gegna. Hlutverk þeirra er ekki einungis að upplýsa fólkið í landinu heldur gegna þeir 

mikilvægu félagsmótunarhlutverki og bera þar af leiðandi mikla ábyrgð. Með rýrum hlut 
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kvenna í fjölmiðlum geta ungar stúlkur fengið þá mynd af þjóðfélaginu að konur séu á einhvern 

hátt ósýnilegar. Þetta getur leitt til þess að þær finna sér ekki fyrirmyndir (Velferðarráðuneytið, 

2002). Fjölmiðlar ættu að sýna þverskurð þjóðfélagsins og bæði kynin í fjöbreyttum hlutverkum 

innan samfélagsins. Fjölmiðlar geta haft áhrif á ákveðnar staðalmyndir í samfélaginu með því 

að sýna t.d. konur og karla sem viðmælendur frétta í samfélagsumræðu, um t.d. efnahagsmál.  

Kenningin um félagslegt nám (e. the social learning theory) segir okkur það að nám geti átt sér 

stað með svokölluðu herminámi. Það gerist með þeim hætti að einstaklingur tekur eftir 

ákveðinni fyrirmynd og ákveður að líkja eða herma eftir henni. Þetta er ein af ástæðunum sem 

sýnir hve áhrif og ábyrgð fjölmiðla eru mikil (Velferðarráðuneytið, 2002).  

 

Fjölmiðlar ná augum eða eyrum almennings á hverjum degi og jafnvel oft á dag og þar sem 

konur eru helmingur þjóðarinnar þá eiga þær rétt á að um þær sé fjallað eins og karla. Með 

aukinni umfjöllun fjölmiðla um stjórnmálakonur má því leiða líkum að því að stjórnmálakonum 

fjölgi (Velferðarráðuneytið, 2002). Eins og fram kemur í þessari rannsókn, þá hefur konum í 

stjórnmálum fjölgað, einnig kemur hér fram að stjórnmálakonur taka meiri þátt í 

Evrópuumræðunni heldur en konur í öðrum atvinnugreinum. 

 

 

 2.5 STAÐA KYNJA Á ATVINNUMARKAÐI ÁRIÐ 2009 

 

Jafnréttisþing var haldið 4. febrúar árið 2011 á grundvelli laga um að jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla. Velferðarráðuneytið lét gera skýrslu sem lögð var fram fyrir jafnréttisþingið. 

Í skýrslunni kom fram yfirlit yfir stöðu og þróun jafnréttis kynja á helstu sviðum samfélagsins, 

svo sem á vinnumarkaði hvað varðar þróun kynbundins launamunar, atvinnuþátttöku kvenna 

og karla, þátttöku kvenna og karla í stjórnmálum og kynjahlutfallið í opinberum nefndum, 

ráðum og stjórnum (Velferðarráðuneytið, 2011). Í skýrslunni má finna mikið af upplýsingum 

um atvinnumarkaðinn á Íslandi frá árinu 2009 og verða helstu niðurstöður skoðaðar í þessum 

kafla. 

 

Ein af spurningunum sem reynt er að svara í þessari rannsókn, er af hverju ákveðin umræða í 

þjóðfélaginu sé einokuð af karlmönnum? Hvað veldur því? Eitt af því sem rannsakandi veltir 

fyrir sér er hvort starfshlutfall kynja innan þeirra greina sem hafa mesta sérhagsmuni af því að 

ganga eða ganga ekki í Evrópusambandið hafi áhrif á umræðuna um Evrópusambandið og 

Ísland?  
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Mótunarhyggja gerir ráð fyrir að hugmyndir samfélagsins um kynin séu mótaðar og viðhaldið 

af því umhverfi sem við búum í hverju sinni (Anderson, 1997). Þeir sem aðhyllast 

mótunarhyggju hafna því að ólík hegðun og staða kynja sé meðfædd, heldur fari það eftir 

samfélaginu hvernig manneskja mótast út frá hugmyndum um karlmennsku og kvenleika sem 

eru við lýði hverju sinni (Menntamálaráðuneytið, 2010). Undirstöður mótunarhyggjunnar má 

rekja til verka eins og Hitt kynið (e.The Second Sex) eftir Simon de Beauvaoir. Í bókinni kemur 

fram að konur fæðist ekki konur heldur verði konur. Þær mótist af samfélaginu inn í einhverja 

staðalímynd kynsins. Þær verði fangar staðalímyndarinnar sem á við hvert samfélag fyrir sig. Í 

bókinni kemur einnig fram að konur eigi að losa sig undan kúgandi skyldum menningar og 

samfélags (Beauvoir, 1949). Rannsakandi veltir fyrir sér hvort hægt sé að yfirfæra þessar 

hugmyndir yfir að einhverju leyti á íslenskt samfélag þegar að kemur að umræðu um 

Evrópusambandið og Ísland? 
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Tafla 1. Staða kynja á íslenskum atvinnumarkaði 2008-2009 

  2008 2009 

Stjórnendur og 

embættismenn 17.200 16.900 

Karlar 11.500 11.200 

Konur 5.700 5.700 

Sérfræðingar 35.600 34.800 

Karlar 17.300 15.700 

Konur 18.300 19.100 

Sérmenntað starfsfólk 29.400 29.500 

karlar 11.200 11.400 

konur 18.200 18.100 

Skrifstofufólk 10.600 9.300 

karlar 2.200 1.700 

konur 8.400 7.600 

Þjónustu-og 

verslunarfólk 35.400 32.600 

karlar 14.000 13.100 

konur 21.400 19.500 

Bændur og sjómenn 6.700 6.600 

karlar 5.300 5.400 

konur 1.400 1.200 

Iðnaðarmenn 22.100 19.100 

karlar 5.300 17.200 

konur 1.400 1.800 

Véla- og vélgæslufólk 9.200 8.400 

karlar 8.600 7.600 

konur 700 900 

Ósérhæft starfsfólk 12.400 10.500 

karlar 6.600 5.100 

konur 5.800 5.400 
  

Íslenskur vinnumarkaður var mjög kynjaskiptur, bæði hvað varðar hlutfall kynjanna innan 

ólíkra starfsgreina og hlutfall kynjanna í stjórnunarstöðum. Í töflunni hér að ofan, sem er úr 

skýrslu velferðarráðherra, sjást upplýsingar um hlutfall kynjanna innan einstakra starfsgreina 

árin 2008 og 2009 (Velferðarráðuneytið, 2011).  

 

Karlar voru í miklum meirihluta þegar kom að stjórnun og embættisstörfum, konur voru í fleiri 

sérfræðistörfum en karlar og fjölgar á milli ára, og einnig voru mun fleiri konur í störfum sem 

þörfnuðust sérmenntunar. Konur voru í meirihluta skrifstofufólks og í verslun og þjónustu. 

Karlar voru í meirihluta véla-og vélgæslufólks, iðnaðarmanna og ósérhæfðs starfsfólks, en litlu 

munaði þar. 
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Tafla 2. Kynjaskipting framkvæmdastjóra, stjórnarformanna og stjórnarmann árið 2009 

  karlar konur 

Framkvæmdastjórar 81% 19% 

Stjórnarformenn 77% 23% 

Stjórnarmenn 77% 23% 

 

Í skýrslu velferðarráðuneytisins kom fram að Hagstofa Íslands tók saman kyngreindar 

upplýsingar um framkvæmdastjóra eftir atvinnugreinum. Þar kom fram að flestar konur voru 

starfandi framkvæmdastjórar í félagastarfsemi eða annarrar þjónustustarfsemi árið 2009, eða 

60% og samsvarar það 190 konum. Konur voru einungis 13% framkvæmdastjóra fyrirtækja í 

fjármála-og vátryggingastarfsemi árið 2009 eða 45 talsins á meðan karlmenn í sömu stöðu voru 

297 talsins. Árið 2009 voru 23% konur stjórnarformenn í fyrirtækjum á innlendum 

vinnumarkaði og 77% karlar, auk þess voru 23% konur stjórnarmenn þessara fyrirtækja. Eins 

og með framkvæmdastjórn þá voru konur hlutfallslega flestar stjórnarformenn í stjórnum 

félagasamtaka eða fyrirtækja sem störfuðu við aðra þjónustustarfsemi eða 55% sem svarar til 

204 kvenna. Konur voru einnig 45% stjórnarformanna í fyrirtækjum er sinntu fræðslustarfsemi 

og 33% á sviði heilbrigðis-og félagsþjónustu. Konur voru í miklum minnihluta í 

stjórnarformennsku stórfyrirtækja, einungis ellefu konur voru í hópi stjórnarformanna 

fyrirtækja með 100–249 starfsmenn á árinu 2009 sem svarar til 13% á móti 75 körlum eða 87%. 

Í stjórnum fyrirtækja sem höfðu 250 eða fleiri starfsmenn á árinu 2009 voru stjórnarformenn 

konur í 9% tilvika sem svarar til fimm kvenna á móti 50 karla eða 91%. Fulltrúar í stjórnum 

fyrirtækja voru samtals 21.365 af þeim voru 5001 kona stjórnarmaður eða 23% en karlar voru 

16.364 eða 77% (Velferðarráðuneytið, 2011). 

 

Frambjóðendur til alþingiskosninga árið 2009 voru samtals 882, af þeim voru 517 karlar eða 

58,6% og 365 konur eða 41,4%. Hlutur kvenna hjá Samfylkingu og VG var tæp 53% og voru 

því fleiri konur en karlar í framboði fyrir þessa flokka. Karlar voru 61,9% þeirra sem röðuðu 

sér í fyrstu þrjú sætin. Flestar konur voru í sætum 1 - 3 á listum VG eða 56%, jöfn kynjaskipting 

var hjá Samfylkingunni þar sem jafn margar konur og karlar voru í þremur efstu sætunum, á 

öðrum framboðslistum var hlutur karla meiri en kvenna þegar litið er til þriggja efstu sætanna 

(Velferðarráðuneytið, 2011). 

 

Konum fjölgaði á Alþingi árið 2009 um sjö frá árinu 2007. Hlutfall kvenna á þingi árið 2009 

var 42,9% og þá höfðu aldrei fleiri konur verið aðalmenn á þingi. Þrátt fyrir þessar niðurstöður 
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náðist lágmarkshlutfall kynjanna í einungis fimm nefndum af tólf, það voru allsherjarnefnd, 

félags- og tryggingamálanefnd, iðnaðarnefnd, umhverfisnefnd og utanríkismálanefnd. Í öðrum 

fastanefndum hallaði talsvert á annað hvort kynið. Þannig voru einungis tvær konur í 

fjárlaganefnd Alþingis en níu karlar og einn af níu fulltrúum í sjávarútvegs- og 

landbúnaðarnefnd var kona. Enginn karl sat í forsætisnefnd þingsins og í viðskiptanefnd sátu 

tveir karlar og sjö konur (Velferðarráðuneytið, 2011). 

 

Þann 9. desember árið 2009 skipaði utanríkisráðherra tíu sérstaka samningahópa. Hlutverk 

samningahópanna var að annast undirbúning aðildarviðræðna við ESB á einstökum 

samningasviðum. Þessir hópar áttu að vinna með samninganefndinni. Í hópunum eiga sæti 

fulltrúar ráðuneyta og stofnana, hagsmunaaðila, félagasamtaka og háskólasamfélagsins. Við 

skipun samninganefndar og samningahópa var haft að leiðarljósi álit meirihluta 

utanríkismálanefndar um umsóknina um aðild að ESB. Litið var sérstaklega til samningareynslu 

og sérþekkingu nefndarmanna og þess að samningaviðræður við Evrópusambandið er verkefni 

sem varðar alla stjórnsýsluna, sem og hagsmunaaðila og félagasamtök. Tekið var sérstaklega 

fram að jafnræði með kynjunum væri í samninganefndinni (Aðildarviðræður Íslands og ESB, 

e.d.).  

 

Samningahóparnir skiptust, í byggðamál, EES 1, EES 2, fjárhagsmál, innanríkismál, lagamál, 

landbúnaðarmál, gjaldmiðilsmál, sjávarútvegsmál og utanríkismál (Aðildarviðræður Íslands 

og ESB, e.d.). Rannsakandi skoðaði kynjahlutfall í þremur samningahópum, sjávarútvegsmál, 

fjárhagsmál og landbúnaðarmál, ásamt samninganefndinni. En ekki var tekið fram að jafnt 

kynjahlutfall væri í samningahópunum.  

  

Í samningahópnum um sjávarútvegsmál voru 25 einstaklingar ásamt formanni, varaformanni 

og starfsmanni nefndarinnar 28 einstaklingar í heildina. Af þessum 28 einstaklingum voru 6 

konur eða 21,4%. Athygli vekur að 4 konur voru skipaðar af ráðuneytum, ein frá 

Alþýðusambandi Íslands og eingöngu ein frá hagsmunaaðilum úr atvinnulífinu. Formaður, 

varaformaður og starfsmaður nefndarinnar voru karlar (Aðildarviðræður Íslands og ESB, e.d.). 
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3. Framkvæmd rannsóknar 

 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður sagt frá þeirri rannsóknaraðferð sem var notuð við 

framkvæmd rannsóknarinnar. Sagt er frá hvernig rannsóknin var framkvæmd, hvaða aðferðir 

voru notaðar við greiningu atriða og hvaða gagna var aflað. Þá verður rætt um hverjar eru 

takmarkanir rannsóknarinnar, en í öllum rannsóknum má finna einhverja þætti sem hafa áhrif á 

áreiðanleika niðurstaða. Öll fjölmiðlagögn sem greind voru við gerð rannsóknarinnar verða 

kölluð efnisgreinar, þeir flokkar sem gögnin voru flokkuð í verða kallaðir efnisflokkar. 

 

 

 3.1 INNIHALDSGREINING 

 

Við rannsóknina var notuð aðferð sem heitir innihaldsgreining (e.content analysis). Aðferðin er 

þekkt innan félagsvísindanna og er mikið notuð í rannsóknum á sviði samskipta og fjölmiðla. 

Gögn sem eru skoðuð með þessari aðferð geta verið margvísleg, allt frá myndum til 

framsetningar eða texta. Gögnin geta verið séð, lesin, túlkuð eða heyrð. Eftir að 

innihaldsgreiningin fer fram er hægt að skoða gögnin bæði með eigindlegri og megindlegri 

aðferð (Krippendorff, 2004). Aðferðin er ekki ný af nálinni og hefur verið notuð til ýmissa 

rannsókna, hún var sem dæmi notuð í seinni heimstyrjöldinni til þess að rannsaka 

áróðursherferðir í fjölmiðlum (Bertrand & Hughes, 2005). Þá fylgdust bandamenn með 

útvarpsrásum og tíðni í Evrópu. Þeir athuguðu hvaða lög fengu mesta spilun og báru lög þýskra 

útvarpsstöðva við aðrar útvarpstöðvar í Evrópu. Þannig gátu þeir gert sér betur grein fyrir 

hreyfingu þýskra hersveita um Evrópu og hversu stórt landsvæði þær höfðu tekið yfir (Wimmer 

& Dominic, 2011). Þarna var aðferðinni beitt á kerfisbundinn hátt og notaður samanburður til 

þess að fá út niðurstöðu. 

 

Fræðimenn hafa í gegnum tíðina tekist á um það hvort aðferðin henti bæði eigindlegri og 

megindlegri rannsóknaraðferð (Berg og Lune, 2010). Innihaldsgreining inniheldur bæði 

megindlega og eigindlega þætti þó svo að hún sé skilgreind sem megindleg. Það er 

persónubundið hvað rannsakandinn vill skoða, hvernig hann nýtir sér kerfisbundna flokkun og 

hvernig hann túlkar niðurstöður. Hann ákveður hvert úrtakið er og hvers vegna hann velur það 

fremur en eitthvað annað. Ef tekið er tillit til þessara staðreynda þá gera þær innihaldsgeiningu 

að einhverjum hluta að eigindlegri rannsóknaraðferð (Stokes, 2013). 
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Aðferðin gerir rannsakandum kleyft að fara í gegnum mikið magn af gögnum á kerfisbundinn 

og skilvirkan hátt og hentar vel þegar að rannsóknarspurningin felur í sér yfirferð á miklu magni 

af texta. Aðferðin er til dæmis notuð til að skoða og útskýra viðhorf ákveðinna hópa, 

einstaklinga eða samfélaga og hvernig það birtist í innihaldi texta og til að birta niðurstöðurnar 

með tölulegum hætti. Vinnan sem fer í að flokka og telja gögnin heyrir undir megindlega 

aðferðafræði. Gögnin eru síðan efnisgreind og flokkast sú vinna undir eigindlega aðferðafræði 

(Stemler, 2001).  

