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                                                    Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á hversu mikið pláss og tíma konur 

fá, samanborið við karla, í sjónvarpsfréttum á Íslandi. Einnig var rannsakað hvernig 

fréttir kynin flytja og hvort munur væri þar á. Rannsóknin var gerð í apríl 2012 og náði 

yfir tímabilið 2. apríl til 15. apríl 2012. Við rannsóknina var stuðst við 

sjónvarpsfréttatíma Stöðvar 2 og RÚV. Í úrtakinu voru 142 fréttir. Gagnasöfnun fór 

þannig fram að fréttir voru greindar eftir fyrirfram ákveðnu skemablaði. Þar voru fréttir 

flokkaðar eftir kyni fréttamanns, viðmælenda og tíminn mældur sem viðmælandi fékk í 

mynd. Jafnframt var fréttunum skipt niður í 6 efnisflokka eftir innihaldi þeirra.  

 Niðurstöður leiddu í ljós að konur fá mun minna pláss en karlar í sjónvarpsfréttum í 

heildina. Þær eru sjaldnar viðmælendur, fá minni tíma í mynd og í samræmi við það eru 

hlutfall þeirra minna í öllum efnisflokkum. Í sjónvarpsfréttum Stöðvar 2 voru konur þó í 

meirihluta sem fréttamenn og þulir og var það eina dæmið þar sem hlutfall kvenna var 

hærra en karla. Gögnin voru sett upp í Excel til að fá hlutfall og mun milli flokka. 

 

 

                                                       Abstract  

The subject of this study was to figure out how much space and time women are given, 

in comparison to men, on television news in Iceland. Another thing that was looked into 

was what type of news they present and if there was any difference between the types 

presented by women and men. The study was conducted in April 2012 and covered the 

period from April 2nd to April 15th 2012. It is based on prime time television news on 

Stöð 2 and Ríkisútvarpið. The sample consisted of 142 news reports. Data was collected 

by analyzing those news reports with a special analyzing form that was prepared before 

analyzing began. The news reports were categorized by gender of the reporter, the 

gender of the person spoken to, and the on-screen time given to that person was also 

measured. The news reports were also categorized into 6 categories based on their 

content.  

The results showed that women get much less space in overall, compared with men, on 

television news. They are more seldom spoken to; get less on-screen time and as a 

result, their ratio was less than the men’s in all the categories included in the study. On 

Stöð 2 television news, however, the women were the majority of the reporters and 

presenters and those were the only examples were the women’s ratio was higher than 

the men’s ratio in this study. The data was put into Excel to better visualize trends and 

differences between the groups.
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1. Inngangur 

Fjölmiðlar gegna lykil hlutverki í samfélaginu. Lengi vel hefur því verið haldið fram að 

góð fréttamennska sé ein af undistöðunum í lýðræðislegu samfélagi og með því að fjalla 

á faglegan og sanngjarnan hátt um menn og  málefni geta þeir veitt stjórnvöldum mikið 

aðhald. Fjölmiðlar eru oft nefndir fjórða valdið og er þá átt við að þeir hafi viðlíka völd í 

samfélaginu og löggjafarvald, dómsvald og framkvæmdavald og með þeim geti þeir 

bæði viðhaldið ákveðnum hugmyndum eða endurskapað ákveðin gildi innan 

samfélagsins (Anna Lilja Þórisdóttir, 2010). 

   Miklar breytingar hafa orðið á högum kvenna síðustu áratugi og hefur staða þeirra 

styrkst til muna. Konur eru virkari þátttakendur í atvinnulífinu og fleiri konur eru farnar 

að gegna stjórnunarstörfum í fyrirtækjum og verða meira áberandi í stjórnmálum (María 

Marinósdóttir og Viktoría Rut Smáradóttir, 2009). Þrátt fyrir þetta virðist sem svo að 

staða þeirra í fjölmiðlum hafi ekki styrkst jafn mikið því að rannsóknir sýna að konur 

birtast einungis á sjónvarpsskjánum í um 30% af útsendingatíma á kjörtíma. Hlutur 

þeirra er heldur minni í fréttatímum en þar fer hlutfallið niður í tæp 20% af 

fréttatímanum en er þó breytilegt eftir því hvaða fréttatíma um ræðir (Eygló Árnadóttir 

o.fl.,2010). Jafnframt hefur fjöldi rannsókna, bæði innanlands sem utan, sýnt að konur 

fá ekki sama vægi og karlar í fjölmiðlum. Bæði fá karlar meiri umfjöllun en konur og er 

umfjöllunin af öðrum toga þegar viðkemur kynjunum. Er þá sama hvort litið er til 

sjónvarps, útvarps eða dagblaða (Anna Lilja Þórisdóttir, 2010). 

   Vegna þeirra áhrifa sem fjölmiðlar hafa í samfélaginu eiga þeir stóran þátt í að 

skapa ímyndir af fólki sem og að viðhalda ákveðnum staðalímyndum í samfélaginu. 

Lengi hefur verið bent á að ójafnvægis gætir í því hvernig birtingarmyndir kynjanna eru 

almennt í fjölmiðlum og hefur verið lagst í ýmsar aðgerðir til að sporna við þessari 

þróun og auka vægi kvenna í fjölmiðlum. En fæstar hafa skilað einhverjum 

mælanlegum árangri því einhverskonar 30/70 regla virðist ríkja þegar kemur að 

kynjahlutfalli í fjölmiðlum, þar sem hlutur kvenna er oftast á bilinu 25-30% (Nefnd um 

konur og fjölmiðla, 2001).  

  Í þessu verkefni er leitast eftir að bæta við þær rannsóknir og athuganir sem gerðar 

hafa verið á fjölmiðlum og kynjahlutfalli í þeim tilgangi að athuga hvort eitthvað hafi 

breyst hvað varðar sjónvarpsfréttir. Teknir voru eiginlegir kvöldfréttafréttatímar tveggja 

sjónvarpsstöðva, Stöðvar 2 og RÚV.  Rannsóknarspurningin er „Hafa konur jafn mikið 

vægi og karlar í sjónvarpsfréttum?“  Í fyrsta lagi verður skoðað hverjir flytja fréttirnar. Í 
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öðru lagi hverjir eru viðmælendur fréttamanna og hversu langan tíma þeir fá í mynd og í 

þriðja lagi hvort að munur sé á efnisflokkum frétta eftir kyni. 

    Greindir voru sjö dagar en stuðst var við samsetta viku til að reyna að fá sem 

mesta fjölbreytni í fréttum. Einnig var það gert til að reyna að sjá sem mesta dreifingu á 

fréttamönnum þar sem svo virðist vera sem fréttamenn vinni á vöktum í nokkra daga í 

senn og gæti það skekkt kynjahlutfallið á einhvern hátt væri samfelld vika tekin.  

   Tilgátan er að munur sé á hlutfalli kynjanna í fréttum og að konur séu töluvert 

minna áberandi í sjónvarpsfréttatímum stöðvanna, hvort heldur sem litið sé til 

fréttamanna eða viðmælanda. Jafnframt, líkt og í öðrum rannsóknum sem gerðar hafa 

verið, að munur sé á því hvernig sé fjallað um konur og karla. Konur séu frekar 

þátttakendur í „mýkri“ fréttum svokölluðum á meðan karlarnir taki frekar þátt í þeim 

„harðari“.  

   Ritgerðinni er skipt niður í 10 kafla og nokkra undirkafla. Annar kaflinn fjallar um 

kynferði og þau áhrif sem það hefur í samfélaginu. Þriðji kaflinn fjallar um fjölmiðla, 

hlutverk þeirra og áhrif  sem og áhrif sem ríkjandi hugmyndafræði hefur á fréttamat. 

Jafnframt er farið yfir hvert hlutverk fréttamanna eru og hvernig kynin eru í fjölmiðlum. 

Í fjórða kafla er farið yfir fjölmiðlalög, jafnréttislög og Pekingáætlunina sem gerð var til 

að jafna hlut kvenna á öllum stigum samfélagsins. Fimmti kafli inniheldur 

starfsmannareglur og áætlanir Stöðvar 2 og Ríkisútvarpsins ásamt því að fara yfir 

siðareglur Blaðamannafélags Íslands. Í sjötta kafla er rannsóknin sem gerð var á 

fréttatíma Stöðvar 2 og RÚV. Þar er gerð grein fyrir öðrum rannsóknum sem gerðar 

hafa verið, þeirri aðferðarfræði sem notuð var í þessari rannsókn gerð skil sem og 

framkvæmdinni. Í sjöunda kafla eru svo niðurstöður rannsóknarinnar kynntar í myndum 

og máli. Í áttunda kafla eru niðurstöður teknar saman og umræða um þær að lokum. 

Níundi kafli inniheldur heimildaskrá og skemablað fylgir að lokum sem viðauki.  

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

2. Kynferði: áhrif þess í samfélaginu og mismunandi viðhorf.  

Áhrif kynferðis eru mikil og víðtæk í samfélaginu og mönnum hættir til að vanmeta 

áhrifin vegna þess að þau eru oft dulin. Helstu orsakir áhrifanna eru í formi hefða, 

viðhorfa og staðalímynda og blasa við okkur hvar sem er í samfélaginu (Nefnd um 

konur, 2001). Staðan á vinnumarkaðinum er ólík og endurspeglast hún af því að 

námsval karla og kvenna er ólíkt. Konur  velja frekar nám í umönnun en karlar eru mun 

fleiri í iðn- og tækninámi og sýna tölur Hagstofunnar greinilega þann mun (Hagstofa 

Íslands, 2011). 

