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Formáli 

Leiðbeinandi minn, Ingi Rúnar, fær þakkir fyrir einstaklega góða handleiðslu og ótal 

góð ráð. Án hans hefði ritgerðin verið síðri en þeir vankantar sem þó eru á henni eru 

algjörlega á mína ábyrgð. Með meistaranámi mínu vann ég fulla vinnu en til að það væri 

mögulegt fékk ég mikinn stuðning frá vinnuveitendum mínum hjá Árvakri og eiga þeir 

þakkir skilið fyrir það.  

Síðast en ekki síst vil ég þakka viðmælendum mínum. Án þeirra væri ég ekki að rita 

þessi orð. Ég kann þeim miklar þakkir fyrir að veita mér innsýn inn í líf sitt og segja mér 

sögur sínar. Ég fékk hlutdeild í væntingum þeirra, óskum og draumum og því miður fékk 

ég líka að heyra um brostna drauma, vonbrigði og harðan heim fjölmiðlanna. Ég er 

óendanlega þakklát og auðmjúk fyrir þann trúnað. Ég vona að ég hafi gert þeim og 

sögum þeirra réttlætanleg skil á þeim síðum sem hér fara á eftir.  
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Útdráttur 

Það er eitthvað heillandi við blaðamennskuna og hún hefur löngum þótt vera 

áhugavert starf. Þrátt fyrir að blaðamenn séu almennt ánægðir í starfi eru hins vegar 

margir þeirra sem kjósa að hætta störfum og sérstaklega virðist það eiga við um konur, 

þrátt fyrir að meiri líkur séu á að þær hafi menntað sig í faginu.  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða aðstöðu blaðamanna á Íslandi, álag í starfi, 

starfsaldur, vinnustaðamenningu og kynjamismunun og þá með sérstakri áherslu á 

konur og af hverju þær virðast eiga styttri starfsaldur á fjölmiðlum en karlar. Til að skoða 

þetta voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar: 

1. Hvaða starfstengdu þættir móta helst að blaðamenn séu ánægðir í starfi? 

2. Hvers vegna eiga konur styttri starfsaldur á fjölmiðlum en karlar? 

3. Hvaða áhrif hefur starf blaðamannsins á samræmingu vinnu og einkalífs? 

Til að fá svör við þessum spurningum og fleirum var notuð eigindleg aðferðafræði. 

Tekin voru hálfopin viðtöl við tólf einstaklinga, karla og konur, sem starfa sem 

blaðamenn eða höfðu áður starfað sem blaðamenn. Notast var við snjóboltaúrtak við 

framkvæmd rannsóknarinnar. Auk þess var safnað saman upplýsingum um fjölda og 

kynjahlutfall útskrifaðra nema úr fjölmiðlafræði frá Háskóla Íslands og Háskóla 

Akureyrar sem og upplýsingum um fjölda blaðamanna og kynjahlutfall í 

Blaðamannafélagi Íslands. Að endingu fékkst tölfræði um fjölda blaðamanna, 

kynjahlutfall, aldur og starfsaldur frá fjórum íslenskum prent- og vefmiðlum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þeir blaðamenn sem rætt var við voru almennt 

mjög sáttir í störfum sínum. Þeim fannst starfið skemmtilegt, spennandi og fjölbreytt 

ásamt því að vera samfélagslega mikilvægt. Gallar starfsins voru hins vegar þeir að 

álagið var gríðarlega mikið, á köflum svo mikið að það ógnar heilsu einstaklinganna, og 

launin voru of lág. Þrátt fyrir gallana upplifðu blaðamenn starf sitt sem nokkurs konar 

lífsstíl sem fylgir þeim alltaf enda eru þeir alltaf vakandi fyrir fréttum. Að hluta til vegna 

þess að blaðamennskan verður nokkurs konar lífstíll viðurkenndu flestir viðmælendurnir 

að þeir ættu erfitt með að samræma vinnu og einkalíf og að þeir misstu reglulega af 

gæðastundum með vinum og fjölskyldu. Það virðist vera fórnarkostnaður sem margir 



 

6 

eru tilbúnir að sætta sig við enda upplifðu viðmælendurnir sem það væri í raun bara 

hluti af starfinu.  

Eins gefa niðurstöður rannsóknarinnar það til kynna að umhverfi fjölmiðlanna sé 

almennt erfitt og krefjandi, fyrir bæði konur og karla. Hins vegar er það enn erfiðara fyrir 

konur því ofan á þessa galla blaðamennskunnar þurfa konur frekar að berjast fyrir sinni 

stöðu á fjölmiðlum. Þær fá frekar mál sem njóta ekki virðingar og það þarf mikla baráttu 

til að þær fái „stóru málin“. Eins gátu margar konurnar nefnt eitt eða jafnvel tvö dæmi 

um kynjamismunun og í sumum tilvikum hafði það greinilega haft mikil áhrif á þær. 

Rannsóknir sýna að konur sjá ennþá um meirihluta barnauppeldis og heimilisstarfa og 

þegar því er bætt við baráttuna sem þær þurfa að heyja til að fá sanngjörn tækifæri í 

vinnunni skýrir það líklega hvers vegna margar þeirra velja að hætta í blaðamennsku. 
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Abstract 

There is something interesting about journalism and for a long time it has been 

considered an exciting job. Despite the fact that journalists in general are satisfied in 

their jobs a lot of them choose to quit, especially women even though more of them 

have an education in journalism. 

The goal of this research is to look at journalists in Iceland, job stress, corporate 

culture and sex discrimination, especially in regards to women journalists and why they 

seem to quit sooner then men. To dive deeper into these facts three questions were put 

forward: 

1. What job related aspects attribute to job satisfaction in journalism? 

2. Why do women quit journalism sooner then men? 

3. How does the job influence work-life balance? 

To answer these questions and more qualitative research was used. Twelve people  

were interviewed using open interviews and all the people, men and women, were 

working as journalists or had at one point worked as journalists. A snowball sample was 

used. The University of Iceland and University of Akureyri were also contacted to get 

the statistics and gender of students who had graduated with a journalist degree. The 

researcher also collected statistics about the members and gender of The Journalist 

Union of Iceland and statistics, gender, age and years on the job from journalists at four 

papers and news websites were collected.  

The conclusions show that the journalists in this research had high level of job 

satisfaction. They enjoyed their job, it was exciting, diverse and important to the 

community. But the job stress was also incredibly high, so high that at times it 

threatened the journalists health and the salary was too low. Despite those faults these 

journalists considered their jobs as a way of life and they were always, at work and in 

their leisure time, on the lookout for the next story. Because journalism becomes a way 

of life most of the journalists in this research admitted that they had difficulty reaching 

work-life balance and most of them had sacrificed quality time with friends and family 

because of their jobs. However that seemed to be a sacrifice they were willing to accept 

because it is all a part of the job they love. 
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It was also evident from the journalists stories that the corporate culture was harsh 

and a difficult environment, for both men and women. But it is even harder for women 

because on top of those faults mentioned above women really have to fight for their 

position in the newsroom. They get assigned news stories that less respect is attached 

to and have to fight for the „big stories“. All of the women had experienced sex 

discrimination at least once or twice and in some cases it had a lot of effect on them. 

