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Útdráttur 
Viðfangsefni rannsóknarinnar var að varpa ljósi á kynjaslagsíðu sem ríkir innan 
fjölmiðla og gera könnun á því hvort annað kynið sé líklegra en hitt til að flytja 
fyrstu frétt í sjónvarpsfréttum. Í ritgerðinni er sagt frá niðurstöðum rannsóknar á 
fyrstu frétt ásamt niðurstöðum úr viðtölum við kvenfréttamenn. Greint er frá 
rannsóknum um konur og fjölmiðla, bæði sem gerðar hafa verið hérlendi og 
erlendis. Hlutverk fjölmiðla  í nútímasamfélagi var skoðað og staða kvenna innan 
þeirra. Könnun á kyni þeirra sem flytja fyrstu frétt í sjónvarpsfréttum var gerð á 
tímabilinu 11. febrúar til 11. mars 2013. Við framkvæmd rannsóknarnar var stuðst 
við sjónvarpsfréttir Ríkisútvarpið (RÚV) RÚV og Stöðvar 2. Í úrtakinu voru 60 
fréttir í heildina og skoðað var hvort kven- eða karlfréttamenn fluttu fyrstu fréttina 
á þessu ákveðna tímabili. Jafnframt var fréttunum skipt niður í 6 efnisflokka eftir 
innihaldi þeirra. Við greiningu var síðan skoðað sérstaklega hvort konur væru 
líklegri eða ólíklegri til að fjalla um svokallaðar ,,harðar“ eða ,,mjúkar“ fréttir. Í 
framhaldinu voru tekin viðtöl við fjóra kvenfréttamenn, tvær konur af hvorri stöð. Í 
viðtölunum voru niðurstöður rannsóknarinnar ræddar ásamt því að rætt var almennt 
um stöðu kvenna í fjölmiðlum á Íslandi.  
Helstu niðurstöður eru þær að færri konur en karlar reyndust vera með fyrstu 
fréttina og þar að auki voru konur ólíklegri til að fjalla um svokallaðar ,,harðar“ 
fréttir. Í viðtölunum sögðu konurnar að þeim fannst niðurstöður rannsóknarinnar 
ekki koma mikið á óvart. Þær voru flestar sammála að ekki ríkti beint misrétti í 
fjölmiðlum en þær vildu meina að það væri þó til staðar óbeint. Þær töldu að 
yfirmenn væru orðnir meðvitaðir um að halda jöfnum kynjahlutföllum í fjölmiðlum 
og rót vandans virðist því liggja dýpra. Rannsókn þessi staðfesti að kynjaslagsíða 
er enn til staðar inni á fjölmiðlum þó hún hafi batnað til muna síðustu áratugina.  
 

Abstract 
The subject of this study was to shed light on gender bias that exists within media 
and see if either of women or men are more likely to carry on the first news of 
television news. The essay describes results of a study on the first story on TV 
news and the results of interviews with female reporters were also conducted.  
Previous research on women and media were covered in this essay, both local and 
international. The role of media was drawn up and looked into the present gender 
equality in modern societies. The study was conducted between Febuary 11th and 
March 11th 2013, the research was based on evening television news of 
Ríkisútvarpið and Stöð. The sample consisted of sixty news in total. It was 
examined which sex was more likely to report the first news on television news. 
Furthermore, the news was broken into six subject categories, depending on their 
content. The diagnosis was then examined in particular whether women were more 
likely or unlikely to report on the so-called ‘hard’ or ‘soft’ news. Interviews were 
conducted with four female reports two women from each station. The result of the 
research was discussed along with a general status of women in media.  
Fewer women than men reported/were found to be with the first news and also 
women were less likely to report on ‘hard’ news. In the interviews, the women said 
they felt the results of the study don’t come as much of a surprise. They were 
unanimous that there was not exactly direct discrimination in media stations, but 
they felt it was more indirect. The women said that managers have become more 
aware therefore the problem must lay deeper. This study confirmed that gender 
inequality is still present in media even though it has improved considerably in the 
last decades.   
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Inngangur  
 

Fjölmiðlar gegna lykilhlutverki í nútímasamfélagi okkar. Lengi hefur verið sagt að 

lykillinn að lýðræðislegu samfélagi sé góð fréttamennska, með faglegri og 

sanngjarnri umfjöllun geti þeir veitt stjórnvöldum aðhald. Fjölmiðlar eru oft 

nefndir ,,fjórða valdið“ og settir á stall þar sem þeir hafi svipuð völd og löggjafar, 

framkvæmda- og dómsvaldið. (Anna Lilja Þórisdóttir, 2010).  

 

Kvennabaráttan hér á landi hefur fleytt réttindum kvenna mjög hratt fram síðustu 

áratugina og hefur hagur þeirra í samfélaginu batnað til muna. Þær eru orðnar mun 

virkari í atvinnulífinu ásamt því að sífellt fleiri konur komast í stjórnunarstöður 

fyrirtækja auk þess sem konur eru orðnar mun meira sjáanlegar í stjórnmálum en 

áður (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Þrátt fyrir það hafa konur ekki náð fullri 

jafnréttisstöðu innan fjölmiðla. Rannsóknir hafa alltaf sýnt kynjaslagsíðu innan 

fjölmiðlanna bæði hvað varðar birtingarmynd kvenna í fjölmiðlum og inni á 

miðlunum sjálfum. Karlar virðast enn vera í forgrunni almennt í fjölmiðlum og er 

þá sama hvort um er að ræða dagblöð, sjónvarp eða útvarp (Nefnd um konur og 

fjölmiðla, 2001). Frá því að konur fóru fyrst að sjást í fréttum og í fjölmiðlum hefur 

þeim fjölgað jafnt og þétt og má því segja að vissum þröskuldi hafi verið náð sem 

erfitt sé að komast yfir. Þolmörkin virðast liggja við 30/70, þar sem hlutur kvenna 

fer sjaldnast yfir 30% og karlar í kringum 70% hlut. Skiptir þá ekki máli hvort átt 

sé við viðmælendur eða fjölmiðlakonurnar sjálfar (Anna Lilja Þórisdóttir, 2010).  

 

Fjölmiðlar eru sagðir vera einir mestu áhrifavaldar á samfélagið allt og skapa 

ímyndir fyrir fólk og stjórna orðræðunni að miklu ef ekki öllu leyti í samfélaginu. 

Þá hefur verið bent á að ef fjölmiðlar muni áfram sýna þá karllægu formgerð sem 

þeir gera nú að þá muni jafnrétti seint nást að fullu í samfélaginu (Gallagher, M., 

2004). Fjölmiðlar hafa tekið upp starfsmannastefnur sem benda til framfara á sviði 

jafnréttis (Jafnréttisáæltun RÚV, 2011; 365 miðlar ehf., e.d.). Þrátt fyrir það hefur 

ekki verið náð fullu jafnrétti í fjölmiðlaumfjöllun né í kynjahlutföllum á 

fjölmiðlunum. Einnig ef að litið er til fjölda kvenna í fjölmiðlum sem gengt hafa 

stjórnunarstöðum þá eru þær sárafáar í samanburði við karla (Hagtíðindi, 2006; 

2009). 
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Í þessu verkefni var ákveðið að skoða stöðu fjölmiðlakvenna innan frá með því að 

taka viðtöl við nokkrar þeirra. Til að byggja á nýjustu tölum var ákveðið að gera 

rannsókn sem gæfi hugmynd um stöðu þeirra í dag. Tölfræðileg rannsókn var gerð 

á fyrstu frétt í sjónvarpsfréttatímum fréttastofa RÚV og Stöðvar 2. Niðurstöður 

voru notaðar sem grunnur að viðtölunum um stöðu kvenfréttamanna. 

Rannsóknarspurningar voru tvær: Annars vegar, hvort er algengara að kven- eða 

karlfréttamaður flytji   fyrstu frétt í sjónvarpsfréttum? Hins vegar, hver er almenn 

jafnréttisstaða kvenna í fjölmiðlum? 

Í fyrsta lagi var skoðað hverjir fluttu fyrstu fréttina á því ákveðna tímabili sem 

könnunin fór fram, í öðru lagi hverjir efnisflokkar fyrstu fréttar voru og í þriðja lagi 

hver væri skoðun kvennanna á stöðu þeirra sem kvenfréttamenn inn á 

fjölmiðlunum. 

 

Ritgerðinni er skipt upp í 6 kafla auk undirkafla. Annar kafli er fræðilegur kafli þar 

sem fjallað er um ýmsar kenningar og hugtök sem snúa að viðfangsefninu, m.a. um 

hlutverk og áhrif fjölmiðla, konur og fjölmiðlar og feminísk fræði. Í þriðja kafla er 

fjallað um rannsóknina sjálfa, aðdraganda hennar, sambærilegar rannsóknir og 

aðferðafræði. Í fjórða kafla er farið yfir niðurstöður tölfræðilegrar rannsóknar á 

sjónvarpsfréttum. Fimmti kafli er viðtölin við konurnar þar kemur fram 

spurningalistinn úr viðtölunum ásamt ummælum þeirra um stöðu fjölmiðlakvenna. 

Síðasti kaflinn og sá sjötti er niðurlag höfundar um viðfangsefnið.  
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2 Kenningar og hugtök 
 

2.1 Hlutverk og áhrif fjölmiðla  

Fjölmiðlar eru mikilvægur hluti af nútímasamfélaginu og oftar en ekki hefur verið 

sagt að fjölmiðlar séu orðnir viðbót við þrískiptingu ríkisvaldsins eða ,,fjórða 

valdið“ (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001). Í samhengi við það eru fjölmiðlar oft 

sagðir vera ,,varðhundar“ á fyrirtæki og stjórnvöld, fjölmiðlar eigi þar með að 

miðla upplýsingum sem varða almenning og hafa áhrif á viðhorf almennings til 

hinna ýmsu málefna í lýðræðissamfélagi okkar. Fjölmiðlar skulu leggja áherslu á 

fjölbreytni í vinnubrögðum og þannig tryggja menningarlega og stjórnmálalega 

fjölbreytni. Þar að auki eru fjölmiðlar helsti umræðuvettvangur í samfélaginu á 

sviði stjórnmála, efnahags og menningar. Almenningur á að geta metið og mótað 

afstöðu sína varðandi lýðræðislegar ákvarðanir útfrá umfjöllun í fjölmiðlum. 

Málflutningur fjölmiðla þarf því að byggjast á lýðræði, hlutlægni og jafnrétti til 

þess að geta höfðað til allra í samfélaginu og vera vettvangur þar sem umræða og 

skoðanaskipti fara fram (Nefnd á vegum menntamálaráðherra, 2005).  

 

Fjölmiðlar eru fastur liður í daglegu lífi flestra og fæstir gera sér í raun og veru 

grein fyrir hversu mikil áhrif fjölmiðla eru orðin á okkur (Frumvarp til laga um 

fjölmiðla, e.d.). Flæði upplýsinga hefur á síðustu áratugum orðið sífellt 

mikilvægara, fjölmiðlar hafa sinnt því hlutverki frá upphafi að miðla upplýsingum 

en með þróun nútímatækninnar. Hröð þróun fjölmiðla síðustu árin og áratugina má 

í raun kalla tæknibyltingu. Fjölmiðlalandslagið hefur gjörbreyst með samþættingu 

fjölmiðla, tölvu- og fjarskipta. Þar hefur ný samskipta- og fjölmiðlatækni verið 

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

 

Með hraðri þróun fjölmiðla á margmiðlunarmarkaði hefur útbreiðsla miðlanna 

orðið enn meiri. Almenningur er sífellt undir áhrifum frá mismunandi miðlum og 

gera margir sér ekki grein fyrir hversu mikið þeir eru stanslaust upplýstir. 

Hugmyndir okkar um félagslegan raunveruleika eru fæstar reistar á eigin reynslu 

eins og C. Wright Mills lýsti í bók sinni The Powe Elite. Hann vildi meina að lítið 

af því sem við teljum okkur þekkja um félagslegar staðreyndir umheimsins komi 

frá fyrstu hendi. ,,Flestar myndir sem við geymum í hugskoti okkar eru frá þessum 
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miðlum. Það er ekki þar með sagt að fjölmiðlar hafi bein áhrif á atferli manna og 

hugsanir heldur ákvarða þeir að hverju hugurinn beinist“ (C. Wright Mills, 2000). 

Á tímum upplýsingaaldar þar sem miðlun er orðin samofin menningu og 

efnahagslífi þá er vert að vekja athygli á þeim áhrifum sem slík þróun getur haft á 

samfélagið. Þegar almenningur eyðir sífellt meiri tíma fyrir framan sjónvarpið, 

tölvuskjáinn og mikill tími manna fer í að fylgjast með hinum ýmsu fjölmiðlum. Þá 

hefur verið bent á að aukinn fjöldi fjölmiðla hefur auðveldað aðgengi almennings 

að miðlunum (Nefnd á vegum menntamálaráðherra, 2005).   

