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Útdráttur 

 

Fjölmiðlar eru gjarnan taldir eiga að endurspegla samfélagið og alla þá sem því tilheyra. Í 

þessari meistararitgerð er leitast eftir því að varpa ljósi á birtingarmynd stjórnmálakvenna í 

fjölmiðlum í aðdraganda alþingiskosninganna 2017. Sagt er frá hlutverki fjölmiðla og þeirri 

samfélagslegu ábyrgð sem þeir eru taldir bera. Farið verður yfir hlut stjórnmálakvenna í 

fjölmiðlum og þær staðalmyndir sem þeim hafa fylgt lengi vel. Einnig verða reifaðar eldri 

fjölmiðlarannsóknir, bæði hérlendis og erlendis, sem gerðar hafa verið  á stjórnmálakonum og 

stjórnmálakörlum. 

 Rannsókn ritgerðarinnar fólst í því að skoða og greina sjónvarpsfréttatíma tveggja 

helstu sjónvarpsstöðva landsins, Ríkissjónvarpsins og Stöðvar 2, í aðdraganda 

alþingiskosninganna árið 2017. Þessir tilteknu fjölmiðlar voru valdar fyrir rannsóknina í ljósi 

þess að þetta eru einu innlendu sjónvarpsstöðvarnar eru sem flytja sjónvarpsfréttir á hverju 

kvöldi, alla daga vikunnar. Framkvæmd var eigindleg innihaldsgreining á fjórtán 

sjónvarpsfréttatímum á hvorri stöð, hálfum mánuði fyrir kosningadag, ásamt því að skoða tíðni 

og hlutföll stjórnmálakvenna og stjórnmálakarla í fréttatímunum. Markmið rannsóknarinnar er 

að varpa betra ljósi á hver birtingarmynd stjórnmálakvenna í fjölmiðlum er í dag. Hvort 

stjórnmálakarlar og stjórnmálakonur hafi jafn greiðan aðgang að fjölmiðlum og hvort það eimi 

enn eftir af staðalmyndum kynjanna í fréttaumfjöllun.   

 Fyrst og fremst leiddi rannsóknin í ljós að hlutfall stjórnmálakvenna í sjónvarpsfréttum 

á báðum fjölmiðlum er verulega skert og endurspeglar á engan hátt fjölda þeirra kvenna sem 

voru í framboði í kosningunum 2017. Niðurstöðurnar úr eigindlegu innihaldsgreiningunni voru 

hins vegar heldur jákvæðari, þar sem þær sýndu fram á að þær fáu stjórnmálakonur sem er rætt 

við í sjónvarpsfréttum fá mjög svipaða umfjöllun og karlkyns kollegar þeirra. Ekki er að sjá 

stjórnmálakonurnar hafi fengið öðruvísi eða persónulegri spurningar en stjórnmálakarlar í 

aðdraganda kosninganna og töluðu þau nánast um sömu málefni. Það var því ekki hægt að sjá 

að birtingarmyndir þeirra stjórnmálakvenna sem birtust í sjónvarpsfréttum væru neikvæðar eða 

endurspegluðu á einhvern hátt hefðbundnar staðalmyndir stjórnmálakvenna.  

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

 

This essay is the final thesis in Media and Communications at the Department of Human and 

Social Sciences at the University of Iceland. Media has a major role in today’s societies and 

especially in the political atmosphere. This master’s thesis represents the findings of a study 

on the role that female candidates played in media coverage prior to the parliamentary elections 

of 2017 in Iceland. The research focuses on the evening news programme of the two major TV 

channels in Iceland, Stöð 2 and RÚV. These two channels are the only ones that have evening 

news programme every single day and therefore they were chosen to be a part of the qualitative 

content analysis.  

 In the content analysis performed over a two-week period up to the election day, the 

frequency of female and male candidates spoken to in the news was counted, as well as how 

much time they got to speak. The qualitative content analysis part of the research focused on 

analysing what political topic the news coverage was about and what kind of questions the 

candidates received from the news reporters. 

 The results of the research showed that female candidates are vastly underrepresented 

in the evening news coverage and in no way does it reflect the number of women who were 

running in the election. The findings of the content analysis showed more positive results. 

Female and male candidates received very similar questions from the reporters and spoke about 

almost the exact same political topics. Therefore, the results showed that the few female 

candidates that got the chance to speak in the news were not depicted unfairly or made to fit 

into the stereotypical traditional female role.  
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1 Inngangur 

 

Tilgangur þessarar ritsmíðar er að skoða hvernig fjallað er um stjórnmálakonur í 

sjónvarpsfréttum á tveimur helstu fréttstofum landsins. Rannsakað verður hvort karlkyns og 

kvenkyns frambjóðendur hafi fengið jafn mikinn tíma til að tjá sig í kvöldfréttatímum í 

aðdraganda alþingiskosninganna. Einnig verður litið til þeirrar birtingarmyndar sem 

stjórnmálakonur fá í sjónvarpsfréttum og athugað hvort einhver munur sé á umfjöllun um 

stjórnmálafólk eftir kyni.  

 Fjölmiðlar hafa gjarnan verið nefndir fjórða valdið vegna þeirra miklu áhrifa sem þeir 

hafa á samfélagið og því eftirlitshlutverki sem þeir gegna. Fjölmiðlar og þá sérstaklega 

sjónvarpið, varpar tiltekinni birtingarmynd heim í stofu sem getur mótað þau viðhorf og 

skoðanir sem áhorfandinn myndar sér. Mikilvægi fjölmiðla er óumdeilt og það skiptir máli að 

allir hópar samfélagsins séu hluti af þeirri heimssýn sem þeir varpa fram á sjónarsviðið.1 

 Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á hlut kvenna í fjölmiðlaumfjöllum víðsvegar um 

heiminn og hafa niðurstöður þeirra leitt í ljós að hallað hefur verulega á konur í því samhengi. 

Þá hafa birtingarmyndir stjórnmálakvenna í fjölmiðlum gjarnan verið af neikvæðum toga og 

ýtt undir staðalmyndir kynjanna. Áhersla þessarar ritgerðar verður að skoða hvort og hvernig 

fjölmiðlar sýndu stjórnmálakonur í fjölmiðlaumfjöllun sinni í aðdraganda alþingiskosninganna 

2017.2 

 

1.1  Skipulag ritgerðar 

Alls skiptist ritgerðin í fimm meginkafla en þeir eru inngangur, fræðilegur bakgrunnur, 

aðferðafræði, niðurstöður og lokaorð, ásamt fjölda undirkafla. Hér fyrst verður farið yfir 

markmið og rannsóknarspurningar. Því næst tekur við annar kafli en í honum verður fjallað um 

fræðilega bakgrunn ritgerðarinnar þar sem helstu kenningar og hugtök eru lögð fram og rædd 

til stuðnings rannsóknarefninu. Einnig verður farið yfir helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið 

um birtingarmyndir kvenna og karla í fjölmiðlum og þær notaðar til samanburðar. Í þriðja kafla 

má svo finna allt um aðferðafræði rannsóknarinnar, framkvæmd og gagnasöfnun. Jafnframt er 

farið yfir réttmæti rannsóknar og þau siðferðislegu álitamál sem gætu hafa komið upp. Þegar 

þeim kafla lýkur tekur við fjórði kaflinn sem inniheldur helstu rannsóknarniðurstöður. Loks er 

                                                 
1Menntamálaráðuneytið, Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið, 2005), 16-17. 
2Anna Lilja Þórisdóttir, „Dáðleysi kvenna. Eða er öðru um að kenna? Stjórnmálakonur í fjölmiðlum fyrir 

Alþingiskosningarnar 2009,“ (meistararitgerð, Háskóli Íslands, 2010), 8. http://hdl.handle.net/1946/4491 

(sótt 30. mars 2018). 

http://hdl.handle.net/1946/4491


4 

 

svo komið að fimmta og síðasta kafla ritgerðarinnar, en í honum má finna lokaorð og umræður 

rannsakanda. Þar eru mögulegir áhrifaþættir skoðaðir og niðurstöður rannsóknarinnar dregnar 

saman og túlkaðar í samhengi við þær upplýsingar sem komu fram í fyrri köflum.  

 

1.2 Markmið og val á efni 

Markmið ritgerðarinnar er að rannsaka hvernig birtingarmynd stjórnmálakvenna var í 

sjónvarpsfréttum Stöðvar 2 og RÚV í aðdraganda alþingiskosninganna 2017. Rannsakað 

verður hvort munur sé á umfjöllun um stjórnmálaleiðtoga eftir kyni, hvort staðalmyndir 

leiðtogakvenna í fjölmiðlum séu mögulega ennþá að gera vart við sig í fjölmiðlum og hvort 

kynjahlutfallið sé jafnt í fréttatímum.  

 Umræðan í kringum jafnrétti kynjanna á vettvangi samfélagsins hefur sennilega aldrei 

verið háværari en í aðdraganda alþingiskosninganna 2017. Eftir þingkosningarnar árið 2016 

varð hlutfall kvenna á þingi 47,6% eða alls 30 þingkonur af 63 þingsætum og höfðu þær aldrei 

verið fleiri.3 Hins vegar varði þessi metfjöldi þingkvenna ekki lengi en eftir 

alþingiskosningarnar 2017 fækkuðu konum á þingi um sex og hefur staða þeirra ekki verið 

verri frá 2007.4 

Það er ekkert leyndarmál að konur hafa þurft að berjast fyrir tilverurétt sínum á öllum 

sviðum samfélagsins og þá sérstaklega á vettvangi stjórnmálanna. Fjölmargar rannsóknir hafa 

verið gerðar um hlutföll karla og kvenna í fjölmiðlum og eiga þær það sameiginlegt að verulega 

hallar á konur í flestri fjölmiðlaumfjöllun. Þær fá hvorki jafn mikinn tíma og karlar til að tjá 

sig né er fjallað um þær á sama hátt. Út frá þessum rannsóknum og þeim tímabundna metfjölda 

þingkvenna á Íslandi kviknaði áhugi rannasakanda á að skoða hvort fjölmiðlar endurspegluðu 

raunverulega þátttöku kvenna í stjórnmálum og hvers eðlis sú umfjöllun væri.  

  

1.3 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar sem verða leiðarljósið í rannsókninni eru tvíþættar. Sú fyrri beinist 

að því að skoða hvort og hvernig kvenframbjóðendur birtust almenningi í fjölmiðlum, nánar 

tiltekið í sjónvarpsfréttum, tveimur vikum fyrir kosningarnar og hljóðar hún svo:  

1. Hver var birtingarmynd stjórnmálakvenna í fréttatímum Stöðvar 2 og RÚV í aðdraganda 

alþingiskosninganna 2017?  Fá karlkyns og kvenkyns stjórnmálafólk sams konar og jafna 

umfjöllun? 

                                                 
3Morgunblaðið, „Þingkonum fækkar um sex,“ mbl.is, 29. október 2017. 

https://www.mbl.is/frettir/kosning/2017/10/29/konum_a_thingi_faekkar/ (sótt 29. mars 2018). 
4RÚV, „Konur ekki færri á þingi frá árinu 2007,“ ruv.is, 29. október 2017. http://www.ruv.is/frett/konur-

ekki-faerri-a-thingi-fra-arinu-2007 (sótt 1. maí 2018). 

https://www.mbl.is/frettir/kosning/2017/10/29/konum_a_thingi_faekkar/
http://www.ruv.is/frett/konur-ekki-faerri-a-thingi-fra-arinu-2007
http://www.ruv.is/frett/konur-ekki-faerri-a-thingi-fra-arinu-2007
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Seinni rannsóknarspurningin mun leitast við að svara hvort staðalmyndir kynjanna í 

stjórnmálum séu enn til staðar eða hvort breytingar hafi orðið á í samanburði við eldri 

rannsóknir á viðfangsefninu. Spurningin hljóðar því svo:  

2. Er staðalmynd kynjanna í stjórnmálum enn til staðar í sjónvarpsfréttum? 

Í rannsókninni verður leitast eftir því að svara þessum spurningum með þeim gögnum 

sem safnað verður. Þetta verður svo skoðað með hliðsjón af sögulegri þróun  sem byggð verður 

á öðrum heimildum og gögnum. Hinn rauði þráður kemur til með að vera birtingarmynd 

stjórnmálakvenna og staðalmyndir kynjanna í fjölmiðlum. Með þessu verður markmiðið að 

geta skýrt betur frá stöðu stjórnmálakvenna í fjölmiðlum út frá kenningum í fjölmiðlum og 

jafnfréttisfræðum.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

 

Fjölmiðlar skipa veigamikið hlutverk í samfélaginu. Það er á þeirra valdi að miðla fréttum til 

borgaranna og endurspegla alla króka og kima samfélagsins. Sú heimsmynd sem fjölmiðlar 

birta okkur getur haft mikil áhrif á það hvernig við sjáum samfélagið, hvort sem það er 

meðvitað eða ómeðvitað. Því skiptir það miklu máli hvernig birtingarmyndir kynjanna í 

stjórnmálum eru settar fram í fjölmiðlum.5 

Í þessum fræðikafla verður farið yfir femínískar kenningar sem útskýra stöðu kvenna í 

samfélaginu í dag. Fyrst verður litið til hlutverks fjölmiðla gagnvart almenningi og hvaða áhrif 

þeir hafa á viðhorf og skoðanir fólks. Skoðað verður hver birtingarmynd kvenna er í fjölmiðlum 

og hvort hún er í samræmi við ríkjandi staðalmyndir kynjanna. Einnig verður athugað hvar 

Ísland stendur í samanburði við önnur lönd hvað varðar sýnileika kvenna í fjölmiðlum, sér í 

lagi í stjórnmálatengdum viðtölum og fréttaflutningi og hvers konar hindrunum þær konur 

mæta. Að lokum verður lauslega farið yfir þær siðareglur sem þeir fjölmiðlar sem teknir verða 

til skoðunar í þessari rannsókn hafa og þær lagasetningar sem hafa mögulega áhrif á þá.  

 

2.1 Fjölmiðlar og áhrif þeirra 

Það getur reynst erfitt að útskýra hugtakið fjölmiðill þar sem það getur tekið svo mörg 

mismunandi form. Fjölmiðill hefur verið skilgreint sem fyrirtæki, stofnun eða lögaðili sem 

hefur það hlutverk að safna, meta og flytja reglulega fram upplýsingar í þeim tilgangi að dreifa 

þeim til umtalsverðs fjölda fólks á ákveðnu svæði. Það getur verið í allskyns formi, svo sem í 

dagblaði, sjónvarpi, útvarpi eða á Internetinu.6 

 Ein mikilvægasta upplýsingalind almennings í nútíma lýðræðissamfélögum eru 

fjölmiðlar. Þeir hafa skyldum að gegna gagnvart almenningi með því að greina rétt og óvilhallt 

frá málefnum og atburðum samfélagsins. Mikilvægt er að stuðla að margbreytilegum 

fjölmiðlamarkaði til að koma á framfæri ólíkum sjónarhornum og skoðunum sem flestra aðila 

til að efla lýðræðislega umræðu og menningarlega fjölbreytni.7 

Fjölmiðlar hafa mikilvægu hlutverki að gegna í samfélaginu og hafa þeir gjarnan verið 

nefndir fjórða valdið sem skipa má við hlið hinna þriggja stoða ríkisvaldsins, sem eru 

                                                 
5Ragnar Karlsson, Valgerður Anna Jóhannsdóttir og Þorbjörn Broddason. „Heimsmynd sjónvarpsfrétta: 

Samanburður á erlendum fréttum Ríkisútvarps- Sjónvarps og Stöðvar 2.“ í Rannsóknir í félagsvísindum 

XIV. Ritstj. Helga Ólafsdóttir og Thamar M. Heijstra, 1-3. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands, 2013. http://hdl.handle.net/1946/16779 (sótt 9. janúar 2018).  
6Menntamálaráðuneytið, Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið, 2005), 9. 
7Sama heimild, 9. 

http://hdl.handle.net/1946/16779
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framkvæmdavald, löggjafarvald og dómsvald. Þeir bera ábyrgð á því að miðla upplýsingum til 

almennings sem og sinna eftirlitshlutverki sínu í að veita hinum stoðum ríkisvaldsins aðhald.8 

Gjarnan hefur því verið haldið fram af forsvarsmönnum fjölmiðlanna að fagleg blaða- og 

fréttamennska sé undirstaða lýðræðislegs þjóðfélags. Það þýðir að þeir sem henni sinna skuli 

nálgast viðfangsefni sitt með hlutlægum hætti og sýna sjálfstæði í vinnubrögðum. Blaða- og 

fréttamenn skuli gæta þess að umfjöllunarefni mótist ekki af sérhagsmunum eða persónulegum 

skoðunum utanaðkomandi aðila, eigenda, auglýsenda, fréttamanna eða fréttastjóra. Hagsmunir 

almennings eiga ávallt að vera í fyrirrúmi þegar kemur að gerð fréttaumfjöllunar.9 

Það efni sem fjölmiðlar birta getur verið af ýmsum toga, svo sem fréttir, 

samfélagsumræða, afþreying, auglýsingar og menningarefni. Allt er þetta efni sem getur haft 

einhvers konar áhrif á viðhorf og skoðanir áhorfenda til síns umhverfis, þó svo að sumir 

efnisflokkar geta reynst mikilvægari þegar kemur að lýðræðislegu hlutverki fjölmiðla. 

