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Útdráttur 
Kynjakerfið er stór hluti af okkar daglegu lífi og innan þess þrífast hugmyndir um kvenleika 

og karlmennsku. Fjölmiðlar eru oft kallaðir „fjórða valdið“ og eiga stóran þátt í að viðhalda 

kynjakerfinu og halda uppi staðalmyndum kynjanna með kynjaðri fjölmiðlaumfjöllun. 

Markmið þessa verkefnis er að skoða hvernig fjölmiðlar fjalla á ólíkan hátt um konur og 

karla. Það er, með hvaða hætti fjallað er um stjórnmálakonur annars vegar og 

stjórnmálakarla hins vegar og hvernig sú umfjöllun tengist hugmyndinni um kvenleika og 

karlmennsku. Rannsóknin byggir á sex innslögum úr sjónvarpsþættinum Ísland í dag þar 

sem fjórar stjórnmálakonur og tveir stjórnmálakarlar eru til umfjöllunar. Innslögin eru 

orðræðugreind og sett í samhengi við kynjakerfi Walby, karlmennsku Connell, kvenleika 

og leiðandi ímyndir hans og önnur femínísk fræði, kynjafræði og fyrri rannsóknir, meðal 

annars um fjölmiðlaumfjöllun um konur. Helstu niðurstöður eru að umfjöllun Íslands í dag 

um stjórnmálakonurnar og stjórnmálakarlana er kynjuð. Þannig birtist karlmennskan 

meðal annars í formi hetjunnar, sem er sú mynd sem dregin er upp af 

stjórnmálakörlunum. Hinar ýmsu leiðandi ímyndir kvenleikans eru hins vegar dregnar upp 

í umfjölluninni um stjórnmálakonurnar eins og móðirin, fegurðardísin, heimsborgarinn, 

auðmjúka kvenhetjan, listamaðurinn og hin órólega. 
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Formáli  

Þetta er 12 eininga lokaverkefni í stjórnmálafræði til 120 eininga (ECTS) (viðskiptafræði til 

60 eininga), unnið undir leiðsögn Gyðu Margrétar Pétursdóttur við Stjórnmálafræðideild 

til útskriftar á þessu misseri. Gyðu þakka ég ómetanlega leiðsögn og fyrir að missa ekki 

trúnna á mér og verkefninu. Fjölskyldunni minni og vinum þakka ég allan stuðninginn, 

einstaka þolinmæði, hvatningu og trú á mér í gegnum námið og tileinka ég verkefnið 

börnunum mínum Nínu og Nonna. Haraldur Bjarnason, Hreindís Ylva og Andri Reyr fá 

bestu þakkir fyrir prófarkalestur og yfirferð.  
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1 Inngangur 
Kynjakerfið er stór hluti af okkar daglega lífi og innan þess þrífast hugmyndir um kvenleika 

og karlmennsku. Þessar hugmyndir gera það að verkum að ákveðnar væntingar eru gerðar 

til karla annars vegar og kvenna hins vegar. Væntingar sem upphefja annað kynið, karla, 

og veita þeim forskot á hinum ýmsu sviðum samfélagsins og mynda þannig ákveðin 

valdatengsl milli kynjanna. Öðru máli gegnir um konur, en sökum kynjakerfisins eru þær 

útilokaðar frá sömu tækifærum og karlar og hafa í gegnum tíðina þurft að mæta hinum 

ýmsu hindrunum til að fá sömu réttindi og þeir, og enn hefur því markmiði ekki verið náð 

að fullu (Walby 1990, 200-201). Konur eru til að mynda enn í miklum minnihluta á sviði 

stjórnmála þrátt fyrir áhuga og eldmóð. Þurfa þær almennt að hafa meira fyrir velgengni 

á því sviði eins og flestum öðrum sviðum samfélagsins (Þorgerður Einarsdóttir og 

Guðbjörg Lilja Hjartardóttir 2009, 7-8, 12-13). Ein af þeim hindrunum sem konur þurfa að 

horfast í augu við er umfjöllun fjölmiðla um konur. Fjölmiðlar eru oft kallaðir „fjórða 

valdið“ og bera mikla ábyrgð þegar kemur að upplýsingagjöf og mótun skoðana fólksins í 

samfélaginu. Fjölmiðlar eiga stóran þátt í að viðhalda kynjakerfinu og halda uppi 

staðalmyndum kynjanna með ólíkri fjölmiðlaumfjöllun eftir því af hvaða kyni 

viðfangsefnið er (Valgerður Jóhannsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir 2015, 211-212). 

Vorið 2018 var ég stödd á skrifstofu Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs (VG), 

þar sem ég var í framboði fyrir hreyfinguna í komandi borgarstjórnarkosningum. 

Kosningastýra Lífar Magneudóttur, oddvita VG, fékk þá skilaboð frá einum 

umsjónarmanna sjónvarpsþáttarins Ísland í dag en miðillinn var að fjalla um 

frambjóðendur í borgarstjórnarkosningunum og röðin var komin að Líf. 

Fjölmiðlamaðurinn vildi fá að koma heim til Lífar að morgni dags og fylgjast með henni 

taka börnin sín til fyrir daginn. Í fyrstu fannst mér ekkert athugavert við það. Það væri 

algengt að sjá slíka umfjöllun í fjölmiðlum og ekkert út á það að setja. Eða hvað? Viðbrögð 

kosningastýrunnar voru önnur. Karlkyns mótherjar Lífar virtust hafa fengið annars konar 

umfjöllun. Þeir voru ekki að taka til börnin að morgni dags heldur virtist sjónum frekar 

beint að þeim málefnum sem þeir beittu sér fyrir. Ljósi var varpað á feril þeirra, leik og 

störf og vinir og vandamenn spurðir út í hina ýmsu þætti í fari viðkomandi. Af hverju ætti 

Líf að fá umfjöllun af allt öðru tagi. Þá áttaði ég mig. Gat verið að ég væri orðin svo vön 

kynjaðri fjölmiðlaumfjöllun að ég sá ekki neitt athugavert við slíkt? Þetta augnablik á 

skrifstofu Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs síðastliðið vor varð til þess að opna 
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augu mín og vekja áhuga minn á að kanna málið betur. Það er, hvernig umfjöllun um 

stjórnmálafólk er háttað og hvort kyn hafi áhrif þar á. Lá þá beinast við að taka fyrir 

umfjöllun Íslands í dag, þar sem það er miðillinn sem átti þátt í því að opna augu mín 

þennan umrædda dag.  

Markmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á umfjöllun fjölmiðla um konur í 

stjórnmálum annars vegar og karla í stjórnmálum hins vegar. Sex innslög í 

sjónvarpsþættinum Ísland í dag verða greind þar sem fjallað er um jafn marga einstaklinga 

í stjórnmálum, fjórar konur og tvo karla. Innslögin verða greind með verkfærum 

kynjafræðinnar eins og kynjakerfi Walby (1990), en innan þess þrífast stöðluð viðhorf 

hvað hlutverk kynjanna varðar, karlmennsku Connell (2005) og Cunningham o.fl. (2013) 

og kvenleika sem birtist í leiðandi ímyndum kvenna (Guðný Gústafsdóttir 2016). Gömlu 

úreltu viðhorfin eru ennþá rótgróin í samfélaginu þrátt fyrir hugmyndir um annað og 

kemur þar ára kynjajafnréttis (Gyða Margrét Pétursdóttir 2009) til sögunnar. 

Staðalmyndir kynjanna eru áberandi í umfjöllun  um einstaklingana sex og kvenleiki og 

karlmennska dregin fram í dagsljósið. Í þessu verkefni verður sýnt fram á hvernig 

kynjakerfið, kvenleiki, karlmennska og ára kynjajafnréttis koma fram í umfjölluninni. 

Rannsóknarspurningarnar sem unnið er út frá eru tvær:  

 Með hvaða hætti er fjallað um annars vegar stjórnmálakonur og hins vegar 

stjórnmálakarla í Íslandi í dag? 

 Hvernig tengist sú umfjöllun hugmyndinni um kvenleika og karlmennsku?   

Áhersla verður lögð á innslögin um konurnar fjórar og þá umfjöllun sem konur fá í 

fjölmiðlum. Innslögin um karlana tvo eru síðan mikilvæg til samanburðar þar sem 

karlmennska og kvenleiki verða til í tengslum við hvort annað, þar sem karlmennska er 

andstæða kvenleika og öfugt. Doktorsritgerð Guðnýjar Gústafsdóttur (2016) er að miklu 

leyti höfð til hliðsjónar við gerð þessa verkefnis, en í henni greinir Guðný tímarit frá 

árunum 1980-2000 út frá kynjuðum sjónarmiðum og hugmyndum um kvenleika. Þar 

hefur Guðný komist að niðurstöðu um hinar leiðandi ímyndir kvenna sem fjölmiðlar slá 

upp í glanstímaritum og öðrum miðlum. Sömu leiðandi ímyndir kvenna má finna í 

umfjölluninni um konurnar fjórar sem um ræðir hér. Í umfjölluninni um karlana birtast 

staðalmyndir karlmennskunnar. Ráðandi karlmennska, viðskiptakarlmennska og hetjan 
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eru þar áberandi. Einnig verður hér til umfjöllunar ábyrgð fjölmiðla og þáttur þeirra í að 

viðhalda kynjakerfinu og saga kvenna í stjórnmálum rakin í mjög grófum dráttum til að 

varpa ljósi á ýmsar hindranir sem hafa mætt þeim og marka það samfélag sem við búum 

í enn í dag.  
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2 Fræðilegt samhengi 

Innan kynjafræða og hinsegin fræða þykir oft gagnlegt að skilja á milli annars vegar 

líffræðilegs kyns og hins vegar kyngervis. Kyngervi (e. gender) er hið félagslega mótaða 

kyn. Það er, þær væntingar sem samfélagið gerir til karla og kvenna, getu þeirra, 

áhugasviðs, klæðaburðar og svo framvegis (Hinsegin frá Ö til A Grunnurinn: Kyn og 

kyngervi).  

Kynjatvíhyggja (e. gender dualism) er undirstaða kynjakerfisins (Walby 1990) og 

gengur út frá því að það séu bara til tvö kyn, karlar og konur. Kynjatvíhyggjan gengur 

jafnframt út frá þeirri hugmynd að karlar séu „frá Mars“ og konur „frá Venus“, eins og 

hinn frægi rithöfundur og sambandsráðgjafi John Gray skrifaði um í samnefndri 

sjálfshjálparbók sinni frá árinu 1992. Kynjatvíhyggjan þrífst innan eðlishyggjunnar (e. 

essentialism), sem er kenningarrammi þar sem karlar og konur hegða sér á ákveðinn hátt 

og mismunandi hegðun þeirra kemur til af ólíku eðli þeirra. Þannig eru eiginleikar karla 

annars vegar og kvenna hins vegar óumbreytanlegir og er þetta sjónarmið oft notað til að 

réttlæta misrétti. Innan tvíhyggjunnar (e. dualism) þrífast andstæðupör í tilverunni eins 

og kalt og heitt, skynsemi og tilfinningar, líkami og hugur. Á sama hátt dregur 

kynjatvíhyggjan fram dæmi um andstæðupör sem eiga að sýna fram á hve ólík karlar og 

konur eru. Þannig er hugtakið karlmennska andstæða hugtaksins kvenleiki og urðu þessi 

tvö hugtök til í tengslum við hvort annað. Karlar eru viðmiðið og það sem er karllægt er 

iðulega talið æskilegra en það kvenlæga (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna 

Hjálmarsdóttir 2011, 3; Hinsegin frá Ö til A Grunnurinn: Kynjatvíhyggja; Sóley 

Stefánsdóttir 2000, 45). Gyða Margrét Pétursdóttir (2011) kemur inn á þetta í sambandi 

við velgengni í námi: 

Drengir sem nutu velgengni í skólanámi voru taldir snillingar en stelpur með háar 
einkunnir voru sagðar samviskusamar og duglegar. Samviskusemi tengist því 
undirgefni og kvenleika. Hugmyndir okkar um hæfileika, greind og hæfni virðast 
samofnar hugmyndum um karlmennsku (Gyða Margrét Pétursdóttir 2011, 65). 

Mótunarhyggja (e. constructivism) er andstæða eðlishyggjunnar og hafnar þannig 

hugmyndum um eðli kynjanna. Mótunarhyggjan á meira við í nútímanum en þó yfirsést 

henni að skoða kven- og karlhlutverkin út frá þeim valdatengslum sem þau hvíla á, þar 

sem hið kvenlæga er undirskipað hinu karllæga (Þorgerður Einarsdóttir 2006, 449-450; 

Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir 2011, 3). Samkvæmt mótunarhyggjunni 
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eru karlmennska og kvenleiki mótuð- og haldið við af samfélagslegum stofnunum, eins og 

fjölskyldu, trú, menntakerfinu, ríkinu og fjölmiðlum.   

2.1 Karlmennska 

Ástralski félagsfræðingurinn Raewyn Connell (2005) setti fram og skilgreindi hugtakið 

karlmennska árið 1982. Hugtakið á rætur sínar að rekja í vestræna menningu um 100 ár 

aftur í tímann og gefur til kynna ákveðin einkenni sem sérstaklega eru kennd við 

karlmenn. Einkennin eru þó hvorki af líkamlegum toga né tengd við ákveðinn 

persónuleika, eins og eðlishyggjukenningar gera ráð fyrir. Karlmennska heyrir undir 

mótunarhyggjuna, þar sem hún er félagslega mótuð og tekur mið af samfélagslegum 

aðstæðum hverju sinni (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir 2011, 3; 

Connell 2005, 67-68). Samkvæmt Connell (2005) er karlmennska flókið fyrirbæri og hvorki 

klippt né skorin. Connell setur fram fjórar tegundir af karlmennsku, sem fræðilegan grunn 

til að byggja á, og leggur áherslu á að til að skilja eðli þeirra þurfi að rannsaka þær í 

samhengi við hverja aðra. Þetta eru ráðandi karlmennska (e. hegemonic masculinity), 

víkjandi karlmennska (e. subordinate masculinity), samsektarkarlmennska (e. complicit 

masculinity) og jaðarsett karlmennska (e. marginalized masculinity), sem er ein tegund 

víkjandi karlmennsku. Eins er mikilvægt að aðrir þættir, eins og kynþáttur og stétt, séu 

tekin með í myndina og hafa þarf í huga valdatengsl milli karla  (Connell 2005, 76).  

Connell byggir hugmynd sína um ráðandi karlmennsku á stéttagreiningu Antonio 

Gramsci, þar sem áhersla er lögð á menningu yfirstéttarinnar. Ráðandi karlmennska 

samanstendur af mörgum þáttum sem eru einkennandi fyrir feðraveldið eða kynjakerfið. 

Það er, yfirráð karla og undirskipun kvenna (og annarra tegunda af karlmennsku). Ráðandi 

karlmennska er fyrst og fremst árangursríkt tilkall til valds og kemur sérstaklega fram í 

tengslum stofnanavalds við ákveðin menningarleg gildi. Þannig varpa efstu lög viðskipta 

og stofnana líkt og stjórnvalda, lögreglu og hersins, ákveðinni mynd á ráðandi 

karlmennsku. Þeirri staðalmynd, sem höfð er uppi um þessa tegund karlmennsku, er oftar 

en ekki slegið upp í kvikmyndum um farsæla viðskiptajöfra sem hafa allt í hendi sér; 

auðæfi og völd. Þetta er sú karlmennska sem flestir karlar miða sig við, þrátt fyrir að karlar 

falli ekki allir undir viðmið hennar. Connell leggur þó áherslu á að ráðandi karlmennska 

verði til í ákveðnu samfélagslegu samhengi og að dagar hennar geti liðið undir lok ef aðrar 

tegundir karlmennsku koma fram og bjóða henni birginn (Connell 2005, 77). Cunningham 
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o.fl. (2013) gera örlítinn greinamun á ráðandi karlmennsku (e. hegemonic masculinity) og 

ríkjandi karlmennsku (e. dominant masculinity) en saman falla þessar tegundir 

karlmennsku undir hugtakið karlmennskuauðmagn (e. masculinity capital) (Cunningham 

o.fl. 2013, 502).  