   Einnig má finna tengingu milli viðhorfa og kynferðis en það hefur verið sýnt fram 

á að konur og karlar deila ekki sömu viðhorfum (Melin, 2008). Margareta Melin komst 

að því í rannsókn sinni að karlkyns fréttamenn líta á vinnu sína sem eitthvað sérstakt og 

þeir telja  leitina  að næstu frétt vera það mikilvægasta í þeirra starfi. Þeir meta 

hlutlægni og hlutleysi í umfjöllun mikils og hugsa minna um siðferðislegar skyldur í 

fréttamennsku. Melin segir konur ekki deila sama viðhorfi. Þær líta á starf sitt sem leið 

til að hjálpa fólki og styrkja lýðræði. Þær segja það ómögulegt að vera hlutlægur í allri 

umfjöllun og gagnrýna hefðbundinn fréttaflutning. Þær, öfugt við karlana,  meta 

siðferðislegar skyldur fréttmanna mikils og fara eftir þeim (Melin, 2008). 

  Kynferði segir jafnframt mikið til um verkaskiptingu innan heimilisins. Þá bera 

karlar samkvæmt hefðinni oftast ábyrgð á að sjá fyrir fjölskyldunni á meðan konur sjá 

um rekstur heimilisins. Þó að á síðustu árum hafi þokast mikið í átt til jafnréttis eru þetta 

ennþá almenn viðhorf í samfélaginu þó auðvitað séu til undantekningar (Kolbeinn 

Stefánsson, 2008). Launamunur hefur líka alltaf mælst töluverður og þó eitthvað hafi 

dregist saman er kynbundinn launamunur enn milli 10-13%  samkvæmt launakönnun 

SFR og VR frá árinu 2011 (Launakönnun SFR, 2011). Þessir hlutir sýna að staða 

kvenna og karla er ekki sú sama á vinnumarkaðinum og möguleikar kvenna til frama og 

tekna eru minni en karla.  

  En erfitt er að festa hendur á hvað það er sem skapar nákvæmlega þessa misjöfnu 

stöðu kynjanna í samfélaginu. Flestar rannsóknir um jafnrétti kynjanna eru gerðar af 

félagsvísindamönnum og beinast að mestu leyti að óáþreifanlegum áhrifum kynferðis í 

formi hefða og viðhorfa. Það er þó ekki talið gerlegt eða æskilegt að afmá áhrifin sem 

kynferði hefur á líf fólks né að hætt sé að greina tölfræði eftir kynferði. Því talið er að 

staða jafnt sem þarfir kynjanna séu það ólíkar að kynlausar tölur segi ekki það sem segja 

þarf og gefi ekki rétta mynd af raunveruleikanum (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001).   
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     En á Íslandi hefur Mannréttindasáttmáli Evrópu lagalegt gildi og í honum segir að 

ekki megi mismuna fólki eftir kynferði, kynþætti, litarhætti, trúarbrögðum, tungu eða 

skoðunum (Lög nr.62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu). Jafnframt eru í gildi 

jafnréttislög sem eiga að tryggja jafnan rétt kynjanna og nýlega voru samþykkt 

fjölmiðlalög þar sem í 26. grein þeirra segir að gæta eigi þess að sjónarmið bæði karla 

og kvenna komi fram (Lög nr. 10/2008; Lög nr 38/2011). Þrátt fyrir síendurteknar 

umræður um mikilvægi jafnréttis og mikilvægi þess að mismuna ekki fólki á grundvelli 

kynferðis sýna rannsóknir og kannanir samt sem áður að konur hafa ekki sömu 

möguleika og stöðu og karlar í samfélaginu. 
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3. Fjölmiðlar 

3.1 Hlutverk fjölmiðla og áhrif ríkjandi hugmyndafræði á fréttamat.  

Fjölmiðlar eru afar mikilvægir í nútímasamfélagi. Þeir eru fastur punktur í tilveru flestra 

og svo samtvinnaðir samfélaginu að fæstir gera sér grein fyrir hversu áhrifamiklir þeir 

eru í raun og veru. Þeir gegna veigamiklu hlutverki í lýðræðislegu samfélagi og eru 

vettvangur þar sem umræða og skoðanaskipti fara fram (Frumvarp til laga um fjölmiðla, 

e.d.). Hlutverk fjölmiðla er að leggja áherslu á fjölbreytni og tryggja stjórnmálalega og 

menningarlega fjölbreytni til þess að almenningur geti tekið afstöðu og metið út frá sér 

sjálfum og þannig tekið þátt í ákvörðunum sem þarf að taka í lýðræðislegu samfélagi 

(Nefnd menntamálaráðherra, 2005). 

  Fjölmiðlar upplýsa, fræða og móta skoðanir almennings og er upplýsingahlutverkið 

sérstaklega mikilvægt. Þar sem þeir eru svo stór þáttur af lífi almennings geta þeir haft 

áhrif á lýðræðislegar ákvarðanir beint og óbeint. Í  lýðræðislegum samfélögum á borð 

við Ísland er það vilji og skoðanir meirihluta þjóðarinnar sem stýra því hvaða 

ákvarðanir eru teknar á þingi. Ekki með beinum ákvörðunum meirihlutans heldur með 

kosningu á fulltrúum fyrir hönd hans og þar sem fjölmiðlar eru svo stór hluti af tilveru 

fólks geta þeir haft áhrif á skoðanir og ákvarðanir  almennings og þannig haft áhrif á 

lýðræðislegar ákvarðanir. Því er mikilvægt að tryggja að fagleg vinnubrögð séu höfð í 

hávegum (Nefnd menntamálaráðherra, 2004;2005).   

  Lengi hafa forsvarsmenn helstu fjölmiðlanna haldið því fram að undirstaða 

lýðræðislegs þjóðfélags sé fagleg blaða- og fréttamennska og þeirra hlutverk sé að veita 

aðhald með sanngjarni umfjöllun og flutningi á fréttum. Sjálfstæð vinnubrögð séu höfð 

að leiðarljósi og alltaf sé hugsað um að þjóna almenningi. Skoðanir ákveðinna 

fréttamanna eiga ekki að koma fram heldur á að skýra frá hlutum á hlutlægan og 

sanngjarnan hátt og hafa í huga að þjóna hagsmunum almennings (Nefnd 

menntamálaráðherra, 2005).  

  En þó er erfitt að vera algjörlega hlutlaus í vali á umfjöllunarefni því að það eru 

nokkrir þættir sem hafa áhrif á það. Á einhvern hátt er það persónulegt mat fréttamanns 

og mat á því hvað almenningur vill sjá og einnig búa fjölmiðlar við ákveðnar hefðir í 

sínu starfi um það hvað telst fréttnæmt og hvað ekki (Nefnd menntamálaráðherra, 

2005;Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001). Kenning Herman og Chomsky sem þeir settu 

fram árið 1988 fjallar um þrýsting sem fjölmiðlar verða fyrir þegar þeir velja 

umfjöllunarefni og tala þeir um að ríkjandi hugmyndafræði samfélagsins sé ein af þeim 
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fimm síum sem hafi áhrif á fréttamat og val á umfjöllunarefni ásamt þrýstingi frá 

auglýsendum, eigendum fjölmiðils og fleira (Herman, E.S, og Chomsky, N., 1988). Þar 

sem eitt af hlutverkum fjölmiðla er að vera trúverðulegir leitast þeir eftir dæmigerðum 

viðmælendum samkvæmt hugmyndum samfélagsins. Því myndu þeir til dæmis telja 

karlmann trúverðugri sem málsvari bændastéttar en konu því að dæmigerðir 

viðmælendur sýna oftast nær hefðbunda kynhlutverkaskiptingu (Nefnd um konur og 

fjölmiðla, 2001). Með alla þessa áhrifavalda á fréttamat virðist sem svo að oft sé það 

frekar mat fjölmiðla á hvað þeir halda að almenningur vilji sjá frekar en að ákveðið 

sjónarmið þurfi að koma fram. Því er ekki síður mikilvægt að skoða hvað fjölmiðlar 

fjalla ekki um jafnt sem og að skoða hvað það er sem þeir fjalla um (Nefnd 

menntamálaráðherra, 2005).  

 

3.2 Áhrif fjölmiðla á samfélagið.  

Fjölmiðlar ásamt því að gegna mikilvægu aðhaldshlutverki í lýðræðislegu samfélagi eru 

mikilvæg upplýsingaveita. Þeir gegna stóru hlutverki á markaðinum fyrir launþega, 

neytendur, fjárfesta og fyrirtæki. Auk þessu gegna þeir menningarlegu hlutverki í 

samfélaginu sem og efnahagslegu. Fjölmiðlar kryfja álitamál og setja í samhengi, segja 

okkur hvað gerðist í gær og hvað mun gerast í dag og starfa sem einskonar áttaviti í 

samfélaginu þar sem þeir flytja okkur fréttir af því sem þeir telja mikilvægt á mannamáli 

og stuttum tíma, sérsniðið að nútímamanninum sem alltaf er á hraðferð. Meirihluti 

manna hlustar á útvarp, flettir blöðum, kíkir á Internetið eða horfir á sjónvarp til að vera 

alveg viss um að allt sé í lagi þann daginn og fylgist svo með fréttum á reglulegu 

tímabili yfir daginn (Frumvarp til laga um fjölmiðla, e.d).  

  Mikill hluti vitneskju okkar er fenginn úr fjölmiðlum og hafa þeir mikil áhrif á 

daglegt líf okkar hvort sem okkur líkar betur eða verr. Þeir eru uppspretta þekkingar og 

á sama tíma vekja þeir hjá okkur samkennd með náunganum. Hugmyndir okkar og 

vitneskja um félagslegan veruleika og samfélagið sem við búum í eru fæstar byggðar á 

okkar eigin reynslu heldur að miklum hluta fengnar úr fjölmiðlum. Myndin sem 

fjölmiðlar draga upp af atburðum er oft sá punktur sem samfélagslega umræðan byggir 

á daginn eftir á kaffistofunni. Því er hægt að segja að fjölmiðlar gegni hlutverki 

einskonar fundarstjórnar umræðna í samfélaginu með vali á umfjöllunarefni og 

dagskrárvali (Frumvarp til laga um fjölmiðla, e.d).   