 

Mikilvægi fjölmiðla í nútímasamfélagi er ótvírætt, þeir eru stærsta upplýsingaveita 

sem völ er á og eru því eitt öflugasta tæki til samskipta. Þeir eru mikilvæg 

upplýsingaveita en á sama tíma gera þeir okkur kleift að spegla okkur í aðstæðum 

annarra. Fjölmiðlar eru helsta miðstöð fyrir fólk þar sem framsetning og tjáning, 

ímyndir af félagslegum raunveruleika og það efni sem þarf til að mynda og halda 

félagslegum titli. Hversdagslegt líf almennings er einnig sterklega mótað af venjum 

fjölmiðlanna, af innihaldi þeirra í gegnum mismunandi leiðir verður lífstíll 

einstaklinganna fyrir áhrifum, samtöl almennings fá sífellt ný umræðuefni o.s.frv. 

(McQuail, 2003). 

 

Fjölmiðlar, sem mikilvægasta þekkingaruppspretta samfélagsins, bera mikla 

ábyrgð við fréttaflutning. Áhersla þarf að vera á fjölbreytni og fjölræði á 

fjölmiðlamarkaði, til að stuðla að því að almenningur geti metið og tekið þátt í 

lýðræðislegum ákvörðunum. Almenningur ætlast til að þeir standi vörð um 

hagsmuni samfélagsins í heild og til þess þarf að vera bæði fjölbreytni í 

fréttaflutningi og framboði miðla meðal annars með ólíkum sjálfstæðum 

fjölmiðlum. Með fjölræði er átt við að fjölmiðlar séu ekki undir yfirráðum annarra 

en það er grundvallaratriði til að halda trúverðugleika og hlutlægni í fréttaflutningi 

(Nefnd á vegum menntamálaráðherra, 2005).  

 

Forsvarsmenn fjölmiðlanna hafa löngum beint sjónum að því að fagleg blaða- og 

fréttamennska sé undirstaða lýðræðislegs þjóðfélags, með aðhaldi sem stuðlar að 

faglegri og sanngjarnri umfjöllun og fréttaflutningi (Nefnd á vegum 

menntamálaráðherra, 2005). Það er því ekki óvarlegt að segja það að fjölmiðlar 

gegni mikilvægu hlutverki í skoðanaskiptum á meðal þjóðarinnar (Frumvarp til 
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laga um fjölmiðla, 2009). Í ljósi þess að blaða- og fréttamenn flytja fréttirnar eftir 

sínu huglæga mati, þurfa þeir að vera sjálfstæðir í vinnubrögðum og nálgast 

viðfangsefni sitt með huglægum og hlutlausum hætti og hafa almannahagsmuni að 

leiðarljósi. Umfjöllun má ekki mótast af hagsmunum eigenda eða auglýsenda. 

Einnig þarf að hafa í huga að heimildarmenn geta haft sína hagsmuni að leiðarljósi 

og því þarf að hafa í huga að þeir blekki ekki blaða- og fréttamenn með því að 

halda aftur af upplýsingum fyrir sinn eigin hag (Nefnd á vegum 

menntamálaráðherra, 2005).  

 

Flestir eru sammála um að meginhlutverk fjölmiðla er að fræða og upplýsa 

almenning um það sem er að gerast í þjóðfélaginu (Nefnd á vegum 

menntamálaráðherra, 2005; McQuail, 2002; Frumvarp til laga um fjölmiðla, 2009). 

Þá er oft talað um mikilvægi frétta og fjölmiðla til að höfða til allra og 

skemmtanagildi þeirra. Bogi Ágústsson, fréttamaður á RÚV, sagði í 

umfjöllunarþætti hjá RÚV um fréttamennsku, að mikilvægt væri að fréttir væru 

áhugaverðar og skemmtilegar og að þær megi ekki vera leiðinlegar. Hann vitnaði í 

John Reith fyrsta útvarpsstjóra BBC og sagði: Skilgreining hans á fjölmiðli í 

almannaþágu var í þremur orðum ,,to inform, educate and entertain“, eða að fréttir 

eiga á sama tíma að upplýsa, fræða og skemmta (Fréttamenn um fjölmiðla - RÚV, 

2013).  

 

2.2 Konur og fjölmiðlar 

 
Charlotte Whitton sagði: ,,Whatever women do they must do twice as well as men 

to be thought half as good. Luckily this is not difficult. “ (Marlane 1999, bls 12).  

 

Rannsóknir á stöðu kvenna í fjölmiðlum hafa löngum sýnt að hlutfall kvenna innan 

fjömiðla er rýrt. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á birtingarmyndum kvenna í 

fjölmiðlum og hlutfalli kvenna sem viðmælenda í fjölmiðlum. Rannsóknir 

hérlendis hafa að sama skapi einkennst af athugunum á hlutfalli kvenna sem 

viðmælendum og komið hefur í ljós að skiptingin hefur ítrekað verið 30/70, þar 

sem hlutur kvenna er í kringum 30% en karla 70% (Anna Lilja Þórisdóttir, 2010). 

Þetta virðist vera þröskuldur sem erfitt er að komast yfir nema í 
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undantekningartilfellum. Samskonar rannsóknir erlendis sýna flestar svipaðar 

niðurstöður (Gallagher, M., 2010).  

 

Um miðjan 10. áratuginn varð vitundarvakning um málefni kvenna innan fjölmiðla 

og birtingarmyndir kvenna í fjölmiðlum. Umræðan hafði verið mikil sérstaklega í 

Bandaríkjunum og Evrópulöndum. Á kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í 

Peking árið 1995 var gerð framkvæmdaáætlun um konur og fjölmiðla. Í áætluninni 

var kveðið á um mikilvægi jafnrar stöðu kynjanna í fjölmiðlum og að sjónarmiði 

kvenna yrði að vera gætt jafn vel og karla. Eftir ráðstefnuna var í fyrsta sinn 

framkvæmd fjölmiðlakönnun á heimsvísu sem snýr sérstaklega að aðkomu kvenna 

í fjölmiðlum, verkefnið kallast Global Media Monitoring Project (GMMP). 

Könnunin fylgdist með kynjahlutföllum og birtingarmyndum kynjanna í 

fjölmiðlum en henni var einnig ætlað að mæla hlutfall fjölmiðlakvenna sem fluttu 

fréttirnar. Könnunin hefur síðan þá verið gerð á fimm ára fresti (Eygló Árnadóttir, 

Valgerður Anna Jóhannsdóttir, Þorgerður Einarsdóttir, 2010). 

 

Fyrri rannsóknir GMMP hafa bent til þess að konur flytji síður svokallaðar 

,,harðar“ fréttir. Í dag eru ,,harðar“ fréttir skilgreindar sem mikilvægustu fréttirnar 

sem almennir borgarar í nútíma þjóðfélagi þurfa að vita. Það eru fréttir um pólitík, 

glæpamál, efnahag eða umhverfismál. GMMP rannsóknin frá árinu 2010 sýnir að 

konur fjalla aðeins um þriðjung stjórnmálafrétta á móti tveim þriðju sem karlar taka 

í sama flokki. Helmingur allra frétta sem konur flytja eru um efnahagsmál en 

þriðjungur (33%) allra frétta sem karlfréttamenn flytja fjalla um efnahagsmál. 

Kynjamunur er ekki greinilegur hvað varðar umfjöllun um félagsmál og afbrot. 

Þannig að vissu leyti eru konur ekki jafnar á við karla í hörðum fréttum og þær eru 

færri sem flytja stjórnmálafréttir en ekki fréttir um efnahags- og samfélagsmál 

(Gallagher, 2010).  

 

Ísland tók að fullu fyrst þátt í GMMP rannsókninni árið 2009, vöktunin fór fram 

þann 10. nóvember sama ár. Rannsóknin er sú umfangsmesta af sinni gerð en hún 

nær til 108 aðildarlanda þar sem fréttamiðlar eru vaktaðir í einn dag (Eygló 

Árnadóttir o.fl., 2010). Rannsóknin leiddi í ljós að konur voru í minnihluta þeirra 

sem birtast í fréttunum, hvort sem þær voru viðmælendur, skrifuðu eða fluttu 

fréttirnar. Samanlagt hlutfall þessara hópa er að konur eru 27% þeirra sem koma 
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fram í fréttum á Íslandi, meðaltalið úr allri rannsókninni var 24% svo við erum þó 

aðeins fyrir ofan meðallag (Gallagher, 2010). Á heimsvísu voru kvenfréttamenn 

37% af heildarfjölda fréttamanna en það var óbreytt hlutfall frá síðustu könnun sem 

gerð var árið 2005. Þriðjungur (33%) íslenskra frétta voru skrifaðar eða fluttar af 

konum en í samanburði við Norðurlöndin mældist þetta hlutfall kvenna hæst í 

Svíþjóð tæplega 50%, í Finnlandi 40% og í Noregi og Danmörku 30%. 

Athyglisvert er að sjá að ef einungis fréttaþulir eru taldir hafa konurnar mælst allt 

frá fyrstu rannsókn árið 1995 um og yfir helmingshlutfall á móti karlmönnum 

(Eygló Árnadóttir o.fl., 2010).  

 

Eftir Pekingráðstefnuna fóru fleiri lönd að skoða stöðu kvenna í fjölmiðlum og var 

viss vakning um rannsóknir á þessum grundvelli. Nefnd á vegum 

menntamálaráðuneytisins um konur og fjölmiðla var sett á laggirnar árið 1998. 

Nefndin var hluti af framkvæmdaáætlun þáverandi ríkisstjórnar um aðgerðir til að 

auka jafnrétti kynjanna og fylgja Pekingáætlun Sameinuðu þjóðanna. Fyrstu 

niðurstöður könnunar voru birtar árið 2001 og voru sambærilegar við rannsóknir 

sem framkvæmdar höfðu verið í Evrópu. Karlfréttamenn voru ráðandi í nær öllum 

efnisflokkum eða í 26 af 29 þeirra sem skoðaðir voru. Kvenfréttamenn fjölluðu 

minnst um mál undir efnisflokkunum umhverfismál, skemmtiefni, íþróttir og 

þingmál, eða undir 20% tilvika fluttu fréttakonur þær fréttir (Nefnd um konur og 

fjölmiðla, 2001). Konur eru því líklegri til að fjalla um svokallaðar ,,mjúkar“ 

fréttir, eins og um jafnrétti, dægurmál eða mannlegar fréttir. Karlar hinsvegar 

sækjast alltaf eftir ,,hörðu“ fréttunum eins og fyrrnefndar rannsóknir benda til.  

 

Það virðist þar af leiðandi vera ákveðin stöðnun sem á sér stað varðandi hlutfall 

kvenna í fjölmiðlum, þrátt fyrir aukna vitund um að auka þurfi raddir og sýnileika 

kvenna innan fjölmiðla bæði sem viðmælendur og sem fréttamenn. Karlar eru 

ennþá meirihluti fréttamanna og styður það við karllæg viðmið og fréttaflutningur 

miðast stórlega út frá því sjónarmiði (Gallagher, 2010). Karlar og konur hafa 

mismunandi sjónarmið og eru reynsluheimar þeirra mjög ólíkir. Þegar fjalla á um 

konur þarf að sjá til þess að sjónarmið þeirra komist til skila. Hluti þessarar 

stöðnunar á líklegast rætur sínar að rekja til þess að konur í áhrifastöðum á 

fjölmiðlum eru mjög fáar og sumstaðar nánast engar á við fjölda karla í þeim 

stöðum (Hagtíðindi, 2008).  
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Erlendis, þá sérstaklega í Bandaríkjunum, hefur mikið efni verið skrifað og birt um 

stöðu kvenna innan fjölmiðla. Bandaríska fjölmiðlakonan Judith Marlane (1999) 

skrifaði bókina Women in television revisited: Into the twenty-first century,  en þar 

fjallar um hún stöðu fréttakvenna í Bandaríkjunum. Marlane vitnar til dæmis í 

samstarfskonu sína Charlotte Whitton, sem sagði eins og hér að framan: ,,Hvað 

sem konur taka sér fyrir hendur, þurfa þær að gera tvöfalt betur en karlmenn til 

þess að teljast komast í hálfkvisti við þá. Heppilega þá er það ekki erfitt,“ 

(Marlane, 1999: bls 12, lausleg þýðing höfundar). Sögur margra fréttakvennanna 

voru á þann veg að þær hefðu átt mjög erfitt uppdráttar þegar þær hófu vinnu á 

fjölmiðlum. Við skrif bókarinnar tók Marlene tugi viðtala við bandaríska karl- og 

kvenfréttamenn sem margir hverjir eru heimsþekkt fjölmiðlafólk, eins og Barbara 

Walters, Walter Cronkite, Tom Brokaw, Connie Chung, Cokie Roberts og fleiri 

(Marlene, 1999). Skrif hennar bera vott um hversu erfitt uppdráttar konur áttu 

þegar þær stigu inn á atvinnumarkaðinn og sérstaklega ,,karla stéttirnar“. Það má 

búast við að margar aðrar fjölmiðlakonur hafi álíka sögur að segja af sinni 

starfsreynslu.  