Inni á sviði ráðandi karlmennsku, þar sem félagsleg yfirráð eru allt umlykjandi, bendir 

Connell (2005) á valdatengsl eða stigveldi (e. hierarchical relationship) milli karla þar sem 

víkjandi karlmennska er undirskipuð ráðandi karlmennsku. Í hinum vestræna heimi lúta 

þessi valdatengsl sérstaklega að yfirráðum gagnkynhneigðra karla og undirskipun 

samkynhneigðra karla. Þá er kvengerving (e. emasculation) algeng til að draga úr 

karlmennskuauðmagni samkynhneigðra karla og karla sem tilheyra annarri víkjandi 

karlmennsku. Það er, vísað er í konur/kvenlæga þætti með niðrandi orðum og fordómum 

almennt (Connell 2005, 78-79; Cunningham o.fl. 2013, 502-503). Jaðarsett karlmennska 

er ein tegund víkjandi karlmennsku og á við um karla sem mæta fordómum eða eru 

útilokaðir á grundvelli kynþáttar og stéttar. Jaðarsett karlmennska verður til í tengslum 

við ráðandi karlmennsku innan ólíkra hópa (Connell 2005, 80-81).  

Þrátt fyrir að einungis lítill hluti karla heyri undir ráðandi karlmennsku og komi með 

beinum hætti að valdatengslum kynjanna, hagnast flestir karlar af yfirráðum karla og 

undirskipun kvenna almennt. Í þessu samhengi bendir Connell (2005) á 

samsektarkarlmennsku. Hér er átt við karla sem eru ekki tilbúnir að halda uppi 

kynjakerfinu en styðja það engu að síður með stuðningi við ráðandi karlmennsku. Línan 

er oft ansi þunn þarna á milli og undir samsektarkarlmennsku má finna óljósari tegundir 

af valdatengslum við konur. Connell (2005) bendir einnig á að margir karlar, sem hagnast 

óbeint af kynjakerfinu og undirskipun kvenna, eigi í góðu sambandi við konurnar í sínu lífi 

og styðji femínísk málefni (Connell 2005, 79-80).  

Cunningham o.fl. (2013) skilgreina hetjuna (e. heroism) sem tegund karlmennsku sem 

heyrir undir ráðandi karlmennsku. Karlar eru gerðir að hetjum til að auka við 

karlmennskuauðmagn þeirra. Hetjan ásamt þjóðernishyggjunni (e. nationalism) er sú 

birtingarmynd karlmennskunnar sem einkenndi innrás Bandaríkjamanna í Írak í kjölfar 

hryðjuverkaárásanna 11. september árið 2001. Orðræðan sem stjórnvöld í 

Bandaríkjunum höfði uppi um kúgun kvenna í Mið-Austurlöndum fékk almenning til að 
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styðja við innrásina, sem var að miklu leyti gerð undir því yfirskyni að bjarga konunum þar 

ytra (Cunningham o.fl. 2013, 500).  

Í hnattvæddum heimi viðskipta þykja kvenlegir eiginleikar, eins og aðlögunarhæfni, 

eftirsóknarverðir. Í þessum heimi verður til viðskiptakarlmennska (e. transnational 

business masculinity) en einkenni hennar eru rakin til óöryggis og kvíða sem háttsettir 

karlar í viðskiptaheiminum upplifa samhliða breyttum áherslum og kröfum. Þetta veldur 

óöryggi og kvíða sem karlarnir reyna að vinna gegn með því að stjórna líkama sínum og 

tilfinningum eins og fyrirtæki (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir 2011, 6). 

2.2 Kvenleiki 

Kvenleikinn er undirskipuð andstaða karlmennskunnar og mótaður af stofnunum 

samfélagsins, þar á meðal fjölmiðlum, líkt og karlmennskan. Til að setja aðstæður 

nútímakvenna í samhengi styðst breski félagsfræðingurinn Sylvia Walby (1990) að mestu 

leyti við femínísk fræði og má þar finna róttækan femínisma (e. radical feminism). 

Róttækur femínismi beinir sjónum sínum að kynjuðu kerfi þar sem konum er mismunað 

einungis á grundvelli kyns. Þar hafa karlar yfirráð yfir konum og hagur þeirra vænkast við 

kerfisbundna undirskipun kvenna. Þetta kynjaða kerfi hefur yfirleitt verið þýtt á íslensku 

sem feðraveldi (e. patriarchy). Þorgerður Einarsdóttir (2006) þýðir orðið patriarchy sem 

kynjakerfi og verður það heiti notað í þessu verkefni þar sem það þykir ná vel utan um 

málefnið sem hér er til umfjöllunar.  

Walby skilgreinir kynjakerfið sem félagslega mótað kerfi sem byggi á því að karlar ráði 

yfir-, kúgi og notfæri sér konur. Hún leggur sérstaka áherslu á að kynjakerfið sé félagslega 

mótað þar sem líffræðilegir þættir komi þar hvergi við sögu og ekki hægt að segja að allir 

karlar séu yfirráðandi í krafti kyns síns eða allar konur undirskipaðar eingöngu á grundvelli 

kyns síns (Walby 1990, 20). Walby skilgreinir kynjakerfið sem kynjakerfi á einkasviðinu (e. 

private patriarchy) og kynjakerfi á opinbera sviðinu (e. public patriarchy). Karlarnir voru 

fyrirvinnurnar og fyrirmyndastarfsmaðurinn (e. ideal worker) var (hvítur) karlmaður. 

Konurnar voru heimavinnandi og útilokaðar frá opinbera sviðinu, en þær höfðu hvorki 

borgaraleg né pólitísk réttindi. Með tilkomu aukinnar atvinnuþátttöku kvenna hefur 

kynjakerfið þróast frá því að vera ríkjandi á einkasviðinu yfir í að vera ríkjandi á opinbera 

sviðinu. Það er, yfirráð karla eiga sér meira stað á opinbera sviðinu en á einkasviðinu í dag. 

Hugmyndir um hinn fullkomna starfsmann hafa lítið breyst og þrátt fyrir aukið aðgengi 
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kvenna að opinbera sviðinu ríkir þar aðskilnaðarstefna milli kynjanna. Þar eru konur 

undirskipaðar og fá ekki sömu tækifæri og karlar (Þorgerður Einarsdóttir 2006, 445-446; 

Walby 1990, 23-24).  

Samkvæmt Walby (1990) er kynjakerfinu haldið uppi af sex meginsviðum: 

Atvinnulífi/vinnumarkaði, fjölskyldu, menningu, kynverund, ofbeldi og ríkinu. Öll sviðin 

eru sjálfstæð en skarast þó eða tengjast á vissan hátt, ýta undir- eða draga úr hvoru öðru 

og misjafnt hvaða svið er mest ríkjandi hverju sinni. Aðrir þættir og valdakerfi, eins og 

stéttaskipting og kynþáttakúgun, spila einnig inn í og því ekki hægt að tala bara um eina 

uppsprettu valds eða eina ástæðu fyrir undirskipun kvenna (Walby 1990, 20; Þorgerður 

Einarsdóttir 2006, 446).  

Í doktorsverkefni sínu gerir Guðný Gústafsdóttir (2016) greiningu á umfjöllun um 

konur í tímaritum á árunum 1980-2000. Í verkefninu hefur Guðný  tekið saman þemu sem 

hún greinir út frá umfjölluninni og komist að niðurstöðu um hinar leiðandi ímyndir kvenna 

(e. leading images). Hér á eftir verður rýnt í þær leiðandi ímyndir kvenna sem birtast í 

umfjöllun Íslands í dag um stjórnmálakonurnar fjórar; móðurina (e. the mother), 

stjórnmálamanninn (e. the politician), heimsborgarann (e. the cosmopolitan), 

listamanninn (e. the artista), fegurðardísina (e. the beauty), auðmjúku kvenhetjuna (e. 

the humble heroine) og hina óstýrilátu (e. the unruly). Eðli málsins samkvæmt verður 

áhersla lögð á umfjöllunina um stjórnmálamanninn. Fleiri fræðum og sjónarhornum 

verður fléttað saman við umfjöllunina um hinar leiðandi ímyndir Guðnýjar til að styðja 

enn frekar við þá umfjöllun. Vert er að taka fram að í einni og sömu konunni geta birtst 

ólíkar leiðandi ímyndir kvenna.   

Móðirin er hlutverk sem hefur fylgt konunni alla tíð og löngum verið álitið hennar 

helsta hlutverk í lífinu. Áherslurnar hafa verið misjafnar í gegnum tíðina og þættir eins og 

samfélagsgerð spila þar inn í en öllum fræðum ber saman um að móðirin sé ómissandi í 

samfélaginu. Hún er máttarstólpi og miðpunktur þjóðernislegs samfélags og trúarlegra 

gilda. Hvítar, vel stæðar miðstéttarkonur voru löngum taldar ákjósanlegastar sem 

„mæður þjóðarinnar“ og á Íslandi uppfylla flestar konur þær kröfur, sökum einsleitni 

þjóðarinnar (Guðný Gústafsdóttir 2016, 109-119). Móðurhlutverkið hefur í sögu Íslands 

verið álitið eitt af máttarstólpum samfélagsins og mikil áhersla lögð á það sem 

sameiningartákn kvenna. Þetta sameiningartákn olli þó togstreitu innan 
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kvennabaráttunnar á tímum femíniskra bylgja sem lögðu áherslu á réttindi kvenna til 

atvinnuþátttöku í kringum 1980. Áhersla var lögð á að konur fengju val á milli þess að vera 

útivinnandi og heimavinnandi. Dæmi eru þó um að þeim konum, sem völdu að vera 

heimavinnandi húsmæður, hafi fundist þær vera orðnar blettur á kvennabaráttunni og 

litnar hornauga af þeim konum sem börðust hvað mest fyrir atvinnuþátttöku kvenna 

(Guðný Gústafsdóttir 2016, 110-112). Í kjölfarið breyttist hugmyndin um hið „venjulega“ 

fjölskylduform og þótti eðlilegra með tímanum að konur væru útivinnandi ásamt því að 

hugsa um börn og heimili og þykir enn í dag. Móðurhlutverkið er það ríkjandi í menningu 

okkar að ekkert þykir eðlilegra en að konur og þá helst gagnkynhneigðar giftar konur verði 

mæður og byrja margar konur að hugsa um móðurhlutverkið á unga aldri. Hugmyndin um 

að konur ættu val var því í raun bara tálsýn þar sem samfélagsleg viðmið höfðu svo mikið 

að segja og hafa enn (Guðný Gústafsdóttir 2016, 110-120).  

Í áranna rás hafa störf kvenna verið metin minna að verðleikum en störf karla. Gyða 

Margrét Pétursdóttir (2009) fjallar um þetta í doktorsverkefni sínu. Karlmaðurinn var 

fyrirvinna heimilisins og sá oftar en ekki um fjármál þess á meðan konan var 

heimavinnandi húsmóðir og bar ábyrgð á börnum og heimili, starf sem hún fékk engin 

laun fyrir. Þessi kynjaða verkaskipting innan veggja heimilisins hefur mótað 

starfsumhverfi kynjanna á opinberum vettvangi og eru svokölluð kvennastörf metin 

minna að verðleikum en störf sem karlar sækja meira í. Kvennastörf bjóða upp á minni 

sveigjanleika en karlastörf, þrátt fyrir þá staðreynd að konur sjái að mestu leyti um börn 

og heimili, og kynjaðar væntingar gera það að verkum að karlar nýta sér sveigjanleika í 

starfi aðeins að litlu leyti til að sinna fjölskyldu og heimili. Þessi verkaskipting kynjanna 

hefur áhrif á valdatengsl (e. gender relations) milli þeirra bæði innan veggja heimilisins 

sem og utan þeirra. Þannig eru bæði karlar og konur innan áru kynjajafnréttis þar sem 

karlar lifa í þeirri trú að þeir taki í raun jafn mikinn þátt í umönnun barna og 

heimilisstörfum og konur. Á meðan varpa konur fram þeirri ímynd að þær búi við frelsi 

einstaklingsins sem tekur sínar ákvarðanir á jöfnum grundvelli þegar raunin er allt önnur. 

Þannig er völdum karla viðhaldið með stuðningi kvenna þar sem aðgengi þeirra að 

félagslegum og fjárhagslegum völdum eru takmörkuð, bæði á opinberu sviði og í 

einkalífinu (Gyða Margrét Pétursdóttir 2009, 109, 127, 209, 266-267). Samfélagið allt lifir 

og hrærist innan áru kynjajafnréttisins. Ísland hefur ákveðið orðspor sem jafnréttisparadís 

og trónir efst á ýmsum listum sem mæla hagsæld, velferð og  jafnrétti í heiminum. Það er 
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meðal annars vegna þessa orðspors sem við tölum um að hér séu allir jafnir og hér sé best 

að búa (World Economic Forum 2018, 8, 10 og 121). Engu að síður viðgengst hér 

launamunur kynjanna, kynbundið ofbeldi, kynjuð störf og aðrir þættir sem styðja við 

kynjakerfið (Birgir Olgeirsson 2017; Þorgerður Anna Gunnarsdóttir 2018).   

Stjórnmálamaðurinn er önnur ímynd sem Guðný (2016) fjallar um í doktorsverkefninu 

sínu. Þar talar hún um þrjár gerðir kvenna í stjórnmálum; hin pólitískt meðvitaða kona, 

pólitíski aðgerðasinninn og atvinnustjórnmálamaðurinn. Ráðandi staðalímynd  

stjórnmálamannsins er hvítur, gagnkynhneigður karlmaður sem tilheyrir miðstétt 

samfélagsins. Á tímum sjálfstæðisbaráttu Íslands kom dæmigerði íslenski 

stjórnmálamaðurinn fram á sjónarsviðið hér á landi og passaði fullkomlega inn í 

staðalímyndina. Upp frá því var pólitíska hlutverkið kennt við hin karllægu gildi og átti 

stóran þátt í útilokun kvenna frá pólitíska sviðinu (Guðný Gústafsdóttir 2016, 120). Ef 

skoðuð er kosningahegðun karla og kvenna má sjá að Sjálfstæðisflokkurinn hefur fest sig 

í sessi hér á landi sem rótgróinn fulltrúi sjálfstæðis, einstaklingsfrelsis og frjálshyggju. 

Ákveðin karllæg viðmið eru tengd við flokkinn og hefur hann verið þekktur fyrir að hygla 

körlum á kostnað kvenna en þrátt fyrir það hefur hann löngum notið fylgis kvenna ekki 

síður en karla (Guðný Gústafsdóttir 2016, 126). Rannsókn sem gerð var meðal kjósenda í 

Finnlandi sýnir að einstaklingar sem hallast að stjórnmálaflokkum á vinstri væng 

stjórnmálanna hafa meiri tilhneigingu til að kjósa konur almennt heldur en einstaklingar 

sem hallast að stjórnmálaflokkum á hægri vængnum. Á þetta bæði við um karla og konur. 

Talið er að sú hugmyndafræði, sem einstaklingar aðhyllast, sé ástæðan fyrir þessu, þó að 

aðrir þættir geti einnig spilað inn í hjá minni flokkunum. Þannig eru bæði karlar og konur, 

sem aðhyllast hugmyndafræði sem byggir á jöfnuði, líklegri til að kjósa konur en karlar og 

konur sem aðhyllast ekki sömu hugmyndafræði (Holli og Wass 2010, 623; Þorgerður 

Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir 2009, 15).  

Eftir því sem karlkyns stjórnmálmenn komust ofar í metorðastiganum og öðluðust 

meiri völd fjarlægðust þeir almenning meira. Þeir bældu niður ímynd sína og karakter 

þeirra umbreyttist. Þannig varð gjáin stærri milli stjórnmálamanna og almennings. Ímynd 

hins dæmigerða stjórnmálamanns var haldið á lofti í nafni hefða og gamalla gilda og 

enginn véfengdi hana þar til kvennabaráttan ávarpaði þessa úreltu ímynd. Í kjölfarið hófst 

uppbygging nýrra sjónarmiða í takti við tíðarandann. Ný ímynd innan stjórnmálanna fór 
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að taka á sig mynd og mæta þeirri fyrri – hinn nútíma kvenkyns stjórnmálamaður (Guðný 

Gústafsdóttir 2016, 122-123). Á tímum kvennabaráttunnar og stofnunar Kvennalistans 

tókust á tveir kenningarammar á jaðri hins pólitíska sviðs; femínísk fræði og 

hugmyndafræðin um frjálslynda einstaklingshyggju. Femínísk fræði, sem áttu meira við 

hugmyndafræði vinstri flokka, lögðu áherslu á pólitísk réttindi og samstöðu kvenna og var 

Kvennalistinn stofnaður á gildum slíkra fræða. Frjálslynda einstaklingshyggjan átti meira 

við hugmyndafræði hægri flokka og lagði áherslu á frelsi einstaklingsins eða karlmannsins 

í þessu samhengi. Konur á vinstri væng stjórnmálanna litu svo á að með stofnun 

Kvennalistans væri verið að taka atkvæði frá þeim á meðan konur á hægri væng 

stjórnmálanna lögðu áherslu á að einstaklingsfrelsið væri ofar kvennasamstöðu (Guðný 

Gústafsdóttir 2016, 123-125; Kristín Jónsdóttir 2007, 22-23, 48-49). Fordómar í garð 

femínisma hafa verið uppi síðan hann varð til og staðalmyndinni um reiða og bitra 

kvenkyns femínistann hefur verið haldið uppi til að varpa ljósi á það hve óhæfur borgari 

hann er. Til að aðskilja sig frá þessari hugmyndafræði og komast inn á pólitíska sviðið 

þurftu kvenkyns stjórnmálamenn að tileinka sér flokkapólitík og þau karllægu gildi sem 

fylgdu henni. Á sama tíma þurftu þær að gefa af sér kvenleika og þokka á kostnað 

femíniskra gilda. Þær þurftu einnig að leggja mun harðar að sér en karlkyns 

stjórnmálamenn til að tekið yrði mark á þeim í heimi stjórnmálanna en oftar en ekki var 

þeim þó áfram haldið á pólitíska jaðrinum (Guðný Gústafsdóttir 2016, 129-130, 134). 