    Fréttir verða til vegna fjölmargra þátta bæði innan og utan fjölmiðlanna. Þær eru 
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afurð verkaskiptingar og samspil fjölmargra áhrifaþátta og hefur allt með það að gera 

hvað fjölmiðlar fjalla um og á hvaða hátt þeir gera það. (Frumvarp til laga um fjölmiðla, 

e.d).  Þó svo að við séum meðvituð um að veruleikinn sem birtist okkur í fjölmiðlum sé 

ekki alltaf alveg sannur virðist það vera okkur ómögulegt að leiða hann hjá okkur sama 

hversu langt frá sannleikanum hann kann að vera og meðtökum hann oftast án þess að 

gagnrýna það eða vekja athygli á því (Ross, 2004). Fjölmiðlar stjórna því ekki sem 

hvernig við hugsum en þeir stjórna því hvað það er sem við hugsum um (Anna Lilja 

Þórisdóttir, 2010). Því er mikilvægt að hafa fjölbreytni í fjölmiðlum svo ólík og 

fjölbreytt sjónarmið fái að koma fram og geri fólki kleift á að vega og meta 

upplýsingarnar sem fram koma og byggja þannig sinn eigin veruleika (Frumvarp til laga 

um fjölmiðla, e.d).  

   Innan samfélagsins eru ákveðnir hópar sem hafa greiðari aðgang að fjölmiðlum. 

Anna Lilja talar um í MA ritgerð sinni frá 2010 að almenna reglan sé sú að þeir sem fari 

með pólitísk, efnahagsleg og menningarleg völd í samfélaginu njóti þessara forréttinda. 

Hún vísar þar í kenningu Nelsons Fairclough um að það sé ekki bara atburðurinn sjálfur 

sem er fréttnæmur heldur stjórni forréttindahóparnir því að einhverju leyti hvað kemst í 

fréttirnar. Með þessi völd innan fjölmiðlanna hafa þeir á sama tíma möguleikann til að 

viðhalda valdastöðu sinni vegna þess að félagslegur auður og samfélagslegt mikilvægi 

eykst hjá einstaklingum sem sífellt eru í fjölmiðlum. Umfjöllun er heldur ekki sú sama 

þegar litið er til kynjanna. Oftar en ekk beinist umfjöllun um karla að því hvað þeir 

segja en umfjöllun um konur um í hvernig fötum þær ganga frekar en það sem þær hafa 

fram að færa (Ross, 2004). Því hjálpa fjölmiðlar til við að viðhalda þessu ástandi með 

því að tala alltaf við sama hópinn í stað þess að breyta því með því að leitast eftir öðrum 

viðmælendum. (Anna Lilja Þórisdóttir 2010). Nathalie Koivula, fræðikona segir til 

dæmis að fjölmiðlar móti veruleikann jafn mikið og þeir enduspegli hann og segir með 

því að þegar fjölmiðlar velja efni til að fjalla um og viðmælendur eru þeir á sama tíma 

að sýna fram á þann veruleika sem fyrir valinu varð (Koivula, 1999).  

  Anna Lilja heimfærði kenningar James Carey um að „veruleikinn öðlist tilvist 

vegna atbeina boðskipta“  upp á fjölmiðla og setur þann skilning í málin að hlutirnir 

gerist ekki sé ekki um þá fjallað í fjölmiðlum. Hún segir að við lifum á þeim tímum að 

gildi okkar í mannlegu samfélagi séu metin út frá sýnileika okkar í fjölmiðlum. Að vera 

sýnilegur í fjölmiðlum þýðir að maður sé tekinn gildur í samfélagsumræðunni. Því eru 

einstaklingar eða hópar sem lítið eða ekkert er fjallað um í fjölmiðlum í þeim skilningi 

ekki til. En hlutverk fjölmiðla er að greina frá því sem er merkilegt og fréttnæmt í 
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samfélaginu. Þeir endurspegla þann veruleika sem við búum í hverju sinni en getur það 

verið að það séu fréttnæmir einstaklingar og atburðir í samfélaginu sem ekki er fjallað 

um í fjölmiðlum sökum þessa fámenna hóps sem fer með völd í samfélaginu og stjórnar 

þannig mestri fjölmiðlaumfjöllun? (Anna Lilja Þórisdóttir, 2010). 

 

3.3 Hlutverk fréttamanna. 

Hlutverk þeirra er að flytja áhorfendum góðar, nákvæmar og áreiðanlegar upplýsingar 

svo þeir geti myndað sér upplýsta skoðun og verið virkir þegnar í lýðræðislegu 

samfélagi (Principles of journalism, e.d.). Það byggist á því að láta þeim í té upplýsingar 

sem eru í samhengi svo að gagnrýnin hugsun, túlkun og umræður meðal annars geti 

farið fram og þær byggist á réttum upplýsingum. Skylda fréttamanna er fyrst og fremst 

við áhorfandann (Principles of journalism, e.d.). Hlutverk þeirra er að setja allt í 

samhengi og ekki að sleppa neinu úr sem getur haft áhrif á upplýsingagildið. 

Nauðsynlegt er að þeir miðli upplýsingum frá öllum hópum í samfélaginu. Til að hafa 

fjölbreytnina sem mesta er mikilvægt að fréttamenn komi úr öllum hópum samfélagsins 

og séu með ólíkan bakgrunn, reynslu og skoðanir og að þeir geri sér  grein fyrir því 

hversu mikla ábyrgð þeir beri í starfi sínu. Það er líka á ábyrgð fréttstjóra að hvetja 

fréttamenn sína til að skoða ólík mál og stuðla að fjölbreyttri umræðu um allt sem 

kemur upp í jafn fjölbreyttu þjóðfélagi og við búum í nú á tímum. Mikilvægt er jafnvel 

að fréttamenn hafi góða menntun að baki sér því það veiti þeim meiri skilning á því 

hlutverki og þeirri ábyrgð sem þeir hafa (Nefnd menntamálaráðherra, 2005). 

  Það er réttur hverrar manneskju að hún fái að nota hæfileika sína án þess að litið sé 

til kynþáttar, kyns eða annarra hluta sem einkenna persónu hennar. Því hlýtur það að 

vera sem svo að fjölmiðlar taki tillit til þess þegar þeir velji fréttir og viðmælendur sem 

og að starf inn á fréttastofunum taki mið af því. Sé það ekki gert taka þeir starf sitt ekki 

alvarlega þar sem segir að þeir eigi að endurspegla veruleikan í samfélaginu sem við 

búum í (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001).  
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3.4 Kynin í fjölmiðlum. 

Mikil breyting hefur orðið á íslenskum fjölmiðlamarkaði á undanförnum árum. 

Tækniframfarir hafa orðið miklar sem og samfélagsbreytingar sem gera það að verkum 

að fjölbreytni fjölmiðla er meiri og mikið magn þeirra er til dæmis á internetinu. Með 

þessum framförum stöndum við nær öðrum löndum á samkeppnismarkaði þó svo að 

smæð okkar setji vissulega skorður. Háskólanám á sviði fjölmiðlunar er nú í boði sem 

ekki var í boði fyrr en á miðjum níunda áratugnum og hefur þróun, sem átt hefur sér 

stað á sviði menntunar og tækniframfara, haft það í för með sér að íslenskir fjölmiðlar 

eru með svipaða stöðu og fjölmiðlar í vestrænum lýðræðisþjóðfélögum þar sem þeir 

gegna þessu veigamikla hlutverki að vera fjórða valdið þar sem þrískipting valds tíðkast 

(Nefnd menntamálaráðherra, 2005).  

  Hlutfall og fjöldi kvenna hefur aukist í fjölmiðlunum síðan upp úr 1970 um allan 

heim en fyrir þann tíma voru mjög fáar konur starfandi innan fjölmiðla. Ein af 

ástæðunum er talin vera aukin kennsla á sviðið fjölmiðlunar, fréttamensku og þess 

háttar námi (Melin, 2008). Konur voru til dæmis í meirihluta brautskráðra nemenda með 

MA- próf í blaða- og fréttamennsku frá Háskóla Íslands árið 2011, en þá útskrifuðust tíu 

konur á móti einum karli (Háskóli Íslands, 2011). Í Háskólanum á Akureyri var hlutfall 

karla og kvenna jafnt en þar útskrifuðust fjórar konur og fjórir karlar með B.A. próf í 

fjölmiðlafræði árið 2011 (Háskólinn á Akureyri, 2011).  

  Áður fyrr voru það sambönd innan samfélagsins sem tryggðu mönnum vinnu innan 

geirans og það hafði það að verkum að karlar höfðu greiðari aðgang inn fyrir borðið. 

Aukið framboð af námi hefur því haft það í för með sér að konur ættu að hafa meiri 

möguleika en áður að komast inn á fjölmiðla en þrátt fyrir það virðast útkomur  

rannsókna sem gerðar eru um hlut kvenna í fjölmiðlum ekki sýna breytingar. Allar 

útkomur sýna það sama, fjölmiðlaheimurinn er karlaheimur (Melin, 2008). 

   Rannsókn var gerð á Íslandi árið 2000 þar sem talað var við forsvarsmenn stærstu 

fjölmiðlanna. Þeir töldu allir að staða kynjanna væri jöfn,  hvort sem litið var til launa, 

starfsframa eða faglegrar stöðu. Þeir töldu þó að konur bæru sig síður en karlar eftir 

stjórnunarstöðum og eins óskuðu þær frekar eftir dagvöktum en kvöld-og helgarvöktum. 