Mikilvægt er þó að gerður sé greinamunur á þeim fjölmiðlum sem hafa það að leiðarljósi sínu 

að gæta hlutleysis og þjóna almenningi og þeim sem starfa fyrir aðra hagsmunaaðila. Þó svo 

að helstu fréttastofur ljósvakamiðlanna reyni eftir bestu getu að flytja fréttir á hlutlægan hátt, 

þá eru ekki allir dagskrárliðir miðlanna sem fylgja því fordæmi. Greina má dæmi um 

dagskrárliði þar sem ákveðnum sérhagsmunum er gætt, til dæmis í ýmsum pistlaskrifum sem 

birtast inn í dagblöðum eða á pólitískum heimasíðum og í sjónvarps- og útvarpsþáttum. Til 

þess að neytandinn geti tekið afstöðu til efnisins er mikilvægt að fjölmiðilinn takið það skýrt 

fram hvaða stefnu hann hefur.10 

Sú heimsmynd sem fjölmiðlar varpa fram á sjónarsviðið getur haft mikil áhrif á viðhorf 

og skoðanir fólks. Þau skilaboð sem fjölmiðlar hafa sent til almennings hafa oft á tíðum verið 

mismunandi eftir því hvort kynið á í hlut. Einn áhrifaríkasti miðill fjölmiðla er sjónvarpið og 

hefur þannig kjörið tækifæri til að hafa mótandi áhrif á samfélagslega stöðu kynjanna.11 Í 

bókinni The Media Monopoly skrifar Ben H. Bagdikian um fjölmiðla og telur þá vera 

mikilvægasta áhrifavaldinn á hugarheim almennings. Þeir hafi það vald að ákveða hvað sé satt 

eða logið, raunverulegt eða ímyndun og hvað sé raunverulega mikilvægt í huga fólks.12  

 Fjölmiðlafólk býr yfir svokölluðu dagskrárvaldi þar sem þau hafa það vald að ákveða 

hvaða fréttir fá birtingu og við hverja skal tala. Þannig hafa þau það vald að stjórna því hvaða 

                                                 
8Menntamálaráðuneytið, Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið, 2005), 16-17. 
9Sama heimild, 12. 
10Sama heimild, 9-10 
11Menntamálaráðuneytið, Nefnd um konur og fjölmiðla, álit og tillögur, (Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið, 2001), 24.  
12Ben H. Bagdikian, The Media Monolopy, 5. útg. (Boston: Beacon Press, 1997), 44.  
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fréttaefni fólk hugsar um. Margir mismunandi þættir geta haft áhrif á fréttaval blaða- og 

fréttamanna, þar á meðal hversu mikinn tíma þeir hafa til að afla upplýsinga og myndefnis fyrir 

sjónvarpsfréttatíma og hver kostnaðurinn við slíkt yrði. Þessi hentugleika- og 

hagnýtissjónarmið hafa einnig gjarnan áhrif á val á heimildum og heimildarmönnum.13 

 Þó svo að fjölmiðlamenn hafi dagskrárvaldið í hendi sér þá geta ýmsir aðrir aðilar haft 

áhrif og jafnvel verið í stöðu til þess að beita fjölmiðlamenn þrýstingi til að fjalla um ákveðin 

mál. Þar af leiðandi getur dagskrárvaldið færst. Samkvæmt kenningu fræðimannanna Edward 

S. Herman og Noam Chomsky um áróðursmódelið (e. propaganda model) þá er óhjákvæmilegt 

að fjölmiðlar verði fyrir einhvers konar áhrifum úr samfélaginu. Kenningin flokkar þessi áhrif 

í fimm megin áhrifavalda sem eru eigendur fjölmiðils, auglýsendur, hagsmunahópar, 

heimildarmenn og ríkjandi hugmyndafræði. Fimmti áhrifavaldurinn gengur út á það að á 

hverjum stað og stund er ákveðin ríkjandi hugmyndafræði í samfélaginu sem endurspeglast oft 

á tíðum í fréttaflutningi.14 

 Þegar ójafnrétti og mismunun er hluti af samfélagsgerðinni þá kemur það til með að 

smitast út í fréttaflutning og hafa áhrif á fréttaval fjölmiðla. Rétt eins og það sem er í fréttum 

skiptir máli þá er ekki síður athyglisvert að skoða hverjir og hvað ekki er í fréttum. Staðreyndin 

er sú að ekki hafa allir jafn greiðan aðgang að fjölmiðlum og hefur fræðimaðurinn Norman 

Fairclough verið einn af þeim sem hefur rannsakað þetta samspil fjölmiðla og samfélags. Í bók 

sinni, Discourse and Social Change, fjallar hann um samfélagsleg völd einstaklinga og hversu 

mikil áhrif þau hafa á þann aðgang sem fólk hefur að fjölmiðlum. Þeir sem búa yfir sterkum 

menningarlegum, pólitískum og efnahagslegum völdum eiga talsvert auðveldara með að láta í 

sér heyrast og sjást í fjölmiðlum. Þetta hefur mikil mótandi áhrif á samfélagsgerðina þar sem 

stór hópur samfélagins, valdaminni einstaklingar, eru um leið útilokaðir frá fjölmiðlum. Það 

gefur einnig auga leið að lítil breyting verður á núverandi ástandi ef sífellt er rætt við sama hóp 

viðmælenda.15 

 

2.2 Femínísk fræði 

Í rannsókninni verður notast við femínískar kenningar þar sem þær hafa verið öflugastar í 

gagnrýni sinni á ríkjandi ástand og hentar því vel viðfangsefni sem þessu sem beinist að stöðu 

                                                 
13Ragnar Karlsson, Valgerður Anna Jóhannsdóttir og Þorbjörn Broddason. „Heimsmynd sjónvarpsfrétta: 

Samanburður á erlendum fréttum Ríkisútvarps-Sjónvarps og Stöðvar 2.“ í Rannsóknir í félagsvísindum 

XIV. Ritstj. Helga Ólafsdóttir og Thamar Melanie Heijstra, 3. Reykjavík: Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands, 2013. http://hdl.handle.net/1946/16779 (sótt 20.mars 2018). 
14Menntamálaráðuneytið, Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið, 2005), 17-18 
15Norman Fairclough, Discourse and Social Change, (Cambridge: Polity Press, 2006), 110.  

http://hdl.handle.net/1946/16779
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kvenna. Femínísk fræði eru pólitísk og gagnrýnin í eðli sínu þar sem þau stuðla að breytingum 

í samfélaginu og gagnrýna þau öfl sem viðhalda valdamisræmi. Femínísma má skipta annars 

vegar í aktívisma eða hreyfingu og hins vegar í fræði eða kenningar. Til þess að hreyfing geti 

talist vera femínísk þá verður hún að vera bæði gagnrýnin og meðvituð. Það sem einkennir 

einnig femíníska hreyfingu er að hún hefur það að leiðarljósi að leiðrétta óréttlæti og að vera 

það afl sem getur hreyft við ríkjandi gildismati í stað þess að viðhalda því.16 Femínísma er ekki 

hægt að skilgreina sem eitthvað eitt fyrirbæri því angar hans teygjast svo langt í margar 

mismunandi stefnur. Femínisminn er í raun í stöðugri þróun og mætti því kalla það lifandi afl.17 

Kynjafræði (e. gender studies) á rætur sínar að rekja til femínísmans og er þverfagleg 

fræðigrein. „Kynjafræði skoðar hvernig kyn er notað til að tákngera valdamun og virðingarröð 

menningarlegra fyrirbæra. Kyn sem tengsl er sett í stærra samhengi en fyrr og skoðað hvernig 

það er hluti af þeim túlkunarramma sem liggur til grundvallar skilningi okkar á hlutunum, 

jafnvel því sem ekkert virðist hafa með kyn að gera við fyrstu sýn.“18 Þar af leiðandi verður 

hugtakið kyn að einhvers konar greiningartæki jafnvel í aðstæðum þar sem aðeins annað kynið 

er til staðar, svo sem í fjármálastjórnum eða saumaklúbbum.19  

 Ástæðan fyrir því að kynjafræðin lifir er vegna þess að í öllum þjóðfélögum viðhelst 

enn aðgreining eftir kyni. Afleiðing þessarar aðgreiningar getur oft á tíðum verið mikil og haft 

talsverð áhrif á daglegt líf fólks, stöðu þess og tækifæri. Þar með verður kyn að ákveðnum 

grundvallarþætti í mannlegri tilveru. Til þess að geta öðlast skilning á innviðum samfélagsins 

er nauðsynlegt að horfa á heiminn út frá sjónarhorni kyns. Með kynjafræðigleraugun að vopni 

verður augljóst að kyn er einn helsti burðarás samfélagsþróunarinnar.20 

Á vissan hátt má segja að baráttan fyrir jafnfrétti kynjanna snúist um að sameina tvo 

mismunandi heima, þann kvenlæga heim og þann karllæga. Með útrýmingu kynjamismunar og 

sameiningu þessa tveggja heima fá karlar og konur frelsi til að lifa lífi sínu án þeirra hlekkja 

sem núverandi kynjakerfi heldur þeim í. Kynjakerfið eða feðraveldið (e. gender system/ 

patriarchy) er ein af þeim fræðikenningum sem útskýrir kynjamismunun. „Kynjakerfið er 

félagslegt yfirráðarkerfi sem býr í öllum lögum þjóðfélagsins. Í því njóta karlar góðs af 

                                                 
16Þorgerður Einarsdóttir, „Hið vísindalega er pólitískt: Femínismi sem fræðikenning andófs og breytinga.“ 

Í Íslensk félagsfræði: Landnám alþjóðlegrar fræðigreinar. Ritstj. Þóroddur Bjarnason og Helgi 

Gunnlaugsson. (Reykjavík: Háskólaútgáfan 2004), 202-204. 
17Bergljót Þrastardóttir, „Ég hef ákveðin völd, en þau eru ekki viðurkennd: Viðhorf og reynsla kvenna í 

pólitísku starfi á sveitarstjórnarstiginu,“ (Mastersritgerð, Háskóli Íslands, 2012) 6. 

http://hdl.handle.net/1946/10580 (sótt 1. mars 2018). 
18Þorgerður Einarsdóttir, „Hið vísindalega er pólitískt: Femínismi sem fræðikenning andófs og breytinga.“ 

Í Íslensk félagsfræði: Landnám alþjóðlegrar fræðigreinar. Ritstj. Þóroddur Bjarnason og Helgi 

Gunnlaugsson. (Reykjavík: Háskólaútgáfan 2004), 204. 
19Sama heimild, 204. 
20Sama heimild, 202-204. 

http://hdl.handle.net/1946/10580
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kerfisbundinni undirskipun kvenna.“21 Það sem þessi kenning leitast helst eftir er að kalla fram 

þá þætti sem orsaka það misrétti kynjanna sem enn viðgengst.22 

Samkvæmt fræðikonunum Cecilia Ridgeway og Shelley Correll byggist kynjakerfið 

upp á tveimur megin þáttum, annars vegar viðteknum hugmyndum og viðhorfum sem skapa 

kynjamismuninn og hins vegar samskiptamynstur þar sem kynjaviðhorfin ráða ríkjum. Í 

kjölfarið myndast ákveðinn vítahringur þar sem viðhorfin menga samskipti fólks og þannig 

viðhaldast þau í samfélaginu. Þannig verður kynjakerfið að einhvers konar hringekju misréttis 

sem seint stöðvast. Þrátt fyrir miklar þjóðfélagsbreytingar í gegnum ár og aldir þá hafa sjaldnast 

orðið miklar breytingar á þeirri stöðu að karlmenn eru almennt valdameiri en konur víðsvegar 

um heiminn.23 

Grunnurinn í kenningunni um kynjakerfið er kominn frá mótunarhyggju. 

Mótunarhyggjan gerir ráð fyrir er að umhverfið móti konur og karla. Það er að segja að allt það 

sem tiltekið samfélag telur vera viðeigandi fyrir karla og konur, til dæmis eiginleikar, 

hugmyndir, atferli og starfsemi sé sprottið af umhverfinu. Þannig verði til þessi birtingarmynd 

kyns eða kyngervis. Kynjakerfið lifir þannig í samfélaginu og umhverfinu og skapar þá 

möguleika sem kynin hafa.24 

Andi mótunarhyggjunnar svífa yfir vötnum í bókinni Kúgun kvenna eftir John Stuart 

Mill þar sem hann segir muninn á körlum og konum skrifast alfarið á félagsmótun. Konum sé 

einfaldlega stýrt á þær brautir sem karlar vilja að þær séu á til að halda völdum yfir þeim. 

Simone de Beauvoir tekur í svipaðan streng í sínu riti The Second Sex, þar sem hún talar um 

hugmyndafræði tvíhyggjunnar um eiginleika kvenna og karla. Hún segir að konur og karlar 

mótist alfarið af sögulegu og menningarlegu samhengi og út frá því fá þau skilaboð um hvernig 

þau eiga hegða sér og vera. Þannig eru ytri aðstæður sem sjá um að móta kyngervið.25 

Andstæða mótunarhyggjunnar er eðlishyggjan sem byggir á þeirri kenningu að kynin 

séu í eðli sínu ólík frá náttúrunnar hendi. Konur og karlar hafi einfaldlega fæðst með ákveðna 

eðlislæga eiginleika sem gerir það að verkum að þau hafa ekki sömu hæfni til að sinna sömu 

störfunum. Þar af leiðandi hefur því gjarnan verið slegið fram að til dæmis stjórnmálakonur 

                                                 
21Gerður Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, „Kynjakerfið og viðhorf framhaldsskólanema,“ Netla – 

Veftímarit um uppeldi og menntun (2011) : 3. http://netla.hi.is/greinar/2011/ryn/001.pdf (sótt 6. mars 

2018) 
22Sama heimild, 3.  
23Sama heimild, 3. 
24Sama heimild, 3. 
25Auður Styrkárdóttir, „Forspjall.“ í Kúgun kvenna. 3. útg., ritstj. Vilhjálmur Árnason og Ólafur Páll 

Jónsson. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2003), 9-65, vitnað í Bergljótu Þrastardóttur, „Ég hef 

ákveðin völd, en þau eru ekki viðurkennd: Viðhorf og reynsla kvenna í pólitísku starfi á 

sveitarstjórnarstiginu,“ (Mastersritgerð, Háskóli Íslands, 2012) 9-11. http://hdl.handle.net/1946/10580 

(sótt 1. mars 2018). 

http://netla.hi.is/greinar/2011/ryn/001.pdf
http://hdl.handle.net/1946/10580
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séu betur til þess fallnar að sinna svokölluðum mjúkum málum því þær hafi til þess kvenlega 

eiginleika.26 Þessi hugsunarháttur hefur verið nefndur tvíhyggja og hafa ýmsir fræðimenn sett 

fram kenningar sínar og hugmyndir um þetta náttúrulegt eðli kynjanna. Í þeim kenningum hefur 

því til dæmis verið haldið fram að konur væru alltof miklar tilfinningaverur til að geta tekið að 

sér valdastöður í samfélaginu, þar sem þær skorti stjórn á innri hvötum. Á meðan voru karlar 

taldir vera skynsamir og rökréttir og þar af leiðandi góðir leiðtogar.27 

Allar þessar eðlishyggjukenningar um konur má í grunninn rekja til Aristótelesar. Hann  

skrifaði mikið um kyn og kynhlutverk og má skipta umfjöllun hans í tvo mismunandi þætti. 

Annars vegar um líffræði kynjamismunar og hins vegar samfélagslega greiningu á hlutverkum 

kynjanna. Í fyrri þættinum sem snýst um líffræðilegan kynjamismun gengur Aristóteles út frá 

því að karlkyn sé hið eina eiginlega kyn og konan sé einungis frávik frá hinu upprunalega 

karlkyni. „Konuna skortir eitthvað sem karlinn hefur, karlinn er heill, konan hálfgildingur.“28 

Seinni þáttur umfjöllunar Aristóteles sem snýr að samfélagslegri greiningu á 

hlutverkum kynjanna  er á svipuðum nótum og sá fyrri. Þar er hlutverk kvenna einungis innan 

veggja heimilisins og tilgangur þeirra að hugsa um börn og bú. Hins vegar er það hlutverk karla 

að taka þátt í samfélaginu á opinberum vettvangi, hvort sem það er á sviði vísinda eða 

stjórnmála. Aristóteles metur það sem svo að konur séu ekki hæfar til að vera þátttakendur í 

samfélaginu á sama hátt og karlar og hvað þá að starfa utan heimilisins. Heimspekingar á borð 

við Aristóteles gera ráð fyrir því að karlar séu viðmiðið og konur frávik. Kyn konunnar er 

hlutskipti hennar í lífinu.29 

Þrátt fyrir að þessar eðlishyggju- og tvíhyggjukenningar heimspekinga standist ekki 

lengur og þær hljómi öfgafullar og úreltar í eyrum okkar í dag, þá eimir enn eftir þessum 

hugsunum kvenfyrirlitningar í nútímasamfélagi. En er í raun eitthvað sem við getum kallað eðli 

kvenna og karla eða bara eðli mannsins almennt? Vissulega eiga konur eitthvað sameiginlegt 

og það sama má segja um karla, en hvar má greina mörkin? Hvar liggur skilgreiningin á því 

sem flokkast sem karleðli eða kveneðli? Fræðin hafa sýnt okkur að eðlishyggjukenningar 

standast ekki frekari athuganir þar sem kenningin alhæfir um allar manneskjur, allar konur og 

                                                 
26Gerður Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, „Kynjakerfið og viðhorf framhaldsskólanema,“ Netla – 

Veftímarit um uppeldi og menntun (2011) : 3. http://netla.hi.is/greinar/2011/ryn/001.pdf (sótt 6. mars 

2018) 
27Bergljót Þrastardóttir, „Ég hef ákveðin völd, en þau eru ekki viðurkennd: Viðhorf og reynsla kvenna í 

pólitísku starfi á sveitarstjórnarstiginu,“ (Mastersritgerð, Háskóli Íslands, 2012) 9. 

http://hdl.handle.net/1946/10580 (sótt 1. mars 2018). 
28Sigríður Þorgeirsdóttir, Kvenna megin: Ritgerðir um femíniska heimspeki, (Reykjavík: Hið íslenzka 

bókmenntafélag, 2001), 20-23.  
29Sama heimild, 23-24. 

http://netla.hi.is/greinar/2011/ryn/001.pdf
http://hdl.handle.net/1946/10580
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alla karla. Þannig ef hún passar ekki lengur við alla, þá er í raun sjálfkrafa búið að fella 

kenninguna.30 

Í bók sinni, Kvenna megin, fer Sigríður Þorgeirsdóttir yfir þá galla sem einkenna þessar 

eðlisskilgreiningar og skortinn á haldbærum mælikvarða yfir eðlislæga eiginleika. Þar nefnir 

hún meðal annars að helsti gallinn við eðlishyggjuna sé að þeir eiginleikar sem við eigum til 

að tileinka kynjunum eiga rætur sínar að rekja til menningalegra og sögulegra þátta. „Og ef við 

höldum okkur frá menningarlegri og samfélagslegri mótun eiginleika þá eru aðeins fáeinir 

frumeiginleikar eða grundvallareðlisþættir eftir, eins og t.d. sú staðreynd að fullnæging 

ákveðinna frumþarfa virðist manninum eðlislæg.“31  

Þessir frumþættir mannlegs eðlis segja afar lítið um manninn sjálfan og gerir okkur ekki 

kleift að draga einhverjar ályktanir um eiginleika hans út frá því. Niðurstaða Sigríðar um eðli 

karla og kvenna var sú að það sé einfaldlega ekki hægt að alhæfa um það hvernig allar konur 

hugsi eða hegði sér öðruvísi en karlar, eingöngu út frá einhverjum eðlisskilgreiningum. 