„Kynjun (e. gendered) er menningarlegt hugtak yfir þau einkenni sem við ætlum eða 

tileinkum fólki eða fyrirbærum út frá menningarlegum væntingum um kvenleika og 

karlmennsku.“ (Guðný Guðbjörnsdóttir 2006, 425). Guðný Guðbjörnsdóttir (2006) fjallar 

um leiðtogahugtakið og þá orðræðu sem viðhöfð er um karlkyns leiðtoga annars vegar og 

kvenkyns leiðtoga hins vegar. Kjörþokki (e. charisma) er hugtak sem sett var fram af 

Weber og lýsir því hvernig nær yfirnáttúruleg ráðandi persónueinkenni, sem fela í sér að 

vera ríkjandi (e. dominant), hafa þau áhrif að fólk fylgir ákveðnum einstaklingum og 

viðurkennir sem leiðtoga sinn. Fáir búa þó yfir slíkum persónutöfrum (Guðný 

Guðbjörnsdóttir 2006, 426). Hugtakið leiðtogi hefur verið skilgreint á marga vegu og hefur 

ýmsum kenningarlegum sjónarhornum verið beitt á það. Til eru um 65 mismunandi 

flokkunarkerfi til að ná utan um hugtakið, þar sem áhersla er lögð á ýmsa þætti eins og 

einstaklingseinkenni, hegðunarmynstur og færni. Undir einstaklingseinkenni falla meðal 

annars greind, sjálfsöryggi, ákveðni og traust á meðan tæknileg færni, samskiptafærni og 
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stjórnunarstílar eru meðal þeirra þátta sem falla undir færnisþætti. Þannig hefur hugtakið 

verið skilgreint út frá persónuleika, valdatengslum, færni eða þekkingu sem leiðtogi býr 

yfir sem og getu til að hvetja, hafa áhrif og byggja upp traust meðal félaga. Það er, 

hugtakið hefur verið skilgreint út frá einkennum og færni sem eignuð hafa verið hinu 

karllæga fremur en hinu kvenlæga. Þar af leiðandi er hugtakið leiðtogi kynjað og ólíkar 

væntingar uppi til kynjanna þegar um einstaklinga í áhrifastöðum er að ræða (Guðný 

Guðbjörnsdóttir 2006, 425-426 og 431). Leiðtogar verða að hafa sterka sjálfsmynd og eru 

kynímyndin og kynþokkinn mikilvægur hluti af sjálfsmynd þeirra. Þannig eru völd og 

kynþokki nátengd og geta karlar frekar nýtt sér þau tengsl en konur. Konur þurfa að 

afneita kynferði sínu og kynþokka til að forðast vanvirðingu, áreitni eða misnotkun. En til 

þess að konur geti staðið jafnfætis körlum, sem sterkir leiðtogar, mega þær ekki afneita 

kvenleika sínum, kynferði og kynþokka því þá grafa þær undan trúverðugleika sínum sem 

leiðtogar (Guðný Guðbjörnsdóttir 2006, 426-427). Ólíkar væntingar til- og upplifun á 

kvenkyns- og karlkynsstjórnendum eru í takti við eðlishyggjuna þar sem hið karllæga er 

ráðandi og hið kvenlæga er undirskipað. Þar af leiðir að margar konur í áhrifastöðum 

gangast við karllægum staðalmyndum um leiðtoga í stað þess að nýta kynferði sitt til 

valdeflingar (Guðný Guðbjörnsdóttir 2006, 431). 

Fjöldi kvenna, sem brautskrást úr háskólanámi, endurspeglast ekki í fjölda kvenna í 

áhrifastöðum í samfélaginu. Þar á meðal er svið stjórnmálanna en þar hafa konur ávallt 

verið í minnihluta hvort sem um sveitarstjórnarmál eða Alþingi er að ræða. Í umræðunni 

um hvers vegna konur sækja ekki í stjórnunar- og áhrifastöður líkt og karlar hefur mikið 

verið talað um skort kvenna á sjálfstrausti og áhuga á að gefa kost á sér, að konur hafi sig 

ekki í frammi líkt og karlar (Þorgerður Einarsdóttir 2005, 306). Raunin er þó ekki sú, að 

minnsta kosti ekki hér á landi. Hér hafa konur margsýnt að þær hafi bæði áhuga og 

metnað í að stíga á svið stjórnmála og gegna áhrifamiklum stöðum og yfirleitt eru fleiri 

konur meðal frambjóðenda en kjörinna fulltrúa (Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja 

Hjartardóttir 2009, 12-13). Ingibjörg H. Bjarnason var fyrsta konan til að vera kjörin til 

Alþingis og var það í landskjöri árið 1922. Fyrsta konan til að vera kosin í almennum 

alþingiskosningum var Guðrún Lárusdóttir og var það árið 1934. Hafði hún áður verið 

kjörin í landskjöri árið 1930. Það var svo ekki fyrr en árið 1956 að konur voru komnar til 

að vera á þingi en síðan þá hefur kona setið á þingi á hverju kjörtímabili. Hlutfall kvenna 

á Alþingi jókst svo með tilkomu Kvennalistans á 8. áratugnum en þó hafa konur alltaf verið 
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í minnihluta á Alþingi og er hlutfall þeirra í dag  einungis 38% eða 24 konur (Alþingi Konur 

á Alþingi; Sunna Valgerðardóttir 2018). Konur eru þó ekki bara í minnihluta á Alþingi 

heldur einnig í ríkisstjórn og æðstu stöðum sveitarfélaganna (bæjarstjórar og 

sveitarstjórar). Frá árinu 1908 hafa 22 einstaklingar gegnt embætti borgarstjóra í 

Reykjavík. Fyrsta konan til að gegna embættinu var Auður Auðuns og var hún settur 

borgarstjóri árið 1959 ásamt Geir Hallgrímssyni. Síðan þá hafa einungis þrjár konur gegnt 

sama embætti (1994-2003, 2004-2006 og 2008-2010) (Reykjavík Borgarstjórar í Reykjavík 

frá upphafi). Í dag er hlutfall kvenna á sviði stjórnmála á Íslandi almennt, að 

forsetaembættinu meðtöldu, einungis um 35% á móti 65% hlutfalli karla, sjá mynd 1 

(Sunna Valgerðardóttir 2018).  

 

Mynd 1. Hlutfall karla og kvenna í æðstu stöðum á sviði stjórnmála á Íslandi. 

 

Heimsborgarinn er þriðja ímyndin sem Guðný Gústafsdóttir (2016) fjallar um í 

doktorsverkefni sínu. Heimsborgarinn er spennandi, glæsilegur og veraldarvanur 

einstaklingur sem tengdur er við ferðalög og blöndu af ólíkum menningarheimum. 

Kvenkyns heimsborgarinn ber sig vel, á fallegt heimili og fallega veraldlega hluti, kemur 

yfirleitt úr vel stæðri fjölskyldu (eða giftist inn í slíka), er vel tengd við umheiminn og hefur 

allt til brunns að bera. Fegurð, ásamt móðurhlutverkinu, hefur löngum skilgreint kvenleika 

í hinum vestræna heimi. Oftar en ekki má sjá í umræðum um fallegar konur skírskotun til 

kyntákna fyrri tíma líkt og Gretu Garbo (Guðný Gústafsdóttir 2016, 135-138, 143). Fegurð 

spilar því þýðingarmikið hlutverk í lífi kvenkyns heimsborgarans og byggir hún ímynd sína 
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á fegurðarstöðlum og gildum fyrri tíma. Vilji hún viðhalda veraldlegri stöðu sinni er 

mikilvægt að hirða vel um bæði húð og hár og alfarið á hennar ábyrgð að viðhalda 

fegurðinni og kvenleikanum. Staða kvenkyns heimsborgarans er tilkomin vegna útlits 

hennar, hjónabands og tengingar við umheiminn og á sama tíma stendur hún höllum fæti 

þar sem kyn hennar takmarkar aðgengi og möguleika á völdum (Guðný Gústafsdóttir 

2016, 143-145). Þannig fær kvenkyns heimsborgarinn ekki sama aðgang að tækifærum og 

völdum líkt og karlkyns heimsborgarinn þrátt fyrir mikilfengleika sinn (Guðný 

Gústafsdóttir 2016, 140). Þetta kemur líka fram í einkalífi og samböndum kvenkyns 

heimsborgarans og staða hennar í þjóðfélaginu og velgengni er oftar en ekki eignuð 

karlmanninum í lífi hennar. Jafnrétti kynjanna er sjónarspil sem sett er fram ekki síður 

konunnar vegna og blekkingin um jafnrétti er eins mótuð í hana og samfélagið allt (Guðný 

Gústafsdóttir 2016, 142-143). Þar kemur ára kynjajafnréttis aftur til sögunnar en innan 

hennar lifa karlar og konur í þeirri blekkingu að jafnrétti kynjanna sé náð. Þó bendir 

ýmislegt til að svo sé ekki eins og óútskýrður launamunur kynjanna og ólík hlutverk þeirra 

bæði innan veggja heimilisins sem og utan þess (Gyða Margrét Pétursdóttir 2009).  

Listamaðurinn birtist í ýmsum myndum í greiningu Guðnýjar Gústafsdóttur (2016) og 

ein þeirra er leikkonan (e. female actress). Þar kemur fram að konur séu í miklum 

minnihluta þegar kemur að gamanleik samanborið við karla. Grín og gamanleikur (e. 

comedy) er mikilvægt tæki í heimi leiklistarinnar og gerir jaðarsettum hópum í 

samfélagsinu kleift að synda á móti straumnum. Þannig hefur gamanleikur mikil áhrif á 

mótun samfélagsins og hefur í för með sér mikil völd. Karlmenn hafa verið ráðandi á sviði 

gamanleiks og konur sem sækja í slíka list eru taldar ógn við stöðu karla og þær venjur 

sem viðhafast í samfélaginu um samskipti og stöðu kynjanna (Guðný Gústafsdóttir 2016, 

169).  

Fegurðardísin á ekki eingöngu við um módel eða fegurðardrottningar heldur er 

hugtakið tengt fegurð kvenna á öllum sviðum samfélagsins. Í gegnum tíðina hafa 

fegurðarstaðlar endurspeglast af þeim konum samfélagsins sem þykja fallegar og 

umræðan um kvenleika hefur stjórnast af útliti kvenna. Fegurð hefur sérstaklega verið 

tengd við konur sem hafa yfirhöndina í samfélaginu og eru konungbornar- og frægar 

konur dæmi um slíkt. Ýmsir fylgihlutir, eins og skartgripir og snyrtivörur, hafa löngum fylgt 

konum og sinnt því hlutverki að ramma inn- og ýta enn frekar undir kvenleika þeirra. 
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Kvenleiki og fegurð veita ákveðið forskot á pólitískum- og efnahagslegum vettvangi og 

marka menningarlega stöðu kvenna. Snyrtivöruiðnaðurinn gerir út á þetta og hefur lengi 

haldið uppi þeirri orðræðu að noti konur snyrtivörur séu þeim allir vegir færir og að þær 

megi vænta þess að hljóta ferskara útlit, betri félagslega stöðu og aukin völd (Guðný 

Gústafsdóttir 2016, 170). Femínískar kenningar um ríkisborgararétt varpa ljósi á það 

hvernig kyngervi kvenna er notað gegn þeim. Þannig eru þær hlutgerðar og undirskipaðar 

sem síðan verður til þess að dregið er úr þeim sem fullgildum borgurum samfélagsins. Því 

er krafa kvenna um atvinnuþátttöku til jafns við karla ein leið til að nálgast þetta karllæga 

svið samfélagsins og skref í átt að því að verða fullgildur borgari þess, skref í átt að 

kynjajafnrétti (Guðný Gústafsdóttir 2016, 178).    

Auðmjúka kvenhetjan á við um ýmsar konur óháð aldri, stöðu eða stétt. Í þeim 

vikublöðum sem Guðný Gústafsdóttir (2016) greindi var algengt að fjölmiðlarnir vörpuðu 

upp mynd af kvenkyns viðmælendum sínum sem ákveðnum hversdagshetjum fyrir það 

eitt að sinna daglegu starfi sínu. Konurnar komu úr ólíkum áttum og voru giftar, ógiftar, 

mæður, barnlausar og þar fram eftir götunum. Það sem þær hins vegar áttu sameiginlegt 

var einhvers konar erfið lífsreynsla, veikindi, missir eða annað sem hafði markað spor sitt 

á líf þeirra. Með opinskárri umfjöllun í vikublöðum samtímans urðu konurnar þekktar á 

landsvísu sem hetjur fyrir að komast í gegnum erfiða lífsreynslu og deila henni með 

almenningi. Þar með brutu þær upp venjuna sem viðgekkst í íslensku samfélagi, „að bera 

harm sinn í hljóði.“ (Guðný Gústafsdóttir 2016, 187-188). Flestar kvennanna kunnu ekki 

við athyglina sem þær fengu út á lífsreynslu sína, gerðu lítið úr henni og tóku fram að þær 

væru hvorki hetjur eða vorkunnar virði. Þær voru hógværar og auðmjúkar í frásögn sinni 

og sumar settu sig í hlutverk undirskipuðu konunnar sem má ekki taka pláss í 

samfélagslega rýminu. Þetta kynti enn frekar undir fjölmiðlum sem nýttu sér viðbrögð 

kvennanna og slógu orðum þeirra upp sem fyrirsögnum. Þar með stýrðu þeir umræðunni 

í ákveðna átt, sýndu fram á þær mótsagnir sem komu þar fram og sýndu svart á hvítu að 

þessar auðmjúku konur væru í raun „hetjur“ (Guðný Gústafsdóttir 2016, 188). Erfið 

lífsreynsla markaði tímamót í lífi margra kvennanna og varð til þess að þær fóru í mikla 

sjálfsskoðun sem oft leiddi til breytinga í fari þeirra. Aðrar héldu áfram sínu striki þrátt 

fyrir veikindi eða slys, enda er mikið um fordóma í samfélaginu í garð þeirra sem veikir 

eru eða hafa einhvers konar fatlanir, sérstaklega þegar konur eiga í hlut. Konurnar lögðu 

því áherslu á að leggja hart að sér og sökkva sér í vinnu eins og til að sýna fram á að ekkert 



22 

fengi á þær; „Hún er enn á kafi [í vinnu] þrátt fyrir alvarlegar hindranir sem orðið hafa á 

vegi hennar.“ (Guðný Gústafsdóttir 2016, 189 og 191). Með tímanum breyttist orðræðan 

og hetjan varð að duglegu konunni.  

Hin óstýriláta kona stríðir gegn þeirri stöðluðu ímynd sem samfélagið hefur mótað af 

konunni. Hin óstýriláta kona syndir gegn meginstraumnum, hefur sterkar skoðanir og 

gildi, gerir róttækar breytingar á lífi sínu og fer óhefðbundnar leiðir að markmiðum sínum. 