Research show that women in general still spend more hours doing domestic 

housework and raising children then men do and to top having to fight for an equal 

chance at work maybe that explains why so many of them choose to quit journalism. 
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1 Inngangur 

Það er magnþrungin orka í loftinu og einhver óútskýrð spenna sem flæðir um allt. Við 

erum stödd á fjölmiðli og enginn fer varhluta af þessari einstöku tilfinningu. Eflaust er 

það hún sem gerir starfið svona heillandi. Um leið og eitthvað gerist í samfélaginu þá fer 

allt á flug á ritstjórninni, blóðið ólgar í líkamanum, adrenalínið fer á fullt og 

vinnustaðurinn iðar af lífi. Þegar litið er í kringum sig má hins vegar sjá mun fleiri karla 

en konur og það eru þeir sem hreyfa sig í takt við spennuþrungið andrúmsloftið, þeir 

sem hlaupa út eftir fréttinni og þeir sem stýra því sem birtist í blöðunum. Hvar eru 

konurnar? 

Kynjahlutfall blaðamanna sem og aldur þeirra verður alltaf mikilvægt málefni hjá 

fjölmiðlafyrirtækjum og samfélaginu í heild því það eru blaðamenn og yfirmenn á 

ritstjórnum sem ákveða hvað eru fréttir og hvað er borið á borð fyrir almenning. Þessar 

ákvarðanir, sem virðast svo léttvægar í amstri dagsins, eiga þátt í að móta 

samfélagsmynd okkar og hafa áhrif á sýn okkar á heiminn. Það ætti því að vera öllum í 

hag, og í raun forgangsatriði, að þær ákvarðanir séu teknar af eins fjölbreyttum hópi og 

hægt er.  Það hafa verið gerðar margar rannsóknir á hlutfalli þess hve oft konur og karlar 

birtast í fjölmiðlum og oft er fjallað um 30% regluna, að konur birtist í 30% tilfella. Að 

sama skapi sýna rannsóknir að konur eru gjarnan um 30% blaðamanna á ritstjórnum 

þrátt fyrir að vera í meirihluta þeirra sem útskrifast úr fjölmiðlanámi. Í meistararitgerð 

Sunnu Stefánsdóttur frá árinu 2013 kemur fram að konur séu í miklum minnihluta þeirra 

sem skrifa fréttir og staða kvenna á íslenskum dagblöðum sé almennt afar bágborin. 

Vissulega hefur konum fjölgað í blaðamennsku á síðustu 40 árum en enn vantar mikið 

upp á að þær séu eins áberandi á fjölmiðlum og karlar og sérstaklega er lítið um þær í 

ábyrgðarstöðum á fjölmiðlum. Til að mynda kemur fram í skýrslu nefndar um konur og 

fjölmiðla (2001), sem menntamálaráðherra skipaði, að fjölgun kvenna í blaða- og 

fréttamannastétt virðist ekki hafa skilað sér sem skildi í stjórnunarstöður á fjölmiðlum.  

Það er hægt að finna alls kyns rannsóknir, bæði erlendar og íslenskar, um 

birtingarmyndir kvenna í fjölmiðlum, áhrif fjölmiðla á konur og einhverjar rannsóknir um 

hlutfall kvenna á ritstjórnum fjölmiðla. Hins vegar hefur minna verið fjallað um 

starfsaldur kvenna í blaðamennsku og mögulegar ástæður þess að þær velja sér ekki 
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starf við fjölmiðla þrátt fyrir að hafa menntun til þess. Sérstaklega skortir íslenskar 

rannsóknir á þessu efni. Fræðingarnir Everbach og Flournoy (2007) tóku eigindleg viðtöl 

við 17 fyrrum blaðakonur í Bandaríkjunum í þeim tilgangi að skoða af hverju svona 

margar konur sem menntuðu sig í blaðamennsku hættu eftir nokkur ár í starfi. Margar 

þeirra sögðust kunna að meta blaðamennskuna sjálfa en vinnutíminn og kröfur 

vinnustaðarins hentuðu ekki þeirra lífsmynstri. Aðrir viðmælendur töluðu líka um að 

launin væru of lág, að launin endurspegluðu ekki vinnu þeirra og framlag og á þessum 

launum hefðu þær ekki efni á að lifa því lífi sem þær kysu. Til að fjölmiðlar geti sinnt 

hlutverki sínu til fulls er mikilvægt að átta sig á af hverju konur virðast ekki eiga framtíð í 

fjölmiðlum. Þessi rannsókn verður vonandi skref í þá átt.  

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða aðstöðu blaðamanna á Íslandi, álag í starfi, 

vinnustaðamenningu og kynjamismunun og þá með sérstakri áherslu á konur og af 

hverju þær virðast eiga styttri starfsaldur á fjölmiðlum en karlar.  

Til að skoða þetta voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar.  

1. Hvaða starfstengdu þættir móta helst að blaðamenn séu ánægðir í starfi? 

2. Hvers vegna eiga konur styttri starfsaldur á fjölmiðlum en karlar? 

3. Hvaða áhrif hefur starf blaðamannsins á samræmingu vinnu og einkalífs? 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Þetta rannsóknarverkefni er í þremur hlutum. Í fyrsta hlutanum er fræðileg umfjöllun 

um efnið og það sem því tengist. Helstu kaflarnir þar eru mannauðsstjórnun, jafnrétti, 

samræming vinnu og einkalífs, kulnun og álag í starfi og konur í fjölmiðlum. Í öðrum 

hluta ritgerðarinnar verður farið vel ofan í aðferðafræði rannsóknarinnar og fjallað um 

aðferð, viðmælendur, framkvæmd rannsóknarinnar sem og annmarka hennar. Að 

endingu verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar í niðurstöðukafla og þær settar í 

samhengi við fræðilega umfjöllun. Þar á eftir verður umræða um efni ritgerðarinnar og 

að endingu lokaorð þar sem helstu niðurstöður og uppgötvanir verða teknar saman.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir fræðilega hlutanum. Helstu 

kaflarnir eru mannauðsstjórnun, jafnrétti, samræming vinnu og einkalífs, kulnun og álag 

í starfi og konur í fjölmiðlum. 

2.1 Mannauðsstjórnun 

Mannauðsstjórnun er hluti af stjórnun skipulagsheilda og lýtur að vinnu starfsmanna 

og samskiptum þeirra innbyrðis. Mannauðsstjórnun snýst því um öflun umsækjenda, 

ráðningar, þjálfun, samskipti, þróun í vinnu, hópastarf, frammistöðu, umbun og margt 

fleira. Þrátt fyrir að þetta sé í grunninn það sem mannauðsstjórnun snýst um þá eru til 

margar mismunandi skilgreiningar á hugtakinu og engin ein skilgreining hefur verið 

ráðandi (Beardwell og Claydon, 2010). 

Ásamt mörgu öðru er mannauðsstjórnun einn lykillinn að velgengni fyrirtækja og 

stofnana, þar sem athyglinni er beint að fólkinu, vinnustaðnum og mannlegum 

samskiptum. Kröfur til starfsmanna eru sífellt að aukast og í nútíma vinnuumhverfi er 

sérhver launþegi sinn gæfusmiður. Ef starf á að endurspegla hæfni, færni og ábyrgð 

starfsmanna er mikilvægt fyrir starfsmenn að huga vel að menntun sinni og vera í 

stöðugri þróun. Starfsfólkið er grunnur að framúrskarandi starfi fyrirtækja, þess vegna er 

mikilvægt að virkja það og hvetja til dáða (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Eiríkur 

Hilmarsson, 2009).  

2.1.1 Laun starfsmanna 

Laun skipa gjarnan veigamikinn sess í umræðum um stjórnun og skipulag vinnustaða 

enda er launakostnaður einn af stærri kostnaðarliðum fyrirtækja. Mikilvægur hluti 

mannauðsstefnu hvers fyrirtækis er launastefnan en í henni felst skipulag launamála, 

hlunnindi sem boðið er upp á og hvaða aðferðum er beitt til að taka ákvörðun um laun. 