 

Margaret Gallagher er ein þekktasta konan á sviði rannsókna um konur og 

fjölmiðla. Hún hefur meðal annars komið að öllum GMMP verkefnunum frá 

upphafi ásamt því að hafa unnið með fjölmörgum alþjóðlegum stofnunum og gefið 

út eigið efni sem fjallar um konur og fjölmiðla. Í einni af bókum hennar, sem gefin 

var út eftir síðustu aldamót, segir hún frá því að á 8. áratugnum hafi verið unnið að 

því að bæta stöðu kvenna í fjölmiðlum, bæði birtingarmyndir kvenna í fjölmiðlum 

og stöðu kvenna inn á miðlunum. Þrátt fyrir það eru fjölmiðlar ennþá of karllægir 

og vinni meira með körlum en konum. Í ljósi aukningar kvenna innan stéttarinnar 

mætti ætla að róttækar breytingar væri að sjá á milli ára en staðreyndin er sú að 

staðan hefur lítið breyst á þessum 40 árum (Gallagher, 2001, bls 3-4). 

 

Í fjölmiðlum og almennri umræðu síðustu misseri hefur mikið verið rætt um að 

ástæður bágrar stöðu kvenna á vinnumarkaði orsakist af því að konur eru í miklum 

minnihlut í áhrifastöðum innan fyrirtækja (sjá t.d. Smugan.is, 2013). Meðan konur 

eru ekki í áhrifastöðum innan fyrirtækja, hvað þá fjölmiðlafyrirtækja, mun staða 

kvenna seint verða jöfn á við karla líkt og Gallagher benti á: 



	   15	  

,,Women’s visibility in some media occupations actually hides their 

absence from others. For although it is true that more women than 

ever before are entering media industries in almost all world 

regions, women still have very little decision-making power“ 

(Gallagher 2004, bls 280).  

Hér segir Gallagher (2004) að þrátt fyrir að sýnileiki kvenna sé að verða meiri í 

fjölmiðlum víðast hvar um heiminn sé það staðreynd að konur komi á mjög 

takmarkaðan hátt að raunverulegri ákvarðanatöku innan fjölmiðlanna. Hún telur að 

á meðan konur verða ekki jafnar körlum í áhrifastöðum á fjölmiðlunum mun staða 

þeirra almennt ekki breytast. 

 

Ef tölur Hagstofunnar eru skoðaðar í þessu samhengi kemur í ljós að kona hefur 

aldrei verið ritstjóri á íslensku dagblaði. Fyrsta konan varð aðstoðaritstjóri árið 

2002, konur urðu fyrst aðalfréttastjórar á dagblaði árið 2005 og fyrsta konan sem 

fréttastjóri sjónvarps var árið 1994. Nú mjög nýverið hefur hinsvegar fyrsta konan 

tekið sæti ritstjóra á vikublaði á Íslandi, en það er Sigríður Dögg Auðunsdóttir nýr 

ritstjóri Fréttatímans, hún er annar ritstjóri blaðsins ásamt Jónasi Haraldssyni 

(mbl.is, 2013). Þegar litið er á tölur yfir hlutfall kynjanna í stjórnunarstöðum stærstu 

fyrirtækja á Íslandi kemur í ljós að konur í stjórnum 150 stærstu fyrirtækja á Íslandi 

voru í kringum 22% árið 2011 og hafði það hlutfall tvöfaldast frá könnun sem gerð 

var árið 2006 þegar þær voru 11% (Jón Snorri Snorrason, 2012). Kona hafa 

hinsvegar aldrei verið forstöðumaður Ríkisútvarpsins eða Stöðvar 2 og karlar hafa 

oftar gegnt starfi fréttastjóra á bæði RÚV og Stöð 2 (Hagtíðindi, 2008). 

 

2.3 Félög fjölmiðlamanna 

Til eru tvö félög á landinu sem vinna sem hagsmunafélög í þágu fjölmiðlamanna, 

það eru Blaðamannafélag Íslands og Félag fréttamanna. 

 

Blaðamannafélag Íslands (BÍ) var stofnað árið 1897 en það hefur starfað í 

núverandi mynd óslitið frá árinu 1937. Blaðamannafélagið er stéttar- og fagfélag 

blaða- og fréttamanna. Innan Blaðamannafélagsins eru þó einnig sjálfstætt starfandi 

fjölmiðlamenn og almannatenglar. Félagið á aðild að Fjölmiðlasambandinu, sem er 

samstarfsvettvangur stéttarfélaga fólks í fjölmiðlun, útgáfu, prentun og skyldum 
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greinum. Blaðamannafélagið er einnig aðili að Norræna blaðamannasambandinu, 

Alþjóða blaðamannasambandinu og Evrópska blaðamannasambandinu (Hagtíðindi, 

2006). 

 

Félag fréttamanna (FF) er stéttarfélag fréttamanna RÚV, hljóðvarps og sjónvarps. 

Félagið var stofnað 1983 og er eitt aðildarfélaga Bandalags háskólamanna (BHM). 

Aðild að Félagi fréttamanna útilokar hinsvegar ekki aðild að BÍ (Hagtíðindi, 2006).  

 

Að auki er starfandi Félag fjölmiðlakvenna sem var stofnað árið 2006 og voru í 

kringum 40 konur skráðar sem stofnfélagar. Á Pressukvöldi, skipulögðu af BÍ og 

FF, í október sama ár var greint frá áformum um stofnun félagsins. Félaginu er 

ætlað að mynda vettvang fyrir konur í fjölmiðlum til að taka á málum sem brenna á 

þeim, meðal annars kynbundnum launamun, framgangi kvenna í fjölmiðlum og 

auknum sýnileika þeirra í fjölmiðlum (Vísir.is, 2006).  

 

Niðurstöður rannsókna bæði á Íslandi og erlendis sýna að hlutur kvenna innan 

fjölmiðla er ekki jafn á við hlut karla. Á meðan birtingarmyndir kynjanna í 

fjölmiðlum virðast undirstrika ójafna stöðu kynjanna í samfélaginu er ekki hægt að 

taka fyrir það að ástæðan hljóti að hluta til að orsakast af ójafnri stöðu kynjanna 

innan fjölmiðlanna (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001). Þeir starfsmenn sem hafa 

að mestu ráð um efnisval og efnistök eru ritstjórar, ritsjórnarfulltrúar og 

fréttastjórar, þeir eru í dag að stærstum hluta karlmenn (Hagtíðindi, 2006). Fyrr en 

nýverið, eins og fram kemur hér að framan, að Sigríður Dögg Auðunsdóttir var 

ráðin annar ritstjóri Fréttatímans. Hún er því fyrst kvenna til að vera ráðin til slíkrar 

stjórnarstöðu á íslenskum fjölmiðli.  
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Mynd 1: Fjöldi aðildarmanna hjá stétta- og hagsmunafélögum 

fjölmiðlamanna eftir kyni.  

 

Ójöfn staða kynjanna innan fjölmiðlanna var mjög mikil hér á árum áður en fram 

undir 1990 voru konur í fjölmiðlum örfáar á við yfirgnæfandi hlutfall karla.  

Nýjustu félagatölur frá Hagstofunni, sem sjást hér að ofan á mynd 1, leiddu í ljós að 

heildarfjöldi meðlima BÍ og FF er 599, BÍ taldi alls 536 meðlimi og FF 63. Af 

heildarfjöldanum voru konur 37% eða 222 konur sem eru meðlimir að BÍ og FF. 

Heildarfjöldi blaða- og fréttamanna fór hæst árið 2006 eða 711 talsins en þrátt fyrir 

þennan fjölda náði hlutfall kvenna ekki yfir 40% þá frekar en áður. Ef litið er á mun 

milli félaganna var hlutur kvenna innan Blaðamannafélagsins fyrir árið 2011 

tæplega 37% og hjá Félagi fréttamanna er hlutfallið örlítið hærra eða 38% 

(Hagtíðindi, 2006). Það liggur því í augum uppi að staða kvenna innan 

fjölmiðlastéttarinnar er enn mjög rýr í samanburði við karlana og ákvörðunarvald 

innan miðlanna liggur mestmegnis og stundum eingöngu hjá karlmönnum.  

 

2.4 Menntun kvenna  

Með tilliti til stöðu og hlutfalls kvenna á fjölmiðlunum er vert að skoða hlutfall 

kvenna í háskólanámi. Konur í háskólanámi voru langt framan af 20. öldinni í 

minnihluta innan háskólanna en aukið jafnrétti virðist hafa skilað sér í aukinni 

menntasókn kvenna. Konur og karlar hafa jafnan rétt til náms og er staðan ekki 

aðeins orðin jöfn innan háskólanna heldur eru konur í meirihluta háskólanema 
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(Hagstofa Íslands, 2011). Árið 1975 var hlutfall kvenna í kringum 48% af 

heildarfjölda nemenda í háskólum (Velferðarráðherra, 2011) en árið 2011 var 

hlutfall kvenna í háskólunum orðið rúmlega 62%. Á síðustu fimm árum hefur 

hlutfallið hæst farið í tæp 65% hjá konum árið 2007 (Hagstofa Íslands, 2011).  

 
Mynd 2: Hlutfall nemenda íslenskra háskóla árið 2011 eftir kyni. 
 

Hlutfall kvenna innan háskólanna hefur aukist töluvert frá fyrstu mælingum, konur 

urðu fleiri en karlar árið 1985 og hefur hlutfall þeirra aukist jafnt og þétt síðan þá. 

Ef litið er til brautskráðra nemenda voru konur 24% brautskráðra árið 1975 en 

hlutfall þeirra hækkaði hratt á næstu tíu árum þar á eftir og voru þær komnar í 50% 

hlutfall þessa hóps á háskólastigi (Velferðarráðherra, 2011). Skólaárið 1995-1996 

voru konur fyrst meirihlutinn af hópi brautskráðra, eða 59%. Nýjustu tölur 

Hagstofunnar (2010) yfir brautskráða nemendur sýna að konur voru tæplega 67% 

brautskráðra úr háskólum það ár. 
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Mynd 3: Fjöldi brautskráðra nemenda eftir kyni í íslenskum háskólum.  
 

Litið var á fjölda nemenda sem skráðir voru í fjölmiðlafræði síðustu ár en Hagstofa 

Íslands hefur upplýsingar um skráða nemendur að hausti eftir tegund náms, því 

miður eru ekki til samskonar gögn yfir brautskráða nemendur eins og er. 

Fjölmiðlafræði er kennd við tvo háskóla á landinu, við Háskóla Íslands (HÍ) og 

Háskólann á Akureyri (HA). Við Háskóla Íslands er hægt að taka fjölmiðlafræði 

sem aukagrein samhliða félagsfræði, að auki stendur til boða framhaldsnám í blaða- 

og fréttamennsku. Við Háskólann á Akureyri er fjölmiðlafræði kennd til BA-gráðu.  

 

  HÍ        HA     
  Karlar  Hlutfall Konur Hlutfall Karlar  Hlutfall Konur Hlutfall 
2007 7 19% 30 81% 11 48% 12 52% 
2008 6 19% 26 81% 12 57% 9 43% 
2009 11 30% 26 70% 17 57% 13 43% 
2010 9 28% 23 72% 21 60% 14 40% 
2011 9 38% 15 63% 23 50% 23 50% 

 

Tafla 1: Fjöldi og hlutfall skráðra nemenda að hausti í fjölmiðlafræði við 

háskólana.  
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2.5 Jafnréttisslög  

Staða kvenna í íslensku samfélagi hefur batnað mikið á síðustu misserum. Eitt skref 

í þá átt var að setja saman lagabálk um jafnan rétt karla og kvenna. Jafnréttislögin 

voru samþykkt og hafa verið í gildi síðan árið 1976. Markmið laganna er að 

viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. 

Lögin eru mikilvæg til þess að styrkja jafnréttisstarf og standa vörð um jafnrétti, 

meðal annars til að viðhorf fólks til kynjahlutverka og kynbundinna staðalmynda 

þróist frá gömlum viðhorfum að nútímalegri viðhorfum (Félagsmálaráðherra, 2001). 

Stjórnvöld þurfa að vera leiðandi í þessum efnum til að sýna fordæmi fyrir alla í 

samfélaginu.  

 

Fjölmiðlar eru þó einnig mikilvægir í þessu samhengi en til að ná þessum 

markmiðum verða fjölmiðlar og stjórnvöld að vinna saman til að breyta viðhorfum 

til jafnréttis (Félagsmálaráðherra, 2001). Fjölmiðlar, sem mikilvægasti 

samskiptamiðillinn og upplýsingaveitan, verða að standa sig á jafnréttisvaktinni eins 

og aðrir aðilar samfélagins. Samkvæmt 18. gr jafnréttislaga segir að 

atvinnurekendur og stéttarfélög skuli vinna að jafnri stöðu kynjanna á 

vinnumarkaði, þeir skuli sérstaklega vinna að því að jafna stöðu kynjanna innan síns 

fyrirtækis. Einnig mega fyrirtæki ekki mismuna umsækjendum og starfsfólki, allar 

stöður verða að standa jafn opnar fyrir bæði fyrir konur og karla. Almennt bann er 

við mismunun á grundvelli kyns hvort sem það er varðandi ráðningu, uppsögn, laun 

eða annað eins og IV. kafli jafnréttislaga kveður á um. Ef brot á jafnréttislögum á 

sér stað þar sem framin er mismunun á grundvelli kyns getur sá aðili sem telur að á 

sér sé brotið leitað til kærunefndar jafnréttismála til að fá skorið úr um málið (Lög 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.10/2008).  