Hún reynir ekki að beygja sig undir reglur um hlutverk kynjanna heldur er hún trú sjálfri 

sér og skoðunum sínum og gerir oft í því að vera öðruvísi. Hún kemur til dyranna eins og 

hún er klædd og bregður ekki upp glansmynd af sjálfri sér eða aðstæðum sínum. Hún 

reynir að brjóta upp hversdagsleikann með fíflalátum og er oftar en ekki litin hornauga 

fyrir háttalag sem þykir ekki hæfa sannri konu. Hina óstýrilátu konu er meðal annars að 

finna meðal kvenna í viðskiptalífinu, stjórnmálakvenna og listakvenna (Guðný 

Gústafsdóttir 2016, 194-196). Tímaritin sem Guðný greindi í verkefni sínu gera í því að 

draga upp ákveðna mynd af hinni óstýrilátu konu og draga þannig úr afrekum og 

trúverðugleika hennar sem metnaðarfullri og farsælli konu. Fjölmiðlarnir benda á eitthvað 

í fari hennar sem stríðir gegn hinni stöðluðu hugmynd um konur til að undirstrika hve 

fjarri þeirri hugmynd hin óstýriláta kona í raun er. Þannig gera þeir lítið úr konunni sem er 

ánægð með störf sín með því að kalla hana „kokhrausta“. Eins gera þeir lítið úr farsælu  

móðurinni á framabrautinni með því að benda á þá staðreynd að hún sé í raun einstæð 

móðir, líkt og það sé smánarblettur á velgengni hennar (Guðný Gústafsdóttir 2016, 197-

198). Sú iðja að draga úr konum í fjölmiðlum er alls ekki ný af nálinni og með þeirri nálgun 

eiga fjölmiðlar stóran þátt í kynjaskekkju samfélagsins (Eygló Árnadóttir, Valgerður Anna 

Jóhannsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir 2010, 35).   

2.3 Hlutverk fjölmiðla 

Fjölmiðlar eru mikilvægir í nútímasamfélagi og þá ekki síst á sviði jafnréttismála. Þeir eru 

oft kallaðir „fjórða valdið“, eiga stóran þátt í að skapa ímyndir af körlum og konum og  

kynjaskekkja í fjölmiðlum er vel þekkt (Eygló Árnadóttir, Valgerður Anna Jóhannsdóttir og 

Þorgerður Einarsdóttir 2010, 35). Valgerður og Þorgerður (2015) varpa ljósi á 

birtingarmyndir kynjanna í fjölmiðlum og hvernig fjallað er um konur á öðrum vettvangi 

en karla. Þannig eru karlar í miklum meirihluta í fréttum um stjórnmál, fjármál og íþróttir 

þar sem táp og fjör og frískleiki er í fyrirrúmi. Á meðan fylla konur að mestu upp í umfjöllun 
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á slúðursíðum og eru sýnilegri í fréttum um heilbrigðismál, velferð og menntamál. Áhersla 

er lögð á umfjöllun um útlit þeirra og fatnað og þannig er dregið úr afrekum þeirra 

(Valgerður Jóhannsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir 2015, 211-212). Cunningham o.fl. 

(2013) benda einnig á þátt fjölmiðla í að viðhalda staðalmyndum karlmennskunnar, hvort 

sem það er af tilviljun eða með ráðum gert (Cunningham o.fl. 2013, 502).    

3 Aðferðafræði 

3.1 Gögn og afmörkun efnis  

Viðfangsefni verkefnisins eru innslög í sjónvarpsþættinum Ísland í dag þar sem tekin voru 

viðtöl við karla og konur í stjórnmálum að því er virðist í þeim tilgangi að varpa ljósi á 

manngerð þeirra, líf og starf. Tímabilið sem um ræðir nær frá alþingiskosningunum í 

október 2017 til borgarstjórnarkosninganna í maí 2018 og er ástæðan fyrir þeim 

tímaramma sú að mikið var um fjölmiðlaumfjöllun og kynningar á stjórnmálafólki á þeim 

tíma. Sjónvarpsþátturinn Ísland í dag varð fyrir valinu við gerð þessa verkefnis þar sem 

áhugi rannsakanda á efnistökum þáttarins var vakinn líkt og fram kom í inngangi. Auk þess 

er hann aðgengilegur, sýndur á besta tíma í opinni dagskrá og hægt að nálgast hann á 

veraldarvefnum. Þar að auki getur þátturinn gefið áhugaverða innsýn inn í orðræðu um 

stjórnmálakonur annars vegar og stjórnmálakarla hins vegar. Viðmælendur voru sex 

talsins; fjórar konur og tveir karlmenn. Konurnar eru annars vegar tvær á vinstri væng 

stjórnmálarófsins, Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra (V) og Líf Magneudóttir oddviti 

VG í Reykjavík í framboði til borgarstjórnar (nú borgarfulltrúi) og hins vegar tvær á þeim 

hægri, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra 

(D) og Hildur Björnsdóttir frambjóðandi í öðru sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í 

borgarstjórnarkosningunum síðastliðið vor (og núverandi borgarfulltrúi). Karlarnir eru 

tveir, annar á vinstri vængnum og hinn á hægri vængnum. Þetta eru þeir Dagur B. 

Eggertsson borgarstjóri í Reykjavík (S) og Eyþór Arnalds, oddviti Sjálfstæðisflokksins í 

Reykjavík.  

Tveir fjölmiðlamenn sjá um innslögin, Sindri Sindrason og Ásgeir Erlendsson, og er stíll 

þeirra ansi ólíkur. Innslögin um Þórdísi Kolbrúnu, Líf og Hildi eru í umsjón Sindra 

Sindrasonar. Hann er óformlegur og meira eins og forvitinn gestur inni á heimili (eða í 
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matjurtagarði) viðmælenda sinna. Hann er viðkunnanlegur, léttur í fasi og notar grín og 

léttleika í miklum mæli til að leggja áherslu á mál sitt og hefur þessi stíll hans skapað 

honum ákveðinn sess á vettvangi fjölmiðla hér á landi. Þannig talar hann við viðmælendur 

sína eins og þeir séu kunningjar eða góðir vinir og kemur að hörðum athugasemdum í 

formi kaldhæðni og gríns. Oftar en ekki nær hann þannig að sá ákveðnum fræjum í huga 

áhorfenda, eins og sjá má í viðtalinu við Þórdísi Kolbrúnu þar sem hann segir: „Ef að við 

værum að taka þetta viðtal svona fyrir 15 árum myndi ég spyrja þig hvernig væri að sinna 

svona ábyrgðarmiklu starfi og vera samt með svona mörg börn, en ég ætla ekki að gera 

það.“ Þannig varpar hann engu að síður fram spurningunni sem líklega brennur á 

mörgum, en dregur svo úr henni með því að slá öllu upp í grín. Engu að síður ómar 

spurningin um það hvort svona valdamikil kona geti líka séð um börn og heimili (þessu 

verður gerð nánari skil í fjórða kafla). Sindri hefur daglegt líf kvennanna sem hann ræðir 

við í öndvegi og virðist leggja mikið upp úr því að sýna stjórnmálakonurnar sem um ræðir 

í móðurhlutverkinu. Þannig hefðu öll þrjú innslögin hans, sem um ræðir hér, hugsanlega 

verið eins byggð upp hefði Líf ekki neitað því að koma fram í viðtali á heimili sínu (líkt og 

ég varð vitni að á skrifstofu VG í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna síðastliðið vor). 

Innslögin um Katrínu, Eyþór og Dag eru í umsjón Ásgeirs Erlendssonar. Þau innslög eru 

byggð upp á allt annan og formlegri hátt og uppbyggingin sú sama í öllum þremur 

innslögunum. Það er, farið er í grófum dráttum yfir líf og störf viðkomandi 

stjórnmálakonu/-karls alveg fram að þeim stað sem viðkomandi er á í dag. Rætt er við 

Katrínu og Dag á vinnustöðum þeirra en Eyþór á heimili hans. Inn á milli eru vinir og 

vandamenn spurðir út í viðkomandi. Slegið er á létta strengi og hinir ýmsu þættir í fari 

viðmælenda dregnir fram í sviðsljósið. Farið er lauslega yfir fjölskylduhagi viðmælenda en 

áherslan þó ekki lögð sérstaklega á fjölskylduaðstæður viðkomandi heldur einstaklinginn 

sjálfan. Frami og störf viðmælenda fá meiri athygli í þessum innslögum en hjá Sindra 

Sindrasyni. Meðallengd innslaga er 11 mínútur eða 67,13 mínútur í heildina. Lengsta 

innslagið er um Hildi Björnsdóttur, eða 13,01 mínúta, en það stysta er innslagið um Líf 

Magneudóttur, eða 9,49 mínútur (sjá nánar töflur 1-6 í 4. kafla). 

Viðmælendur, aðrir en stjórnmálakonurnar og -karlarnir sem um ræðir, eru úr ýmsum 

áttum og tengjast hverju og einu viðfangsefni á ólíkan hátt. Upplýsingar um viðmælendur 

eru mismunandi og ekki alltaf ljóst hvernig viðkomandi tengist þeirri stjórnmálakonu eða 

þeim stjórnmálakarli sem við á. Þannig kemur stundum fram starfsheiti og tengsl 
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viðkomandi við stjórnmálakonu/-karl sem um ræðir en stundum er einungis nafn 

viðkomandi gefið upp. Til að fá ákveðna heildarmynd reyndi rannsakandi eftir fremsta 

megni að afla upplýsinga um starfsheiti og tengsl viðmælenda við viðkomandi 

stjórnmálakonu/-karl, eftir því sem átti við. Í innslögunum um Katrínu og Dag er rætt við 

nokkra nána vini og/eða fjölskyldumeðlimi. Í innslaginu um Eyþór er aftur á móti rætt við 

fólk úr ýmsum áttum í atvinnulífinu og ekki tekið sérstaklega fram hvaða tengsl 

viðkomandi hefur við Eyþór. Í innslögunum um Þórdísi Kolbrúnu og Líf er einungis rætt 

við þá fjölskyldumeðlimi sem eru á staðnum auk stjórnmálakvennanna, eiginmann 

Þórdísar Kolbrúnar og föður Lífar. Í innslaginu um Hildi er einungis rætt við hana.   

3.2 Orðræðugreining 

Til að svara rannsóknarspurningunum tveimur sem varpað er fram í inngangi þessa 

verkefnis eru innslög Íslands í dag, um umræddar stjórnmálakonur og stjórnmálakarla, 

orðræðugreind. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2006) skilgreinir orðræðu sem ferli, 

hugmyndir og athafnir (meðvitaðar og ómeðvitaðar) sem ekki er hefð fyrir að véfengja. 

Orðræðugreining er þegar við greinum það sem er sagt og enn fremur það sem ekki er 

sagt. Þetta verklag getur verið áhrifarík leið til að varpa ljósi á og skilja stöðu kynjanna í 

samfélaginu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2006, 178-179). Orðræðugreining tekur tillit til 

tengsla og aðstæðna og er söguleg þróun hugmynda, og árekstur þeirra eins og hann 

kemur fyrir á líðandi stundu, gjarnan skoðuð (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2006, 181). 

Ingólfur Ásgeir færir rök fyrir því að um orðræðugreiningu gildi sjálfstæð rök en ekki það 

sem tíðkast í kringum eigindlegar og megindlegar rannsóknir og að samhengið geri 

stundum röksemd að þrástefi en ekki magnið. Þrástef er það sem er sífellt endurtekið og 

myndar ákveðið mynstur (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2006, 189). Ingólfur Ásgeir skiptir 

ferlinu sem orðræðugreining er í sex þrep. Hann fjallar um orðræðugreiningu út frá 

greiningu á texta en í þessu verkefni er um myndbönd að ræða. Þrepin sex eiga þó ekki 

síður við hér og voru heimfærð yfir á þetta verkefni til að gefa ákveðna yfirsýn yfir þau 

gögn og fræði sem unnið var með og leiddu til þeirra niðurstaðna sem komist var að. 

Þrepin sex eru (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2006, 182-188):  

 Velja málefni eða atburð til að greina: Ólík fjölmiðlaumfjöllun um 

stjórnmálakonur annars vegar og stjórnmálakarla hins vegar.  
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 Finna hvaða gögn á að greina - með hliðsjón af vali málefnis eða aburðar, 

tilgangi með verkefni og tengingu þess við yfirstandandi eða fyrri rannsóknir: 

Innslög í Íslandi í dag, á tímabilinu frá alþingiskosningum í október 2017 til 

borgarstjórnarkosninga í maí 2018, þar sem varpað er ljósi á líf og störf 

stjórnmálakvenna og -karla. Tilgangurinn með verkefninu er að rannsaka með 

hvaða hætti er fjallað um annars vegar stjórnmálakonur og hins vegar 

stjórnmálakarla í Íslandi í dag og hvernig sú umfjöllun tengist hugmyndinni um 

kvenleika og karlmennsku. Er þetta  að miklu leyti gert með doktorsritgerð 

Guðnýjar Gústafsdóttur (2016) til hliðsjónar þar sem hún greinir 

fjölmiðlaumfjöllun um konur á árunum 1980-2000.   

 Greina gögnin og finna helstu þrástefin: Helstu þemu greind í innslögunum um 

umræddar stjórnmálakonur og -karla út frá þeim fræðum og fyrri rannsóknum 

sem höfð eru hér til hliðsjónar. Helstu þemun eru staðalmyndir kynjanna og 

þær ímyndir sem falla undir karlmennsku annars vegar og kvenleika hins vegar. 

Það er, hetjan (Cunningham o.fl. 2013, 500), viðskiptakarlmennskan (Ásta 

Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir 2011, 6) og leiðandi ímyndir 

kvenna (Guðný Gústafsdóttir 2016, 109-200). 

 Gera sér grein fyrir (helstu) átakapunktum í orðræðunni sem eru ljósir og 

leyndir: Mótsagnir og annað slíkt sem fram kemur í innslögunum sem um ræðir.    

 Gera sér grein fyrir þeirri samverkan aðstæðna, atvika og hugmynda sem getur 

af sér orðræðuna í gögnunum sem valin voru. Það er þetta þrep sem aðgreinir 

orðræðugreiningu frá hvers kyns annarri textagreiningu: Kynjakerfið og 

hugmyndir um karlmennsku og kvenleika (kynjatvíhyggjan) er undirstaða þeirra 

viðhorfa og orðræðu sem birtist í innslögunum.   

 Ritun skýrslu eða „gagnrýna frásögn“: Gerð þessa BA verkefnis um ólíka 

fjölmiðlaumfjöllun Íslands í dag um stjórnmálakonur og -karla. 

3.3 Takmörkun rannsóknarinnar 

Ingólfur Ásgeir (2006) talar um að þegar verið sé að orðræðugreina sé það alltaf gert út 

frá einhverju ákveðnu sjónarhorni og greiningin því túlkunum háð (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson 2006, 189-190). Í inngangi kom fram sjónarhorn eða staðsetning 

höfundar/rannsakanda sem er flokksbundin í Vinstri hreyfingunni - grænu framboði. 

Eftirfarandi niðurstöður eru unnar út frá upplifun og túlkun rannsakanda af innslögunum 
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um stjórnmálakonurnar og -karlana sem um ræðir, uppbyggingu þeirra og hvernig annars 

vegar stjórnmálakonunum eru gerð skil og hins vegar stjórnmálakörlunum. Eftirfarandi 

niðurstöður eru því eingöngu niðurstöður rannsakanda og ef annar, með annað 

sjónarhorn eða staðsetningu, beitti sömu greiningu á það efni sem hér er til umfjöllunar 

gæti niðurstaðan orðið önnur. Þó er ekki um persónulegt álit rannsakanda á viðkomandi 

stjórnmálakonum og -körlum að ræða heldur er greining innslaganna undirbyggð með 

vísan í fyrri rannsóknir á sviðinu sem og þeim fræðum sem höfð voru til hliðsjónar við gerð 

verkefnisins.  
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4 Niðurstöður 
Eftirfarandi niðurstöður eru byggðar upp með þeim hætti að fyrst verður fjallað um 

stjórnmálakonurnar tvær á hægri væng stjórnmálanna, Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur 

og Hildi Björnsdóttur. Því næst verður fjallað um stjórnmálakonurnar tvær á vinstri vængnum, 

Katrínu Jakobsdóttur og Líf Magneudóttur. Að lokum verður fjallað um karlana tvo, Eyþór 

Arnalds og Dag B. Eggertsson. Við upphaf hverrar umfjöllunar verður birt tafla sem gefur 

upplýsingar um viðkomandi innslag eins og lengd, viðmælendur og fleira.  

4.1 Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir 

Tafla 1. Um innslag – Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir 

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir - Sitjandi ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra 

Fjölmiðill og birting umfjöllunar: Ísland í dag, 29. janúar 2018  

http://www.visir.is/g/2018180139900 

Lengd innslags: 10 mín. 38 sek. 