Þar var munurinn skýrður með því að konur kysu frekar að sinna fjölskyldu og heimili 

samhliða vinnunni. Forsvarsmennirnir könnuðust einnig við á þessum tíma að hafa tekið 

þátt í umræðum um að auka hlut kvenna í fjölmiðlum og þá einkum að hafa fleiri 

kvenviðmælendum. En þeir sögðu jafnframt að það væri erfitt þar sem konur væru 
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tregari til að koma í viðtöl en karlar og að starfsmenn kvörtuðu oft og tíðum undan því 

hversu erfiðlega það gengi (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001).  Flestir forsvarsmenn 

fjölmiðlafyrirtækjanna, þegar rannsóknin var gerð, voru karlkyns. Elín Hirst telur þó 

skýringuna á því hvers vegna fáar konur gegna áhrifastöðum innan  íslenskra fjölmiðla 

vera þá að ráðandi staða karla sé greipt í þjóðfélagsgerðina þar sem þeir hafi verið alls 

ráðandi í aldaraðir og þó að hjólin hafi farið að snúast konum í hag undir lok síðustu 

aldar sé enn nokkrir áratugir þangað til að konur komist til valda og áhrifa til jafns við 

karla (Elva Björk Sverrisdóttir, 2006).  
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4. Lög og alþjóðlegar samþykktir. 

   

4.1 Fjölmiðlalög 

Lög um fjölmiðla voru samþykkt í apríl 2011. Markmiðið með fjölmiðlalögunum er að 

sameina undir einni löggjöf allar gerðir af fjölmiðlum, sama á hvaða formi þeir eru. 

Ákvæði laganna eru í samræmi við það sem er í nágrannaríkjum Íslands. Þar var farið 

eftir tilmælum Evrópuráðsins um fjölmiðla, að tryggja frelsi til upplýsinga, tryggja 

tjáningarfrelsi og önnur mannréttindi ásamt ákvæðum um réttindi og skyldur fjölmiðla 

(Fjölmiðlanefnd, lög og reglur, e.d). 

Samkvæmt 26. grein laganna um lýðræðislegar grundvallareglur segir meðal annars: 

        

„Fjölmiðlaveita skal í starfi sínu halda í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur og 

standa vörð um tjáningarfrelsi. Hún skal virða mannréttindi og jafnrétti auk þess 

að hafa í huga friðhelgi einkalífs. Fjölmiðlaveita skal gæta þess að uppfylla kröfur 

um hlutlægni og nákvæmni í umfjöllun sinni um fréttir og fréttatengt efni og gæta 

þess að mismunandi sjónarmið komi fram, jafnt karla sem kvenna.“ (Lög um 

fjölmiðla, 2011).     

 

   Samkvæmt lögunum er einstaklingi eða lögaðila sem starfrækir fjölmiðil skylt að 

senda skýrslu árlega til fjölmiðlanefndar þar sem fram koma upplýsingar um ákveðin 

atriði. Þar er þeim meðal annars gert að skýra frá birtingarmyndum kynjanna, hversu 

hátt hlutfall karla og kvenna er í hópi viðmælanda og efni tengdu fréttum sem og að 

upplýsa um starfsfólk fjölmiðilsins greint eftir kyni og starfsheiti. Í skýrslunni á einnig 

að koma fram hvaða aðgerðir fjölmiðilinn notar til að vinna gegn staðalímyndum 

kynjanna (Lög um fjölmiðla, 2011). 

  Nýju lögin fólu meðal annars í sér að skipuð yrði sérstök fjölmiðlanefnd sem leysa 

ætti af hólmi útvarpsréttarnefnd sem áður hafði sinnt eftirlitshlutverki með útvarpi og 

sjónvarpi frá árinu 1986. Nefndinni er ásamt því að vera eftirlitsaðili með lögunum, 

ætlað að gæta þess að tjáningarfrelsi og réttur almennings til upplýsinga sé virtur sem og 

að annars eftirlit með fjölmiðlum og að þeir séu að sinna því hlutverki og þeim skyldum 

sem bundin voru við lög árið 2011 (Fjölmiðlanefnd, skipulag, e.d.). Fjölmiðlanefnd er 

gert skylt að fara yfir skýrslu sem fjölmiðlar senda einu sinni á ári og safna 

upplýsingum úr þeim til að fylgjast með þróun á fjölmiðlamarkaði og bregðast við ef 

þurfa þykir (Lög um fjölmiðla, 2011).  
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4.2 Jafnréttislög. 

 

Á Alþingi voru fyrstu jafnréttislögin sett árið 1976 og síðan þá hafa þau verið reglulega 

endurskoðuð og betrumbætt eftir því sem þurfa þykir. Helst hefur verið skerpt á þeim og 

hafa þau farið frá því, til viðbótar að stuðla að jafnrétti kynjanna, í það að vera með 

skýrari tilgang og ætla að jafna stöðu þeirra innan samfélagsins, koma á auknu jafnrétti 

innan stofnana og tryggja jöfn tækifæri kynjanna. Núgildandi jafnréttislög voru 

samþykkt árið 2008 og var það enn einn þátturinn í að reyna að koma á raunverulegu 

jafnrétti milli kynjanna á öllum sviðum samfélagsins (Ingibjörg Elíasdóttir, 2009).  

  Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla númer 10/2008 segir meðal 

annars að allir einstaklingar, óháð kyni, skuli eiga jafna möguleika á að njóta eigin 

atorku og þroska hæfileika sína. Þeim er ætlað gæta jafnréttissjónarmiða í samfélaginu, 

vinna að jöfnum áhrifum kvenna og karla í samfélaginu. Jafnframt er markmið þeirra að 

bæta stöðu kvenna innan samfélagsins og breyta hefðbundnum kynjaímyndum og vinna 

gegn neikvæðum staðalímyndum um hlutverk kvenna og karla. Samkvæmt lögunum er 

blátt bann við hvers kyns mismunun, óbeinni eða beinni á grundvelli kyns.    

  Jafnréttisstofu er gert að fara með eftirlitshlutverk með því að lögunum sé framfylgt 

í samfélaginu. Í 18. grein laganna er jafnframt sagt að hvert fyrirtæki eða stofnun sem 

hafi 25 starfsmenn eða fleiri eigi að vera með jafnréttisáætlun eða hafa í 

starfsmannastefnu sinni samþætt jafnréttissjónarmið og í áætlun skuli koma fram 

hvernig þeir ætli að tryggja starfsmönnum sínum þau réttindi sem kveðið er á í 

jafnréttislögunum (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, 2008). Stöð 2 og 

RÚV falla bæði undir þessa grein laganna og eiga því að vera með virka jafnréttisáætlun 

og verður farið yfir reglur, áætlanir og starfsmannastefnur beggja fyrirtækja í fimmta 

kafla.  

 

4.3 Pekingáætlun 

Árið 1995 var samþykkt áætlun á kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem kallast 

Pekingáætlunin. Það er framkvæmdaáætlun og er Ísland aðili að þeirri áætlun. Með því 

að samþykkja þátttöku Íslands að henni hefur ríkisstjórnin sett sér það markmið að 

framfylgja áætluninni og hefur hún gert það með endurskoðun og úrbótum laga í 

samræmi við Pekingáætlunina (United Nations, 1995). Hugtakið kynjasamþætting (e. 

gender mainstreaming) var gert að viðurkenndu hugtaki á kvennaráðstefnunni 1995 þar 
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sem ekki var lengur talið heppilegt og ólíklegt að ná fram árangri í jafnréttisbaráttunni 

að merkja hana alltaf konum. Betra væri að beina henni á jafnréttisbraut þar sem bæði 

kynin væru höfð að leiðarljósi því að breytingar á stöðu annars kynsins hafa áhrif á hitt 

og því hætta á að sé ekki litið til kynja í ákvarðanatöku geti það haft það í för með sér að 

breytingar sem gerðar eru hafi skaðleg eða gagnleg áhrif á aðeins annað kynið (Kristín 

Ástgeirsdóttir, 2009).   

  Í sáttmálanum er sérstaklega komið inn á málefni um konur og fjölmiðla þar sem 

bent er á að birtingarmynd kvenna í fjölmiðlum sé neikvæð og ýti undir neikvæðar 

staðalímyndir og því þurfi að sporna við. Með því að viðhalda þessari ímynd í 

fjölmiðlum er verið að viðhalda gömlum hugmyndum um hlutverk kvenna í 

samfélaginu og það sé neikvætt. Konur séu orðnar virkari þátttakendur í þjóðfélaginu og 

með þeim framförum sem átt hafa sér í heiminum séu miklu meiri möguleikar fyrir 

fjölmiðla að hafa áhrif á jákvæða ímyndasköpun kvenna en þeir nýta sér. Því er krafist 

þess að stjórnvöld bregðist við með því að setja lög og reglur sem beinast að því að 

jafna hlut kvenna í fjölmiðlum, bæði innan veggja þeirra sem og í umfjöllunum (United 

Nations, 1995). Breytingar á lögum um jafnrétti kynjanna hafa meðal annars tekið mið 

af áætluninni (Ingibjörg Elíasdóttir, 2009).  
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5. Reglur og áætlanir tengdar jafnrétti kynjanna. 

 

5.1 Stöð 2 

 

Fréttastofa Stöðvar 2 er ekki með sér ritsjórnarstefnu heldur lýtur hún undir 365 miðla 

sem hafa sínar eigin siðareglur sem eiga við um alla miðla undir 365 samsteypunni. Í 

stefnu fyrirtækisins segir að ritstjórnir miðlanna skuli vera mannaðir fjölbreyttu 

starfsfólki. Það skuli hafa mismunandi menntun, bakgrunn og lífsviðhorf svo að tryggt 

sé með sem bestum hætti að ólíkar skoðanir komi fram. Þar segir jafnframt að aldrei 

skuli efnistök vera háð hagsmunum og skuli ávallt haft að leiðarljósi að miðla eigi 

vönduðum upplýsingum til almennings (365 miðlar ehf., siðareglur, 2009).  