 

2.6 Jákvæð og neikvæð þróun á viðhorfi gagnvart kynjunum 

Jafnrétti kynjanna hefur fleygt langt fram frá byrjun 20. aldarinnar og aukist til 

muna síðan markviss kvennabarátta hófst. Ekki er þó hægt að fullyrða að í 

samfélagi okkar hafi náðst fullt jafnrétti kynjanna. Lög um jafnan rétt kynjanna 

voru fyrst samþykkt fyrir tæpum þrjátíu árum og hafa þau tekið þó nokkrum 

breytingum síðan þá. Breytt áhersla kom þegar ný lög um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla tóku gildi 18. mars 2008. Með breyttri áherslu er skerpt á 
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mikilvægi þess að kynin vinni saman að jafnréttisbaráttunni og jafn réttur kynjanna 

megi ekki vera einkamál kvenna (Félagsmálaráðuneytið, 2004).  

 

Kvennafrídagurinn 24. október er merkur dagur í sögu kvennabaráttu á Íslandi en 

þann dag árið 1975 söfnuðust hátt í 30.000 þúsund konur saman á útifundi á 

Lækjartorgi. Fleiri konur um allt land söfnuðust saman á samskonar útifundum þann 

dag. Nær allar konur lögðu niður störf og atvinnulífið lamaðist (Gerður 

Steinþórsdóttir, 1980). Jafnrétti kynjanna hefur aukist til muna á Íslandi ár frá ári 

síðan þá. Konur hafa gengið inn í sífellt fleiri karlastéttir á vinnumarkaði. Ísland 

hefur vermt efsta sæti í Global Gender Gap rannsókninni síðustu 4 árin sem þýðir 

að á heimsvísu erum við með hæsta jafnréttisstuðulinn (Hausmann, Tyson, 

Bekhouche og Zahidi, 2012). Veikleiki er þó enn til staðar á atvinnumarkaði þar 

sem launamunur mælist enn á milli kynjanna og rannsóknir sýna að heimilisstörf og 

barnauppeldi eru enn meira í umsjá kvenna (Kolbeinn Stefánsson, 2008). 

 

Snjólfur Ólafsson (2005), prófessor í viðskiptafræði, skrifaði grein í Morgunblaðið 

um jafnréttismál í íslensku samfélagi. Þar fullyrðir hann að búið sé að ná fullu 

jafnrétti kynjanna og að allar leifar af misrétti og gömlum viðhorfum um jafnrétti 

séu sama sem horfnar úr samfélagi okkar. Hann gekk enn lengra í skrifum sínum og 

vildi meina að ekki væri hægt að ná fram meira jafnrétti kynjanna miðað við 

núverandi stöðu nema að ganga of nærri réttindum fólks á vali til starfs. Þessi 

fullyrðing er á skjön við stöðuna í samfélaginu og til að styðja við þá staðreynd að 

fullu jafnrétti er ekki náð hér á landi er vert að benda á að þegar greinarhöfundur 

skrifar áðurnefnda grein í Morgunblaðið árið 2005 voru meðallaun kvenna þó 

nokkuð lægri en karla. Allar konur á vinnumarkaði voru með að meðaltali 223.000 

þúsund krónur á mánuði. Meðan karlar voru með 295.000 þúsund á mánuði að 

meðaltali í laun.  

 

Nýjustu tölur sýna að mánaðarlaun beggja kynja hafa hækkað á síðustu árum og eru 

konur nú að meðaltali með 361.000 þúsund á mánuði á sama tíma og karlar fá að 

meðaltali 420.000 þúsund á mánuði (Hagstofa Íslands, 2011). Árið 2005 voru konur 

því með 24% lægri meðallaun en karlar en í dag hefur launamunur lækkað í 

kringum 10 prósentustig og var tæplega 14% árið 2011. Hér er einungis reiknaður 

mismunur á launum karla og kvenna og því síðan deilt í laun karla og þannig er 
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hlutfallið fengið. Aðrar rannsóknir þar sem skoðaður hefur verið svokallaður 

óútskýrður launamunur, er tekið tillit til þátta eins og menntunar, starfssviðs, 

stöðuheitis, aldurs og lengd starfsævi, kannanir  árið 2006 sýndi að óútskýrður 

launamunur kynjann var í kringum 15% (Velferðarráðuneytið, 2011). 

 

Hugmyndir Snjólfs í Morgunblaðinu (2005) eru dæmi um sýn á það sem kallað 

hefur verið náttúrulegur kynjamunur og felst í því að vegna sérstakra hæfileika og 

hæfni kvenna til að gæta húss og barna sækja þær ómeðvitað í kennslu- eða 

hjúkrunarstörf sem eru til minni launa metin. Viðhorf sem þessi þóttu löngum 

réttlæta ójafna skiptingu heimilisstarfa og kynjamisrétti í samfélaginu milli 

kynjanna (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Viðhorf almennings til jafnréttismála og 

stöðu kynjanna hafa mikið verið skoðuð í samfélaginu síðustu áratugi og hefur álit 

yngri kynslóðarinnar verið skoðað í því samhengi. Rannsókn á viðhorfi unglinga til 

jafnréttismála voru fyrst skoðuð hérlendis árið 1992 og var sú rannsókn endurtekin 

árið 2006 af Andreu Hjálmsdóttur. Unglingar í 10. bekk voru spurðir, í báðum 

rannsóknum, út í almenn viðhorf þeirra til verkaskiptingar á heimilum og kom í ljós 

að 10.bekkingar árið 2006 höfðu íhaldssamari viðhorf til verkaskiptingar á 

heimilum heldur en jafnaldrar þeirra árið 1992 höfðu (Andrea Hjálmsdóttir, 2007). 

 

Erlendis sýna rannsóknir að viðhorf til jafnréttismála verða sífellt jákvæðari og 

verður hver kynslóð jákvæðari en fyrri kynslóðir gagnvart jafnréttismálum (Brooks 

og Bolzendahl, 2004; Loo og Thorpe, 1998; Zhang, 2006). Auður Magndís 

Leiknisdóttir gerði rannsókn á jafnréttisviðhorfum á  Íslandi árið 2005 en 

niðurstöður hennar leiddu í ljós að eldri kynslóðir væru jafnréttissinnaðri en þær 

yngri. Þróunin hérlendis er þar af leiðandi að fara í öfuga átt miðað við það sem 

rannsóknir benda til erlendis. Hér eru eldri kynslóðir frjálslyndari gagnvart jafnrétti 

kynjanna á meðan að erlendis verður hver ný kynslóð sífellt jákvæðari fyrir 

jafnréttisorðræðunni. Marga þætti er hægt að skoða sem ástæðu þessarar þróunar en 

vert er að benda á að kynslóð unglinga sem spurðir voru árið 1992, voru fædd ári 

eftir fyrsta Kvennafrídaginn á Íslandi. Þeir koma því af kynslóð sem elst upp við 

miklar framfarir í jafnréttismálum. Þannig hefði mátt búast við að komandi 

kynslóðir á eftir þeim myndu þróa jafnréttishugmyndir í jákvæðari átt en raunin 

sýndi árið 2006 (Andrea Hjálmsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2008).  
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Feminískir fræðimenn á sjöunda áratugnum vöktu athygli á að kynjamisréttis gætti 

innan vísindanna almennt þar sem karlar væru hið svokallaða norm og konur hið 

ómerkta viðmið (Moore, 1998). Þær Ferree og Hall (1990) gerðu athugun á 

myndbirtingu kyns í félagsfræðibókum í Bandaríkjunum sem sýndu mjög afgerandi 

skoðun nemenda á birtingamyndum kynjanna. Niðurstöður sýndu að ef myndir af 

konum voru í jöfnu hlutfalli við myndir af körlum, fannst nemendum að bókin væri 

,,bara um konur“. Gagnvart bókum þar sem umræða og myndir af körlum var 

hlutfallslega meiri en af konum höfðu nemendur ekki slíkar tilfinningar (bls. 529). 

Þetta styður enn frekar að hugmyndir í samfélaginu til jafnréttis séu enn mjög 

gamaldags. Fjölmiðlar eru oft taldir endurspegla skoðanir almennings og meðan 

hlutfall kvenna þar er ekki jafnt á við karla er mjög ólíklegt að heildin muni fylgja 

þegar fyrirmyndin er ekki til staðar á miðlum sem almenningur les, horfir á eða 

hlustar á á hverjum degi.   

 

Jafnréttismál á Íslandi standa vel í samanburði rannsóknir á heimsvísu þegar við 

erum sett við hlið nágrannalanda og annarra þjóða. Hér heima er áherslan í 

samfélaginu á að launamismun hafi ekki enn verið eytt (Velferðarráðherra, 2011), 

kvennafagstéttir standa tiltölulega illa á vinnumarkaði þegar litið er til launa og 

stöðu. Þegar vissu misrétti er eytt við innkomu kvenna í nýjar fagstéttir virðist það 

fylgjast að, að laun og virðingarstaða viðkomandi stéttar fellur niður á við (Garret, 

Cline og  Toth, 1993). Þessi atburðarás hefur í erlendum skrifum verið kölluð 

,,velvet ghetto“. Einnig er staða kvenna innan sterkra karllægra fagstétta ennþá 

mjög bág, sem dæmi innan fjölmiðla, það er því nauðsyn að skoða ástæður og 

orsakir þeirra aðstæðna. Liggur vandinn hugsanlega í hugarfari kvennanna í þessum 

fagstéttum eða karlanna sem vinna með þeim? Stærsta skrefið yrði, líkt og margar 

fyrrnefndar fræðakonur hafa nefnt, að fjölga konum í áhrifastöðum innan allra 

vinnustétta. 
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3. Rannsókn á hlutfalli fréttakvenna með fyrstu frétt og stöðu 

kvenna í fjölmiðlum 
 

3.1 Aðdragandi rannsóknar  

Aðdragandi að hugmyndinni bakvið þessa rannsókn var að skoða stöðu 

fjölmiðlakvenna innan fagstéttarinnar með það í huga hvort hlutur þeirra í 

fréttaflutningi væri til jafns á við karla en einnig að skoða hvort almennt ríki 

jafnrétti inni á fréttastofunum. Sterk tengsl virðast vera á milli fyrstu fréttar í 

fréttatímum og svokallaðra ,,harðra“ frétta en það eru oftast fréttir tengdar 

efnahagsmálum og stjórnmálum.  

 

Rannsakandi gerði  rannsókn á fréttatímum og hlut kynjanna í þeim, ákveðið var að 

skoða einungis fyrstu fréttina. Til að velta upp frekari spurningum um niðurstöður 

og ástæður stöðunnar var ákveðið að taka einnig viðtöl við nokkra kvenfréttamenn 

og spyrja almennt út í jafnrétti innan fréttastofunnar sem þær starfa á, hvort þær 

upplifi jafnrétti í fréttaflutningi og umfjöllunarefni á vinnustað o.s.frv. 

Rannsóknarspurningar urðu því tvær; annars vegar er spurt, hvort er algengara að 

kven- eða karlfréttamaður flytji fyrstu frétt í sjónvarpsfréttum? Hins vegar er spurt, 

er staða kvenfréttamanna almennt jöfn á við karlana inni á fréttastofum?   

 

3.2 Sambærilegar rannsóknir  

Hlutur kvenna í fjölmiðlum er mun rýrari en karla eins og áður hefur komið fram. 

Síðustu ár hafa ýmsir útskriftarnemar unnið lokaverkefni við íslenska háskóla sem 

hafa skoðað þetta frekar innan fjölmiðla á Íslandi, þar á meðal í dagblöðum 

sérstaklega. Niðurstöður þeirra rannsókna sýndu að konur skrifa færri greinar en 

karlar í blöðin og að þær skrifa heldur ekki um það sama og þeir. Fram kemur 

greinileg kynjaslagsíða á efnisflokkum, karlblaðamenn fjalla meira um stjórnmál, 

efnahag og ,,harðar“ fréttir almennt á meðan kvenblaðamenn fjalla meira um 

menningartengt efni, afþreyingu, slúður og það sem kallaðar eru mannlegri fréttir 

(Hafdís Ársælsdóttir, 2009).  
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Rannsóknir á umfjöllun fjölmiðla um stjórnmálakonur í aðdraganda kosninga hafa 

einnig verið gerðar og niðurstöðurnar sýndu að konur fá umtalsvert minni 

umfjöllun en karlar í aðdraganda kosninga og að þar virðast ríkja samskonar 

þolmörk og almennt innan fjölmiðla sem er hin áðurnefnda 30/70 regla” (Anna 

Lilja Þórisdóttir, 2010). Í nýlegri rannsókn sem birt var í lokaverkefni um 

birtingarmyndir stjórnmálakvenna í fjölmiðlum sýndi að staðalímyndir kvenna hafa 

bitnað illa á stjórnmálakonum en umfjöllun um þær einblínir oftar en ekki meira á 

útlit og persónuleg málefni þeirra í stað almennrar stjórnmálaumfjöllunar 

(Ásgerður Ottesen, 2013). 