Þegar launastefna er sett þarf að ákveða hvort miða eigi við starfið sjálft eða þann 

einstakling sem vinnur starfið en í seinni tíð er meira orðið um að tekið sé mið af 

starfsmanninum sjálfum í stað starfsins.  

Gagnlegt getur verið að skoða afkomu fyrirtækja og hegðun einstaklinga innan 

fyrirtækis í efnahagslegu og félagslegu samhengi. Það sem hvetur starfsfólk áfram er 

ekki bara fjárhagsleg umbun heldur líka félagslegur samanburður. Rannsóknir hafa sýnt 
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að starfsmenn á lægri stigum í fyrirtækjum bera launin sín saman við starfsmenn sem 

eru á hærri stigum, til dæmis stjórnendur, og þetta getur leitt til þess að starfsmenn  

upplifi launakjör sín sem óréttlæti (Cowherd og Levine, 1992). 

Þannig er ýmislegt sem bendir til að óánægja með laun geti leitt til þess að 

starfsánægja minnkar, áhuginn til að sinna vinnunni minnkar, hvatning starfsmannsins 

minnkar auk þess sem frammistaða hans verður verri, veikindi aukast og meiri líkur eru 

á að starfsmaðurinn hætti. Að sama skapi hafa rannsóknir sýnt að ánægja með laun 

hefur jákvæð áhrif á starfsánægju og frammistöðu, fjarvistum úr vinnu fækkar auk þess 

sem minni líkur eru á að starfsmaðurinn hætti (Judge, Cable og Higgins, 2000). 

2.1.2 Hvatning og ánægja í starfi 

Segja má að starfshvatning sé nokkurs konar öflugt afl sem á upptök sín innra með og 

fyrir utan einstaklinginn og hrindir af stað vinnutengdri hegðun og ákvarðar form 

vinnunnar, stefnuna, ákafann og tímalengd. Hvatningin er því sálfræðilegt ferli og 

afleiðing víxlverkunar á milli einstaklings og umhverfis. Starfshvatning hefur verið 

rannsökuð mjög ítarlega síðustu fjörtíu ár og skipta má þeim rannsóknum í nokkra hópa 

eftir því hvað talið er að hvetji fólk helst. Margar rannsóknir hafa snúist um 

einstaklingsmun og að eiginleikar einstaklings hafi mikið um hvatningu hans að segja. Til 

að mynda sýna margar rannsóknir að eiginleikar segja fyrir um og/eða hafa áhrif á 

atvinnuleit og val á atvinnu sem og frammistöðu í starfi og starfsánægju. Þetta eru þá 

eiginleikar á við úthverfu, samviskusemi, sjálfs-skoðun og markmiðasækni (Latham og 

Pinder, 2005). 

Starfsánægja og hvatning í starfi tengist að mörgu leyti en starfsánægja er byggð upp 

af þeim tilfinningum og viðhorfum sem einstaklingur hefur til sinnar eigin vinnu (Riggio, 

2008). Hins vegar er starfsánægja ekki mælikvarði á það hversu mikið einstaklingur 

vinnur eða hversu vel hann leysir verkið af hendi heldur hvernig honum líkar það sem 

hann er að gera. Þannig er starfsánægja í raun viðhorf og tilfinningar sem einstaklingar 

finna gagnvart starfinu sjálfu (Fulmer, Gerhart og Scott, 2003). Þeir lykilþættir sem hafa 

áhrif á starfsánægju eru persónuleiki, gildi, félagsleg áhrif og vinnuumhverfi. 

Abraham Maslow (1943) kom með þá hugmynd að allt mannfólk hafi ákveðnar 

grunnþarfir og þessar þarfir eru látnar í ljós yfir æviskeið einstaklings sem nokkurs konar 

innri hvati. Þarfakenning þessi er oft sett í þríhyrning eftir mikilvægi og þegar tiltekinni 
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þörf hefur verið fullnægt þá dvínar mikilvægi hennar og næsta þörf fyrir ofan er virkjuð. 

Helsta og neðsta þörfin sem Maslow talar um er líkamleg þörf, til að mynda þörf okkar 

fyrir svefn, mat og vatn. Næsta þörf er öryggisþörf sem vísar í þörf einstaklings til að 

vera í öruggu umhverfi þar sem engar hættur eru. Þá kemur að kærleiknum en allir 

einstaklingar hafa ákveðna þörf fyrir að vera viðurkenndir af öðrum, að vera hluti af hóp 

og eiga félagsleg samskipti. Virðing sjálfs og annarra er þörf sem snýst um 

viðurkenningu, einstaklingar vilja njóta virðingar fyrir hæfni sína og afrek. Að endingu er 

það sjálfsbirting en einstaklingar hafa þörf fyrir að þróa hæfileika sína til fullnustu. 

Hverri af þessum fimm þörfum sem fjallað er hér um er hægt að fullnægja utan 

vinnunnar og í vinnunni (Maslow, 1943). Hins vegar er það svo að fáir myndu í raun 

fullnægja sjálfsbirtingarþörfinni algjörlega heldur myndu þeir alltaf leita leiða til að vaxa 

og þróast (Landy og Conte, 2010). 

Um það leyti sem kenning Maslow varð vel þekkt kom B.F. Skinner með kenningu 

sem hafði mikil áhrif á starfshvatningu og hún hefur sömuleiðis verið notuð í kennslu. 

Hann kom með þá tilgátu að lærdómur stafi af tengslunum á milli hegðunar og 

umbunar. Jákvæð efling verður því þegar einhver umbun kemur í kjölfarið á ákveðinni 

hegðun og það eykur líkurnar á að sú hegðun verði endurtekin. Umbun sem getur á 

jákvæðan hátt eflt starfsmann er því allt frá hrósi, viðurkenningu og auknum 

starfsmöguleikum til launa, bónusa og hlunninda. Besta leiðin til að stuðla að jákvæðri 

eflingu er að átta sig á hvaða umbun myndi henta viðkomandi starfsmanni best, þar sem 

það getur verið mjög einstaklingsbundið (Skinner, 1954). 

Sanngirniskenning Adams segir til um að fólk í félagslegum samskiptum trúir að 

umbun eigi að vera veitt eftir einstaklingsbundnu framlagi. Einstaklingar meta það hvort 

samband þeirra við fyrirtækið er sanngjarnt með því að bera saman framlag, vinnu, 

hæfileika og launin við samanburðarhóp sem viðkomandi einstaklingi finnst 

sambærilegur. Þegar einstaklingur telur að sín laun séu sambærileg við 

samanburðarhópinn þá upplifir hann það sem sanngirni en ef ekki þá upplifir hann það 

sem ósanngirni. Álagið sem myndast við að upplifa slíka ósanngirni er hægt að leysa á 

þrenna vegu: Í fyrsta lagi getur viðkomandi metið framlag sitt eða samanburðarhópsins 

á annan hátt. Í öðru lagi getur viðkomandi annað hvort unnið minna eða krafist 
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launahækkunar. Í þriðja lagi getur viðkomandi hætt hjá fyrirtækinu (Cowherd og Levine, 

1992). 