   Varðandi jafnréttismál segir í starfsmannastefnu 365 miðla að hver starfsmaður 

eigi að vera metinn og virtur að verðleika sínum og að markmið þeirra sé að stuðla að 

jafnri stöðu kynjanna og að veita einstaklingum jöfn tækifæri óháð kynferði þess. 

Þannig ætli þeir að gæta fyllsta jafnréttis milli kvenna og karla (365 miðlar ehf., 

starfsmannastefna, e.d.).  

  Ólíkt RÚV er ekki sérstaklega kveðið á um það í lögum hvaða efni  skuli vera 

boðið upp á á einkastöðvum líkt og Stöð 2 en hún hefur í gengum tíðina lagt áherslu á 

upplýsingu, efni fyrir börn ásamt áherslum á innlent efni. Fréttatími stöðvarinnar hefur 

þó verið þeirra allra vinsælasti dagskrárliður og hefur frá upphafi verið með mesta áhorf 

einstaks dagskrárliðs (Nefnd menntamálaráðherra, 2005).  

 

5.2 Ríkisútvarpið-RÚV  

 

Ríkisútvarpið er með skýrar og aðgengilegar reglur og áætlanir sem viðkoma starfsemi 

stöðvarinnar. Meðal annars eru reglur um fréttir og dagskrárefni tengt þeim og ein af  

meginreglunum þar kemur inn á mismunum og segir að hvorki frétta- né 

dagskrárgerðarmenn megi mismuna eða hvetja til fordóma á grundvelli kynferðis, trúar, 

kynhneigðar, þjóðernis eða kynþáttar (Ríkisútvarpið, reglur um...2008). Jafnframt er 

RÚV með jafnréttisáætlun og þjónustusamning við mennta- og 

menningarmálaráðuneytið sem miðillinn á að starfa eftir.  
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 5.2.1. Jafnréttisáætlun RÚV 

Á RÚV er starfað eftir sérstakri jafnréttisáætlun sem gildir frá 2011-2014. Markmiðið 

með jafnréttisáætlun RÚV er að stuðla að jafnrétti kynjanna og að þau sjónarmið verði 

samþætt allri starfsemi félagsins. Þessi áætlun er unnin er í samræmi við þær hugmyndir 

og kröfur sem fram koma í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

10/2008. RÚV telur mjög mikilvægt að reynsla og viðhorf bæði karla og kvenna séu 

sýnileg í allri dagskrá. Með gerð jafnréttisáætlunar eru sett markmið og aðgerðaráætlun 

um það hvernig hægt sé að jafna hlut kynjanna innan stofnunarinnar.Ætlast  er til að 

allar deildir innan RÚV vinni eftir áætluninni.  Samkvæmt áætluninni skal fara fram mat 

og endurskoðun á henni þegar tímabilið er hálfnað og svo aftur í lok hennar.  

  Markmið áætlunarinnar eru skýr og varða bæði dagskrárgerð og viðmælendur. Þar 

er sérstaklega ætlað að jafna hlut kynjanna hvað varðar umsjón þátta á RÚV og ætla 

þeir að mæla hlutfall árlega. 

    Í áætluninni er ætlast til þess bæði frétta- og dagskrárgerðarmenn séu meðvitaðir 

um að leita til kvenna jafnt sem karla til að taka viðtöl þegar það er hægt. Með 

aðgerðum er unnið að því að hlutur kynjanna verði sem jafnastur þegar litið er til 

viðmælenda og að árlega verði gerðar mælingar um kynjahlutfall og listi þess gerður 

aðgengilegur. Ásamt þessu er ætlast til að reynt sé að jafna hlutfall kynjanna þegar ráðið 

er í störf. Þar skal kynið sem í minnihluta er ganga fyrir ef bæði kyn eru jafn hæf. Og 

ekki má mismuna fólki vegna fjölskylduaðstæðna eða þungunar. 

   Í launamálum er ætlast til að farið sé eftir jafnréttislögum. Í þeim segir að karlar og 

konur eigi að fá jafn há laun fyrir sömu störf eða jafn verðmæt störf og skal gengið úr 

skugga um að svo sé gert með því að fá óháðan aðila til að framkvæma launakönnun 

(Ríkisútvarpið, jafnréttisáætlun, 2011).  

 

 

5.2.2 Þjónustusamningur RÚV. 

Ríkisútvarpið starfar eftir þjónustusamningi við mennta- og menningarmálaráðuneytið 

sem meðal annars skilgreinir RÚV sem fyrirtæki í almannaþjónustu sem leitist eftir því 

að kynna og túlka margbreytileika mannlífs, lífsviðhorfa og lífsskilyrða í landinu. 

Samningurinn er gerður til fjögurra ára í senn.  Þar er jafnframt farið inn á 

jafnréttisstefnuna sem unnið er eftir og ítrekað að unnið sé markvisst að því að jafna 
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stöðu kynjanna, hvort sem er innan stofnunarinnar eða í dagskrá. Gæta skal jafnræðis á 

milli kynjanna í fréttaumfjöllun, almennu dagskrárefni og í umfjöllum um íþróttir og 

íþróttaviðburði eftir því sem kostur er.  

  Ríkisútvarpið er með samkvæmt samningnum innra- og gæðaeftirlit og er því gert 

að fylgjast með því að mæla árangur fyrirtækisins með tilliti til krafnanna sem gerðar 

eru til þess og á grundvelli mælingarinnar eru umbætur gerðar ef þurfa þykir 

(Ríkisútvarpið, þjónustusamningur, 2011).  

  Nú liggur fyrir frumvarp til nýrra laga um Ríkisútvarpið. Lögin eiga að vera skýrari 

en áður hafa verið og er skerpt á ýmsum þáttum varðandi rekstur RÚV. Í frumvarpinu 

eru skýrari stjórnar- og starfsreglur sem eiga að stuðla að því að Ríkisútvarpið sinni 

hlutverki sínu sem almannaútvarp á sem bestan hátt. Þar er lagt til að breytingar verði 

gerðar varðandi skipun í stjórn Ríkisútvarpsins og séð til þess að hún verði óháð 

stjórnmálum og faglega valin. Stjórnin mun hafa meiri áhrif á stefnu- og 

dagskrárstefnumótun Ríkisútvarpsins og er það tilraun til að auka lýðræði innan 

stofnunarinnar. Með frumvarpi til nýrra laga er, auk þess að skerpa á hlutverki 

Ríkisútvarpsins, leitast við að tryggja sjálfstæði þess enn frekar (Frumvarp til laga um 

Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu, e.d).  

 

5.3 Siðareglur Blaðamannafélags Íslands. 

Í siðareglum Blaðamannafélagsins sem voru samþykktar árið 1991 er ekkert minnst á 

jafnrétti kynjanna og eru þær siðareglur sem eru frekar rúmar og fjalla að mestu um 

hagsmunatengsl blaðamanna og skyldu þeirra til að segja satt og rétt frá. Þar er ekkert 

ákvæði um að tryggja að sjónarmið allra (Siðareglur Blaðamannafélags Íslands, 1991). 

En nú liggja fyrir ný drög að siðareglum, annars vegar frá stjórn Blaðamannafélagsins 

og hins vegar tillögur að siðareglum frá hópi blaðamanna. Í drögum félagsins er skerpt á 

reglunum og þær gerðar ítarlegri og nokkrum atriðum bætt inn. Þar ber helst að nefna að 

í 5. grein um samfélagslega ábyrgð segir að blaðamaður eigi ekki að láta undan 

þrýstingi frá neinum sem vilji hindra opin skoðanaskipti og jafnframt geri sér grein fyrir 

því hversu áhrifamiklir fjölmiðlar eru í samfélaginu og hversu mikilvægt hlutverk 

blaðamanns er. Hann eigi að forðast að gera eitthvað til að auka fordóma og mismunun 

á grundvelli kyns, tungumáls, trúarskoðana, kynþáttar, kynhneigðar, þjóðernis eða 

sannfæringar (Tillögur stjórnar..., 2012).  
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  Í tillögum blaðamannahópsins eru reglurnar ekki jafn ítarlegar og fjalla að mestu 

leyti um að blaðamaður þurfi að gæta hagsmuna, hafa sannleikann að leiðarljósi, þiggi 

ekki mútur, blandi ekki saman ritstjórnarlegu efni og auglýsingum svo eitthvað sé 

upptalið en þar er ekkert farið inn á að gæta jafnræðis í umfjöllun (Siðareglur 

blaðamanna-tillaga hóps, 2012).  
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 6. Aðferð 

 6.1. Aðrar rannsóknir 

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið gerðar á hlut kvenna í fjölmiðlum hafa sýnt 

fram á að hlutur þeirra er töluvert mikið rýrari en hlutur karla. Til dæmis sýndi rannsókn 

sem gerð var af Kjartani Ólafssyni og fleirum að verulega hallar á konur í umfjöllun um 

íþróttir. Sú rannsókn sýndi einnig fram á að fyrirmyndir í íþróttum eru mikilvægar fyrir 

ungar stúlkur og ef þær hafa fyrirmyndir í fjölmiðlum, þá eru þær líklegri til að stunda 

íþróttir og hafa áhuga á þeim (Kjartan Ólafsson ofl.,2006).  

  Einnig hafa rannsóknir á umfjöllun í dagblöðunum verið gerðar reglulega í formi 

lokaverkefna. Þar sýnir að konur eigi miklu færri greinar og að konur og karlar fjalli 

ekki um það sama. Karlar skrifi um stjórnmál, efnahag og alvarlegri fréttir meðan konur 

skrifi meira um menningartengt efni, afþreyingu og slúður (Hafdís Ársælsdóttir, 2009). 