 

Á síðasta ári var þar að auki gert ítarlegt verkefni sem snéri að því að sjá hlutföll 

kvenna í kvöldfréttum sjónvarpsfrétta á báðum fréttastofum landsins. Þar var bæði 

verið að skoða konur sem viðmælendur og tíma þeirra á skjánum, ásamt því að 

skoða fréttakonurnar og hlut þeirra í fréttatímanum. Þar var tekin saman ítarleg 

tölfræðileg úttekt á hlutfalli kynjanna í fréttatímum og settar fram niðurstöður í 

töflum og myndum. Hlutskipti kvenna var svipað og fyrri rannsóknir höfðu sýnt og 

fylgdu þessari 30/70 reglu þar sem konur hafa í kringum 30% hlut (Guðrún 

Guðmundsdóttir, 2012).  

 

Pekingsáttmálinn var undirritaður á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna árið 1995 og 

með honum var viðurkennt mikilvægi rannsókna af þessu tagi til þess að hægt væri 

að vinna að því á heimsvísu að bæta og breyta stöðu kvenna í fjölmiðlum 

(Gallagher, 2010). Í kjölfar ráðstefnunnar var farið af stað með áðurnefnt verkefni 

sem nefnist Global Media Monitoring Project (GMMP) sem er fjölmiðlavöktun á 

heimsvísu. Verkefnið felst í því að í einn dag er fylgst með fréttamiðlum hjá 

aðildarlöndum víðs vegar um heiminn og kynjahlutföll skráð bæði í 

birtingarmyndum og hjá fréttamönnum. Vöktunin var fyrst gerð árið 1995 og hefur 

síðan þá verið gerð á fimm ára fresti. Árið 2009 var fyrsta árið sem Ísland tók þátt í 

rannsókninni að fullu. Margar fleiri rannsóknir er að finna um þetta málefni út um 

allan heim en flestallar eiga þær það sameiginlegt að hlutur kvenna í fjölmiðlum er 

mun rýrari en karlanna (Eygló Árnadóttir ofl., 2010). 
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3.3 Aðferðafræði 

Í þessari rannsókn er leitast við að fá tölulegar upplýsingar um kynjahlutföll 

fréttamanna sem koma að fréttatímum á íslenskum sjónvarpsmiðlum, fréttastofu 

Ríkisútvarpsins fyrir sjónvarp og fréttastofu Stöðvar 2. Þetta er talið út frá því 

hvaða fréttamaður flytur fréttina og af hvaða kyni hann er. Aðeins voru fyrstu 

fréttir skoðaðar í hvorum fréttatíma fyrir sig og litið til þess hvort það var kona eða 

karl sem flutti viðkomandi frétt. Skoðaðir voru sérstaklega efnisflokkar í þessu 

samhengi til að sjá hvort kynin eru að fjalla um mismunandi málefni.  

 

Rannsóknarspurningar voru tvær: ,,Hvort er algengara að kven- eða 

karlfréttamenn flytji fyrstu frétt í sjónvarpsfréttum?“ og ,,hver er almenn 

jafnréttisstaða kvenna í fjölmiðlum?“  Tölfræðilegur grunnur, sem fékkst úr 

rannsókninni, var síðan notaður í eigindlegum viðtölum við útvaldar fréttakonur af 

hvorri fréttastofu. Markmiðið með rannsókninni var að sjá hvort kynjamunur væri í 

fréttaflutningi á fyrstu frétt og taka viðtöl við fréttakonur til að fá skoðun þeirra á 

jafnrétti inn á miðlunum. Tímabilið sem skoðað var í sjónvarpsfréttum var frá 11. 

febrúar 2013 til 12. mars 2013. Fréttunum var safnað úr kvöldfréttum beggja 

fréttatíma á RÚV og Stöð 2 á hverjum degi. Alls voru teknar fyrir 60 fréttir í 

heildina eða 30 fréttir á hvorri fréttastöð. Við greiningu á flokkunum voru settir 

upp sex flokka. Fyrsti flokkurinn var vísindi og heilsa þar flokkuðust fréttir sem 

snéru að heilbrigðismálum og nýjum uppgötvunum. Annar flokkurinn var 

efnahagur og viðskipti og þangað fóru fréttir um fjárhag, efnahagsmál og viðskipti 

af ýmsu tagi. Þriðji flokkurinn var stjórnmál og stjórnsýsla, en þar var umfjöllun 

tengd ákvörðunum á þinginu, kosningar og landsfundir voru meðal frétta sem féllu 

undir þann flokk. Fjórði flokkurinn var afbrot og ofbeldi en í hann fóru allar fréttir 

sem tengjast dómsmálum, stríði og glæpum. Fimmti flokkurinn var félagsmál en 

þar fóru ýmsar fréttir sem tengjast samfélaginu, menntun og fleira. Íþróttir, listir og 

frægir voru í síðasta flokknum gátu farið ýmsar menningartengdar fréttir en í 

þennan flokk fóru fæstar fréttir vegna þess að fyrsta frétt fjallar sjaldnast um þessi 

mál.  
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Tafla 2: Efnisflokkar sem fréttirnar voru flokkaðar í og skoðaðir gagnvart 

fréttaflutningi fréttamanna.  

 

Efnisflokkarnir voru valdir með hliðsjón af því sem hefur komið fram í 

kenningahlutanum hér á undan og leitast var við að að velja málaflokka í takti við 

þær rannsóknir sem fjallað hefur verið um. Að sjá hvort konur og karlar taki til 

umfjöllunar mismunandi efnisflokka og sérstaklega hvort konur séu hlutfallslega 

minna að fjalla um einhverja tiltekna efnisflokka. Það var reynt að finna skema sem 

var ekki of flókið líkt og hefur verið gert til dæmis í fyrri rannsóknum á dagblöðum 

(Hafdís Ársælsdóttir, 2009). Þess konar efnisflokkun er mun nákvæmari enda fjalla 

dagblöð vanalega um fleiri flokka en fréttatímar í sjónvarpi og hentaði það skema 

ekki nógu vel í þessa tilteknu rannsókn. Það var því ákveðið að lokum að nota 

flokkaskiptingu sem notuð var í Global Media Monitoring Project 

fjölmiðlavöktuninni sem innihélt færri flokka (GMMP, 2010). 

 

Hafa ber í huga að greining rannsakanda er að vissu leyti hans huglæga mat við 

flokkun og skoðun frétta, stundum eru skil frétta óljós sérstaklega þegar um er að 

ræða fréttir um efnahag, stjórnmál og stjórnsýslu. Þar sem þetta eru þættir sem oft 

tengjast innbyrðis í fréttaflutningi er það ekki talið hafa mikil áhrif á lokaútkomuna 

þar sem þeir flokkarnir myndu teljast til ,,harðra“ frétta. Enn fremur ber að hafa í 

huga að eftir efnahagshrunið sem átti sér stað á Íslandi haustið 2008 hefur 

fréttaflutningur breyst þó nokkuð. Meiri áhersla er lögð á skuldir heimilanna, 

stjórnmál og efnahagsmál þar sem þau málefni hafa verið mest áberandi í 

umræðunni. Þar af leiðandi er oftar en ekki fyrsta frétt tengd þessum málefnum og 

falla þessi málefni helst undir tvo efnisflokka sem teljast ,,harðar“ fréttir. Það má 

því gera ráð fyrir að margar fréttir falli undir þessa tvo flokka. Einnig er vert að 

taka fram að þetta vorið eru að fara fram alþingiskosningar í lok apríl. Tímabilið 
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sem var til skoðunar var tæpum tveimur mánuðum fyrir kosningarnar og því má 

búast við að fréttir sem flokkast undir efnisflokkinn stjórnmál séu óvenjumargar. Í 

því samhengi er einnig áhugavert að sjá þegar svo mikið framboð er af 

umfjöllunarefni sem tengist stjórnmálum hvort kynjaskiptingin hjá 

fréttamönnunum verði aðeins jafnari vegna þessa.  

 

Tölur sem komu fram voru skráðar í Excelskjal þar sem unnið var úr þeim. Forritið 

var svo notað til að setja upp töflur og myndir til að lesa og skýra frá niðurstöðum.  

 

Við vinnslu gagnanna var ákveðið að fletta upp fjölda starfsmanna á hvorri 

fréttastöð fyrir sig til að sjá samhengi milli niðurstaðna rannsóknar og hlutfalls 

kynjanna í hagsmunafélögum blaða- og fréttamanna. Á Ríkisútvarpinu vinna 

samtals 53 fréttamenn, þar af eru 20 konur og 33 karlar, sem gerir í kringum 38% 

hlutfall kvenna á fréttastofunni. Á fréttastofu Stöðvar 2 eru fréttamenn skráðir á 

365.is, þar kemur fram að fréttamenn eru 16 í heildina og er skipting hnífjöfn, 8 

konur og 8 karlar. Hinsvegar eru starfshættir nokkuð frábrugðnir hjá Stöð 2 en 

samstarf er mikið á milli starfsmanna á vísi.is og fréttastofunni, þannig gætu verið 

einhverjir fréttamenn skráðir sem starfsmenn þar en eru einnig að vinna á 

fréttastofu Stöðvar 2. Það gæti því hækkað eða lækkað hlutfallið.   

 

Þar að auki var athugað hvort að fjölmiðlarnir hafi jafnréttisáætlun eða stefnu að  

einhverju tagi í jafnréttismálum. RÚV er opinber ríkisstofnun og hafa þeir 

nákvæma og skýra jafnréttisáætlun sem er skilgreind í nokkrum atriðum. Áætlunin 

kveður á um að leitast skuli eftir því að halda jöfnum kynjahlutföllum þegar kemur 

að viðmælendum, ráðningum, sí- og endurmenntum, launamismunun o.fl. 

Jafnréttisáætlun þessi var samþykkt hjá RÚV árið 2011 og gildir hún fram til ársins 

2014. Fyrir hvert atriði er settur ábyrgðarmaður sem í flestum tilfellum eru 

yfirmenn innan stofnunarinnar, og er þeim falið að sjá til þess að þessi atriði séu 

yfirfarin í lok árs. Skýrt er kveðið á um að ,,Markmið áætlunarinnar er að stuðla að 

jafnrétti kynjanna og að kynja- og jafnréttissjónarmið verði samþætt allri starfsemi 

félagsins, s.s. við stjórnun, stefnumótun og ákvarðanatöku.“ Einnig er tekið fram að 

áætlunin er í samræmi við þær hugmyndir og kröfur sem fram koma í lögum um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (Jafnréttisáætlun RÚV, 2011).  
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Þegar leitað var eftir jafnréttisáætlun á heimasíðu 365 miðla ehf. kom í ljós að 365 

miðlar hafa ekki samþykkt eiginlega jafnréttisáætlun eða stefnu en hins vegar hafa 

þeir starfsmannastefnu. Ætlast er til að allir starfsmenn fyrirtækisins haldi þessari 

stefnu til haga við vinnu sína hjá miðlinum. Starfsmannastefnan er rúm blaðsíða á 

lengd og í einum lið þar er kveðið á um jafnréttismál: ,,365 ætlar að gæta fyllsta 

jafnréttis milli kvenna og karla. Hver starfsmaður á að vera metinn og virtur að 

verðleikum sínum. Markmiðið er að stuðla að jafnri stöðu kvenna og karla og 

jöfnum tækifærum einstaklinga óháð kynferði“ (365 miðlar ehf., 

Starfsmannastefna, e.d.). Með þessum eina lið er þó stiklað á stóru, ætla mætti að 

ítarlega þurfi að kveða á um jafnréttismál innan fyrirtækisins eigi þau að vera í 

forgrunni. Það er því kannski ekki óvarlegt að spyrja hvort að ein lítil málsgrein 

sem þessi geti ekki auðveldlega gleymst í daglegum störfum, sérstaklega þegar 

ekki er tekið fram hvernig eftirfylgni eigi að vera með stefnunni. 

4 Niðurstöður  
 

4.1 Efnisflokkar fréttamanna 

Mynd 4: Fréttir eftir efnisflokkum og skiptingu fréttamanna eftir kyni á 

báðum stöðvum. 
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Mynd 4 sýnir mun á umfjöllunarefni fréttamanna eftir kyni á rannsóknartímabilinu 

á báðum stöðvum. Í einungis tveimur flokkum af sex eru það fréttakonur sem flytja 

fleiri fréttir eða jafnt á við karlfréttamennina en þær eru með 57% frétta í flokknum 

vísindi og heilsa og í flokknum afbrot og ofbeldi eru þær með 54% hlut. Í þrem 

flokkum eru fréttakonur með ívið lægra hlutfall á við karla en það er meðal annars í 

efnisflokkunum stjórnmál og stjórnsýsla þar sem þær flytja einungis rúmlega 29%. 

