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Útdráttur 

Markmiðið með rannsókninni var að kanna kynjahlutfall í íslenskri blaðamannastétt, þ.e. 

hvort færri konur en karlar starfa sem blaðamenn. Þá vildi höfundur reyna að finna út hvort 

munur væri á umfangi og eðli þeirra frétta sem karlar og konur skrifa. Einnig var kynjahlutfall 

pistlahöfunda athugað ásamt því að skoðað var hvort kynin væru jafn líkleg til að eiga 

aðsendar greinar sem birtast í dagblöðum. Þrjú dagblöð voru skoðuð og greind, það eru 

Morgunblaðið, Fréttablaðið og DV og stóð greiningin yfir í þrjár aðskildar vikur frá janúar til 

mars 2013. Efnið var greint eftir því hvort um var að ræða frétt, pistil eða aðsenda grein og 

síðan var það flokkað eftir því hvers kyns blaðamaðurinn eða höfundurinn var. Auk þess var 

stærð frétta og staðsetning þeirra í blaðinu skoðuð, og að lokum var öllum fréttum skipt niður 

í efnisflokka. 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar var að hlutur kvenna er mjög skertur á íslenskum 

dagblöðum. Blaðakonur skrifa töluvert færri fréttir en blaðakarlar, en aðeins 23% þeirra frétta 

sem voru skoðaðar voru skrifaðar af konum. Þá virtust blaðakonur hafa takmarkaðan aðgang 

að ákveðnum efnisflokkum. Fréttir sem fjölluðu um íþróttir, viðskipti og stjórnmál voru 

nánast eingöngu skrifaðar af körlum. Þá áttu konur mun síður fréttir á forsíðu, ásamt því að 

þær skrifuðu færri pistla og aðsendar greinar. 

Vandamálið er stórt. Rannsóknir sýna að blaðakonur eru líklegri til að tala við og fjalla um 

aðrar konur og því verður kvenþjóðin ósjálfrátt minna sýnileg í fréttum ef hlutur þeirra er 

skertur meðal starfsmanna. Með ójafnri umfjöllun um kynin og með því að skapa og viðhalda 

stöðluðum kynjaímyndum eiga fjölmiðlar sinn þátt í að viðhalda kynjaskekkju samfélagsins. 
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Abstract 

The goal of the study was to examine the sex ratio among journalists on Icelandic newspapers 

and examine whether there were differences in terms of both size and nature of news articles 

that female and male journalists write. In addition, columns that express personal opinions of 

journalists, including editorials, and articles sent in by the public were also examined based 

on the sex of the author. Three newspapers were analyzed, i.e. Morgunblaðið, Fréttablaðið 

and DV. The newspapers were analyzed for three randomly selected weeks over a three-

month period, from January to March 2013. All news articles, columns, and articles sent in by 

the public were then analyzed by the sex of the author. In addition the size of the news articles 

and their location in the newspaper was examined and at last the news articles were 

categorized based on their subject matter. 

The main findings were that considerably fewer female journalists write news articles in 

Icelandic newspapers. Female journalists only wrote about 23% of the news articles 

examined. Moreover, it appears that female journalists don´t have access to certain subject 

categories. For an example, the vast majority who wrote on sports, business and politics were 

men. Also, women wrote fewer front-page news articles then men, and they wrote fewer 

columns and articles sent in by the public. 

This gender bias is a significant problem. Other studies have revealed that female journalists 

are more likely then male journalists to interview and make news about other women. 

Therefore the presence of women in news as a subject won´t be accurate if there are fewer 

women then men writing and working on newspapers. If the media doesn’t change the gender 

bias in the news they will continue to encourage and contribute to the inequality between 

women and men in the society.   
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Formáli  

Ritgerðin er lokaverkefni í meistaranámi í blaða- og fréttamennsku við félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Vægi lokaverkefnisins er 30 ECTS einingar og skiptist í 

tvo hluta, sem hvor um sig er 15 ECTS einingar. Þetta er fræðilegi hlutinn og var leiðbeinandi 

í honum Þorgerður Þorvaldsdóttir, Ph.D. í kynjafræði. Hinn hlutinn inniheldur þrjár 

blaðagreinar, og er á meðfylgjandi disk. Þar er fjallað um þessa rannsókn í einni grein, stöðu 

kvenna í fjölmiðlum í annarri og samtökin UN Women í þeirri þriðju. Sá hluti 

lokaverkefnisins var unninn undir handleiðslu Valgerðar Önnu Jóhannsdóttur verkefnisstjóra 

og aðjúnkt við meistaranám í blaða- og fréttamennsku við félags- og mannvísindadeild 

Háskóla Íslands. 

Ég vil þakka Þorgerði og Valgerði fyrir gott og lærdómsríkt samstarf. Þá þakka ég öllum þeim 

viðmælendum sem ég tók viðtal við fyrir verklega hluta verkefnisins. Einnig þakka ég 

sambýlismanni mínum, Helga Héðinssyni, fyrir ómetanlegan stuðning við gerð ritgerðarinnar 

ásamt því að hann tók að sér prófarkalestur.  
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1. Inngangur  

Í gegnum árin hafa ítrekað birst innlendar og erlendar rannsóknir sem sýna að hlutur kvenna í 

fjölmiðlum er ansi rýr og hlutfallið „30% á móti 70%“ kemur fram aftur og aftur þegar 

kynjahlutfall viðmælenda og þeirra sem fjölmiðlar fjalla um er skoðað. Algengt er að konur 

séu um 30% viðmælenda og karlar 70%. Ég hef hins vegar títt verið hugsað til þeirra sem 

skrifa og vinna þessar fréttir. Spurning sem ég hef oftar en einu sinni velt fyrir mér er hvort 

það séu konur eða karlar sem skrifa þær fréttir þar sem karlar eru frekar valdir sem 

viðmælendur og fréttaefni. Og þá yfir höfuð, hvort færri konur en karlar starfi á þessum 

vettvangi.  

Það er engin vafi á því að fjölmiðlar hafa mikil áhrif og hafa ákveðnum skyldum að gegna 

gagnvart almenningi. Fjölmiðlar stýra hvaða mynd af atburðum er dregin upp og hafa því 

mótandi áhrif á skoðanir fólks að ákveðnu leyti. Það er þeirra að veita upplýsingar og fræða, 

og því er mikilvægt að þeir birti raunsanna mynd af þjóðfélaginu. Sú mynd næst með því að 

fjölmiðillinn leitist við að gæta hlutlægni í sinni umfjöllun. Ef jafnt hlutfall karla og kvenna 

vinna og koma að ristjórn og stefnumótun á fjölmiðli hlýtur að vera auðveldara að birta 

raunsanna mynd af þjóðfélaginu. Kynin hafa mismunandi bakgrunn, mismunandi reynslu og 

þar af leiðandi mismunandi sýn á hlutina. Með jafnara kynjahlutfalli ættu fréttirnar að verða 

fjölbreyttari og sýna almenningi réttari mynd. 

Rannsóknir sýna að Ísland stendur framarlega í jafnréttismálum miðað við aðrar þjóðir. 

Undanfarin fjögur ár hefur Ísland skipað efsta sæti á The Global Gender Gap Index sem er 

mælikvarði Alþjóðaefnahagsráðsins (World Economic Forum) sem mælir kynjabilið 

svokallaða í löndum heimsins. Á heimsvísu stendur Ísland því framarlega þegar kemur að 

jafnrétti meðal kynjanna. Mikilvægust lögin á því sviði eru Lög um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla nr. 10/2008. Markmið þeirra laga „er að koma á og viðhalda jafnrétti og 

jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum 

samfélagsins“. Þar segir að „allir einstaklingar skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin 

atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni“ (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr.10/2008). Ennþá er þó töluverð mismunun á milli kynjanna í landinu, sem meðal 

annars birtist í kynbundnum launamun. Á mörgum sviðum hallar enn verulega á konur, meðal 

annars í fjölmiðlum, bæði þegar skoðaðar eru kynjaðar birtingarmyndir í miðlunum sjálfum 
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og kynjahlutfall fjölmiðlafólks sem starfar á miðlunum. Það virðist því enn vera mikil 

kynjaskekkja í fjölmiðlum.  

Persónulega er ég mikil áhugamanneskja um dagblöð og blaðaskrif, og tel fréttir í dagblöðum 

yfirleitt vera þær fréttir sem kryfja efni til mergjar og eru best unnar. Þess vegna var ákveðið 

að greina fréttir í dagblöðum frekar en í öðrum miðlum. Einnig er ég forvitin um hvort hlutur 

kvenna sé rýr á dagblöðum þar sem sá starfsvettvangur er eldri en til dæmis ljósvaka- og 

netmiðlar. Þá ætti ungur aldur og fallegt útlit ekki að vera eins mikilvægt á dagblöðum og það 

virðist vera í sjónvarpi, þar sem útlit blaðamanns er ekki hluti starfsins, þ.e. blaðamaður sést 

ekki í mynd líkt og í sjónvarpi. Í starfi blaðamanns eru það einfaldlega starfskraftar og 

hæfileikar einstaklings sem gera hann að góðum blaðamanni. Þegar hugmyndin um 

ritgerðarefni var að verða til ákvað ég að gera litla forgreiningu á tveimur íslenskum 

dagblöðum til að fá einhverja mynd af því hverjar niðurstöðurnar gætu orðið ef ráðist væri í 

stærri rannsókn. Niðurstöður þeirrar greiningar, sýndu að konur voru í miklum minnihluta 

blaðamanna og að þær skrifuðu frekar um „mýkri“ málefni en karlar. Í fjölmiðlabransanum er 

oft talað um „mjúkar“ og „harðar“ fréttir. Samkvæmt skilgreiningu Birgis Guðmundssonar 

(2012) eru „harðar“ fréttir þær „fréttir sem upplýstur borgari þarf að fá til að geta fylgst með 

samfélaginu“ (bls. 332) á meðan „mjúkar“ fréttir „snúa meira að einstaklingum, lífsreynslu 

hans og mannlegum tengslum“ (bls. 332). Því eru fréttir um stjórnmál, lögreglumál, 

viðskiptafréttir og fréttir af atvinnuástandi oft flokkaðar sem „harðar“ fréttir á meðan fréttir 

um menningu, fólk, menntun og heilsu eru dæmigerðar fyrir „mjúkar“ fréttir.  

Þessa litla rannsókn gerði mig ákveðna í að gera nákvæma greiningu á helstu dagblöðum 

landsins til þess að athuga efnið nánar, en skoða um leið hvort munur sé á stærð og 

staðsetningu frétta út frá kyni. Í ritgerðinni verður því fjallað um stöðu kvenna á íslenskum 

dagblöðum og verður megin uppistaðan í ritgerðinni rannsókn mín á helstu dagblöðum 

landsins, þ.e. Morgunblaðinu, Fréttablaðinu og DV. 

Markmið rannsóknarinnar er í fyrsta lagi að kanna hvort blaðakonur skrifi færri fréttir en 

blaðakarlar. Þá er markmið rannsóknarinnar einnig að finna út hvort munur sé á umfangi og 

eðli frétta sem karlar og konur skrifa, en til að gera það verður stærð frétta og staðsetning 

þeirra í dagblöðum greind, ásamt því að fréttum er skipt niður í efnisflokka. Þá verður 

kynjahlutfall þeirra sem skrifa pistla og leiðara, sem og höfunda aðsendra greina sem birtast í 

dagblöðum skoðað, til að kanna hvort bæði kynin séu jafn líkleg til að eiga þar efni. 
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Hagnýtt gildi verkefnisins er að sýna hvernig kynjaskiptingin er á íslenskum fjölmiðlum og 

vonandi veita þar með aðhald og minna á mikilvægi jafns kynjahlutfalls. Mikilvægt er að hafa 

tölur yfir kynjahlutfall á dagblöðum. Hausatalning ein og sér gefur okkur mikilvægar 

vísbendingar um stöðu mála og ef sú aðferð er notuð á íslenska fjölmiðla sést greinileg 

kynjaskekkja. Nefnd um konur og fjölmiðla sem skipuð var af menntamálaráðherra árið 2001 

benti á að: 

Áhrif kynferðis eru víðfeðm og djúptæk á líf okkar. Að baki liggja beinar, 

áþreifanlegar líffræðilegar orsakir en einnig óáþreifanleg áhrif hefða og viðhorfa. 

Áhrif kynferðis eru oft dulin og af þeim sökum er mönnum hætt við að vanmeta 

þau. Jafnframt getur það staðið umræðunni um áhrif kynferðis fyrir þrifum hversu 

samlit þau eru víðteknum hefðum og viðhorfum (Nefnd um konur og fjölmiðla, 

2001, bls. 4). 

Tímasetning á verkefninu reyndist heppileg. Í lok greiningartímabilsins og í miðjum skrifum 

urðu miklar breytingar á íslenskum fjölmiðlamarkaði og staða kvenna á fjölmiðlum var mikið 

rædd. Uppsögn Steinunnar Stefánsdóttir af Fréttablaðinu olli miklu fjaðrafoki og gat ég því 

fylgst með miklum umræðum um stöðu fjölmiðlakvenna frá fyrstu hendi. Meðal annars á 

opnum fundi Félags fjölmiðlakvenna sem haldin var 11. mars síðastliðinn. Þar talaði Steinunn 

ásamt Sigríði Dögg Auðunsdóttur ritstjóra opinskátt um bága stöðu kvenna á fjölmiðlum. 

Einnig var fjöldi fjölmiðlakvenna á fundinum sem ræddu málin til hlítar. Það gaf mér meiri 

innsýn í umræðuefnið ásamt því að fjölmiðlar fjölluðu um málefnið. Þá hafði ég nýlokið 

viðtali við Steinunni vegna verklega hluta lokaverkefnisins um stöðu kvenna á íslenskum 

dagblöðum aðeins örfáum dögum áður en hún sagði upp. 

Eftir að skrif voru hafin velti ég því fyrir mér hvernig best væri að skilgreina blaðamennina og 

kyn þeirra. Þar sem orðið blaðamaður er samheiti yfir bæði kvenkyns og karlkyns blaðamenn, 

var ákveðið að nota orðin blaðakona og blaðakarl í ritgerðinni til þess að forðast allan 

misskilning. 

Í ritgerðinni verður reynt að svara þremur rannsóknarspurningum. Þær eru: 

1. Hver er staða blaðakvenna á íslenskum dagblöðum? 

2. Skrifa blaðakonur og blaðakarlar um sambærileg málefni? 

3. Fá skrif blaðakvenna og blaðakarla í dagblöðum sambærilegt vægi? 
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Ritgerðin skiptist í fimm kafla og nokkra undirkafla. Í kafla tvö eru ýmis fræðileg sjónarmið 

skoðuð. Þar er fjallað um hvert hlutverk fjölmiðla sé yfir höfuð og saga og hlutverk kvenkyns 

blaðamanna á Íslandi er rakin í stuttu máli. Þá verður rætt um birtingarmynd kvenna í 

fjölmiðlum eins og þær hafa birst í rannsóknum bæði hérlendis og erlendis. Kafla tvö lýkur á 

því að kynjahlutfall í fjölmiðlafræði og í námi í blaða- og fréttamennsku er skoðað, en ætla 

mætti að það myndi endurspegla kynjahlutfallið í fjölmiðlastéttinni. Í kafla þrjú er 

aðferðafræði rannsóknarinnar kynnt. Skýrt verður frá hvernig rannsóknin var framkvæmd, 

hvaða aðferðir voru notaðar við rannsóknina, hvaða gagna var aflað og á hvaða tímabili. Þá 

verður rætt um helstu takmarkanir rannsóknarinnar. Í fjórða kafla eru niðurstöður 

rannsóknarinnar settar fram. Niðurstöðunum er skipt upp í þrjá megin kafla, en hver þeirra 

hefur sína undirkafla. Í fyrsta hluta er fjallað almennt um niðurstöður. Í öðrum hluta er greint 

frá niðurstöðum á greiningu á fréttum, meðal annars kynjahlutfall blaðamanna sem skrifa 

fréttirnar, kynjahlutfall eftir málaflokkum, stærð og staðsetningu í blaði. Í þriðja hluta er farið 

í niðurstöður úr greiningu á pistlum og aðsendum greinum sem birtust í dagblöðunum þremur. 