Viðmælendur í innslagi: Þórdís Kolbrún 
Hjalti Sigvaldason Mogensen  - Eiginmaður (lögfræðingur) 

Eru tengsl aðstandenda við 
viðkomandi tekin fram? 

Já en ekki starfsheiti 

Vettvangur viðtals: Heimili Þórdísar Kolbrúnar  

Aðallega rætt við: Þórdísi Kolbrúnu 

 

Innslagið um Þórdísi Kolbrúnu fer fram á heimili hennar í faðmi fjölskyldunnar að morgni dags 

og er sett upp sem „dæmigerður morgunn á heimilinu“. Innslagið hefst þar sem Þórdís Kolbrún 

stendur fyrir framan spegilinn, nývöknuð og er að setja á sig farða og taka sig til fyrir daginn. 

Á meðan stendur Sindri í baðherbergisdyrunum og spyr hana út í feril hennar innan 

stjórnmálanna fram að því embætti sem hún gegnir í dag, sem ferðamála-, iðnaðar- og 

nýsköpunarráðherra. Þórdísi Kolbrúnu virðist vera nokkuð mikið niðri fyrir og er í óða önn við 

að hafa sig til. Því fellur samtalið um stjórnmálaferilinn (það sem er sagt) í skuggann af því sem 

á sér stað á meðan (það sem er gert). Hér birtist skírskotun í fegurðardísina, eina af leiðandi 

ímyndum kvenna (Guðný Gústafsdóttir 2016), og hér er verið að gera Þórdísi aðgengilega 

almenningi. Það er, við sjáum hana hér ótilhafða en erum vön að sjá hana þar sem hún er vel 

til höfð og búin að setja upp hár og opinbert „andlit“ (farða). Hér fáum við hins vegar að sjá 

ferlið þegar hið opinbera andlit stjórnmálakonunnar myndast. Það að við almenningur fáum 

að sjá Þórdísi standa fyrir framan spegilinn að setja á sig farða er skírskotun í kvenleikann og 
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fegurðina sem einkennir hann. Orðræðan sem snyrtivöruiðnaðurinn hefur haldið uppi er sú að 

með því að nota snyrtivörur og halda sér við hljóti konur ferskara útlit, betri félagslega stöðu 

og aukin völd (Guðný Gústafsdóttir 2016, 170). Samkvæmt fræðunum eru kvenleiki og fegurð 

það sem konur þurfa til að ná langt en á sama tíma takmarkar þetta tvennt aðgengi kvenna að 

völdum (Guðný Gústafsdóttir 2016, 178).  Viðtalið við Þórdísi fer fram inni á baðherbergi fyrstu 

þrjár og hálfa mínútu innslagsins eða svo en innslagið er tæpar 11 mínútur í heildina (sjá töflu 

1). Sindri spyr þá Þórdísi Kolbrúnu hvort þau „eigi ekki að koma niður og gefa börnunum að 

borða“, en sonur Þórdísar Kolbrúnar er þá kominn til þeirra.  

Þegar komið er niður í stofu situr eiginmaður Þórdísar Kolbrúnar með dóttur þeirra í 

fanginu og er að lesa fyrir hana. Hér verður viðsnúningur í innslaginu og móðirin, önnur 

leiðandi ímynd kvenna (Guðný Gústafsdóttir 2016), birtist okkur næst í Þórdísi Kolbrúnu. Hún 

tekur dóttur sína í fangið og Sindri hefur orð á því að ekki sé það svo alls staðar að allir gefi sér 

svona góðan tíma á morgnana. Hér er gefið í skyn að allir morgnar séu svona rólegir á heimili 

Þórdísar Kolbrúnar en á kaldhæðnum svörum hennar og eiginmanns hennar má heyra að 

svona sé þetta alls ekki alltaf og slá þau þessu upp í grín. Hér birtist okkur ákveðin glansmynd 

af „dæmigerðum morgni“ sem mögulega er svo ekki til staðar. Þórdís Kolbrún er hér eftir með 

dóttur sína meira og minna í fanginu á meðan Sindri heldur viðtalinu áfram. Á fimmtu mínútu 

viðtalsins spyr Sindri: „Ef að við værum að taka þetta viðtal svona fyrir 15 árum myndi ég spyrja 

þig hvernig væri að sinna svona ábyrgðarmiklu starfi og vera samt með svona mörg börn, en 

ég ætla ekki að gera það.“ Sindri hefur engu að síður komið spurningunni á framfæri, sem 

líklega brennur á mörgum, en dregur svo úr henni með því að slá öllu upp í grín. Engu að síður 

situr eftir spurningin um það hvort svona valdamikil kona geti líka séð um börn og heimili en 

Þórdís Kolbrún á tvö börn. Hér komum við beint inn á kynjakerfið (Walby 1990) og kynjaða 

verkaskiptingu innan áru kynjajafnréttis (Gyða Margrét Pétursdóttir 2009). Þar sneru 

væntingar til kvenna hér áður að mestu leyti að heimilishaldi og barnauppeldi en karlinn var 

fyrirvinnan. Þær væntingar eru enn til staðar þrátt fyrir að orðræðan hafi breyst eins og 

endurspeglast í orðum fjölmiðlamannsins.  

Næst spyr Sindri Þórdísi Kolbrúnu út í ráðherraembættið og störf hennar innan 

ráðuneytisins. Hér færist fókusinn meira á stjórnmálamanninn og ráðherraembættið, hið 

karllæga, fær meira svigrúm og athygli. Dóttir Þórdísar situr við hlið hennar og ekki líður á 

löngu þar til hún vill komast aftur í fangið á móður sinni og athygli rannsakanda færist þá aftur 

yfir á móðurina. Sindri tekur upp þráðinn um stjórnmálaferil Þórdísar Kolbrúnar og leggur 
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áherslu á að þrátt fyrir að vera yngsti ráðherrann búi Þórdís yfir mikilli reynslu og Þórdís tekur 

í sama streng. Hér finnst rannsakanda eins og verið sé að afsaka eða bæta upp fyrir ungan 

aldur stjórnmálakonunnar með því að setja hann í samhengi við reynslu hennar, eins og hún 

þurfi að réttlæta starf sitt sem ráðherra. Aðspurð um galla starfsins segist Þórdís Kolbrún 

frekar finna fyrir fordómum vegna þess að hún er kona frekar en vegna ungs aldurs. Þetta segir 

okkur mikið um það kynjaða umhverfi sem við búum enn við í dag og að enn séu til staðar 

hindranir sem gera konum erfiðara fyrir en körlum að fara inn á svið stjórnmála (Alþingi Konur 

á Alþingi; Sunna Valgerðardóttir 2018; Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir 

2009, 12-13).  

Þórdís Kolbrún sinnir börnunum og veitir þeim mikla athygli á meðan eiginmaður hennar 

er í bakgrunninum að hella upp á kaffi og lítið fer fyrir honum, eða þar til Sindri tekur viðtal við 

hann. Sindri spyr hann út í „fyrsta deit“ þeirra hjóna og eiginmaðurinn svarar: 

„skemmtistaðasleikur á B5,“ og hlátur þeirra beggja fylgir í kjölfarið. Hér er Þórdís Kolbrún 

aftur gerð aðgengileg með óformlegri orðræðu og vísun í skemmtanlíf fyrri tíma, sem minnir 

okkur áhorfendur á að á bakvið ráðherrann er „venjuleg“ kona. Því næst spyr Sindri út í 

verkefnaskiptingu á heimilinu. Eiginmaðurinn segir hana jafna og að hann þurfi að taka mikinn 

þátt í heimilishaldi þar sem starf Þórdísar Kolbrúnar er krefjandi og krefst mikillar fjarveru frá 

heimilinu. Eru þeir Sindri sammála um að það „sé eins og það eigi að vera.“ Í innslaginu virðist 

Þórdís Kolbrún þó huga meira að börnunum og eiginmaðurinn er meira í bakgrunninum. Það 

er, fyrir utan innskotið þar sem hann situr með dóttur sinni í sófanum og annað innskot þar 

sem hann situr með fjölskyldunni við morgunverðarborðið. Því má velta fyrir sér hvort 

maðurinn taki jafn virkan þátt í heimilishaldinu og hann vill meina og þá hvort hér sé um 

birtingarmynd áru kynjajafnréttis að ræða (Gyða Margrét Pétursdóttir 2009). Aftur á móti má  

einnig velta fyrir sér hvort fjölmiðillinn hafi ákveðið að setja upp leiksýningu fyrir okkur 

áhorfendur byggða á staðalmyndum kynjanna (Valgerður Jóhannsdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir 2015, 211-212).  

Í innslaginu um Þórdísi Kolbrúnu togast á móðirin og stjórnmálamaðurinn. Fegurðardísin 

birtist sem brúin þar á milli þar sem ferskara útlit, farðinn og uppsetta hárið eiga að undirstrika 

kvenleikann sem á að færa konunni aukin völd (Guðný Gústafsdóttir 2016, 170). Það er eins 

og verið sé að varpa mynd af móðurinni Þórdísi Kolbrúnu fara í ákveðinn „búning“ til að takast 

á við- og verða gjaldgeng í starf stjórnmálakonunnar.  
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4.2 Hildur Björnsdóttir 

Tafla 2. Um innslag – Hildur Björnsdóttir 

Hildur Björnsdóttir - Í 2. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í framboði til borgarstjórnar 2018 

Fjölmiðill og birting umfjöllunar: Ísland í dag, 6. apríl 2018  

http://www.visir.is/g/2018180409342 

Lengd innslags: 13 mín. 01 sek. 

Viðmælendur í innslagi: Hildur 

Eru tengsl aðstandenda við 
viðkomandi tekin fram? 

Á ekki við 

Vettvangur viðtals: Heimili Hildar 

Aðallega rætt við:  Hildi (eingöngu) 

 

Í innslaginu um Hildi birtist meirihluti þeirra leiðandi ímynda sem Guðný Gústafsdóttir (2016) 

greindi í doktorsverkefni sínu en þær sem birtast hvað mest eru auðmjúka kvenhetjan eða 

duglega konan, og heimsborgarinn. Vettvangur innslagsins er heimili Hildar og í byrjun 

innslagsins fær áhorfandinn nokkuð góða mynd af heimilinu þar sem allt er í röð og reglu og 

fallegir munir prýða heimilið eins og Guðný Gústafsdóttir (2016) greindi í umfjöllun sinni um 

heimsborgarann. Uppbygging innslagsins er með formlegra sniði en innslagið um Þórdísi 

Kolbrúnu en hér sitja Sindri og Hildur gegnt hvoru öðru og Hildur er í fókus. Innslagið byrjar á 

því að við sjáum Hildi gefa börnunum sínum þremur síðdegishressingu og andrúmsloftið er 

rólegt og yfirvegað. Inn á milli má svo sjá innskot af Hildi og börnum hennar. Hér birtist móðirin 

áhorfandanum. Maður Hildar kemur ekki fyrir í innslaginu, fyrir utan á örfáum 

fjölskyldumyndum sem koma annað slagið upp á skjáinn, en talið berst þó að honum reglulega. 

Útgangspunktur innslagsins eru veikindi Hildar og baráttan við þau en hún greindist með 

krabbamein stuttu eftir að þriðja og yngsta barnið hennar fæddist. Hildur byrjar á að greina 

frá aðdraganda veikindanna og þar birtist okkur aftur heimsborgarinn, þar sem Hildur talar um 

nám sitt erlendis og lögfræðiferil. Slegin er upp mynd af henni sem ákveðnu kvenlegu tákni 

þar sem hún er viðskiptakona, glæsileg, ber sig vel og hefur farið víða. Fallegt heimili hennar 

undirstrikar svo þessa mynd. Fegurð og kvenleiki eru mikilvægir þættir í lífi heimsborgarans og 

á þeim byggir hún ímynd sína (Guðný Gústafsdóttir 2016, 135-138, 143). Því næst talar Hildur 

um veikindin. Hér er dregin upp mynd af auðmjúku hetjunni, eða duglegu konunni (Guðný 

Gústafsdóttir 2016) og mikið lagt upp úr því að sýna fram á að Hildur hafi stjórn á aðstæðum 

þrátt fyrir það mikla áfall sem veikindin voru. Hildur er að eigin sögn mikil „excel-týpa“ og þarf 
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að hafa allt skipulagt fram í tímann. Hennar helsta áhyggjuefni í veikindunum var hvernig 

skipulagi heimilishaldsins yrði háttað ef svo hörmulega færi að hún félli frá. Það birtist okkur 

sem svo að Hildur sé í aðalhlutverki á heimili sínu hvað heimilishald og barnauppeldi varðar, 

rétt eins og Þórdís Kolbrún, og þar kemur móðirin aftur til sögunnar. Hildur gerir lítið úr 

veikindum sínum og talar um þau sem hvert annað „verkefni“ sem hún þarf að leysa af hendi. 

Verst fannst henni að hugsa til þess að fólk vorkenndi henni. Vinkona hennar benti henni þá á 

að „það vorkenndi enginn henni fyrir að hafa fengið krabbamein. Það vorkenndu allir 

krabbameininu fyrir að hafa lent í henni.“ Hildur birtist áhorfandanum sem sterkur karakter 

sem sýnir ekki á sér bilbug, sem er meðal þeirra einkenna sem lýsa auðmjúku 

kvenhetjunni/duglegu konunni (Guðný Gústafsdóttir 2016, 187-188).  

Í innslaginu er komið inn á hármissinn sem fylgdi veikindum Hildar og Sindri segir að konur 

tali um að sé það erfiðasta við svona veikindi og spyr Hildi hvort það sé rétt. Hildur talar um 

hvernig samfélagið stimplar fólk eftir hármissi og hvernig „maður ber sjúkdóminn utan á sér 

eftir hármissi". Hildur fékk sér hárkollu og fannst það skrítið því „hún er ekki endilega týpan í 

það“. Hún segist þó hafa gert þetta að miklu leyti fyrir fjölskylduna og þá sérstaklega son sinn 

sem „kveið því að mamma hans kæmi sköllótt að sækja hann í skólann“. Fyrir Hildi var þetta 

ákveðið „dulargervi“ svo hún væri ekki „alltaf veika konan í herberginu.“ Hér sjáum við áhrif 

kynjakerfisins og þeirra væntinga sem gerðar eru til kvenna og útlits þeirra. Álagið sem fylgir 

þessum væntingum birtist okkur hér í duglegu konunni, sem heldur ótrauð áfram, setur upp 

hárkollu og lætur ekkert á sjá (Guðný Gústafsdóttir 2016, 187-188). Einnig birtast 

heimsborgarinn og fegurðardísin okkur hér. Fallegt og vel hirt hár og húð eru einkennandi fyrir 

kvenleikann sem heimsborgarinn byggir ímynd sína á og sem markar menningarlega stöðu 

kvenna (Guðný Gústafsdóttir 2016, 143-145, 170).  

Það er ekki fyrr en rétt tæpar þrjár mínútur eru eftir af innslaginu, eða á tíundu mínútu, 

að Sindri spyr Hildi út í helstu stefnumál í pólitíkinni og áherslur nái hún kjöri sem 

borgarfulltrúi. Þar birtist okkur stjórnmálamaðurinn í Hildi sem ræðir stjórnmálin og málefnin 

sem brenna á henni. Auðmjúka kvenhetjan birtist líka í þessum viðsnúningi í lífi Hildar, úr 

lögfræði yfir í stjórnmál, þar sem túlka má sem svo að erfið lífsreynslan hafi leitt til 

einhverskonar sjálfsskoðunar og breytinga í lífi hennar (Guðný Gústafsdóttir 2016, 189). Sindri 

endar svo innslagið á að segja við Hildi: „Einhverjir sem eru að horfa hugsa; nú er hún nýstigin 

upp úr veikindum og þetta var ekki hósti og flensa. Þorir maður að fara svona hratt áfram?“ 
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Hildi finnst þetta „eðlileg“ spurning en segir að henni finnist hún ekki hafa farið hratt áfram 

þar sem tók hún sér mjög langt og gott frí til að safna kröftum. Hún tók loforð af sjálfri sér um 

að gera eitthvað skemmtilegt, eitthvað sem hún hefði ástríðu fyrir, og segir þetta „risastóra“ 

verkefni einmitt vera það og að hún hlakki til að takast á við það með flokksfélögum. Hún 

svarar því Sindra en rannsakandi veltir fyrir sér hvort það dugi til að eyða efasemdum sem 

þáttastjórnandi hefur mögulega komið fyrir í huga áhorfenda um hvort Hildur geti tekist á við 

verkefnið sem hún stendur frammi fyrir vegna veikindanna.  