 

Kostir innihaldsgreiningar eru að hún gefur niðurstöður sem hægt er að magnbinda, oftast er 

um að ræða aðgengilegt efni og hún er ódýr. Hún fylgir ákveðnum fyrir fram skilgreindum 

skrefum, en það er auðvelt að misnota hana (Berger,1998). Greiningin byggir að hluta til á 

huglægu mati rannsakandans. Með skýrt afmörkuðum forsendum er vægi huglægs mats 

takmarkað. Mikilvægt er að beita kerfisbundinni aðferð til þess að lýsa, greina og gera 

samanburð á fjölmiðlaefni á sem skilvirkastan hátt til þess að koma í veg fyrir huglægt eða 

ómeðvitað val á efni (Hansen o.fl., 1998).  

 

Til þess að innhaldsgreining verði sem áhrifaríkust þarf að beita henni á kerfisbundinn hátt 

(Prior Lindsay, 2009). Ferlið sem t.d. þarf að fara í gegnum þegar innihaldsgreiningu er beitt 

sem rannsóknaraðferð er hægt að skipta í fimm hluta:  

 

1. Velja úrtak eða efni til greiningar.  

2. Setja ramma til flokkunar ytri þátta sem gætu haft áhrif á tilgátuna.  

3. Velja greiningarþátt úr efninu. Þetta getur verið setning, hlutur, heil frétt eða mynd, 

atvikaröð eða fleira.  

4. Bera greiningarefni saman við flokkunarramma með talningu.  

5.Túlka niðurstöður með greiningu  

(McQuail, 2010).  

 

Ein af aðferðum innihaldsgreiningar er að gera grein fyrir orðum innan textans, telja 

endurtekningu. Fjöldi orða gefur ákveðna hugmynd um vægi þeirra innan textans, hafa þarf 

fullan skilning á orðanotkununni, skilja samhengið og hvernig þau eru notuð. Það þarf að skoða 

hvernig orðin innan textans tengjast hvert öðru og hvað sé gefið í skyn með notkun þeirra til 

þess að innhaldsgreining verði réttmæt (Prior Lindsay, 2009). 



Við sem heima sitjum 2015 

 

36 Lovísa H. Larsen 
 

Það er mikilvægt að skilja að aðferðin sem valin er til þess að greina efni og gögn er ávallt 

sniðin að rannsóknarspurningunni. Því þarf að þekkja takmarkanir aðferðarinnar og hvaða áhrif 

þær geta haft á niðurstöður rannsóknarinnar (Erlandson, Harris, Skipper, & Allen, 1993).  

 

Innihaldsgreiningu er ætlað vera hlutlæg og er það af mörgum talin vera hennar helsti galli, en 

hlutlægnin er ekki tryggð með neinum hætti. Rannsakandi þarf að taka ýmsar 

geðþóttaákvarðanir við framkvæmd rannsóknarinnar eins og t.d. um hver sé stærð úrtaksins, 

flokkun þess og ýmislegt annað. Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar á að útskýra og 

rökstyðja ákvarðaninar sem teknar voru í ferlinu og setja þær í samhengi. Þetta þýðir þó ekki 

að hægt sé að halda því fram að niðurstöðurnar gefi af sér óvéfengjanlegar staðreyndir um 

rannsóknina. Tölfræðin er einungis afkvæmi ákvarðana rannsakandans og þess vegna er mjög  

mikilvægt að greina frá þeim ákvörðunum og hvernig þær voru teknar svo aðrir geti betur metið 

niðurstöðurnar að verðleikum (Deacon o.fl., 2007; Hansen o.fl.,1998).  

 

Til að tryggja hlutlægni greiningarinnar er mikilvægt að skilgreina efnið sem á að greina og 

flokkana sem það er flokkað í, það vel að aðrir rannsakendur geti framkvæmt sína eigin 

greiningu eftir þeim og komist að sömu niðurstöðu (Berelson, 1971).  

 

 

 3.2 GAGNASÖFNUN 

 

Við gagnasöfnunina var notast við Sarp fjölmiðlavaktar Credit Info. Allar fréttir, aðsendar 

greinar, pistlar og viðtöl í prentmiðlum og allar fréttir og fréttatengdir þættir í útvarpi frá árinu 

2009 voru skannaðar með leitarorðinu Evrópusambandið* og eða ESB* (stjarna var sett í enda 

stofns orðanna til að leitin tæki til allra beygingarmynda þeirra). Þeir prentmiðlar sem voru 

notaðir við rannsóknina voru Morgunblaðið, Fréttablaðið, DV og Viðskiptablaðið. Þeir 

ljósvakamiðlar sem notast var við voru Bylgjan, Rás2, Rás1 og samtengdar rásir Rásar 1og 2. 

Gögnin voru flokkuð eftir því hvort viðfangsefnið tengdist umræðunni um Evrópusambandið 

og Ísland.  

 

Næst var efnið flokkað eftir kynjum í þrjá gagnagrunna, konur, karla og ef bæði kyn voru 

viðmælendur eða höfundar í sömu fréttum eða viðtölum útvarps og prentmiðla. Allt efni sem 

var með tvo eða fleiri viðmælendur af báðum kynjum var sett í sama gagnagrunn og flokkað. 

Þegar að þessir þrír gagnagrunnar voru tilbúnir voru þeir flokkaðir í sitthvoru lagi eftir miðlum 



Við sem heima sitjum 2015 

 

37 Lovísa H. Larsen 
 

og hvort þeir væru viðmælendur frétta og viðtala eða höfundar pistla, fréttaskýringa eða 

aðsendra greina. Einnig var flokkað eftir því hvort viðmælendur og höfundar voru af sama 

kyni. Þegar að búið var að flokka efnið voru komnir þrír gagnagrunnar með gögnum sem 

eingöngu voru úr prentmiðlum og útvarpi frá árinu 2009 sem tengdust rannsóknarspurningunni.  

 

Rannsakandi fór yfir umræðu allra frétta, viðtala, aðsendra greina, pistla og fréttaskýringa og 

skipti þeim upp í sér gagnagrunn. Eftir að efninu var skipt upp þá flokkaði rannsakandi kynin 

niður eftir efni; fullveldi, efnahagur, evran, sjávarútvegur, stjórnmál, landbúnaður, menning, 

og umhverfismál til að sjá hvort það væri eitthvað eitt umræðuefni umfram annað sem karlar 

og konur ræða um. Þessi athugun hefur ekki áhrif á útkomu rannsóknarinnar, heldur er hún gerð 

til þess að athuga hvort fylgni sé á milli þess sem konur ræða og hvað þær vinna við, miðað við 

tölur hagstofunnar frá árinu 2009.  

 

Í gagnaöfluninni voru aðsendar greinar og fréttaskýringar flokkaðar eftir kyni höfunda en 

fréttir og viðtöl eftir kyni viðmælenda. Það efni sem ekki var notast við og innihélt efnisorðin 

Evrópusambandið og ESB, voru fréttir og greinar þar sem enginn viðmælandi var eða stuttar 

tilkynningar frá félagi, fyrirtæki eða stofnun og greinar sem innihéldu efnisorðin en höfðu 

hvorki höfund né viðmælanda. Efni sem innhélt leitarorðin en fjallaði ekki um 

Evrópusambandið og Ísland var ekki notað. Árið 2009 var Icesave-deilan mikið í fréttum og 

komu leitarorðin oft fyrir í efni sem tengdist henni. Þó svo að leitarorðin hafi komið fram var í 

mörgum fréttanna ekki fjallað um Ísland og Evrópusmbandið í öllum tilvikum. Hluti gagnanna 

um Icesave-deiluna leiddi til umræðu um Evrópusambandið og Ísland og passaði við 

rannóknarspurninguna og rammann sem rannsakandi fór eftir. Fréttir Stöðvar 2 á Bylgjunni 

voru ekki teknar með í rannsóknina.  

 

Árið 2009 kom DV út fimm daga í vikunnar og Fréttablaðið sex daga vikunnar ásamt 

helgarblaði sem fylgdi laugardagsblaðinu. Viðskiptablaðið kom út tvisvar í viku og 

Morgunblaðið sex daga vikunnar og sunnudagsblaðið fylgdi laugardagsútgáfunni. 

Hádegisfréttir Bylgjunnar  klukkan 12.00 voru skoðaðar og einnig umræða úr fréttatengdu 

þáttunum Í bítið og Reykjavík síðdegis. Skoðaðar voru fréttir á samtengdum rásum RÁSAR 1 og 

Rásar2 sem lesnar voru klukkan 12.20, 16.00 og 18.00 Í gagnaöfluninni var sérstaklega passað 

upp á að taka ekki inn sömu fréttina, því stundum voru sömu fréttirnar lesnar oftar en einu sinni 

í útvarpinu. Á Rás2 voru fréttatengdu þættirnir Morgunvaktin og Síðdegisútvarpið skoðaðir og 

Rás1 var fréttatengdi þátturinn Auðlindin skoðuð. Eftir að rannsakandi hafði farið yfir helstu 
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miðla þá kom fram hvar umræðan um Evrópusambandið og Ísland fór fram, í útvarpi voru það 

fréttir og fréttatengdir þættir. Í prentmiðlum var það í aðsendu efni, pistlum, viðtölum og 

fréttum. Heildarfjöldi frétta, aðsendra greina, pistla, viðtala og fréttaskýringa í prentmiðlum 

og heildarfjöldi frétta og viðtala í útvarpi sem þurfti að byrja að greina var samtals 1516. Þegar 

búið var að flokka gögnin, fjarlægja það sem ekki átti að vera með, eins og til dæmis allar 

endurtekningar og efni sem átti ekki við rannsóknarspurninguna, var heildarfjöldi, pistla, frétta, 

fréttaskýringa, aðsendra greina og viðtala samtals 585, sem síðan var flokkað í þrjá 

gagnagrunna. Margar fréttir sem tengdust rannsóknarspurningunni voru skrifaðar í 

prentmiðlum og lesnar í útvarpi án þess að það væru viðmælendur. Kyn fjölmiðlafólks var 

eingöngu tekið inn í rannsóknina í fréttaskýringum og pistlum. Því gefur talan 585 ekki 

raunhæfa mynd af því hversu oft var fjallað um Evrópusambandið og Ísland í fjölmiðlum árið 

2009, heldur gefur hún mynd af því hvort konur frekar en karlar séu viðmælendur í fréttum um 

málefnið og hvort konur frekar en karlar skrifi um málefnið. 

 

 

 3.3 GERÐ RANNSÓKNARINNAR 

 

Við gerð rannsóknarinnar þurfti að fara yfir og greina mikið magn af texta og í samanburði á 

kyni viðmælenda og höfunda voru settar fram tölulegar upplýsingar, þess vegna valdi 

rannsakandi að nota innihaldsgreiningu við þá vinnu. Notast var við möppur í Sarpi 

fjölmiðlavaktar Credit Info til að halda utan um gagnasöfnunina. Þá voru gögnin færð í 

töflureikninn Microsoft Excel og þaðan reiknuð út öll tölfræði. Mikið magn af upplýsingum 

kom fram, það sem höfundi fannst áhugaverðast við niðurstöðurnar var sett upp í töflu, kökurit 

og súlurit sem lögð voru til grundvallar frekari umræðu og greiningu. 

 

Aðsendar greinar fjölluðu um málefnið tengt rannsóknarspurningunni og voru skrifaðar af 

almenningi, ráðherrum, þingmönnum og fleirum og sendar inn til prentmiðlanna. Þær voru 

flokkaðar eftir kyni höfunda og fjölda höfunda og hvort höfundar voru einn eða fleiri. Þær 

greinar í gagnasafninu sem voru ekki skrifaðar af starfsmanni tiltekins blaðs voru flokkaðar 

sem aðsendar greinar. Liðurinn Kjallarinn í DV var stundum skrifaður af öðrum en starfsmanni 

DV og var þá flokkaður sem aðsend grein. Pistlar voru flokkaðir eftir kyni höfunda, sumir voru 

merktir sem slíkir í blöðunum og fóru sjálfkrafa í flokkinn pistill. Efni sem blaðamenn skrifuðu 

um málefnið en var ekki fréttir og ekki með viðmælanda var sett í efnisflokkinn pistill. 

Fréttaskýringar voru flokkaðar eftir kyni og fjölda höfunda, þær voru í öllum tilfellum nema 
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tveimur merktar sérstaklega sem slíkar. Rannsakandi setti tvær greinar undir liðnum Kjallarinn 

í DV í flokkinn fréttaskýring þar sem að höfundar voru starfsmenn blaðsins og voru að útskýra 

og reifa málefni tengd rannsóknarspurningunni án þess að vera með viðmælanda en skýringin 

var mun lengri en pistill. 

 

Allt efni sem skilgreint var sem viðmælendur frétta í útvarpi voru karlar og konur í fréttatímum 

útvarps sem teknir voru fyrir í þessari rannsókn. Það sem var skilgreint og flokkað sem viðtal í 

útvarpi var efni þegar að viðmælendur komu í þætti eins og til dæmis Bítið á Bylgjunni eða 

Auðlindina á Rás1. Allt efni sem var skilgreint sem viðmælendur frétta í prentmiðlum var það 

efni þar sem starfsmenn blaðanna sögðu fréttir af málefnum tengdum rannsóknarspurningunni 

og fengu viðmælanda til þess að ræða málefnið. Það sem var skilgreint sem viðtöl í prentmiðlum 

var merkt sem slíkt í miðlunum. Þessi gögn voru flokkuð eftir kyni og fjölda viðmælenda. 

Allar 585 greinarnar voru skoðaðar og efnið flokkað niður eftir umræðuefni og kyni. Flokkarnir 

eru; efnhagsmál, umsókn, sjávarútvegur, fullveldi, landbúnaður, umhverfismál, stjórnmál og 

evra. Rannsakandi skipti efnisatriðunum niður á þessa efnisflokka eftir helsta umræðuefni 

þeirra 585 efnisatriða sem greind voru. 

 

Rannsakandi notaði flokkunarramma frá McQuail en sagt er frá honum í kaflanum um 

innihaldsgreiningu. Hér fyrir neðan má sjá hvernig stuðst var við flokkunarrammann.  

1. Velja úrtak eða efni til greiningar. Efnið var fjölmiðlaumræða um Evrópusambandið og 

Ísland árið 2009, fjórir prentmiðlar og þrjár útvarpsstöðvar. 

 2. Setja ramma til flokkunar ytri þátta sem gætu haft áhrif á tilgátuna. Allt efni sem 

fjallaði um Evrópusambandið og Ísland en hafði ekki höfund eða viðmælenda. Ekkert efni var 

tekið frá sjónvarpi eða vefmiðlum. 

3. Velja greiningarþátt úr efninu. Þetta getur verið setning, hlutur, heil frétt eða mynd, 

atvikaröð eða fleira. Greiningarþátturinn var fyrst Evrópusambandið og Ísland, ef orðið 

Evrópusambandið kom upp við leit þá skoðaði rannsakandi efnið og mat hvort það tengdist 

umræðunni. Í sumum tilfellum var fjallað um Evrópusambandið og önnur lönd en Ísland, og 

sumt efni var með leitarorðinu en umræðan snérist um Icesave en ekki sambandið sjálft eða 

Ísland tengt því. Efnið var greint eftir því hvort rætt var við viðmælanda í fréttum, þær fréttir 

sem innihéldu ekki viðmælendur voru ekki teknar með. Umræða sem var með höfunda, eins og 

pistlar, aðsent efni og fréttaskýringar. Síðan var efnið kynjagreint. Eftir að búið var að 

kynjagreina efnið eftir greiningarþáttum var efnið lesið aftur af rannsakanda og flokkað eftir 

umræðu.  
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 4. Bera greiningarefni saman við flokkunarramma með talningu. Í byrjun var greint eftir 

kynjum, þá miðlum og síðan var skipt í sérstaka flokkunarramma. Flokkunarrammarnir voru; 

Aðsendar greinar, viðmælendur frétta, viðtöl, pistlar og fréttaskýringar. Umræðuefni voru 

flokkuð í; evra, efnahagur, landbúnaður, menning, stjórnmál, sjávarútvegur, umsókn og 

umhverfismál. Byrjað var á að kynjagreina svo var raðað niður í efnisflokka, karlar og konur 

voru talin í hverjum efnisflokki, allt var sett upp í kökurit, súlurit og töflur í Microsoft Excel.   