Rannsóknir á umfjöllun um stjórnmálamenn í aðdraganda kosninga hafa líka verið 

gerðar og þær sýnt að konur fá umtalsvert minni umfjöllun og pláss í fjölmiðlum en 

karlar (Anna Lilja Þórisdóttir, 2010).  

  Árið 1995 þegar Peking sáttmálinn var undirritaður var það viðurkennt opinberlega 

mikilvægi þess að gera rannsóknir á þessu sviði til að hægt væri að vinna að og breyta 

stöðunni. Í kjölfar ráðstefnunnar var farið af stað með verkefni sem nefnist Global 

Media Monitoring Project (GMMP) sem er vöktun á fjölmiðlum og skráning. Verkefnið 

felst í því að fylgjast með fréttamiðlum víðs vegar um heiminn sama dag og skrá þar 

niður kynjahlutföll og birtingamyndir kynja. Þessi vöktun var gerð fyrst árið 1995 og 

hefur svo verið endurtekin á fimm ára fresti upp frá því. Árið 2009 var fyrsta árið sem 

Ísland tók fullan þátt í þessari rannsókn og sýndu niðurstöður að hlutfall kvenna í 

fréttum var 21% (Eygló Árnadóttir ofl., 2010).    

  Árið 1999 var gerð grein fyrir rannsókn á vegum menntamálaráðuneytis um hlut 

kvenna í fjölmiðlum og sýndi hún að hlutur kvenna í fréttímum sjónvarpsstöðvanna var 

27% (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001). Könnun árið 2005 sem einnig var gerð á 

vegum menntamálaráðuneytisins sýndi litla breytingu á hlutdeild kvenna. Þar voru 

konur 25% viðmælenda í fréttatíma Sjónvarpsins og hlutfallið var 19% í fréttatíma 

Stöðvar 2. Heildarhlutfall kynjanna var konur með 21,7% og karlar með 78,3%.  Þessar 

rannsóknir hafa verið bornar saman við svipaðar evrópskar rannsóknir og sýna þær 

sömu kynjahlutföll (Eygló Árnadóttir o.fl., 2010). Svo þónokkuð hefur verið gert að 



21 
 

rannsóknum um kynjahlutfall í fjölmiðlum og allar haft svipaða niðurstöðu hvort sem 

það er á prenti eða í sjónvarpi, hlutur kvenna er miklu rýrari en hlutur karla.  

 

6.2 Aðferðarfræði. 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var leitast eftir að fá tölulegar upplýsingar um 

hlutfall kynjanna í sjónvarpsfréttum Stöðvar 2 og RÚV. Gerð var megindleg rannsókn 

þar sem aðalfréttatímar stöðvanna tveggja voru greindir. Hvorki íþrótta- né veðurfréttir 

voru með í greiningunni þar sem markmið rannsóknarinnar var að leggja mesta áherslu 

á viðmælendur í fréttatímum og því einungis litið á aðalfréttatíma kvöldsins.  

  Greindir voru 7 fréttatímar á sem sýndir voru á RÚV og Stöð 2. Ákveðið var að 

nota samsetta viku til þess að reyna að fá fram mesta breidd í fréttavali og einnig til að 

reyna að forðast það að eitt ákveðið mál myndi hafa óeðlilega mikil áhrif á niðurstöður. 

Notast var við fréttatíma dagana 2.,3.,4.,12.,13.,14 og 15. apríl 2012. Alls voru þetta 146 

fréttir sem greindar voru, 82 í fréttatíma RÚVog 64 í fréttatíma Stöðvar 2.   

  Rannsóknarspurningin var: „ Hafa konur jafn mikið vægi og karlar í 

sjónvarpsfréttum?“. Með þeirri spurningu var mest litið til kynjanna sem viðmælenda í 

fréttatímunum. Jafnframt var skoðað hverjir það voru sem fluttu fréttirnar, hversu 

langan tíma fréttamenn voru sjálfir í mynd og svo var skoðað hvers konar fréttir það 

voru sem fluttar voru og þær flokkaðar í nokkra flokka. Skoðað var líka hvort eitthvað 

sérstakt væri við umfjöllum eins og til dæmis að sérstaklega væri fjallað um kynin, 

jafnréttisbaráttu, efnahagsmál eða því um líkt og það þá skráð niður.   

    

6.3 Framkvæmd 

Við greiningu á fréttatímum var notast við skemaskjal þar sem ákveðnar spurningar 

voru settar upp og áttu þær að hjálpa til við að svara rannsóknarspurningunum sem 

settar voru fram. Skoðað var hvers kyns fréttaþulir voru, hvers kyns fréttamenn voru og 

svo hvers kyns viðmælendur í frétt voru. Jafnframt var tíminn sem viðmælendur fengu á 

skjánum skráður niður sem og tími sem fór í uppistand hjá fréttamönnum. Ákveðið var 

að mæla ekki lengd frétta eða hversu lengi fréttamaður talaði þar sem áherslan var sem 

áður sagði á viðmælendur í fréttunum og hversu langan tíma kynin fá í mynd frekar en 

hversu langan tími fór í upplestur fréttar. Fréttirnar voru flokkaðar niður eftir fyrirfram 

ákveðnum flokkum til að fá einhverja mynd af því hvort að munur væri á efnistökum 
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eftir kyni fréttamanns. Skoðað var hvort umfjöllun um konur og karla væri mismunandi, 

hvort sérstaklega væri fjallað um konur eða á öðruvísi hátt en karla og var það skráð 

niður ef eitthvað þótti athugavert eða eftirtektavert þar. Gögnin voru slegin inn í excel 

jafn óðum til að auðvelda gagnavinnsluna og að öflun lokinni voru gögnin skoðuð til að 

gæta þess að allar tölur væru í samræmi við gögnin. 

  Gætt var þess að athuga sömu dagana hjá fréttastöðvunum til að fá þannig 

sambærilegar tölur því að eðli málsins samkvæmt er mikið um sömu fréttir á báðum 

stöðvunum. Greindir voru fréttatímar sem sýndir voru mánudaginn 2. apríl, 

þriðjudaginn 3. apríl, miðvikudaginn 4. apríl, fimmtudaginn 12. apríl, föstudaginn 13. 

apríl laugardaginn 14. apríl og  sunnudaginn 15. apríl.  

  Alls voru 146 fréttir greindar, 82 voru í fréttatíma RÚV og 64 fréttir í fréttatíma 

Stöðvar 2.  Jafnframt voru settir upp nokkrir flokkar til setja fréttir í eftir 

umfjöllunarefni. Þeir flokkar voru efnahagur og viðskipti þar sem fréttir sem áhrif hafa á 

efnahag eða koma viðskiptum við eru settar í þann flokk. Annar flokkur var vísindi og 

heilsa þar sem nýjar uppgötvanir og allt sem viðkemur heilsu var sett í. Þriðji var 

stjórnmál og stjórnsýsla og voru það fréttir af ákvörðunum stjórnvalda, deilur og 

forsetaframboð meðal þeirra frétta sem fóru í þann flokk. Fjórði flokkurinn var afbrot, 

ofbeldi og í þann flokk fóru einnig fréttir af stríðum og dómsmál. Íþróttir, listir, frægt 

fólk og afþreying var fimmti flokkurinn og voru það oft mýkri fréttir og fréttir af 

menningu einnig sem fóru í þann flokk. Sjötti flokkurinn var félagsmál og voru það 

fréttir af mörgu sem viðkemur samfélaginu, líkt og fréttir af hreindýradauða á 

Austurlandi, nauðlending á flugvél eftir að flugmaður lést og fréttir af óánægju 

leikskólakennara voru dæmi um fréttir sem féllu í þennan flokk. Í upphafi var lagt upp 

með meiri flokkun og flóknari. Þar var miðað við rannsókn Hafdísar Ársælsdóttur á 

dagblöðum (Hafdís Ársældóttir, 2009). En í ljósi þess að dagblöð innihalda mun fleiri 

fréttir en fréttatímar í sjónvarpi var að lokum ákveðið að miða við flokkun sem notuð 

var í Global Media Monitoring Project fjölmiðlavöktun og innihélt einungis sex flokka 

(Eygló Árnadóttir og fl., 2010). Hafa ber í huga að greining fréttanna byggir að 

einhverju leyti á huglægu mat rannsakanda við flokkun frétta og stundum voru skilin 

óskýr milli frétta um efnahag, stjórnmál og stjórnsýslu þar sem þeir þættir virðast vera 

mjög samtvinnaðir en það er þó ekki talið hafa áhrif á útkomuna þar sem báðir 

flokkarnir myndu teljast til „harðra“ fréttaflokka. 

  Jafnframt er það huglægt mat rannsakanda hvort að eitthvað eftirtektarvert varðandi 

kynin kom fram í fréttinni en við upphaf rannsóknar var hugurinn leiddur að því og þar 
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sem rannsakandi var bara einn þá var áætlað að greining á öllum fréttatímunum væri sú 

sama og því líkur leiddar að því að greiningin væri í samræmi.  

  Tölur sem komu fram í greiningu voru skráðar skilmerkilega í Excel skjal sem svo 

voru notaðar til að setja upp töflur, myndir og lesa og skýra frá niðurstöðum.  
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7. Niðurstöður 

 

 7.1 Efnisflokkar 

      7.1.1 Fréttamenn 

 

 Mynd 1: Fréttamenn beggja stöðva eftir efnisflokkum. 

Hér sést munur á umfjöllunarefni eftir kyni fréttamanns. Konur fjölluðu um rúmlega 

37% frétta í flokknum stjórnmál, 45% frétta í flokknum efnahagur, 66% frétta í 

flokknum vísindi, tæplega 47% í flokknum  félagsmál, rúmlega 31% í flokknum afbrot 

og þær áttu 46% umfjallana í flokknum menning, listir.  
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7.1.2 Viðmælendur

Mynd 2: Viðmælendur beggja stöðva eftir efnisflokkum. 