Í kafla fimm eru umræður um niðurstöðurnar settar fram þar sem leitast er eftir því að svara 

rannsóknarspurningum, ásamt lokaorðum.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur  

2.1. Hlutverk fjölmiðla 

Fjölmiðlar gegna stóru hlutverki í nútímasamfélagi og eru oftar en ekki kallaðir fjórða valdið. 

Ábyrgð þeirra er mikil. „Þeir eru helsti farvegur upplýsinga, umræðna og áróðurs„ (Gunnar 

Helgi Kristinsson, 2007, bls. 77). Fjölmiðlar hafa áhrif á skoðanir okkar í gegnum umfjöllun 

sína og þar af leiðandi ákvarðanir okkar í daglegu lífi. Vegna þess hversu mikilvægir 

fjölmiðlar eru fyrir okkar daglega líf og ákvarðanir okkar er áhugavert að skoða hvernig 

málefni eru sett fram í fjölmiðlum. Vald fjölmiðla er mikið. Valdið felst í því hvaða skoðanir 

þeir senda frá sér og hvernig þeir móta hugmyndir fólks. Það er á valdi fjölmiðlanna sjálfra 

hvaða skoðanir birtast á þeirra miðlum og eru þar með fyrir augum almennings. Þeir ráða því 

hvaða skoðanir birtast almenningi og „hafa margvísileg tækifæri til þess að draga fram þær 

upplýsingar sem þeir telja sínum málstað hagstæðar en gera lítið úr öðrum“ (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2007, bls. 78). Þegar valdið er mikið, líkt og vald fjölmiðla, þarf að huga vel að 

notkun þess. Í umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands segir að fjölmiðlar „verði að fara 

ákaflega varlega með það vald sem þeir hafa. Mikilvægt er að þeir fylgi ákveðnum 

grundvallarreglum og þurfa þeir sérstaklega að huga að mannréttindum og þeirri ábyrgð sem á 

þeim hvílir að vernda þau“ (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2010). 

Arna Schram fyrrverandi formaður Blaðamannafélags Íslands útskýrir hlutverk fjölmiðla á 

þennan hátt í pistli sínum á vefnum kvennaslodir.is: 

Fjölmiðlar eiga að endurspegla samtímann. Um það er varla deilt. Þeir eiga að 

leitast við að skýra sem best frá því þjóðfélagi sem við búum í. Upplýsa okkur 

almenning um það sem okkur varðar. Þegar fjölmiðlum tekst vel til, sýna þeir 

okkur heildarmyndina og gefa okkur færi á að heyra sem flestar raddir, stórar sem 

smáar. Stundum láta þeir sé þó nægja að gefa okkur smá innsýn og lítil brot. Þeir 

eru þá eins konar gluggi inn í samfélagið eða tiltekna sögu þess. Það er í sjálfu sér 

í góðu lagi – svo langt sem það nær. Heildarmyndin hlýtur þó að vera markmiðið. 

Stóra myndin næst þó ekki sjálfkrafa. Til að ná henni verða fjölmiðlar að leggja 

sig fram. Þeir verða til dæmis að vinna að því að skýra frá sem flestum 

sjónarmiðum. Þar koma kynin meðal annars til sögunnar. (Arna Schram, e.d.).  

Í frumvarpi til laga um fjölmiðla sem lagt var fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi 2009-2010 
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kom fram að fjölmiðlar eiga að „halda í heiðri lýðræðislegum grundvallarreglum og virða 

tjáningarfrelsi. Þeir skulu miðla fjölbreyttu efni og stuðla að því að mismunandi sjónarmið 

komi fram í umdeildum málum“. Þá er hlutverk fjölmiðla „að gefa ólíkum hópum 

samfélagsins kost á að tjá skoðanir sínar og sjónarmið“. Þannig eiga þeir að stuðla að því að 

sjónarmið ólíkra hópa fái að heyrast (Þingskjal 740. 2009-2010). Í lögum um fjölmiðla nr. 

38/2011 er tekið fram í 26. grein laganna sem fjalla um réttindi og skyldur fjölmiðlaveita, að 

það skuli standa vörð um tjáningarfrelsi. Það eigi að virða mannréttindi og jafnrétti. Í 

lögunum er sérstaklega tilgreint að fjölmiðlaveitur skulu gæta þess að ólík sjónarmið komist á 

framfæri og fái umfjöllun, jafnt karla og kvenna (Lög um fjölmiðla nr. 38/2011). Hlutverk 

fjölmiðla er skilgreint á þennan hátt í umsögn Magnúsar Ragnarssonar fyrir hönd Skjásins 

Miðla ehf hf. um frumvarp til laga um eignarhald á fjölmiðlum árið 2004: 

Fjölmiðlar hafa mikilvægu hlutverki að gegna í nútímasamfélagi. Ekki aðeins sem 

veita upplýsinga og frétta heldur einnig sem afþreyingarmiðlar. Rekstur fjölmiðla 

er á margan hátt flóknari en rekstur annarra fyrirtækja. Strangar kröfur eru gerðar 

til fjölmiðla hvað varðar hlutleysi og vönduð vinnubrögð, sérstaklega hvað varðar 

fréttaflutning. Fjölmiðlar eiga að veita aðhald og sinna eftirlitshlutverki. Það er 

ljóst að mjög mikilvægt er að samkeppni og fjölbreytni ríki á fjölmiðlamarkaði. 

(Magnús Ragnarsson, 2004) 

Flestir eru sammála því að fjölmiðlar hafa skyldum að gegna og vegna þess njóta þeir að 

ákveðnu leyti forréttinda í lögum. Herdís Þorgeirsdóttir ræðir blaðamannastarfið í grein sinni 

„Frelsi, jafnrétti og mismunun“ sem birtist í tímaritinu 19 júní: 

Blaðamenn mega ganga út á ystu nöf í gildisdómum, sem þeir þurfa ekki að sanna 

að sé fótur fyrir. Þeir mega nota gífuryrði um opinberar persónur til að leggja 

áherslu á mál sitt. Þeir njóta verndar þegar þeir bera á borð öfgakenndar skoðanir 

og þeim er jafnframt uppálagt að hrista upp í fólki með upplýsingum og 

hugmyndum sem kunna að valda geðshræringu, stuða eða móðga. (Herdís 

Þorgeirsdóttir, 2001, bls. 51).  

Mikilvægt er að fjölmiðlar taki hlutverk sitt alvarlega og átti sig á skyldum sínum. „Hlutverk 

fjölmiðla er ekki aðeins að miðla áfram „staðreyndum“ til að fólk fái upplýsingar“ (Herdís 

Þorgeirsdóttir, 2001, bls. 51). Fjölmiðlar verða að sjá til þess að almenningur sé vel upplýstur 

um helstu málefni samfélagsins. Í skýrslu nefndar á vegum menntamálaráðherra um íslenska 
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fjölmiðla frá 2005 er greint frá mikilvægi hlutlægni fjölmiðla: 

Forsvarsmenn dagblaða, tímarita og ljósvakamiðla hafa lengi haldið því fram að 

fagleg blaða- og fréttamennska sé undirstaða lýðræðilegs þjóðfélags. Fjölmiðlar 

eiga að veita aðhald með því að halda uppi faglegri og sanngjarnri umfjöllun og 

fréttaflutningi. Með faglegri blaða- og fréttamennsku er átt við að þeir sem henni 

sinna séu sjálfstæðir í vinnubrögðum og nálgist viðfangsefni sitt með hlutlægum 

hætti og með almannahagsmuni að leiðarljósi.  mfjöllunarefni mótist ekki af 

hagsmunum eigenda og auglýsenda eða persónulegum skoðunum blaðamanna eða 

fréttastjóra, heldur þjóni hagsmunum almennings með fréttum og fréttatengdri 

umfjöllun þar sem skýrt er frá málum á hlutlægan og sanngjarnan hátt (Nefnd 

menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, 2005, bls. 12). 

Fjölmiðlar eiga að standa vörð um hagsmuni almennings. Það má segja að skyldur 

blaðamanna séu fyrst og fremst við almenna borgara. Margbreytileg fjölmiðlun stuðlar að 

fjölbreytilegu samfélagi. Fjölmiðlar hafa einnig skyldur gagnvart almenningi til að greina satt 

og rétt frá atburðum og málefnum. „Mikilvægi fjölmiðla er ekki síst á sviði jafnréttismála. 

Kynjaskekkja í fjölmiðlum er vel þekkt, sem og þáttur þeirra í að skapa ímyndir af körlum og 

konum“ (Eygló Árnadóttir, Valgerður Jóhannsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2010, bls. 35). 

Til þess að fjölmiðlar gegni jafnréttishlutverki sínu eftir bestu getu, segir það sig sjálft að 

konur þurfa að skipa sæti á fjölmiðlum.  

Í næsta kafla verður fjallað stuttlega um sögu kvenna í íslenskri blaðamannastétt, en kvenkyns 

blaðakonum hefur fjölgað töluvert í gegnum árin. 

 

2.2. Saga kvenkyns blaðamanna á Íslandi 

Blaða og fréttamennska var lengst af karlastarf á Íslandi og voru konur í starfsstéttinni fáar. 

Árið 1949 var til að mynda aðeins ein starfandi blaðakona á Íslandi samkvæmt frétt sem 

birtist í Alþýðublaðinu. Fréttin segir frá tuttugu amerískum blaðakonum sem komu hingað til 

lands þann 1. desember það ár. Ekki var búist við mikilli móttökuhátíð af hálfu íslenskra 

blaðakvenna því aðeins var ein starfandi á landinu („Tuttugu amerískar konur koma hér“, 

1949). Af þeim 130 ritstjórum sem starfað hafa á dagblöðum á Íslandi hafa aðeins fimm af 

þeim verið konur. Þetta eru mjög fáar konur, og það sem meira er, þær virðast ekki fá langan 
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tíma í ritstjórastólnum. Í bakþönkum Kolbeins Óttarssonar Proppé sem birtust í Fréttablaðinu 

þann 13. mars 2013 kemur fram að samanlagður starfstími þessara fimm kvenna er styttri en 

forsætisráðherratíð Jóhönnu Sigurðardóttur. Það þýðir að frá upphafi blaðaútgáfu hér á landi 

hefur lengur verið kvenkyns forsætisráðherra en kvenkyns ritstjóri dagblaðs (Kolbeinn 

Óttarsson Proppé, 2013). Silja Aðalsteinsdóttir gengdi fyrst kvenna starfi ritstjóra á íslensku 

dagblaði en það var á Þjóðviljanum árið 1988. Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir var ráðin 

ritstjóri dagblaðsins 24 stundir árið 2008 en hún var áður aðstoðarritstjóri á forvera þess, 

Blaðinu. Hún gegndi ritstjórastöðu á 24 stundum þó aðeins í hálft ár eða þangað til blaðið var 

lagt niður. Þá var Jónína Leósdóttir ritstjóri við hlið Ómars Friðrikssonar á vikublaðinu 

Pressan um tveggja ára skeið og Guðrún Kristjánsdóttir var ritstjóri Helgarpóstsins í skamma 

hríð áður en blaðið var lagt niður. Nú síðast var Sigríður Dögg Auðunsdóttir ráðin ritstjóri 

vikublaðsins Fréttatíminn en hún var áður ritstjóri og framkvæmdarstjóri vikublaðsins 

Krónikunnar í fáeina mánuði árið 2007 áður en það var tekið yfir af útgáfufélagi DV (Sigríður 

Dögg Auðunsdóttir, 2013) en aðeins voru gefin út sjö tölublað af Krónikunni.  

Konur hafa hins vegar oftar verið ritstjórar tímarita og annarra rita. Fyrstar til að vera titlaðar 

kvenritstjórar voru Bríet Bjarnhéðinsdóttir sem hóf útgáfu mánaðarritsins Kvennablaðið árið 

1894 og ritstýrði því í 25 ár og Ingibjörg Skaftadóttir og Sigríður Þorsteinsdóttir sem hófu 

útgáfu mánaðarritsins Framsókn á Seyðisfirði á sama tíma (Kvennasögusafn Íslands, 2006). 

Eftir að þessar konur ruddu brautina hafa margar fylgt í kjölfarið og er það nokkuð algengt í 

dag að konur séu ritstjórar tímarita.  

Mynd 1 sýnir kynjahlutföll þeirra sem voru í stjórnunarstöðum á dagblöðum frá árinu 1980 til 

ársins 2007 sem birtust í ritinu Karlar og konur sem Hagstofa Íslands gaf út árið 2009. Frá 

1980-2000 eru tölur skoðaðar á fimm ára fresti en eftir það á hverju ári. Engin kona er titlaður 

ritstjóri dagblaðs á þeim árum sem greint er frá í samantektinni. Samkvæmt þessu komust 

konur sem fréttastjórar fyrst á blað árið 2005 þegar ein kona gegndi því starfi árið 2006 og 

tvær konur árið 2007 (Hagstofa Íslands, 2009).  
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Mynd 1. Fjöldi karla og kvenna sem starfað hafa sem ritstjórar, aðstoðarritstjórar/ 

ritstjórnarfulltrúar og fréttastjórar á dagblöðum frá árinu 1980-2007. 

 

Mikið umrót varð á íslenskum fjölmiðlum nú í mars síðastliðnum. Þá var nýr ritstjóri ráðinn á 

Fréttablaðið til að starfa við hlið núverandi ritstjóra. Þetta varð til þess að Steinunn 

Stefánsdóttir aðstoðarritstjóri blaðsins sagði upp störfum. Í ræðu sinni á opnum fundi Félags 

fjölmiðlakvenna sem fram fór þann 11. mars síðastliðinn,
1
 sagði Steinunn ástæðu uppsagnar 

sinnar vera ráðning nýs ritstjóra en með ráðningunni fannst henni að sér vegið. Henni var bent 

á að nýr ritstjóri myndi taka að sér ýmis verkefni sem hún hefði áður sinnt og væri komin tími 

á að hún fyndi sér nýtt svið innan blaðsins. Steinunn taldi ekki rétt að hún þyrfti að finna sér 

nýtt svið á vinnustað eftir 12 ára veru þar, eða allt frá stofnun blaðsins (Steinunn 

Stefánsdóttir, 2013). Þessi atburður varð til þess að mikil umræða skapaðist um stöðu kvenna 

á íslenskum fjölmiðlum. Félag fjölmiðlakvenna sendi meðal annars frá sér ályktun þar sem 

krafist var svara um hvers vegna fyrirtækið taldi rétt að semja um starfslok Steinunnar 

Stefánsdóttur á meðan enn einn karlmaðurinn var ráðinn inn í staðinn. Í ályktuninni segir „að 

staða kvenna í efstu stöðum ritstjórna og annarra fréttamiðla sé rýr og kominn sé tími til að 

gera breytingar þar á og fjölga konum í áhrifastöðum“ („Hvers vegna kjósið þið forráðamenn 
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365 enn einn karlinn?“, 2013). Ekkert svar við ályktuninni birtist opinberlega. Þá má geta 

þess að umfjöllun um fundinn var ansi rýr. Engin frétt var um fundinn í dagblöðum né í 

sjónvarpi. Hins vegar var fjallað um fundinn á nokkrum vefmiðlum. Á visir.is var til dæmis 

umfjöllun þar sem birt var myndasería af konum á fundinum án þess að nefnt væri um hvað 

var rætt (Ellý Ármannsdóttir, 2013).  