 5.Túlka niðurstöður með greiningu. Niðurstöður voru túlkaðar eftir að talningu var lokið. 

Rannsakandi skoðaði hvern þátt sérstaklega og greindi eftir kynjum og efnisflokki. Niðurstöður 

voru túlkaðar og bornar saman við fyrri rannsóknir þar sem við átti, eða túlkaðar með tölum úr 

atvinnulífinu frá árinu 2009 til hliðsjónar.  

Rannsakandi ákvað að flokka umræðuna niður í efnisflokka, og þurfti því að greina alla texta 

eftir fyrirfram ákveðinni aðferð. 

Hægt er að skoða orð, orðalag, setningar, efnisgreinar, kafla, bækur, höfunda, fyrirsagnir eða 

hugmyndafræði og fleira sem er skilt við rannsóknarefnið. Til dæmis ef rannsakandi ákveður 

að skoða birtingamynd ofbeldis í sjónvarpi, verður að hann að ákveða hvernig það fer fram. 

Hann getur valið t.d. að skoða eingöngu auglýsingar eða ákveðna sjónvarpsþætti (Neuendorf, 

2002).  Í þessari rannsókn voru textar skoðaðir, búið að var að afrita útvarpsefnið því var allt í 

rituðu máli og auðveldaði það innihaldsgreininguna sérstaklega þegar að efnið var flokkað 

niður eftir umræðu. Flestir textarnir voru stuttir og eingöngu einn ákveðin meginþáttur var til 

umræðu. Þeir textar sem voru langir þá var oft talað um fleira en eitt umræðuefni. Rannsakandi 

þurfti að skoða hvaða þema var í textanum til þess að geta flokkað hann.  

Orð eru minnsta einingin til talningar í innihaldsgreiningu. Þegar að orðatalning fer fram til 

þess að sjá ákveðið munstur í texta, þá er athugað hversu oft orðið kemur fyrir. Til þess að 

greina umræðu er einnig hægt að skoða kjarnann í hverjum texta til þess að finna út hvað er 

aðalatriðið. Í textum getur verið meira en eitt þema og því þarf rannsakandi að athuga hvað er 

meginþemað eða kjarninn til þess að geta ákveðið hvaða efnisflokk textinn tilheyrir. Ætlar hann 

t.d. að greina það út frá ákveðnu orði og telja eða skoða fyrirsagnirnar (Neuendorf, 2002). 

 

Rannsakandi greindi fréttaefnið og flokkaði í mismunandi efnisflokka í því skyni að sjá hvort 

umræðan um Evrópusambandið og Ísland einskorðaðist við einhvern einn meginþátt. Í mörgum 

greinum var farið um víðan völl í umræðunni, því þurfti rannsakandi að draga út ákveðið þema 

í fréttinni til að finna aðalatriðið, svo hægt væri að flokka það í einn ákveðinn efnisflokk. 

Kjarninn og fyrirsagnir voru skoðaðar til þess að greina umæðu í texta sem hafði meira en einn 

meginþátt.  Í grein þar sem til dæmis fyrirsögnin gaf ekki til kynna hvert innihald textans væri 
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eða snérist um meira en eina umræðu, þá taldi rannsakandi setningar úr hverju þætti og sá þáttur 

sem kom oftar fyrir réði í hvaða efnisflokk textin var settur.  

 

 

 3.4 LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ/UM, KOSTIR OG GALLAR 

 

Þegar að innihaldsgreining er notuð þarf rannsakandi að beita huglægu mati við ákveðna þætti 

rannsóknarinnar. Innihaldsgreining byggist t.d. á því að skipta í efnisflokka og var sú flokkun 

skilgreind af rannsakanda. Annar rannsakandi gæti flokkað niðurstöðurnar á ólíkan hátt og 

fengið aðrar niðurstöður í ákveðum þætti rannsóknarinnar, kynjahlutfallið ætti að vera nánast 

það sama. Huglægt mat var notað þegar efni tengt Icesave og Evrópusambandinu var flokkað, 

höfundur mat það hvort umræðuefnið ætti við rannsóknarspurninguna eða ekki. Huglægt mat 

var einnig notað þegar flokkað var í pistla og fréttaskýringar. Huglægt mat var eingöngu notað 

við flokkun gagna, ekki um kyn viðmælenda eða höfunda eða hvaða miðli höfundar og 

viðmælendur tengdust.  

 

Rannsakandi flokkar þetta ekki sem kynjafræði rannsókn þar sem hann hefur hvorki þekkingu 

eða menntun til þess að framkvæma slíka rannsókn. Þetta er rannsókn á sviði stjórnmálafræða. 

 

Við mat á áreiðanleika rannsóknar þarf að skoða tímann og miðlana sem stuðst er við eða ekki 

stuðst við. Annar rannsakandi gæti valið annað tímabil og aðra miðla til að styðjast við og 

útkoman gæti orðið önnur en í þessari rannsókn. Það þarf að afmarka tímabilið vel til þess að 

færast ekki of mikið í fang.  

 

Í þessari rannsókn voru skoðaðar fréttir, innsendar greinar og viðtöl frá árinu 2009 um 

Evrópusambandið og Ísland. Ástæðan fyrir að árið 2009 varð fyrir valinu er sú að mikið 

umrótatímabil var í íslenskum stjórnmálum. Í fyrsta skipti var ríkisstjórn sem ætlaði 

raunverulega að beita sér fyrir því að hefja aðildarviðræður við Evrópuasambandið. Að mati 

rannsakanda var þetta kjörið ár til þess að kanna. Rannsakandi skoðaði gögn frá árinu 2008 með 

sama hætti og var heildarfjöldinn 1256 án frekari greiningar. Árið 2007 var heildarfjöldinn 

samtals 613 án frekari greiningar, árið 2009, sem notað var í þessari rannsókn, þá var 

heildarfjöldi gagna án greiningar samtals 1516.  
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Til að færast ekki of mikið í fang þurfti að velja hvaða miðlar voru skoðaðir. Ekki var notast 

við sjónvarp eða netmiðla. Ef að þær breytur væru teknar inn í rannsóknina gæti það haft áhrif 

á hana. Rannsakandi ákvað að hafa ekki netmiðla með í rannsókninni því oft reyndust fréttir 

netmiðla vera sömu fréttir og greinar sem birtust í blöðunum. Einnig eru netmiðlar mun fleiri 

en prentmiðlar og því hefði rannsakanda færst of mikið í fang. 

 

Greining á efnisatriðum í efnisflokka er háð mati rannsakandans og getur einhver annar sem 

gerir sömu rannsókn skipt efnisatriðunum öðruvísi niður á flokkanna, þetta á ekki við efnisatriði 

þar sem eitt mál var afgerandi umfjöllunarefni, heldur þær greinar sem komu inn á marga þætti 

og rannsakandi greindi hvað væri aðalatriðið. Rannsakandi bjó til sérstakan efnisflokk fyrir 

umsókn á meðan annar rannsakandi hefði ef til vill sleppt því og sett það undir stjórnmál og 

fengið þá aðrar niðurstöður, eða verið með færri efnisflokka. 

 

Staða rannsakanda innan rannsóknar getur verið galli þegar að huglægu mati er beitt, eins og 

gert er að hluta til þegar að innihaldsgreining er notuð.  

Staða rannsakandans innan þessarar rannsóknar er sú að hann er kona og Evrópusambandssinni. 

Því þarf rannsakandinn að vera meðvitaður um hvort þær staðreyndir geti haft áhrif á útkomu 

rannsóknarinnar. Staðreyndirnar geta ekki haft áhrif á útkomuna í kynjagreiningunni, en 

rannsakandi hugði sérstaklega að orðanotkun þegar að gögnin voru greind. Í þeim þáttum þar 

sem hallaði á hlut kvenna passaði rannsakandi að tala eingöngu um staðreyndirnar sem birtust 

í gögnunum og að bæta ekki við leiðandi lýsingarorðum til að gera hlutina að einhverju öðru 

en þeir voru. Í kaflanum umræður og ályktanir koma hins vegar fram skoðanir rannsakanda á 

niðurstöðunum þar sem hann reynir að túlka þær á hlutlausan hátt. Skoðanir hans koma þó 

eingöngu fram þegar að rannsakandi reynir að svara spurningunni, af hverju niðurstöðurnar sýni 

fram á að konur fjalli síður um Evrópusambandið og Ísland. Hugmyndir og túlkanir 

rannsakanda styðjast eingöngu við þau gögn sem koma fram í rannsókninni og er reynt að takast 

á við spurninguna, af hverju hlutirnir eru eins og þeir eru, með gögnum sem rannsakandi setur 

fram eins og til dæmis kyngreindar tölur úr atvinnulífinu. Hins vegar verður að hafa í huga að 

rannsakandi velur sjálfur fyrri rannsóknir sem hann styðst við. Annar rannsakandi gæti valið 

aðrar rannsóknir til samanburðar og komist að öðrum niðurstöðum eða ályktunum. Kostur 

innihaldsgreiningar, sem er um leið galli hennar, er að hún krefst sjálfstæðra vinnubragða. 
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 3.5 AÐGENGI AÐ GÖGNUM 

 

Aðgengi að gögnum var mjög gott, notast var við Sarp fjölmiðlavaktar Credit Info, en þar var 

aðgengi að öllum fjölmiðlagögnum á einum stað. Öðrum gögnum og heimildum var aflað í 

gegnum netið eða á bókasöfnum, flestar heimildir um innihaldsgreiningu komu úr bókum.  

Einnig gekk vel að safna fjölmiðlagögnunum í þar til gerðar möppur sem vistaðar voru á 

aðgangi rannsakanda á Credit Info, þar gat rannsakandi geymt alla gagnagrunna og leitað í þeim 

að vild, það auðveldaði rannsóknina.  

 

 

 3.6 GREINING GAGNA 

 

Allar efnisgreinarnar sem notaðar voru við þessa rannsókn voru greindar eftir kyni höfunda eða 

viðmælenda í útvarpi og prentmiðlum. Gögnunum var síðan skipt upp í efnisflokka; aðsendar 

greinar, pistla, viðmælendur í fréttum, viðmælendur í viðtölum og fréttskýringar.  

Upplýsingarnar voru settar upp í Microsoft Excel og tölulegar upplýsingar teknar saman og 

lagði rannsakandi mat á niðurstöðurnar og setti þær helstu upp í töflur, kökurit og súlurit. 

 

Umræðuefnið í efnisgreinunum var skoðað og flokkað eftir kyni, umræðuefni og höfundum. 

Rannsakandi las greinarnar og flokkaði þær niður eftir innihaldinu, greinar sem fjölluðu um 

Icesave og Ísland og Evrópusambandið voru settar undir efnisflokkinn efnahagur, þar snérist 

umræðan um Icesave deiluna og hvort að innganga í Evrópusambandið myndi hafa áhrif á 

niðurstöður deilurnar. Hvort að það myndi henta Íslendingum betur að vera innan eða utan 

sambandsins við lausn þessara deilu. Einnig voru vangaveltur um hvort að deilan myndi hafa 

áhrif á samningagerð Íslendinga og hvort Evrópusambandið myndi setja það sem skilyrði að 

Íslendingar myndu borga.  

Greinar sem fjölluðu um aðildarumsóknina voru settar undir flokkinn umsókn þar var rætt um 

aðildarumsókn Íslands og viðræður við Evrópusambandið og samninganefndina. Einnig var 

fjallað um hvort þjóðaratkvæðagreiðsla eigi að fara fram eftir aðildarviðræður eða hvort 

atkvæðagreiðslan eigi að snúast um að hefja aðildarviðræður. 

Undir efnisflokkinn evra fóru efnisatriði sem fjölluðu um kosti og  galla við hugsanlega upptöku 

evrunnar fyrir íslenskt efnahagslíf. Hvaða áhrif það hefði á íslenskan efnahag og viðskipti. 

Einnig voru umræður um hvort hægt væri að taka upp evruna án þess að Ísland gerðist aðili að 

Evrópusambandinu. Í efnisflokkinn umhverfismál voru settar efnisgreinar sem fjölluðu um 
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umhverfismál þar var t.d. fjallað um hversu mikið af löggjöf Evrópusambandsins í 

umhverfismálum hafi verið tekin upp í íslenskan rétt vegna EES samningsins. Rætt var um 

mengunarvarnir, vatnsvernd og sjálfbæra þróun auðlinda. Einnig snérist umræðan um 

eignarhald á auðlindum Íslands öðrum en sjávarútvegi, hvort Íslendingum stæði ennþá til boða 

ódýrt heitt vatn og orka ásamt því að rætt var um Drekasvæðið og ef það fyndist olía þar, ásamt 

fleiru. 

Undir efnisflokknum sjávarútvegur  var einna helst fjallað um hver færi með yfirráðin yfir 200 

mílna fiskveiðilögsögu Íslendinga, deilt var um hvort sá réttur myndi tapast með inngöngu í 

Evrópusambandið. Einnig var mikið rætt um nýtingu fiskistofna og að innan fiskveiðilögsögu 

sambandsins færi fram ofveiði. Rætt var um Grænbók sameiginlegrar stefnu sjávarútvegsmála 

Evrópusambandsins og hvað innganga þýddi fyrir íslenska kvótakerfið og kvóteigendur ásamt 

fleiru. 

Undir efnisflokknum  landbúnaður  var einna helst fjallað um styrkveitingar innan 

Evrópusambandsins og þær bornar við styrkveitingar til landbúnaðar sem eru á Íslandi. Einnig 

var rætt um hvaða áhrif innganga myndi hafa á matvælaverð og hvort það hefði áhrif á innlenda 

framleiðslu, ásamt því hvaða áhrif afnám tolla og gengi krónurnar hefðu á verð á 

landbúnaðarafurðum ef Íslendingar myndu samþykkja aðild að Evrópusambandinu.  

Undir efnisflokknum fullveldi snérist umræðan hvort að Íslendingar myndu tapa fullveldi sínu 

til Evrópusambandsins og hvaða þýðingu það hefði fyrir Íslendinga.  

Undir efnisflokkinn stjórnmál fóru efnisatriði þar sem fjallað var um stjórnmál á Íslandi og þau 

tengd við Evrópusambandið og Ísland, mikið var af slíkum greinum vegna alþingiskosninganna 

árið 2009 og umræðu um hugsanlegar aðildarviðræður. Þá voru margar efnisgreinar sem 

fjölluðu um afstöðu stjórnmálaflokkanna til Evrópusambandsins og afstöðu einstaka 

þingmanna til sama málefnis, fréttir og greinar þess efnis voru fyrirferðamiklar árið 2009. 

Stjórnmálamenn voru að svara spurningum um afstöðu flokkana til Evrópusambandsins þá var 

fjallað um marga þætti sem hafa áhrif afstöðu fólks til sambandsins og hvaða áhrif margir þættir 

hefðu á Ísland og íslensku þjóðina þessar efnisgreinar fóru einnig undir flokkinn stjórnmál.  
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4.   Niðurstöður 

 

Umfjöllun um niðurstöður er skipt upp í fjóra meginkafla, en hver kafli hefur sína undirkafla. Í 

fyrsta kafla er fjallað almennt um niðurstöðurnar, í öðrum kafla er greint frá niðurstöðum úr 

greiningu á útvarpi, í þriðja kafla er farið í niðurstöður úr greiningu á prentmiðlum. Í fjórða 

kafla er umræðan úr efninu flokkuð niður og greind eftir kynjum og innihaldi efnisins. 