Kenningar um eðli mannsins eru einnig með vandkvæðum bundnar þar sem þær geta verið 

nýttar til þess að fjötra niður manneðlið. Með því að lýsa því yfir hvaða eiginleikar teljast 

eðlilegir og óeðlilegir er verið að senda þau skilaboð um það hvernig maðurinn eigi að vera og 

það getur haft skaðleg áhrif í för með sér.32 

 

2.3 Staðalmyndir og birtingarmyndir kynjanna 

Birtingarmyndir stjórnmálakvenna í fjölmiðlum og staðalmyndir eru helstu hugtökin í  

rannsóknarspurningum ritgerðarinnar, en hvað eru staðalmyndir? Á heimasíðu 

Evrópustofnunar um jafnrétti kynjanna (e. European Institute for Gender Equality) má finna 

einfalda skilgreiningu á hugtakinu staðalmynd kynjanna. Þar stendur að staðalmyndir kynjanna 

snúist um að tileinka körlum og konum ákveðna eiginleika og hlutverk eingöngu út frá kynferði 

þeirra.33 

Í gegnum tíðina hafa femínískir fræðimenn vakið athygli á þætti fjölmiðla í að 

skilgreina og ramma inn kynin, sérstaklega hvað varðar stjórnmálin. Að þeirra sögn ýta 

fjölmiðlar undir þá hugmynd að kvenleiki og pólitík séu andstæðir pólar, bæði í fréttum og 

dægurmálum. Til að mynda eru konur yfirleitt færri á starfsvettvangi stjórnmálanna og eru 

ennþá færri í stjórnmálaumfjöllum fjölmiðlanna. Þegar þær fá svo að birtast í fjölmiðlum, þá 

                                                 
30Sigríður Þorgeirsdóttir, Kvenna megin: Ritgerðir um femíniska heimspeki, (Reykjavík: Hið íslenzka 

bókmenntafélag, 2001), 26-29. 
31Sama heimild, 28-29. 
32Sama heimild, 29. 
33European Institute of Gender Equality, „Gender Stereotyping,“ 

http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1223 (sótt 29. mars 2018). 

http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1223
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er það oftar en ekki til að svara persónulegum spurningum sem tengjast á engan hátt starfi 

þeirra í stjórnmálum.34 

Í grein sinni Gender Stereotyping of Political Candidates, fjölluðu þeir Aalberg og 

Jenssen um hvernig stjórnmálakonur og stjórnmálakarlar fá mismunandi fréttaumfjöllun. Þar 

komust þeir einnig að því að margir fjölmiðlamenn viðurkenndu að sækjast frekar eftir 

viðtölum við stjórnmálakarla heldur en stjórnmálakonur þegar leitast er eftir svörum. Þær 

skýringar sem þeir gáfu fyrir því voru að þeir töldu konur vera óskýrari í svörum og notuðu of 

mörg orð, á meðan karlarnir væru beinskeyttari. Niðurstöður úr rannsókn frá árinu 1999 á 

norskum kosningakappræðum sýndi hins vegar allt annað. Þar voru stjórnmálakonur alveg jafn 

ákveðnar og skýrar í svörum og karlkyns kollegar þeirra. Þessi afstaða fjölmiðlamannanna er 

að miklu leyti komin til af staðalmyndum kynjanna.35 

Þó svo það geti verið munur á milli karla og kvenna, þá er sá munur gjarnan fangaður í 

úreltum staðalmyndum. Þessar staðalmyndir um hvernig konur og karlar hugsa og hegða sér 

hafa fest ansi djúpar rætur í samfélögum og gætir áhrifa þeirra víða. Þar á meðal á hugsunarhátt 

okkar, þar sem staðalmyndir kynjanna geta haft áhrif á það hvernig við sjáum okkur sjálf og 

hvernig aðrir koma fram við okkur.36 

Stjórnmálafólk og leiðtogar eru tvö hugtök sem gjarnan eiga samleið saman. Formenn 

stjórnmálaflokka og forystufólk ríkisstjórna eru oft nefndir leiðtogar, þar sem þau hafa það 

hlutverk að leiða fylgjendur sína. Í grein sinni um leiðtogahlutverkið fjallar Guðný 

Guðbjörnsdóttir um þessar staðalmyndir sem konur í leiðtogahlutverki glíma við og kemur 

jafnframt fram að leiðtogahugtakið sjálft sé verulega kynjað, þar sem lýsingar á leiðtoga og 

hefðbundinni karlmennsku tengjast mikið. Þetta hugtak kynjað (e. gendered), er í raun  

„menningarlegt hugtak yfir þau einkenni sem við ætlum eða tileinkum fólki eða fyrirbærum út 

frá menningarlegum væntingum um kvenleika og karlmennsku“.37 

Ímyndin um hinn sanna Íslending er einnig samþætt þessum karlmennskuhugmyndum 

samkvæmt Sigríði Matthíasdóttur. Í því samhengi má nefna hugmyndir okkar um helstu 

karlmenn í sögu landsins, svo sem Leif heppna, Ingólf Arnarson og Jón Sigurðsson. „Óorðaðar 

                                                 
34Toril Aalberg og Anders Todal Jenssen, „Gender Stereotyping of Political Candidates: An Experimental 

Study of Political Communication,“ Nordicom Review. 28, nr 1(2007): 21-22. 
35Sama heimild, 21-22. 
36Naomi Ellemers, „Gender Stereotypes,“ Annual Review of Psychology, 69 (2018):275-298. 

https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122216-011719 (sótt 4. Apríl 2018). 
37Guðný Guðbjörnsdóttir. „Er leiðtogahugtakið kynjað?“ Í  Rannsóknir í Félagsvísindum VII, ritstjóri 

Úlfur Hauksson. (Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2006): 423-434. 

http://hdl.handle.net/1946/8638  (sótt 9. janúar 2018). 

https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122216-011719
http://hdl.handle.net/1946/8638
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hugmyndir um karlmennsku eins og djörfung og ágengni, samkeppni og raunsæi hafa gjarnan 

verið teknar sem viðmið fyrir eðlilega stjórnmálahegðun.“38 

Staðalmyndin um leiðtogakonur er sú að þær beri þá eiginleika að vera umhyggjusamar, 

mjúkar, ósjálfstæðar, viðkvæmar og á valdi tilfinninga sinna. Í grein Guðnýjar kemur einnig í 

ljós að konur eru í sífelldri togstreitu um að gangast upp í staðalmyndina og vera þessi styðjandi 

„móðurímynd“ eða hafna henni alfarið og vera „ein af strákunum“. Hvorugur valkosturinn 

virðist þó gefast þeim vel til lengri tíma, þar sem ef þær hafna sínum kvenlegu eiginleikum þá 

missa þær sérstöðu sína en hins vegar ef þær fagna þeim eiga þær hættu á að gangast upp í 

heftandi staðalmynd. Kvenlegir eiginleikar eru þannig kerfislega undirskipaðir í samfélaginu.39  

 Staðalmyndir kynjanna verða til þegar við skilgreinum ákveðin persónueinkenni sem 

kvenkyns eða karlkyns. Vandinn við þessar staðalmyndir er þegar þær fara að stjórna því hvaða 

hlutverkum fólk á að gegna. Ágætis dæmi um þetta er hugmyndin um karlmennsku og 

kvenleika sem hefur teygt anga sína víðsvegar um samfélagið, þar á meðal inn á vettvang 

atvinnulífsins. Þannig höfum við búið til einhvers konar menningu um það hvað megi flokkast 

sem karlastarf og kvennastarf. Svo þegar þessum normum er ögrað og konur sækja í 

karlastörfin eða öfugt, verða viðbrögðin oft hörð og til verður kynjamismunun. Ágætis dæmi 

um þetta er þegar karlar starfa sem hjúkrunarfræðingar eða konur sem stjórnmálaleiðtogar.40 

 Þegar kynin stíga út fyrir þessar staðalmyndir, til dæmis á starfsvettvangi búum við til 

ákveðna undirgerðir (e. subtypes) til að flokka fólk í. Ef kona starfar sem slökkviliðsmaður er 

hún álitin vera sterkari eða karllægari heldur en kona sem starfar í „hefðbundnu kvennastarfi“ 

svo sem á leikskóla. Þessar undirgerðir gera okkur kleift að halda utan um þá sem reyna að 

brjótast út úr þeim ramma sem staðalmyndir kynjanna hafa skapað. Þetta getur gagnast konum 

í stjórnmálum sem tileinka sér karlmannlega eiginleika til að ná frama. Hins vegar er þessi 

undirgerð bara annar rammi og mega þær ekki hætta sér of langt gegn kynjanorminu, því þá 

geta þær fengið neikvæð viðbrögð.41  

Þegar þessi tvíhyggja er ráðandi er konum yfirleitt tileinkað þeir eiginleikar að vera 

tilfinninganæmar, skilningsríkar og hlýjar. Aftur á móti eru eiginleikar á borð við styrk, 

sjálfstæði, sjálfstraust og árásargirni eignuð körlum. Vandamálið við þessar staðalmyndir er að 

                                                 
38Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, „Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar og 

áhrifaþættir,“ Stjórnmál og stjórnsýsla, 5.árg. 1.tbl. (2009): 18. http://hdl.handle.net/1946/8988 (sótt 7. 

Apríl 2018). 
39Guðný Guðbjörnsdóttir. „Er leiðtogahugtakið kynjað?“ Í  Rannsóknir í Félagsvísindum VII, ritstjóri 

Úlfur Hauksson. (Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2006): 423-434. 

http://hdl.handle.net/1946/8638 (sótt 9. janúar 2018). 
40Lindsay Meeks, „Is She “Man Enough“? Women Candidates, Executive Political Offices, and News 

Coverage,“ Journal of Communication. 62 (2012):176-177. 
41Sama heimild, 177-178. 

http://hdl.handle.net/1946/8988
http://hdl.handle.net/1946/8638
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fyrst og fremst eru þær skaðlegar fyrir alla og einnig að karlmannlegu einkennin eru yfirleitt 

hærra sett en þau kvenlegu. Kjósendur eru taldir gera ráð fyrir því að flestir góðir leiðtogar og 

fært stjórnmálafólk beri þessa hefðbundnu karlmennsku eiginleika í mun meira mæli en þá 

kvenlegu. Eftir því sem frambjóðendur bjóða sig fram í valdameiri embætti því mikilvægari 

teljast þessir eiginleikar.42 

Umhverfið hefur gífurleg áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins og er hún í stöðugri mótun. 

Kyngervið sækir einnig hugmyndir sínar úr umhverfinu hverju sinni. Það útskýrir hvers vegna 

fólk sem ekki fylgir viðteknum viðhorfum um hvað er viðeigandi, fær oftar en ekki óvægin 

viðbrögð við því. Líkt og konur í svokölluðum karlastörfum og öfugt.43 

 Þessi gífurlega áhersla á karllæga eiginleika getur leitt til þess að fjölmiðlamenn fjalli 

minna um þá sem bera kvenleg persónueinkenni og hafa ýmsar rannsóknir leitt það í ljós. Ef 

þetta er raunin þá mun þetta hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir konur. Ýmsir 

fræðimenn hafa talið kvenlega eiginleika geta gagnast konum í stjórnmálum, hins vegar ef 

slíkir eiginleikar fá minni umfjöllun í fjölmiðlum þá verður sá möguleiki tæpast nýttur. Önnur 

afleiðing er sú að konur muni taka að sér að varpa fram karllægum eiginleikum til að sýna fram 

á að þær séu nógu miklir „karlar“ til að geta tekið að sér pólitískt embætti.44 

 Það má segja að konur séu í raun sífellt að fá tvíbent skilaboð um hvernig þær eiga að 

vera og haga sér. Annars vegar er konum álasað fyrir að vera ekki nógu duglegar að sækjast 

eftir leiðtogahlutverkum og hins vegar eru þær lastaðar fyrir að vera framhleypnar og jafnvel 

sjálfselskar ef þær svo gera það. Ágætis dæmi um þetta mátti sjá árið 2005 þegar Ingibjörg 

Sólrún Gísladóttir varaformaður Samfylkinginarinnar bauð sig fram gegn þáverandi sitjandi 

formanni, Össuri Skarphéðinssyni. Öll umfjöllun og orðræðan í fjölmiðlum sem fór þá í gang 

var gífurlega kynbundin. Á meðan Össuri var lýst sem reynslumiklum manni með gott pólitískt 

innsæi þá var umfjöllunin um Ingibjörgu af allt öðrum toga. Hún einkenndist af tilvísinum í 

útlit hennar, kyn og hvað hún væri nú framhleypin að skora sitjandi formann á hólm.45 

 Annað gott dæmi um hversu mismunandi umfjöllunin um stjórnmálakonur og 

stjórnmálakarla getur verið birtist fyrir kosningarnar 2009. Sjálfstæðisflokkurinn hafði verið 

með landsfund og vefritið Eyjan sló upp frétt af því tilefni með mynd af þáverandi formanni 

                                                 
42Lindsay Meeks, „Is She “Man Enough“? Women Candidates, Executive Political Offices, and News 

Coverage,“ Journal of Communication. 62 (2012):180-181. 
43Gerður Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, „Kynjakerfið og viðhorf framhaldsskólanema,“ Netla – 

Veftímarit um uppeldi og menntun (2011) : 3-4. http://netla.hi.is/greinar/2011/ryn/001.pdf (sótt 6. mars 

2018) 
44Lindsay Meeks, „Is She “Man Enough“? Women Candidates, Executive Political Offices, and News 

Coverage,“ Journal of Communication. 62 (2012):181. 
45Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, „Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar og 

áhrifaþættir,“ Stjórnmál og stjórnsýsla, 5.árg. 1.tbl. (2009): 20. http://hdl.handle.net/1946/8988 (sótt 7. 

Apríl 2018). 

http://netla.hi.is/greinar/2011/ryn/001.pdf
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flokksins, Geir H. Haarde þar sem hann stendur ábyrgðarfullur við ræðupúlt. Fyrirsögn 

fréttarinnar var svohljóðandi „Landsfundur Sjálfstæðisflokksins settur – ræða Geirs H. Haarde 

í beinni útsendingu“.46 Þennan sama dag birti vefmiðillinn Vísir frétt um varaformann 

Sjálfstæðisflokksins, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttir. Það var þó heldur annar tónn sem fylgdi 

þeirri umfjöllun. Fréttin snerist um heimslista yfir fallegustu stjórnmálakonur heims og var þar 

birt andlitsmynd af Þorgerði ásamt innskotsmynd af Hillary Clinton og hljómaði fyrirsögnin 

svo „Þorgerður Katrín toppar Hillary í fegurð“.47 Umfjöllun af þessu tagi er skaðleg fyrir 

samfélagið í heild, þar sem þetta hefur áhrif á sjálfsmynd stjórnmálakvenna og er líklegt til að 

setja þeim skorður, innri sem og ytri. Svona orðræða grefur jafnframt undan því starfi sem 

stjórnmálakonur sinna og virðingu fyrir þeim sem hæfum einstaklingum.48 

Hlutgerving kvenna í fjölmiðlum er alls ekki ný af nálinni. Konur, sérstaklega þær sem 

velja sér starf sem opinberar persónur fá alla jafna öðruvísi gagnrýni heldur en karlkyns 

kollegar þeirra. Samkvæmt alþjóðlegu rannsókninni Global Media Monitoring Project eru 

konur í fréttum oftar skilgreindar út frá fjölskyldustöðu heldur en karlmenn eða um 19% 

kvenna á móti einungis 5% karla. Konur birtast einnig mun oftar á ljósmyndum heldur en 

karlar.49 Þá þurfa konur í mun meira mæli að upplifa að gerðar séu aðfinnslur um útlit þeirra, 

klæðaburði, rödd og fleiru sem ekki tengist frammistöðu þeirra í starfi.50  

Þó svo að orðræðan í samfélaginu leggi sífellt meiri áherslu á það að kyn eigi ekki að 

skipta máli þá er kyn kvenna oft á tíðum gert að meginpunkti í þeim umfjöllun sem þær fá. 