 

Fagfélög blaða- og fréttamanna 

Blaðamannafélag Íslands er stéttar- og fagfélag blaða- og fréttamanna, að fréttamönnum 

Ríkisútvarpsins undanskildum. Innan Blaðamannafélagsins eru blaðamenn dagblaða, 

vikublaða og tímarita, fréttamenn sjónvarps og útvarps ásamt sjálfstætt starfandi 

fjölmiðlamönnum og almannatenglum. Upphaf félagsins má rekja allt aftur til 1897. Að auki 

er Félag fréttamanna, sem er stéttarfélag fréttamanna Ríkisútvarpsins, hljóðvarps og 

sjónvarps. Félagið var stofnað 1983 og er eitt af aðildarfélögum Bandalags háskólamanna 

(BHM) (Hagstofa Íslands, 2006). 

Í Hagtíðindum Hagstofunnar frá árinu 2006 kemur fram að konum í Blaðamannafélagi Íslands 

hafi fjölgað umtalsvert frá árinu 1980. Áramótin 2005-2006 voru 209 konur skráðar í félagið, 

en það samsvaraði um 34% allra félagsmanna á þeim tíma. Árið 1980 voru konur einungis 27 

eða um 13% allra félagsmanna. Árið 1980 voru fjórir af hverjum fimm félögum í 

Blaðamannafélaginu karlar, en um áramótin 2005-2006 var hlutfallið komið niður í tvo karla 

á móti einni konu.  

Ef hlutur kvenna innan Félags fréttamanna er skoðaður sést að hann er enn rýrari en karla. Frá 

árinu 1985 til ársloka 2005 voru konur að jafnaði þrjár á móti hverjum sjö körlum á meðal 

fullgildra félaga. Um áramótin 2005-2006 voru 19 konur skráðar í félagið á móti 43 körlum 

(Hagstofa Íslands, 2006).  

Árið 2007 voru 242 konur skráðar í félögin tvö og voru þær þá um 36% félagsmanna. Það er 

sama hlutfall og var árið áður þó svo að fjöldinn hafi verið minni (Hagstofa Íslands, 2009). 

Nýjustu tölur sýna að í lok árs 2012 voru 197 konur í Blaðamannafélagi Íslands af 570 

                                                                                                                                                                      

1 Opin fundur Félags fjölmiðlakvenna fór fram 11. mars 2013 á Kaffi Sólon í Reykjavík. Höfundur sat 

fundinn. 
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félögum (Blaðamannafélag Íslands, 2013) og 20 konur af 61 félögum í Félagi fréttamanna. 

(Guðrún Óðinsdóttir, munnleg heimild, 26. mars 2013). Hlutfall kvenna í félögunum tveimur 

við lok árs 2012 var því 34% sem sýnir að hlutfall kvenna er lægra en árið 2007. Athyglisvert 

er þó að hlutfall kvenna hækkaði til ársins 2011 en lækkaði svo snögglega á síðasta ári. Til að 

mynda var hlutfall kvenna 39% í Félagi fréttamanna í lok árs 2011. Áhugavert væri að vita 

hver ástæðan er á bak við þessa 5% hlutfallslegu fækkun kvenna á einu ári. Það sem vekur 

einnig athygli er að samkvæmt félagatölunum tveimur, hefur fréttamönnum af báðum kynjum 

fækkað á undanförnum árum. Þessa fækkun má væntanlega rekja að miklu leyti til mikils 

niðurskurðar á fjölmiðlum eftir hrun, sér í lagi á dagblöðum. 

Eftirfarandi töflur má finna á vef Hagstofu Íslands sem sýna samanlagðan fjölda félaga eftir 

kyni sem skráðir voru í Blaðamannafélag Íslands og Félag fréttamanna á árunum 1980 til 

2007. Fyrri myndin sýnir fjölda en sú síðari hlutfall í prósentum. 
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Eins og sést á tölunum hefur konum fjölgað í hópi fjölmiðlafólks síðustu áratugi. Hins vegar 

eru konur enn í minnihluta, og sýna nýjustu tölur að þeim er byrjað að fækka aftur eftir 

uppgang síðustu áratuga. Í næsta kafla verður fjallað um hvert hlutverk kvenna er á 

fjölmiðlum og þá hvort konur og karlar sinni sömu hlutverkum innan miðlanna. 

 

2.3. Hlutverk kvenna á fjölmiðlum  

Allt frá upphafi hafa konur átt erfitt uppdráttar á fjölmiðlum. Konur virðast vera úti í 

kuldanum þegar kemur að því að ræða alvarleg málefni og taka ákvarðanir sem skipta 

sköpum, líka þau sem snerta hag kvenna sérstaklega. Herdís Þorgeirsdóttir ræðir það í grein 

sinni „Frelsi, jafnrétti og mismunun“ sem birtist í tímaritinu 19. júní, hvernig karlar tróna 

yfirleitt yfir konum alls staðar í samfélaginu: 

Þetta er sú mynd sem blasir við, á skjánum og í bankanum. Karlarnir tróna efst og 

ráða - konurnar eru sætar að flytja fréttir eða sitja í afgreiðslunni - búið að setja 

þær „gömlu“ til hliðar - og áhrifin eru þau að sjálfsmynd kvenna er önnur. Enda 

heyrist oft talað um „súperkonur“ - og „karríerkonur“ og þá átt við einhverjar sem 

hafa náð að komast inn í „heim“ karlanna - en þá eru þær sagðar vera 

„kjarnorkukonur“ - „valkyrjur“, „frekar“ - í besta falli „duglegar“ - en ekki 

„bráðgáfaðar“ og „skarpgreindar“ eins og karlarnir. Það er einna líkast að þær hafi 
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náð að brjótast upp úr hinu ósýnilega „glerþaki“ sakir líkamlegs atgervis en ekki 

vegna vitsmuna. Hver man ekki eftir Járnfrúnni? Eins og fjölmiðlar kölluðu 

Margaret Thatcher. (Herdís Þorgeirsdóttir, 2001, bls. 53).  

Það eru margar hindranir á leið kvenkyns fréttamanna. Líkt og í öðrum stéttum virðist erfiðara 

fyrir konur að sameina fjölskyldulífið og starfið. Það að hafa meginumsjón með heimilinu og 

að sjá um börnin virðist oftar en ekki vera hlutverk konunnar og tekur toll af vinnutíma og 

starfsgetu þeirra. Þær konur sem eru blaðamenn eru þá oftar en ekki settar í „kvennadeildina“, 

þ.e. þær skrifa fréttir um menningu, tísku og hinar dæmigerðu „mjúku“ fréttir sem „snúa að 

einstaklingnum, lífsreynslu hans og mannlegum tengslum“ (Birgir Guðmundsson, 2012, bls. 

332). Samkvæmt viðhorfskönnun hjá blaða- og fréttamönnum sem nefnd um konur og 

fjölmiðla stóð fyrir árið 2001 var hin dæmigerða íslenska blaðakona á aldrinum 30-39 ára 

(43%). Hún hóf starfsferil sinn á fjölmiðli á árunum 1986-1995 (39%). Hún var gift eða í 

sambúð (75%) og átti tvö eða þrjú börn (66%). Hún var vel menntuð og var síðasta 

prófgráðan sem hún lauk háskólapróf (72%). Samkvæmt niðurstöðunum starfaði rúmur 

helmingur fjölmiðlakvenna á prentmiðli (48% á dagblaði og 8% á tímariti) og tæpur 

helmingur (44%) á ljósvakamiðli (21,3% við hljóðvarp og 23% við sjónvarp). Þá voru 

rúmlega 8 af hverjum 10 konum eða 84% í fullu starfi og 16% í hlutastarfi. Um þriðjungur 

þeirra blaðakvenna sem voru mæður töldu foreldrahlutverkið og fjölmiðlastarfið fara frekar 

vel eða mjög vel saman. Konurnar nefndu vinnutíma máli sínu til stuðnings, hvort heldur sem 

afstaða þeirra var jákvæð eða neikvæð. Þær konur sem sögðu vinnutímann vera kost þegar 

foreldrahlutverkið er annars vegar lögðu áherslu á að hann væri sveigjanlegur. Þær sem sögðu 

hann slæman fyrir fjölskylduna nefndu hins vegar óreglulegan vinnutíma og tilhneigingu til 

að taka vinnuna með sér heim. Meiri óánægja virtist vera með samspil foreldrahlutverks og 

fjölmiðlastarfs hjá mæðrum sem störfuðu á dagblöðum og sjónvarpi en minni óánægja var hjá 

þeim mæðrum sem störfuðu í útvarpi og á tímaritum (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001, bls. 

15). 

Annað sem var athyglisvert við þessa könnun var að tæpur þriðjungur kvennanna sem tóku 

þátt voru þeirrar skoðunar að konur þyrftu að vera gæddar öðrum eiginleikum en karlar til að 

ná langt í starfinu. Þegar svörin voru greind frekar kom fram að þær töldu að konur þyrftu 

meiri baráttuvilja en karlar (30%), vera sjálfstæðari (26%) og hafa meira frumkvæði í starfi 

(22%). Þá kom fram sú skoðun að konur þyrftu að vinna tvöfalt á við karlmenn til að ná sama 

marki (17%) (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001, bls. 17).  



23 

Fjölmiðlar eru að mörgu leyti félagsmótandi afl og þeirra stærsta hlutverk er að endurspegla 

samfélagið með eins raunsönnum hætti og hægt er. Anna G. Ólafsdóttir ræðir mikilvægi jafns 

kynjahlutfalls í grein sinni „Uppsagnir kvenna á Stöð 2. „Stelpur” og „stórfiskar“ “ sem birtist 

í Veru árið 2003: 

Eins og gefur að skilja er hægt að fara ýmsar leiðir að því göfuga markmiði, til 

dæmis geta viðmiðunarreglur um kyn, aldur, uppruna og búsetu viðmælanda 

komið að góðu gagni. Flestum fjölmiðlafræðingum ber þó saman um að lang 

eðlilegasta leiðin að þessu takmarki sé að stuðla að því að starfsmenn 

ritstjórnarinnar endurspegli eins og hægt er kyn, aldur, uppruna og búsetu 

viðkomandi samfélags. (Anna G. Ólafsdóttir, 2003, bls. 46).  

Hver og einn fréttamaður hefur talsvert um það að segja hvaða mynd er varpað út í samfélagið 

í gegnum miðilinn, til dæmis um stöðu og ímynd kvenna í nútíma samfélagi. Til þess að hafa 

heildarmyndina í takt við samfélagið í heild sinni er nauðsynlegt að hafa bæði kynin starfandi 

sem fréttamenn.  

Konur innan ritstjórna eru líklegri en karlar til að benda á bágborna stöðu kvenna í 

samfélaginu og leggja kvennabaráttunni þar með lið með beinum hætti. Konurnar 

eiga oft aðra reynslu að baki en karlar og sjá því oft aðra fleti á málunum heldur 

en þeir. Ekki skiptir síður máli að allar kannanir virðast benda til þess að konur 

velji sér frekar kvenkyns viðmælendur en karlar - og ekki veitir af. (Anna G. 

Ólafsdóttir, 2003, bls. 47).  

Þar af leiðandi má velta fyrir sér hvort ástæðan fyrir skertum hlut kvenna sem viðmælendur 

og fréttaefni sé að einhverju leyti vegna kynjahlutfallsins innan fjölmiðlanna. Umræðan um að 

erfiðara sé að fá konur en karla í viðtöl og þá sér í lagi sjónvarpsviðtöl, hefur verið áberandi 

undanfarin ár og er oft nefnd sem ástæða þess að konur séu í minnihluta. Ef það er rétt, er vert 

að athuga hvort ástæðan geti verið skortur á blaða- og fréttakonum. 

Konur eru líkt og áður segir fjölmennar í hópi blaðamanna sem sinna umfjöllun um 

dægurmenningu og lífsstíl. Blöðum sem sérhæfa sig í þessum málaflokkum er einnig oft 

ritstýrt af konum. Í rannsókn sem unnin var fyrir menntamálaráðuneytið árið 2005 kemur 

fram að hlutfall innri þátttakenda í sjónvarpsfréttum, þ.e. einstaklinga sem starfa fyrir 

sjónvarpsstöðina, voru 30,9% konur á móti 69,1% körlum. Flestir innri þátttakendur eru 
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fréttamenn eða um 60% hjá báðum kynjum, þó fjöldinn sé mun meiri hjá körlum (122 karlar á 

móti 51 konum). Rannsóknin sýndi að þrátt fyrir meiri fjölda karlmanna voru konur í 

meirihluta veðurfréttamanna (11 konur á móti 7 körlum). Þá var athyglisvert að engin kona 

skipaði starf íþróttafréttamanns og fréttaritara í greiningunni (Margrét Valdimarsdóttir, 2005). 

Konur sem starfa við fréttir hjá íslenskum sjónvarpsstöðvum eru yngri en karlar á sama 

starfsvettvangi. Rannsóknin sýndi að rúmlega 46% kvenna sem störfuðu við fréttatengd efni 

hjá Ríkissjónvarpinu og Stöð 2 voru á aldrinum 20-34 ára en aðeins 19,1% karla voru á þeim 

aldri. Flestir karlanna voru á aldrinum 35-49 ára (69,6%) en aðeins rúmlega helmingur 

kvennanna (52,3%) (Margrét Valdimarsdóttir, 2005). Þó svo að átta ár séu liðin frá gerð 

þessarar rannsóknar eru niðurstöðurnar svipaðar og sjást í nýrri rannsóknum, líkt og í GMMP 

rannsókninni sem fjallað verður um hér á eftir en þar kemur fram að þessi staða svipar einnig 

til þess sem á sér stað í nágrannalöndum okkar.  

Global Media Monitoring Project (GMMP) er ein umfangmesta rannsókn á hlut kynjanna í 

fréttum sem gerð hefur verið. Hún felst í því að fylgst er með kynjahlutföllum og 

birtingarmyndum kynja í fréttamiðlum heims samtímis einn tiltekinn dag. Vöktunin fór fyrst 

fram árið 1995 og hefur síðan verið gerð á fimm ára fresti. Síðast var vaktað þann 10. 

nóvember árið 2009 þar sem kvennasamtök, samtök fjölmiðlafólks og háskólar frá 108 

löndum, þar á meðal Íslandi, tóku höndum saman og vöktuðu alla helstu fréttamiðla í hverju 

landi fyrir sig. Þetta var í fyrsta skipti sem Ísland tók þátt að fullu í GMMP verkefninu (Eygló 

Árnadóttir o.fl., 2010). Fréttir í dagblöðum, útvarpi og sjónvarpi voru greindar eftir 

nákvæmum leiðbeiningum frá GMMP. Niðurstöðurnar sýndu greinilega að karlkyns 

fréttamenn voru í miklum meirihluta. Ef öll greiningin er skoðuð, þ.e. niðurstöður allra 

landanna saman, voru 37% frétta í greiningunni skrifaðar eða fluttar af konum (Gallagher, 

2010, bls. viii). Ef litið er til Íslands eingöngu sést að 33% frétta í dagblöðum og 

ljósvakamiðlum voru skrifaðar eða fluttar af konum, sem er töluvert lægra hlutfall en í 

Svíþjóð (52%) og í Finnlandi (40%). Hins vegar er hlutfallið hærra en í Noregi og í 

Danmörku (30%). (Gallagher, 2010, bls. 67).  

Fyrri rannsóknir GMMP hafa sýnt fram á það að fréttakonur fjalla síður en karlar um ákveðin 

fréttamál eins og pólitík, efnahagsmál og afbrot. Hins vegar sýndi íslenska greiningin árið 

2009 aðrar niðurstöður. Samkvæmt henni fluttu eða skrifuðu konur fjórar af hverjum tíu 

fréttum um efnahagsmál og ekki mældist munur á milli kynjanna þegar kom að fréttum um 

afbrot og ofbeldi. Þá fluttu eða skrifuðu konur hlutfallslega færri fréttir um stjórnmál en karlar 
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(33%) (Eygló Árnadóttir o.fl., 2010, bls. 39-40). Þegar öll löndin í greiningunni eru skoðuð 

sést að konur voru 35% þeirra sem fjölluðu um afbrot og ofbeldi og 40% þeirra sem fjölluðu 

um efnahagsmál. Þá fjölluðu konur aðeins um 33% frétta um stjórnmál. Hlutfallið hefur þó 

jafnast ört undanfarin ár (Gallagher, 2010, bls. 24). Hins vegar er það tekið fram í íslensku 

skýrslunni um niðurstöðurnar að efnisflokkarnir hafi verið heldur gróflega flokkaðir og 

mögulega hefðu niðurstöðurnar verið aðrar ef efnin hefðu verið sundurgreind nánar (Eygló 

Árnadóttir o.fl., 2010, bls. 39). Þá var til að mynda íþróttir, listir, frægt fólk og fjölmiðlar allt í 

sama flokki, en geta má sér til um að íþróttir til að mynda hafi verið með hærra hlutfall karla.  