Frederick Herzberg var sennilega með þeim fyrstu sem fjallaði um hvernig starfið 

sjálft væri stór þáttur í starfshvatningu en hans hugsun var sú að ef starfsmenn eigi að 

sinna vinnu sinni vel þá þurfi þeir að fá góða vinnu til að sinna. Ef starf er í eðli sínu 

krefjandi og veitir tækifæri til viðurkenningar og eflingar þá hefur það mikil áhrif á 

starfshvatningu einstaklings. Herzberg kom því með tveggja þátta hvatningarkenningu 

þar sem hann rannsakaði viðhorf fólks til starfa sinna en hann taldi að tilfinningar 

starfsmanns gagnvart ákveðnum þáttum í starfi hans skipti miklu máli í hvatningu og þar 

af leiðandi starfsánægju. Þessir tveir þættir sem Herzberg fjallar um í kenningu sinni eru 

svokallaðir hvatningarþættir og viðhaldsþættir og þá má sjá á mynd 1 (Herzberg, 

Mausner og Snyderman, 1993). 
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Mynd 1. Hvatningarkenning Herzberg 

    Hvatningarþættir og viðhaldsþættir Herzbergs geta allir leitt til aukinnar starfsánægju. 

Viðhaldsþættirnir veita ekki beina starfsánægju en með því að hlúa að þeim er hægt að 

koma í veg fyrir að starfsmenn upplifi sig óánægða í starfi. Hvatningarþættirnir teljast til 

innri hvatningar og eru þeir þættir sem hafa bein áhrif á ánægju starfsmanns en 

viðhaldsþættirnir teljast til ytri hvatningar og hafa þannig ekki bein áhrif á starfsánægju 

(Herzberg, Mausner og Snyderman, 1993). 

Einkenni starfsins sem og eðli þess hafa líka áhrif á starfsánægju og þannig telja 

Hackman og Oldham (1980) að mikilvæg forsenda starfsánægju sé að starfið henti 
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starfsmönnum og að ekki myndist misræmi þar á milli. Þannig er starf sem hæfir vel 

þörfum starfsmanna líklegt til að veita þeim ánægju og tilfinningaleg viðhorf 

starfsmanna eru þannig samofin frammistöðu þeirra. Hvatning í starfi veltur þannig meir 

á hönnun starfa og stjórnun þess en á ólíkum persónubundnum einkennum 

starfsmanna. Störf þurfa því að fela í sér starfsþætti sem virka hvetjandi á starfsmanninn 

og hafa jákvæð áhrif á hann. Innri hvatning starfsmanna myndast þannig við ákveðnar 

sálfræðilegar aðstæður og til að öðlast hvatningu þarf starfið að uppfylla þrjár 

mikilvægar þarfir. Í fyrsta lagi þarf starfið að þjóna einhverjum tilgangi fyrir 

starfsmanninn. Í öðru lagi þarf starfsmaðurinn að finna til ábyrgðar í starfi og í þriðja lagi 

þarf starfsmaðurinn að fá endurgjöf á eigin frammistöðu (Hackman og Oldham, 1980).  

Starfseinkennaþættirnir hafa áhrif á það hvort starfsmenn upplifa mikla innri 

hvatningu en mikilvægt er að hvert starf innihaldi  alla þættina sem fjallað var um hér að 

ofan til að starfsmaður upplifi ekki sálrænan skort. Hins vegar má ekki gleyma því að 

þarfir og væntingar einstaklinga eru ólíkar sem gerir þetta líkan enn flóknara. 

Sálfræðilegar þarfir fólks gegna veigamiklu hlutverki í að ákvarða hvort starfsmenn nýta 

alla þá þætti hvatningar sem starfið hefur upp á að bjóða (Hackman og Oldham, 1980). 

Fræðimenn hafa hins vegar gagnrýnt aðferðafræðilegan og kenningarlegan vanda sem 

birtist í kenningum Hackman og Oldham. Orsakasamhengi kenningarinnar hefur þannig 

verið gagnrýnt, hvort starfið virkar hvetjandi á starfsmenn eða hvort ánægðir 

starfsmenn meti starf sitt sem örvandi og hvetjandi (Furnham, 2006).  

Undanfarna áratugi hafa verið gerðar margvíslegar rannsóknir til að komast að því 

hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á hvatningu sem og starfsánægju. Þessum 

rannsóknum má í raun skipta í tvær stefnur. Fyrst ber að nefna þær kenningar sem 

nálgast starfsánægju út frá ákveðnum þörfum sem þarf að uppfylla og þar er lögð 

áhersla á það vitræna ferli sem leiðir til starfsánægju. Þessi nálgun gerir ráð fyrir því að 

allir séu með svipaðar þarfir og þá er hægt að lýsa þeim persónueinkennum sem þurfa 

að vera til staðar í tilteknu starfi. Þetta eru kenningar eins og þarfaþríhyrningur Maslow 

og hvatakenning Herzberg og félaga. Svo má nefna kenningar sem leggja engar áherslur 

á þarfir en enn frekari áherslu á það vitræna ferli sem gerir fólk óánægt í vinnu, til 

dæmis kenningar eins og tilætlunarkenning Vroom og sanngirniskenning Adams. 

Núorðið benda fræðimenn í sífellt meira mæli á það að þessar stefnur sé 
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samrýmanlegar og því best að nota þær báðar til að ákvarða hvaða þættir hafi áhrif á 

starfsánægju (Abdulla, Djebarni og Mellahi, 2011). 

Rannsakendur sem nýta báðar stefnur hafa tekið saman fjölmarga þætti sem eiga að 

hafa áhrif á starfsánægju en þessa þætti má helst flokka í tvo hópa; lýðfræðilega þætti 

sem einblína á persónulega eiginleika eins og kyn og aldur og svo umhverfisþætti sem 

snúa að vinnunni sjálfri, til dæmis laun, stöðuhækkun og stjórnun. Lýðfræðilegir þættir 

eru þá þættir sem einkenna einstakling áður en hann kemur til vinnu og því má álykta að 

í fyrirtækjum starfi starfsfólk sem sé lýðfræðilega ólíkt hvort öðru. Í þessum rannsóknum 

hefur líka verið einblínt á að skoða þætti sem tengjast vinnuumhverfinu og hvernig sé 

hægt að nýta þá til að hvetja starfsmenn áfram sem á móti hefur jákvæð áhrif á 

starfsánægju. Rannsakendur hafa í gegnum árin tekið saman nokkra umhverfisþætti 

sem taldir eru hafa mikil áhrif á starfsánægju og þeirra á meðal eru laun, ánægja með 

samstarfsmenn, möguleiki á stöðuhækkunum og sanngirni í umbunakerfum. Nýjustu 

rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að umhverfisþættir spái betur fyrir um 

starfsánægju heldur en lýðfræðilegir þættir en engu að síður geta lýðfræðilegir þættir 

spáð fyrir um starfsánægju (Abdulla, Djebarni og Mellahi, 2011). 

2.1.3 Vinnustaðamenning 

Vinnustaðamenning er mynstur undirliggjandi hugmynda sem er þróað og fundið upp 

af hópi sem kemur til móts við vandamál sem steðja að honum frá bæði ytri og innri 

aðstæðum. Þegar því hefur verið náð er nýjum meðlimum skipulagsheildarinnar kennt 

að það er rétt leið til að skilja, hugsa og upplifa í þeim aðstæðum sem þau vandamál 

koma upp. Eðli menningar í fyrirtækjum liggur í almennum undirliggjandi forsendum á 

vinnustaðnum og einungis með því að skilja þær forsendur er hægt að skilja menningu 

fyrirtækis. Ákveðnar hugmyndir og gildi eru þannig staðfestar með sameiginlegri 

félagslegri reynslu hópsins eða vinnufélaganna í þessu tilfelli. Meðlimir hópsins styrkja 

og efla hugmyndir og gildi hvers annars og smám saman eru þessar hugmyndir og gildi 

tekið sem gefnum hlut. Þeir sem sætta sig ekki við þessar hugmyndir og gildi geta átt á 

hættu að vera hent út úr hópnum (Schein, 2010). 