„Fréttamatið er kynbundið og dæmi eru um að smættandi hugtök séu notuð um útlit og 

klæðaburð kvenna í stjórnmálum.“51 Stjórnmálakonur á Íslandi hafa fundið vel fyrir þessum 

athugasemdum í fjölmiðlum og má þá nefna sem dæmi þegar Sjálfstæðiskonur voru kallaðar 

„slæðukonur“ í aðdraganda alþingiskosninganna 2003. Ári síðar var svo hugtakinu 

„hattakonur“ kastað fram um Framsóknarkonur.52 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi um umfjöllun fjölmiðla á 

stjórnmálakonum. Þar á meðal rannsókn Hrafnhildur Ragnarsdóttir við London School of 

                                                 
46Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, „Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar og 

áhrifaþættir,“ Stjórnmál og stjórnsýsla, 5.árg. 1.tbl. (2009): 20-21. http://hdl.handle.net/1946/8988 (sótt 

7. Apríl 2018). 
47Sama heimild, 20.  
48Sama heimild, 20- 21.  
49Saga Mannila, Women and men in ihe News: Report on gender representation in Nordic news content 

and the Nordic media industry, (Danmörk: Nordic Council of Ministers, 2017), 17. 
50Lindsay Meeks, „Is She “Man Enough“? Women Candidates, Executive Political Offices, and News 

Coverage,“ Journal of Communication. 62 (2012):175. 
51Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, „Kynjaskekkja í stjórnmálum. Breytingar og 

áhrifaþættir,“ Stjórnmál og stjórnsýsla, 5.árg. 1.tbl. (2009): 19- 20. http://hdl.handle.net/1946/8988 (sótt 

7. Apríl 2018). 
52Sama heimild, 20.  
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Economics sem fjallaði um það hvernig kvenkyns frambjóðendur töldu fjölmiðla fjalla um sig 

fyrir alþingiskosningarnar 2003. Í rannsókninni voru 36 stjórnmálakonur spurðar hvort þær 

teldu umfjöllun um sig hafa verið eitthvað frábrugðin þeirri sem karlkyns frambjóðendur fengu. 

Einnig voru þær spurðar hvort staðalmyndir kynjanna hefðu haft einhver áhrif á umfjöllun um 

þær í dagblöðum.53 Niðurstöðurnar sýndu að fjölmiðlar hafa ákveðna kynjaslagsíðu að mati 

stjórnmálakvennanna, en þær töldu að það beindist að öðrum stjórnmálakonum en ekki 

endilega þeim sjálfum.54  

Í ritgerð Önnu Lilju Þórisdóttur fjallar hún einnig um rannsókn Hrafnhildar, þar sem 

kemur fram að stjórnmálakonurnar töldu einnig að karlkyns kollegar þeirra hefðu meira um 

það að segja hvernig þeir kæmu fyrir í fjölmiðlum og að þeir fengju áhugaverðari umfjöllun. 

„Spjallþáttum er stjórnað af körlum, sem bjóða körlum til að tala um aðra karla,“ sagði einn af  

viðmælendum Hrafnhildar.55  

Það kom jafnframt fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að fjórðungur svarenda sagðist 

upplifa að dagblöð legðu áherslu á þætti sem ekki kæmu hlutverki þeirra í stjórnmálum við, 

eins og klæðaburður, aldur og vaxtarlag þeirra. Spurningarnar sem stjórnmálakonurnar fengu 

voru einnig af talsvert öðrum toga en þær sem karlarnir fengu. Þær voru afar kynjaðar og ýttu 

undir staðalmyndir kynjanna, en þær snerust oft á tíðum um tísku, snyrtivörur og hjúskaparhagi 

þeirra.56 Tekið var fram af talsverðum meirihluta svarenda að konur væru einnig mun oftar 

spurðar út í mjúku málefnin heldur en karlar. „Ein svarenda sagði að þrátt fyrir að vera með 

menntun og langa reynslu í sjávarútvegi væru spurningum um þann málaflokk aldrei beint til 

hennar heldur alltaf til karlmannsins við hliðina á henni, þó hann hefði litla þekkingu á 

efninu.“57  

Þessar niðurstöður eru mjög áhugaverðar sérstaklega þar sem þær eru alveg í takt við 

margar af fyrri rannsóknum á fréttaumfjöllun um stjórnmálakonur og stjórnmálakarla. Það 

vekur líka athygli hvað allar þær konur sem fengu kosningu töldu umfjöllunina ekki hafa verið 

ósanngjarna gagnvart þeim sjálfum. Hrafnhildur telur þetta gefa kenningu Srberny-

Mohammadi og Ross byr undir báða vængi sem segja að konur vilji síður viðurkenna ef þær 

                                                 
53Hrafnhildur Ragnarsdóttir, „Konur og fjölmiðlar: Kosningabaráttan 2003 – II. hluti,“ Hugsandi (2007), 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20081114162630/http://hugsandi.is/articles/konur-og-fjoelmidlar-

kosningarbarattan-2003-ii-hluti/ (sótt 15. apríl 2018). 
54Anna Lilja Þórisdóttir, „Dáðleysi kvenna. Eða er öðru um að kenna? Stjórnmálakonur í fjölmiðlum 

fyrir Alþingiskosningarnar 2009,“ (meistararitgerð, Háskóli Íslands, 2010), 29. 

http://hdl.handle.net/1946/4491 (sótt 30. mars 2018). 
55Sama heimild, 29-30.  
56Sama heimild, 29-30.. 
57Hrafnhildur Ragnarsdóttir, „Konur og fjölmiðlar: Kosningabaráttan 2003 – II. hluti,“ Hugsandi (2007), 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20081114162630/http://hugsandi.is/articles/konur-og-fjoelmidlar-

kosningarbarattan-2003-ii-hluti/ (sótt 15. apríl 2018). 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20081114162630/http:/hugsandi.is/articles/konur-og-fjoelmidlar-kosningarbarattan-2003-ii-hluti/
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upplifa óvægilega fjölmiðlaumfjöllun til að passa að sýna engin veikleikamerki. Þetta er hluti 

af sjálfsvörn þeirra í hinum harða heimi stjórnmálanna.58 

Meirihluti þeirra stjórnmálakvenna sem talað var við voru meðvitaðar um hvað 

kvenframbjóðendur fengu mun minni umfjöllun en karlar í sambærilegum stöðum. Karlarnir 

nýttu gjarnan tengslanet sitt sem þeir höfðu skapað í gegnum fyrri stöður til að fá umfjöllun 

um sig. Þá þótti konunum erfitt að fá áhugaverða eða jákvæða umfjöllun um sig og einungis 

konur í forystusætum fengju umfjöllun á meðan fjölmiðlar hikuðu ekki við að tala við 

stjórnmálakarlana óháð því hvaða sæti þeir væru í. Þær sögðu að fjölmiðlar hunsuðu gjarnan 

kvenframbjóðendur og sjaldnar væri haft samband við þær, sem þær töldu að stafaði af 

einskæru áhugaleysi fjölmiðlanna á því sem þær höfðu fram að færa.59 

Þessi birtingarmynd stjórnmálakvenna sýnir að fjölmiðlar virða ekki konur sem 

„alvöru“ stjórnmálafólk. Fjölmiðlar reyna sífellt að tengja konur í stjórnmálum við kvenlega 

eiginleika og mýkri mál, í tilraun til þess að skilgreina þátttöku kvenna í stjórnum sem einhvers 

konar framlengingu á hinu hefðbundna kvenhlutverki.60 

Í grein Lindsay Meeks um kvenkyns stjórnmálaframbjóðendur eru tekin ýmis dæmi um 

þá ósanngjörnu umfjöllun sem þekktar bandarískar stjórnmálakonur hafa fengið um sig í 

fjölmiðlum. Þar á meðal er ein þekktasta stjórnmálakona samtímans og fyrrum forseta 

frambjóðandinn, Hillary Clinton. Þar er tekið dæmi úr dagblaðinu Washington Post frá árinu 

2006 þar sem er gert grín að hárinu á Hillary og sagt að það sé svo frosið að hún hljóti að ætla 

bjóða sig fram til forseta, því nú passar hún á skiptimyntina.61 

Þegar kemur að stjórnmálum hafa stjórnmálakarlar gjarnan verið tengdir við ákveðna 

málaflokka sem oft eru taldir harðir, til dæmis fjármál. Á meðan hafa stjórnmálakonur fengið 

mýkri flokkana, svo sem félagsmálin. Þetta byggist á ákveðinni staðalmynd um kynin. Ýmsir 

hafa nefnt að staðalmyndir kynjanna þurfi ekki endilega að vera neikvætt fyrirbæri. 

Staðalmyndir geta nýst sem styttri leið að upplýsingum um eitthvað eða einhvern. Í því 

samhengi hefur verið nefnd hin svokallaða „gender-issue approach“ eða kynjavanda aðferðin. 

Þá eru staðalmyndir kynjanna notaðar sem jákvætt tól, til dæmis með því að fá kvenkyns 

frambjóðendur í kosningabaráttu þar sem talið er að þær komi með önnur sjónarmið, stefnur 

                                                 
58Hrafnhildur Ragnarsdóttir, „Konur og fjölmiðlar: Kosningabaráttan 2003 – II. hluti,“ Hugsandi (2007), 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20081114162630/http://hugsandi.is/articles/konur-og-fjoelmidlar-

kosningarbarattan-2003-ii-hluti/ (sótt 15. apríl 2018). 
59Sama heimild.  
60Anna Lilja Þórisdóttir, „Dáðleysi kvenna. Eða er öðru um að kenna? Stjórnmálakonur í fjölmiðlum 

fyrir Alþingiskosningarnar 2009,“ (meistararitgerð, Háskóli Íslands, 2010), 29-30. 

http://hdl.handle.net/1946/4491 (sótt 30. mars 2018). 
61Lindsay Meeks, „Is She “Man Enough“? Women Candidates, Executive Political Offices, and News 

Coverage,“ Journal of Communication. 62 (2012):175. 
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og áherslur inn í stjórnmálaflokkinn sem komi til með að draga að fleiri kjósendur eða ólíka 

kjósendur.62 

 Það er ekkert leyndarmál að íslensk stjórnmálaumræða hefur ætíð verið mjög karllæg. 

Eitt augljósasta dæmið um það eru þeir titlar sem valdamestu aðilarnir í stjórnmálum bera sem 

allir vísa í karlkynið, til dæmis þingmenn sem sitja í ríkisstjórnum verða ráðherrar, hvort sem 

það eru karlar eða konur í embættunum.63 

 

2.4 Sýnileiki kvenna í fjölmiðlum 

Í gegnum söguna hafa konur og karlar staðið misvel að vígi á ýmsum sviðum samfélagsins og 

þá sér í lagi á hinu stóra sviði stjórnmálanna. Til að mynda fengu konur ekki kosningarétt á 

Íslandi fyrr en árið 1915 og var fyrsta kona kjörin til Alþingis árið 1922.64 Síðan þá hefur mikið 

vatn runnið til sjávar og hafa umsvif kvenna í stjórnmálum farið hægt vaxandi. Þó aldrei hafi 

náðst að vera meirihluti þingkvenna á Alþingi þá náðist sögulegt hámark í þingkosningunum 

árið 2016 þegar 30 konur náðu kjöri og urðu þar með 47,6% af þingmönnum.65 Þeim fækkaði 

þó fljótlega eftir það í alþingiskosningunum árið 2017 og hafa nú ekki verið færri þingkonur í 

áratug.66  

Í alþingiskosningunum 2017 voru alls 1244 frambjóðendur um land allt og skiptust þeir 

í 555 konur og 689 karla. Hlutfall karlkyns frambjóðenda var því 55,4% og kvenkyns 

frambjóðenda 44,6% og er það lægra hlutfall kvenna en var í kosningunum árið 2016. Á 

landinu öllu voru boðnir fram 59 framboðslistar og var samanlagður fjöldi kvenna í fyrstu 

þremur sætum listanna 88 og karlar voru 89 talsins. Fleiri karlar sátu í 1. sæti á framboðslistum, 

en þeir voru 63% af frambjóðendum og konur 37%. Hins vegar í 2. sæti á framboðslistum voru 

konur í meirihluta með 59%.67 

Það er ljóst að barátta kvenna fyrir tilvist sinni í íslenskum stjórnmálum hefur ekki verið 

auðveld. Þrátt fyrir að konur séu nú orðnar sýnilegri í stjórnmálum virðist aukinn hlutur þeirra 

í fjölmiðlum ekki fylgja í kjölfarið. Samkvæmt alþjóðlegri úttekt Global Media Monitoring 

                                                 
62Toril Aalberg og Anders Todal Jenssen, „Gender Stereotyping of Political Candidates: An Experimental 

Study of Political Communication,“ Nordicom Review. 28, nr 1(2007): 19.  
63Anna Lilja Þórisdóttir, „Dáðleysi kvenna. Eða er öðru um að kenna? Stjórnmálakonur í fjölmiðlum 

fyrir Alþingiskosningarnar 2009,“ (meistararitgerð, Háskóli Íslands, 2010), 15. 
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64Konur og stjórnmál, „Kosningar,“ http://www.konurogstjornmal.is/kosningar/ (sótt 9. janúar 2018). 
65Alþingi, „Konur á Alþingi,“ https://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/konur-a-

althingi/kjornar-konur/ (sótt 9. janúar 2018). 
66RÚV, „Konur ekki færri á þingi frá árinu 2007,“ ruv.is, 29. október 2017. http://www.ruv.is/frett/konur-

ekki-faerri-a-thingi-fra-arinu-2007 (sótt 1. maí 2018). 
67Hagstofa Íslands, „Alþingiskosningar 28. október 2017,“ Hagtíðindi, 102. árg. 27. tbl. (2017): 13- 18.  

https://hagstofa.is/media/50857/hag_171221.pdf  (sótt 1. maí 2018). 
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Project sem gerð var 2010 og 2015 á fjölmiðlum, netmiðlum og ljósvakamiðlum á Íslandi, er  

einungis 1 af hverjum 5 viðmælendum í fréttum konur eða í kringum 18-20%. Það hlutfall er 

verulega lágt og sýnir hversu ósýnilegar konur eru ennþá í fjölmiðlum í samanburði við karla.68 

Þrátt fyrir rúmur helmingur mannkyns séu konur þá virðast þær ekki rata eins oft í þá 

heimsmynd sem fjölmiðlarnir skapa. Á þeim tuttugu árum sem Global Media Monitoring 

Project hefur verið að gera úttektir á fjölmiðlum hefur lítið breyst hvað varðar jafnvægi í 

kynjahlutföllum. Konur eru ávallt í minnihluta þeirra sem fjallað er um í hverju einasta landi 

sem er skoðað.69  

Rannsóknir sýna að ekki voru tekin viðtöl við eina einustu konu fyrstu fimm ár íslenskra 

sjónvarpsfrétta.70 Árið 1995 voru konur 17% þeirra sem talað var við eða skrifað um í 

fjölmiðlum, á meðan karlar voru 83%. Þessar tölur breyttust örlítið árið 2010 og voru þá 24% 

konur á móti  76% karla. Önnur úttekt var gerð árið 2015 og sýndu niðurstöðurnar að þessar 

tölur hafa staðið í stað frá árinu 2010.71 

 Mikill munur getur verið á þeirri umfjöllun sem karlar og konur fá í fjölmiðlum eftir 

því hvers konar fréttefni um ræðir. Sem dæmi má nefna að samkvæmt alþjóðlegum tölum 

mælist hæsta hlutfall kvenna í fréttum sem tengjast vísindum og heilsu eða um 35%. Til 

samanburðar mælast konur aðeins um 16% í fréttum um stjórnmál á alþjóðavísu. Það vekur 

hins vegar athygli að staðan er öfug hvað varðar bæði Ísland og Danmörk. Samkvæmt úttekt 

GMMP árið 2010 voru engar konur í vísindum og heilsufréttum og var hæsta hlutfall þeirra í 

stjórnmálafréttum. Þetta er meðal annars útskýrt með því að þátttaka kvenna í stjórnmálum á 

Íslandi hafi verulega aukist eftir bankahrunið 2008 og þar af leiðandi konur orðið meira 

áberandi í fréttum af stjórnmálum.72 

 Árið 1998 var skipuð sameiginleg nefnd Skrifstofu jafnréttismála og 

menntamálráðuneytis um konur og fjölmiðla. Meginmarkmið þessarar nefndar var að skoða 

birtingarmyndir kvenna og karla í íslenskum fjölmiðlum og hvernig stuðla megi að 

fjölbreytilegri umfjöllun um líf og störf kvenna. Nefndin fékk einnig það hlutverk að 

framkvæma innihaldsgreiningu á útsendu efni á Stöð 2 og í Ríkissjónvarpinu. Niðurstöðurnar 

úr greiningunni sýndu að það hallaði verulega á konur, en hlutur þeirra var einungis 32% á 

                                                 
68Valgerður Jóhannsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, „Gender bias in the media: The case of Iceland,“ 

Stjórnmál & stjórnsýsla 11, nr.2 (2015) 218 -221. 

https://skemman.is/bitstream/1946/23456/1/a.2015.11.2.5.pdf (sótt 12 .janúar 2018).  
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and the Nordic media industry, (Danmörk: Nordic Council of Ministers, 2017), 15. 
70 Valgerður Jóhannsdóttir, „Women in Iceland: The situation in Iceland“ Í Nordicom information, ritstj. 