 

Á mynd 2 sést skipting viðmælenda eftir efnisflokkum. Konur voru 27% af 

viðmælendum í fréttatímunum samanlagt. Í flokknum stjórnmál voru konur 30% 

viðmælenda, tæplega 24% í flokknum efnahagur, 26% í flokknum vísindi, 25% 

viðmælenda í flokknum félagsmál, 27% viðmælenda í flokknum afbrot og 41% 

viðmælenda í flokknum menning, listir.  

 

7.2 Kynin sem fréttamenn. 

Töluverður munur var á hlutfalli kvenna og karla í fréttatímum stöðvanna sé litið til 

hvers kyns fréttamaður var en þó kom það á óvart að hjá Stöð 2 var því öfugt farið 

miðað við áður fengin hlutföll kynjanna. Á Stöð 2 voru fréttakonur í miklum meirihluta 

sem fluttu fréttir á tímabilinu sem greint var. Einnig var mældur tími sem fréttamenn 

sjálfir voru í mynd og var tíminn sem mældur var þar minni en reiknað var með áður en 

rannsókn hófst. Einungis voru þetta um rúmar tvær mínútur í heildina sem fréttamenn 

eyddu sjálfir fyrir framan myndavélina í fréttatíma RÚV og áttu karlar um 78% af þeim 

tíma en konur um 22%. Oftast var stuðst við svokallað uppistand fréttamanns ef enginn 

viðmælandi var í fréttinni, ef hún fjallaði eingöngu um tölfræði eins og til dæmis 

upplýsingar um fylgi stjórnmálaflokkanna og þar fram eftir götunum. Í fréttatíma 
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Stöðvar 2 var tæpum þremur mínútum eytt í uppistand og þar var hlutfall karla 67% en 

kvenna um 32% sem er ekki alveg í samræmi við tölur um hlutfall kynjanna sem 

fréttamenn þar sem konur voru í miklum meirihluta líkt og skýrt er frá hér fyrir neðan. 

  

 Mynd 3: Fjöldi karla og kvenna sem fréttamenn í fréttatíma RÚV. 

Mynd 3 sýnir að þegar litið er á fjölda fréttamanna í fréttatímum RÚV, fluttu karlar 59 

fréttir eða 62% frétta á tímabilinu á meðan konur fluttu 23 fréttir af 82 eða 28%.  

 

 

Mynd 4: Fjöldi karla og kvenna sem fréttamenn í fréttatíma Stöðvar 2.  

Mynd 4 sýnir að sé litið til fréttatíma Stöðvar 2 voru allt aðrar tölur samanborið við 

RÚV. Í þeim 7 fréttatímum sem greindir voru, fluttu karlar 20 af 64 fréttum sem er um 

31% af öllum fréttum stöðvarinnar sem greindar voru á móti 44 fréttir sem konur fluttu 

eða 69% greindra frétta í fréttatíma Stöðvar 2.  
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  Mynd 5: Samanlagður fjöldi fréttamanna beggja sjónvarpsstöðvanna.  

Séu tölur um fjölda fréttamanna lagðar saman sýnir það að konur höfðu umsjón með 

46% frétta sem fluttar voru á tímabilinu sem greint var eða 67 fréttir og karlar því 

umsjón með 54% frétta eða 79 fréttir af 146. Ástæða jafnara hlutfalls þegar tölur eru 

lagðar saman er sú að Stöð 2 er oftar en RÚV með kvenkyns fréttamenn, allavega sýndu 

tölur á greiningatíma það greinilega og réttir því af hlut kvenna í umsjón frétta.  

7.3 Kynin sem viðmælendur 

Þegar litið er til kynjanna sem viðmælendur voru tveir þættir greindir. Annars vegar 

fjöldi viðmælenda eftir kyni og hins vegar var tíminn sem viðmælandinn fékk í mynd 

skráður niður og greindur eftir kyni.  

 

Mynd 6: Fjöldi viðmælenda í fréttatíma RÚV eftir kyni. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Fjöldi fréttamanna

Fréttatími RÚV og Stöðvar 2 

Karlkyns fréttamaður

Kvenkyns fréttamaður

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Fjöldi viðmælenda

Viðmælendur RÚV 

Karlkyns viðmælendur

Kvenkyns viðmælendur



28 
 

Á mynd 6 sést að karlkyns viðmælendur voru 82 og kvenkyns viðmælendur voru 42 í 

fréttatíma RÚV. Það þýðir að einn karlkyns viðmælandi var að meðaltali í hverri frétt á 

RÚV á meðan kona kom einungis fyrir í annarri hvorri frétt að meðaltali. Hlutfall 

kvenna er því 34% á móti 66% karla.  

 

 

Mynd 7: Fjöldi viðmælenda í fréttatíma Stöðvar 2 eftir kyni.  

Mynd 7 sýnir að fjöldi kvenkyns viðmælenda á Stöð 2 var 28% af heildarviðmælendum 

stöðvarinnar eða 25 konur. Karlkyns viðmælendur voru 64 eða rétt um 72% allra 

viðmælenda á greiningatíma. Það þýðir líkt og hjá RÚV að einn karl kom við sögu í 

hverri frétt að meðaltali en einungis 0,4 konur í hverri frétt. 
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Mynd 8: Samanlagður fjöldi viðmælenda beggja stöðvanna eftir kyn. 

Séu tölur beggja stöðvanna lagðar saman kemur í ljós að karlkyns viðmælendur voru 

69% allra viðmælenda í fréttatímunum og konur einungis í 31% tilfella líkt og mynd 8 

sýnir.  

 

7.4 Viðmælendur í mynd. 

Mældur var tími sem viðmælandi birtist í mynd og skráð niður eftir kyni. Líkt og með 

tölur um fjölda viðmælenda er töluverður munur á tíma sem kynin fá í mynd eins og 

töflurnar fyrir neðan sýna.  

 

Mynd 9: Tími viðmælenda í mynd í fréttatíma RÚV eftir kyni.  
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Töluverður munur er á því hversu langan tíma viðmælendur fá eftir kyni. Til að mynda 

fengu kvenkyns viðmælendur 16,3 mínútur í mynd, um 38% af heildartíma viðmælenda 

á móti 26,3 mínútum sem karlkyns viðmælendur fengu eða um 62% í fréttatíma RÚV. 

 

 

Mynd 10: Tími viðmælenda í mynd í fréttatíma Stöðvar 2 eftir kyni.  

Hlutfall kvenna sem viðmælendur í fréttatíma Stöðvar 2 er rétt um 30% eða tæplega 12 

mínútur í mynd. Hlutfall karlkyns viðmælenda er aftur á móti um 70% eða rétt um 28 

mínútur af heildartíma viðmælenda í mynd. 
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Mynd 11: Samanlagður tími viðmælenda í mynd beggja stöðvanna eftir kyni. 

Samanlagt voru konur í mynd 28 mínútur sem viðmælendur í fréttatímum stöðvanna og 

karlar rétt rúmar 54 mínútur. Hlutur kvenna er því um 34% af heildartíma beggja 

stöðvanna en karlar með 66% af heildartíma sé tími stöðvanna beggja lagður saman.  
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7.5 Fréttir sem vöktu eftirtekt. 

Það voru einungis tvær fréttir á báðum stöðvunum sem vöktu sérstaka eftirtekt höfundar 

í sambandi við kynin. Þar var fyrst frétt RÚV um framboð Þóru Arnórsdóttur til 

embættis forseta Íslands. Þar var sérstaklega talað bæði um og við eiginmann hennar og 

ástæður þess óljósar og óþarfar. Hugsanlega af því að hann er frægur einstaklingur og 

starfsmaður Ríkisútvarpsins líkt og Þóra. 

   Árið 2003 fjallaði Hrafnhildur Ragnarsdóttir um viðhorf stjórnmálakvenna til 

umfjöllunar um þær og aðrar konur í framboði. Niðurstöður rannsóknar Hrafnhildur 

voru þær að þegar fjallað var um stjórnmálakonur fannst þeim umfjöllun um þær beinast 

sérstaklega að hjúskaparstöðu, líkamlegu atgervi eða skyldustörfum sem tengjast 

heimilishaldi og væri hægt að heimfæra umfjöllunina um Þóru á þá kenningu að vissu 

leyti (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2003). Önnur frétt var í fréttatíma Stöðvar 2 þegar 

fjallað var um Easy Jet og komu þeirra á íslenskan markað. Forstjóri félagsins er kona 

og var stutt viðtal við hana í fréttatímanum sjálfum og ítarlegra viðtal aðgengilegt á 

vefnum einnig. Þar var í umfjölluninni sérstaklega fjallað um hana sem kvenkyns 

forstjóra stórs fyrirtækis. Sérstaklega var það nefnt að hún væri kennari að mennt og 

hefði klifið metorðastigann og virtist sá hluti umfjöllunarinnar vera hlutfallslega stór 

miðað við heildarfréttina sem var sú að Easy Jet væri að hefja flug til Íslands. 
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8. Umræður 

 

 8.1 Niðurstöður sem styðja rannsóknartilgátu 

Flestar niðurstöður í rannsókninni eru í samræmi þær kenningar sem lagt var upp með í 

byrjun. Tilgátan var sú að konur hefðu ekki sama vægi og karlar í sjónvarpsfréttum 

Stöðvar 2 og RÚV og er tilgátan að hluta til studd af gögnunum.  