Vinnustaðamenning er þannig byggð upp af þáttum eins og gildum, trú, viðhorfum, 

skynjun, samskiptamynstri og hegðun og er þannig í raun afurð samfélagsins sem við 

erum í. Nokkurs konar óáþreifanlegt afl sem knýr skipulagsheildina áfram. Þannig virkar 
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vinnustaðamenning líka sem stjórntæki sem viðurkennir ákveðna æskilega hegðun og 

segir til um hvers konar hegðun er óæskileg. Þá hefur vinnustaðamenningu stundum 

verið líkt við ísjaka  þar sem hin sýnilegu tákn menningarinnar sem birtast öllum eru 

toppurinn á ísjakanum og byggjast á hegðun, talsmáta, reglum, markmiðum og 

vinnuaðstæðum skipulagsheildarinnar. Sá hluti ísjakans sem kannski ber að huga 

sérstaklega að er þá hinn óáþreifanlegi hluti hans, hlutinn sem sést ekki og er byggður 

upp af viðhorfi, væntingum, trú, skoðunum, gildum, tilfinningum og samskiptamynstri 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Þórhallur Örn Guðlaugsson og Ester Rós Gústavsdóttir, 

2010). Að því leytinu til getur verið gríðarlega erfitt að breyta menningu því almennt 

leita hópar og einstaklingar eftir stöðugleika. Það er því auðveldara að flokka nýjar 

upplýsingar með afneitun, rökfærslu og öðrum björgunarviðbrögðum en að breyta 

grunnforsendunum. Það er bæði erfitt, tímafrekt og veldur miklum kvíða hjá meðlimum 

hópsins (Schein, 2010). 

Þar sem stór hluti menningar í fyrirtækjum er óáþreifanleg er erfitt að segja til um 

áhrif hennar en ljóst er að þau eru mikil og oft ógreinileg. Til að mynda getur 

kynjasamsetning á vinnustað, hlutfall kvenna og karla, sagt til um hve líklegt sé að 

kynjamismunun muni eiga sér stað á vinnustaðnum. Vísbendingar þess má greina í því 

hvort menningin ýti undir samkeppni eða ógn og eins hvort ákveðnar táknmyndir í 

menningunni sé hætt við að verða auðveldlega skotmark fyrir misnotkun og fjandskap. Í 

rannsókn Stainback, Ratliff og Roscigno (2011) kom í ljós að konur eru meira en tvisvar 

sinnum líklegri til að tilkynna um kynjamismunun sem þær upplifðu en karlar og eins er 

það kyn sem er ráðandi á vinnustaðnum miklu ólíklegra að tilkynna kynjamismunun. Það 

eru fleiri áhugaverðar rannsóknir til um vinnustaði þar sem annað kynið er í meirihluta 

og til dæmis skoðuðu Bodil og Hallberg (2002) viðhorf kvenna á vinnustöðum þar sem 

karlmenn voru í meirihluta. Í ljós kom að til að viðhalda heilbrigðri sjálfsímynd fannst 

konunum sem þær þyrftu að styðja við þá staðla sem fyrir voru á vinnustaðnum. Þrátt 

fyrir að þær gerðu það fannst konunum sem hæfni þeirra væri oft dregin í efa og að þær 

þyrftu sjálfar að átta sig á menningunni á vinnustaðnum.  

2.1.3.1 Menning á fréttastofum 

Fræðingarnir Byerly og Ross (2006) halda því fram að fréttastofan sé valdsvið karla og 

afleiðingar þess fyrir þær konur sem kjósa að starfa þar sé að þróa aðferðir sem fela 
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annað hvort í sér að sigra strákana í þeirra leik eða að þróa aðrar leiðir til að stunda 

fjölmiðlun. Hinu síðara er þannig oft náð fram með því að starfa með öðrum 

blaðamönnum sem einhverra hluta vegna eru ekki heldur í klíkunni, til að mynda 

samkynhneigðir blaðamenn, litaðir blaðamenn og svo framvegis. Hvernig konur takast á 

við hina hefðbundnu menningu á fréttastofunni fari svo eftir alls kyns persónulegum, 

faglegum og utanaðkomandi þáttum en til að mynda geti þær orðið einn af strákunum 

sem felur það í sér að þær tileinki sér karlmannlegri stíl, gildi og hegðun sem 

blaðamenn. Að sama skapi geti þær dregið sig í hlé og kosið að starfa í lausamennsku í 

stað þess að halda áfram að berjast á vígvelli fréttastofunnar. Hins vegar sé ljóst að þótt 

fræðimenn álykti að konur sem hætti á fréttastofum séu að draga sig í hlé þá líti margar 

konurnar þannig á að þessi ákvörðun sýni ákveðni og gefi þeim aukið vald enda upplifi 

þær þetta sem frelsandi og spennandi breytingu (Byerly og Ross, 2006). 

Byerly og Ross voru þó ekki þær einu með þessar hugmyndir því Purvanova og Muros 

(2010) komust að svipaðri niðurstöðu. Konur sem starfa í umhverfi sem telst karllægt 

geta upplifað sig í klemmu, að þær þurfi annað hvort að haga sér í samræmi við starfið 

og þá svipað og karlmaður og fái þá gagnrýni fyrir að vera ekki nægilega kvenlegar eða 

að haga sér í samræmi við sitt kynhlutverk og fái gagnrýni á að vera of kvenlegar. Þetta 

ósamræmi á milli kynhlutverksins og kröfur starfsins geta valdið auknu álagi hjá konum í 

þessari stöðu. Að sama skapi er ekki víst að konum í karllægu starfsumhverfi sé gert 

kleift að ná eins langt og karlar en það er þá hluti af kynjamismunun og inn í það tengist 

launamismunurinn en þetta tvennt getur valdið enn meiri gremju og álagi hjá konum. 

Ástralski fræðimaðurinn North (2009) tók viðtal við sautján blaðamenn í Ástralíu og 

komst að þeirri niðurstöðu að sennilega væri hægt að finna rök fyrir því að karlar í 

blaðamennsku upplifðu ekki andann á fréttastofunni sem einhvers konar menningu, því 

í raun væru þeir menningin. Fréttastofan væri þeirra og þeir vernda gildin fyrir þeim sem 

myndu flokkast sem utanaðkomandi. Sumum þeirra sem eru utanaðkomandi er 

vissulega hleypt inn, en sjaldnast alveg að kjarnanum þar sem valdinu er beitt og jafnvel 

deilt á meðal karlanna. Að hluta til gerist þetta vegna þess að karlar sinna gjarnan 

þessum hlutverkum og hafa alltaf gert og þarafleiðandi er þetta normalíserað sem 

karlastarf og eins vegna þess að karlar halda áfram að framfylgja karllægri menningu á 

fréttastofum. Ein afleiðing þessa yfirráðs á fréttastofum er að ímyndin sé að yfirburðir 

karla yfir konum séu miklir og litið er á konur, og þær líta þannig á sig sjálfar, sem 
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utanaðkomandi. Þannig átta konur sig fljótt á að þær eru í umhverfi sem hafnar þeim á 

marga mismunandi vegu. 