Flokkarnir sem notaðir voru til greiningar voru; evra, efnahagur, menning, stjórnmál, 

umhverfismál, umsókn, sjávarútvegur og landbúnaður. Alls voru greind 1516 efnisatriði í öllum 

miðlum. Við greiningu kom í ljós að stór hluti efnisins var ekki með viðmælenda, ómerkt skrif 

eða fréttir sem tengdust rannsóknarspurningunni en féllu ekki að flokkunarramma 

rannsóknarinnar. Í heildina voru 585 efnisatriði notuð til að komast að niðurstöðu í 

rannsókninni. Að öðru leyti voru niðurstöður byggðar á efni þar sem voru viðmælendur eða 

höfundar á umræðu sem tengdist rannsóknarspurningunni, eins og í innsendum greinum, 

pistlum og fréttaskýringum. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að athuga hvort konur taki síður 

þátt í umræðunni um Evrópusambandið og Ísland. Í þessum kafla eru gögnin sem greind voru; 

pistlar, viðtöl, aðsendar greinar, fréttaskýringar og viðmælendur frétta kölluð efnisatriði. Við 

greiningu á umræðunni verður notast við orðið efnisflokkar þegar við á. Tölur á kökuritum eru 

birtar í prósentum. Tölur á súluritum eru fjöldi efnisgreina, prósentutölur eru birtar undir hverju 

súluriti fyrir sig. 

 

4.1  HEILDARNIÐURSTÖÐUR 

 

 
Mynd 1. Kynjaskipting í umræðu um Evrópusambandið og Ísland 
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Mynd 1 sýnir heildarniðurstöður rannsóknarinnar. Í rannsókninni var efninu kynjaskipt, karlar 

og konur sem voru viðmælendur eða höfundar efnisatriða og hvort bæði kynin voru saman 

viðmælendur eða höfundar efnisatriða. Af þeim 585 efnisatriðum sem greind voru var hlutur 

karla meiri en kvenna. Í 79,6% tilfella eða í 466 efnisatriðum, var einn karl viðmælandi eða 

höfundur að efni. Þar sem viðmælandi eða höfundur efnis var ein kona var hlutfallið 14,4% eða 

84 efnisatriði. Í 6% tilfella eða í 35 efnisatriðum voru viðmælendur eða höfundar að efni konur 

og karlar. Í alþjóðlegri fjölmiðlavöktun GMMP kemur fram að konur komu fram í 28% tilfella 

sem viðmælendur eða umfjöllunarefni frétta og karlar í 72% tilfella. Þarna voru allar fréttir 

teknar saman, óháð umfjöllunarefni, því er hlutfall kvenna mun hærra en hlutfall kvenna sem 

taka þátt í fjölmiðlaumfjöllun um Evrópusambandið og Ísland. Þess skal þó getið að í rannsókn 

GMMP voru fréttir þar sem bæð kyn komu fyrir ekki flokkaðar sérstaklega eins og gert er í 

þessari rannsókn. Í ritgerð Magnúsar Árna kom fram að þegar að greinar um Evrópusambandið 

og Ísland úr Morgunblaðinu voru skoðaðar þá voru 88.7% af þeim skrifaðar af körlum og 

11.3% af konum. Þar var hlutur kvenna 3.7% lægri en í þessari rannsókn en taka verður fram 

að fleiri þættir voru skoðaðir hér.  

 

 
 

Mynd 2 sýnir heildarfjölda efnisgreina í fjölmiðlunum. Í heildina voru sjö miðlar skoðaðir 

ásamt samtengdum rásum Rásar1 og 2 sem var greindur sér, því eru miðlarnir í rannsókninni 

átta talsins. Alls voru 585 efnisatriði skoðuð. Flest efnisatriði tengd rannsóknarspurningunni 

eða 224 komu fram í Morgunblaðinu, alls 38%. Í Fréttablaðinu voru efnisatriðin 118 eða 20%, 

Mynd 2. Heildarfjöldi efnisatriða í prentmiðlum og útvarpi 
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á samtengdum rásum Rásar 1 og 2 voru 109 efnisatriði greind eða 19%. Bylgjan var með 39 

efnisatriði eða 7%, Viðskiptablaðið var með 35 efnisatriði eða 6%. Í DV voru greind 35 

efnisatriði eða 5%, á Rás 2 voru efnisatriðin 19 eða 3% og á Rás 1 11 eða 2%. Misjafnt er 

hversu oft prentmiðlarnir gáfu út blöð, Morgunblaðið og Fréttablaðið komu út sex daga 

vikunnar, ásamt helgarblöðum sem fylgdu laugardagsútgáfum blaðanna. Viðskiptablaðið kom 

út tvisvar í viku og DV þrjá daga vikunnar. Misjafnt var hversu oft fréttir voru lesnar í útvarpi, 

einnig hversu margir fréttatengdir þættir voru á dagskrá sem skýrir að einhverju leyti muninn á 

fjölda efnisatriða miðlanna. Á Bylgjunni var einn fréttatími skoðaður og tveir fréttatengdir 

þættir, á Rás 1 og Rás 2 voru þrír fréttatímar skoðaðir, á Rás 1 voru tveir fréttatengdir þættir 

skoðaðir og á Rás 2 var einn fréttatengdur þáttur skoðaður. 

 

 
Mynd 3. Kynjaskipting á efnisgreinum eftir fjölmiðlum 

 

Mynd 3 sýnir kynjaskiptingu á efnisgreinum í fjölmiðlunum. Karlmenn eiga flestar efnisgreinar 

á öllum miðlum. Í Morgunblaðinu voru 190 efnisatriði eftir karla eða 84,8% og 28 eftir konur 

eða 12,5%. Í sex efnisatriðum voru bæði kyn samhöfundar, aðsendra greina eða pistla eða 

viðmælendur frétta og viðtala á Morgunblaðinu eða 2,6%. Í Fréttablaðinu eru 95 efnisatriði 

eftir karl eða 80,5%, konur áttu 16 efnisatriði eða 13,5%. Í sjö efnisatriðum voru bæði kyn 

samhöfundar aðsendra greina eða pistla viðmælendur frétta eða viðtala á Fréttablaðinu eða 

6%. Í Viðskiptablaðinu voru 27 efnisatriði eftir karla eða 77,1% og 8 eftir konur eða 22,9%. Í 

DV voru 27 efnisatriði eftir karla eða 90% og þrjú eftir konur eða 10%. Á Bylgjunni voru 25 

efnisatriði með körlum eða 64,2% og sjö með konum eða 17,9%, hlutfall karlar og kvenna sem 

voru saman viðmælendur Bylgjunnar var það sama og hlutur kvenna eða 17,9%. Á Rás 1 voru 
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níu efnisatriði með körlum eða 81,8%, eitt efnisatriði var eftir konu og eitt efnisatriði sömuleiðis 

með konu og karl sem viðmælendur eða 9,2%. Á Rás2 voru 13 efnisatriði með körlum eða 

68,4%, það var eitt efnisatriði með konu eða 5,3% og fimm efnisatriði voru þar kona og karl 

voru viðmælendur við sömu frétt eða í viðtali. Á samtengdum rásum Rásar 1 og 2 voru 80 

efnisatriði með körlum eða 73,3%, 20 efnisatriði voru með konum eða 18,2%. Það voru níu 

efnisatriði þar sem kona og karl voru viðmælendur við sömu frétt eða í viðtali eða 8,5%. 

 

 

 4.2 ÚTVARP 

 

Rannsakandi skoðaði umræðuna um Evrópusambandið og Ísland  í fréttum og fréttatengdum 

þáttum útvarps. Flest efnisatriðin voru á samtengdum rásum Rásar 1 og 2, fleiri fréttir eru lesnar 

á þeirri rás því eru efnisatriðin fleiri. 

 

 
Mynd 4. Kynjahlutfall einstaklinga sem viðmælenda í fréttum og fréttatengdum þáttum 

útvarps 

 

Mynd 4 sýnir kynjahlutfall viðmælenda í útvarpinu eingöngu voru skoðaðar fréttir sem tengdust 

rannsóknarspurningunni og höfðu viðmælenda. Samtals voru 88 efnisatriði í útvarpi þar sem 

viðmælandi var fenginn til að fjalla um málefni tengd Íslandi og Evrópusambandinu. Af 

þessum 88 efnisatriðum voru 67 efnisatriði með karlkyns viðmælenda eða 76,1% og 21 

efnisatriði með kvenkyns viðmælenda eða 23,9%. Á Bylgjunni eru helmingi fleiri karlar 

viðmælendur eða í átta fréttum á móti fjórum. Bylgjan er með færri fréttatíma en Rás1 og Rás2, 

fréttir Stöðvar 2 á Bylgjunni voru ekki teknar með. Á samtengdum rásum Rásar1 og 2 voru 

Bylgjan Rás1 Rás 2 Rás 1og2

8

1
3

55

4
0 0

17

Frétt viðmælandi karl 76,1% Frétt viðmælandi kona 23,9%



Við sem heima sitjum 2015 

 

49 Lovísa H. Larsen 
 

samtals 72 viðmælendur í fréttum tengdum Íslandi og Evrópusambandinu, af þeim voru 55 

karlar eða 76,4% og 17 konur eða 23,6%.  

Niðurstöður Rásar1 og 2 eru í samræmi við heildarniðurstöður viðmælenda í fréttum. En 81,8% 

af efninu sem um ræðir hér var flutt á Rás 1 og 2. 

 

Mynd 5. Kynjaskipting þar sem tveir eða fleiri karlar, eða tvær eða fleiri konur eru 

viðmælendur í útvarpi 

 

Mynd 5 sýnir kynjaskiptingu viðmælenda þegar að þeir voru fleiri en einn og af sama kyni. Í 

útvarpi voru 16 fréttir sem tengdust rannsóknarspurningunni þar sem viðmælendur voru af sama 

kyni. Af þeim voru 14 fréttir þar sem tveir eða fleiri karlar voru viðmælendur eða 87.5%, og 

tvær fréttir þar sem tvær eða fleiri  konur voru viðmælendur eða 12,5 %. 

 

Mynd 6. Viðtal við karl eða konu í útvarpi 
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Mynd 6 sýnir kynjaskiptingu í viðtölum í útvarpi.Viðtölin voru 46 talsins. Í 40 þeirra eða 86,9% 

tilfella var viðmælandinn karlmaður. Kona var viðmælandi í sex viðtölum eða 13 ,1%. Á 

Bylgjunni voru fjórtán viðtöl í fréttatengdum þáttum, ellefu viðtöl við karl eða 78,6% og þrjú 

við konu eða 21,4%. Á Rás 1 voru fimm viðtöl við karl eða 83,3% og eitt við konu eða 16,7%. 

Átta viðtöl voru flokkuð á Rás 2 þar af voru sjö við karl eða 87,5% og eitt við konu eða 12,5%. 

Samtengdar rásir Rásar 1 og 2 voru með samtals átján viðtöl af þeim voru 17 við karla eða 

94,4% og eitt við konu eða 5,6%.   

 

 

Mynd 7. Kynjaskipting í viðtölum við tvo eða fleiri viðmælendur af sama kyni 

 

Mynd 7 sýnir kynjaskiptingu í viðtölum við tvo eða fleiri viðmælendur af sama kyni. Samtals 

voru fimm viðtöl. Öll fimm viðtölin voru við karla eða 100%. Rás1 var með tvö viðtöl, eitt 

viðtal var á Rás 2 og á samtengdum rásum Rásar 1 og 2 voru tvö viðtöl. Ekkert viðtal var á 

Bylgjunni þar sem tveir eða fleiri viðmælendur voru af sama kyni.  

 

 

 4.3 PRENTMIÐLAR 

 

Rannsakandi skoðaði fjóra helstu prentmiðla landsins árið 2009 eins og fram hefur komið.  

Skoðaðar voru fréttir sem höfðu viðmælenda,einnig voru skoðaðar aðsendar greinar, pistlar og 

fréttaskýringar. 
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Þær fréttaskýringar sem skoðaðar voru og settar inní flokkunarramma rannsóknarinnar voru 

þær sem höfðu höfund. Ekki voru taldir viðmælendur fréttaskýringa. Í mörgum 

fréttaskýringunum var sagt frá einstaklingum og hlut þeirra í ákveðnum málum eins og t.d. 

umsóknarferlinu en ekki var rætt við einstaklinginn. Flestar fréttaskýringar birtust í 

Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 

 

 
Mynd 8. Fréttaskýring 

  

Mynd 8 sýnir kynjaskiptingu á höfundum fréttaskýringa. Heildarfjöldi fréttaskýringa var 

samtals 60, þar af voru 50 skrifaðar af karli eða 83,3%. Heildarfjöldi fréttaskýringa skrifaðar af 

konu voru tíu eða 16,7%. Í Morgunblaðinu sem gefið var út sex daga vikunnar árið 2009 voru 

samtals 32 fréttaskýringar og af þeim voru 25 frá karli eða 78,1% og sjö frá konu 11,9%. 

Fréttablaðið sem sama ár var gefið út sex daga vikunnar birti 13 efnisatriði sem féllu undir 

flokkinn fréttaskýring og voru tólf skrifuð af karli eða 92,3% og eitt af konu eða 7,7%. Í 

Viðskiptablaðinu sem var gefið út tvisvar í viku árið 2009 voru tíu efnisatriði sem féllu undir 

flokkinn fréttaskýring, af þeim voru átta skrifuð af karli eða 80% og tvö af konu eða 20%. DV 

var gefið út þrisvar í viku árið 2009, þar voru fimm efnisatriði sem féllu undir flokkinn 

fréttaskýring, þau voru öll skrifuð af karli.  
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Mynd 9. Pistlar 

 

Mynd 9 sýnir kynjaskiptingu á höfundum pistla. Heildarfjöldi pistla var 34, af þeim voru 28 

skrifaðir af karli eða 82.3% og konur skrifuðu sex af þeim eða 17.7%. Í Morgunblaðinu voru 

samtals 15 pistlar, níu af þeim voru skrifaðir af karli eða 60% og fimm þeirra af konu eða 40%. 

Í Fréttablaðinu voru 13 pistlar, tólf skrifaðir af karli eða 92.3% og einn af konu eða 7.7%. 

Viðskiptablaðið var með eitt efnisatriði sem féll undir þennan flokk og var það skrifað af karli. 

Engin kona skrifaði pistil í DV um málefni rannsóknarinnar en það gerðu sex karlar. Í ritgerð 

Sunnu Stefánsdóttur Bág staða íslenskra blaðakvenna sem fjallað var um í kafla 2.4 

kynjagreinir hún pistla. Þar kemur fram að konur voru 21% höfundar pistla í þremur stærstu 

dagblöðum landsins og 79% þeirra voru skrifaðir af körlum. Hérna má draga þá ályktun að það 

virðist litlu máli skipta hvort umfjöllunarefnið sé þröngt og afmarkað eins og í þessari rannsókn, 

eða hvort skoðað sé kynjaskiptingu almennt þegar að kemur að skrifum kynja á pistlum, konur 

eru í kringum 20% höfunda þeirra. 

 

Það voru sex viðtöl í prentmiðlunum þar sem fleiri en einn viðmælandi var og af sama kyni. 

Þessi viðtöl voru öll í Viðskiptablaðinu og voru viðmælendur tveir eða fleiri. Öll viðtölin sex 

voru við karla. 
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Mynd 10. Viðtöl 

 

Mynd 10 sýnir kynjaskiptingu í viðtölum prentmiðla. Einstaklingar í viðtölum voru samtals 34, 

af þessari heildartölu voru fjórar konur eða 11,8% og 30 karlar eða 88,2%. Í Morgunblaðinu 

birtust í heild átta viðtöl, öll við karla, í Fréttablaðinu birtust fjögur viðtöl, þau voru öll við 

karla. Viðskiptablaðið birti sjö viðtöl, fimm við karla eða 71,4% og tvö við konur eða 28,6%. 

DV var með 15 viðtöl, 13 við karla eða 86,6% og tvö við konur eða 13,4%.  

Í rannsókn Önnu Lilju Þórisdóttur um fjölmiðlaumfjöllun Fréttablaðsins og Morgunblaðsins 

mánuði fyrir Alþingiskosningar árið 2009 sem fjallað er um í kafla 2.4. kemur fram að hlutur 

kvenna í viðtölum er tengdust kosningunum var 25,8% og hlutur karla 74,2%. Samkvæmt þessu 

er oftar rætt við konur þegar fjallað er almennt um stjórnmál eins og gert er fyrir kosningar en 

ekki þegar að sértæk mál eins og Ísland og Evrópusambandið eru til umfjöllunar. Í rannsókn 

Önnu Lilju kemur fram að þegar rætt var við sérfræðinga vegna Alþingiskosninganna árið 2009 

var hlutur kvenna 3,4% og karla 96,6%.   