Undir efnahag og viðskipti flytja þær þriðjung (33%) og einnig í efnisflokknum 

félagsmál eru þær með þriðjungshlut á móti karlfréttamönnunum. Engar fréttir féllu 

undir efnisflokkinn menning, íþróttir og frægir í mælingunni.  

 

4.2 Kynin og fyrsta fréttin 

Líkt og sést hér að ofan í samantekt á efnisflokkunum reyndist hlutur 

kvenfréttamanna með fyrstu frétt nokkuð lægri en karlfréttamanna. Búist var við 

því að heildarhlutfall frétta sem kvenfréttamenn flyttu myndi lenda á bilinu 25-30% 

og vera sambærilegt fyrri rannsóknum sem hafa sýnt 30/70 skiptingu kynjanna í 

fjölmiðlum. Hlutfallið reyndist þó fara heldur nær 40% hjá kvenfréttamönnum og 

var því orðið nær því að skipting yrði 40/60 eða karlfréttamenn með tæplega 60% 

hlutfall og kvenfréttamenn með 40%. Hlutfallið reyndist ekki fara yfir þessi mörk 

sem liggja við 30/70 skiptingu kynjanna í fjölmiðlum en það kom á óvart að 

heildarhlutfallið var hærra. Enn fremur kom á óvart að á Stöð 2 reyndist hlutfall 

kvenfréttamanna með fyrstu fréttir hærra heldur en kynsystra þeirra á fréttastofu 

RÚV. Ef litið er til þess að RÚV er opinber stofnun sem hefur mun ítarlegri og 

skýrari jafnréttisáætlun en Stöð 2 er það án vafa mjög áhugaverður punktur 

(Jafréttisáætlun RÚV, 2011). Þar af leiðandi hefði mátt búast við að RÚV myndi 

vera með jafnari hlutföll kynjanna samkvæmt því að þeir hafa ítarlegri 

jafnréttisáætlun með eftirfylgni árlega á móti Stöð 2 sem hefur eina málsgrein um 

jafnréttismál í starfsmannastefnu sinni. Í heildina voru fréttakonur með tæplega 

37% allra fyrstu frétta á tímabilinu sem skoðað var en karlar með í kringum 63% 

heildarhlutfall á báðum stöðvum. Þrátt fyrir það að kynjahlutfallið sé jafnara á Stöð 

2 þá er þetta auðsjáanlega að skila sér í jafnari kynjahlutfalli en það var áður.  
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Mynd 5: Báðar fréttastöðvar skipting fyrstu fréttar eftir kyni fréttamanns.  

 

Mynd 5 sýnir samanlagðar fréttir á báðum stöðvum, greindar voru 60 fréttir á 

tímabilinu sem um ræðir. Þar af voru kvenkyns fréttamenn með 22 fréttir en 

karlkyns fréttamenn voru með 38 fréttir.  

 

Mynd 6: Fjöldi karl- og kvenmanna með fyrstu frétt í fréttatíma Stöðvar 2.  
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Mynd 6 sýnir dreifingu fyrstu fréttar í fréttatíma Stöðvar 2. Af 30 fréttum voru 

kvenkyns fréttamenn með 12 fréttir á móti 18 sem karlkyns fréttamenn fluttu. Af 

fyrstu fréttum í fréttatíma Stöðvar 2 voru kvenkyns fréttamenn því með sléttan 40% 

hlut á móti 60% karlkyns fréttamönnum sem fluttu fyrstu frétt.  

 

 
Mynd 7: Fjöldi fréttakvenna og fréttamanna með fyrstu frétt í fréttatíma 

RÚV.   

 
Mynd 7 sýnir dreifingu fyrstu fréttar í fréttatíma RÚV. Af 30 fréttum sem til 

skoðunar voru, fluttu kvenfréttamenn 10 þeirra og karlfréttamenn fluttu 20 þeirra. 

Kvenfréttamenn á RÚV fluttu því þriðjung (33%) allra fyrstu frétta í fréttatíma 

RÚV á tímabilinu sem var til skoðunar á móti rúmlega 66% hlut sem 

karlfréttamenn fluttu.  

 

4.3 Umræður um niðurstöður  

Tímabilið sem skoðað var er í mikilli nánd við alþingiskosningar og umræðan í 

kringum kosningar snýst mestmegnis um stjórnmál, stefnumótun, flokkana, 

landsfundi, kosningaloforð og þar fram eftir götunum. Mikið var af fréttum um 

stjórnmál að meðtöldum fréttum sem eru í hverri viku um efnahagsmál og 

skuldastöðu heimilanna, það gerir tiltölulega mikið af ,,hörðum“ fréttum. Miðað 

við slíkt magn af ,,hörðum“ fréttum mætti búast við að fleiri konur fengju tækifæri 
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til að fjalla um slíkar fréttir þegar mikið er um slíka umfjöllun á stuttum tíma en 

niðurstöður úr efnisflokkunum sýna að svo er ekki þegar kemur að fyrstu frétt í 

fréttatíma. Þar sem kosningar eru í nánd og mikill fjöldi stjórnmálafrétta í 

fréttatímanum er hugsanlegt að konur hefðu verið með eitthvað hærra hlutfall 

,,harðra“ frétta, ef allir fréttatímar hefðu verið skoðaðir. Það hefði þó talað á móti 

niðurstöðum fyrri rannsókna að karlar eru líklegri til að flytja ,,harðar“ fréttir. 

Niðurstaðan er einnig áhugaverð í ljósi þess að RÚV er með sérstakan 

þingfréttaritara, Jóhönnu Vigdísi Hjaltadóttur. Á RÚV er það því kona sem sér um 

meirihluta stjórnmálafrétta á móti því að á fréttastofu Stöðvar 2 eru fleiri karlmenn 

sem sjá um þær fréttir. Miðað við það hefði hlutfall kvenna með stjórnmálafréttir 

mögulega átt að vera nokkuð hærra. Þó gæti verið að þingfréttaritari RÚV sé 

einungis með fréttir af Alþingi en svo sjái aðrir fréttamenn um aðrar 

stjórnmálafréttir. Það er því ljóst að þrátt fyrir miklar annir að fjalla um allar 

stjórnmálafréttir ásamt öllum öðrum fréttum þá fá konur ekki fleiri slíkar fréttir inn 

á sitt borð.  

 

Eins og sést í efnisflokkaútskýringunni eru stjórnmálafréttir nær helmingur þeirra 

frétta sem fluttar voru sem fyrsta frétt, á því tímabili sem tekið var til skoðunar.  Á 

tímum kosninga, þegar er  mikið magn stjórnmálafrétta er í fréttatímum 

sjónvarpsstöðvanna, eru fréttakonur því ekki að fjalla meira um ,,harðar“ fréttir. 

Þegar litið er til jafnréttisstefnu fjölmiðlanna kemur fram að báðir miðlar leitast við 

að halda birtingarmyndum kynjanna jöfnum og að veita báðum kynjum jafna stöðu 

innan veggja fréttastofunnar. Í jafnréttisáætlun RÚV sem dæmi kemur fram að 

jafnrétti innan fréttastofunnar sé á ábyrgð fréttastjóra og dagskrárstjóra miðilsins. 

(Jafnréttisáætlun RÚV, 2011; 365 miðlar ehf., Starfsmannastefna, e.d).  Það er því 

vert að skoða hvort það sé val kvenfréttamanna sem spili inn í, 

efnisflokkaskiptingin sýndi að konur fjalla frekar um mannlegri málefni eins og 

heilsu, afbrot og dóma í fyrstu fréttum. En ekki að það sé af því að þær fái ekki 

tækifæri til að flytja slíkar fréttir.  

 

Flestar niðurstöður hér eru hliðstæðar fyrri rannsóknum sem hafa leitt í ljós 

kynjaslagsíðu innan fjölmiðla þar sem fréttakonur hafa verið í minnihluta frá því 

þær hófu störf innan stéttarinnar. Þó reyndist hlutur kvenna með fyrstu frétt nokkuð 

hærri en talið var í byrjun, áætlað var að hlutur þeirra myndi lenda á bilinu 25-30% 
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en í stað þess reyndist hlutfall þeirra tæplega 37%. Hlutfallið er því nokkuð nær 

40/60 skiptingu, þar sem fréttakonur eru með 40% hlut og fréttamenn 60%. 

Áhugavert er þó að sú tala er í samræmi við nýjustu mælingar Hagstofu Íslands 

(2011) á aðildarfélögum Blaðamannafélagsins og Félagi fréttamanna, þær sýna að 

konur eru með 37% hlut innan þeirra félaga, þær tölur virðast endurspeglast í 

niðurstöðunum hér.  

 

Þegar litið er til þess háa jafnréttisstuðuls sem ríkir á Íslandi og jafnréttisstefnu 

yfirvalda ásamt því að miðlarnir hafa báðir myndað sér jafnréttisstefnu þá er 

athugavert að sjá að konur eru ekki fleiri inn á miðlunum og að jafnrétti virðist ekki 

hafa náðst í fréttaflutningi. Ef fréttastjórar eiga að vinna markvisst og samkvæmt 

jafnréttisstefnu að því að skapa grundvöll fyrir kvenfréttamann til að þær hafi sömu 

tækifæri til að taka fyrir allar sömu fréttir og karlfréttamenn, hvar liggja þá mörk 

jafnréttisins innan miðlanna? Erlendar fræðikonur eins og Margaret Gallagher 

(2004) og Judith Marlane (1999) hafa talað um mikilvægi þess að konur komist í 

áhrifastöður innan miðlanna og að þá fyrst muni staða þeirra jafnast að fullu. Það 

eru forstöðumenn miðlanna, fréttastjórar, ritstjórar og vaktstjórar sem taka 

ákvarðanir um hvaða fréttir komast inn í fréttatímann, hvað telst mikilvæg frétt og 

hvað ekki, ásamt allri heildstæðri ákvarðanatöku innan miðlanna hvað varðar 

ráðningar, laun, uppsagnir o.s.frv. Á meðan konur gegna ekki slíkum stöðum jafnt 

á við karla er ekki fyrirsjáanlegt að staða kvenna jafnist til fulls innan miðlanna.  

 

5 Viðtöl við fréttakonur 
 

Við uppsetningu á viðtölum og spurningalista var notast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er átt við rannsókn sem 

gefur niðurstöðu sem ekki er fengin með tölfræðilegum aðferðum (Carter og 

Henderson, 2005). Eigindlegar rannsóknaraðferðir voru notaðar að miklu leyti í 

mannfræði við greiningu á óþekktum samfélagshópum og einstaklingum en í dag 

er þessi rannsóknaraðferð notuð við rannsóknir af ýmsu tagi og í ýmsum 

fræðigreinum en þar er því gefinn gaumur að mannlegur veruleiki er jafn 

fjölbreyttur og fjöldi einstaklinga. Notuð eru til dæmis viðtöl þar sem 
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viðmælendum er gefið frelsi til að lýsa reynslu sinni á því sviði sem skoðað er 

(Boyd, 1993). Hafa ber í huga að með eigindlegum rannsóknum er ekki verið að 

alhæfa um þýðið heldur aðeins verið að reyna að gefa ákveðnar vísbendingar um 

stöðuna á þeim vettvangi sem til skoðunar er (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Hér er 

greint frá skoðunum þeirra kvenna sem þátt tóku í rannsókninni en ekki endilega 

allra kvenna sem starfa á fjölmiðlum. En skoðanir þeirra geta gefið vísbendingu um 

hvernig staðan er. Við uppsetningu eigindlegu viðtalanna og óstaðlaðs 

spurningalista voru niðurstöðurnar úr talningu fyrstu fréttar hafðar í huga. Ákveðið 

var að áherslan yrði á að komast að því hvort viðmælendur teldu að almennt 

jafnrétti ríkti á fréttastofunum, hvort þær fá sömu tækifæri til að flytja fréttir um 

hvaða málefni sem þær koma með hugmynd að, þá sérstaklega hvort þær fengu 

jafna möguleika að fjalla um ,,hörðu“ fréttirnar svokölluðu. Einnig var spurt hvað 

þeim fyndist um stöðu kvenna þegar kemur að raunverulegum áhrifastöðum á 

miðlunum.  

 

Við gerð spurningalista var einnig mikið litið til viðtals við dr. Sigrúnu 

Stefánsdóttir í tímaritinu Veru (1990). Þar talar Sigrún um aðstæður fréttakvenna 

inni á fréttastofum og telur að vegna þess hve fáar þær séu þá sé lykilatriði að þær 

standi saman um mikilvægi mála. Það sé mjög erfitt að vera eina konan á vaktinni 

að berjast fyrir mikilvægi fréttar sinnar og mæta andstöðu samstarfsfélaganna. Hún 

tók þó fram að það væri jákvæð breyting þar á þar sem sumir karlkyns 

samstarfsfélagar væru farnir að styðja tillögur kvennanna.  