Svipaðar niðurstöður má finna í skýrslu um stöðu kvenna í bandarískum fjölmiðum frá árinu 

2012 sem Miðstöð fjölmiðlakvenna í Bandaríkjunum (Women’s Media Center) gaf út. Þar 

kemur fram mikil einsleitni fréttamiðla þegar kemur að speglun kynjanna. Kynjahlutfall 

blaða- og fréttamanna þar í landi hefur lítið breyst á undanförnum árum. Rannsóknin sýnir til 

að mynda að karlar eru ávallt tæp 60% blaðamanna á dagblöðum á móti tæpum 40% kvenna 

(Klos, 2013, bls. 10). Líkt og á Íslandi, skrifuðu karlar fleiri fréttir og einnig skrifuðu þeir um 

önnur málefni en konur. Rannsóknin sýndi að karlar skrifuðu frekar um mikilvæg og 

veigamikil málefni. Til að mynda skrifuðu karlar meirihluta þeirra frétta sem voru í 

bandarískum dagblöðum og á netinu um forsetakosningarnar í Bandaríkjunum árið 2012. 

Skoðuð voru stærstu blöðin í Bandaríkjunum frá janúar til nóvember 2012 og áttu karlar 71% 

frétta um kosningarnar á móti 27% kvenna (2% frétta voru ekki merkt fréttamanni) (Klos, 

2013, bls. 11). 

Eins og sést hér að ofan sinna karlar og konur oft ekki sömu störfunum á fjölmiðlum. Með því 

að konur fjalli um „mýkri“ málefni en karlar viðhelst kynjaskekkjan innan miðlanna. 

Áhugvert er að sjá hvort að sú kynjaskekkja hafi áhrif á hver birtingarmynd kvenna er í 

fjölmiðlum, en um það verður fjallað í næsta kafla.  

 

2.4. Birtingarmynd kvenna í fjölmiðlum 

Fyrstu rannsóknir á stöðu kynjanna í fjölmiðlum hérlendis voru gerðar af dr. Sigrúnu 

Stefánsdóttur fjölmiðlafræðingi en hún skoðaði tímabilið frá 1966 til 1986. Í niðurstöðum 

hennar kom fram að í fréttatíma Ríkissjónvarpsins var talað við karlmenn í 91,6% tilvika og 

konur í 8,4% tilvika. Á fyrstu fimm árunum, frá árinu 1966, var aldrei talað við konur en upp 
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úr 1971 fóru konur fyrst að verða viðmælendur í fréttatíma Ríkissjónvarpssins (Hildur 

Jónsdóttir, 1990, bls. 21). Smám saman hefur konum fjölgað í fjölmiðlum en þó virðist þáttur 

þeirra ávallt vera heldur rýr. Þannig sýnir rannsókn þeirra Kristínar Loftsdóttur og Helgu 

Þóreyjar Björnsdóttur (2005, bls. 370-373) á myndrænni framsetningu í dagblöðum að 

yfirgnæfandi viðfangsefni mynda á forsíðu Fréttablaðsins voru af körlum, eða á 71% mynda 

sem fylgdu innlendum fréttum og 84% mynda sem fylgdu erlendum fréttum. Í rannsóknum 

dr. Sigrúnar Stefánsdóttur sem nefndar voru hér að framan kom fram að konur voru útilokaðar 

frá ákveðnum málefnum þegar kom að fréttaflutningi. Þá er átt við málefni á borð við 

orkumál, utanríkismál, fiskveiðar, iðnað, fjármál og fleira (Hildur Jónsdóttir, 1990, bls. 21). 

Þó svo að þáttur kvenna í þessum málefnum hafi aukist með árunum, virðast þær þó enn vera 

í minnihluta sem viðmælendur í fréttum um tiltekin efni. Í rannsóknum þeirra Auðar 

Magndísar Leiknisdóttur (2005) um konur og karla í auglýsingum, Elsu Maríu Jakobsdóttur 

(2005) um konur og karla í sjónvarpsþáttum og Margrétar Valdimarsdóttur (2005) um konur 

og karla í fréttum í íslensku sjónvarpi, sem gerðar voru fyrir menntamálaráðuneytið, kom í 

ljós að mikil kynjaskekkja var í þeirri mynd sem dregin var upp af kynjunum í fjölmiðlum. Þá 

skipti yfirleitt engu máli hvort um var að ræða dægur- og skemmtiefni, fréttaefni eða 

auglýsingar. 

Árið 1995 var kvennaráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Peking þar sem samþykkt var 

aðgerðaráætlun sem snéri að skuldbindingu vestrænna lýðræðisríkja þar sem markmiðið var 

að stuðla að auknu jafnrétti kynjanna. Áætlunin fjallaði meðal annars um mikilvægi þess að 

fjölmiðlar uppfylli ákveðnar skyldur sem varða vandaða fjölmiðlun og skyldur þeirra í 

jafnréttismálum. Eftir ráðstefnuna komu íslensk stjórnvöld á fót eigin aðgerðaráætlun til 

fjögurra ára sem vinna átti gegn ójafnrétti milli kynja. Helstu markmið þeirrar áætlunar var að 

tryggja báðum kynjum jafnan aðgang að fjölmiðlum og koma í veg fyrir að hefðbundnar 

staðalímyndir lituðu umfjöllun fjölmiðla (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001, bls. 21-22). Þó 

svo að tímaramma áætlunarinnar sé lokið heldur vinnan gegn ójafnri stöðu kynjanna áfram. 

Til að mynda var sett sér ákvæði í fyrstu grein jafnréttislaga nr. 10/2008 þar sem segir að 

markmið laganna sé að „breyta hefðbundnum kynjaímyndum og vinna gegn neikvæðum 

staðalímyndum um hlutverk kvenna og karla“ (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10/2008).  

Samkvæmt innihaldsgreiningu á fjölmiðlaefni sem gerð var af nefnd sem skipuð var af 

menntamálaráðuneytinu til að fjalla um konur og fjölmiðla árið 1999, var hlutur kvenna í 
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fréttatímum sjónvarpsfréttanna 27% á móti 73% karla. Þá var hlutur kvenna almennt í 

sjónvarpi 32% á móti 68% karla (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001, bls. 7-8). Árið 2005 

höfðu hlutföllin lítið breyst. Í greiningu Margrétar Valdimarsdóttir (2005) kemur fram að 

hlutfall kvenna í íslenskum fréttum var ekki nema 24% á móti 76% karla á 

greiningartímabilinu. Þar af var hlutfall ytri þátttakenda, þ.e. einstaklinga sem fréttamenn 

ræddu við, 21,7% konur á móti 78,3% karlar. Aldursdreifing ytri þátttakenda var þannig að 

aldurshópurinn 35-49 ára voru vinsælustu viðmælendurnir bæði hjá körlum og konum, 

(46,5% hjá körlum og 44,4% hjá konum). Þegar hlutverk kynjanna voru greind í sjónvarpi 

kom í ljós að þegar leitað var eftir sérfræðingsáliti var talað við karla í 18 tilfellum en aðeins 

fjórum sinnum við konur. Karlar voru 23 sinnum þátttakendur í umræðum en konur aðeins 

fimm sinnum. Af þeim sem komu fram sem þáttakendur í almennu viðtali voru 151 karlar á 

móti 74 konum. Þá voru konur aldrei þátttakendur eða umsjónarmenn blaðamannafunda en 

karlar voru það 11 sinnum. Þær konur sem komu fram sem ytri þátttakendur voru flestar 

almennir borgarar (8,6%) eða listamenn (10,5%). Karlarnir voru flestir íþróttamenn (38,2%) 

eða stjórnmálamenn (17,9%) (Margrét Valdimarsdóttir, 2005, bls. 4-10). 

Ef áfram er rýnt í niðurstöður GMMP fjölmiðlavaktarinnar sem fram fór 2009 kemur í ljós að 

hlutfall kvenna sem fjallað var um eða rætt var við í fréttum á Íslandi var 28%. Það er lægsta 

hlutfallið á öllum Norðurlöndunum. Hlutfallið var hæst í Noregi, eða 33%. Konur voru 

viðmælendur eða umfjöllunarefni í 15%-38% íslenskra frétta, eftir því hvaða fréttaflokka um 

var að ræða (Gallagher, 2010, bls. 95). Hlutfall kvenna var 29% í umfjöllun um stjórnmál sem 

er hærra hlutfall en í Evrópu að jafnaði þar sem hlutfallið var 21%. Þá var hlutfall kvenna sem 

viðmælendur eða umfjöllunarefni 33% í fréttum um afbrot eða ofbeldi sem er einnig hátt, en í 

Evrópu var hlutfallið 28%. Hins vegar er hlutfallið á Íslandi lágt þegar kemur að konum sem 

viðmælendum eða umfjöllunarefni í fréttum um vísindi og heilsu. Þar var hlutfall kvenna 

aðeins 15% en hlutfallið fyrir Evrópu var 36%. (Eygló Árnadóttir o.fl., 2010, bls. 38). Í því 

sambandi hefur Kristín Ástgeirsdóttir framkvæmdarstýra Jafnréttisstofu bent á að:  

Atvinnuþátttaka íslenskra kvenna er einhver hin mesta í heimi. Menntunarstig 

íslenskra kvenna er mjög hátt og sífellt fleiri konur ljúka masters- og doktorsprófi. 

Það er því enginn skortur á sérfræðingum á öllum mögulegum sviðum þrátt fyrir 

okkar kynskipta vinnumarkað. (Kristín Ástgeirsdóttir, e.d.). 

Atvinnuþáttaka íslenskra kvenna er með því hæsta sem gerist í heiminum en samkvæmt tölum 

frá Hagstofunni var hún 78% árið 2012 (Jafnréttisstofa, 2013). „Samt er hlutur kvenna í 
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opinberum nefndum og ráðum, sem og í stjórnum og við stjórn fyrirtækja afar lítill. Það er 

ekki leitað til kvenna, jafnvel þótt þær gefi kost á sér“ (Kristín Ástgeirsdóttir, e.d.). Og er það 

ef til vill ein af ástæðunum fyrir því að þær eru í minnihluta sem viðmælendur í sjónvarpi.  

Líkt og sést í GMMP vöktuninni þá er lágt hlutfall kvenna í fréttum ekki sér íslenskt 

vandamál. Vöktunin sýnir til að mynda að konur voru 24% af viðmælendum í fréttum í öllum 

þeim löndum sem greind voru, á móti 76% körlum árið 2010. Hlutfall kvennviðmælenda 

hefur hækkað undanfarin ár, en vöktunin árið 2005 sýndi að hlutfall kvenna var 21%, en 18% 

árið 2000 og 17% árið 1995. Í fréttum þar sem konur voru megin viðfangsefnið var hlutfallið 

13% árið 2010. Það er greinilegt að konur sem viðfangsefni frétta hefur fjölgað í heiminum, 

þar sem árin 2000 og 2005 var hlutfall kvenna í fréttum allra landa sem voru greind, 10%. 

Ísland var ekki hluti af greiningunni þau ár (Gallagher, 2010, bls. vii-x). Þetta eru ótrúlega 

lágar tölur, og þó svo að tölurnar hafi hækkað í gegnum árin er hlutur kvenna greinilega enn 

mjög rýr. 

Aðrar rannsóknir draga fram svipaða mynd. Í skýrslu um stöðu kvenna í bandarískum 

fjölmiðum árið 2012 kemur fram að karlar séu mun líklegri til að vera viðmælendur 

fréttamanna og/eða láta hafa eftir sér ummæli. Skoðaðir voru fréttatímar á öllum miðlum og 

var kynjamunurinn mestur í sjónvarpi en þar voru 77% allra ummæla höfð eftir karlmönnum. 

18,4% ummælanna voru höfð eftir konum en  í 4,6% tilvika var ekki vitað um kyn þess sem 

ummælin voru höfð eftir. Í dagblöðum var kynjamunurinn einnig töluverður, en þar voru 

konur aðeins 18,8% þeirra sem ummæli voru höfð eftir á móti 69,4% körlum. Í 11,7% tilvika 

var ekki vitað um kyn þess sem ummælin voru höfð eftir (Klos, 2013, bls. 12). 

Ákveðnar staðalímyndir um kynin eru greinilega settar fram í fjölmiðlum. Staðalímyndirnar 

eru settar fyrir augu almennings þar sem meðal annars börn og ungmenni fá forsmekkinn af 

því hvaða augum er litið á það að vera kona og karl. Það hlýtur að vera óumflýjanlegt að slíkt 

hafi áhrif á börn, sem síðar meir verða fullorðnir einstaklingar. Næst verður skoðað hvernig 

kynjaskiptingin er í fjölmiðlafræðinámi á Íslandi og hvort hlutföllin þar séu í samræmi við 

hlutfall kvenna á fjölmiðlum. 
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2.5. Kynjaskipting í fjölmiðlafræðinámi 

Almennt virðist sem „kynjaskipting í námsvali endurspeglast að verulegu leyti í 

kynjaskiptingu vinnumarkaðarins; greina má ákveðið mynstur í starfsvali og atvinnuþátttöku 

eftir kyni fólks“ (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001, bls. 4) en það virðist hins vegar ekki 

eiga við stétt fjölmiðlamanna. Þegar litið er til fjölda brautskráðra nemenda í fjölmiðlafræði 

og blaða- og fréttamennsku sést að konur hafa verið í meirihluta undanfarin ár. Blaða- og 

fréttamennskunám við Háskóla Íslands er tveggja ára nám á meistarastigi og hefur verið í boði 

frá árinu 2004. „Námið er fræðilegt og hagnýtt og býr nemendur undir fjölbreytt störf við 

margskonar fjölmiðlun. Áhersla er lögð á að kenna nemendum siðareglur, vinnubrögð og 

aðferðir sem blaða- og fréttamenn nota við vinnu sína“ (Háskóli Íslands, e.d.-a). Ef skoðuð er 

kynjaskipting brautskráðra nemenda í blaða- og fréttamennsku undanfarin fimm ár (2008-

2012) sést að 14 karlar brautskráðust úr náminu á tímabilinu á móti 50 konum (Háskóli 

Íslands, e.d.-b).  

Fjölmiðlafræði til B.A. prófs hefur verið kennd við Háskólann á Akureyri frá árinu 2006. Um 

er að ræða þriggja ára nám þar sem markmiðið er að nemendur fái „verklega þjálfun, til að 

mynda í prentmiðlun, ljósvakamiðlun, vefmiðlun, myndfræði og myndnotkun, auk þess sem 

lagaleg og siðferðileg umgjörð blaðamennskunnar er tekin fyrir. Einnig fá þeir góða innsýn í 

þróun nútímasamfélagsins, meðal annars með aðferðum stjórnmálafræði, félagsfræði, 

hagfræði og mannfræði“ (Háskólinn á Akureyri, e.d.). Í því námi er kynjahlutfallið heldur 

jafnara, og þar hafa karlar raunar verið í meirihluta brautskráðra nema. Frá upphafi hafa 55 

nemendur brautskráðst, þar af 31 karl og 24 konur (Stefán Jóhannsson, munnleg heimild, 21. 

febrúar 2013).  