 

Viðmælendur í fréttum var eitt af þeim efnisatriðum sem greind voru. Það voru fimm fréttir í 

prentmiðlum þar sem bæði kyn voru viðmælendur í sömu frétt, fjórar í Fréttablaðinu og ein í 

Morgunblaðinu.  
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Mynd 11. Viðmælendur í fréttum 

 

Mynd 11 sýnir kynjaskiptingu viðmælenda í fréttum prentmiðla. Heildarfjöldi frétta í 

prentmiðlum sem tengdust málefni rannsóknarinnar þar sem viðmælandi var annað hvort kona 

eða karl var samtals 46, af því voru níu kvenkyns viðmælendur eða 19.5% og 37 karlkyns 

viðmælendur eða 80.5%. Í Morgunblaðinu voru samtals 23 viðmælendur og af þeim voru 19 

karlar eða 82.6% og fjórar konur eða 17.4%. Í Fréttablaðinu voru 20 viðmælendur í fréttum og 

voru 15 af þeim karlar eða 75% og fimm af þeim voru konur 25%. Í Viðskiptablaðinu voru tvær 

fréttir með einn viðmælanda og voru þeir báðir karlar, í DV var ein frétt með viðmælanda og 

var það karl. Fram kemur í rannsókninn Nefnd um konur og fjölmiðla frá árinu 1999 sem sagt 

er frá í kafla 2.4 að 83.7 % viðmælenda voru karlmenn og 16.3% viðmælenda konur í þeim 

þremur prentmiðlum sem voru rannsakaðir. Í rannsókn Önnu Lilju Þórisdóttur kemur fram að 

karlar voru 58% af viðmælendum um fréttir tengdar Alþingiskosningunum árið 2009 í 

Morgunblaðinu og Fréttablaðinu, hlutur kvenna var 9%. Í 33% frétta voru bæði kyn 

viðmælendur fréttamanna.  

 

Aðsendar greinar voru stór hluti af þeim 585 efnisatriðum sem skoðuð voru. Þær voru samtals 

210 eða 35,9% af heildarefninu. Aðsendar greinar voru viðamiklar í efnisflokkun 

rannsóknarinnar. Í sex þeirra voru samhöfundarnir karl og kona. Í Morgunblaðinu voru fjórar 

greinar með höfunda af báðum kynjum en tvær í Fréttablaðinu.  
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Mynd 12. Aðsendar greinar 

 

Mynd 12 sýnir kynjaskiptingu höfunda aðsendra greina. Heildarfjöldi aðsendra greina þar sem 

annað hvort karlar eða konur skrifuðu er samtals 204, þar af voru 179 greinar frá körlum eða 

87,7% en 25 frá konum eða 12,3%. Morgunblaðið var vinsæll vettvangur fyrir aðsendar 

greinar, af þessum 204 greinum voru 137 birtar í Morgunblaðinu eða 67,2%. Af þeim voru 125 

skrifaðar af körlum eða 91,2% og tólf þeirra af konum eða 8,8%. Í Fréttablaðinu birtust samtals 

55 greinar um efnið, 47 af þeim voru skrifaðar af körlum eða 85,4% og átta af konum eða 

14,6%. Í Viðskiptablaðinu voru níu greinar, fjórar voru eftir konur eða 44,4% og fimm eftir 

karla eða 55,6%. Í DV birtust þrjár aðsendar greinar, tvær frá körlum og ein frá konu. Í 

Fréttablaðinu sem er frí-blað eru mun fleiri auglýsingar heldur en í Morgunblaðinu sem er 

áskriftarblað, því er meira pláss fyrir efni í Morgunblaðinu sem gæti skýrt muninn á fjölda 

aðsendra greina í þessum tveimur miðlum, blöðin voru bæði gefin út sex daga vikunnar árið 

2009 ásamt aukablaði um helgar. 

 

 Í rannsókninni Nefnd um konur og fjölmiðla var hlutur kvenna sem sendi inn aðsendar greinar 

og tók þátt í samfélagsumfjöllun almennt árið 1999 sérstaklega skoðaður. Þar kemur fram að 

69,7% greina eru skrifaðar af körlum en 30,3% af konum. Í MA ritgerð Sunnu Stefánsdóttur 

kemur fram að konur eru 32,5% þeirra sem senda inn aðsendar greinar og karlar 67,5%. 

Niðurstöður Sunnu og niðurstöður Nefndar um konur í fjölmiðlum eru svipaðar í þessum 

málaflokki. Þátttaka kvenna í fjölmiðlaumræðu virðist því lítið hafa breyst á frá árinu 1999-

2009. Þessar niðurstöður renna ekki eingöngu stoðum undir það að konur virðist síður en karla 

taka þátt í samfélagsumræðu í fjölmiðlum, heldur einnig að þær virðast í ennþá minni mæli taka 
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þátt í umræðunni um Evrópusambandið og Ísland. Í rannsóknarskýrslu Alþingis kom fram að 

íslenskir fjölmiðlar séu óvenju opnir fyrir aðsendum greinum þar sem fram koma ólík 

sjónarmið. En þetta virðist ekki skila sér í jöfnum kynjahlutföllum, hvort sem það er í 

afmörkuðum málum eins og þessi rannsókn fjallar um eða ef öll umræða er tekin inn í myndina 

eins og sjá má í rannsókn Sunnu. 

 

 

 4.4 INNIHALDSGREINING Á UMRÆÐU  

 

Rannsakandi kynjagreindi og flokkaði efnisatriðin í efnisflokka. Niðurstöðurnar sýna hvað það 

er sem karlar og konur tala helst um þegar kemur að umræðunni um Evrópusambandið og 

Ísland. Niðurstöðurnar eru bornar saman og sýndur er munurinn á efnisflokkunum og kynjunum 

í umræðunni. 

 

 
Mynd 13. Efnisflokkar karlar 

 

Mynd 13 sýnir alla umræðu í prentmiðlum og útvarpsmiðlum þar sem karlar áttu í hlut flokkaða 

í efnisflokka. Skoðaðar voru 466 greinar þar sem karlar voru annað hvort höfundar eða 

viðmælendur fjölmiðla. Í efnisflokknum umsókn voru 86 efnisatriði eða 18.5% karla skrifaði 

um hugsanlega umsókn eða aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið. Efnisflokkurinn 

efnahagsmál var fyrirferðamikill, 105 efnisatriði féllu undir þann flokk eða 22.5% karla voru 

annað hvort höfundar eða viðmælendur fjölmiðla um efnahagsmál sem tengdust 

Evrópusambandinu og Íslandi. Það voru 25 efnisatriði sem féllu undir efnisflokkinn evra, sem 

þýðir að 5.4% karla sem voru viðmælendur eða höfundar fjölmiðla ræddu um eða skrifuðu um 
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evruna. Undir efnisatriðinu landbúnaður voru 20 atriði eða 4.3% af körlum sem skrifuðu eða 

voru viðmælendur fjölmiðla fjölluðu um landbúnaðarmál. Einungis fjögur efnisatriði féllu 

undir flokkinn menning, 0.8% karla skrifuðu um menningu og Evrópusambandið og Ísland. 

Sjávarútvegur var fjórði stærsti efnisflokkurinn og voru 63 greinar sem féllu undir hann eða 

13.5% af körlum skrifuðu eða fjölluðu um sjávarútveg og Evrópusambandið. Flestar 

efnisgreinar tilheyrðu flokknum stjórnmál. Ástæðan fyrir mikilli umræðu um stjórnmál og 

Evrópusambandið skýrist að mörgu leyti af ólíkri stefnu ríkistjórnarflokkanna sem tóku við í 

apríl árið 2009 í Evrópumálum. En 143 greinar féllu undir efnisflokkinn stjórnmál eða 30.7% 

af körlum skrifuðu um eða voru viðmælendur fjölmiðla um stjórnmál og Evrópusambandið og 

Ísland.  

 

 
Mynd 14. Skipting greina og frétta í efnisflokka hjá konum 

 

Mynd 14 sýnir alla umræðu í prentmiðlum og útvarpsmiðlum þar sem konur áttu í hlut flokkaða 

í efnisflokka. Þegar konur voru viðmælendur fjölmiðla um Evrópusambandið og Ísland sést að 

það voru þrjú málefni sem þær fjölluðu aðallega um. Heildarfjöldi greina sem var skoðaður var 

84. Umsókn, efnahagsmál og stjórnmál voru veigamestu málaflokkarnir. Í efnisflokknum 

umsókn voru 22 greinar þar sem konur voru höfundar að efni eða viðmælendur eða 26.2%. 

Undir efnisflokknum efnahagsmál voru 14 greinar eða 16.6%. Í rannsóknarskýrslu Alþingis 

kemur fram að flestir gjaldkerar og þjónustufulltrúar eru konur og því hefur stétt bankamanna 

í gegnum tíðina verið kvennastétt. Um 52% karla innan bankageirans höfðu starfsheitið 

sérfræðingur en hlutfallið var 21% fyrir konur. Þegar að fjölmiðlar eru að leita að viðmælendum 

er oft leitað til sérfræðinga í þeim málaflokkum sem um er rætt, innan bankageirans er mikil 
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meirihluti karlmanna titlaðir sérfræðingar á ákveðnum sviðum. Rannsakandi veltir fyrir sér 

hvort þetta getir skýri að einhverju leiti þann mun á litlu hlutfalli kvenna í málaflokknum 

efnahagur? Þetta má einnig yfirfæra á málflokkinn evra þar sem hann fjallar um málefni þar 

sem sérfræðingar á sviði fjármála og hagfræði sitja oft fyrir svörum. 

Einungis ein grein var undir efnisflokknum evra eða 1.2% og tvær undir efnisflokknum fullveldi 

eða 2.4%, engin kona var viðmælandi í frétt um menningu eða skrifaði um málaflokkinn og 

Evrópusambandið og Ísland. Konur skrifa lítið um sjávarútveg og landbúnað, undir 

efnisflokknum sjávarútvegur voru tvær greinar eða 4.8%. Undir efnisflokknum landbúnaður 

voru fjórar greinar eða 4.8%. Tvær greinar féllu undir efnisflokkinn umhverfismál eða 2.4%. 

Efnisflokkurinn stjórnmál var veigamesti flokkurinn undir hann féllu 37 greinar eða 44% af 

heildarfjölda greina. 

 

Í samningahópnum sem talað er um í kafla 2.5 um sjávarútvegsmál voru 6 konur eða 21,4%, 

það voru 7 konur í samningahópnum um landbúnaðarmál eða 25% og 5 konur í 

samningahópnum um fjárhagsmál 27,7%. Þó að kynjahlutföllin séu ekki jöfn í 

samningahópunum þá er hlutur kvenna mun hærri en í fjölmiðlaumræðunni um sértæk málefni 

sem tengjast Evrópusambandinu. Fólk í samningahópunum eru sérfræðingar og 

hagsmunaaðilar því ættu tölurnar að gefa til kynna að fjölmiðlaumræðan gefi skakka mynd af 

þjóðfélaginu. Hagsmunaaðilar í landbúnaðar og sjávarútvegsmálum skipuðu flestir karlmenn.  

 

Það er athyglisvert að skoða sérfræðingagrunn kvennaslóða sem talað er um í kafla 2.2 

Konur í fjölmiðlum í samhengi við þessar niðurstöðu. Ein kona gefur sig út fyrir að vera 

sérfræðingur á sviði sjávarútvegsmála í þessum gagnagrunni, og tvær konur komu fram undir 

efnisflokkunum landbúnaður, flestar konur tala um stjórnmál og það komu upp 40 

sérfræðingar ef það leitarorð er slegið inn.  Miðað við heildarniðurstöður þessarar rannsóknar 

kemur það rannsakanda ekki á óvart að einungis tvær konur komi upp við leitina í 

sérfræðingagrunni kvennaslóða þegar slegið er inn ESB eða utanríkismál. Hafa verður í huga 

að tölur innan gagnagrunnsins taka sífelldum breytingum, þessar tölur miðast við apríl 2014. 
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Mynd 15. Efnisflokkar þar sem karl og kona voru sameiginlegir höfundar að grein eða 

bæði viðmælendur í sömu frétt 

 

Mynd 15 sýnir alla umræðu í prentmiðlum og útvarpsmiðlum þar sem karl og kona voru 

sameiginlegir höfundar að grein, eða bæði viðmælendur í sömu frétt flokkaða í efnisflokka. Í 

þessum flokki voru skoðaðar 35 greinar þar sem bæði kyn voru sameiginlegir höfundar að grein 

eða viðmælendur við sömu frétt. Undir efnisflokkunum evra, fullveldi, landbúnaður, menning 

og sjávarútvegur eru bæði kyn hvorki fengin sem viðmælendur né samhöfundar að greinum. 

Þegar að umsóknarferli Íslands að Evrópusambandinu var rætt, var oftast talað við bæði kyn og 

voru 15 greinar og fréttir sem féllu undir þann efnisflokk eða 42.8%. Undir efnisflokknum 

efnahagsmál voru átta greinar eða 22.8.%. Undir efnisflokkinn stjórnmál féllu tíu greinar eða 

28.6%. Undir efnisflokkinn umhverfismál féllu tvær greinar eða 5.7%. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna að konur fjalla í mjög litlum mæli um sjávarútvegsmál og Evrópusambandið. 

Það virðist engu skipta hvort þær eru höfundar eða viðmælendur einar og sér, eða með körlum 

eins og kemur í ljós hér að ofan, það fóru engin efnisatriði undir þennan málaflokk. Þegar að 

heildarfjöldi greina hjá konum var skoðaður fjölluðu tvær konur um sjávarútvegsmál og 

Evrópusambandið eins og sést á mynd 14. 

 
 

 

15

8

0 0 0 0 0

10

2



Við sem heima sitjum 2015 

 

60 Lovísa H. Larsen 
 

 
Mynd 16. Kynjaskipting viðmælenda í fréttum og viðtölum, efnisflokkagreining 

  

Mynd 16 sýnir kynjaskiptingu umræðu í prentmiðlum og útvarpi hjá viðmælendum í fréttum 

og viðtölum, flokkaða í efnisflokka. Samtals voru 252 fréttir þar sem karlar eða konur voru 

viðmælendur í fréttum útvarps og dagblaða, ekki var tekið með þegar bæði kyn voru 

viðmælendur, konur voru 17% viðmælenda og karlar 83%. Í heildina fjölluðu 56 efnisatriði um 

umsóknarferlið, af þeim voru konur átta viðmælenda eða 14,3% og karlar 48 eða 85.7%. Í 

efnisflokknum efnahagsmál voru samanlagt 50 efnisatriði, í 12 þeirra voru konur viðmælendur 

eða 24%, í 38 efnisatriðum voru karlar viðmælendur eða 76%. Engin kona var viðmælandi 

þegar rætt var um evruna en 15 karlar voru viðmælendur, það sama á við um flokkinn fullveldi 

þar voru viðmælendur tveir karlar og engin kona. Í efnisflokknum landbúnaður voru 18 

efnisatriði, af þeim voru fjórar konur viðmælendur eða 22.2% og 14 karlar eða 77.8%. Engin 

efnisatriði féllu undir flokkinn menning og viðmælendur. Í efnisflokknum sjávarútvegur voru 

37 efnisatriði, ein kona var viðmælandi eða 2.8% og 36 karlar voru viðmælendur eða 97.2%. 

Efnisflokkurinn stjórnmál var stærstur og voru 72 efnisatriði samtals, af þeim voru 16 konur 

viðmælendur eða 22.2% og 56 karlar eða 77.8%. Í efnisflokknum umhverfismál voru tvö 

efnisatriði og voru viðmælendur konur í báðum tilfellum. 