Ingela Wadbring. (Gautaborg: Nordicom, 2015), 34.  
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and the Nordic media industry, (Danmörk: Nordic Council of Ministers, 2017), 15. 
72Sama heimild, 16 -17. 
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móti 68% hlut karla. Það vakti athygli í rannsókninni hversu mikill munur var á milli kynjanna 

í birtingum og töluðu máli, þá sérstaklega í fréttatímum sjónvarpsstöðvanna en hlutföllin voru 

um 26,8% konur á móti 73,4% karla. Konur virðast sjást mun sjaldnar og það heyrist ennþá 

minna í þeim heldur en körlum.73 

 Samskonar innihaldsgreining var endurtekin árið 2000 í þeim tilgangi að skoða hvort 

einhver breyting hefði orðið á efnistökum sjónvarpsstöðvanna. Niðurstöðurnar voru eins og 

búist var við en afar litlar breytingar höfðu orðið á birtingarmyndum kvenna og karla í íslensku 

sjónvarpi. Í fréttatímum Stöðvar 2 og RÚV er lítill munur á milli sjónvarpsstöðva hvað varðar 

kynjahlutfall viðmælenda. Hlutfall kvenna í fréttatímum RÚV er um 24,4% á meðan karlar 

taka 75,6%. Hlutfall kvenna í fréttum á Stöð 2 mældist um 21,4% á meðan karlar voru 78,6% 

allra viðmælenda.74 

 Annar vettvangur þar sem konur fá litla umfjöllun og verða fórnarlömb staðalmynda er 

í íþróttafréttum. Rannsóknir hafa sýnt að íþróttafréttir birta gjarnan umfjöllun af íþróttakonum 

í greinum sem hafa fagurfræðilegt gildi (e. aesthetic element), í stað þess að sýna þær í 

íþróttagreinum sem teljast karllægari eða hafa fleiri karlþátttakendur. Í fréttaumfjöllun um 

íþróttakonur er oft lögð mikil áhersla á kvenlega eiginleika þeirra (e. overfeminised) og ef þær 

sýna tilfinningar á íþróttamótum. Á meðan er birtingarmynd íþróttakarla sú að þeir eru sterkir, 

einbeittir og ákveðnir. Þannig eru konur útilokaðar frá hópum sem eru alla jafna metnir mikils 

í samfélaginu og valdið tekið frá þeim.75 

 Í rannsókn Önnu Lilju Þórisdóttur um fjölmiðlaumfjöllun um stjórnmálakonur í tveimur 

stærstu dagblöðum landsins í aðdraganda alþingiskosninganna 2009 má sjá mjög svipaðar 

niðurstöður og fyrri rannsóknir hafa kynnt. Þar skoðar hún tíðni birtingarmynda 

stjórnmálakvenna í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu og sýndu niðurstöður að karlar voru 59% 

viðmælenda í fréttum um kosningar á meðan konur voru einungis 10% viðmælenda, í 31% 

tilvika var rætt við bæði kynin í fréttunum.76 Þessar niðurstöður endurspegla hina svokölluðu 

30/70 reglu sem vísar til þess að hlutfall kvenna í fjölmiðlum nær sjaldnast að fara yfir 30%.77 

 Þegar kemur að kosningabaráttu eru fjölmiðlar í mjög sterkri stöðu til að hafa áhrif á 

gang mála. Ef konur eru sniðgengnar af fjölmiðlum eða birtingarmynd þeirra er smættuð, getur 
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74Sama heimild, 10-11. 
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það haft mikið að segja um framtíðarframa þeirra í stjórnmálum. Því er gífurlega mikilvægt að 

stjórnmálakonum og stjórnmálakörlum séu veitt jöfn tækifæri á að koma sér á framfæri í 

fjölmiðlum.78 

 Ýmsar kenningar hafa verið á lofti um það hvers vegna konur eru minna áberandi í 

fjölmiðlum sem viðmælendur heldur en karlar. Blaða- og fréttamenn gefa gjarnan sem skýringu 

að það sé mun erfiðara ná sambandi við konur til að fá þær í viðtöl og að þær séu síður tilbúnar 

til þess að tjá sig. Í stuttri og óformlegri könnun í ritgerð sinni, kemst Viktoría Hermannsdóttir 

að þeirri niðurstöðu að flestir þeir fréttamenn sem hún ræddi við sögðu að það væri talsvert 

erfiðara að fá konur heldur en karla í viðtöl. Ástæðurnar fyrir því væru margslungnar. Þar á 

meðal þyrftu konur almennt lengri tíma til að ákveða sig hvort þær vildu taka þátt í viðtali og 

ef þær samþykktu að koma, þá þyrftu þær lengri tíma til að undirbúa sig fyrir viðtölin. Í ljósi 

þess hversu hratt þarf að vinna og fréttamenn eru undir mikill tímapressu, gefist oft á tíðum 

hreinlega ekki tími til þess að sannfæra konurnar um að mæta. Það vekur jafnframt athygli að 

einn fréttamaðurinn sem Viktoría ræddi við, sagði að konur væru hræddari við að segja eitthvað 

rangt eða sem gæti vakið upp hörð viðbrögð og að það væri sérstaklega áberandi á meðal 

kvenna í stjórnmálum.79 

 Það er ljóst út frá þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar að hlutur kvenna í 

fjölmiðlaumfjöllun er verulega skertur í samanburði við karla. Staðreyndin er sú að fjölmiðlar 

eru ekki að endurspegla veruleika kvenna til fulls vegna þess að hann þykir ekki jafn 

fréttnæmur og heimur karla. Einnig er það algengt að fjölmiðlar sýni konur í öðru umhverfi en 

karlar og þannig viðhalda þeir staðalmyndum og hefðbundinni stöðu kvenna. Í ljósi þess hversu 

mikil áhrif fjölmiðlar geta haft á skoðanir og viðhorf almennings, hlýtur sú staðreynd að vekja 

fólk til umhugsunar. Það er hlutverk fjölmiðla að endurspegla allan samfélagsveruleikann. „Það 

er grundvallarréttur hvers manns að hann fái notið hæfileika sinna án tillits til kyns, kynþáttar 

eða annarra tilfallandi atriða um persónu hans.“80  

  

  

                                                 
78 Hrafnhildur Ragnarsdóttir, „Konur og fjölmiðlar: Kosningabaráttan 2003 – II. hluti,“ Hugsandi (2007), 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20081114162630/http://hugsandi.is/articles/konur-og-fjoelmidlar-

kosningarbarattan-2003-ii-hluti/ (sótt 15. apríl 2018). 
79Viktoría Hermannsdóttir, „Birtingarmyndir kvenna í fjölmiðlum: Eru konur þaggaður hópur?“ 

(lokaritgerð, Háskóli Íslands, 2012), 19 – 20. http://hdl.handle.net/1946/10603 (sótt 16. apríl 2018). 
80Menntamálaráðuneytið, Nefnd um konur og fjölmiðla, álit og tillögur, (Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið, 2001), 29. 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20081114162630/http:/hugsandi.is/articles/konur-og-fjoelmidlar-kosningarbarattan-2003-ii-hluti/
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20081114162630/http:/hugsandi.is/articles/konur-og-fjoelmidlar-kosningarbarattan-2003-ii-hluti/
http://hdl.handle.net/1946/10603
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2.5 Siðareglur fjölmiðla 

Algengt er að fjölmiðlar í dag, hvort sem þeir eru ríkisreknir eða í einkaeigu, séu með 

einhversskonar siðareglur sem segja til um æskilega starfshætti blaða- og fréttamanna sem þar 

starfa. Þar eru RÚV og Stöð 2 ekki undanskilin. Í siðareglum RÚV má finna ýmsar greinar um 

hvernig fréttamenn eiga að sinna starfi sínu og þar á meðal er skýrt tekið fram að starfsfólk 

skuli hvorki mismuna né hvetja til fordóma til dæmis á grundvelli kyns eða kynferðis.81 Einnig 

má finna svipaðan texta í 3.gr. laga alþingis um Ríkisútvarpið, þar sem stendur að að hlutverk 

og skylda fjölmiðilsins sé að „hafa hlut karla og kvenna sem jafnastan í starfsemi 

Ríkisútvarpsins og í dagskrá þess.“82 

Í ritstjórnarreglum Stöðvar 2 er aftur á móti hvergi minnst á hvers kyns mismunun sem 

starfsmönnum þeirra ber að forðast. Einungis er nefnt að fjölmiðillinn gæti hlutleysis í 

fréttaflutningi og standi vörð um tjáningarfrelsið.83 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
81Ríkisútvarpið, „Siðareglur Ríkisútvarpsins,“ http://www.ruv.is/sites/default/files/sidareglurruv1.pdf 

(sótt 17. apríl 2018). 
82Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2013023.html (sótt 18. apríl 2018). 
83365 miðlar, „Ritstjórnarreglur 365 miðla ehf., “ http://365midlar.is/is/Editorial (sótt 18. apríl 2018). 

http://www.ruv.is/sites/default/files/sidareglurruv1.pdf
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2013023.html
http://365midlar.is/is/Editorial
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3 Aðferðafræði  

Í þessum kafla verður aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar kynnt til leiks. Farið verður 

yfir þær aðferðafræðilegu rannsóknaraðferðir sem verða notaðar og hvernig gagnasöfnunin 

mun fara fram. Ásamt því verður litið til þeirra siðferðislegu álitamála sem geta komið upp og 

hvert er réttmæti rannsóknarinnar.  

 

3.1 Eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir 

Þegar kemur að aðferðafræði er gjarnan talað um tvær rannsóknaraðferðir sem eru annars vegar 

eigindlegar (e. qualitative) og hins vegar megindlegar (e. quantitative). Munurinn á þeim er 

bæði aðferðafræðilegur og heimspekilegur.84 Það má rekja eigindlegar rannsóknaraðferðir til 

ýmissa hugmynda og kenninga á borð við hughyggju og fyrirbærafræði. Í þeim er lögð áhersla 

á að einstaklingurinn sé virkur túlkandi veruleikans. Þá er verið að leitast eftir því að geta túlkað 

og útskýrt athafnir fólks og aðstæður þeirra með því að fylgjast með því eða taka viðtöl. Svörin 

sem koma úr eigindlegum rannsóknum eru því ekki á stöðluðu formi heldur miða frekar að því 

að fá lýsingar á reynslu og upplifun frá viðmælanda. Þar af leiðandi er niðurstaða slíkra 

rannsókna oft á tíðum þemu eða hugtök sem gera okkur kleift að sjá hvað ákveðnir 

einstaklingar eða hópar eiga sameiginlegt.85 

Þegar eigindlegri aðferðafræði er beitt, veit rannsakandinn oftast ekki fyrirfram hvað 

hann kemur til með finna eða hverju hann leitar að. Eigindlegar aðferðir hafa það fram yfir 

megindlegar að sýn þeirra er talsvert dýpri og leyfa rannsakanda að skoða hlutina nánar. Aftur 

á móti eru megindlegar rannsóknir yfirleitt breiðari. Eigindlegar aðferðir gefa okkur jafnframt 

kleift að skoða hlutina í sínu náttúrulega umhverfi og leitast eftir svörum frá fámennum hópi 

fólks sem erfitt væri að ná til með megindlegum aðferðum.86 

Megindlegar rannsóknaraðferðir snúast hins vegar um að mæla félagslegan veruleika 

og skrá með tölum. Einn sá fyrsti sem taldi að nota ætti þessa aðferðafræði í félagsvísindum 

var franski félagsfræðingurinn Emile Durkheim. Í megindlegri aðferðafræði er tölulegum 

gögnum safnað og gerður samanburður til að prófa tilgátur. Þar er í raun verið að rannsaka 

félagsleg viðfangsefni á hlutlægan máta, ekki ósvipað og í náttúruvísindum.87 

                                                 
84Sigurlína Davíðsdóttir, „Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir?” Í Handbók í aðferðafræði 

rannsókna, ritstj. Sigríður Halldórsdóttir. (Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 2013), 229 – 233. 
85Jón Gunnar Bernburg, „Hvernig útskýrir maður aðferðafræði félagsvísinda?“ Vísindavefurinn, 21. 

nóvember 2005. http://visindavefur.is/svar.php?id=5420 (sótt 29. apríl 2018). 
86Sigurlína Davíðsdóttir, „Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir?” Í Handbók í aðferðafræði 

rannsókna, ritstj. Sigríður Halldórsdóttir. (Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 2013), 229 – 233. 
87Jón Gunnar Bernburg, „Hvernig útskýrir maður aðferðafræði félagsvísinda?“ Vísindavefurinn, 21. 

nóvember 2005. http://visindavefur.is/svar.php?id=5420 (sótt 29. apríl 2018). 

http://visindavefur.is/svar.php?id=5420
http://visindavefur.is/svar.php?id=5420
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Þeirri aðferðafræði sem beitt verður í rannsókninni er af eigindlegum og megindlegum 

toga. Meginpunktur rannsóknarinnar verður að skoða fjölmiðlaumfjöllun í sjónvarpi. 

Framkvæmd verður innihaldsgreining á kvöldfréttum Stöðvar 2 og Ríkissjónvarpsins tveimur 

vikum fyrir kosningarnar. Í innihaldsgreiningunni verður leitast eftir því að skoða hvernig 

fjölmiðlaumfjöllun frambjóðendur stjórnmálaflokkanna fá. Innihaldsgreiningar er hægt að 

framkvæma á eigindlegan og megindlegan máta, en í þessari rannsókn er hún af blönduðum 

toga þar sem leitast verður eftir tölulegum upplýsingum ásamt því að rýna í innihald 

fréttaumfjöllunar út frá eigindlegu sjónarhorni. Ásamt þeim gögnum sem rannsakandi mun 

safna sjálf með innihaldsgreiningu verður stuðst við fyrri rannsóknir til samanburðar við 

niðurstöðurnar úr fjölmiðlarannsóknum um sýnileika kvenna í fjölmiðlum sem minnst var á í 

fræðilega kaflanum.  

 Innihaldsgreining er vel þekkt innan félagsvísinda. Þessi aðferð er gjarnan notuð þegar 

skoða á áherslur í fjölmiðlum. Þannig má sjá hvort tiltekið málefni fær mikla eða litla umfjöllun 

og meta þannig félagslegt mikilvægi þess.88 Eigindleg innihaldsgreining fer þannig fram að 

gögnum er safnað saman og þau flokkuð og greind þemu út frá þeim með aðstoð tilleiðslu (e. 

inductive coding) og afleiðslu (e. deductive coding). Þá verður stuðst við flokka úr kenningum 

eða öðrum fyrirliggjandi rannsóknum ásamt því að bæta við nýjum flokkum. Munurinn á 

þessum tveimur hugtökum er sá að við tilleiðslu er leitast eftir því að greina mynstur eða þemu 

í textanum. Með afleiðslu er yfirleitt farið í innihaldsgreininguna með fyrirfram mótuð hugtök 

eða orð í huga sem nota á svo við að flokka gögnin. Við eigindlega innihaldsgreiningu er 

gjarnan notast við sambland af tilleiðslu og afleiðslu.89 

 

3.2 Framkvæmd 

Fyrir þessa ritgerð var unnin rannsókn á fjölmiðlaumfjöllun um stjórnmálaframbjóðendur í 

aðdraganda alþingiskosninganna þann 28. október 2017. Á Íslandi eru einungis tvær 

sjónvarpsstöðvar sem flytja kvöldfréttir á hverjum degi en þær eru Ríkissjónvarpið, betur þekkt 

sem Rúv og Stöð 2. Rannsókn þessi er byggð á niðurstöðum úr eigindlegri og megindlegri 

innihaldsgreiningu sjónvarpsfréttatímum þessara tveggja sjónvarpsstöðva.   

 Ríkissjónvarpið er sjónvarpsstöð sem er í eigu þjóðarinnar og hóf sjónvarpsútsendingar 

sínar árið 1966.90 Hins vegar er Stöð 2 einkarekin sjónvarpsstöð sem var áður í eigu fjölmiðla- 

                                                 
88Sigríður Halldórsdóttir, “Yfirlit yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir,” Í Handbók í aðferðafræði 

rannsókna, ritstj. Sigríður Halldórsdóttir. (Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 2013), 241.  
89Wang og Park, Student Research and Report Writing, 214-219. 
90RÚV, „About RÚV,“http://www.ruv.is/ruv-okkar-allra/about-ruv (sótt 9. apríl 2018).  

http://www.ruv.is/ruv-okkar-allra/about-ruv
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og fjarskiptafyrirtækisins 365 miðlar hf. en er nú í eigu Sýn hf.91 Sjónvarpsstöðin Stöð 2 var 

stofnuð árið 1986 af Hans Kristjáni Árnasyni og Jóni Óttari Ragnarssyni og er fyrsta einkarekna 

áskriftarstöðin á Íslandi.92  

Tilgangur rannsóknarinnar er að fá betri mynd af því hvernig fjallað er um 

stjórnmálafólk út frá kyni í sjónvarpsfréttum tveggja stærstu fréttastofa landsins. Til að gera 

slíkt var framkvæmd eigindleg innihaldsgreining á fréttatímum, ásamt því að safna 

tölfræðilegum upplýsingum um kynjahlutföll stjórnmálafólks í fréttunum.  

Fréttastofa Ríkissjónvarpsins flytur fréttir klukkan sjö öll kvöld vikunnar og gerir 

fréttastofa Stöðvar 2 slíkt hið sama nema hálftíma fyrr eða hálfsjö. Fyrir þessa 

innihaldsgreiningu var ákveðið að taka saman alla kvöldfréttatíma stöðvanna tveggja tveimur 

vikum fyrir kosningadag, þann 28. október 2017. Um er að ræða tímabilið 14. október til 27. 

október og voru það samtals 28 fréttatímar sem voru skoðaðir eða 14 frá hvorri sjónvarpsstöð. 