Þessar niðurstöður sýna að í heildina brautskrást fleiri konur úr námi í fjölmiðlafræði og 

blaða- og fréttamennsku. Það má ætla að þær konur sem velji sér þesskonar nám og klára það, 

vilji vinna sem blaða- og fréttamenn. Hins vegar virðist þessi fjöldi útskrifaðra kvenna ekki 

skila sér í störf á fjölmiðlum.  

Eins og fram hefur komið hér að ofan eru karlar meira áberandi en konur á fjölmiðlum. Þá 

fjalla konur einnig um önnur málefni en karlar. Birtingarmynd kynjanna í fjölmiðlum er 

einnig mjög skekkt og hlutfall kvenna rýrt. Þá vekur furðu að kvenkyns nemendur sem 

útskrifast úr fjölmiðlafræðinámi skila sér ekki á fjölmiðlana sem blaða- og fréttamenn. Þessar 

staðreyndir verða krufnar seinna í ritgerðinni, en hér á eftir verður greint frá niðurstöðum 
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rannsóknar um stöðu kvenna á íslenskum dagblöðum. 
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3. Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar  

Í þessu kafla ritgerðarinnar verður greint frá þeirri aðferðafræði sem notuð var. Sagt verður frá 

hvernig rannsóknin var framkvæmd, hvaða aðferðir voru notaðar við greiningu atriða og 

hvaða gagna var aflað. Þá verður rætt um hverjar eru takmarkanir rannsóknarinnar, en í öllum 

rannsóknum má finna einhverja þætti sem hafa áhrif á áreiðanleika niðurstaða. 

 

3.1. Gagnasöfnun  

Skoðuð voru öll þrjú dagblöð landsins sem koma út þrisvar sinnum í viku eða oftar, þ.e. 

Morgunblaðið, Fréttablaðið og DV, í janúar, febrúar og mars 2013. Keyptur var netaðgangur 

að DV og Morgunblaðinu þar sem hægt var að sjá blað dagsins í pdf. formi. Þá er hægt að 

skoða Fréttablaðið á pdf. formi á netinu án gjalds. Jafnframt var notuð pappírsútgáfu 

blaðanna. Greindar voru allar fréttir sem birtust á forsíðu, baksíðu eða innan í blaði. Ekki voru 

greindar fréttatilkynningar sem algengt er að sjá í blöðum í dag. Þær eru mjög stuttar og 

augljóst er að einungis er um að ræða formlega tilkynningu frá félagi, fyrirtæki eða stofnun en 

slíkar tilkynningar eru aldrei merktar blaðamanni. Byrjað var á að greina öll innblöð sem 

fylgdu með dagblöðunum, en það kom fljótlega í ljós að þær fréttir og greinar sem voru þar 

voru nær aldrei merktar ákveðnum blaðamanni. Þá voru einnig mörg innblöð einfaldlega 

auglýsingablöð. Dæmi um þetta er innblaðið Monitor í Morgunblaðinu og innblöðin Lífið og 

Heilsa í Fréttablaðinu. Hins vegar voru fylgiritin Markaðurinn, sem er fylgirit Fréttablaðsins, 

og Viðskiptablaðið, sem er fylgirit Morgunblaðsins, tekin með í greininguna. Fréttir þessara 

blaða eru skrifaðar af blaðamönnum sem oft eiga einnig fréttir í dagblöðunum sjálfum. Þá 

voru fréttir þessara blaða einnig oftar merktar höfundi miðað við önnur innblöðum. Allar 

aðrar fréttir voru greindar, sama hvort þær voru merktar blaðamanni eða ekki, en ómerktar 

fréttir voru taldar sér. Pistlar og aðsendar greinar voru einnig greindar út frá kyni höfundar en 

þeim var þó haldið aðskildum í greiningunni.  

Greining fór fram í þremur aðskildum vikum á tímabilinu 21. janúar til 10. mars árið 2013. 

Fyrst voru greindar fréttir vikuna 21. til 27. janúar, því næst vikuna 11. til 17. febrúar og að 

lokum voru greindar fréttir vikuna 4. til 10. mars. DV kemur út á mánudögum og 

miðvikudögum ásamt því að gefið er út helgarblað sem kemur á föstudögum. Fréttablaðið 

kemur út alla virka daga auk þess sem gefið er út eitt helgarblað sem kemur út á laugardögum. 
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Morgunblaðið kemur út á öllum virkum dögum og á laugardögum en með laugardagsblaðinu 

fylgir sunnudagsblað. Heildarfjöldi frétta, aðsendra greina og pistla sem greind voru var 1928 

talsins. Þar af voru fréttir alls 1633, pistlar voru alls 104 og aðsendar greinar voru alls 191. 

 

3.2. Aðferð og framkvæmd rannsóknar  

Innihaldsgreining (e. content analysis) er sú aðferð sem notuð var við rannsóknina. Sú aðferð 

á sér meira en hálfrar aldar sögu innan félagsvísindanna og hefur jafnframt tíðkast lengi í  

rannsóknum sem gerðar hafa verið á sviði samskipta og fjölmiðla. Gögnin sem eru skoðuð í 

innihaldsgreiningu geta verið allt frá textum eða myndum til framsetningar sem geta verið 

séð, lesin, heyrð eða túlkuð. Eftir innihaldsgreiningu geta gögnin verið skoðuð bæði með 

megindlegri og eigindlegri aðferð. Fyrst þarf að telja og flokka gögnin, en sú vinna flokkast 

undir megindlega aðferð, áður en þau eru efnisgreind nánar en það flokkast undir eigindlega 

aðferð (Krippendorff, 2004).  

Gögnin sem greind voru í rannsókninni voru flokkuð eftir kyni höfundar, stærð, staðsetningu í 

blaði og umfjöllunarefni. Notast var við töflureikninn Microsoft Excel 2011 fyrir Mac til að 

halda utan um gagnasöfnunina. Þá voru gögnin færð yfir í tölfræðiforritið IBM SPSS 

Statistics, útgáfu 21.0 fyrir Mac sem notað var við úrvinnslu á lýsandi tölfræði (e. descriptive 

statistics).  

Mikið af upplýsingum komu fram eftir að gögnin höfðu verið greind. Þær niðurstöður sem 

höfundi fannst áhugaverðastar og tengdust rannsóknarspurningunum voru settar upp í töflur 

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

 

3.2.1. Fréttir 

Það sem skilgreint var sem fréttir voru öll þau efnisatriði í dagblöðunum sem fjölluðu um 

atburð eða fyrirbæri sem almenning varðaði um og skrifuð voru af blaðamönnum. Áður en 

innihaldsgreining hófst voru skilgreindir ákveðnir efnisflokkar sem hægt var að flokka 

fréttirnar í. Við val á efnisflokkum var litið til fyrri rannsókna þar sem efnisflokkun var gerð, 

til að mynda rannsókn Margrétar Valdimarsdóttur (2005) þar sem hún rannsakaði karla og 
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konur í íslensku sjónvarpi. Þá var flokkun Fréttablaðsins að einhverju leyti einnig notuð, en 

þar eru fréttir ávallt merktar efst eftir því um hvað fréttin fjallar. Val á efnisflokkum var 

einnig byggt á persónulegu mati höfundar og við nákvæmari greiningu var efnisflokkum 

fækkað úr 31 í 17 en með því var tryggt að hver flokkur innihéldi að minnsta kosti tíu fréttir.  

Til að einfalda greiningu var ákveðið að hver og ein frétt yrði einungis skráð í einn efnisflokk. 

Flestar fréttir áttu augljóslega heima í einum ákveðnum efnisflokki en í sumum tilfellum var 

flokkunin ekki jafn augljóst. Þá var frétt flokkuð í þann efnisflokk sem talinn var eiga best við 

hverju sinni og var það metið af höfundi. Sem dæmi má nefna að fréttir um Landspítala 

skiptust niður í nokkra mismunandi flokka. Fréttir um kjarabaráttu hjúkrunarfræðinga 

flokkaðist undir kjaramál/neytendamál, fréttir um byggingu nýs spítala flokkaðist undir 

skipulagsmál/umhverfismál en aðrar fréttir um spítalann féllu undir flokkinn 

heilbrigðismál.  

Í innihaldsgreiningunni voru fréttir flokkaðar eftir hverjum málaflokki fyrir sig. Eftir að 

frumgreiningu lauk var hins vegar ákveðið að sameina nokkra flokka þar sem mjög fáar fréttir 

voru í einstaka flokkum. Tölfræðilegar niðurstöður hefðu ekki þótt marktækar ef til að mynda 

flokkur með þremur fréttum væri borin saman við flokk með 120 fréttum. Passað var að 

sameina aðeins flokka sem gátu staðið saman eða voru með svipuð málefni innanborðs. 

Ákveðið var að flokka allar erlendar fréttir saman í flokk, nema íþróttafréttir og slúðurfréttir. 

Því voru allar þær fréttir sem voru í flokkum öðrum en erlent, íþróttir og 

skemmtiefni/slúður/fólk eingöngu um íslensk málefni. Efnisflokkarnir voru eftirfarandi: 

1. Lögreglumál/dómsmál  

2. Samgöngur/ferðamál 

3. Skipulagsmál/umhverfismál  

4. Kjaramál/neytendamál 

5. Heibrigðismál 

6. Samfélagsmál/menntamál  

7. Slysafréttir/veður/öryggismál  

8. Landbúnaður/sjávarútvegur 

9. Skemmtiefni/slúður/fólk 

10. Fjarskipti/fjölmiðlar 

11. Efnahagsmál/verðbréf/viðskipti  

12. Stjórnmál/alþingi  
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13. Menning 

14. Erlent  

15. Íþróttir  

16. Jafnréttismál/þróunarmál  

17. Atvinnulíf/iðnaður 

 

Í flokkinn lögreglumál/dómsmál voru settar allar þær fréttu sem fjölluðu um dómsmál, glæpi 

eða önnur mál sem dómstólar og lögreglan hafði afskipti af. Í flokkinn samgöngur/ferðamál 

fóru fréttir sem fjölluðu til dæmis um flug eða skipasamgöngur og allar þær fréttir sem 

tengdust ferðaþjónustu. Í flokkinn skipulagsmál/umhverfismál voru til dæmis settar fréttir 

um vegagerð og virkjanir, fyrirhugaðar framkvæmdir (til dæmis bygging nýs Landspítala) 

ásamt fréttum um náttúrulíf og umhverfismál. Í flokkinn kjaramál/neytendamál voru til að 

mynda settar fréttir um kjarabaráttu hjúkrunarfræðinga og fréttir um rannsóknir á verðlagi í 

matvöruverslunum. Í flokkinn heilbrigðismál voru settar allar fréttir sem fjölluðu um 

Landspítalann, nema þær sem fjölluðu um kjarabaráttu hjúkrunarfræðinga og skipulag nýs 

spítala. Þá fóru fréttir um heilsu almennt einnig í þennan flokk, til dæmis fréttir um heilsufar 

þjóðarinnar. Í flokkinn samfélagsmál/menntamál voru settar fréttir um mál þjóðkirkjunnar, 

sagnfræði, vísindarannsóknir og skólamál ásamt öðrum fréttum, til dæmis þeim sem tengdust 

heimilum landsins. Í flokkinn slysafréttir/veður/öryggismál voru til dæmis settar fréttir um 

óveðrið sem fór yfir landið í marsmánuði og aðgerðir björgunarsveitanna því tengdu. Einnig 

voru þar fréttir sem tengdust öryggismálum í fyrirtækjum. Í flokkinn 

landbúnaður/sjávarútvegur fóru fréttir um ræktun dýra, nautgripabú, ásamt fréttum um 

fiskveiðar. Í flokkinn skemmtiefni/slúður/fólk voru settar fréttir sem fjölluðu um erlendar 

stjörnur og þeirra líf ásamt fréttum um fólk sem var að gera eitthvað sérstakt en þær voru oftar 

en ekki staðsettar á síðustu síðum blaðanna. Í flokkinn fjarskipti/fjölmiðlar voru settar fréttir 

um tölvur og internet ásamt fréttum um hreyfingar á fjölmiðlamarkaðnum sem voru miklar í 

marsmánuði. Í flokkinn efnahagsmál/verðbréf/viðskipti voru settar allar fréttir sem fjölluðu 

á einhvern hátt um peninga og viðskipti. Allar fréttir Viðskiptablaðsins og Markaðarins fóru í 

þennan flokk. Í flokkinn stjórnmál/alþingi voru settar fréttir sem fjölluðu um það sem fram 

fóru á alþingi, um ákveðna stjórnmálamenn, kosningabaráttuna og sveitastjórnarmál. Í 

flokkinn menning fóru allar fréttir sem fjölluðu um menningu, til dæmis bækur, myndlist, 

leikhús og kvikmyndir. Allar erlendar fréttir nema þær sem fjölluðu um íþróttir og slúður voru 

settar í flokkinn erlent. Allar fréttir um íþróttir, hvort sem þær voru innlendar eða erlendar, 
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voru settar í flokkinn íþróttir. Í flokkinn jafnréttismál/þróunarmál voru til dæmis settar 

fréttir um launamun kynjanna ásamt fréttum um hælisleitendur á Íslandi og þróunaraðstoð. Í 

flokkinn atvinnulíf/iðnaður voru settar fréttir sem fjölluðu um allt sem tengist atvinnu og 

iðnaði, sem og fréttir um atvinnuleysi. 

Fyrst voru allar fréttir flokkaðar niður eftir efni í þessa flokka og var þeim síðan skipt upp 

eftir kyni þess blaðamanns sem skrifaði fréttina. Einnig voru fréttirnar flokkaðar eftir 

staðsetningu í blaðinu og stærð. Breyturnar sem notaðar voru til að flokka kyn, voru annars 

vegar karl og hins vegar kona. Breyturnar í flokkun eftir staðsetningu voru forsíða, baksíða 

og innan í blaði. Breyturnar sem notaðar voru til að flokka stærð fréttanna voru líti1, 

miðlungs og stór. Ákveðið var að allar fréttir sem tóku helming síðunnar eða meira, og voru 

burðarfréttir, væru merktar sem stór frétt. Þær fréttir sem tóku 1/3, 1/4 eða 1/5 hluta síðunnar 

voru merktar sem miðlungs fréttir og allar minni fréttir voru merktar sem litlar fréttir. Í 

viðauka 1-3 á bls. 64-66 eru dæmi um fréttir í öllum stærðarflokkum. 

 

3.2.2. Pistlar og aðsendar greinar 

Það sem var skilgreint sem pistill voru þær greinar sem skrifaðar voru af blaðamönnum 

dagblaðanna og fjölluðu um eitt ákveðið málefni. Það voru til að mynda allir leiðarar 

dagblaðanna, Reykjavíkubréf í Morgunblaðinu, bakþankar í Fréttablaðinu sem og aðrir 

pistlar sem skrifaðir voru af starfandi blaðamönnum á tilteknu dagblaði eða föstum 

pistlahöfundum. Það sem skilgreint var sem aðsendar greinar voru þær greinar sem 

almenningur, ráðherrar og fleiri sendu inn til dagblaðanna. Pistlar og aðsendar greinar voru 

flokkaðar eftir kyni höfundar. Allar þær greinar sem skrifaðar voru af öðrum en 

starfsmönnum tiltekins dagblaðs voru flokkaðar sem aðsendar greinar.  

 

3.3. Úrvinnsla gagna 

Eins og áður hefur komið fram voru allar fréttir, pistlar og aðsendar greinar í dagblöðunum 

þremur greindar eftir kyni höfundar, staðsetningu í blaði og stærð, auk þess sem fréttir voru 

efnisflokkaðar. Þeim upplýsingum var slegið inn í töflureikninn Microsoft Excel. Þegar 

gagnasöfnun var lokið voru gögnin færð inn í tölfræðiforritið IBS SPSS Statistics. Þar voru 
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tölulegar upplýsingar teknar saman, metnar af höfundi og niðurstöður fengnar. Þær 

niðurstöður sem voru í tengslum við rannsóknarspurningarnar voru settar í töflur og súlurit.  