 

Þegar fjölmiðlar leita eftir áliti um fréttir sem tengjast Evrópusambandinu er frekar rætt við 

karla, í skýrslunni Nefnd um konur og fjölmiðla kemur fram að karlmenn séu fyrst og fremst 

gerendur og stjórnendur í þjóðfélaginu, því sé eðlilegt að talað sé við þá. Árið 2001 var hlutur 
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kvenna sem viðmælendur almennt um efnhagsmál 12,6%, árið 2009 var hlutur kvenna sem 

viðmælenda um Evrópumál og efnahag 24%. Í Rannsóknarskýrslu Alþingis sem gerð var í 

kjölfar bankahrunsins og sagt er frá í kafla 2.4, kemur fram að hlutur kvenna var 17% í fréttum 

um viðskiptalíf þar sem sem vitnað var í þær sem viðmælendur, en hlutur karla var 92%.  

Í skýrslu velferðarráðherra frá 2011 þar sem meðal annars er farið yfir helstu atvinnutölur frá 

árunum 2008-2009, kemur fram að árið 2009 voru stjórnendur og embættismenn samtals 

16.900, af þeim var hlutur karla 11.200 og hlutur kvenna 5.700. Þetta getur að hluta skýrt hvers 

vegna karlar eru oftar viðmælendur fjölmiðla, þeir fara með helstu stjórnir og embætti í landinu. 

Meðal sérfræðinga og sérmenntaðs starfsfólks er hlutur kvenna meiri en karla, sérfræðingar 

sem eru karlar voru 15.700 en konur 19.100 árið 2009 og hjá sérmenntuðu fólki var hlutur 

karlmanna 11.400 og kvenna 18.100. Í hverju eru konur sérfræðingar og af hverju skilar það 

sér ekki meira í fjölmiðlaumfjöllun? Eru karlmenn sérfræðingar í efnahagsmálum, 

sjávarútvegsmálum og stjórnmálum almennt, eða er þessi skekkja til komin vegna þess að 

karlmenn eru í meirihluta þegar að kemur að valdamestu störfum atvinnulífsins? Er þetta ástæða 

þess að fjölmiðlar leita frekar til þeirra? 

 

Árið 2009 voru 6.600 bændur og sjómenn á Íslandi, af þeim voru 1200 konur og 5400 karlar. 

Konur voru einu sinni viðmælendur fjölmiðla þegar kom að sjávarútvegsmálum og 

Evrópusambandinu og fjórum sinnum í landbúnaðarmálum. Meirihluti þeirra sem vinna við 

þessar greinar er karlkyns og gæti því skýrt af hverju færri konur eru viðmælendur heldur en 

karlar. Hvers vegna svona mikil munur? Það er verðugt umhugsunarefni, sérstaklega í ljósi þess 

að þetta er eitt af stóru hagsmunamálunum þegar að kemur að aðildarviðræðum og Íslandi. 

Stærstu sjávarútvegsfyrirtæki landsins eru í eigu fjölskyldna kvenna jafnt sem karla því er 

sérstakt að konur hafi jafn lítinn áhuga á málaflokknum eins og rannsóknin gefur til kynna. 

Þegar skipað var í fastanefndir Alþingis árið 2009 var hlutur kvenna í landbúnaðar og 

sjávarútvegsnefnd einn á móti átta , samt var þetta árið þar sem hlutur kvenna á Alþingi hafði 

aldrei verið meiri. 

 

Annað sem gæti skýrt þetta og rennir stoðum undir útskýringar sem komu fram í Nefnd um 

konur og fjölmiðla, þess efnis að karlar fari með völdin í þjóðfélaginu og því sé frekar leitað til 

þeirra en kvenna í ákveðnum málaflokkum. Framkvæmdastjórar starfandi á Íslandi árið 2009 

voru 81% karlar og 19% konur, þessar tölur segja til um að karlar voru ráðandi í 

stjórnunarstörfum í atvinnulífi Íslendinga og því gæti það verið skýringin hvers vegna 

fjölmiðlar leita til þeirra þegar kemur að málefnum, sjávarútvegs, landbúnaðar og 
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efnahagsmála. Konur voru 13% framkvæmdastjóra þegar kemur að málefnum fyrirtækja 

fjármála og vátryggingamála, konur voru aldrei viðmælendur í fréttum eða viðtölum í 

málefnum tengdum evrunni og hlutur kvenna í efnhagsmálum var 24%. Séu málefnin evran og 

efnhagsmál sett undir sama flokk þá eru það 71 efnisatriði og hlutur kvenna verður 11,3% og 

hlutur karla 88,7%. Í rannsókn Önnu Lilju Þórisdóttur á fjölmiðlaumfjöllun Fréttablaðsins og 

Morgunblaðsins mánuði fyrir Alþingiskosningar árið 2009 kemur fram að í Morgunblaðinu var 

hlutur kvenna sem viðmælenda í fréttum 9%, en hlutur karla 58% hún tók ekki með þær fréttir  

þar sem konur og karlar voru viðmælendur. Sé sú breyta tekin út er hlutur kvenna 15% miðað 

við 17% í þessari rannsókn og hlutur karla 85% miðað við 83% í þessari rannsókn. Áhugavert 

er að skoða samanburðinn, en hafa verður í huga að rannsókn Önnu Lilju náði til tveggja 

dagblaða en hér er bæði verið að skoða fleiri dagblöð og útvarp.  

 

 
Mynd 17. Kynjaskipting á höfundum efnisatriða, greint eftir efnisflokkum 

 

Mynd 17 sýnir kynjaskiptingu umræðu í prentmiðlum hjá höfundum efnisatriða flokkaða í 

efnisflokka. Konur skrifa mun minna í dagblöð heldur en karlar þegar kemur að Íslandi og 

Evrópusambandinu, og ekki bara þeim málaflokki. Í þessari rannsókn og öðrum, hefur verið 

sýnt fram á að konur skrifi mun minna í dagblöð heldur en karlar. Það voru samtals 298 

efnisatriði birt í dagblöðunum DV, Morgunblaðinu, Viðskiptablaðinu og Fréttablaðinu þar sem 

höfundar fjölluðu um Evrópusambandið og Ísland, eftir að þær voru kynjagreindar kom í ljós 

að 41 efnisatriði var skrifað af konu eða konum og 257 skrifuð af karli eða körlum. Í þessari 

talningu voru ekki efnisatriði þar sem samhöfundar voru af sitt hvoru kyninu. Í efnisflokknum 
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umsókn var 51 efnisatriði, af þeim voru 13 efnisatriði þar sem konur voru höfundar eða 25,5%, 

þar af voru 38 efnisatriði skrifuð af körlum eða 74,5%. Undir efnisflokknum efnahagsmál féllu 

69 efnisatriði, af þeim voru tvö skrifuð af konum eða 2,9% og 67 af körlum eða 97,1%. Undir 

efnisflokkinn evra voru ellefu efnisatriði eitt af þeim var skrifað af konu eða 9% og tíu af körlum 

eða 91%. Efnisflokkurinn fullveldi var með 17 efnisatriði og voru tvö skrifuð af konu eða 11,8% 

og 15 af karli eða 88,2%. Landbúnaður er einn af efnisflokkunum og undir hann féllu sex 

efnisatriði og voru þau öll skrifuð af körlum eins og efnisflokkurinn menning sem var með 

fjögur efnisatriði, öll skrifuð af körlum. Efnisflokkurinn sjávarútvegur var með 28 efnisatriði í 

heildina og af þeim var eitt skrifað af konu eða 3,6% og 27 af körlum eða 96,4%. Flest 

efnisatriðin féllu undir efnisflokkinn stjórnmál eða 109 efnisatriði. Af þeim voru 22 skrifuð af 

konum eða 20,2% og 87 skrifuð af körlum eða 79,2%. Undir efnisflokknum umhverfismál voru 

þrjú efnisatriði, öll skrifuð af körlum.  

 

Það er öllum frjálst að senda inn greinar í dagblöð á Íslandi, konur gera það í minna mæli en 

karlar. Eins og fram kemur í þessari rannsókn þá var hlutur kvenna 13,8%. Í rannsókn Sunnu 

Stefánsdóttur kemur fram að hlutur kvenna var 32,5% af þeim sem senda inn aðsendar greinar 

og 21% þeirra sem rita pistla. Í Nefnd um konur og fjölmiðla kemur fram að konur voru í 

kringum 30% þeirra sem tóku virkan þátt í fjölmiðlaumfjöllun í formi aðsendra greina, sú 

rannsókn var gerð árið 1999. Þetta sýnir að konur taka síður þátt í umræðunni um 

Evrópusambandið og Ísland.  

 

Árið 2009 var í fyrsta skipti á Íslandi, ríkisstjórn með jafnt kynjahlutfall ráðherra, aldrei höfðu 

fleiri konur verið á þingi sem sýnir að konur eru virkir þátttakendur í stjórnmálum, en það virðist 

ekki skila sér í þátttöku kvenna í fjölmiðlaumræðu. Það voru um 20% kvenna undir 

efnisflokknum stjórnmál. Í þeim hópi eru blaðakonur og konur á meðal almennings sem skrifa 

fréttaskýringar, aðsendar greinar og pistla í blöðin. Í rannsókn Sunnu Stefánsdóttur kemur 

fram að hlutfall blaðakvenna sem skrifar um stjórnmál er um 8%, undir hennar greiningu á 

stjórnmálum falla fleiri flokkar. Þegar rannsakandi setur fullveldi, umsókn og stjórnmál undir 

sama flokk þá er það líkara efnisgreiningu Sunnu, sem er víðtækari af því að hún skoðar 

umræðu almennt. Þá má sjá að niðurstaðan er sú sama, 177 efnisgreinar í heild, 37 skrifaðar af 

konum sem gera rúmlega 20%.  
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 4.5 FÓLKIÐ SEM TJÁIR SIG OFTAST UM EVRÓPUSAMBANDIÐ OG ÍSLAND 

Þegar að rannsakandi var að lesa yfir gögnin tók hann eftir að sama fólkið var oft viðmælendur 

eða höfundar af efnisgreinum. Því fannst rannsakanda áhugavert að skoða það nánar og 

kynjaskipta því. Þetta fólk á það allt sameiginlegt að vera áberandi í þjóðfélagsumræðu á Íslandi 

almennt. 

 

Tafla 3. Konur sem voru oftast viðmælendur eða höfundar greina og pistla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 3 sýnir þær konur sem voru oftast viðmælendur eða höfundar efnisgreina. Tölurnar fyrir 

aftan nafnið sýnir hversu oft þær komu við sögu í þeim fjölmiðlum sem skoðaðir voru í þessari 

rannsókn, í umræðunni um Evrópusambandið og Ísland. Þegar teknar voru saman niðurstöður 

um hvaða konur voru oftast í fjölmiðlum þegar kom að umræðunni um Evrópusambandið og 

Ísland kom í ljós að Jóhanna Sigurðardóttir var mest áberandi. Jóhanna var forsætisráðherra frá 

því í febrúar 2009,og formaður Samfylkingarinnar en hann var sá flokkur sem var með 

afdráttarlausa afstöðu um að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið.  

Ingibjörg Sólrún sem einnig er í Samfylkingunni var utanríkisráðherra í ríkisstjórn 

Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Ingibjörg Sólrún var mjög áberandi í íslenskum 

stjórnmálum lengi vel sem borgarstjóri áður en hún settist á þing, hún var eingöngu áberandi í 

umræðunni í byrjun árs 2009.  

Þorgerður Katrín er Evrópusambandssinni í Sjálfstæðisflokknum og voru umræður og afstöður 

flokka til Evrópusambandsins áberandi árið 2009 í aðdraganda aðildarumsóknar. Í fréttum þar 

sem hún var viðmælandi var rætt um afstöðu hennar flokks sem var óljós vegna skiptra 

skoðanna. Hún var einnig eingöngu áberandi í umræðunni fyrri hluta árs 2009.  

Kolbrún Bergþórsdóttir og Agnes Bragadóttir voru báðar blaðamenn á Morgunblaðinu árið 

2009 og skrifuðu pistla um málefni Íslands og Evrópusambandsins. 

Agnes Bragadóttir 3 

Ingibjörg Sólrún 9 

Jóhanna Sigurðardóttir 12 

Katrín Júlíusdóttir 5 

Kolbrún Bergþórsdóttir 3 

Vigdís Hauksdóttir 3 

Lilja Mósesdóttir 3 

Þorgerður Katrín 6 

Samtals 44 
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Katrín Júlíusdóttir var og er árið 2015 þingmaður Samfylkingarinnar og var viðmælandi í 

fréttum um málefnið alls fjórum sinnum og skrifaði eina grein. 

Lilja Mósesdóttir þingmaður VG árið 2009-2013 var í þeim hópi sem var mótfallinn umsókn 

og skrifaði greinar þess efnis.  

Vigdís Hauksdóttir þingmaður Framsóknarflokksins talaði gegn aðildarumsókn og skrifaði 

greinar þess efnis, hún hefur verið formaður Heimssýnar og er árið 2015 formaður 

fjárlaganefndar en var það ekki árið 2009. Þessar konur eiga það allar sameiginlegt að vera með 

skýra afstöðu til Evrópusambandsins og aðildarumsóknarinnar og voru áberandi í umræðunni 

árið 2009.  

 

Rannsakandi taldi einnig með þær konur sem voru samhöfundar eða viðmælendur með karli í 

fjölmiðlum. Greinarnar voru alls 119 talsins, 84 þar sem kona var viðmælandi frétta eða 

höfundur greina og 35 þar sem kona og karl voru viðmælendur frétta, eða höfundar greina. 

Athygli vakti að samkvæmt þessu þá voru átta konur sem komu við sögu í 44 efnisatriðum eða 

tæplega 40% tilvika komu frá sömu átta konunum sem eru virkastar í fjölmiðlaumræðu um 

Evrópusambandið og Ísland.  

 

Af listanum voru sex stjórnmálakonur, helmingur þeirra kom úr röðum Samfylkingarinnar. 

Samkvæmt skýrslu velferðarráðherra, 2009 var Samfylkinginn einn af tveimur flokkum þar sem 

hlutfall kvenna á framboðslistum í alþingiskosningunum árið 2009 var í kringum 50%. Hjá 

Samfylkingunni var hlutur kvenna og karla jafn þegar skoðuð voru sæti 1-3, fleiri konur en 

karla voru í sætum 1-3 hjá VG. Lilja Mósesdóttir var þingmaður VG árið 2009. 

 

Í rannsókn Önnu Lilju Þórisdóttur kom fram að meirhluti þeirra kvenna sem voru viðmælendur 

í fréttum Fréttablaðsins og Morgunblaðsins voru stjórnmálakonur, þær voru fjórar af sex 

viðmælendum. Rannsókn Önnu leiddi í ljós að hlutur stjórnmálakvenna og karla sem skrifuðu 

aðsendar greinar var jafn.  
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Tafla 4. Karlar sem voru oftast viðmælendur eða höfundar greina og pistla. 
 

Bjarni Benediktsson 12 

Eiríkur Bergmann Einarsson 18 

Friðrik J Arngrímsson 12 

Jón Baldvin Hannibalsson 14 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 10 

Steingrímur J Sigfússon 15 

Össur Skarphéðinsson 22 

Samtals 103 

 

Tafla 4 sýnir þá karla sem voru oftast viðmælendur eða höfundar efnisgreina. Líkt og hjá 

konunum þá sýna tölurnar fyrir aftan nafnið hversu oft þeir komu við sögu í þeim fjölmiðlum 

sem skoðaðir voru í þessari rannsókn, í umræðunni um Evrópusambandið og Ísland. 

Samkvæmt niðurstöðum voru sjö karlmenn sem voru mest áberandi í umræðu dagblaða og 

útvarps þegar rætt var um Evrópusambandið og Ísland. Össur Skarphéðinsson var mest 

áberandi í umræðunni, hann var utanríkisráðherra árið 2009 en frá 1. febrúar 2009 til 10.maí þá 

var hann iðnaðar-og utanríkisráðherra. Stöðu sinnar vegna var í forsvari fyrir því að skipa 

samninganefndina fyrir aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu. 

Eiríkur Bergmann Einarsson stjórnmálafræðingur og forstöðumaður Evrópusfræðaseturs við 

Háskólann á Bifröst, var áberandi í umræðunni. Hann gaf út bókina Frá Evróvisjón til Evru-

Allt um Evrópusambandið árið 2009 og voru talsverðar umræður um bókina og sem leiddu til 

umræðna um Ísland og Evrópusambandið. Eiríkur ritaði einnig pistla og var viðmælandi í 

fréttum sérstaklega í kringum útgáfu bókarinnar. Eiríkur er sá eini á listanum sem tilheyrir ekki 

neinum sérstökum hagsmunahópi og var hann viðmælandi í fréttum um alla efnisflokka tengda 

Evrópusambandinu. 