Skráðar voru og skoðaðar allar fréttir þar sem fjallað var um og rætt við frambjóðendur í 

kosningunum 2017. Samtals var talað við eða fjallað um frambjóðendur í  51 frétt. Á RÚV 

voru taldar 24 fréttir og á Stöð 2 voru þær 27 talsins.  

 Þegar fréttirnar voru skoðaðar, var skráð niður umfjöllunarefni fréttanna, kyn 

viðmælenda, hversu lengi viðmælandi talaði og hvers konar spurningar viðkomandi fékk frá 

fréttamanni. Á RÚV var aðeins einn dagur þar sem ekki var fjallað um eða talað við neinn 

frambjóðanda en hins vegar á Stöð 2 voru það tveir dagar sem ekki innihéldu slíka frétt. 

Fréttirnar sem skráðar voru snerust ekki allar beint um kosningarnar sjálfar heldur fjölluðu 

sumar um ýmis samfélagsmál sem þá voru í hámæli og voru frambjóðendur fengnir til að segja 

frá sínum pólitísku skoðunum á málunum.  

 

3.3 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram með eigindlegri og megindlegri innihaldsgreiningu á kosninga- og 

fréttaefni Ríkissjónvarpsins og Stöðvar 2 á tveggja vikna tímabili í aðdraganda 

alþingiskosninganna 2017. Alls voru skoðaðir 14 kvöldfréttatímar á báðum stöðvum á 

tímabilinu 14. til 27. október 2017. Innihaldsgreiningin fór þannig fram að skráð var hversu 

margar fréttir eru um stjórnmálaframbjóðendur í þingkosningunum, af hvaða kyni 

viðmælendur eru, hversu lengi þeir tala og hvers eðlis er umfjöllunin sem frambjóðandinn fær. 

                                                 
91Vísir, „Fjarskipti verða Sýn,“ visir.is, 22. mars 2018. http://www.visir.is/g/2018180329588 (sótt 2. maí 

2018).  
92365 miðlar, „Um 365, “ http://www.365midlar.is/is/About (sótt 9. apríl 2018).  

http://www.visir.is/g/2018180329588
http://www.365midlar.is/is/About
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 Söfnun gagna úr fréttatímum fór fram með svipuðum hætti á báðum sjónvarpsstöðvum, 

en þó á mismunandi vettvangi. Fyrir áhorf á fréttatíma Stöðvar 2 var fyrirhöfnin fremur lítil, 

þar sem allir fréttatímarnir eru aðgengilegir á fréttavefnum Vísir. Þar er hægt að fletta jafnvel 

nokkur ár aftur í tímann og horfa á eldri fréttatíma í heild sinni í rólegheitum heima við. Hins 

vegar var örlítið meiri fyrirhöfn að nálgast fréttatíma Ríkissjónvarpsins, þar sem vefur þeirra 

geymir einungis sjónvarpsupptökur í þrjá mánuði í senn. Því hafði rannsakandi samband við 

Safnadeild Ríkissjónvarpsins sem ber heitið Gullkistan og þar er almenningi boðið að horfa á 

eldri upptökur þeim að kostnaðarlausu. Í kjölfarið var pantaður tími til að mæta og var því farið 

í höfuðstöðvar RÚV í Efstaleiti í Reykjavík þar sem safnað var gögnum úr fjórtán 

fréttatímum.93 

 

3.4 Réttmæti og siðferðileg álitamál 

Það getur reynst vandasamt að meta gæði rannsókna og þá sér í lagi eigindlegra. Helstu 

lykilhugtök sem eru gjarnan nefnd til aðstoðar við slíka mælingu eru innra réttmæti eða 

trúverðugleiki, ytra réttmæti, áreiðanleiki og hlutlægni.94  

Samkvæmt Lincoln og Guba þá eru rannsóknarniðurstöður trúverðugar þegar „aðrir 

þekkja reynsluna þegar þau mæta henni eftir að hafa bara lesið um hana í 

rannsóknarniðurstöðum.“95 Það er mat rannsakanda að innra réttmæti gæti mögulega orðið 

sterkt í niðurstöðum þessarar rannsóknar. Ef að niðurstöðurnar sýna það að samræmi er á milli 

innihaldsgreiningarinnar og þeirra tölfræðilegu upplýsinga sem safnað verður um að það halli 

á annað kynið í fjölmiðlaumfjöllun, mun annað fólk tengja við það því það yrði í samræmi við 

fyrri rannsóknir.  

 Talið er að rannnsókn beri merki ytri réttmætis þegar niðurstöðurnar passa við þau 

rannsóknargögn sem eru notuð sem grundvöllur. Jafnframt þarf hún að innihalda ítarlegar 

lýsingar svo að sá sem á þær hlýðir telur þær hafa einhverja merkingu og notagildi. 

Niðurstöðurnar þurfa jafnframt að vera „vel grundvallaðar á þeirri lífsreynslu sem verið er að 

rannsaka og birta bæði dæmigerða þætti og þá þætti sem eru ekki dæmigerðir.“96 Talið er að 

ytra réttmætið eða yfirfærslugildið verði tryggt í þessari rannsókn með því að geta borið 

niðurstöðurnar við eldri og sambærilegar rannsóknir á fréttatímum sjónvarpsstöðva.  

                                                 
93RÚV, „Hversu lengi er útvarps- og sjónvarpsefni aðgengilegt á vefnum?“ 17. desember 2014. 

http://www.ruv.is/spurt-og-svarad/hversu-lengi-er-utvarps-og-sjonvarpsefni-adgengilegt-a-vefnum (sótt 

9. Apríl 2018). 
94Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, „Réttmæti og áreiðanleiki í megindlegum og 

eigindlegum rannsóknum,“ Í Handbók í aðferðafræði rannsókna, ritstj. Sigríður Halldórsdóttir. 

(Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 2013), 215 - 217. 
95Sama heimild, 216 - 218. 
96Sama heimild, 218 - 219 

http://www.ruv.is/spurt-og-svarad/hversu-lengi-er-utvarps-og-sjonvarpsefni-adgengilegt-a-vefnum


28 

 

 Þriðja hugtakið er svo áreiðanleiki eða traustleiki rannsókna. Í eigindlegum 

rannsóknum er síður verið að leitast eftir því að geta endurtekið rannsókn heldur frekar lýsingu 

á blæbrigðum. Hins vegar er gott að viðhalda ákveðnum stöðugleika í eigindlegum rannsóknum 

svo að annar rannsakandi geti komist að svipuðum niðurstöðum, með því að fylgja 

ákvarðanatökuferli (e. decision trail) forvera síns.97 Í þessari rannsókn telur rannsakandi að 

besta leiðin til að gæta að traustleika sé að halda vel utan um hvert skref í rannsókninni og skrá 

það gaumgæfilega niður. Þannig er hægt að mynda ákveðna ferilsslóð með því að lýsa 

aðstæðum og fræðum vel svo lesandinn geti sett sig inn í heim rannsóknarinnar.  

 Fjórða og síðasta hugtakið er hlutleysi í eigindlegum rannsóknum. Til að tryggja 

hlutleysi þarf að nota staðfestanleika sem ákveðið viðmið, sem vísar til notagildis, 

sannleiksgildis og stöðugleika rannsóknarinnar. Þannig verða niðurstöður rannsóknarinnar að 

byggja á þessum staðfestanleika en ekki huglægs mats rannsakandans.98 

 Það gefur auga leið að erfitt getur reynst að meta gæði rannsóknar að fullu áður en hún 

hefst. Til þess að leggja slíkt mat þarf þó að hafa ýmislegt fleira í huga en þau lykilhugtök sem 

nefnd voru hér fyrir ofan. Það þarf til dæmis að vera gott samræmi á milli 

rannsóknarspurningar, gagnasöfnunar- og gagnagreiningaaðferða. Þá þarf rannsakandi einnig 

að gera vel grein fyrir því hver núverandi þekking á sviðinu er og hvaða nýju upplýsingar þessi 

rannsókn kemur til með að leggja fram í fræðasamfélagið.99 

Í öllum rannsóknum þarf að gæta þess að staðið sé siðferðilega rétt að framkvæmd og 

vinnslu. Þá verður að líta til þess að þó svo að rannsakandi hyggist gæta hlutleysis, er alltaf 

möguleiki að ómeðvitað geta fyrirfram mótaðar skoðanir haft einhver áhrif á rannsóknina. 

Rannsakandi hefur fylgst vel með fjölmiðlum og stjórnmálaumfjöllun í mörg ár og hefur því 

mótað sér ákveðnar persónulegar skoðanir og hugmyndir um hver niðurstaðan gæti orðið í 

þessu verkefni. 

 Miðað við þá jafnréttisumræðu sem hefur verið í gangi í þjóðfélaginu og fyrri 

fjölmiðlaúttektir, telur rannskandi líklegt að niðurstöðurnar verði í takt við það og sýni 

mögulega einhvern kynjamun á umfjöllun um stjórnmálafólk. Jafnframt telst afar líklegt, 

miðað við fyrri rannsóknir á hlutum kynjanna í fjölmiðlum, að það verði einhver skekkja á því 

hversu mikið er talað við kvenkyns og karlkyns frambjóðendur í fjölmiðlum. 

 Ýmis önnur atriði geta haft áhrif á niðurstöður í rannsókn sem þessari, svo sem ef 

einhver hitamál eru í deiglunni um þær mundir sem rannsóknartímabilið stendur yfir sem 

                                                 
97Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, „Réttmæti og áreiðanleiki í megindlegum og 

eigindlegum rannsóknum,“ Í Handbók í aðferðafræði rannsókna, ritstj. Sigríður Halldórsdóttir. 

(Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 2013),  219 - 222. 
98Sama heimild, 219. 
99Sama heimild, 219- 221.  
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mögulega skekkir niðurstöður. Ef einhver einn stjórnmálaflokkur er meira til umræðu en hinir 

og þar af leiðandi er frekar rætt við einn aðila.  
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4 Niðurstöður 

 

Hér fyrir neðan verða reifaðar helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst verður farið yfir allar 

þær tölulegu upplýsingar sem komu fram um hlutföll stjórnmálakvenna og stjórnmálakarla í 

sjónvarpsfréttum. Því næst verður litið til eigindlegu gagnagreiningarinar og hvaða útkomu hún 

færir okkur. Loks verða niðurstöður dregnar saman í svör við rannsóknarspurningunum  ásamt 

því að fara yfir mögulega áhrifaþætti.  

 

4.1 Kynjahlutföll í sjónvarpsfréttum  

Hluti af rannsókninni var að safna saman ýmsum tölfræðilegum upplýsingum úr 

fréttatímunum, svo sem tíðni stjórnmálaframbjóðenda sem viðmælendur í fréttatímum 

stöðvanna tveggja og hversu lengir þeir töluðu og hvert kynjahlutfallið var. Það var gert til að 

varpa skýrari mynd á hlut stjórnmálakvenna í fjölmiðlaumræðunni í aðdraganda 

þingkosninganna. Hér eru niðurstöður þess hluta.   

 Líkt og kom fram í framkvæmdarkaflanum þá var samtals talað við stjórnmálafólk í 51 

frétt á Stöð 2 og RÚV á fjórtán daga tímabili eða frá 14. til 27. október 2017. Fréttirnar skiptust 

á þá leið að 24 fréttir voru á RÚV og 27 fréttir á Stöð 2. Á mynd 1 hér fyrir neðan má sjá 

hvernig kynjahlutfallið skiptist á sjónvarpsstöðva. 

 

 

Mynd 1: Hlutfall stjórnmálakarla og stjórnmálakvenna sem viðmælendur í 

sjónvarpsfréttum RÚV og Stöðvar 2 á tímabilinu 14. - 27. október 2017  

58%

42%

Stöð 2

Karlar Konur

83%

17%

RÚV

Karlar Konur
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Á mynd 1 hér fyrir ofan má sjá hvert hlutfall þeirra stjórnmálakarla og stjórnmálakvenna sem 

talað var við á sjónvarpsstöðvunum tveimur í kvöldfréttatímunum sem skoðaðir voru á fjórtán 

daga tímabili. Samtals eru þetta viðmælendur úr 51 frétt, 24 fréttum á RÚV og örlítið fleiri á 

Stöð 2 eða 27 fréttum alls. Af 24 fréttum voru taldir samtals 18 viðmælendur á RÚV, þar af 15 

karlar og 3 konur, eða  17% stjórnmálakonur og 83% stjórnmálakarlar. Hlutfallið er talsvert 

jafnara á Stöð 2 þar sem stjórnmálakonur eru 42% viðmælenda á móti 58% stjórnmálakörlum. 

Þar voru viðmælendur stöðvarinnar 53 talsins, þar af 31 karl og 22 konur.  

 Við skráningu fréttatíma voru taldar þær sekúndur sem stjórnmálakarlar og 

stjórnmálakonur töluðu. Í ljósi þess að rætt var við færri stjórnmálakonur en stjórnmálakarla 

kemur það ekki óvart að talsverður kynjamunur hafi verið á þeim heildarfjölda sekúnda sem 

skráð var. Í fréttatímum RÚV voru taldar samtals 1.001 sekúnda þar sem stjórnmálafólk talaði 

sem viðmælendur. Af 1.001 sekúndu, töluðu stjórnmálakarlar í 831 sekúndu á meðan 

stjórnmálakonur töluðu í 170 sekúndur. Hins vegar í fréttatímum hjá Stöð 2 talaði 

stjórnmálafólk samtals í 1.409 sekúndur. Þar af stjórnmálakarlar í 879 sekúndur og 

stjórnmálakonur í 530 sekúndur. Til að setja þessar niðurstöður í rétt samhengi og sjá hvort 

stjórnmálakonur og stjórnmálakarlar fá jafn mikinn tíma til að tala þegar þau koma í viðtal var 

meðaltal sekúnda reiknað út, með því að deila fjölda sekúnda með fjölda viðmælenda. 

Útkomuna úr því má sjá betur á mynd 2 hér fyrir neðan.  

  

 

Mynd 2: Meðalfjöldi sekúnda sem stjórnmálafólk töluðu í sjónvarpsfréttum Stöðvar 2 og 

RÚV á tímabilinu 14. – 27. október 2017 
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Hér á mynd 2 má sjá meðaltal þeirra sekúnda sem stjórnmálakonur og stjórnmálakarlar fá til 

að tjá sig í sjónvarpsfréttum Stöðvar 2 og RÚV. Þar sjáum við að afar lítill munur reynist á 

þeim fjölda sekúnda sem stjórnmálakona fær á móti stjórnmálakarli. Á RÚV fær 

stjórnmálakona að tala í að meðaltali 57 sekúndur en stjórnmálakarl fær að jafnaði 55 sekúndur. 

Þar er einungis 2 sekúnda munur á milli og eru konurnar yfir körlunum.  

Á stöð 2 má einnig sjá að kynin eru á mjög svipuðu róli en aðeins 4 sekúnda munur er á 

stjórnmálakörlum og stjórnmálakonum. Þar fær stjórnmálakarl 28 sekúndur að jafnaði til að 

tala á meðan  stjórnmálakona fær 24 sekúndur. Það er þó athyglisvert að sjá hversu mikill 

munur er á sjónvarpstöðvunum tveimur hvað varðar meðallengd viðtala. Þó það sé talað við 

mun fleiri á Stöð 2 þá fær hver viðmælandi mun styttri tíma til að tjá sig heldur en á RÚV.  

   

 

4.2 Gagnagreining 

Eigindleg innihaldsgreining gerir okkur kleift að greina frekar umræðuna. Eftir að lokið hafði 

verið við að horfa á alla 28 fréttatímana, var næsta skref að greina upplýsingarnar sem komu 

fram í þeim fréttatímum þar sem fjallað hafði verið um eða talað við frambjóðendur. Innihald 

fréttanna var kóðað samkvæmt aðferðafræði eigindlegrar innihaldsgreiningar og greina 

mynstur eftir fyrirfram ákveðnum hugmyndum.  

Þegar rannsakandi hóf greiningarferlið og að skoða upplýsingarnar sem fréttatímarnir 

gáfu, voru þó nokkur mynstur sem komu í ljós, sem höfðu þó verið í huga rannsakanda áður en 

ferlið hófst. Í ljósi þess að rannsóknarspurningin fjallar um staðalmyndir og birtingarmyndir 

stjórnmálakvenna, þá er við hæfi að kóðunarflokkarnir í innihaldsgreiningunni snúist um 

málaflokka innan stjórnmálanna. Líkt og kom fram hér í fræðilega kaflanum, þá er ein sú 

staðalmynd um kynin í stjórnmálum sú að þær hafi meiri áhuga á „mýkri“ málaflokkum eins 

og félags-, umhverfis- og menntamálum heldur en karlar sem hefðu frekar áhuga á „hörðum“ 

málaflokkum svo sem fjármála- og efnahagsmálum, viðskipta- og utanríkismálum. Því var 

ákveðið að skoða umfjöllunarefni fréttanna út frá hvaða málaflokk frambjóðandi talaði um í 

hverri frétt fyrir sig og skoða hvort mynstur væri þar, með tilliti til kyns. 
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Tafla 1: Algengustu umræðuefnin eftir kyni 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ákveðið var að skrá niður og kóða fyrsta umræðuefnið sem viðmælendur nefndu í 

fréttatímunum og flokka svo eftir kyni. Hér fyrir ofan í töflu 1 má sjá hvernig er búið að flokka 

umræðuefni eftir tíðni og kyni. Fyrst sjáum við hvaða þrjú umræðuefni voru oftast nefnd hjá 

stjórnmálakonum og stjórnmálakörlum og svo við hlið þess kemur tíðni talan sem segir okkur 

hversu margir viðmælendur nefndu umræðuefnið. Niðurstöðurnar úr því sýndu að bæði 

stjórnmálakarlar og stjórnmálakonur töluðu lang oftast um fjármál í viðtölum við 

fréttastofurnar. Alls minntust stjórnmálakarlar 12 sinnum á fjármál og stjórnmálakonur 7 

sinnum. Sá málaflokkur sem var næst oftast fjallað um af hálfu stjórnmálakvenna var 

dómstólakerfið og sá þriðji voru mannréttindamál. Aftur á móti töluðu stjórnmálakarlar næst 

mest um heilbrigðismál og þar næst um utanríkismál.  