Elmore (2007) tók viðtal við fimmtán konur sem höfðu starfað við blaðamennsku og 

komst að því að margar þeirra upplifðu að reynt var að útiloka konur á ritstjórnum og að 

menningin á ritstjórnum ýtti undir hörku þar sem skopast var að mýkri tilfinningum. Eins 

sögðu konurnar að ákvarðanir um fréttir væru teknar út frá kyni og að þær ákvarðanir 

væru litaðar af ímynd feðraveldisins. Hluti kvennanna sagði það ekki breyta neinu þótt 

yfirmaðurinn væri kona þar sem þær höguðu sér oftast nákvæmlega eins og karlar sem 

voru yfirmenn, rétt eins og þær tækju upp eiginleika karla, og ýttu áhyggjum kvennanna 

til hliðar. Hins vegar gerðu viðmælendurnir að sama skapi lítið úr þessum kynjamun og 

sögðu að ákvarðanir og fréttamat væri ekki endilega tengt kyni heldur frekar 

einstaklingnum þar sem allir blaðamenn væru ólíkir og tækju ólíkt á málum. Niðurstaða 

Elmore var engu að síður sú að undirliggjandi skilaboð í menningu ritstjórna væri að 

konur séu ekki eins hæfar eða færar um að sinna starfi blaðamannsins (Elmore, 2007). 

2.1.3.2 Húmor 

Húmor er mikilvægur hluti af menningu fyrirtækja og til að sannarlega skilja hegðun á 

vinnustöðum er nauðsynlegt að skoða húmor og afleiðingar hans. Þannig getur húmor 

verið notaður sem aðferð til að ráða við alls kyns aðstæður, hvort sem sú hegðun sé 

hluti af persónuleika einstaklings eða jafnvel hluti af menningu fyrirtækis. Rannsóknir 

hafa sýnt að húmor getur mildað þjáningu sem mögulega yrði vegna mikils álags og í 

heilbrigðiskerfinu hafa rannsóknir sýnt að húmor hafi jákvæð áhrif á velferð og ánægju 

sjúklinga (Avtgis og Taber, 2006). Hins vegar hafa fræðingarnir Martin, Puhlik-Doris, 

Larsen, Gray og Weir (2003) bent á að til eru tvenns konar gerðir af húmor, jákvæður 

húmor og neikvæður húmor. Jákvæður húmor samanstendur þá af bröndurum sem eru 

notaðir til að skemmta öðrum, til að auðvelda samskipti og almennir jákvæðir brandarar 

í aðstæðum sem valda stressi. Jákvæður húmor hefur jákvæð áhrif á líðan og ánægju 

einstaklings. Neikvæður húmor er árásargjarn húmor þar sem brandarar eru notaðir til 

að særa aðra, til dæmis með stríðni eða kaldhæðni og neikvæða og niðrandi brandara 

um eigin persónu til að skemmta öðrum. Neikvæði húmorinn hefur þar af leiðandi 

neikvæð áhrif á líðan einstaklings og getur þar með mögulega haft mjög skaðleg áhrif. 
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Nýjustu rannsóknir á húmor á vinnustöðum gefa til kynna að húmor er 

margbreytilegur og þar af leiðandi flókið fyrirbæri. Ljóst er að það er enginn ein tegund 

af húmor sem getur fangað margvíslegt eðli húmors sem og mismunandi 

birtingarmyndir, tegundir og afleiðingar húmors á vinnustöðum. Húmor getur, í ákveðnu 

samhengi, verið nytsamlegur og sameiningartákn en í öðrum aðstæðum verið hluti af 

átökum við ráðandi skipulag og grafið undan og truflað það skipulag með því að varpa 

ljósi á þversagnir, ósamræmi og rökleysu. Húmor fylgir ákveðin margræðni þannig að 

hægt er að nota hann sem bælingu til að framfylgja valdi en eins er hægt að nota hann 

til að gagnrýna, ögra og til að rífa niður. Umfram allt þá eru það aðstæðurnar sem skipta 

máli þegar kemur að húmor og helst aðstæðurnar sem segja til um hvort húmor er 

nýttur til niðurrifs, til að tengja fólk saman eða til að ögra valdhöfum (Westwood og 

Johnston, 2013).  

Í rannsókn Avtgis og Taber (2005) voru 52 blaðamenn á prentmiðlum skoðaðir og í 

ljós komu ákveðin áhugaverð tengsl á milli neikvæðs húmors og kulnunar. Húmor þar 

sem viðkomandi gerði niðrandi grín að sjálfum sér virtist tengjast örmögnun og kaldlyndi 

á meðan árásargjarn húmor tengdist álagi í vinnu og minni starfsánægju. Árásargjarn 

húmor beinist gjarnan að öðrum og er gagngert ætlað að særa og það virðast vera 

ákveðnar aðstæður sem ýta undir slíkan húmor, til að mynda álag. Því meira álag því 

meiri líkur á að einhver noti árásargjarnan húmor gagnvart samstarfsaðila sínum. Á 

þennan hátt tengist árásargjarn húmor hugtakinu kulnun (Avtgis og Taber, 2006).  

2.2 Jafnrétti 

Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla kemur fram að markmið 

laganna sé að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og að 

allir einstaklingar skuli eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika 

sína óháð kyni. Þeim markmiðum skal meðal annars ná með því að vinna gegn 

launamisrétti og annarri mismunun á grundvelli kyns á vinnumarkaði og eins með því að 

gera bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Þá er líka tekið 

fram að markmið laganna skal einnig nást með því 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). Þannig eru til að mynda 

uppi hugmyndir um að stjórnendur séu með mismunandi og misvísandi hugmyndir um 
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einkenni kvenna og karla og þannig geta staðalímyndir um konur haft skaðleg áhrif á 

feril þeirra (Heilman, 1997). 

Hærra menntunarstig kvenna hefur leitt til þess að atvinnuþátttaka þeirra hefur 

aukist og konur sem fara út á vinnumarkað eru gjarnan svipað menntaðar eða meira 

menntaðar en karlar sem fara út á vinnumarkað. Samt sem áður er atvinnuþátttaka 

þeirra enn töluvert lægri en atvinnuþátttaka karla. Í OECD-ríkjunum eru 14% færri konur 

en karlar með launaða vinnu (OECD, 2013). Íslenskur vinnumarkaður hefur hins vegar 

lengi haft þá sérstöðu að hlutfall kvenna á vinnumarkaði er með því hæsta sem gerist á 

Vesturlöndum en nærri áttunda hver kona er virk á vinnumarkaði hérlendis. Árið 2012 

unnu karlar að meðaltali níu klukkustundum lengur í hverri viku en konur. Karlmenn 

vinna að jafnaði 44 klukkustundir á viku en konur 35 klukkustundir (Velferðarráðuneytið, 

2013). 

Í október 2013 kom út skýrsla Alþjóðaefnahagsráðsins en þar kemur fram að jafnrétti 

kynjanna sé hvergi meira en á Íslandi og Ísland skipar því fyrsta sæti listans fimmta árið í 

röð. Úttektin nær til 136 ríkja en í henni var lagt mat á jafnrétti kynja í stjórnmálum, 

menntun, atvinnuþátttöku, efnahagslegum völdum og heilbrigði. Staða jafnréttis á 

vinnumarkaði skiptir miklu máli fyrir heildarniðurstöðu landsins en í ár skipar Ísland 22. 

sæti listans þegar kemur að atvinnuþátttöku og stöðu kvenna í efnahagslífinu. Í 

skýrslunni er þó sérstaklega bent á að íslenskur vinnumarkaður er mjög kynskiptur, 

munur er á atvinnutekjum karla og kvenna þar sem kynbundinn launamunur er enn 

vandamál og að jafnrétti hafi ekki verið náð þegar litið er til aðgengis kvenna að 

stjórnunarstöðum (Velferðarráðuneytið, 2013). 