 

3.4. Fyrirvarar og takmarkanir rannsóknar 

Innihaldsgreining er góð leið til þess að gefa mynd af fréttaflutningi fjölmiðla. Þó ber að hafa 

í huga að innihaldsgreining krefst þess að huglægu mati sé beitt. Innihaldsgreining byggist 

meðal annars á skiptingu í efnisflokka og er sú flokkun skilgreind og ákveðin af höfundi. Því 

skal hafa í huga að mögulega gæti annar rannsakandi notað aðra flokka og því fengið ólíkar 

niðurstöður. Huglægt mat er þó aðeins notað við flokkun í efnisflokka, en það gildir ekki um 

kyn blaðamanns, og stærð og staðsetningu frétta í blaði.  

Annað sem má nefna þegar áreiðanleiki rannsóknar er metinn er rannsóknartímabilið sem 

stuðst er við. Til þess að færast ekki of mikið í fang þarf að afmarka tímabilið vel og passa að 

það sé ekki of langt. Miðað við stærð og umfang þessarar rannsóknar þótti eðlilegt að skoða 

þrjár vikur. Þá þarf að passa að rannsóknartímabilið nái yfir ákveðin langan rauntíma svo 

fjölbreytileiki sé í fréttum og þær einskorðist ekki við ákveðið málefni sem er í deiglunni á 

þeim tíma sem er rannsakaður. Þess vegna voru vikurnar þrjár brotnar upp og þeim skipt á 

þrjá mánuði. Þó svo að passað hafi verið upp á allt þetta er alltaf hægt að velta fyrir sér hvort 

niðurstöðurnar hefðu orðið öðruvísi ef annað tímabil hefði verið rannsakað. Starfsfólk getur 

farið í frí eða vera frá vinnu vegna veikinda á því tímabili sem rannsakað er. Það er því aldrei 

hægt að fullyrða að þrjár vikur í innhaldsgreiningu gefi nákvæma mynd af raunveruleikanum 

þó að það gefi augljóslega góða vísbendingu um það. Sérstaklega þar sem handahófskenndar 

vikur voru valdar á þriggja mánaða tímabili. Þá er mikilvægt að rannsóknin var framkvæmd í 

aðdraganda alþingiskosninga og því var hlutfall stjórnmálatengdra frétta í dagblöðunum 

vafalítið hærra en almennt gengur og gerist.  
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4. Niðurstöður 

Umfjöllun um niðurstöður er skipt upp í þrjá megin kafla, en hver kafli hefur sína undirkafla. 

Í fyrsta kafla er fjallað almennt um niðurstöðurnar. Í öðrum kafla er greint frá niðurstöðum úr 

greiningu á fréttum og í þriðja kafla er farið í niðurstöður úr greiningu á pistlum og aðsendum 

greinum sem birtust í dagblöðunum þremur. Alls voru greind 1928 efnisatriði í dagblöðunum 

þremur. Við greiningu kom í ljós að töluverður fjöldi frétta voru ekki merktar blaðamanni. 

Þær fréttir voru taldar sér og um þær er fjallað í fyrsta kafla þar sem almennar niðurstöður eru 

kynntar. Að öðru leyti eru niðurstöður byggðar á fréttum sem eru merktar blaðamanni enda 

var megin markmið rannsóknarinnar að greina fréttir í íslenskum dagblöðum með tilliti til 

kyns blaðamanna.  

 

4.1. Almennar niðurstöður 

Til þess að fá samhengi í hlutina er byrjað á því að skoða almennar niðurstöður á 

dagblöðunum sem greind voru. Hér verður sagt frá hlutfalli frétta, aðsendra greina og pistla í 

dagblöðunum þremur ásamt því að ómerktar fréttir verða skoðaðar. Þær fréttir sem voru 

ómerktar blaðamanni voru hins vegar teknar út við frekari greiningu. Áður en greining hófst 

var athugað hversu margir einstaklingar voru skráðir sem blaðamenn á dagblöðunum. 

Upplýsingar um fjölda blaðakarla og blaðakonur á Fréttablaðinu fengust á vefsíðu blaðsins, 

en þar var skráður 31 blaðamaður, þar af 14 konur eða um 45% blaðamanna (Fréttablaðið, 

e.d.). Sömu upplýsingar voru fengnar á vefsíðu DV en þar voru 16 blaðamenn skráðir, þar af 9 

konur eða um 56% blaðamanna (DV, e.d.). Engar upplýsingar um blaðamenn 

Morgunblaðsins var að finna á vef blaðsins, og því var tölvupóstur sendur til dagblaðsins og 

beðið um upplýsingar um fjölda karla og kvenna á ritstjórn. Svanhvít Ljósbjörg 

Guðmundsdóttir, starfsmannastjóri Árvakurs hf., svaraði póstinum og sagði um 64 blaðamenn 

starfa á ritstjórn Morgunblaðsins, þar af  21 kona eða um 33% blaðamanna (Svanhvít 

Ljósbjörg Guðmundsdóttir, 2013). 
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4.1.1. Fjöldi og umfang frétta, aðsendra greina og pistla 

Alls voru 1928 efnisatriði skoðuð og greind. Ákveðið var að nota hugtakið efnisatriði sem 

samheiti yfir fréttir, pistla og aðsendar greinar. Mynd 2 sýnir hvernig efnisatriðin skiptast 

hlutfallslega á milli blaðanna. 

Flest efnisatriði voru í Morgunblaðinu eða 878, því næst kom Fréttablaðið með 690 og loks 

DV með 360 efnisatriði. Eðlilegt er að fæst efnisatriði séu í DV þar sem það kemur aðeins út 

þrisvar sinnum í viku á meðan Morgunblaðið og Fréttablaðið gefur út sex blöð á viku fyrir 

alla daga vikunnar (sunnudagseintak Morgunblaðsins sem fylgir með laugardagsblaðinu og 

helgarblað Fréttablaðsins). Þrátt fyrir jafn marga útgáfudaga á viku er Morgunblaðið þó með 

fleiri efnisatriði en Fréttablaðið, en möguleg ástæða fyrir því er mikill fjöldi auglýsinga í 

Fréttablaðinu, en flestar auglýsingarnar voru þar. Einnig fylgja oft innblöð með Fréttablaðinu 

en þau hafa verið tekin út. Þá er stærð blaðanna þriggja mismunandi sem hefur áhrif á fjölda 

efnisatriða. Samanlagður blaðsíðufjöldi í helgarblaði Morgunblaðsins (laugardags og 

sunnudagsblað) 9. mars var 120 blaðsíður (laugardagsblað 58 blaðsíður og sunnudagsblað 62 

blaðsíður) og í blaði mánudagsins 4. mars var blaðsíðufjöldi 30 blaðsíður. Blaðsíðufjöldi í 

helgarblaði Fréttablaðsins þann 9. mars var 92 blaðsíður og í blaði mánudagsins 4. mars 28 

blaðsíður. Blaðsíðufjöldi í helgarblaði DV 8. til 10. mars var 64 blaðsíður og í blaði 

mánudagsins 4. mars voru 28 blaðsíður.  

Mynd 2. Hlutfall efnisatriða á Fréttablaðinu, Morgunblaðinu og DV af heildarfjölda þess efnis 

sem greint var. 

 

36% 

45% 

19% 

Fréttablaðið Morgunblaðið DV 
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Þegar skoðað er hvernig öll efnisatriði blaðanna þriggja skiptast sést að langflest þeirra eru 

fréttir eða 1633 talsins, fjöldi aðsendra greinar er 191 og fjöldi pistla 104. Mynd 3 sýnir 

hlutfall frétta, aðsendra greina og pistla af heildarfjölda efnisatriða. 

 

 
Mynd 3. Hlutfall frétta, aðsendra greina og pistla af heildarfjölda efnisatriða. 

 

 

Þessum hluta niðurstaðanna er ætlað að gefa mynd af greiningu frétta sem teknar voru fyrir. 

Því eru pistlar og aðsendar greinar ekki teknar með í niðurstöður í þessum hluta. Mynd 4 sýnir 

hlufall frétta í hverju blaði af heildarfjölda efnisatriða í blaðinu. 

 

Flestar fréttir voru í Morgunblaðinu eða alls 739 á meðan 568 fréttir voru í Fréttablaðinu. 

Fæstar fréttir voru svo í DV eða 326 en eins og fram hefur komið kemur DV einungis út þrjá 

daga vikunnar. Þó munar ekki svo miklu á fjölda frétta í DV og á Fréttablaðinu miðað við það 

að Fréttablaðið er gefið út sex sinnum í viku en DV aðeins þrisvar sinnum en fréttir í 

Fréttablaðinu voru 568 talsins. Munurinn er aðeins 242 fréttir eða 15% af heildarfjölda 

fréttanna. Má áætla að mikið magn auglýsinga sem og svokallaðra innblaða í Fréttablaðinu 

hafi áhrif á fjölda frétta í blaðinu.  

85% 

10% 
5% 

Fréttir Aðsendar greinar pistlar 
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Mynd 4. Hlutfall frétta í Fréttablaðinu, Morgunblaðinu og DV af heildarfjölda efnisatriða. 

 

4.1.2. Ómerktar fréttir 

Algengt var að fréttir væru ekki merktar blaðamanni en þær fréttir voru 494 talsins eða um 

þriðjungur allra frétta. Áhugavert er hversu stór hluti fréttanna þetta er og jafnframt væri 

áhugavert að vita hvort bæði kynin séu jafn líkleg til að skrifa ómerktar fréttir. Algengt er að 

ómerktar fréttir séu tilkynningar frá lögreglu, þýddar erlendar fréttir eða fréttir sem ekki þarf 

að vinna, til dæmis ef um fréttatilkynningu er að ræða. Fréttablaðið var með lang fæstar 

ómerktar fréttir eða alls 37 á meðan 267 fréttir voru ómerktar í Morgunblaðinu og 190 í DV. 

Á mynd 5 kemur fram hlutfall ómerktra frétta af öllum fréttum í hverju dagblaði fyrir sig. Af 

þessu má álykta að flestar fréttir sem unnar eru frá grunni séu í Fréttablaðinu. DV er aftur á 

móti með mjög hátt hlutfall ómerktra frétta, eða 58% allra frétta í blaðinu. Af því má ætla að 

stór hluti frétta í blaðinu séu fréttatilkynningar, þýddar erlendar fréttir og fleira af því tagi sem 

blaðamaður vinnur ekki sjálfur frá grunni. Eins og kemur fram að ofan var mjög lágt hlutfall 

ómerktra frétta í Fréttablaðinu. Þó verður að nefna í því samhengi að flest innblöðin voru í 

Fréttablaðinu. Þar sem innblöðin voru ekki tekin með í greininguna voru þær ómerktu fréttir 

sem þar voru, ekki taldar með, en ef það hefði verið gert hefði fjöldi ómerktra frétta á 

Fréttablaðinu hækkað töluvert. Innblöð á Morgunblaðinu voru færri og engin innblöð voru í 

DV á greiningartímabilinu.  

35% 

45% 

20% 

Fréttablaðið Morgunblaðið DV 
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Mynd 5. Hlutfall ómerktra frétta af heildarfjölda frétta í blaði. 

 

Á mynd 6 sést hvernig ómerktar fréttir skiptust í stærðarflokka eins og lýst var í 

aðferðafræðikafla. Í ljós kom að 302 fréttir af öllum þeim fréttum sem flokkaðar voru litlar 

voru ómerktar, á meðan 162 fréttir af öllum fréttum sem flokkaðar voru miðlungs voru 

ómerktar en aðeins 30 stórar fréttir voru ómerktar. Áhugavert er að sjá hversu stór hluti lítilla 

frétta voru ómerktar eða tæp 56,8% fréttanna í stærðarflokknum litlar, þ.e. fréttir sem voru 

minni en 1/5 hluti af blaðsíðu á meðan tæp 5,3% í stærðarflokknum stórar voru ómerktar, þ.e. 

fréttir sem voru burðarfréttir og náðu yfir helming síðunnar eða meira. Það að lang stærsti 

hluti ómerktra frétta séu litlar gefur til kynna að eftir því sem fréttirnar eru minni þykja þær 

ekki eins merkilegar og því ekki jafn nauðsynlegt að merkja þær blaðamanni. Áhugavert væri 

þó að vita hvaða einstaklingar skrifa þær fréttir, sem virðast vera einskonar uppfyllingarefni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 

36% 

58% 

Fréttablaðið Morgunblaðið DV 
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Mynd 6. Hlutfall ómerktra frétta eftir stærð. 

 

Mynd 7 sýnir í hvaða flokkum ómerktar fréttir voru helst. Þar má meðal annars sjá að í 

efnisflokknum menning voru ómerktar fréttir um 38%, í efnisflokknum 

lögreglumál/dómsmál var hlutfallið 42%, í slysafréttir/veður/öryggismál var hlutfallið 48% 

en hæsta hlutfall ómerktra frétta var í efnisflokknum skemmtiefni/slúður/fólk eða 57% allra 

frétta í þeim flokki. 

Þeir tveir efnisflokkar sem eru hvað hæstir í hlutfalli ómerktra frétta eru flokkarnir 

skemmtiefni/slúður/fólk og menning en það eru einmitt þeir flokkar þar sem blaðakonur eru 

áberandi sem höfundar fréttanna samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar, en nánar er greint 

frá því seinna í niðurstöðukaflanum. Áhugavert er því að velta fyrir sér hvers vegna þessir 

efnisflokkar eru með þetta háa hlutfall ómerktra frétta og hvort ein ástæðan geti verið sú að 

fréttirnar eru skrifaðar af konum. Mögulegt er að blaðakonur séu líklegri til að merkja ekki 

fréttirnar sínar. 

5,3% 

30,3% 

56,8% 

Stór frétt Miðlungs frétt Lítil frétt 
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Mynd 7. Hlutfall ómerktra frétta í hverjum efnisflokki.  

 

4.2. Fréttir 

Þar sem megin tilgangur rannsóknarinnar var að skoða tengsl á milli fréttaskrifa og kyns 

blaðamanna voru ómerktar fréttir teknar út fyrir við frekari greiningu gagnanna. Hér á eftir 

koma fram niðurstöður sem einungis eru byggðar á þeim fréttum sem voru merktar 

blaðamönnum.  

 

4.2.1. Kynjahlutfall blaðamanna 
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Mynd 8 sýnir kynjahlutfall blaðamanna sem skrifuðu þær fréttir sem greindar voru. Munurinn 

var afgerandi en hlutfall frétta sem skrifaðar voru af konum var rétt rúmlega 23% á móti 

tæpum 77% frétta sem skrifaðar voru af körlum.  

 

.  

Mynd 8. Hlutfall blaðakvenna og blaðakarla sem skrifuðu fréttir. 

 

4.2.2. Kynjahlutfall eftir dagblöðum 

Mynd 9 sýnir hlutfall blaðakvenna og blaðakarla sem skrifuðu fréttir á hverju dagblaði fyrir 

sig. Áhugavert er að sjá að kynjahlutfall í fréttaskrifum á DV var nokkuð jafnt þó svo karlar 

voru þar í meirihluta. Á hinum dagblöðunum tveimur var munurinn á milli kynjanna hins 

vegar verulegur þar sem fréttir skrifaðar af körlum voru í miklum meirihluta. Munurinn er 

mestur á Morgunblaðinu en þar voru aðeins 13,8% frétta skrifaðar af konum.  

76,6% 

23,4% 

Karlar Konur 
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Mynd 9. Hlutfall blaðakvenna sem skrifuðu fréttir á hverju blaði fyrir sig. 