   Tölur sýna að skipting kynja eftir efnisflokkum með tilliti til fréttamanna  er að 

konur hafa minnsta umsjón með fréttum í flokknum „afbrot“ eða um 31% af þeim 

fréttum en í flokknum „vísindi og heilsa“ sjá kvenkyns fréttamenn um 66% af 

heildarfréttum stöðvanna. Líkt og mynd eitt sýnir hlutfall kvenkyns fréttamanna í hinum 

efnisflokkunum á bilinu 37% -47%. Sé litið til umfjöllunarefnis fréttatímanna sést að 

viðmælendur eftir efnisflokkum eru í nokkru samræmi við tölur um kynin sem 

viðmælendur þar sem konur eru alltaf hlutfallslega færri viðmælendur í hverjum flokki 

og fara hæst í 41% viðmælenda í flokknum „menning og listir“. 

  Á RÚV voru fleiri karlkyns þulir en kvenkyns eða í 5 af 7 fréttatímum. Á Stöð 2 

var kvenkyns þulur í öllum 7 fréttatímunum sem greindir voru. En þar sem einungis 7 

fréttatímar voru greindir er ekki talið ráðlagt að alhæfa um kynjahlutfall þula í 

fréttatímum þó tölurnar gefi einhverja mynd af stöðu mála.    

   Konur eru í minnihluta sem fréttamenn hjá RÚV á greiningatímanum. Þær höfðu 

umsjón með 28% frétta og því með töluvert lægra hlutfall en karlar.  Þó kom það á óvart 

hversu margar konur sinna starfi fréttamanna á Stöð 2 en þarvoru konur með 44 fréttir 

af 64 eða um 69% frétta. Séu tölur beggja stöðvanna lagðar saman fluttu konur 67 fréttir 

á tímabilinu eða um 46%.  

  Sem viðmælendur eru konur í minnihluta hjá báðum stöðvunum. Kvenkyns 

viðmælendur voru 42 á RÚV eða 34%  en 82 karlkyns viðmælendur eða 66%. Á Stöð 2 

voru kvenkyns viðmælendur einungis  25 eða 28% af viðmælendum á tímabilinu og 

karlkyns viðmælendur 64 eða rétt um 72% allra viðmælenda á stöðinni. Samanlagðar 

tölur sýna að karlkyns viðmælendur voru 146 eða 69% viðmælenda allra frétta á 

greiningatímabilinu og kvenkyns viðmælendur 67 eða um 31%.  

  Heildartími sem viðmælandi fékk í mynd var einnig hlutfallslega minni hjá konum 

en körlum. Hjá RÚV fengu konur um 38% af heildartíma viðmælanda í mynd og hjá 

Stöð 2 fengu þær einungis um 30%. Samanlagður tími stöðvanna sýndi að kvenkyns 

viðmælendur fengu um 34% af heildartíma í mynd. 



34 
 

  Tölurnar sýna því í flestum tilfellum að hlutur kvenna og vægi í sjónvarpsfréttum 

Stöðvar 2 og RÚV er ekki það sama og karla.  

Þessi rannsókn sýnir því líkt og aðrar svipaðar rannsóknir sem gerðar hafa verið að 

hlutfall kvenna og karla er oftast á bilinu 25-30% á móti 70-75%.  

 

 

8.2 Vangaveltur og lokaorð. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að konur fá ekki jafn mikið vægi og karlar í 

sjónvarpsfréttum á Íslandi frá 2. – 15. apríl 2012, eða á þeim 7 dögum sem greining fór 

fram. Forvitnilegt og ánægjulegt var að sjá hversu margar konur sinntu þó starfi 

fréttamanna á Stöð 2 og að þar hafi hlutföllin snúist við þó að ánægjulegast væri að hafa 

hlutfall kynjanna sem jafnast. Sé litið til jafnréttisáætlana og starfsmannastefnu 

fyrirtækjanna beggja mætti álykta að RÚV myndi hafa jafnara hlutfall kynjanna þar sem 

mun ítarlegri reglur eru þar skráðar niður í formi jafnréttisáætlunar og þjónustusamnings 

heldur en á Stöð 2 sem styðst við nokkuð almennar starfsreglur 365 miðla. En svo var 

ekki í tilfelli fréttamanna þó svo að hlutfall kvenkyns viðmælanda væri alltaf umtalsvert 

lægra á báðum stöðvunum.  

  Eins og áður hefur komið fram sýnir fjöldinn allur af rannsóknum fram á að konur 

fá ekki sömu athygli í fjölmiðlum og karlar. Þær fá hlutfallslega minni umfjöllun og 

umfjöllun um þær er af öðrum toga en karla. Mikið og gott starf hefur verið unnið í 

gegnum árin til að koma á jafnrétti milli kynjanna og hafa tölur sýnt að mikið hefur 

unnist þó að enn sé til dæmis kynbundinn launamunur í samfélaginu. Jafnréttisstarfinu 

er langt frá lokið og miðað við tölur um kynjahlutfall í fjölmiðlum virðist vera að enn 

þurfi að berjast af fullum krafti á því sviði. Virk umræða í samfélaginu er þörf og þarf 

einnig að vekja athygli innan fjölmiðlanna á þessum tölum og láta þá gera sér grein fyrir 

því mikilvæga starfi sem þeir sinna og því stóra hlutverki sem þeir gegna í samfélaginu. 

Þeir viðhalda viðhorfi og staðalmyndum í samfélaginu og þurfa að breyta um stefnu og 

vinna markvisst gegn þessari þróun.  

  Ekki er talið að ástæður fyrir skekktu kynjahlutfalli séu með vilja gerðar en hver 

nákvæmleg ástæða er er erfitt að segja fyrir víst. Fjölmiðlafólk vill margt meina að 

konur veigri sér við að koma fram í fréttum sem viðmælendur og þar sem tímaskortur sé 

oft við vinnslu frétta sem þurfa að vinnast hratt og örugglega á hverjum degi sé 

auðveldara oft að ná tali af körlum en konum. Hvort það sé helsta  ástæðan er erfitt að 
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segja en líklegt er að fjölmiðlar fjalli um þjóðfélagið eins og það er hverju sinni og eru 

karlmenn í meirihluta innan þeirra hópa sem taldir eru fréttnæmir. Viðtekin viðhorf til 

verkaskiptingu kynjanna virðast enn lifa hér á landi og fjölmiðlar leggja hönd á plóg við 

að viðhalda ímynd og staðalmyndum kynjanna í stað þess að vinna gegn þeim (Nefnd 

um konur og fjölmiðla, 2001). Þó ber að hafa í huga að rannsóknin var lítil og ekki 

margir dagar sem greindir voru og því gætu hlutföllin breyst eitthvað væru fleiri 

fréttatímar skráðir og greindir. 

   En að mati höfundar er ekki bara við fjölmiðlana að sakast. Vitundarvakning þarf 

að fara fram innan fyrirtækjanna líka. Fyrirtæki, stofnanir og aðrir sem koma reglulega 

fram í fjölmiðlum þyrftu að virkja konur sem hjá þeim vinna og hvetja þær til að koma 

fram í fjölmiðlum í auknum mæli. Því fréttamenn vinna við tímaskort og hafa samband 

við fyrirtæki og fá þar fulltrúa þess til að koma í viðtal. Fjölmiðlar tala um að konur séu 

ragari við að koma fram en karlar og því væri ráð að fyrirtækin og fjölmiðlar ynnu 

saman í þessu átaki. Fjölmiðlar verði meira vakandi fyrir því að fá konur sem 

viðmælendur og fyrirtæki virki kvenkyns starfsmenn þess og fari í auknum mæli að 

senda þær sem fulltrúa sína í viðtöl. Átak af þessu tagi þarf ekki að kosta mikið heldur 

vera einfaldlega ávöxtur mikilla umræðna í samfélaginu og ákvörðun beggja aðila að 

þörf sé á breytingum til að sporna við þessum viðteknu viðhorfum í samfélaginu að 

karlar einir gegni mikilvægum störfum innan þess.  

  Enn hafa fjölmiðlanefndinni ekki borist neinar tölulegar upplýsingar um 

kynjahlutfall frá fjölmiðlunum sjálfum og því of snemmt að segja til um hvort að 

nefndin beiti sér fyrir því að fjölmiðlar jafni hlutfall í miðlum sínum. En lögin eru til 

staðar og að minnsta kosti einhver úrræði tl að tryggja að fjölmiðlar fari eftir þeim. 

Tíminn einn getur leitt það í ljós hvort nefndin sjái ástæðu til að bregðast við skekktu 

kynjahlutfalli eða ekki. Höfundur bindur vonir við að fjölmiðlanefnd taki á þessum 

málaflokki og beiti sér fyrir því að fjölmiðlar virði þau lög sem sett hafa verið um 

fjölmiðla og þá sérstaklega 26. grein sem beinist að því að tryggt sé að sjónarmið 

kvenna jafnt sem karla komi fram. Setning nýju fjölmiðlalaganna og skipun 

fjölmiðlanefndar getur haft mikla þýðingu í jafnréttisbaráttunni. Búið er að koma með 

eitt verkfæri í viðbót sem á að hjálpa til við að ná fram jöfnun milli kynjanna, því líkt og 

sagan sýnir er ekki nóg að leggja áherslu á mikilvægi jafnréttis heldur þarf að hafa hafa 

skýr lög og heimild til að beita úrræðum séu lögin ekki virt.  

  Þó svo höfundur telji að samfélagið beri einhverja ábyrgð verður samt ekki hjá því 

litið að fjölmiðlar gegna veigamiklu hlutverki í samfélaginu og þeir þurfa að gera sér 
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grein fyrir því hversu mikil áhrif þeir hafa. Nauðsynlegt er að þeir breyti þeim 

hugsunahætti sem er við lýði hjá fjölmiðlum og vinni markvisst að því að leita til 

kvenna í auknum mæli og tryggja að rödd þeirra heyrist til jafns við karla þar sem þær 

eru nú rétt tæplega helmingur íbúa á Íslandi og því hljóta þær að hafa eitthvað til 

málanna að leggja.  
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