 

Viðtölin voru tekin þann 15. mars 2013 við 4 konur, viðmælendur unnu bæði á 

fréttastofu RÚV og Stöðvar 2. Valin voru dulnefni á alla viðmælendur þar sem 

ákveðið var að hafa viðtölin nafnlaus til að gæta hagsmuna og trúnaðar við 

viðmælendur. Viðtalsramminn var samansettur af 10 spurningum en aðrar 

spurningar komu stundum upp aukalega ef það átti við. Vert er að taka fram að við 

uppsetningu á viðtalskafla var reynt til hins ýtrasta að halda fullri leynd yfir því 

hverjar konurnar eru og hver vinnustaður þeirra er. Þess vegna var ákveðið að flétta 

svör og ummæli viðmælenda saman, þannig væri hægt að halda sem mestri leynd 

yfir því hverjar þær væru og með bestu getu reyna að koma í veg fyrir að hægt væri 

að finna út hverjir viðmælendur væru. Dulnefni kvennanna sem valin voru eru 

eftirfarandi: Helga, Berglind, Karen og Sara.  
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5.2  Viðtölin 

Í byrjun viðtalanna voru allar konurnar spurðar hvort og hver væri 

sérfræðimenntun þeirra og hver væri starfslengd þeirra í fjölmiðlun. Allar konurnar 

hafa háskólamenntun af einhverju tagi, þrjár þeirra eru með einhverskonar 

fjölmiðlamenntun á háskólastigi en ein er með annarskonar menntun. Sú tók það 

hinsvegar fram að henni fannst menntun sín hafa nýst vel í starfi. Starfsaldur 

kvennana á fjölmiðlum var frekar svipaður en þær höfðu flestar um og yfir 10 ára 

starfsreynslu í fjölmiðlum, fyrir utan eina sem er búin að vinna á fjölmiðlum í 

bráðum 20 ár.  

 

,,Ég geri það nú svolítið að velja mér ákveðna málaflokka sem mér finnst 

skemmtilegri en aðrir. Ég hef mikið verið í glæpum og fréttum um fólk og land, 

léttar fréttir finnst mér líka skemmtilegar þær eru þægileg tilbreyting, “ sagði Sara. 

Þetta svar var mjög lýsandi fyrir svör hinna kvenanna, þær sögðust allar vera 

einbeittar á vissa efnisflokka sem þær hafa sérhæft sig í og kynnt sér betur en aðra. 

Þær tóku þó líka fram að í fjölmiðlum er þetta ekki algilt. Þar þurfi starfsmenn 

alltaf að vera tilbúnir fyrir hvaða mál sem er sem þeir gætu þurft að fara í og þurfa 

að vera fljótir að setja sig inn í öll málefni. Báðar konurnar sem unnu á fréttastofu 

Stöðvar 2 tóku fram að þeirra fréttavakt er mun minni og oft gætu verið 2-4 

starfsmenn á vakt og þá þurfi allir að vera undir það búnir að taka hvaða málefni 

sem koma upp þann daginn. Konurnar voru með mismunandi efnisflokka sem þær 

hafa sérhæft sig í þar á meðal hönnun og list, skuldastöðu heimilanna, glæpum, 

kynferðisbrotamálum og fleiru. Tvær viðmælendaanna tóku fram að þær velji 

frekar að halda sig í svokölluðum ,,hörðu“ fréttum en öðrum flokkum.  

 

Allar konurnar nema ein sögðu að þær teldu samkeppni vera um fyrstu fréttina. 

Berglind var sú eina sem tók ekki undir það og sagði að vegna vinnuhátta á sinni 

fréttastofu, þar sem starfsmenn vinna á sínu eigin frumkvæði og koma með 

hugmyndir sjálfir, fara flestir eftir sínu áhugasviði og koma með fréttir í samræmi 

við það. ,,kemur því alltaf í ljós í lok dags hvaða frétt verður mikilvægust,“ sagði 

Berglind. ,,Mér finnst það ekki áberandi en það er ákveðinn metnaður hjá hverjum 

og einum. Ákveðnir aðilar sýna því áhuga og vilja vera í skúbbinu, mér finnst 

sjálfri lang skemmtilegast að skúbba,“ sagði Sara. Helga minntist á kynin í þessu 

samhengi: ,,Mér finnst samkeppni og það er nauðsynlegt og gott, það eru ákveðnir 
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fréttamenn meira spenntir fyrir því en aðrir en það eru ekkert frekar karlar heldur 

en konur.“ Berglind tók líka fram að hafa þarf í huga að fréttatíminn þarf alltaf að 

fara í loftið hvað sem á gengur og í enda dags er farið yfir þær fréttir sem unnar 

voru og röðunin ákveðin og hvaða frétt er mikilvægust; ,,fréttin sem lenti fremst 

var hugsanlega ekki hugsuð sem fyrsta fréttin heldur vegna þess að það klikkaði 

eitthvað í kerfinu, það náðist ekki að klára fréttina, tókst ekki að senda fréttina,“ 

það getur því hvað sem er gerst við vinnslu fréttatímans sem getur breytt uppröðun.  

 

Þegar spurt var út í það hvort algengara væri að karlar fengju fyrstu fréttina voru 

svörin svipuð hjá konunum: að karlarnir á fréttastofunum haldi sig alfarið í ,,hörðu“ 

fréttunum en konurnar eru fjölbreyttari í sínum hugmyndum. Þær sem vinna á Stöð 

2 nefndu að breyting hefði orðið hjá þeim á síðustu tveim árum, strax eftir hrun 

hefðu verið tvær fréttakonur hjá þeim sem sérhæfðu sig í viðskiptafréttum og tóku 

þær því meginhluta þeirra frétta. Í dag eru þær konur hættar á stöðinni og í stað 

þeirra hafa komið karlmenn sem nú sjá um þennan efnisflokk. Sara sagði að 

karlmennirnir væru ekki jafn varkárir og konurnar, ,,þeir upphefja oft sína frétt með 

stórum orðum,“ sagði hún og hló, ,,en það eru alveg jafnt konur og karlar með 

fyrstu frétt hjá okkur.“ 

 

Viðskipta og efnahagsmál eru orðin mikilvægari eftir efnahagshrunið heldur en þau 

voru fyrir og þar af leiðandi eru þær fréttir ítrekað sem fyrstu fréttir. Oftar en ekki 

virðast karlar fjalla um þessa efnisflokka og því var áhugavert að sjá hvort 

konurnar væru sammála því. ,,Fréttastjórar eru mjög meðvitað að passa að konur 

séu ekki að festast í vissum efnisflokkum heldur að fara í harðar fréttir líka, þó að 

karlarnir geri það augljóslega meira,“ sagði Helga. ,,Karlanir vilja aðalega vera í 

þess konar fréttum og þeir verða oft móðgaðir ef þeir eru settir í annað mýkra efni. 

Það er oft gaman að sjá aðalharðnaglann fara í leikskólafréttina,“ segir Sara og 

glottir, ,,en ég held að þetta séu meira karlrembustælar í þeim ef eitthvað er, þeim 

finnst þessar fréttir held ég líka skemmtilegar.“ Þær virtust allar vera sammála 

varðandi fréttir karlanna að þeir sækist alltaf eftir “hörðu” fréttunum meðan 

konurnar eru dreifðari og sérhæfa sig frekar í ,,mýrkri“ fréttum.  

 

Þegar farið var út í spurningar varðandi viðmót vaktstjóra eða fréttastjóra og hvort 

þeir sýndu eitthvert misrétti á milli starfsmanna við verkefnaúthlutun, kom í ljós 
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munur á milli fréttastofanna. Á RÚV er verkefnum úthlutað þegar farið hefur verið 

yfir hugmyndir dagsins en á fréttastofu Stöðvar 2 er næstum eingöngu stólað á 

frumkvæði fréttamanna og að þeir komi með hugmyndir sínar á morgunfundi um 

það sem þeir vilja fjalla um þann daginn. Viðmælendur frá Stöð 2 sögðu þó að í 

þeim tilfellum sem þarf að úthluta þegar viss óvænt mál koma upp sé vanalega 

fundinn sá sem er laus þann daginn og það skipti ekki máli af hvoru kyninu sá 

fréttamaður er, það sé tilfallandi eftir dögum hver er laus. ,,Mér finnst það ekki 

gerast beint en óbeint. Fréttastjórar og vaktstjórar eru stundum seinni til þess að 

treysta nýjum kvenfréttamönnum fyrir hvaða verkefni sem er og þær eru vanalega 

aðeins lengur að sanna sig þegar þær koma nýjar heldur en karlarnir,“ sagði Sara.  

 

Rannsakandi ræddi því næst um rannsóknina, tilgang hennar og niðurstöður og þá 

voru viðmælendur spurðir hvort þessar niðurstöður kæmu þeim á óvart á einhvern 

hátt. Svörin stóðu ekki á sér en flestar svöruðu því til að niðurstöðurnar komi ekki á 

óvart. Tvær sögðu að talan væri aðeins hærri en þær bjuggust við, ein hafði lítið 

pælt í þessu og sú síðasta sagði að hlutfallið væri kannski aðeins lægra en hún 

héldi. Sara sagði að niðurstöðurnar kæmu sér ekkert á óvart, ,,það eru einfaldlega 

færri konur sem fara í skúbbið og þessar hörðu fréttir, fleiri konur eru að sérhæfa 

sig í sínum áhugamálum en hætta að reyna að sækjast eftir hörðu fréttunum. Það 

er enginn karlmaður sem mætir á morgunfund og segir: Heyrðu ég er hér með 

góða frétt um myndlistasýningu uppi í Gerðubergi. Það bara gerist ekki.“ Berglind 

vildi meina að þetta væri svo tilfallandi, fréttastofurnar séu smáar og á RÚV séu 

margar konur jafnt í þessu á við karlana og hún benti á að þar sé þingfréttakona.  

 

Hjá Stöð 2 hafa karlar mikið verið í þessum fréttum núna eins og fram kom; ,,þetta 

getur verið misjafnt stundum er mannekla og sem dæmi hafa nokkrar konur hjá 

okkur verið í þáttagerð í vetur og þá eru færri konur á vaktinni og auka fólk annars 

staðar af miðlinum komið að fréttatímanum sem hafa verið fleiri karlar. Það fer 

mikið eftir samsetningunni þennan mánuðinn á starfsmönnum.“ Þær vildu því 

meina að samsetningin gæti verið misjöfn milli mánaða en að hluta eru líka viss 

þolmörk sem konur komast sjaldan yfir.  

 

,,Ég upplifi ekki að það sé misrétti á vinnustaðnum en svo heyrir maður tölur sem 

þessar og þá kemur í ljós að það er eitthvað slíkt,“ segir Helga aðspurð um 
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jafnréttisviðhorf á sínum vinnustað. Það var samhugur milli kvennanna þegar þær 

sögðu að á yfirborðinu væri ekki misrétti heldur væri það óbeint. ,,Stefnan á 

fréttastofunni er að allir fá að gera þær hugmyndir sem þær vilja, við því yrðu 

engin mótmæli það er frekar áhugasvið kvenfréttamanna hvort þær hafa áhuga á 

að flytja allskonar fréttir eða ekki. Algengara er þá að konurnar hafi áhuga á 

léttum fréttum“, sagði Karen um ástæður misréttis á vinnustaðnum.  

 

Berglind vildi meina að staða kvenfólks inni á fréttastofunni væri alveg jöfn á við 

karlana og það að hafa fleiri karlvaktstjóra væri ekki endilega ávísun á betri stöðu. 

,,Hér í vetur hafa tvær konur að eigin vild fengið að vinna við þáttagerð, það hefur 

enginn fréttamaður fengið. Þær hafa fengið að fara út og sinna sínum hugarefnum 

fyrir framleiðsluna. Á hinn bóginn er engin kona í stjórnarstöðu hjá þessu 

fyrirtæki, og núna eru eingöngu karlar vaktstjórar. Það finnst mér ekki eðlilegt og 

það hefur reglulega verið þannig meðan ég hef unnið hér. Það hafa reglulega verið 

ráðnir inn ungir karlmenn og dubbaðir upp með einhvern stjórnartitil, menn sem 

ekkert endilega eru með betri reynslu en margar konur sem voru fyrir. Þetta finnst 

mér heldur ekki eðlilegt. Þannig að formlegur framgangur í titlatogi hefur ekki 

verið að ýja að jafnrétti,“ sagði Berglind um hennar skoðun á jafnrétti á sínum 

vinnustað. 

 

Sara talaði um það sama, að á yfirborðinu eða þegar litið væri á tölurnar væri 

jafnréttið til fyrirmyndar miðað við hvernig það var áður fyrir sirka 10 árum. Þá 

sagði hún að mestmegnis hefðu verið karlar starfandi á miðlunum. ,,Enn og aftur 

segi ég að kannski er ákveðið fyrirfram að þær séu lengur að sanna sig og að 

hugsanlega séu þær ekkert færar í viss málefni. Fréttastjórarnir tala um það við 

verðum að reyna halda réttum kynjahlutföllum í fréttatímum og við gerum það 

bara ekki nærri nógu mikið“, sagði hún og bætti við, ,,þetta er almennt að lagast. 