Steingrímur J Sigfússon var formaður VG og fjármálaráðherra árið 2009. Steingrímur var oft 

viðmælandi í fréttum vegna Evrópusambandsumræðunnar sérstaklega vegna stöðu sinnar sem 

formaður VG. En mikil andstaða ríkti við aðildarviðræður innan VG og voru þeir í 

ríkisstjórnarsamstarfi á sama tíma og verið var að ákveða hvort það ætti að sækja um aðild að 

sambandinu eða ekki. Steingrímur þurfti því oft að sitja fyrir svörum vegna málsins.  

Jón Baldvin Hannibalsson ritaði marga pistla um málaflokkinn en var sjaldan viðmælandi í 

fjölmiðlum. Hann var t.d. þingmaður frá 1982-1998 fyrir Alþýðuflokkinn, Jón Baldvin hefur 

verið áberandi í umræðunni um Evrópumál í áraraðir og hefur verið talsmaður þess að Ísland 

gangi í sambandið.  
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Bjarni Benediktsson er formaður Sjálfstæðisflokksins og sat því oft fyrir svörum um afstöðu 

flokksins um fyrirhugaðar samningarviðræður um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Skiptar 

skoðanir eru innan flokksins um aðild að Evrópusambandinu og ekki sýst vegna þessa var 

Bjarni viðmælandi í fjölmiðlum.   

Friðrik J Arngrímsson var framkvæmdastjóri LÍÚ sem er mest áberandi hagsmunahópur á 

Íslandi sem talar gegn aðild. Friðrik ritaði greinar og var viðmælandi í fjölmiðlum þegar rætt 

var um Evrópusambandið og sjávarútveg.  

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson er formaður Framsóknarflokksins og var þingmaður, hann var 

áberandi í Indefence hópnum og því var oft rætt við hann vegna Icesave og Evrópusambandsins. 

Einnig var hann viðmælandi vegna afstöðu flokksins til Evrópumála. 

 

Þessir karlar að einum undanskyldum tilheyra hagsmunahópum, eru og voru þátttakendur í 

íslenskum stjórnmálum og hafa skýra afstöðu um inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Eiríkur 

Bergmann kemur að umræðunni sem stjórnmálafræðingur og sérfræðingur í Evrópufræðum. 

 

 Rannsakandi taldi einnig með þá karla sem voru samhöfundar eða viðmælendur með karli í 

fjölmiðlum. Greinarnar voru alls 501, 466 þar sem karl var viðmælandi frétta eða höfundur 

greina og 35 þar sem karl og kona voru viðmælendur frétta, eða höfundar greina. Sjö karlar 

voru virkastir í fjölmiðlaumræðu um Evrópusambandið og Ísland en þeir komu við sögu í 103 

efnisatriðum af 501 eða rúmlega 20% tilvika.  

 

Af þessum sjö körlum eru fjórir stjórnmálamenn, þrír af þeim formenn stjórnmálaflokka og 

einn starfandi utanríkisráðherra árið 2009. Hjá konunum var sú sem var mest áberandi í 

umræðunni formaður Samfylkingarinnar en sá karl sem er mest áberandi í umræðunni er í sama 

flokki. Hjá konunum eru þetta stjórnmálakonur og fjölmiðlakonur. Hjá körlunum eru þetta 

stjórnmálamenn, hagsmunaaðilar og sérfræðingur. Það greinilega vegur þungt í umræðunni að 

vera formaður stjórnmálaflokks miðað við þessar niðurstöður. 
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5. Umræður og ályktanir  

 

Hver er orsök og afleiðing, þess að konur eru mun minna í fjölmiðlum en karlar? Karlmenn fara 

með helstu málaflokka sem tengjast umræðu um Ísland og Evrópusambandið, og þeir stjórna 

stærstu fyrirtækjunum á sviði fjármála og auðlinda. En það skýrir samt ekki allt, því konur eru 

mjög áberandi í íslenskum stjórnmálum, það virðist þó ekki skila sér í fjölmiðlaumfjöllun.  

Ábyrgð fjölmiðla er mikil þegar kemur að kynjahlutföllum viðmælenda, það breytir afstöðu 

fólks að sjá bæði kyn tjá sig um mikilvæg málefni. En þegar kemur að fjölmiðlaumfjöllun um 

til dæmis stjórnmál, virðist sem einungis sömu konurnar tjái sig. Eða leita fréttamenn ekki til 

fleirri kvenna? Er þetta samfélagið í hnotskurn, fáar konur fara með völd, og því eru fáar konur 

að tjá sig um jafn stórt hagsmunamál og Evrópusambandið og Ísland. Í upphafi ritgerðarinnar 

var lagt upp með eina megin spurning: Taka konur síður þátt en karlar í umræðunni um 

Evrópusambandið og Ísland? Síðan voru settar fram fjórar aðrar rannsóknarspurningar: Eru 

konur sjaldnar viðmælendur frétta í umræðunni um Evrópusambandið og Ísland heldur en 

karlar? Er kynjamunur á umræðuefninu, skrifa eða ræða karlar frekar um ákveðna málaflokka 

heldur en konur? Er fylgni á milli atvinnu karla og kvenna og hvort kynið er viðmælendur eða 

sérfræðingar frétta? Í þessum kafla verður þessum spurningum velt upp og gerð tilraun til þess 

að koma með mögulegar skýringar. Hugmyndir að öðrum rannsóknum verða settar fram og 

mun rannsakandi reyna að svara því hvað veldur því að hlutur kvenna í fjölmiðlum er jafn rýr 

eins og niðurstöður þessarar rannsóknar og fyrri rannsókna gefa til kynna. Einnig mun 

rannsakandi draga fram atriði úr rannsókninni og velta fyrir sér hvað það er sem veldur 

ákveðnum þáttum, eins og af hverju eru mun fleiri konur undir atvinnuheitinu sérfræðingar en 

karlar en það skilar sér ekki í fjölmiðlaumræðu? Í samninganefnd Íslands við ESB voru jafn 

margar konur og karlar, en í sérstökum samningahópum var kynjahlutfallið ekki jafnt.  

 

1. Taka konur síður þátt en karlar í umræðunni um Evrópusambandið og Ísland? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að svarið er einfaldlega já, konur taka síður þátt en karlar í 

þessari umræðu. Konur taka líka síður þátt í þessari umræðu heldur en almennt í umræðu í 

fjölmiðlum. Eins og fyrri rannsóknir sýna er birtingarmynd kvenna í fjölmiðlum um þriðjungur. 

En í Evrópusambandsumræðunni er hlutur kvenna eingöngu 14,4% í heildina á meðan hlutur 

karla er 79,6%. Það er alveg sama hvaða þættir umræðunnar eru skoðaðir hlutur karla er alltaf 

meiri. Þetta er umhugsunarefni í ljósi þess að umræðan tengist stjórnmálum og árið 2009 voru 

í fyrsta skipti jafn margar konur í ráðherrastól og karlar. Þáttur fjölmiðla og ábyrgð er vissulega 
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mikill og er athyglisvert að sjá hversu sjaldan konur eru í viðtölum tengdum málaflokknum og 

sjaldan viðmælendur frétta. Hafa konur almennt engan áhuga á Evrópusambandsumræðu? 

Samkvæmt skoðanakönnunum sem gerðar eru þá taka konu afstöðu um Evrópusambandsaðild. 

Markaðs og miðlarannsóknir (MMR) gerðu könnun 15-20. janúar árið 2013 og var spurningin 

Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að Ísland gangi í Evrópusambandið? Af þeim konum sem 

tóku afstöðu voru 19,2% hlynntar því að Ísland gangi í ESB en 66,4% á móti. Af þeim körlum 

sem tóku afstöðu þá voru 28,5% hlynntir því að Ísland gangi í ESB en 60,6% á móti (Markaðs 

og miðlarannsóknir, 2013).  Samkvæmt þessari könnun hafa konur skýra afstöðu til 

Evrópusambandsaðildar en sú afstaða skilar sér ekki í fjölmiðlaumræðunni um málefnið. 

Fjölmiðlaumfjöllunin nær ekki að endurspegla skoðanir beggja kynja. 

 

Hver er ábyrgð fjölmiðla þegar kemur að jafnrétti kynjanna í fjölmiðlum? Í ritgerð Sunnu 

Stefánsdóttur Bág staða íslenskra blaðakvenna, kemur fram að starfshlutfall blaðamanna og 

blaðakvenna endurspeglast ekki í fréttafluttningi. Á Fréttablaðinu voru 45% konur og 55% 

karlar, samt áttu konur eingöngu 26% frétta. Konur og karlar hafa jafnan aðgang að fjölmiðlum 

þegar að kemur aðsendum greinum, en samt er hlutfallið töluvert hærra hjá körlum í öllum 

rannsóknum sem skoðaðar voru fyrir gerð þessarar ritgerðar og innhéldu greiningu á 

fjölmiðlum. Heildarfjöldi aðsendra greina þar sem annað hvort karlar eða konur skrifuðu er 

samtals 204. Af því voru 179 greinar frá körlum eða 88% en 25 frá konum eða 12%. Þarna hafa 

bæði kyn jafnan aðgang að fjölmiðlum en niðurstaðan er í nokkru samræmi við 

heildarniðurstöðuna. Í fyrri rannsóknum sem skoðaðar voru var hlutfall kvenna um þriðjungur 

þeirra sem senda inn aðsendar greinar. Rannsókn Önnu Lilju Þórisdóttur Dáðleysi kvenna var 

undantekning, í ritgerð sinni skoðaði hún eingöngu kosningaumfjöllun fyrir 

alþingiskosningarnar árið 2009 og átti tæplega fjórðungur kvenna aðsendar greinar.  

Þátttaka kvenna í alþingiskosningum á Íslandi hefur farið stöðugt vaxandi frá árinu 1983 og 

varð hlutur kvenna 43% alþingiskosningunum árið 2009 (Auður Styrkársdóttir, 2010).  Þetta 

gæti mögulega skýrt af hverju konur eiga fjórðung aðsendra greina í fjölmiðlum fyrir 

alþingiskosningarnar árið 2009.  

 

Eins og fram hefur komið eru konur almennt um þriðjungur þeirra sem birtast í fjölmiðlum. En 

í umræðunni um Evrópusambandið og Ísland er hlutur þeirra mun minni eða um 14%. Hvað 

veldur því? Eins og fram kemur í kafla 2.5 um stöðu kynja á atvinnumarkaði þá veltir 

rannsakandi fyrir sér hvort mótunarhyggja hafi áhrif þegar kemur að skiptingu kynja í 

fjölmiðlum. Mótunarhyggja gerir ráð fyrir að hugmyndir samfélagsins um kynin séu mótaðar 
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og viðhaldið af því umhverfi sem við búum í hverju sinni (Anderson, 1997). Segjum að þetta 

sé ástæðan fyrir kynjamisræmi í fjölmiðlum og að Simon de Beauvaoir hafi rétt fyrir sér, að 

konur fæðist ekki konur heldur verði konur. Þær mótist af samfélaginu inn í einhverja 

staðalímynd kynsins, þær verði fangar staðalímyndarinnar sem á við hvert samfélag fyrir sig. 

Þannig að kona á Íslandi kemur ekki fram í fjölmiðlum um málefni sjávarútvegs og 

Evrópusambandsins því konur vinna í litlum mæli við sjávarútveg og í mýflugumynd við 

stjórnun og rekstur atvinnuvegarins, því ræða þær ekki um málefnið. Málefnið er karlaumræða 

samkvæmt samfélaginu.  

Brjótist konur undan staðalímyndum samfélagsins þá breytist mótun þess og mætti færa það 

yfir á stjórnmálaumræðuna. Konur eru orðnar virkari í stjórnmálaþátttöku og eru því virkari í 

umræðunni um stjórnmál. Þetta gæti skýrt niðurstöður Önnu Lilju Þórisdóttur um fjölda 

aðsendra greina í kringum alþingiskosningarnar þar sem stjórnmálakonur og stjórnmálakarlar 

voru jafn virk að skrifa greinar í blöðin. Þetta skilar sér þó ekki í umræðuna um 

Evrópusambandið og Ísland, hafa konur minni áhuga á Evrópusambandsmálum en karlar? Eða 

hafa ráðandi atvinnuvegir og fjölmiðlar þau áhrif að staðalímyndin sé að 

Evrópusambandsumræðan sé karlaumræða? Mun virk stjórnmálaþátttaka kvenna  skila sér í 

jafnara kynjahlutfalli í fjölmiðlum?   

 

2. Eru konur sjaldnar viðmælendur frétta í umræðunni um Evrópusambandið og Ísland 

heldur en karlar?  

Samtals voru 252 fréttir þar sem karlar eða konur voru viðmælendur í fréttum útvarps og 

dagblaða, ekki var tekið með þar sem bæði kyn voru viðmælendur, hlutur kvenna var 17% 

viðmælenda og karlar voru 83% viðmælenda. En sá þáttur verður tekinn fyrir í niðurstöðu 

kaflanum.  

 

Í Nefnd um konur og fjölmiðla kemur fram að blaðamenn leiti frekar til karla en kvenna í 

fréttaöflun sinni og endurspeglar það nokkurn veginn ríkjandi samfélagsgerð. Þar sem karlmenn 

árið 2001 voru fyrst og fremst gerendur og stjórnendur í þjóðfélaginu, þá er ekki óeðlilegt að 

blaðamenn leiti til þeirra vegna álits á einhverju máli. Árið 2009 er árið sem kona varð 

forsætiráðherra, árið 2009 er árið þar sem konur voru á pari við karlmenn í ráðherrastólum, 

samt eru karlar ennþá ríkjandi sem viðmælendur blaðamanna. Hvað veldur því? Getur 

raunverulega verið að ásamt því að ríkjandi samfélagsgerð hafi áhrif að einhverju leyti þá þori 

konur síður en karlar að taka þátt í umræðu um samfélagsmál ef eftir því er leitað? Eða leita 

blaðamenn ekki eftir því að ræða við konur.  
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Getur verið að áhættusækni tengist því að koma fram í fjölmiðlum og opinbera skoðanir sínar 

á málefnum líðandi stundar fyrir framan alþjóð? Getur verið að konur séu hræddari við 

gagnrýnina eða um að segja eitthvað rangt, um mikilvæg málefni? Umræðan um 

Evrópusambandið og Ísland einkennist oft af upphrópunum og er gríðarlegt hagsmunamál 

valdamikilla hópa innan samfélagsins hvort sem þeir eru með aðild eða á móti. Því er vel fylgst 

með allri umræðu um sambandið og skrifi fólk greinar er þeim oft svarað, einnig ef fólk er 

viðmælendur frétta eða í spjallþáttum, þá sá rannsakandi að margar greinarnar voru svar og 

gagnrýni á orð annarra sem höfðu tjáð sig um málefnið. Því gæti það verið hluti af skýringunni 

að konur hreinlega veigri sér við því að koma fram og ræða þessi mál.  

 

3. Er fylgni á milli atvinnu karla og kvenna og hvort kynið er viðmælendur eða 

sérfræðingar frétta? 