Í rannsókn sem Gyða Margrét Pétursdóttir og Þorgerður Einarsdóttir (2007) gerðu 

um vinnumenningu, fjölskylduábyrgð og kynjatengsl innan vinnustaða 

Reykjavíkurborgar kom í ljós að fyrirvinnuhugtakið lifir góðu lífi hér á landi þrátt fyrir að 

atvinnuþátttaka kynjanna sé að verða jöfn. Konur standa skör lægra en karlar þegar 

kemur að mati starfa þeirra og launalegri umbun. Gyða og Þorgerður ganga meira að 

segja svo langt að kalla þær hálfdrættinga á vinnumarkaði þar sem laun þeirra eru lægri 

en karla. Konur séu því ekki jafnokar karla í launalegu tilliti sem styrki það fyrirkomulag 

að meginábyrgð á umönnun barna og viðhaldi heimilis sé á þeirra höndum. Sömuleiðis 

kom í ljós að möguleikar karla til sveigjanleika eru meiri en möguleikar kvenna til 

sveigjanleika þótt nýtingin sé ekki í takt við það.  
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Í skýrslu sem nefnd um konur og fjölmiðla gaf út árið 2001 kemur fram að áhrif 

kynferðis á líf okkar allra séu oft dulin og því er hætt við að þau séu vanmetin. Eins geti 

það staðið umræðunni um áhrif kynferðis fyrir þrifum hversu samlit þau eru viðteknum 

hefðum og viðhorfum. Mælingar leiði þannig í ljós að ákveðin tregða virðist hamla 

möguleikum kvenna til starfsframa. Þannig skipi konur 10% áhrifastaða á 

vinnumarkaðnum þrátt fyrir að gegna 42% allra stöðugilda. Þessari stöðu hafi verið líkt 

við glerþak sem skipti vinnumarkaðnum lárétt eftir kynferði (Menntamálaráðuneytið, 

2001).  

Hins vegar segja fræðikonurnar Eagly og Carli (2007) að hugtakið um glerþakið eigi 

ekki lengur við þar sem sú líking gefi til kynna harða og órjúfanlega hindrun en það sem 

hindri konur í að ná lengra sé meira gljúpur (permeable). Sú mismunun og fordómar 

sem hægja á og koma stundum í veg fyrir að konur nái frama hafa sannarlega ekki 

horfið, að sögn Eagly og Carli, en hugmyndin um hið ósveigjanlega glerþak hafi lifað of 

lengi. Þær vilja frekar líkja þessu við völundarhús sem skýri þær mismunandi áskoranir 

sem konur mæta á leið sinni til stjórnunarstarfa.  

2.3 Samræming vinnu og einkalífs 

Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla kemur fram að 

atvinnurekendur skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera konum og körlum kleift 

að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Meðal annars skulu þær 

ráðstafanir miða að því að auka sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma 

þannig að bæði sé tekið tillit til fjölskylduaðstæðna starfsmanna og þarfa atvinnulífsins 

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

Þótt að jafnrétti sé sífellt að aukast virðast konur ennþá bera þungann af 

heimilishaldinu þrátt fyrir aukna þátttöku á vinnumarkaði samkvæmt nýjustu skýrslu 

OECD (2013). Þar sem tíminn er dýrmæt og fágæt auðlind þá merkir það að konur hafa 

almennt minni tíma fyrir frístundir sem getur haft neikvæð áhrif á vellíðan. Í OECD-

ríkjum eyða konur 24,5 tímum að meðaltali á viku í launaða vinnu og 31,5 tímum að 

meðaltali í ólaunaða vinnu á viku. Karlar eyða að meðaltali 33,7 tímum á viku í launaða 

vinnu, sem er 30% meira en konur, og 21 tíma að meðaltali á viku í ólaunaða vinnu, sem 

er 50% minna en konur (OECD, 2013). 
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Vinnan getur truflað einkalífið á margan hátt og jafnvel langt umfram þann tíma sem 

vinnan tekur í frítímanum. Umfang þess hve mikið vinnan hefur áhrif á líkamlega og 

andlega heilsu er ákvarðandi um hæfni einstaklings til að sameina vinnu og einkalíf 

(OECD, 2013). Við erum í mörgum hlutverkum í lífi okkar; starfsmaður, yfirmaður, 

undirmaður, maki, foreldri, barn, systkini, vinur og samfélagsþegn svo einhver séu 

nefnd. Öllum þessum hlutverkum fylgja kröfur sem taka tíma, orku og skuldbindingu til 

að fullnægja. Þegar samanlagðar væntingar úr hlutverkum sem tengjast vinnu og öðrum 

hlutverkum í lífi okkar eru það miklar að þátttaka í einu hlutverki er örðugt vegna 

þátttöku í öðru hlutverki myndast árekstur þar á milli. Margir eiga erfitt með að ná 

jafnvægi á milli vinnu og einkalífs en þó ekki svo alvarlega að það myndi flokkast sem 

barátta, eins og það er hjá sumum (Higgins og Duxbury, 2005). 

Það þurfa allir að takast á við alls kyns streituvalda utan vinnu í sínu lífi en geta fólks 

til að takast á við álagsþætti er mismikil. Það sem veldur álagi hjá einum gerir það ekki 

endilega hjá öðrum og það ræðst af ýmsum þáttum, þar á meðal persónuleika, reynslu, 

aldri og kyni. Einn þeirra þátta sem hefur áhrif á hvernig einstaklingi gengur að 

samræma vinnu sína og einkalíf er hversu vongóður hann er. Það að vera vongóður 

endurspeglar þá trú að maður geti alltaf fundið leiðir að markmiðum sínum og hafi þá 

hvatningu sem þarf til að nota þær. Upplifun einstaklings á því hvernig þeim gengur að 

samræma vinnu sína og einkalíf er huglægt mat sem segir ekkert til um hversu mikið 

framlag þeirra er á hvorum staðnum um sig. Engu að síður er upplifun nátengd því 

hvernig einstaklingnum líður og þar með hverju hann nær að afkasta (Inga Hanna 

Guðmundsdóttir og Árelía Guðmundsdóttir, 2005). 

Fræðingarnar Higgins og Duxbury hafa, eftir að hafa rannsakað jafnvægi á milli vinnu 

og einkalífs í áratugi, fundið fimm helstu ástæður þess að fólk getur ekki náð jafnvægi á 

milli vinnu og einkalífs. Fyrstu ástæðuna segja Higgins og Duxbury vera niðurskurður en 

undanfarin ár hafi mikill niðurskurður hjá fyrirtækjum orðið til þess að starfsfólk vinni of 

mikið, hafi of mörg verkefni á sinni könnu og atvinnuöryggi sé lítið. Starfsfólk segi ekkert 

við auknu vinnuálagi því það óttast um störf sín. Afleiðingin er minni persónulegur tími 

sem eykur gjána á milli vinnu og heimilis. Aðra ástæðu segja Higgins og Duxbury vera 

vinnustaðamenningu en oft sé þannig menning í fyrirtækinu að erfitt sé að ná jafnvægi á 

milli vinnu og einkalífs. Til að mynda geti sú menning verið ráðandi að nauðsynlegt sé að 

vinna langan vinnudag til að ná árangri í starfinu eða að það séu peningarnir en ekki 



 

28 

fólkið sem skipti máli í fyrirtækinu og því skipti öllu að ná áætlunum (Higgins og 

Duxbury, 2005).  