4.3 Katrín Jakobsdóttir  

Tafla 3. Um innslag - Katrín Jakobsdóttir 

Katrín Jakobsdóttir – Sitjandi forsætisráðherra 

Fjölmiðill og birting umfjöllunar: Ísland í dag, 1. desember 2017 

http://www.visir.is/g/2017171209811 

Lengd innslags: 12 mín. 38 sek. 

Viðmælendur í innslagi: Katrín 
Ármann Jakobsson – Bróðir (Prófessor við Háskóla Íslands og rithöfundur) 
Sigríður Eyrún Friðriksdóttir - Vinkona (Leikkona) 
Halldóra Björt Ewen – Vinkona (Framhaldsskólakennari) 
Ragnar Kjartansson – Vinur (Listamaður) 

Eru tengsl aðstandenda við 
viðkomandi tekin fram? 

Já – En ekki starfsheiti 

Vettvangur viðtals: Katrín: Forsætisráðuneytið 
Ármann: Háskóli Íslands 
Sigríður Eyrún: Heimili hennar  
Halldóra: Heimili hennar  
Ragnar: Heimili hans  

Aðallega rætt við:  Katrínu, sem og vini og vandamenn 

 

Í innslaginu um Katrínu birtast í senn stjórnmálamaðurinn og listamaðurinn (Guðný 

Gústafsdóttir 2016) og má segja að ímyndirnar hafi nokkuð jafnt vægi hér. Katrín birtist á 

annan hátt en hinar stjórnmálakonurnar sem um ræðir. Það er, innslagið um hana er tekið á 

karllægum vettvangi innan veggja forsætisráðuneytisins og verið er að teikna upp frekar 

karllæga mynd af Katrínu sem flokkast ekki undir hefðbundnar kynjaskilgreiningar. Starfsferill 

Katrínar fær meira vægi en tíðkast í innslögunum um hinar stjórnmálakonurnar þó grínið sé 

ekki langt undan. Innslagið byrjar á svipmyndum úr lífi og starfi Katrínar og ljósi varpað á hver 

hún er og hvaðan hún kemur, auk þess sem starfs- og stjórnmálaferill hennar er rakinn þar til 

hún tekur við embætti forsætisráðherra. Hér birtist stjórnmálamaðurinn okkur. Inn á milli er 
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rætt við vini og vandamenn (sjá töflu 3) sem lýsa henni meðal annars svona: „Skemmtileg, 

uppátækjasöm, frumleg, viljasterk en ekki einþykk, heiðarleg, lagin, ótrúlega góður hlustari, 

sönn, samningamaður, hefur trú á öðru fólki, hagsýn, kemur til dyranna eins og hún er klædd.“ 

Allt kostir sem prýða góðan leiðtoga (Guðný Guðbjörnsdóttir 2006, 425-426 og 431). Mikið er 

rætt um ástríðu Katrínar fyrir bókmenntum og velgengni hennar í námi, en Katrín dúxaði í 

framhaldsskóla. Hér birtast kvenlægir eiginleikar Katrínar sem samviskusemi í námi (Gyða 

Margrét Pétursdóttir 2011, 65).  

Því næst er fjallað um töfrabrögðin og birtist þá listamaðurinn okkur en ein birtingarmynd 

hans er kvenkyns gamanleikarinn (Guðný Gústafsdóttir 2016, 169). Katrín á það til að sýna 

töfrabrögð við ýmis tækifæri með Halldóru Björt vinkonu sinni sem segir: ”Fyrstu kynnin voru 

þannig að það var skemmtikvöld hjá íslenskunemum og þá kemur þessi eiginleiki fram, þessi 

trú á fólki, þá fannst Katrínu mjög mikilvægt að við gerðum eitthvað skemmtilegt og henni 

fannst mikilvægt að við sýndum töfrabrögð. Sem ég hafði aldrei gert og ég held ekki hún 

heldur.” Halldóra Björt nefnir í þessu samhengi að þær Katrín hafi meðal annars sýnt 

töfrabrögð á árshátíð Stjórnarráðsins þegar Katrín var ráðherra, „...í staðinn fyrir að halda 

svona hefðbundna ræðu...“ Katrín rifjar þetta einnig upp: ”Og hálfum salnum þótti þetta fyndið 

og hinum helmingnum þótti þetta ekki fyndið [hlær].” Ásgeir spyr þá Katrínu hvort hún muni 

sýna töfrabrögð á næstu árhátíð og Katrín svarar (meira í gríni en alvöru): ”Ég veit það ekki 

sko. Ég hérna... er náttúrulega mjög lélegur töframaður og hérna en, en það... ég á mína 

aðdáendur og við erum auðvitað tvær, við erum svona teymi töframanna ég og vinkona mín. 

Þannig að... það er aldrei að vita.” Töfrabrögðin urðu til þess að þær vinkonur enduðu fyrstar 

kvenna á Íslandi í félagsskap Hins íslenska töframannagildis.  

Einnig er fjallað um það þegar Katrín lék aðalatriðið í tónlistarmyndbandi Bang Gang fyrir 

tæpum 20 árum. Aðspurð segir Halldóra Björt að Katrín sé „dramatískur leikari, 

svipbrigðaleikari og notar líkamann mikið." Hér birtist listamaðurinn/kvenkyns 

gamanleikarinn okkur aftur. Samkvæmt Guðnýju Gústafsdóttur (2016) hefur gamanleikur áhrif 

á mótun samfélagsins og felur í sér mikil völd. Þar sem karlmenn hafa verið ríkjandi á sviði 

gamanleiks eru konur sem sækja í slíka list talin ógn við stöðu karla (Guðný Gústafsdóttir 2016, 

169). Það mætti líta svo á að kvenkyns gamanleikarinn sé hér hliðstæða forsætisráðherrans. 

Hér er kona komin í valdamikla stöðu og farin að ógna tilvist karllægra gilda. Því næst er 

stuttlega fjallað um fjölskylduhagi Katrínar og síðan námsárin og þau störf sem Katrín fékkst 

við á þeim árum. Hér hefur að mestu leyti verið varpað upp jákvæðri mynd af 
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stjórnmálakonunni Katrínu. En eins og til að draga aðeins úr þeirri ímynd spyr Ásgeir Halldóru 

Björt: „Var hún mikill djammari á þessum árum?“ og á þá við námsárin. Spurningin virðist koma 

nokkuð flatt upp á Halldóru Björt sem bregst við með nokkuð vandræðalegum hlátri sem gefur 

til kynna að hún hafi ekki búist við þessari spurningu. Hún segir þó að Katrín hafi verið „bara 

passlegur djammari“. Gömul ljósmynd af Katrínu úti á lífinu rúllar yfir skjáinn og Sigríður Eyrún 

segir skondna sögu frá því þegar Katrín pantaði einu sinni drykk af Björk Guðmundsdóttur á 

skemmtistaðnum Boston (hún áttaði sig ekki á að Björk Guðmundsdóttir væri þarna á ferð): 

"Við vinkonurnar gerum mikið grín að þessu [hlátur Ásgeirs heyrist í bakgrunninum] því þetta 

er svo ekta hún bara." Rannsakandi túlkar þennan viðsnúning í umfjölluninni eins og verið sé 

að vega á móti þeim sterku persónueinkennum sem fjallað var um í upphafi innslags. Það er, 

einkenni sem innan kynjakerfisins hæfa betur körlum en konum og hér sé verið að sýna fram 

á að á bak við stjórnmálakonuna, forsætisráðherrann okkar, sé þrátt fyrir allt „venjuleg“ kona. 

Til að styðja jafnvel enn frekar við þá ímynd er söfnunarárátta Katrínar til umfjöllunar, en 

Katrín er mikill steinasafnari. Þetta birtist rannsakanda eins og verið sé að draga upp mynd af 

„nördinu“ til að minnka gjánna milli stjórnmálamannsins og almennings. Það er, draga úr valdi 

stjórnmálakonunnar. Stjórnmálamaðurinn er áberandi í seinni hluta innslagsins og mesta 

áherslan lögð á feril Katrínar og störf síðustu þrjár og hálfa mínútuna, en innslagið er tæpar 13 

mínútur.  
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4.4 Líf Magneudóttir 

Tafla 4. Um innslag – Líf Magneudóttir 

Líf Magneudóttir - Oddviti Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs í framboði til borgarstjórnar 2018 

Fjölmiðill og birting umfjöllunar: Ísland í dag, 16. maí 2018 

http://www.visir.is/k/src33c67596-0a96-4364-80e8-eca29d636581 

Lengd innslags: 09 mín. 49 sek. 

Viðmælendur í innslagi: Líf 
Bárður Ragnar Jónsson - Faðir 

Eru tengsl aðstandenda við 
viðkomandi tekin fram? 

Já 

Vettvangur viðtals: Matjurtagarður við Þorragötu  

Aðallega rætt við:  Líf 

 

Innslagið um Líf á sér stað við Þorragötu, í matjurtagarði sem hún og faðir hennar eiga og sinna. 

Matjurtagarðurinn er meginþema innslagsins, sem er tæpar tíu mínútur. Þessi uppbygging er 

nokkuð langt frá upprunalegu hugmyndinni um Líf að taka börnin sín til að morgni dags, 

fjölskyldu hennar sést einungis bregða fyrir á ljósmyndum annað slagið. Hér upplifir 

rannsakandi að umgjörðin sé ópersónulegri og þvingaðri en í hinum innslögunum sem um 

ræðir án þess að geta bent á einstök atriði því til staðfestingar. Þá má velta því upp hvort 

aðdragandi viðtalsins við Líf, líkt og fram kom í inngangi, hafi haft áhrif á framvindu þess sem 

svo skilar sér í ópersónulegri útkomu.  

Í innslaginu birtist að mestu hin óstýriláta ásamt stjórnmálamanninum (Guðný 

Gústafsdóttir 2016). Innslagið byrjar þegar Sindra ber að (matjurta)garði við Þorragötu þar sem 

Líf og faðir hennar eru að stinga upp garðinn. Líf talar mikið um matjurtagarðinn og kosti hans 

og hve ánægð þau séu með að geta borðað eigið grænmeti. „Ég hjóla stundum hingað og sæki 

kartöflur í soðið. Þetta er frábært.“ Líf nefnir að garðurinn hafi setið á hakanum undanfarið og 

á kosningabaráttan þátt í því. Henni finnst því tilvalið að slá tvær flugur í einu höggi og sinna 

garðinum á meðan hún er í viðtali. Sindri: „Sko ég get bara rétt ímyndað mér að þegar þú ert 

hérna þá hugsarðu ekki um neitt annað, ekki börnin þín, ekki manninn þinn, ekki vinnuna, ekki 

pólitík..." Líf svarar: „Þetta er mín hugleiðsla, það er alveg rétt". Þá segir Sindri: „En hva... af 

hverju ferðu ekki bara í jóga?". Líf svarar því til að hún hafi oft prófað jóga en eigi erfitt með 

að liggja kyrr og að slík hugleiðsla henti henni ekki. Hennar hugleiðsla er þar sem hún er að 

gera eitthvað og nýta krafta sína. Hér birtist hin óstýriláta sem syndir gegn meginstraumnum, 

beygir sig ekki undir reglur um hlutverk kynjanna og gerir oft í því að vera öðruvísi (Guðný 
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Gústafsdóttir 2016, 194-196). Spurning Sindra birtist rannsakanda sem ákveðin kynjuð 

skilaboð um að líkamleg erfiðisvinna hæfi betur karlmanni og að kona, eins og Líf, ætti frekar 

að stunda kvenlæga hugleiðslu eins og (aðrar) konur. Hér hefur Sindri bent á eitthvað í fari 

Lífar sem stríðir gegn hinni stöðluðu hugmynd um konur (Guðný Gústafsdóttir 2016, 197-198).  

Æska Lífar og uppvöxturinn í Skerjafirðinum er næsta umræðuefni en fljótlega berst talið 

aftur að matjurtagarðinum og Sindri hefur orð á því að hann tengi slíka garða við gamla tíma. 

Hann segir þetta minna sig á gömlu skólagarðana og að honum finnist „eins og þetta sé bara 

svolítið búið?“ Framsetning athugasemdarinnar sem hér kemur fram birtist rannsakanda sem 

tilraun til að gera lítið úr verki Lífar. Athugasemdin er dulbúin sem spurning sem Líf þarf að 

svara og þá um leið verja stöðu sína sem ræktandi matjurta. Því næst berst talið að matarsóun 

(fram kemur í innslaginu að Líf og fjölskylda henda ekki mat) og umhverfismálum, sem að eigin 

sögn eru Líf mjög hugleikin. Á fjórðu mínútu spyr Sindri hana svo út í málefnin sem brenna á 

henni og hvað hún hefði viljað gera betur í borgarstjórn. Stjórnmálamaðurinn birtist í Líf þegar 

hún talar um málefnin. Sindri og Líf ræða um bíllausan lífstíl og Líf segir frá því þegar hún bjó í 

Danmörku og vandist því að hjóla um allt. Eftir að hún flutti heim aftur, rúmlega tvítug, var 

hún talin „skrítin“ fyrir að hjóla hvert sem hún þurfti að komast og fyrir að vera ekki með 

bílpróf. Hér birtist hin óstýriláta aftur (Guðný Gústafsdóttir 2016). Bílprófið tók hún svo síðar. 

Því næst segir Sindri: „Nú langar mig að vita hvers vegna þú hugsar eins og þú hugsar...“ 

og beinir næstu spurningu að föður Lífar: „Berð þú ábyrgð á þessum hugsunarhætti í henni?“. 

Þessi spurning birtist rannsakanda þannig að eitthvað neikvætt sé við hugsunarhátt Lífar. Faðir 

Lífar segir svo ekki vera, það er hann telur sig ekki ábyrgan: „Hún er svo sjálfstæð og vel 

þenkjandi þessi kona og veit hvað klukkan slær.“ Sindri spyr Líf út í hvaða tegundir hana dreymi 

um að geta ræktað í garðinum og ber ýmislegt þar á góma. Sindri: „Einhverjir sjá þig hérna í 

lopapeysu í hálfgerðri sveit... Áttu ekki bara heima upp´í sveit?“. Hér kemur enn ein spurning 

frá fjölmiðlamanni sem birtist rannsakanda sem tilraun til að benda áhorfendum og Líf sjálfri 

á að hún eigi kannski ekki erindi í stjórnmál og ætti frekar að einbeita sér að því sem hæfir 

betur óstýrilátum konum. Líf grípur boltann og segir: „Jú, mig langaði alltaf að verða bóndi og 

eignast 20 börn og búa í sveit og vera með kýr og kindur...“ Hér er túlkun rannsakanda að Líf 

eigni sér ímyndina sem Sindri er að reyna að bregða upp af henni og taki hana skrefinu lengra.   
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4.5 Eyþór Arnalds 

Tafla 5. Um innslag – Eyþór Arnalds 

Eyþór Arnalds - Oddviti Sjálfstæðisflokksins í framboði til borgarstjórnar 2018 

Fjölmiðill og birting umfjöllunar: Ísland í dag, 2. maí 2018 

http://www.visir.is/g/2018180509638 

Lengd innslags: 11 mín. 30 sek. 

Viðmælendur í innslagi: Eyþór 
Ari Matthíasson – Þjóðleikhússtjóri (gamall skólavinur) 
Ásta Stefánsdóttir - Bæjarstjóri í Árborg 
Orri Hauksson - Forstjóri Símans 
Ásta María Marinósdóttir - Markaðsstjóri Special Tours 

Eru tengsl aðstandenda við 
viðkomandi tekin fram? 