Þegar öll umræðuefni hvers viðmælanda voru tekin saman og flokkuð í málaflokka og 

eftir kyni viðmælandans var hægt að sjá skýrt hvort einhver raunverulegur munur var á því 

umræðuefni sem stjórnmálakarlar og stjórnmálakonur tala um í fréttatímum. Þar voru þrír 

málaflokkar sem komu upp að lágmarki einu sinni hjá bæði konum og körlum en það voru 

velferðakerfið, fjármál og mannréttindamál. Þetta má sjá útskýrt enn frekar í mynd 3 hér fyrir 

neðan. 

 

 

 

  

Kyn Algengustu umræðuefnin Tíðni 

Konur 

1. Fjármálin 7 

2. Dómstólakerfið 2 

3. Mannréttindamál 2 

Karlar 

1. Fjármálin 12 

2. Heilbrigðiskerfið 2 

3. Utanríkismál 2 
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Mynd 3: Umræðuefni stjórnmálakvenna og stjórnmálakarla í sjónvarpsfréttum RÚV og 

Stöðvar 2 á tímabilinu 14. – 27. október 2017 

Hér má sjá yfirlit yfir þá málaflokka sem fyrstu umræðuefni viðmælenda voru flokkuð í. Þeir 

málaflokkar sem karlkyns frambjóðendur nefndu er í bláa hringnum og þeir flokkar sem 

kvenkyns frambjóðendur nefndu eru í þeim appelsínugula. Þeir þrír flokkar sem falla inn í báða 

hringina eru þeir sem bæði kynin nefndu í fréttatímunum.  

 Til að skoða enn frekar hvort mjúkir málaflokkar væru fleiri hjá stjórnmálakonum en 

stjórnmálakörlum ákvað rannsakandi að flokka enn og aftur umræðuefnin. Það getur reynst 

flókið álitamál að flokka mál í mjúk og hörð mál innan stjórnmálanna. Rannsakandi gerði þó 

tilraun til þess að flokka öll þau umræðuefni sem komu fram í þessa tvo flokka og eftir kyni 

viðmælenda. Þá kom í ljós að bæði stjórnmálakonur og stjórnmálakarlar höfðu fleiri 

umræðuefni sem flokkast undir mjúk mál heldur en hörð mál. Það skal þó taka fram að 

fjármálin voru það umræðuefni sem kom mun oftar fram en nokkur annar málaflokkur. Þessari 

flokkun er gerð betur skil í töflu 2 hér fyrir neðan.  

 

 Tafla 2: Mjúk og hörð umræðuefni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Mjúk mál“ „Hörð mál“ 

Konur Velferðarkerfið 

Menntun 

Umhverfismál 

Mannréttindamál 

Fjármál 

Dómstólakerfið 

Karlar Heilbrigðiskerfið 

Mannréttindamál 

Velferðakerfið 

Heiðarleiki 

Vantraust í stjórnmálum 

Húsnæðismál 

Fjármál 

Sjávarútvegur 

Samgöngumál 

Utanríkismál 
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Í innihaldsgreiningunni var ákveðið að skoða þær spurningar sem viðmælendur fengu 

í fréttatímunum og athuga hvort greina mætti þemu í þeim. Fyrsta skref var að lesa yfir 

grunngögnin og fá einhverja hugmynd um hver möguleg þemu gætu verið. Mikið hefur verið 

fjallað um hvernig konur og karlar í fjölmiðlum fá oft mismunandi spurningar og umfjöllun 

líkt og kom fram í þriðja kafla. Rannsóknir hafa sýnt að konur fá oftar spurningar tengdar 

persónu sinni heldur en karlar.  

Út frá því og þeim upplýsingum sem komu fram í gagnasafninu voru greind tvö 

meginþemu úr spurningunum og þær flokkaðar í tvo flokka og eftir kyni. Þeir flokkar voru A- 

flokkur sem fær heitið „Þú“  þar sem allar spurningar snerust að persónulegu áliti 

viðmælandans og svo B- flokkur sem fær heitið „Þið“, því þær spurningar sneru meira að 

heildarskoðun flokksins en ekki viðmælandans. Þá voru allar spurningar sem tengdust persónu 

viðmælenda, þar sem spurt var um þeirra persónulega álit og stöðu flokkaðar saman í flokk A. 

Svo voru allar spurningar sem tengdust ekki persónulegri skoðun viðmælenda, heldur vísuðu 

meira til flokksins, samstarfsmöguleika eða kosningaundirbúningis flokkaðar í flokk B. 

Spurningarnar og flokkun þeirra má svo sjá í töflu 3 hér fyrir neðan. 

A. „Þú“ 

1.1. Spurt út í persónulegar skoðanir og álit. 

1.2. Spurt út í stöðu viðmælenda í flokknum.  

1.3. Viðmælandi spurður út í sitt fylgi. „Kemst þú inn?/verður þú ráðherra?“ 

B. „Þið“ 

1.1. Ópersónulegar spurningar.  

1.2. Spurningar sem tengjast flokknum og stefnu hans.  

1.3. Spurningar varðandi mögulegt ríkisstjórnarsamstarf, ekki persónulegt álit.  

 

 Í ljósi þess hversu mikið færri konur voru viðmælendur á báðum sjónvarpsstöðvum þá 

voru mun færri spurningar til að flokka fyrir þær. Þrátt fyrir það má sjá í töflu 3 að hjá báðum 

kynjum voru talsvert fleiri persónulegar spurningar heldur en ópersónulegar. Út frá þessari 

flokkun var ekki að sjá mikinn mun á hvers konar spurningum stjórnmálakonur og 

stjórnmálakarlar fá. Helmingur persónulegu spurninganna sem stjórnmálakonur fá í A-flokki 

snúast um hvernig þær telja að kosningarnar eigi eftir að fara fyrir sig. Hinn helmingur 

persónulegu spurninganna snýst um viðhorf þeirra til ákveðinna kosningamála.  

 Hjá stjórnmálakörlunum snerust langflestar spurninganna í A-flokki um persónulegt 

álit viðmælenda á tilteknum málum sem tengdust kosningunum sem voru til umræðu í fréttum. 
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Hlutfallslega séð fengu þeir færri spurningar sem vörðuðu raunveruleg kosningamál eða 

mögulega útkomu kosninganna.   

 

Tafla 3: Flokkun spurninganna   

 Spurningar til viðmælenda 

Kyn „Þú“ „Þið“ 

 

Konur 

„Hvað finnst þér um ummæli Ásmundar 

um fjölgun flóttamanna?“ 

„Á þá að reka svona samfélagsbanka með 

tapi?“ 

„Ertu bjartsýn á að komast inn á þing?“ 

„Hvað færð þú mörg prósent upp úr 

kjörkössunum?“ 

„Heldur þú að þú verðir forsætisráðherra 

eftir nokkrar vikur?“ 

„Finnst þér að tölvuforritun eigi að vera 

skyldufag í grunnnskólum?“ 

 

„Þið gætuð ekki unnið með 

Viðreisn eða hvað?“ 

 

„Hvernig gengur ykkur að ná í 

fólk?“ 

 

 

 

Karlar 

„Telur þú að Glitnir hefði ekki átt að fara 

fram á þetta lögbann?“ 

„Líturðu svo á að þarna sé Glitnir og eftir 

atvikum sýslumaður að stunda ritskoðun?“ 

„Gerir þú ráð fyrir að þessu lögbanni verði 

hnekkt fyrir dómstólum?“ 

„Hafðir þú einhverja hugmynd um að þetta 

stæði til?“ 

„Heldurðu að þetta skaði þig í aðdraganda 

kosninganna?“ 

„Telur þú að ekkert óeðlilegt hafi verið við 

það?“ 

„Sérðu eftir þessum viðskiptum þínum?“ 

 „Er eðlilegt að nota þingnetfang sitt í 

þetta?“ 

„Hefur þú fulla trú á að þetta sé rétt leið?“ 

„Getur þú mátað þig við annan flokk?“ 

„Heldur þú að þú eigir eftir að bæta við þig 

fylgi á næstu viku?“ 

„Hvenær fréttir þú fyrst af lögbanninu?“ 

„Finnst þér að tölvuforritun eigi að vera 

skyldfag í grunnskólum?“ 

 „Hafa menn kallað eftir afsögn þinni sem 

formaður?“ 

„Muntu íhuga stöðu þína sem formaður?“ 

 

„Á að banna alveg einkarekstur?“ 

 

„Mun þetta skipta máli fyrir 

mögulegt ríkisstjórnarsamband?“ 

 

„Getur flokkurinn komið 

verkefnum í framkvæmd?“ 

 

„Hvenær hættir maður að tilheyra 

almenningi?“ 

 

„Mun flokkurinn ná inn á þing?“ 
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4.3 Svör við rannsóknarspurningum 

Í byrjun þessarar ritsmíðar má finna tvær megin rannsóknarspurningar sem voru leiðarljósið í 

þessari rannsókn. Hér í þessum kafla verður farið yfir meginniðurstöður ritgerðarinnar og 

rannsóknarspurningunum svarað.   

1. Hver var birtingarmynd stjórnmálakvenna í fjölmiðlum í aðdraganda 

alþingiskosninganna 2017?  Fá karlkyns og kvenkyns stjórnmálafólk sams konar og jafna 

umfjöllun? 

Fyrst og fremst sýndu niðurstöður í þessari rannsókn að talsvert minna var fjallað um og 

rætt við stjórnmálakonur en stjórnmálakarla í sjónvarpsfréttum í aðdraganda 

alþingiskosninganna 2017. Á RÚV voru stjórnmálakonur einungis 17% viðmælenda á meðan 

stjórnmálakarlar voru 83%. Á Stöð 2 voru kynjahlutföllin mun jafnari en stjórnmálakonur voru 

þó enn í minnihluta viðmælenda með 42% á móti 58% karla. Það vekur athygli rannsakanda 

hversu mikill munur er á milli fjölda stjórnmálakarla og stjórnmálakvenna sem rætt er við í 

fréttum á RÚV í samanburði við Stöð 2. Sérstaklega í ljósi þess að RÚV er með sérstakar 

siðareglur og lög um að gæta skuli að kynjamismun og miða skuli að jöfnum hlut kynjanna í 

dagskrá stöðvarinnar, á meðan Stöð 2 er ekki með neitt slíkt. RÚV er einnig opinber 

ríkisstofnun sem hefur það meginmarkmið að starfa með almannahagsmuni í fyrirrúmi.  

Það var ekki að sjá neinn sérstakan kynjamun á þeim tíma sem stjórnmálafólkið fékk til 

að tala. Að meðaltali töluðu stjórnmálakarlar og stjórnmálakonur svipað lengi líkt og sást á 

mynd 3 hér að ofan. Þegar kemur að inntaki umfjöllunarinnar og hvort stjórnmálakarlar og 

stjórnnmálakonur hafi fengið sams konar umfjöllun þá er niðurstaðan heldur jákvæðari en 

kynjahlutföllin. Í fræðilega kaflanum hér á undan kom fram að fyrri rannsóknir hafa sýnt fram 

á mismunandi birtingarmyndir kynjanna og þá sérstaklega stjórnmálafólks í fjölmiðlum. Oft á 

tíðum hefur umfjöllun um konur í stjórnmálum snúist meira um persónulega hagi og útlit þeirra 

fremur en frammistöðu í starfi. Stjórnmálakonur hafa einnig frekar verið spurðar út í mjúk mál 

heldur en hörð mál. Þá hafa þær birtingarmyndir gjarnan ýtt undir neikvæðar staðalmyndir 

stjórnmálakvenna eins og sást í niðurstöðum rannsóknar Hrafnhildar Ragnarsdóttur sem fjallað 

var um fyrr í ritgerðinni.100 

 Niðurstöðurnar úr innihaldsgreiningunni á umræðuefni og þeim spurningum sem 

viðmælendur svöruðu sýndu þó að ekki voru til staðar þessar neikvæðu staðalmyndir um 

stjórnmálakonur í sjónvarpsfréttatímunum í aðdraganda alþingiskosninganna 2017. Þegar 

                                                 
100Hrafnhildur Ragnarsdóttir, „Konur og fjölmiðlar: Kosningabaráttan 2003 – II. hluti,“ Hugsandi (2007), 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20081114162630/http://hugsandi.is/articles/konur-og-fjoelmidlar-

kosningarbarattan-2003-ii-hluti/ (sótt 15. apríl 2018). 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20081114162630/http:/hugsandi.is/articles/konur-og-fjoelmidlar-kosningarbarattan-2003-ii-hluti/
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20081114162630/http:/hugsandi.is/articles/konur-og-fjoelmidlar-kosningarbarattan-2003-ii-hluti/
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umræðuefnin voru greind, var ekki að sjá að neinn sérstakur munur væri á því sem 

stjórnmálakonur og stjórnmálakarlar töluðu um. Fjármálin, sem gjarnan eru talin vera „hörð“ 

mál, voru algengasta umræðuefnið hjá báðum kynjum. Næst algengasta umræðuefnið hjá 

stjórnmálakonum var dómstólakerfið sem einnig mætti flokka sem „harðan“ málaflokk. Hins 

vegar hjá stjórnmálakörlum var það „mjúkur“ málaflokkur sem var næst algengasta 

umræðuefnið, en það var heilbrigðiskerfið. Í töflu 2 þar sem öll umræðuefnin voru flokkuð eftir 

kyni og hvort þau væru „hörð“ eða „mjúk“ sást líka svart á hvítu að mjúku málaflokkarnir 

höfðu alveg jafn mikið vægi hjá stjórnmálakörlum sem og stjórnmálakonum. Út frá þessu 

niðurstöðum getum við ályktað sem svo að sú staðalmynd um að stjórnmálakonur hafi bara 

áhuga á mýkri málum og stjórnmálakarlar á hörðum málum hafi ekki endurspeglast í 

sjónvarpsfréttum Stöðvar 2 og RÚV í aðdraganda kosninganna 2017.   

 Greining á spurningum til frambjóðendanna leiddi í ljós að stjórnmálakonur fengu ekki 

neinar spurningar sem voru óviðeigandi eða sneru um þeirra persónulega hagi eða líkamlegt 

atgervi í stað starfsins líkt. Allar þær spurningar sem þær fengu voru kynhlutlausar og snerust 

eingöngu um framboð þeirra eða stefnumál og áttu fullt erindi. Niðurstöðurnar sýna okkur að 

ekki var gerður kynbundinn munur á spurningavali til frambjóðenda.   

 Til að draga saman þá er heildarniðurstaðan sú að birtingarmynd stjórnmálakvenna í 

sjónvarpsfréttum í aðdraganda alþingiskosninganna 2017 var bæði jákvæð og neikvæð. Það er 

jákvæð þróun að þær stjórnmálakonur sem birtust tjáðu sig um jafn mikilvæg mál og 

stjórnmálakarlarnir og fengu jafn mikilvægar spurningar. Ástæðan fyrir því að það má teljast 

jákvætt er að það ýtir ekki undir þær neikvæðu staðalmyndir um að konur í stjórnmálum hafi 

einungis áhuga á mýkri eða léttvægari málum. Einnig var ekki gert lítið úr stöðu þeirra 

stjórnmálakvenna sem rætt var við með því að spyrja þær kynjaðra spurninga sem snerust ekki 

að þeirra starfi. Þar af leiðandi getum við túlkað niðurstöðuna sem jákvæða að hluta til.  

Það stendur samt eftir sú staðreynd að stjórnmálakonur voru talsvert minna sýnilegar 

og í kjölfarið heyrðist mun sjaldnar í þeim í sjónvarpsfréttunum á Stöðvar 2 og RÚV. Ein 

birtingarmynd mismununar er útilokun, rétt eins og konur voru útilokaðar frá opinberri þátttöku 

í kynjakerfinu.101 Líkt og kom fram í fræðilega umfjölluninni þá var metfjöldi þingkvenna árið 

2016, en þeim fækkaði fljótlega um sex konur eftir þingkosningarnar árið 2017. Karlkyns 

frambjóðendur fyrir kosningarnar 2017 voru 55,4% sem er aðeins fleiri en kvenkyns 

frambjóðendur sem voru 44,6%. Það er auðvelt að álykta út frá þessum kynjahlutföllin í 

                                                 
101Þorgerður Einarsdóttir, „Kynjakerfið: Úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli?“ Í  Rannsóknir í 

Félagsvísindum VII, ritstjóri Úlfur Hauksson. (Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2006): 

446. http://hdl.handle.net/1946/8638  (sótt 9. apríl 2018). 

http://hdl.handle.net/1946/8638
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stjórnmálunum að það sé verið að útiloka stjórnmálakonur frá sjónvarpsfréttum og mögulega 

er það raunin að einhverju leyti.102 

Hins vegar ef við rýnum betur í tölurnar og lítum til kynjahlutfallana á frambjóðendum 

sem sátu í 1. sæti á þeim 59 framboðslistum sem voru í boði þá sjáum við allt aðra mynd. Þá 

eru karlkyns frambjóðendur í talsverðum meirihluta með 63% sæta á meðan konurnar sitja 

aðeins í 37% af sætunum. Konur voru aftur á móti í meirihluta þeirra sem tóku 2. sæti á lista 

með tæplega 60%.103 

Það er nauðsynlegt að líta til þessara hlutfalla á frambjóðendalistum til að setja 

niðurstöður í betra samhengi. Það gefur auga leið að það er mun algengara að frambjóðendur 

sem taka sér forystusæti á framboðslistum séu fengnir til viðtals í sjónvarpsfréttum. Þessi afar 

fái fjöldi stjórnmálakvenna í 1. sæti á listum hlýtur því að hafa eitthvað að segja um fjölda 

þeirra í fréttatímum. Hins vegar sjáum við að stjórnmálakonur ná ágætis meirihluta í 2. sæti á 

framboðslistum og af þeim 11 formönnum flokkanna sem voru í framboði voru 5 af þeim 

konur.104 Þannig að þó svo að stjórnmálakonur er í miklum minnihluta í 1. sæti á listunum þá 

er ekki þar með sagt að þær séu ekki í forgrunni stjórnmálanna. Það má því að vissu leyti séu 

túlka það sem svo að sjónvarpsfréttir séu ekki að gefa alfarið rétta mynd af þeim fjölda 

stjórnmálakvenna sem eru fremst í stafni, sérstaklega á RÚV þar sem þær voru í miklum 

minnihluta viðmælenda. Það er heldur neikvæð þróun.   