 

4.2.3. Kynjahlutfall blaðamanna eftir efni 

Tafla 1 sýnir hvernig kynjahlutfall blaðamanna á öllum dagblöðunum skiptist eftir 

efnisflokkum. Ef skoðaðir eru stærstu flokkarnir, þ.e. flokkar sem eru með flestar fréttirnar, 

eru karlar með yfirgnæfandi meirihluta frétta, nema í flokknum menning þar sem hlutfallið er 

nokkuð jafnt (91 konur á móti 82 körlum). Í flokknum efnagsmál/verðbréf/viðskipti eiga 

karlar tæp 95% frétta (111 af 117 fréttum), í flokknum stjórnmál/alþingi eiga þeir tæp 92% 

frétta (120 af 131), í flokknum lögreglumál/dómsmál eiga þeir tæp 72% frétta (47 af 65 

fréttum) og í flokknum erlent eiga karlar tæp 82% frétta (110 af 134 fréttum). Þá er 

kynjaskekkjan mest í flokknum íþróttir er þar eiga karlar tæp 97% frétta (117 af 121 

fréttum). Þeir flokkar þar sem konur eiga meirihluta frétta er eins og áður segir menning þar 

sem konur eiga tæp 52% frétta, heilbrigðismál en þar eiga þær 56% frétta og 

skemmtiefni/slúður/fólk þar sem þær eiga tæp 66% frétta. Þá má geta þess að aðeins þrjár 

fréttir voru skrifaðar um jafnréttismál í öllum dagblöðunum þremur, og voru þær allar 

skrifaðar af konum, en þær fréttir eru í flokknum jafnréttismál/þróunarmál. Einnig kom á 

óvart hversu fáar fréttir voru skrifaðar um menntamál, eða aðeins sex. Þar af voru þrjár 

skrifaðar af konum og þrjár af körlum en þær fréttir falla undir samfélagsmál/menntamál. 

Fáar fréttir um menntamál komu höfundi á óvart. Kosningabaráttan fyrir alþingiskosningarnar 

2013 var komin vel af stað þegar innihaldsgreining var gerð og var áberandi hve lítil umræða 

var um menntamál.  
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Tafla 1. Hlutfall blaðakarla og blaðakvenna sem skrifuðu fréttir í hverjum efnisflokki fyrir sig. 

Efni Konur Karlar  
Samanlagður 

fjöldi 

Lögreglu-/dómsmál 18 47 65 

Samgöngur/ferðaþjónusta 2 21 23 

Skipulags-/umhverfismál 12 51 63 

Kjara-/neytendamál 7 29 36 

Heilbrigðismál 28 22 50 

Samfélags-/menntamál 19 43 62 

Slysafréttir/veður/öryggismál 1 15 16 

Landbúnaður/sjávarútvegsmál 5 31 36 

Skemmtiefni/slúður/fólk 27 14 41 

Fjarskipti/fjölmiðlar 2 24 26 

Efnahagsmál/viðskipti/verðbréf 6 111 117 

Stjórnmál/alþingi 11 120 131 

Menning 91 82 173 

Erlent  24 110 134 

Íþróttir 4 117 121 

Jafnréttis-/þróunarmál 6 6 12 

Atvinnulíf/iðnaður 3 26 29 

 

 

4.2.4. Kynjahlutfall blaðamanna eftir efni og dagblöðum 

Tafla 2 sýnir fjölda frétta sem skrifaðar voru af konum annars vegar og körlum hins vegar í 

hverjum efnisflokki fyrir sig, skipt eftir dagblöðum. Áhugavert er að sjá að í stórum flokkum 

eins og efnahagsmál/viðskipti/verðbréf, stjórnmál/alþingi og íþróttir áttu karlar mikinn 

meirihluta frétta á öllum dagblöðum og þá sér í lagi í flokknum íþróttir þar sem hlutfall 

kvenna fór aldrei yfir 5%. Þá eru ákveðnir flokkar þar sem konur eiga stóran hlut frétta á 

öllum dagblöðum, til dæmis í flokknum heilbrigðismál en þar var hlutfallið nokkuð jafnt á 

Fréttablaðinu og Morgunblaðinu en konur voru í miklum meirihluta á DV. Í flokknum 

skemmtiefni/slúður/fólk voru konur í meirihluta á Fréttablaðinu og DV en fleiri karlar 

skrifuðu um þann efnisflokk á Morgunblaðinu. Sá flokkur sem oft er kallaður kvenlægur er 

flokkurinn menning en fréttir í þeim flokki flokkast undir svokallaðar „mjúkar“ fréttir. Á 

Fréttablaðinu áttu konur tæp 60% frétta í þeim flokki og á DV var hlutfallið rúm 70%. Hins 

vegar voru færri konur en karlar sem skrifuðu um menningu á Morgunblaðinu eða tæp 40% 

konur á móti 60% karla. Það er þó mjög hátt hlutfall miðað við þann fjölda sem skrifa fréttir í 



47 

blaðið og er það sá flokkur sem konur eiga flestar fréttir á Morgunblaðinu. 

Tafla 2. Fjöldi blaðakarla og blaðakvenna sem skrifuðu fréttir í hverjum efnisflokki fyrir sig 

eftir dagblöðum og kyni blaðamanna. 

 

 

Blaðakonur á Fréttablaðinu skrifuðu fleiri fréttir en karlar í flokknum menning. Þó er 

munurinn ekki mikill en konur áttu tæp 57% þeirra frétta. Þá skrifuðu konur meirihluta frétta í 

flokknum heilbrigðismál, skemmtiefni/slúður/fólk, og jafnréttismál/þróunarmál. 

Áhugavert er að sjá að blaðakonur voru ekki í meirihluta þeirra sem skrifuðu fréttir í neinum 

efnisflokki á Morgunblaðinu. Hlutfall kvenna var hæst í flokknum menning en þó nær það 

aldrei yfir 40%. Því er hægt að fullyrða að Morgunblaðið sé með einstaklega skekkt 

kynjahlutfall blaðamanna í fréttaskrifum. Þegar hlutfall blaðakvenna og blaðakarla eftir 

efnisflokkum á DV er skoðað verður að taka inn í myndina að DV var með mun færri fréttir en 

hin dagblöðin sem greind voru. Annars vegar var DV með færri fréttir í heildina og hins vegar 

var stór hluti fréttanna ómerktur. Þar sem merktar fréttir voru einungis greindar eftir 

efnisflokkum var hlutfall frétta hjá DV mun minna en á hinum blöðunum. Burt séð frá því var 

Efni 
Fréttablaðið Morgunblaðið DV 

Konur Karlar Konur Karlar Konur Karlar 

Lögreglu-/dómsmál 9 29 2 11 7 7 

Samgöngur/ferðaþjónusta 0 8 2 13 0 0 

Skipulags-/umhverfismál 5 20 5 29 2 2 

Kjara-/neytendamál 2 8 3 18 2 3 

Heilbrigðismál 11 10 9 11 8 1 

Samfélags-/menntamál 7 18 6 23 6 2 

Slysafréttir/veður/öryggismál 0 8 0 7 1 0 

Landbúnaður/sjávarútvegsmál 1 7 1 23 3 1 

Skemmtiefni/slúður/fólk 9 4 4 8 14 2 

Fjarskipti/fjölmiðlar 0 8 2 12 0 4 

Efnahagsmál/viðskipti/verðbréf 1 53 2 45 3 13 

Stjórnmál/alþingi 7 42 3 69 1 9 

Menning 56 41 24 37 11 4 

Erlent  23 64 0 35 1 11 

Íþróttir 3 60 1 45 0 12 

Jafnréttis-/þróunarmál 4 0 1 6 1 0 

Atvinnulíf/iðnaður 2 9 0 13 1 4 
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kynjahlutfall blaðamanna eftir efnisflokkum á DV þó nokkuð jafnara en á hinum 

dagblöðunum. Kynin skrifuðu jafn margar fréttir um lögreglumál/dómsmál og 

skipulagsmál/umhverfismál. Þó voru konur í meirihluta þeirra sem skrifuðu um 

heilbrigðismál, samfélagsmál/menntamál, skemmtiefni/slúður/fólk og menningu. Þó svo 

að aðeins fjórar fréttir voru í flokknum landbúnaður/sjávarútvegsmál var áhugavert að sjá 

að konur skrifuðu þrjár af þeim. Hins vegar eru blaðakarlar í miklum meirihluta þeirra sem 

skrifa um stjórnmál/alþingi og efnahagsmál/viðskipti/verðbréf á DV líkt og á hinum 

dagblöðunum. 

 

4.2.5. Stærð frétta 

Mynd 10 sýnir hlutfall stórra, miðlungs og lítilla frétta eftir kyni blaðamanns. Niðurstöður 

sýna að hlutfall kvenna sem skrifuðu fréttir af miðlungs stærð var lægst. Hæsta hlutfall 

kvenna var í stórum fréttum. Það er því áhugavert að velta fyrir sér hvort ein af ástæðunum 

fyrir því hversu fáar fréttir voru skrifaðar af konum sé sú að þær skrifi frekar fáar stórar fréttir 

sem taka meira pláss og taka lengri tíma í vinnslu heldur en fréttir í miðlungs stærð. 

 

 

Mynd 10. Kynjahlutfall blaðamanna sem skrifa stórar, miðlungs og litlar fréttir. 
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Mynd 11 sýnir hlutfall stórra, miðlungs og lítilla frétta sem skrifaðar voru af blaðakonum á 

hverju dagblaði fyrir sig. Þegar stærð frétta eftir kyni blaðamanna var skoðuð á hverju 

dagblaði fyrir sig sést að jafnasta kynjahlutfall var á DV. Þar skrifuðu konur nánast jafn 

margar stórar fréttir og karlar, og þess ber að geta að hlutfall stórra frétta í DV var hærra en í 

hinum dagblöðunum. Hlutfall kynjanna var ójafnast hjá Morgunblaðinu en þar skrifuðu konur 

aðeins 17,2% stórra frétta sem er þó hærra hlutfall en í miðlungs og litlum fréttum. Á 

Fréttablaðinu var lítill kynjamunur eftir stærð frétta á meðan stærsti hluti þeirra frétta sem 

konur skrifuðu á Morgunblaðinu og DV voru stórar fréttir. Það gefur vísbendingar um að 

konur á DV og Morgunblaðinu eru að skrifa um mikilvæg efni sem fá meira rými í blaðinu 

þrátt fyrir að heildarhlutfall þeirra sé lágt, sér í lagi á Morgunblaðinu. 

Mynd 11. Hlutfall blaðakvenna sem skrifa stórar, miðlungs og litlar fréttir á Fréttablaðinu, 

Morgunblaðinu og DV. 

 

Tafla 3 sýnir þá efnisflokka sem innihalda flestar fréttir í hverjum stærðarflokki fyrir sig og 

jafnframt hversu hátt hlutfall þær fréttir eru af öllum fréttum í hverjum stærðarflokki. Þegar 

rýnt er í það hvaða efnisflokkar það voru sem helst flokkuðust undir stórar fréttir kemur í ljós 

að í flokknum menning voru flestar fréttir flokkaðar sem stórar eða miðlungs fréttir, eða 113 

fréttir af 565 í flokknum stórar og 91 af 536 fréttum í miðlungs stærð. Í flokknum erlent voru 

hins vegar flestar litlar fréttir, eða 93 af 532 fréttum í flokknum litlar fréttir.  

 

26,9% 

17,2% 

46,8% 

24,3% 

11,0% 

39,1% 

28,2% 

6,4% 

25,0% 

Fréttablaðið Morgunblaðið DV 

Stór 

Miðlungs 

Lítil 



50 

Tafla 3. Efnisflokkar sem innihalda flestar fréttir í hverjum stærðarflokki fyrir sig. 

Stærð fréttar 
Flestar 

fréttir 
Fjöldi Hlutfall (%) 

Stór (alls 565 fréttir) Menning 113 20% 

Miðlungs stærð (alls 536 fréttir) Menning 91 17% 

Lítil (alls 532 fréttir) Erlent 93 17% 

 

4.2.6. Staðsetning frétta 

Mynd 12 sýnir hlutfall blaðakvenna og blaðakarla sem áttu fréttir á forsíðu, baksíðu og inni í 

blaði á öllum dagblöðum. Niðurstöður sýna að konur voru ólíklegri til að eiga forsíðufréttir 

heldur en fréttir inni í blaðinu eða á baksíðu. Rannsóknin sýnir að konur skrifa síður um þau 

efni sem eru líklegust til að rata á forsíðu, til dæmis um efnahagsmál/viðskipti/verðbréf og 

stjórnmál/alþingi, en hlutur blaðakvenna er mjög skertur í þeim flokkum. Þá má geta þess að 

á DV þar sem kynjahlutfallið var jafnast, eru aldrei fréttir á forsíðu en það gæti lækkað 

heildarhlutfall forsíðufrétta sem skrifaðar eru af konum enn frekar. 

 

 

Mynd 12. Kynjahlutfall blaðamanna eftir staðsetningu frétta. 
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Mynd 13 sýnir hlutfall blaðakvenna sem skrifuðu fréttir á forsíðu, baksíðu eða innan í blaði á 

dagblöðunum þremur. Í því samhengi verður þó að athuga hversu ólíkt dagblöðin þrjú eru sett 

upp. Á baksíðu Fréttablaðsins er til að mynda alltaf stór auglýsing ásamt nokkrum litlum 

fréttum sem yfirleitt eru ómerktar blaðamanni. Þar sem merktar fréttir voru einungis greindar 

var Fréttablaðið með fæstar baksíðufréttir af dagblöðunum. Þá er yfirleitt ein stór frétt ásamt 

nokkrum litlum fréttum sem yfirleitt eru ómerktar á baksíðu Morgunblaðsins. Fleiri fréttir eru 

hins vegar á baksíðu DV. Þá er DV yfir höfuð ekki með neinar fréttir á forsíðu heldur einungis 

mynd og fyrirsagnir, sem vísa í greinar inni í blaðinu og því var DV ekki inni í tölunni um 

forsíðufréttir. 

Þegar staðsetning frétta eftir kyni blaðamanns er skoðuð sést að blaðakonur áttu aldrei 

forsíðufrétt á Morgunblaðinu sem er merkilegt miðað við blað sem kemur út nær alla daga 

vikunnar.  

Mynd 13. Hlutfall blaðakvenna sem eiga frétt á forsíðu, baksíðu og innan í blaði á 

Morgunblaðinu, Fréttablaðinu og DV. 

 

Þegar rýnt er í það hvaða efni prýðir helst forsíður og baksíður dagblaðanna kemur í ljós að 

fréttir í flokknum stjórnmál/alþingi og efnahagsmál/viðskipti/verðbréf prýðir lang oftast 

forsíður dagblaðanna þriggja. Af 99 forsíðufréttum eru 22 af þeim í flokknum 

stjórnmál/alþingi og 18 í flokknum efnahagsmál/viðskipti/verðbréf. Það rennur stoðum 

undir það að konur séu ólíklegri til að skrifa forsíðufrétt vegna þess að þær skrifa mjög lítið af 
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fréttum í þessum efnisflokkum. Tafla 4 sýnir hvaða efnisflokkar voru algengastir á forsíðum, 

baksíðum og inni í blaði á hverju dagblaði fyrir sig. Baksíðufréttir voru mjög fáar á öllum 

dagblöðunum og má rekja það til auglýsinga og fjölda ómerktra frétta sem greint var frá að 

ofan. 

 

Tafla 4. Þeir efnisflokkar sem innihalda flestar fréttir á forsíðu, baksíðu og inni í blaði á 

dagblöðunum þremur. 