Árið 2001 var hlutur kvenna sem viðmælendur almennt um efnahagsmál 12,6%, Í 

Rannsóknarskýrslu Alþingis sem gerð var í kjölfar bankahrunsins kemur fram að hlutur kvenna 

sem vitnað var í sem viðmælendur komu konur við sögu í 17% tilfella, en karlar í 92% fréttanna 

um viðskiptalíf. Hlutföll kvenna sem eru viðmælendur í Evrópumálum og efnahag er 24%. Hins 

vegar var engin kona viðmælandi þegar rætt var um evruna. Eins og fram kemur í 

niðurstöðunum þá voru stjórnendur og embættismenn samtals 16.900, af þeim var hlutur karla 

11.200 og hlutur kvenna 5.700. Þegar kemur að sérfræðingum og sérmenntuðu starfsfólki var 

hlutur kvenna meiri en karla, sérfræðingar sem karlmenn voru 15.700 en konur 19.100 árið 

2009 og sérmenntað fólk þá var hlutur karlmanna 11.400 og kvenna 18.100. Þetta eru sérstakar 

niðurstöður ef þær eru bornar saman við viðmælendur frétta og þau ummæli í Nefnd um konur 

og fjölmiðla, þar sem haldið var fram að kynjamunirinn stafaði af því að karlmenn voru 

sérfræðingar samfélagsins. Út frá þessu ætti rannsakandi að draga þá ályktun að konur séu í 

meirhluta sérmenntaðs starfsfólks en ekki í því sem við kemur samfélagsumræðu í fjölmiðlum 

og Evrópusambandsmálum, þó svo að efnisflokkarnir sem rætt var um innan þeirrar umræðu 

væru mjög fjölbreyttir. Eða snýst þetta meira um sérþekkingu fólks í valdastöðum, og einsleitu 

tengslaneti blaðamanna?  Þeir sem voru mest áberandi í umræðunni voru t.d. formenn 

fjórflokkanna, þar var einungis ein kona Jóhanna Sigurðardóttir formaður Samfylkingarinnar 

og forsætisráðherra. Þegar leitast var eftir svörum um afstöðu heils flokks í jafn umdeildu máli 

og aðildar viðræðum ESB þá voru það formennirnir sem sátu fyrir svörum í fjölmiðlum. Ef það 

hefðu verið fleiri kvennkynsformenn árið 2009 þá hefði hlutur kvenna í fjölmiðlum og ESB 

umræðunni orðið stærri ef miðað er við þessar niðurstöður. 
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Umræðan um Evrópusambandið og Ísland tengist mjög mikið efnahags og viðskiptamálum. Í 

skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis kemur fram að óþarflega mörg vináttusambönd 

blaðamanna við fólk úr viðskiptaheiminum hafi verið fáránleg og skapað ákveðna linkind í garð 

viðskiptalífsins. Í flestum tilfellum voru þetta karlmenn þar sem þeir voru meirihluti stjórnenda 

og gerenda í fjármálalífinu almennt. Getur þetta hafa haft einhver áhrif á hverjir voru 

viðmælendur þegar kemur að fréttum tengdum efnhags-og viðskiptamálum? Rannsakandi er 

þeirrar skoðunar að margir þættir hafi áhrif á ójafna kynjaskiptinu í fjölmiðlum. Einn lítil þáttur 

gæti verið karllægt tengslanet, fréttamenn hafa oftar en ekki lítinn tíma til að vinna fréttir þá er 

örugglega þægilegast að hringja í þá sem eru fúsir til að veita ummæli. Í skýrslu 

Rannsóknarnefndar Alþingis um þátt fjölmiðla kom fram að blaðamenn hafi oft lítinn tíma til 

að vinna fréttirnar og þá gæti staðan verið sú að ekki sé nægur tími til að finna nýja 

viðmælendur.  

  

 4. Er kynjamunur á umræðuefninu, skrifa eða ræða karlar frekar um ákveðna 

málaflokka heldur en konur? 

Í kaflanum um niðurstöður, kemur fram að þegar umræðan er efnisgreind þá er munur á 

umræðunni á milli kynja. Athygli vekur að konur voru aldrei í meirihluta í neinu umræðuefni 

né nálægt helmingaskiptum. Konur og karlar fjölluðu mest um stjórnmál, sá flokkur var stærstur 

hjá báðum kynjum. Næst kom umsóknaraðild hjá konunum, en efnahagsmál hjá körlunum, 

þriðja stærsta málið hjá konunum var efnhagsmál en umsókn hjá körlunum. Í öðrum 

efnisflokkum voru mjög fáar efnisgreinar hjá konum og því vart mælanlegt. Karlar einoka 

nánast umræðuna um evru, sjávarútvegsmál, landbúnað og fullveldi.  

 

Engin efnisgrein var í flokkunum menning, landbúnaði og umhverfismálum. Tvær greinar voru 

í flokknum efnahagur og fullveldi og ein efnisgrein í flokknum sjávarútvegur og evra. Eins og 

fram hefur komið þá fjalla konur mun minna um Evrópusambandið og samkvæmt þessu er 

umræðan mjög einsleit. Þegar að konur voru viðmælendur frétta dreifðust efnisflokkarnir meira. 

Athygli vekur að konur virðast hafa brennandi áhuga á málefnum sem tengjast 

aðildarumsókninni en það skilar sér ekki í fleiri kvenkyns viðmælendum um málefnið. 

 

Hjá körlum breyttist hlutfallið, eftir því hvort karlar voru viðmælendur eða höfundar 

efnisgreinar. Karlar sem viðmælendur voru með stærstu flokkana í þessari röð: stjórnmál, 

umsókn, efnahagur, sjávarútvegur, evra og landbúnaður. Efnisflokkarnir skiptust þannig þegar 

að karlmenn voru höfundar: stjórnmál, efnhagur, umsókn, sjávarútvegur, fullveldi, evra og 
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landbúnaður. Athygli vekur að blaðamenn fjölluðu sjaldan um fullveldið og Evrópusambandið 

en körlum sem rita greinar virðist það hugleikið og skrifa meira um það en evruna og 

landbúnað.  

Kenningin um félagslegt nám (e. the social learning theory) segir okkur það að nám geti átt sér 

stað með svokölluðu herminámi. Það gerist með þeim hætti að einstaklingur tekur eftir 

ákveðinni fyrirmynd og ákveður að líkja eða herma eftir henni. Þetta er ein af ástæðunum sem 

sýnir hve áhrif og ábyrgð fjölmiðla eru mikil (Velferðarráðuneytið, 2002).  

Einstaklingar læra það sem fyrir þeim er haft, ef að hallar á annað kynið í fjölmiðlaumræðu þá 

læra einstaklingar það að fjölmiðlaumræða fer að mestu leyti fram á meðal annars hópsins. Ef 

að fjölmiðlar sýna t.d. að fjármálaumræða einskorðist við karla, þá læra börn það og þar af 

leiðandi þegar litið er til herminámsins, fjölgar konum síður innan fjármálageirans. Þetta er 

hægt að yfirfæra á allt, t.d. umræðuna um Evrópusambandið og Ísland, í flestum tilfellum eru 

það karlmenn sem ræða um Evrópumál. Læra ungar konur að Evrópuumræðan sé karlaumræða 

sem þær ættu ekki að hafa áhuga á?  

 

 

5. Eru niðurstöðurnar sambærilegar niðurstöðum úr fyrri rannsóknum á fjölmiðlum og 

kynjahlutfalli? 

Niðurstöðurnar eru í flestum tilfellum ekki svipaðar þar sem hlutfall kvenna sem fjalla um 

Evrópusambandið og Ísland er minna heldur en rannsóknir sýna konur almennt í fjölmiðlum. 

Hins vegar eins og margoft hefur komið fram í þessari rannsókn þá er hlutur kvenna mun minni 

en karla á öllum sviðum fjölmiðlaumræðu. Í heildarniðurstöðum þessarar rannsóknar kemur 

fram að hlutfall kvenna er 14,4% á meðan hlutfalla karla er 79,6% þegar kemur að umræðu um 

Evrópusamandið. 

Í alþjóðlegri fjölmiðlavöktun GMMP kom fram að konur komu í 28% tilfella fram sem 

viðmælendur eða umfjöllunarefni frétta og karlar 72%, þarna voru allar fréttir teknar saman 

óháð umfjöllunarefni því var hlutfall kvenna mun hærra en hlutfall þeirra kvenna sem tóku þátt 

í fjölmiðlaumfjöllun um Evrópusambandið og Ísland. Í doktorsritgerð Magnúsar Árna 

Magnússonar kom fram að þegar að greinar um Evrópusambandið og Ísland úr Morgunblaðinu 

voru skoðaðar þá voru 88.7% af þeim skrifaðar af körlum og 11.3% af konum.  

Í einstökum efnisflokkum eins og aðsendum greinum kom fram að heildarfjöldi þeirra þar sem 

annað hvort karlar eða konur skrifuðu var samtals 204. Af því voru 179 greinar frá körlum eða 

88% en 25 frá konum eða 12%.  
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Í rannsókninni Nefnd um konur og fjölmiðla frá árinu 2001 kom fram að 69,7% aðsendra greina 

var skrifaðar af körlum en 30,3% af konum. Í  ritgerð Sunnu Stefánsdóttur kom fram að konur 

voru 32,5% þeirra sem sendu inn aðsendar greinar og karlar 67,5. 

Þarna sést að konur taka ekki virkan þátt í umræðunni um Evrópusambandið og hlutur þeirra 

er mun minni en almennt gerist þegar að aðsendar greinar eru skoðaðar í öðrum rannsóknum.  

Þegar að efnisflokkurinn pistlar er skoðaður kemur fram að kynjahlutfallið er svipað og í ritgerð 

Sunnu Stefánsdóttur. Heildarfjöldi pistla var 34, af þeim voru 28 skrifaðir af karli eða 82.3% 

og konur skrifuðu sex af þeim eða 17.7%. Í ritgerð Sunnu Stefánsdóttur flokkaði hún pistla eftir 

kynjum og þar kom fram að konur voru 21% höfunda pistla í þremur stærstu dagblöðum 

landsins og 79% voru skrifaðir af körlum.  

 Í einstaka efnisflokki eru niðurstöðurnar sambærilegar, en í flestum tilfellum eru konur í 

minnihluta en þá ekki jafn miklum minnihluta og niðurstöður þessararar rannsóknar gefur til 

kynna. 

 

Lokaorð 

Rannsakandi telur að samfélagsgerð hafi áhrif á fjölmiðla í umræðunni um 

Evrópusambandsmál og að fjölmiðlar hafi áhrif á samfélagsgerð. Þó svo að konur hafi verið í 

miklum minnihluta sem viðmælendur frétta telur rannsakandi að skýringin sé ekki sú að 

fjölmiðlamenn vilji síður fá konur sem viðmælendur, eða að konur hafi ekki áhuga á efninu, 

heldur sé skýringin margþætt.  

Mun fleiri karlmenn en konur fara með helstu völdin í stærstu málaflokkunum er tengjast 

umræðunni um Evrópusambandið og Ísland. Einnig telur rannsakandi að konur séu að 

einhverju leiti ragari en karlar að koma fram fyrir almenning og flagga skoðunum sínum um 

Evrópusambandið eða að koma fram sem sérfræðingar í ákveðnum málaflokkum tengdum því. 

Einnig þurfa fréttamenn að hafa tíma til þess að vinna fréttirnar og hafa fyrir því að finna 

viðmælendur. Sigrún Stefánsdóttir bendir á í grein sem var skrifuð árið 1990 og er sagt frá í 2. 

kafla um konur og fjölmiðla að til þess að finna konur sem eru sérfræðingar á ákveðnum sviðum 

þurfi fréttamaðurinn að hafa tíma til þess, því konur séu minna áberandi en karlar þrátt fyrir að 

gegna ábyrgðastöðum. Þetta var staðan árið 1990 29 árum seinna  virðist .þetta  vera staðan að 

einhverju leyti. Hafa verður í huga að viðmælendur frétta um málefnið eru oft á tíðum þeir sem 

eru að fjalla um Evrópusambandið og Ísland þar af leiðandi koma þeir oftar í fréttir, útskýra og 

rökræða.  Sem dæmi ef að LÍÚ gefur út yfirlýsingu um ókosti þess að ganga í Evrópusambandið 

þá eru allar líkur á því að karlmaður sitji fyrir svörum. Hins vegar eru mjög áberandi hreyfingar 
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í Evrópumálum bæði með og á móti eins og fram kemur í ritgerðinni, Heimssýn og JáÍsland. 

Fólk innan þessarar hreyfinga er áberandi í umræðunni í aðsendum greinum og í fjölmiðlum.  

Konur jafnt sem karlar eru í þessum samtökum og sem dæmi þá er sýnt hluta fólks í 

hreyfingunni JáÍsland inná heimsíðunni þeirra þar sést að kynjahlutföllin eru jöfn, þó svo að 

félagatalið sé ekki gefið út þá virðist þetta vera staðan innan hreyfinganar(JáÍsland, e.d.). Hvers 

vegna eru konurnar innan þessara hreyfinga ekki meira áberandi í fjölmiðlum, þar sést að konur 

hafa áhuga á umræðunni, en það skilar sér ekki í fjölmiðlum. 

 

Þegar kemur að umræðu um evru og sjávarútveg þá kom það rannsakanda ekki á óvart að 

meirihluti viðmælenda og höfunda væru karlmenn því það var vitað áður en heimilda var aflað, 

að karlmenn færu með helstu völdin í þessum tveimur málaflokkum. Hins vegar kom það 

rannsakanda á óvart að flokkurinn fullveldi væri ekki stærri og að konur virtust ekki hafa áhuga 

á að ræða hann. Í gegnum tíðina er þetta eitt af orðunum sem hefur verið mikið í 

Evrópuumræðunni.  

 

Samfélagsgerðin hefur því mikið að segja þegar kemur að fjölmiðlaumfjöllun og konur eru 

almennt mun minna í fjölmiðlum en karlar eins og rannsóknir hafa sýnt. Tölurnar virðast smátt 

og smátt fara upp á við og samfélagið virðist vera orðið meðvitaðra um mikilvægi þess að rödd 

beggja kynja heyrist. En betur má ef duga skal. 

 

Rannsakandi hefur velt því fyrir sér hvort konur tali meira um tilfinningamál heldur en eitthvað 

efnislegt. Sú umræða sem á sér stað í þjóðfélaginu í dag, árið 2014 um Evrópusambandið snýst 

um hvort að draga eigi umsóknina til baka. Rannsakandi hefur fylgst vel með umræðunni og 

ekki tekið eftir að hallað hafi á konur án þess að hafa rannsakað það neitt frekar. En þar snýst 

umræðan um gjá milli þings og þjóðar, svikin loforð stjórnmálaflokka og reiðan almenning. 

Konur ræddu og rituðu langmest um umsóknina og stjórnmál árið 2009. Í umræðunni árið 2009 

fjölluðu einmitt margar greinar tengdar umsóknarferlinu um það hvort VG myndu svíkja 

kjósendur sína eða hvort Samfylkining myndi gera það, og í flokknum stjórnmál var mest rætt 

um kosningarnar og Evrópumálin.  Það væri mjög áhugavert að taka viðtöl við áhrifakonur í 

samfélaginu og fá þeirra sýn á það af hverju konur taka jafn lítinn þátt í 

Evrópusambandsumræðu eins og rannsóknin gefur til kynna. 

 

Það að konur fjalli lítið um Evrópusambandið og Ísland er umhugsunarefni, en að konur séu 

ennþá þriðjungur þeirra sem komi fram í fjölmiðlum almennt er áhyggjuefni. Áður en 
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rannsakandi hóf að rannsaka efnið gerði hann sér ekki grein fyrir hversu mikill kynjamunur 

væri í fjölmiðlum almennt. Hugsanlega er þetta eitt af eilífðarverkefnunum, þar sem máltækið 

þolinmæði þrautir vinnur allar á vel við.  

 

Samfélagið þarf að vera meðvitað um þennan vanda og til þess að sporna við honum þurfa 

konur að vera fúsar til þess að taka þátt í fjölmiðlaumfjöllun, samfélagið þarf að krefjast þess 

að kynjajafnrétti í umræðum sé normið í fjölmiðlum.  Hugsunarhátturinn í samfélaginu þarf að 

breytast og fjölmiðlamenn og aðrir verða að leyta lausna til að stuðla að jafnrétti í 

fjölmiðlaumræðunni Það er ekki síður mikilvægt að hafa grasrótarsamtök eins og 

Feministafélagið og áberandi jafnréttissinna sem þreytast ekki á að minna á ójöfn kynjahlutföll, 

með t.d. samfélagsmiðlum þar geta allir komið þeim boðskap á framfæri. En fyrsta skrefið til 

að auka hlut kvenna í fjölmiðlaumræðunni um Evrópusambandið og Ísland hlýtur að vera að 

við sem heima sitjum förum að taka þátt í umræðunni og krefjast þess að konur taki þátt í 

fjölmiðlaumfjöllun á jafns við karla og vera óþreytandi að benda á kynjahalla í fjölmiðlum. 

Ekki bara í umræðunni um Evrópusambandið og Ísland heldur almennt í allri fjölmiðlaumræðu. 
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