Nei – einungis starfsheiti viðkomandi 

Vettvangur viðtals: Ari: Þjóðleikhúsið  

Ásta Stefánsdóttir: Utandyra 
Orri: Innandyra - líklega í höfuðstöðvum Símans 
Ásta María: Reykjavíkurhöfn 

Aðallega rætt við: Eyþór, sem og gamlan skólavin og einstaklinga úr atvinnulífinu 

 

Í innslaginu um Eyþór er fjallað um tónlistamanninn, viðskiptajöfurinn og stjórnmálamanninn 

Eyþór og viðtalið fer fram með formlegum hætti, maður á mann. Inn á milli má sjá viðtöl við 

gamlan skólabróður og einstaklinga úr atvinnulífinu (sjá töflu 5) sem meðal annars lýsa 

jákvæðum eiginleikum Eyþórs í byrjun innslags: „Skapandi, listamaður, hugsjónamaður, 

jákvæður, gaman að starfa með honum, mjög líflegur og skemmtileg týpa, samkeppnisskap í 

honum, blanda af skapandi týpu og rekstrar- og fjármálmanni...“. Tengsl viðmælenda eru ekki 

tekin sérstaklega fram við hvern viðmælanda en Ásgeir segir að svona sé Eyþóri lýst af „vinum 

og kunningjum“. Í upphafi innslagsins er rætt um tónlistarferil Eyþórs og leiklistaráhuga á yngri 

árum. Fram kemur að á þeim tíma var Eyþór mikill félagshyggjumaður og róttækur í skoðunum 

og uppákomum með hljómsveitinni Tappi tíkarrass. Eyþór „yfirgaf þann félagshyggjuanda,“ 

að sögn Ara Matthíassonar sem segir frá því hvernig þeir Eyþór kynntust: „Við kynntumst þegar 

við byrjuðum saman í Hagaskóla [er snöggur að leiðrétta] við byrjuðum sem sagt ekki saman 

[hlátur Ásgeirs í bakgrunni] heldur sátum saman.” Hér birtist rannsakanda ráðandi 

karlmennska og áhrif kynjakerfisins þegar viðmælandi flýtir sér að leiðrétta mögulegan 

misskilning um kynhneigð sína og Eyþórs.  

Fjallað er um menntun Eyþórs sem sellóleikara og fáum við að sjá Eyþór spila á sellóið. Því 

næst er farið í umfjöllun um menntun og feril Eyþórs innan viðskiptalífsins. Hér túlkar 
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rannsakandi sem svo að ákveðinn viðsnúningur verði í innslaginu þar sem listamaðurinn Eyþór 

breytist í viðskiptajöfurinn og stjórnmálamanninn. Hér er verið að hverfa frá víkjandi 

karlmennsku yfir í ráðandi karlmennsku, en félagshyggjuviðhorf og list vísa frekar í það 

kvenlæga og eru þar af leiðandi neðar í stigveldi karlmennskunnar (Connell 2005, 79; 

Cunningham o.fl. 2013, 502-503). Viðmælendur í innslaginu eru farsælir einstaklingar á sviði 

atvinnulífsins, sem virðast þekkja Eyþór persónulega og/eða hafa unnið með honum í gegnum 

tíðina. Nöfn fleiri farsælla einstaklinga eru þar að auki tekin fram í tengslum við Eyþór eins og 

til dæmis Skúli Mogensen forstjóri Wow air en þeir Eyþór stofnuðu fyrirtæki saman. Skúli naut 

mikillar velgengni í íslensku samfélagi á þeim tíma sem innslagið var gert. Þannig lítur þetta út 

sem hér sé verið að safna karlmennskuauðmagni Eyþóri til handa. Það er, eins og verið sé að 

upphefja hann sem farsælan og valdamikinn viðskiptajöfur og þannig sem staðalímynd ráðandi 

karlmennsku (Connell 2005, 77; Cunningham o.fl. 2013, 502-503).  

Umfjöllunin um menntun og starfsframa Eyþórs birtist á mjög karllægan hátt. Fram kemur 

að hann er með MBA gráðu frá HR og hagfræðitengt stjórnendanám í Harvard. Talað er um 

áhuga hans á viðskiptum og stofnun fyrsta fyrirtækisins. Því næst er fjallað um ferilinn innan 

viðskipta og stjórnunar og rekstur fyrirtækja í iðnaði og ferðaþjónustu. Hér birtist Eyþór aftur 

sem farsæll viðskiptajöfur eins konar holdgervingur ráðandi karlmennsku (Connell 2005, 77; 

Cunningham o.fl. 2013, 502-503) og viðskiptakarlmennsku (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna 

Hjálmarsdóttir 2011, 6). Til að undirstrika þessa ímynd talar Orri Hauksson um það þegar Eyþór 

stofnaði fjarskiptafyrirtækið OZ (sem síðar þróaðist yfir í Vodafone) ásamt Skúla Mogensen og 

Guðjóni Má (tveir viðskiptajöfrar í íslensku samfélagi) og hvernig þeir„lögðu drög að mikilli 

samkeppni í fjarskiptum á Íslandi í dag." Hér finnst rannsakanda eins og verið sé varpa mynd 

af Eyþóri sem hetju í viðskiptalífinu sem greiddi leiðina fyrir samkeppni í fjarskiptum á Íslandi. 

Áður en farið er yfir í stjórnmálaferil Eyþórs eru viðmælendur spurðir út í galla hans. Þar 

talar Ásta Stefánsdóttir um að úti á landi sé fólk almennt sjálfbjarga um flest en að Eyþór sé 

"...klárlega ekki handlaginn heimilisfaðir. Er ekki viss um að hann viti hvernig á að snúa 

skrúfjárni. Gæti örugglega skipt um peru en það nær ekki lengra.” Þau Ásgeir hlæja og gera 

grín að þessu. Hér birtast afleiðingar kynjakerfisins og vísun í víkjandi karlmennsku á skýran 

hátt og gefið í skyn að þar sem um karlmann er að ræða ætti hann að geta gert meira á 

heimilinu en að skipta um ljósaperu. Þetta fellur þó í skuggann af karllægri uppbyggingu 

innslagsins í heild og virðist því ekki til þess fallið að draga úr karlmennsku Eyþórs.  
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Umfjöllun um stjórnmálaferil Eyþórs hefst þegar um þrjár og hálf mínúta eru eftir af 

innslaginu. Starfsvettvangur viðmælenda og fyrrum samstarfsfélaga sem lofa Eyþór sendir þau 

skilaboð að honum ferst vel úr hendi hvaða starf sem hann tekur að sér og að hann sé 

traustsins verður og verðugur fulltrúi borgarinnar eða góður leiðtogi. Öll umfjöllunin um Eyþór 

og ýmsir eiginleikar hans sem koma þar fram staðfesta þetta. Á sama tíma birtist hins vegar sú 

mynd af Eyþóri að hann fari úr einu í annað, skipti reglulega um starfsvettvang, yfirgefi 

hugmyndafræðina sem hann aðhyllist og segist aðspurður hvar hann sjái sig eftir tíu ár: "Ég 

verð örugglega ekki að gera það sama. Hef engan áhuga á að vera tíu ár í borgarstjórn." Hér 

er því komin ákveðin mótsögn við það sem áður kom fram. Það er, svo virðist sem ekki sé hægt 

að treysta því að Eyþór klári verkin eða gefi sig allan í ákveðið starf. Þessum efasemdum er þó 

svarað af Eyþóri sjálfum þegar Ásgeir spyr hvað hafi komið til að hann „tók U-beygju í lífinu“ 

úr tónlistarlífinu yfir í viðskiptalífið. Eyþór segist þá vera ákveðinn öfgamaður að því leytinu til 

að hann gerir hlutina 100% og þegar hann er búinn með verkefni vilji hann snúa sér að öðru. 

Ari Matthíasson staðfestir þetta í sínu viðtali: „Eyþór er klár og fjölhæfur maður sem vill láta 

til sín taka á ýmsum sviðum". Efasemdum er því eytt með birtingarmynd hetjunnar sem tekur 

sér tíma til að fara inn í ákveðið starf, bjargar þar málunum og heldur ótrauður áfram á önnur 

svið að verki loknu. Eyþór: "Mér finnst skemmtilegast það sem ég er að gera hverju sinni. Finna 

eitthvað nýtt og búa til eitthvað nýtt og núna finnst mér það að gera Reykjavík að betri borg". 

Eins birtist hér leiðtoginn þar sem Eyþór virðist hafa byggt upp traust meðal félaga sinna og 

þeirri mynd er varpað fram af honum að hann sé fær í fyrirtækjarekstri og stjórnun, hefur 

myndað ákveðin valdatengsl á sviði viðskipta og á í góðum samskiptum við vinnufélaga sína 

(Guðný Guðbjörnsdóttir 2006, 425). Lítillega er komið inn á fjölskylduhagi Eyþórs og ljósmynd 

af fjölskyldu hans kemur upp á skjáinn á meðan. Eyþór lokar innslaginu með sellóleik þar sem 

hann spilar „Ó borg mín borg.“ Í umfjölluninni um Eyþór má sjá svipaðan brag og Gyða Margrét 

Pétursdóttir (2011) fjallar um í greiningu sinni á viðtali Hemma Gunn við rithöfundinn og 

viðskiptajöfurinn Ólaf Jóhann Ólafsson. Þar er listamaðurinn samofinn viðskiptajöfrinum 

þannig að listin verður til að bæta við karlmennskuauðmagn viðkomandi. Gyða kemst að þeirri 

niðurstöðu að sköpun alþjóðlegrar viðskiptakarlmennsku eigi sér stað í samspili skapara. Það 

er, í þessu tilfelli, þeirra sem tilheyra ráðandi karlmennsku þess tíma sem um ræðir og þess 

sem er skapaður. „Þeir sem tilheyra ráðandi karlmennsku sjá sér, meðvitað og ómeðvitað, hag 

í því að hampa sínum líkum og baða sig um leið í ljóma þeirra – þannig er 

samtryggingarkarlmennskunni viðhaldið.“ (Gyða Margrét Pétursdóttir 2011, 67). 
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4.6 Dagur B. Eggertsson 

Tafla 6. Um innslag – Dagur B. Eggertsson 

Dagur B. Eggertsson - Sitjandi borgarstjóri og oddviti Samfylkingarinnar í framboði til borgarstjórnar 2018 

Fjölmiðill og birting umfjöllunar: Ísland í dag, 25. apríl 2018 
http://www.visir.is/g/2018180429215/-hann-segir-mjog-oft-brandara-
tho-their-seu-ekki-alltaf-mjog-fyndnir- 

Lengd innslags: 10 mín. 57 sek. 

Viðmælendur í innslagi: Dagur 
Jón Gnarr (Grínisti og fyrrum borgarstjóri) 
Arna Dögg Einarsdóttir (Eiginkona, læknir) 
Ilmur Kristjánsdóttir (Leikkona og fyrrum borgarfulltrúi) 
Kristín Jónsdóttir (Móðursystir) 

Eru tengsl aðstandenda við 
viðkomandi tekin fram? 

Nei - Hvorki starfsheiti viðkomandi eða tengsl við Dag eru tekin fram 

Vettvangur viðtals: Dagur: Skrifstofa (líklega hans) 
Arna: Úti í náttúrunni  
Kristín: Utandyra  
Jón Gnarr: Borgarleikhúsið 

Ilmur: Utandyra 

Aðallega rætt við: Dag, sem og vini og vandamenn  

 

Í innslaginu um Dag greinir rannsakandi eftirfarandi þemu: læknirinn, stjórnmálamaðurinn 

(borgarstjórinn), fjölskyldumaðurinn, húmoristinn og rómantíkerinn. Viðtalið fer fram með 

formlegum hætti, maður á mann, á skrifstofu Dags. Viðmælendur eru úr ýmsum áttum og 

tengjast Degi ýmist fjölskylduböndum og/eða í gegnum stjórnmálin (sjá töflu 6). Innslagið hefst 

á umfjöllun um æsku Dags og hver hann er en Dagur „fæddist í Ósló á kvenréttindadaginn árið 

1972“. Rannsakanda finnst athyglivert að kvenréttindadagurinn sé sérstaklega tekinn fram í 

þessu samhengi og túlkar sem svo að hér sé verið að leggja línurnar að innslagi um mann sem 

brennur fyrir jafnrétti og á í góðu sambandi við konurnar í lífi sínu. Hér er birtingarmynd 

samsektarkarlmennskunnar sem á við um karla sem eru ekki tilbúnir að halda uppi 

kynjakerfinu en styðja það engu að síður með stuðningi við ráðandi karlmennsku og njóta góðs 

af. Connell (2005) bendir einnig á að margir karlar, sem hagnast óbeint af kynjakerfinu og 

undirskipun kvenna, eigi í góðu sambandi við konurnar í sínu lífi og styðji femínísk málefni 

(Connell 2005, 79-80). Vinir og vandamenn Dags lýsa jákvæðum eiginleikum hans: „Lífsglaður, 

góður maður og faðir, traustur, pottþéttur, þrautseigur, duglegur, eldklár, jákvæður og hefur 

gríðarlega mikla ástríðu fyrir borginni sinni.“ Aðspurð um hvernig krakki Dagur var segir Kristín 

móðursystir hans frá þeirra fyrstu kynnum: „...hann brosti allan hringinn og mér finnst 
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einhvern veginn eins og síðan hafi hann brosað framan í heiminn.“ Því næst er fjallað um 

skólagöngu Dags, stúdentspróf frá MR, embættispróf í læknisfræði við HÍ og meistarapróf hans 

frá Háskólanum í Lundi í Svíþjóð, en þangað fór hann í framhaldsnám í mannréttindum og 

alþjóðalögum. Því næst er talað við Örnu eiginkonu Dags og fer viðtalið  fram úti við. Arna er í 

læknaslopp og það vekur athygli rannsakanda sem veltir fyrir sér hvort hér eigi að sýna fram á 

ákveðið jafnvægi og jafnrétti milli Dags og eiginkonu hans. Arna talar um þeirra fyrstu kynni 

en það sem heillaði hana mest við Dag var hvað henni fannst hann „hryllilega sætur“. Talið 

berst að börnum þeirra og hve mikill fjölskyldumaður Dagur sé og segir Arna: „Þrátt fyrir langa 

vinnudaga þá er hann mjög til staðar fyrir börnin“. Í því birtist Dagur í fókus á skjánum og slær 

á létta strengi: „Þetta er skipulag. Það er ekkert rómantískt við það að senda hvoru öðru 

fundarboð [Ásgeir og Dagur hlæja] til þess að tryggja það að halda utan um 

fjölskyldudagskrána en það er hluti af því sem við gerum til að láta daginn og rútínuna ganga 

upp.“ Hér er verið að bregða upp mynd af mjúka fjölskyldumanninum sem gefur sér tíma fyrir 

eiginkonu og börn þrátt fyrir mikinn metnað og farsælan feril. Manni sem hefur stjórn á 

hlutunum og hefur allt í hendi sér, starfsframann og fjölskyldulífið.  

Því næst er fjallað um fjölbreyttan starfsferil Dags (stjórnmál, ævisöguskrif, læknir ofl.). 

Þegar rúmar þrjár mínútur eru liðnar af innslaginu, sem er rétt tæpar 11 mínútur, segir Ásgeir: 

„Það var svo árið 2002 að Dagur tók U-beygju frá læknisferlinum og hellti sér af fullum krafti 

út í borgarmálin." Það vekur athygli rannsakanda að umfjöllunin um stjórnmálin byrjar hér 

mun fyrr en í innslögunum um stjórnmálakonurnar og Eyþór. Stjórnmálaumfjöllunin 

samtvinnast svo annarri umfjöllun í innslaginu. Viðsnúningurinn á ferli Dags kom fjölskyldu 

nokkuð á óvart enda var hann kominn með vinnu sem læknir í Svíþjóð og segir Kristín 

móðursystir hans: „Ég varð rosalega hissa því hann hafði ekkert verið í pólitík fyrr en Ingibjörg 

Sólrún [borgarstjóri á þeim tíma] þarna hringir í hann.“ Þetta birtist rannsakanda sem svo að 

Dagur hafi skipt um gír því hann þótti ómissandi í borginni en þessu til stuðnings segir Dagur í 

viðtali við Læknablaðið árið 2014 að hann „leiddist út í pólitík og var fenginn til að taka sæti á 

lista fyrir borgarstjórnarkosningarnar 2002.“ (Hávar Sigurjónsson 2014). Dagur er þó hógvær í 

innslaginu þegar hann segir frá því hvernig hann vatt kvæði sínu í kross: „...og svo er ég bara 

hér.“ (Dagur varð fyrst borgarstjóri árið 2007 og tók síðan aftur við embættinu árið 2014) 

(Reykjavík Borgarstjórar í Reykjavík frá upphafi). Svipmyndir frá stjórnmálaferli Dags renna yfir 

skjáinn á meðan fjallað er um stjórnmálamanninn Dag og húmor hans sem vinum og 

vandamönnum finnst lítið koma til og gera mikið grín að. Í öllu gríninu er ýmsum afrekum 
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komið vandlega að. Þannig segir Dagur í gríni: „Hann [Jón Gnarr] sagði stundum þegar við 

vorum að skemmta okkur á fundum á morgnana, bjarga Orkuveitunni eða eitthvað [hlær]: 

„Eigum við ekki að láta fagmennina um grínið?““ Einnig eru farsælir þjóðþekktir einstaklingar 

eins og Baltasar Kormákur nefndir í þessu samhengi eins og þegar Ilmur segir: „Hann [Dagur] 

kom á Ófærðarsett sko og Balti sagði við hann: „Þú verður að segja „cut”” og þá sagði hann 

[Dagur]: „Balti vill kött”.” Hér finnst rannsakanda eins og verið sé að safna 

karlmennskuauðmagni Degi til handa með því að sýna fram á tengsl við aðra ráðandi 

karlmennsku (farsælan kvikmyndagerðarmann) og þannig upphefja það karllæga í fari Dags 

(Cunningham o.fl. 2013, 502). Aftur er komið inn á eiginleika Dags og talar Arna eiginkona hans 

um hve rómantískur hann er og hvernig hún stendur „í skuld við hann þar því ég hef ekki 

hugmyndaflug í allt það sem hann hefur gert fyrir mig.“  Eins talar hún um hve gott sé að leita 

til hans og að fjölskyldan öll leiti til hans með hvað sem er. Hér er túlkun rannsakanda sú að 

aftur sé verið að bregða upp ákveðinni mynd af óhefðbundnu valdajafnvægi milli Dags og 

eiginkonu. Þannig birtist samsektarkarlmennskan í Degi sem virðist eiga í góðu sambandi við 

fólkið í lífi sínu og sérstaklega konurnar (eiginkonu og móðursystur).  