  Efnisflokkar 

Dagblað Staðsetning Flestar fréttir (fjöldi) Næst flestar (fjöldi) 

Fréttablaðið Forsíða Efnahagsmál/viðskipti/ 

verðbréf (9) 

Stjórnmál/alþingi og 

Menning (7) 

Inni í blaði Menning (89) Erlent (83) 

Baksíða Skemmtiefni/slúður/fólk (2) Íþróttir og Menning (1) 

Morgunblaðið Forsíða Stjórnmál/alþingi (12) Efnahagsmál/viðskipti/ 

verðbréf (6) 

Inni í blaði Stjórnmál/alþingi (60) Menning (55) 

Baksíða Menning (6) Skemmtiefni/slúður/fólk (2) 

DV Forsíða -engin frétt- -engin frétt- 

Inni í blaði Efnahagsmál/viðskipti/  

verðbréf (16) 

Menning (15) 

Baksíða Stjórnmál/alþingi (2) Atvinnumál/iðnaður, 

samfélags-/menntamál, 

skemmtiefni/slúður/fólk (1) 

 

 

 

4.3. Pistlar og aðsendar greinar  

Samtals birtust 104 pistlar í dagblöðunum þremur þær þrjár vikur sem greindar voru. Mynd 

14 sýnir hlutfall karla og kvenna sem voru pistlahöfundar í dagblöðunum. Þau efnisatriði sem 

skilgreind voru sem pistlar, voru fastar greinar sem skrifaðar voru af öðrum en blaðamönnum 

tiltekinna dagblaða sem og fastir pistlar eins og Bakþankar í Fréttablaðinu. Að auki voru 

leiðarar allra blaða, og Reykjavíkurbréf í Morgunblaðinu skilgreind sem pistlar. Allir pistlar 

birtust innan í blaði. Líkt og með fréttirnar, voru aðeins þeir  pistlar sem merktir voru höfundi 

greindir, en það gilti um alla pistla í blöðunum fyrir utan leiðara Morgunblaðsins og 
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Reykjavíkurbréf í Morgunblaðinu. Ekki þótti nauðsynlegt að flokka pistla eftir stærð þar sem 

flestir þeirra, féllu undir það sem hér er skilgreint sem miðlungs. Af þeim 104 pistlum sem 

skoðaðir voru, voru aðeins 24 skrifaðar af konum en 80 af körlum. Þess ber þó að geta að inní 

þessa tölu vantar 18 leiðara Morgunblaðsins en eins og áður segir voru þeir aldrei merktir og 

því ekki taldir með hér. Þó má áætla að flestir þeirra, ef ekki allir, hafi verið skrifaðir af 

körlum þar sem báðir ritstjórar Morgunblaðsins eru karlar. 

 

 

 

Mynd 14. Kynjahlutfall pistlahöfunda. 

 

Heildarfjöldi aðsendra greina var 191. Þar af voru 62 greinar skrifaðar af konum og 129 af 

körlum. Mynd 15 sýnir hlutfall karla og kvenna sem voru höfundar aðsendra greina í 

dagblöðunum. 

Aðsendar greinar eru birtar í öllum dagblöðunum þremur, en flestar þeirra birtust í 

Morgunblaðinu en fæstar í DV. Allar aðsendar greinar birtust innan í blaði. Ekki þótti 

nauðsynlegt að greina aðsendar greinar eftir stærð þar sem flestar voru í svipaðri stærð, og 

hefði til að mynda engin grein flokkast sem lítil. Algengur fjöldi aðsendra greina í 

Morgunblaðinu var um tíu, í Fréttablaðinu birtust að jafnaði sjö til átta greinar á dag og í DV 
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var algengur fjöldi fjórar greinar. Mikilvægt er að taka aðsendar greinar með í greininguna til 

að sjá hvort hlutur kvenna sé svipaður þar og í skrifum blaðakvenna. Hlutfall kvenna sem 

sendu inn aðsendar greinar var hærra en hlutfall blaðakvenna sem skrifuðu fréttir, en þó ekki 

eins hátt og búist var við en fyrirfram taldi ég að hlutfallið yrði nokkuð jafnt. Flestar aðsendar 

greinar voru um stjórnmál, og margar þeirra skrifaðar af fólki tengt stjórnmálum. Annars var 

mikil fjölbreytni í umfjöllunarefnum í aðsendum greinum.  

 

 

Mynd 15. Kynjahlutfall höfunda aðsendra greina. 
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5. Umræður og lokaorð 

Megin rannsóknarspurning ritgerðarinnar sem lögð var fram í inngangi var hver staða kvenna 

væri á íslenskum dagblöðum. Eftir að niðurstöður hafa verið greindar má færa rök fyrir því að 

staða kvenna sé afar bágborin á íslenskum dagblöðum. Konur eru í miklum minnihluta þeirra 

sem skrifa fréttir sem gefur vísbendingar um að hlutur kvenna sé mjög skertur í ritstjórnum 

íslenskra dagblaða. 

Niðurstöður sýna að konur skrifuðu tæp 20% frétta í dagblöðum þær þrjár vikur sem skoðaðar 

voru. Það hlýtur að þykja mikið áhyggjuefni. Þegar skoðaður var nafnalisti ritstjórna, til 

dæmis á Fréttablaðinu, áður en rannsóknin fór fram kom í ljós að 31 blaðamaður var skráður 

í ritstjórn blaðsins og þar af voru 14 konur, eða tæpur helmingur. Hins vegar kemur svo í ljós 

við greiningu að flestar þeirra kvenna skrifuðu aðeins eina til tvær fréttir á viku og sumar ekki 

neina. Aðeins fjórar af konunum sem skráðar eru í ritstjórn blaðsins skrifuðu reglulega fréttir í 

blaðið.  

Konur hafa verið mjög fámennar í ritstjórastól dagblaða í gegnum tíðina. Eftir að hafa rætt við 

nokkrar blaðakonur og fyrrverandi ritstjóra dagblaða, og eftir að hafa setið opinn fund Félags 

fjölmiðlakvenna, dreg ég þá ályktun að kvenmannsleysi í ritstjórastól geti gert það að verkum 

að færri konur séu ráðnar inn sem blaðamenn. Hugsanlega yrði staðan önnur ef kynjahlutfall í 

yfirstjórn blaðanna væri jafnara. Viðmælendur mínir voru sammála um að konur væru mun 

meðvitaðri um ríkjandi kynjaskekkju en karlar. Þær voru einnig sammála um að konur væru 

meðvitaðri um að jafnt kynjahlutfall á vinnustað skili sér í vandaðri og sanngjarnari umfjöllun 

sem sýni margar hliðar samfélagsins og að slík umfjöllun nái til fleiri einstaklinga. Því væru 

kvenkyns ritstjórar líklegri til að hugsa til kynjahlutfalls þegar kemur að því að ráða inn nýja 

blaðamenn á meðan karlkyns ritstjórar hafa tilhneygingu til að ráða aðra karla í störf 

annaðhvort ómeðvitað eða meðvitað. 

Ásamt því að skrifa færri fréttir eru blaðakonur einnig líklegri til að skrifa um önnur málefni 

en karlar, málefni líkt og menningu, menntamál, fólk og slúður. Karlar virðast þá eiga 

ákveðna málaflokka að því leytinu að þeir skrifa nánast allar fréttir og á það við um stóra 

málaflokka eins og efnahagsmál, viðskipti og stjórnmál. Í því samhengi má nefna að engin 

kona skrifaði frétt í viðskiptablöð Fréttablaðsins og Morgunblaðsins, Markaðinn og 

Viðskiptablaðið, á þeim tíma sem greining fór fram. Annar flokkur sem er í eigu blaðakarla 

eru íþróttafréttir. Á öllum dagblöðunum var hlutfall blaðakarla sem skrifuðu íþróttafréttir yfir 
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95% sem er ótrúlega hátt hlutfall. Þessi skipting málaflokka á milli kynjanna er mjög 

áhugaverð og gaman væri að vita hvers vegna hún er eins og hún er. Þegar litið er til fleiri 

miðla, eins og íslenskra sjónvarpsstöðva, sést að formið er svipað þar. Þeir sem eru 

sérfræðingar í efnahagsmálum og íþróttum eru oftast nær karlmenn. Áhugavert væri að vita 

hvort konur hafi einfaldlega meiri áhuga á menningu og slúðri og sækist því frekar í að skrifa 

þesskonar fréttir eða hvort þær eigi erfiðara með að fá aðgang að málefnum á borð við íþróttir 

og efnahagsmál. Þá gæti verið að starfsmenn séu ráðnir inn á dagblöð eftir sérhæfingu og 

karlmenn því ráðnir til að fjalla um þessi málefni af gömlum vana. Ég hef oft heyrt þá 

fullyrðingu að konur hafi einfaldlega ekki áhuga á þessum málaflokkum og því séu þær minna 

sjáanlegar í umfjöllun um þá. Það er hins vegar síður en svo tilfinning höfundar að konur hafi 

ekki áhuga á þeim, heldur sé líklegra að þær fái hreinlega ekki aðgang að þeim. Undanfarin ár 

hefur meirihluti nema í viðskipta- og stjórnmálafræðinámi verið konur (Hagstofa Íslands, 

e.d.). Einnig er mikill fjöldi kvenna í framboði fyrir Alþingiskosningarnar sem fram fór 27. 

apríl 2013. Þá var kynjahlutfall fréttamanna og spyrla í umfjöllun kosningaumfjöllun RÚV 

mjög jafnt. Það er í það minnsta margt sem sýnir fram á að konur hafi áhuga á þessum efnum, 

ekki síður en karlar.  

Blaðakonur virðast einnig síður eiga fréttir sem birtast á forsíðu. Það getur skýrst af því hvers 

konar fréttir eru yfirleitt á forsíðu. Forsíðufréttir íslenskra dagblaða fjalla í flestum tilfellum 

um stjórnmál eða efnahagsmál sem eru þeir flokkar þar sem karlar ráða ríkjum. Mat mitt er að 

íslensk dagblöð séu heldur einhæf í umfjöllun. Ef til vill ræður það einhverju í þessari 

greiningu að rannsóknartímabilið var í aðdraganda alþingiskosninga og var gríðarlegur fjöldi 

frétta um stjórnmál og voru stjórnmálafréttir oftar en ekki forsíðufréttir. Upplifun mín er sú að 

þessir efnisflokkar séu ekki endilega þeir sem almenningur vilji helst sjá á forsíðu og væri það 

góð tilbreyting að sjá aðra efnisflokka prýða forsíður dagblaðanna, til dæmis efnisflokka sem 

snerta heimili og fjölskyldur meira. Einnig heyrði ég því fleytt fram á opnum fundi Félags 

fjölmiðlakvenna að konur væru síður líklegar til að selja fréttaefni sem þær hafa í höndunum 

sem forsíðufrétt á ritstjórnarfundum. Þar var því haldið fram að blaðakonur væru oft 

hógværari með vinnu sína á meðan blaðakarlar séu duglegri að selja ritstjórnum þá hugmynd 

að þeir séu með gott efni í höndunum og eigi því skilið að vera á forsíðu. Það sem er 

áhugavert að sjá er að þó blaðakonur skrifi fréttir sem eru ólíklegri til að lenda á forsíðu 

miðað við karla, þá skrifa þær stórar fréttir sem taka mikið pláss í dagblaðinu. Það gæti að 

einhverju leyti skýrt mikinn mun milli kynjanna á fjölda frétta en auðvitað ekki að öllu leyti. 

Ætla má að lengri frétt sé ítarlegri en styttri frétt sem gefur þá vísbendingu að konur nýti 
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tækifærið vel þegar það gefst. Þær skrifa því að jafnaði lengri og ítarlegri fréttir en 

blaðakarlar. Þó verður að athuga það að konur skrifa frekar um menningarmál sem eru oft 

langar fréttir og einnig taka þær frekar viðtöl við fólk, sem eru einnig plássmiklar fréttir.  

 

Lokaorð 

Áhyggjuefni er hversu fáar konur eru starfandi á íslenskum dagblöðum. Sé miðað við 

félagatal Félags fréttamanna fjölgaði konum til ársins 2008, eða þar til íslenska 

efnahagshrunið átti sér stað. Síðan þá hefur þeim hins vegar fækkað aftur. Mikið hefur verið 

skorið niður á íslenskum dagblöðum frá hruni og blaðamönnum fækkað. Svo virðist sem 

niðurskurðurinn hafi bitnað sérstaklega á blaðakonum. Þær eru af einhverjum ástæðum frekar 

látnar fara en blaðakarlar. Þá gefur umræðan til kynna að íslensk dagblöð séu mikill 

„karlaheimur“. Konur eiga erfitt uppdráttar þar sem aðeins ein og ein kona er á meðal margra 

karla. Það getur verið ein ástæða þess að blaðakonur láta af störfum og leita á önnur mið. Þær 

konur sem eru menntaðar í blaða- og fréttamennsku eða fjölmiðlafræði virðast ekki skila sér 

inn á íslensk dagblöð þrátt fyrir að vera í meirihluta útskrifaðra nema úr námi af þessu tagi. 

Þær leita frekar í önnur störf sem tengjast fjölmiðlafræði, líkt og starf upplýsingafulltrúa, 

kynningarfulltrúa og almannatengla.  

Ljóst er að ekki er mikil reisn yfir íslenskum fjölmiðlum þegar hlutur kvenna er skoðaður. 

Fjöldi rannsókna sýna að konur eru líklegri til að tala við og fjalla um aðrar konur og því 

verður kvenþjóðin ósjálfrátt minna sýnileg í fréttum ef hlutur þeirra er skertur meðal 

fréttamanna. „Með ójafnri umfjöllun um kynin og með því að skapa og viðhalda stöðluðum 

kynjaímyndum eiga fjölmiðlar sinn þátt í kynjaskekkju samfélagsins.“ „Vönduð fjölmiðlun 

krefst þess að fjölmiðlar axli þær skyldur og taki hlutverk sitt í jafnréttismálum alvarlega. Í 

því felst meðal annars að taka tillit til kynja- og jafnréttissjónarmiða í öllu starfi“ (Eygló 

Árnadóttir o.fl., 2010, bls. 44). Það er því gríðarlega mikilvægt að tekið sé á þessu vandamáli 

og reynt verði fjölga konum á íslenskum dagblöðum. 

Íslenskur dagblaðamarkaður virðist vera, eins og áður segir, mikill „karlaheimur“. Ritstjórar 

allra dagblaða landsins eru karlar ásamt því að flestir blaðamennirnir eru karlar. Það er mikil 

hefð fyrir karlkyns blaðamönnum hér á landi á meðan stutt er síðan fyrstu konurnar fóru að 

sinna þessu starfi. Margir karlanna sem starfa sem blaðamenn, ritstjórar og fréttastjórar á 
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dagblöðum hafa unnið þar í tugi ára á meðan ungar konur með viðeigandi menntun bíða á 

hliðarlínunni eftir því að stöður losni. Það tekur tíma að rjúfa hefðir og því er mögulegt að 

staðan verði önnur eftir einhver ár. Hins vegar gerast hlutirnir ekki af sjálfu sér og eins og 

hefur komið fram hér að framan virðist kynjahlutfall á íslenskum dagblöðum ekki hafa breyst 

mikið undanfarin ár. Til þess að hlutirnir þokist í rétta átt þarf meðvitund, þekkingu á 

stöðunni og vilja til breytinga. 

Nauðsynlegt er að konur láti raddir sínar heyrast til þess að jafnrétti milli kynjanna í 

þjóðfélaginu eigi einhvern möguleika á að nást í komandi framtíð. Þó svo að margt spili 

saman og að miklu leyti séu konur beittar óréttlæti af yfirmönnum og öðrum ráðamönnum er 

stór þörf á því að þær láti raddir sínar heyrast og sýni hversu megnugar þær eru. Þær þurfa að 

sækja um störf ritstjóra, fréttastjóra og blaðamanna, en það er, samkvæmt því sem ég hef 

heyrt í minni vinnu, ekki nógu algengt. Einnig þarf kynjuð menning að breytast, sem mótar 

okkur og sýnir hvað sé mikilvægt og hvað ekki þegar kemur að kynjajafnrétti. Einnig þarf að 

ná til stjórnenda og yfirmanna fjölmiðla og sýna þeim fram á hversu mikilvægt það er að hafa 

kynjahlutfall sem jafnast inn á fjölmiðlum. Staðreyndin er sú að stjórnendur íslenskra 

fjölmiðla eru flest allir karlar, og er upplifun höfundar sú að það sé erfiðara að ná til þeirra 

með hugmyndir um aukið jafnrétti. Blaðakonur geta barist lengi fyrir auknu jafnrétti en það 

gerist ekkert nema yfirmenn séu með í baráttunni. 
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