Fyrir nokkrum árum fór ég í samskonar viðtal hjá nema og drullaði þá yfir allt sem 

kallast jafnrétti á fjölmiðli en í dag hefur þetta skánað heilmikið.“ 

 

Að lokum var talað um fréttir síðustu mánaða um bága stöðu kvenna innan 

fjölmiðlanna og þá sérstaklega hversu fáar konur eru í áhrifastöðum. En líkt og 

áður kom fram hafa margar fræðakonur erlendis talið það helstan grundvöll fyrir 

bættu jafnrétti kvenna á fjölmiðlum að hafa þær í stjórnarstöðum.  ,,Á fundi 
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fjölmiðlakvenna var þetta málefni einmitt rætt,“ segir Karen, ,,en í fjölmiðlum er 

það mikið þannig að þar er mikil gauramenning. Á þessum fundi sagði Steinunn, 

fráfarandi aðstoðarritstjóri á Fréttablaðinu, að oft hefði hún komið til vinnu og þá 

hefðu fréttastjórinn og ritstjórinn verið búnir að hringjast á kvöldið áður og 

ákveða einhverja hluti sem hún vissi ekkert um. Hluti sem hefðu átt að koma fram á 

morgunfundi. Þessi menning er voða mikið hér,“ sagði Karen og bætti við, ,,ég sæi 

til dæmis aldrei fram á að ná neinni yfirmannsstöðu á þessum miðli.“ Allar voru 

þær á sama máli að staðan væri ömurleg eða eins og Helga orðaði það: ,,Maður 

verður ekki almennilega ánægður fyrr en staðan verður orðin jöfn í þessu líka.” 

Flestar þeirra bentu líka á að allar æðstu stöðurnar á fjölmiðlum í dag eru nær 

einvörðungu fylltar af karlmönnum. ,,Ég starfa hjá fyrirtæki þar sem nánast hver 

einasta manneskja með stjórnendatitil er karlmaður og klíkan velur sína líka. Þessi 

valdastrúktúr smitar út frá sér og karlar velja fremur karla heldur en konur í 

stjórnendastöður,“ sagði Berglind um stöðuna.  

 

Sara lýkti þessu við bifvélaverkstæði þar sem konur væru að troða sér inn á þeirra 

svæði. Hún hélt áfram og sagði: ,,Það þarf að fara að breyta menningunni, í 

fjölmiðlum er hann mjög karllægur, sem er fráhrindandi fyrir konur. Konur þurfa 

að hafa bein í nefinu til þess að geta hlustað á karlrembubrandara frá 

samstarfsfélögum sínum. Við konurnar hér berjumst alveg og látum þá alveg heyra 

það til baka. Við vorum svo lengi örfáar konur í fjölmiðlum, ef það lendir þannig 

að vera eina konan á vaktinni þá getur það verið mjög erfitt og við verðum voða 

mikið kaffærðar í þannig stöðum. Um leið og við erum tvær þá er það betra.“ 

Berglind sagði að umbætur á stöðunni í dag væru ekki miklar í sjónmáli en hafði 

þó þetta að segja um framtíðarhorfur: ,,Konur eru minna að taka frumkvæði og 

áhættu í stofnun fyrirtækja í dag og ég er nokkuð hrædd um að meðan það er 

ennþá þannig þá mun þessi staða ekki breytast meðan konur meðan halda ekki 

meira utan um peningamaskínuna en þær gera nú!“ 
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6 Niðurlag 
 

Niðurstöður könnunar og viðtala sýna að ekki er jafnt hlutfall milli karla og kvenna 

sem flytja fyrstu frétt í fréttatímum og að almenn kynjaslagsíða ríkir að einhverju 

leyti inn á fjölmiðlunum. Á tímabilinu 11. febrúar – 12. mars 2013 voru konur 

varla með 40% hlut á við karlana í báðum fréttatímum. Á fréttastofunum tveimur 

eru kvenfréttamenn færri en karlfréttamenn og hlutfall kvenna með fyrstu  frétt er í 

samræmi við það. Hafa ber í huga að tímabilið sem um ræðir er mánaðar úrtak og 

einnig var stutt í kosningar því er ekki víst að ávallt myndi fást sama útkoma og 

kom hér fram.  

 

Konurnar sem tekið var viðtal við reyndust allar segja það sama, að ekki ríkti beint 

misrétti á fréttastofunum, hinsvegar lýstu þær því sem óbeinu misrétti. Viðhorf 

karlanna á vinnustaðnum mætti lýsa í fáum orðum eins og gott orðtæki segir ,,líkur 

sækir líkan heim“. Með úrtaki sem þessu, fjórar konur, er ekki hægt að alhæfa að 

allar konur séu allar sammála því sem fram kom hér. En það gefur hinsvegar góða 

mynd af því hver staðan er í raun. Líkt og fyrri rannsóknir og rit hafa kveðið á um 

þá virðist rót vandans vera sú að konur eru einfaldlega of fáar í áhrifastöðum innan 

fjölmiðlanna. Það þarf því að skoða til hlítar hver er ástæða þess að konur fara ekki 

í þær stöður þar sem það virðist vera fjöldinn allur af reynslumiklum konum sem 

eru jafn hæfar til þessara stjórnunarstarfa og karlar.  

 

Fjöldi rannsókna hefur sýnt að hlutur kvenna á fjölmiðlum er rýr og niðurstöður 

hér benda til hins sama að konur eru ekki jafnar á við karla inni á fréttastofunum og 

koma ekki jafnt að fréttaflutningi. Það hlýtur að teljast mikið áhyggjuefni í 

samfélagi þar sem jafnréttisviðhorf hafa þróast jafn hratt og vel til hins betra og 

raun ber vitni. Það þarf því að leita annarra ráða innan fjölmiðlanna, meðan að 

karlar eru ennþá normið og eru ávallt hafðir í forgrunni innan fjölmiðlanna þá mun 

það bæði endurspegla starfshætti innan miðlanna og út frá sér til samfélagsins.  

Það virðist því þurfa að kafa eitthvað dýpra að rót vandans inn á miðlunum. 

Augljóst er að yfirmenn reyna að halda til haga réttum kynjahlutföllum innan 

veggja fréttastofunnar þar af leiðandi þarf að skoða vandann innan frá og fyrsta 

skrefið væri að auka hlut kvenna í áhrifastöðum inn á miðlunum. 
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Viðaukar  

 

5.1 Spurningalisti 

Eftirfarandi eru þær spurningar sem gengið var útfrá í viðtölunum við 

fréttakonurnar.  

Spurning 1: Hefur þú einhverja sérfræðimenntun í fjölmiðlun eða sambærilega 

menntun sem nýst hefur í starfi?  

 

Eins og áður kom fram eru konur orðnar í meirihluta háskólanemenda við íslenska 

háskóla, í samræmi við þá staðreynd var ákveðið að kanna hvort viðmælendur 

væru með háskólamenntun eður ei.  

 

Spurning 2: Hversu lengi hefur þú starfað í fjölmiðlum?  

 

Þessi spurning var höfð til að sjá starfslengd viðmælenda og hvort reynsla þeirra 

væri mikil eða lítil innan fjölmiðlanna.  

 

Spurning 3: Við val á umfjöllunarefni viltu frekar hafa fjölbreytni eða sérhæfir þú 

þig í vissum málaflokkum og velur þá frekar til umfjöllunar?  

 

Þessi spurning var notuð til að sjá hvort algengt sé að fréttamenn velji sér sérsvið 

eða hvort þeir haldi sig við fjölbreytnina sem fylgir starfi á fjölmiðlum.  

 

Spurning 4: Tekur þú eftir mun við úthlutun verkefna og frétta eftir því hvort 

fréttastjóri/vaktstjóri er karl eða kona?  

 

Þessi spurning átti að leiða í ljós hvort yfirmenn fylgi jafnréttisviðmiðum eða hvort 

einhverjar staðalmyndir eru til staðar innan veggja fréttastofunnar, að karlar séu 

hæfari til að fjalla um vissar fréttir.  

 

Spurning 5: Tekur þú eftir því að fréttamennirnir séu oftar að fá að fjalla um 

svokallaðar ,,harðar“ fréttir heldur en fréttakonurnar?  
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Hér átti einfaldlega að kanna hvort karlfréttamenn fái oftar úthlutað fréttum sem 

teljast ,,harðar“ fréttir eins og stjórnmálafréttir heldur en kvenfréttamenn. Eða hvort 

sérstakir aðilar eru fengnir til að sjá að mestu um þær fréttir og þá hvort til þess er 

séð að jöfn kynjahlutföll séu á flutningi á þeim fréttum.  

 

Spurning 6: Er samkeppni að einhverju leyti um fyrstu fréttina?  

 

Fjölmiðlar þurfa að vinna mjög hratt á hverjum degi til að koma öllum fréttum í 

fréttatímann fyrir kvöldfréttir. Hér var því leitast við að sjá hvort samkeppni sé 

mikil um mikilvægustu fréttirnar. 

 

Spurning 7: Finnst þér karlkyns samstarfsmenn þínir oftar fá fyrstu fréttina heldur 

en fréttakonurnar? 

 

Enn er verið að spyrja hvort jafnrétti gildi ekki fyrir bæði kynin varðandi almenn 

vinnubrögð og ákvarðanir á fjölmiðlinum.  

 

Spurning 8: Komu þessar niðurstöður þér á óvart að einhverju leyti?  

 

Á undan þessari spurningu voru útskýrð fyrir viðmælendum gróf drög 

ritgerðarinnar og niðurstöður rannsóknarinnar sem framkvæmd var vegna hennar. 

Viðmælendum var sagt frá tölfræðilegum niðurstöðum rannsóknarinnar, það er 

hvert hlutfall fréttakvenna var með fyrstu frétt á því tímabili sem um ræðir og rætt 

var gróflega hvernig efnisflokkar skiptust á milli kynjanna. Þar á eftir var spurt 

hvort þær niðurstöður kæmu á óvart eður ei.  

 

Spurning 9: Finnst þér ríkja almennt jafnrétti á vinnustað þínum?  

 

Hér var leitast við að fá svar hvernig staðan er almennt inni á vinnustað 

viðmælanda og hvort í heildina sé jafnrétti til staðar en einnig hvar séu veikleikar 

og hvort þær hafi skoðun á hvað sé hægt að gera til að bæta stöðuna.  
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Spurning 10: Umræðan í dag er mikið um bága stöðu fjölmiðlakvenna í 

áhrifastöðum inni á fjölmiðlunum, hvað finnst þér um þá bágu stöðu sem blasir við 

að konur hafa nær aldrei verið í áhrifastöðum innan fjölmiðla hér á landi? 

 

Síðustu tvo mánuði hafa miklar breytingar orðið á mannauði innan 365 miðla og þá 

sérstaklega á Fréttablaðinu. Allt hófst þetta með gagnrýninni grein Magnúsar 

Halldórssonar, viðskiptablaðamanns á vísir.is og Stöð 2, þar sem hann gagnrýndi 

eignarhald miðilsins og afskiptasemi eigenda að miðlunum (vísir.is, 2013). Þar 

talar hann um Jón Ásgeir Jóhannesson, en hann og kona hans eru stærstu eigendur 

365 miðla, en eiginkona hans er skráð sem eigandi á pappírum. Hann hefur verið 

gagnrýndur fyrir afskipti sín af miðlinum og þeim hagsmunaárekstrum sem þar 

verða. Grein Magnúsar vakti auðsjáanlega mikla athygli og þar að auki tók ritstjóri 

Fréttablaðsins undir skrif hans (DV.is, 2013a). Eftirmálar þessa stóðu ekki á sér og 

var ferlið mjög hratt og átti eftir að hafa í för með sér uppsagnir innan fyrirtækisins. 

Mikael Torfason var innan skamms ráðinn inn sem ritstjóri við hlið Ólafs 

Stephensen (mbl.is, 2013). Í kjölfarið lét Steinunn Stefánsdóttir af störfum sem 

aðstoðarritstjóri Fréttablaðsins, en hún tók fram að henni fannst eins og sér hefði 

verið ýtt til hliðar (eyjan.pressan.is, 2013). Ekki þarf að taka fram að hún var ein 

fárra kvenna í áhrifastöðu á fjölmiðli. Á eftir Steinunni hafa fylgt blaðamenn 

Fréttablaðsins og vísir.is þar á meðal báðir viðskiptablaðamennirnir,  þeir Magnús 

Halldórsson og Þórður Snær Júlíusson og á eftir þeim enn fleiri (DV.is, 2013b). 

Það var því leitað eftir skoðunum viðmælenda á þessum vinnubrögðum og þeirri 

staðreynd að konur hafa nær aldrei verið í áhrifastöðum á fjölmiðli.   

 