Milli þess sem komið er inn á „helstu galla“ Dags, sem í raun mætti túlka sem kosti líka, er 

alltaf komið inn á stjórnmálin aftur og hve mikla innsýn hann hafi á borgarmálin. 

Stjórnmálaferillinn fær mikið vægi í öllu innslaginu og síðustu tvær og hálfa mínútuna er 

fókusinn alfarið á Dag, störf hans í borginni og málefnin sem hann beitir sér fyrir. Hér er verið 

að draga upp mýkri mynd af manni en í innslaginu um Eyþór. Í innslaginu birtast hetjan og 

samsektarkarlmennskan. Eins vottar fyrir víkjandi karlmennsku og þá helst þegar talað er um 

rómantískar hliðar Dags og fer hann niður nokkur þrep í stigveldi karlmennskunnar þegar hann 

fer úr því að vera læknir yfir í stjórnmál. Hið karllæga er þó dregið fram á móti með 

birtingarmynd hetjunnar í formi læknisins sem skiptir um frama þegar á hann er kallað og 

umfjöllun um hefðbundna (gagnkynhneigða) fjölskylduföðurinn sem er alltaf til staðar fyrir 

fjölskyldu og vini. Slík umfjöllun bætir við karlmennskuauðmagn Dags (Cunningham o.fl. 2013, 

509). Hetjan er það ríkjandi í öllu innslaginu að víkjandi karlmennskan fellur í skuggann af 

henni.  
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5 Samantekt niðurstaðna og lokaorð 
Í inngangi var spurt: Með hvaða hætti er fjallað um annars vegar stjórnmálakonur og hins vegar 

stjórnmálakarla í Íslandi í dag og hvernig tengist sú umfjöllun hugmyndinni um kvenleika og 

karlmennsku? Líkt og niðurstöður sýna er umfjöllun sjónvarpsþáttarins Ísland í dag um 

stjórnmálakonurnar fjórar og stjórnmálakarlana tvo kynjuð og í henni birtast hugmyndir um 

kvenleika og karlmennsku. Ekki er vitað hvort það er með ráðum gert en líklegt er að 

kynjakerfið, sem við búum við, hafi þar mikið að segja og móti þessar ólíku hugmyndir.  

Tafla 7. Hinar leiðandi ímyndir kvenna  

 Móðirin Stjórnmála-
maðurinn 

(Kvenkyns) 

Heimsborgarinn 

Lista-
maðurinn 

Fegurðardísin Auðmjúka 
kvenhetjan 

Hin 
óstýriláta 

Þórdís 
Kolbrún 

X x   x   

Hildur 
Björns 

x x x  x X  

Katrín 
Jakobs 

 x  X    

Líf 
Magneud 

 x     X 

X = á mest við   x = á við 

Hinar leiðandi ímyndir kvenna (Guðný Gústafsdóttir 2016) birtast með einum eða öðrum 

hætti í öllum stjórnmálakonunum sem koma við sögu í þessu verkefni, sjá töflu 7. Leiðandi 

ímynd stjórnmálamannsins á við um þær allar, eðli málsins samkvæmt, en birtist þó mismikið 

í hverju innslagi fyrir sig. Aðrar leiðandi ímyndir kvenna koma fram með mismiklum hætti í 

innslögunum. Á meðan stjórnmálakörlunum er gert hátt undir höfði fyrir afrek sín bæði í 

atvinnulífinu og á sviði stjórnmálanna er önnur mynd dregin upp af stjórnmálakonunum og 

afrek þeirra í atvinnulífi og innan stjórnmálanna fá minna vægi. Öll innslögin sem greind voru 

í þessu verkefni eiga það sameiginlegt að þau sýna aðra hlið á viðmælendum en við erum vön 

að sjá. Þannig er verið að sýna hinar „mannlegu“ hliðar kvennanna eins og til að minna okkur 

á að á bak við áhrifamikla valdastöðu er „venjuleg“ kona. Kvenkyns stjórnmálamaðurinn 

verður móðir, fegurðardís, nörd, djammari, sjúklingur, skipulags„frík“ og sérlunduð umfram 

allt annað á undir 12 mínútum. Hér er enn og aftur verið að smætta hlutverk kvenna á 

framabraut í ákveðið kynbundið hlutverk sem innan kynjakerfisins þykir frekar hæfa konum. 

Fyrir utan innslagið um Líf liggur ekki fyrir hvernig uppsetning á innslögunum var ákveðin og 

hvort aðrir viðmælendur fengu einhverju um það ráðið hvar og hvernig þau fóru fram. Það er 
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engu að síður áhugavert að sjá hve ólík innslögin eru um stjórnmálakonurnar í Vinstri grænum 

annars vegar og Sjálfstæðisflokknum hins vegar. Skýringuna á því mætti finna í þeim fræðum 

sem höfð voru til hliðsjónar við gerð þessa verkefnis sem fjalla um ólíkar áherslur kvenna sem 

aðhyllast hugmyndafræði um jöfnuð og kvenfrelsi (vinstri sinnuð sjónarmið) annars vegar og 

kvenna sem aðhyllast einstaklingsfrelsi og frjálshyggju (hægri sinnuð sjónarmið) hins vegar. 

Þannig mætti draga þá ályktun að stjórnmálakonurnar vinstra megin á stjórnmálarófinu líti 

frekar á það sem neikvæða mismunun að fjallað sé um þær út frá kynjuðu sjónarhorni og því 

hafi þær ekki viljað taka þátt í umfjöllun sem sýnir þær sem mæður (eða annað) umfram 

stjórnmálakonuna. Að sama skapi mætti færa þau rök fyrir því að þar sem stjórnmálakonur á 

hægri væng stjórnmálanna horfa á einstaklingsfrelsi umfram kvenfrelsi, líti þær ekki sömu 

augum á kynjaða umfjöllun og stöllur þeirra á vinstri væng stjórnmálanna (Guðný 

Gústafsdóttir 2016, 123-125; Kristín Jónsdóttir 2007, 22-23, 48-49).   

Í innslögunum um stjórnmálakarlana er eins og verið sé að varpa fram þeirri mynd að þrátt 

fyrir störf þeirra á sviði stjórnmálanna hafi þeir lítið breyst. Þannig birtist Eyþór sem listamaður 

og jafnframt duglegur maður á sviði atvinnulífsins sem samstarfsfélagar geta treyst á og Dagur 

birtist sem dyggur vinur og traustur fjölskyldumaður. Þannig mætti draga þá ályktun að verið 

sé að minnka gjánna milli stjórnmálafólks og almennings og sýna fram á að þrátt fyrir 

valdamikið embætti hafi viðkomandi í raun ekki breyst (Guðný Gústafsdóttir 2016, 122-123). 

Stjórnmálakarlarnir eiga það sameiginlegt að vera settir fram sem hetjur á sviði stjórnmálanna. 

Umfjölluninni um þá er slegið upp eins og bíómynd þar sem aðalleikarinn vendir kvæði sínu í 

kross, leggur læknaferilinn eða viðskiptalífið á hilluna og snýr sér að stjórnmálum til að bjarga 

borginni frá glötun. Þjóðþekktir einstaklingar og einstaklingar úr viðskiptalífinu eru fengnir til 

að slá upp gullinni mynd af stjórnmálakörlunum á meðan svipmyndir úr lífi þeirra staðfesta 

gullhamrana. Eins koma upp nöfn á þekktum einstaklingum eins og til að tengja 

stjórnmálakarlana við eitthvað sem við þekkjum, og berum jafnvel virðingu fyrir, eins og 

Baltasar Kormák og Skúla Mogensen og þannig gera þá enn viðkunnanlegri. Lítið sem ekkert 

fer fyrir slíku í innslögunum um stjórnmálakonurnar fyrir utan Katrínu og skondna atvikið með 

Björk Guðmundsdóttur. En það virðist ekki tekið fram til að upphefja Katrínu eins og virðist 

vera tilfellið með stjórnmálakarlana. Til að vega upp á móti eiginlegri karlmennsku 

viðmælenda, sem gerð eru góð skil í öllu innslaginu, færist athyglin yfir á hljómþýðan sellóleik 

og rómantíska hvatvísi. Þannig fær áhorfandinn staðfestingu á að á bak við karlmannlegan 
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stjórnmálamanninn sé líka „mýkri“ maður sem er í takt við hugmyndir um Ísland sem 

jafnréttisparadís (Gyða Margrét Pétursdóttir 2009). 

Val á öðrum viðmælendum, starfsheiti og/eða tengsl við viðkomandi stjórnmálakonu/-

karl, ýtir undir þá mynd sem birtist okkur helst af viðkomandi. Í innslaginu um Þórdísi Kolbrúnu 

er eiginmaður hennar eini viðmælandinn fyrir utan hana, sem styður þannig við ímyndina um 

móðurina sem setur heimili og fjölskyldu í forgang. Í innslaginu um Hildi er hún eini 

viðmælandinn og styður það við ímyndina af duglegu konunni sem gerir helst allt sjálf og 

heldur ótrauð áfram þrátt fyrir hindranir í lífinu. Í innslaginu um Líf er einungis rætt stuttlega 

við föður hennar sem talar að mestu um hve sjálfstæð Líf er og hafi alltaf verið. Þetta styður 

við þá ímynd hinnar óstýrilátu, sem birtist okkur í innslaginu um Líf. Þeir vinir og vandamenn 

sem rætt er við í innslaginu um Katrínu hafa öll bakgrunn í heimi lista og menningar. Þannig 

styðja þau við þá ímynd sem birtist okkur af Katrínu sem leikkonan og þá sérstaklega 

gamanleikarinn, þar sem vinir og vandamenn tala mikið um hinar fjörlegu hliðar Katrínar. Þar 

að auki tala þau mikið um Katrínu sem leiðtoga og endurspeglast sú orðræða í framsetningu 

innslagsins og vali á tökustað (forsætisráðuneytinu). Í innslaginu um Eyþór eru aðrir 

viðmælendur allt fólk úr atvinnulífinu sem gegnir stjórnendastöðum; forstjóri, bæjarstjóri, 

Þjóðleikhússtjóri og markaðsstjóri og fara þau öll fögrum orðum um hversu farsæll 

viðskiptamaður Eyþór er. Áhugavert er að velta fyrir sér hvers vegna enginn úr hans nánustu 

fjölskyldu kemur fyrir í innslaginu. Hér styður val á viðmælendum við ímyndina um hina 

ráðandi karlmennsku þar sem viðskiptakarlmennskan er áberandi. Þannig birtist Eyþór sem 

viðskiptajöfurinn sem hefur í hendi sér bæði peninga og völd en lítið virðist fara fyrir 

tilfinningasemi. Það birtist helst þegar viðmælendur telja upp jákvæða eiginleika í fari Eyþórs 

en þeir snúa flestir að atvinnulífinu og fyrirtækjarekstri. Það er, eiginleikar eins og „gaman að 

starfa með“, „samkeppnisskap“ og „rekstrar- og fjármálamaður“ (Ásta Jóhannsdóttir og 

Kristín Anna Hjálmarsdóttir 2011, 6). Viðmælendur styðja líka við hetjuna sem kemur  einna 

best fram í ummælum Orra Haukssonar um aðkomu Eyþórs að samkeppni á 

fjarskiptamarkaðinum á Íslandi. Í innslaginu um Dag er rætt við fólk úr stjórnmálum og 

menningu, eiginkonu hans og móðursystur. Hér er verið að styðja við þá ímynd sem birtist 

okkur af manni sem hefur allt í hendi sér, farsælan feril sem hann er tilbúinn að fórna ýmsu 

fyrir (eins og læknaferlinum), góða vini og ástkæra fjölskyldu sem getur alltaf leitað til hans. 

Það er, samsektarkarlmennska og hetjan í bland við kvenlægari gildi eins og tilfinningasemi og 

rómantík.  
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Þegar horft er til leiðandi ímynda kvenna sem Guðný Gústafsdóttir (2016) greinir í 

doktorsverkefni sínu má sjá að fátt hefur breyst í fjölmiðlaumfjöllun um konur síðastliðin ár. 

Konurnar, sem um ræðir í þessu verkefni, eiga það allar sameiginlegt að vera stjórnmálakonur 

sem hafa ákveðna hugsjón og málefni sem brenna á þeim og þær vilja beita sér fyrir líkt og 

stjórnmálakarlarnir sem um ræðir. Þær eru um margt ólíkar, koma úr ólíkum áttum og með 

ólíkar áherslur, ef litið er til þess hvar á vinstri-hægri skalanum þær eru. Ástríðan fyrir starfinu 

og hugsjónir eiga líklega stóran þátt í að stjórnmálakonurnar eru á þeim stað sem þær eru í 

dag á sviði stjórnmálanna og þær hafa lagt hart að sér til að komast þangað. Það er því 

áhugavert að sjá hvernig sjónvarpsþáttur eins og Ísland í dag hefur ákveðið að varpa ljósi á 

þær. Það er, að leggja áherslu á kynbundna þætti í umfjöllun um stjórnmálakonur, sem draga 

athyglina frá þeim málefnum sem stjórnmálakonurnar vinna að og hvernig þær vinna að þeim. 

Umfjöllunin um Katrínu Jakobsdóttur er nokkuð ólík umfjölluninni um hinar 

stjórnmálakonurnar. Hún er karllægari þrátt fyrir að leiðandi ímyndum kvenna sé haldið á lofti 

og er freistandi að velta fyrir sér hvort þessi karllægari nálgun tengist embættinu sem Katrín 

gegnir.  

Kynjakerfið ríkir enn í samfélaginu og er haldið uppi af hugmyndum um hvað „hæfir“ 

annars vegar konum og hins vegar körlum. Fjölmiðlar, „fjórða valdið“, eiga stóran þátt í að 

viðhalda kynjakerfinu með kynjaðri fjölmiðlaumfjöllun. Þannig eru þeir stór hindrun fyrir konur 

þegar kemur að jöfnum tækifærum og árangri á sviði stjórnmála en líkt og sagan sýnir hafa 

konur alltaf verið í minnihluta á því sviði og eru enn (Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja 

Hjartardóttir 2009, 12-13). Umfjöllun Íslands í dag, sem um ræðir hér, er þar ekki undanskilin. 

Umfjöllunin um stjórnmálakarlana styður við ráðandi karlmennsku en eins og til að vega upp 

á móti henni eru „mýkri“ hliðar stjórnmálakarlanna dregnar fram líka. Þannig fáum við þau 

skilaboð í fjölmiðlaumfjölluninni að vald karlmennskunnar í bland við kvenlægari gildi sé „sexý“ 

en öðru máli gegnir um konurnar (Guðný Guðbjörnsdóttir 2006, 426-427). Valdamiklar konur 

eru ákveðin ógn við samfélagið og til að draga úr þeirri ógn þarf að varpa fram ákveðnum 

kvenlægum einkennum sem í orðræðunni eru notuð á neikvæðan hátt. Þetta verður til þess 

að draga úr valdi stjórnmálakvennanna og minna okkur á að um „venjulegar“ konur er að 

ræða.    
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