 

2. Er staðalmynd kynjanna í stjórnmálum enn til staðar í sjónvarpsfréttum? 

Við þeirri spurningu er ekki einhlítt svar. Þegar litið er til umræðuefna og efnistaka í 

spurningum sem viðmælendur fengu, þá er ekki að greina staðalmyndir kynjanna. Það er að 

segja, bæði stjórnmálakonur og stjórnmálakarlar fá keimlíkar spurningar og fjalla um svipuð 

málefni í viðtölum sem ekki eru endilega tengd kyni þeirra. Bæði kynin tala mjög jafnt um 

málaflokka sem hægt er að flokka sem mjúk og hörð mál. Hins vegar má segja að staðalmynd 

kynjanna felist einnig í því að stjórnmálakonur eru ekki jafn sjáanlegar í sjónvarpsfréttum og 

stjórnmálakarlar. Það að þær birtist ekki jafn oft í sama umhverfi og karlkyns kollegar þeirra 

gefur til kynna og viðheldur þeirri staðalmynd að stjórnmálastarfið sé karllægur vettvangur. 

Að stjórnmálin sé starfsvettvangur fyrir karlmenn. Niðurstaðan er því sú að staðalmynd 

kynjanna sé enn til staðar að vissu leyti, en ekki upp að því marki sem áður þekktist.  

  

                                                 
102Hagstofa Íslands, „Alþingiskosningar 28. október 2017,“ Hagtíðindi, 102. árg. 27. tbl. (2017): 13- 18. 

https://hagstofa.is/media/50857/hag_171221.pdf (sótt 1. maí 2018). 
103Hagstofa Íslands, „Alþingiskosningar 28. október 2017,“ Hagtíðindi, 102. árg. 27. tbl. (2017): 13- 18.  

https://hagstofa.is/media/50857/hag_171221.pdf (sótt 1. maí 2018). 
104RÚV, „Alþingiskosningar 2017, “ http://www.ruv.is/x17 (sótt 2. apríl 2018). 

https://hagstofa.is/media/50857/hag_171221.pdf
https://hagstofa.is/media/50857/hag_171221.pdf
http://www.ruv.is/x17
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5 Umræður og lokaorð 

Í kaflanum verður farið yfir þá þætti sem komu í ljós við gerð rannsóknarinnar sem gætu hafa 

haft áhrif á niðurstöður. Einnig verða niðurstöður túlkaðar ásamt því að gera grein fyrir 

takmörkunum rannsóknarinnar og hvað mætti gera betur. Í lokinn mun höfundur svo leggja 

fram sín lokaorð.  

 

5.1 Áhrifaþættir og umræður 

Til að geta túlkað niðurstöður á sem bestan hátt er nauðsynlegt að gera grein fyrir samhengi 

aðstæðna og öllum þeim mögulegu áhrifavöldum sem gætu snert niðurstöðurnar. Það þarf að 

taka tillit til kynjahlutfalls sitjandi ríkisstjórnar þegar könnunin fór fram. Frá 11. janúar til 30. 

nóvember 2017 sat ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar. Alls sátu 11 

ráðherrar í þeirri ríkisstjórn og þar af voru fjórar konur ráðherrar og sjö karlar. Forsætisráðherra 

var Bjarni Benediktsson.105  

 Í alþingiskosningunum 2017 voru alls ellefu flokkar í framboði. Flokkarnir sem voru í 

framboði voru Alþýðufylkingin, Björt framtíð, Dögun, Flokkur fólksins, Framsóknarflokkur, 

Miðflokkur, Píratar, Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkur, Vinstri grænir og Viðreisn. Sex þeirra 

flokka sem voru í framboði höfðu karl sem formann og fimm flokkar með konu í 

formannsstöðu. Það gefur auga leið að formenn flokkanna eru gjarnan meira áberandi í 

fjölmiðlum og viðtölum heldur en aðrir frambjóðendur sem eru neðar á lista.106 

Eitt af því sem fljótlega varð ljóst við greininguna á fréttatímunum var að eitt ákveðið 

fréttaefni kæmi mögulega til með að hafa áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Þetta tiltekna 

mál er frétt sem tengist kosningunum og var gífurlega mikið til umfjöllunar á þessu tímabili 

sem skoðað var í fjölmiðlum landsins. Málið snerist um lögbann sem Sýslumaðurinn í 

Reykjavík samþykkti vegna fréttaflutnings fjölmiðilsins Stundarinnar um viðskiptafortíð 

þáverandi forsætisráðherra og formann Sjálfstæðisflokksins, Bjarna Benediktssonar. Þó svo að 

umfjöllun Stundarinnar hafi að miklu leyti snúist um forsætisráðherra, þá var lögbannsbeiðnin 

ekki frá honum komin, heldur frá Glitni, sem taldi viðkvæm gögn Stundarinnar varða 

bankaleynd og tilheyrðu bankanum.107 

Þetta svokallaða lögbannsmál kom eins og sprengja inn í miðja kosningabaráttu og vakti 

mikla athygli fjölmiðla sem og landsmanna. Í kjölfarið varð það að helsta fréttaefni 

                                                 
105Stjórnarráðið, „Ráðuneyti Bjarna Benediktssonar,“ https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/sogulegt-

efni/um-rikisstjorn/2017/01/11/Raduneyti-Bjarna-Benediktssonar/ (Sótt 1. apríl 2018). 
106RÚV, „Alþingiskosningar 2017, “ http://www.ruv.is/x17 (sótt 2. apríl 2018). 
107Stundin, „Lögbann á frekari umfjöllun um viðskipti forsætisráðherra,“ stundin.is, 16. október 2017. 

https://stundin.is/grein/5621/ (sótt 7. apríl 2018). 

https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/sogulegt-efni/um-rikisstjorn/2017/01/11/Raduneyti-Bjarna-Benediktssonar/
https://www.stjornarradid.is/rikisstjorn/sogulegt-efni/um-rikisstjorn/2017/01/11/Raduneyti-Bjarna-Benediktssonar/
http://www.ruv.is/x17
https://stundin.is/grein/5621/
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kvöldfréttatíma Stöðvar 2 og RÚV marga daga í röð. Margir voru ósáttir við þetta mál og töldu 

þarna vera þöggun í gangi og að það væri verið að vega að tjáningarfrelsi fjölmiðla í 

lýðræðisríki.108 Tímasetningin á málinu var einnig vægast sagt óheppileg fyrir sitjandi 

forsætisráðherra sem var aðalumfjöllunarefni frétta Stundarinnar sem höfðu verið birt áður en 

lögbannið var sett. Í ljósi þessa var Bjarni Benediktsson mjög tíður viðmælandi í fréttatímum 

beggja stöðvanna þar sem hann lýsti yfir andúð sinni á lögbannskröfunni og fullvissaði 

almenning um að hann hefði ekkert með þetta að gera.109 

Höfundur telur mikilvægt að nefna þetta mál sem mögulegan áhrifaþátt á innihald 

rannsóknarinnar í ljósi þess hversu mikið það var í umræðunni í fréttatímum og hversu mikinn 

tíma þáverandi forsætisráðherra, sem er karlkyns, fékk til að tjá sig í fjölmiðlum. Þó svo að 

málið hafi ekki verið beint kosningamál, þá tengdist það vissulega kosningunum og 

frambjóðendum sem tjáðu sig um málið í fjölmiðlum á þessu tímabili.  

Einnig verður að líta til þess að þessi rannsókn er mjög afmörkuð að því leyti að hún 

snýr aðeins að sjónvarpsfréttum um stjórnmálaframbjóðendur á tilteknu tímabili. Það er því 

ekki þar með sagt að öll fréttaumfjöllun um konur og karla sé ekki kynjuð, svo sem önnur 

fréttatengd efni og viðtöl. Í dag eru fréttir sagðar á mörgum mismunandi miðlum og með 

margvíslegum hætti og því er ekki hægt að draga ályktanir um birtingarmyndir 

stjórnmálakvenna í fjölmiðlum eða öðrum fréttum einungis út frá þessum niðurstöðum. Það 

væri áhugavert rannsóknarefni skoða þetta efni til lengri tíma eða jafnvel gera sambærilega 

rannsókn á sjónvarpsfréttum eftir kosningarnar og sjá hvort munur væri á kynjahlutfallinu og 

birtingarmynd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108Stundin, „Lögbannið sýni að við erum að upplifa þöggun,“ stundin.is, 18. október 2017. 

https://kjarninn.is/frettir/2017-10-18-logbannid-syni-ad-vid-erum-ad-upplifa-thoggun/ (sótt 2. apríl 

2018). 
109RÚV, „Bjarni: lögbann á þessum tímapunkti út í hött,“ ruv.is, 17. október 2017. 

http://www.ruv.is/frett/bjarni-logbann-a-thessum-timapunkti-ut-i-hott (sótt 2. apríl 2018). 

https://kjarninn.is/frettir/2017-10-18-logbannid-syni-ad-vid-erum-ad-upplifa-thoggun/
http://www.ruv.is/frett/bjarni-logbann-a-thessum-timapunkti-ut-i-hott
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5.2 Lokaorð 

Konur hafa þurft að mæta alls kyns mótlæti í gegnum aldirnar og hafa lengi vel barist fyrir 

jöfnum rétti á öllum sviðum samfélagsins. Þó svo að konur hafi öll þau lagalegu réttindi sem 

karlar hafa á Íslandi í dag, þá hefur það tekið lengri tíma að breyta viðhorfum og skoðunum til 

jafnréttis. Líkt og rannsóknir hafa sýnt þá eru konur ekki jafn sýnilegar í fjölmiðlum landsins 

eins og karlarnir. Ástæðan fyrir því er ekki sú að konur séu ekki að gera neitt áhugavert sem 

fjölmiðlar gætu haft áhuga á að fjalla um, heldur er ástæðan talsvert rótgrónari í hugsunarhætti 

fólks.  

 Það sem þessi tiltekna rannsókn sýndi fram á, er að hlutur stjórnmálakvenna í 

sjónvarpsfréttum í aðdraganda alþingiskosninganna 2017 var verulega skertur. Þrátt fyrir að 

aldrei hafi verð fleiri konur á þingi og næstum því jafn margar konur í forystuhlutverki í 

stjórnmálaflokkum og karlar, virtist það ekki hafa mikil áhrif á hlutfall kvenna í fréttum og 

voru þær niðurstöður í takt við fyrri sambærilegar rannsóknir.  

 Fyrri rannsóknir á birtingarmyndum stjórnmálakvenna hafa sýnt fram á að ekki 

einungis eru þær minna áberandi heldur hafa þær í gegnum tíðina fengið ósanngjarnari 

umfjöllun. Ósmekklegar athugasemdir varðandi útlit þeirra og talanda. Stjórnmálakonur hafa 

einnig verið settar í ramma staðalmynda um að þær sýni of miklar tilfinningar í starfi og hafi 

bara áhuga á mýkri málefnum. Í þessari rannsókn voru þessi atriði um birtingarmyndir þeirra 

stjórnmálakvenna sem sjást í sjónvarpsfréttum sérstaklega skoðuð. Þar var skoðað hvaða 

málefni stjórnmálakonur og stjórnmálakarlar nefndu í viðtölum og hvers konar spurningar þau 

fengu frá fréttamönnum. Þá kom það í ljós að ekki reynist neinn sérstakur munur á þeim 

málefnum sem stjórnmálakonur og stjórnmálakarlar brenna fyrir. Þá voru spurningarnar sem 

stjórnmálakonur fengu ekki sérstaklega frábrugðnar þeim sem stjórnmálakarlar fengu.  

 Það reyndist ánægjulegt að sjá að ekki voru áberandi þær staðalmyndir kynjanna í 

fréttaefni sjónvarpsstöðvanna tveggja. Stjórnmálakonur og stjórnmálakarlar tala nokkuð jafnt 

um hörð og mjúk málefni og ekki má greina kynjamismun í tegund spurninga sem viðmælendur 

fengu. Þó svo að það vanti talsvert upp á hlutfall stjórnmálakvenna í sjónvarpsfréttatímum 

landsins, þá er það jákvætt að þær fáu sem komast að fái sanngjarna umfjöllun. Að ekki megi 

greina áherslumun á fréttaflutningi á milli  stjórnmálakarla og stjórnmálakvenna. Það hlýtur að 

gefa til kynna að bjartari tímar séu framundan fyrir konur í leiðtogastöðum og gerir það að 

verkum að konur sæki frekar í þessi störf, þar sem þær þurfa ef til vill ekki að upplifa jafn mikla 

fordóma og forverar þeirra. 
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Hins vegar má ekki gleyma því að það er ákveðin mismunun fólgin í því að 

stjórnmálakonur hafi minni aðgang að fréttatímum heldur en karlkyns kollegar þeirra. Það er 

útilokun, hvort sem hún er meðvituð eða ómeðvituð, sem hefur áhrif á hvernig við lítum á 

stjórnmálakonur. Almenningur þarf að sjá stjórnmálakonur í sama umhverfi og 

stjórnmálakarlar til að þær séu metnar til jafn mikils í samfélaginu. Fjölmiðlar eiga að gæta því 

að endurspegla samfélagið eins og það er, með öllum þeim þáttakendum sem þar eru, til að 

berjast gegn rótgrónum fordómum af hvers kyns tagi.  

Á meðan stjórnmálakonur eru minna sjáanlegar í fjölmiðlum þá tel ég að það muni 

senda röng skilaboð til almennings um að þær séu ekki jafn virkir þátttakendur í stjórnmálum. 

Það gefur til kynna að karlar hafi meira um málin að segja en konur og að raddir 

stjórnmálakvenna séu ekki jafn mikilvægar.  
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Tafla 4: Fyrsta umræðuefni viðmælenda eftir kyni og sjónvarpsstöð 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fyrsta umræðuefni viðmælenda í fréttum eftir 

málaflokkum 

 

Kyn Stöð 2 RÚV 

Konur - Mannréttindamál 

- Umhverfismál 

- Fjármál  

- Fjármál 

- Fjármál 

- Fjármál 

- Fjármál  

- Fjármál  

- Menntun 

- Dómstólakerfi 

- Velferðarkerfi 

 

- Mannréttindamál  

- Dómstólakerfið 

- Fjármál 

Karlar - Mannréttindamál 

- Fjármál 

- Fjármál 

- Fjármál 

- Fjármál 

- Fjármál 

- Fjármál 

- Fjármál 

- Fjármál 

- Fjármál 

- Sjávarútvegur 

- Samgöngumál 

- Heilbrigðiskerfið 

- Utanríkismál 

- Heiðarleiki 

 

- Fjármál 

- Fjármál 

- Fjármál  

- Húsnæðismál 

- Heilbrigðiskerfið 

- Velferðarkerfið 

- Utanríkismál 

- Sjávarútvegur 

- Vantraust í 

stjórnmálum 

- Samgöngumál 



49 

 

 

 

 

 

Tafla 5: Algengasta umræðuefnið 

 

 

 

Stöð 2 og RÚV 

Kyn Fyrstu 

umræðuefni 

Tilvitnanir úr fréttum um fjármál 

 

Konur 

 

Fjármál  

„Fjármögnun á ríkissjóði“ 

„Skattaeftirlit“ 

„Takmörkun á arðgreiðslum“ 

„Tekjuskattur“ 

„Húsnæðisbætur“ 

„Verðmætasköpun og forgangsröðun í 

útgjöldum“ 

„Ekkert sexý að tengja krónuna við annan 

gjaldmiðil en það er lykilmál“ 

„Afnema verðtrygginguna“ 

„Setja af stað samfélagsbanka í eigu 

ríkisins“ 

„Allir fái að taka þátt í velmegun“ 

„Ráðast á verðtryggingu“ 

 

 

Karlar  

 

Fjármál 

„Kerfisbreytingar á fjármálum“ 

„Fjárlög“ 

„Jöfnunarkerfi í sköttum“ 

„Hagnaður af auðlindum“ 

„Heildstæða fjármálaáætlun“ 

„Endurskipulagning“ 

„Deila gæðum jafnt“ 

„Forgangsraða fjármálin“ 

„Greiða skuldir“ 

„Endurskipulagning í fjármálakerfinu“ 

„Selja banka“ 

„Hægja á skuldaniðurgreiðslu“ 

„Setja bankana á markað“ 

„Landsmenn fái hlutabréf í bankanum“ 