Þá er sömuleiðis lýðfræðileg ástæða fyrir þessum algenga vanda þar sem samfélagið 

er stöðugt að breytast. Fyrir þrjátíu árum voru konurnar heima á meðan karlarnir unnu 

fyrir heimilinu en nú vinna báðir foreldrarnir úti og það er því minni tími fyrir 

barnauppeldi og heimilishald. Þótt konur séu farnar að deila fjárhagslegri ábyrgð á 

heimilinu með körlunum þá virðast karlar ekki deila ábyrgðinni á barnauppeldi og 

heimilishaldi í sama mæli. Fjórða ástæða þess að erfitt er að ná jafnvægi á milli einkalífs 

og vinnu er að lítið er um góða yfirmenn sem sýna skilning á aðstæðum og styðja 

starfsfólk sitt til að ná þessu jafnvægi. Starfsfólk sem er ekki með góða yfirmenn er 

líklegra til að vera undir álagi og er oftar fjarverandi úr vinnu. Rannsóknir hafa 

sömuleiðis sýnt að starfsmenn með skilningsríka og góða yfirmenn líta jákvæðari augum 

á fjölskyldustefnu fyrirtækis en starfsmenn með verri yfirmenn, þrátt fyrir að stefnan sé 

sú sama. Tæknin er fimmta ástæðan sem Higgins og Duxbury telja til en nú til dags notar 

starfsfólk tölvupóst til samskipta og krafan er að fólk lesi og svari tölvupóstum 

samstundis. Með nýjum og tæknilegum símum er þetta gjarnan gert utan vinnutíma og 

jafnvel í rúminu á kvöldin sem hjálpar ekki til við að ná jafnvægi á milli vinnu og einkalífs 

(Higgins og Duxbury, 2005).  

Yun, Kettinger og Lee (2012) staðfestu þennan grun með rannsókn sinni á 

snjallsímavæðingu og í ljós kom að með snjallsíma sem vinnutæki eykst sveigjanleikinn 

sem hefur þau áhrif að fólk upplifir eins og vinnan verði enn meiri, og jafnvel of mikil. 

Hins vegar hefur snjallsímanotkunin líka áhrif á framleiðni sem gerir það að verkum að 

vinnubyrðin minnkar. Þetta getur vitanlega haft veruleg áhrif á jafnvægi á milli vinnu og 

einkalífs því vinnuumhverfi starfsmanna breytist töluvert þar sem hægt er að sinna 

vinnunni að einhverju leyti allan sólarhringinn og á það við um blaðamenn sem og aðra. 

Með þessu er í raun búið að steypa saman vinnu og einkalífi á hátt sem hefur ekki 

þekkst áður. Margar rannsóknir hafa verið gerðar um notkun snjallsíma og tengsl á milli 

vinnu og einkalífs og niðurstöðurnar eru margvíslegar. Til að mynda sýna rannsóknir 

annars vegar að snjallsímavæðing vinnunnar eykur sveigjanleika og minnkar álag í vinnu 

auk þess að auka framleiðni en að sama skapi hafa rannsóknir sýnt að þessi sveigjanleiki 

gerir það að verkum að erfiðara er að ná jafnvægi á milli vinnu og einkalífs (Yun, 

Kettinger og Lee, 2012).  
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Það er mikilvægt að átta sig á að einstaklingarnir sjálfir hafa mikla stjórn á því hvort 

þeir nái jafnvægi á milli vinnu og einkalífs, samkvæmt rannsókn Jane Sturges (2012), en 

flestar rannsóknir á þessu sviði hafa frekar snúist um jafnvægi á milli vinnu og einkalífs 

frá sjónarhorni fyrirtækisins og hvernig mismunandi stefnur hafi áhrif á þennan 

veruleika. Það hefur sýnt sig að ungt menntað fólk hefur mikinn áhuga á að ná jafnvægi 

á milli vinnu og einkalífs en er í þeirri stöðu að það þarf að vinna mikið og óreglulegan 

vinnutíma til að byggja upp feril sinn. Það er ólíklegt að vinnuveitandinn hjálpi þeim til 

þess þannig að ef viðkomandi vill finna þetta jafnvægi þá þarf hann að finna sínar eigin 

leiðir til þess. Í rannsókn Sturges kom í ljós að einstaklingar skilgreina þetta jafnvægi á 

mjög misjafnan hátt og það var einungis ef þeir gátu ekki uppfyllt sínar væntingar um 

þetta jafnvægi sem þeim fannst sem þau upplifðu ekki jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. 

Sumum viðmælendunum fannst þeir til dæmis hafa mjög gott jafnvægi á milli vinnu og 

einkalífs þótt þeir ynnu fram eftir öll kvöld, svo framarlega sem helgarnar voru lausar. 

Rannsókn Sturges leiddi líka í ljós að fólk notar margvíslegar aðferðir til að ná jafnvægi á 

milli vinnu og einkalífs, hvort sem það er að aðlaga vinnutímann, fá færri verkefni eða 

vinna heiman frá sér (Sturges, 2012). 

Í rannsókn Ragnheiðar G. Eyjólfsdóttur (2013) á 635 einstaklingum kom í ljós að 

starfsfólki á íslenskum vinnumarkaði finnst almennt ekki erfitt að samræma atvinnu og 

fjölskyldulíf en spurningalistanum svaraði bæði fólk í dagvinnu og vaktavinnu sem og 

yfirmenn og almennir starfsmenn. Hins vegar mátti sjá að fólk í vaktavinnu átti eitthvað 

erfiðara með að samræma atvinnu og fjölskyldulíf. Mikill meirihluti þátttakenda í 

rannsókninni taldi að jafnvægi á milli vinnu og fjölskyldulífs væri gott. Þá voru 83% 

þátttakenda á því að þeim tækist mjög vel að standa undir þeim kröfum sem gerðar 

væru til þeirra í vinnu og heima. Niðurstöðurnar voru aðrar í rannsókn Kolbeins 

Stefánssonar (2008) en þar kom fram að á heildina litið virðast árekstrar vinnu og 

einkalífs vera með mesta móti á Íslandi í samanburði við aðrar vestrænar þjóðir en hann 

skoðaði gögn um fjölskyldulíf sem safnað var árið 2005 og bar það saman við 

sambærileg gögn frá öðrum löndum. Líkt og annars staðar virðist vinnan þrengja meira 

að heimilinu en heimilið að vinnunni. Eins má sjá að því meira sem vinnan þrengir að 

heimilishaldinu því meiri neikvæð áhrif hefur heimilishaldið á vinnu fólks. Í árekstrum 

heimilis og vinnu virðist það því frekar vera heimilið sem víkur en vinnan. Kannski ekki 

svo undarlegt í ljósi þess að Íslendingar verja að jafnaði löngum tíma á vinnustað sínum 
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og frekar litlum tíma til heimilisstarfa. En þrátt fyrir að Íslendingar verji löngum tíma í 

vinnunni er hátt hlutfall þeirra sem telur sig skorta tíma til að ljúka öllum verkefnum á 

vinnustað en hins vegar er hlutfall þeirra sem telja vinnuna vera streituvald í lægra lagi, 

samanborið við önnur lönd. Hins vegar gætu jákvæð viðhorf Íslendinga gagnvart vinnu 

haft eitthvað með þá útkomu að gera (Kolbeinn Stefánsson, 2008). 

2.3.1 Hver sinnir heimilinu? 

Eagly og Carli (2007) tala um að ábyrgð kvenna á heimilinu stuðli vissulega að því að 

þær hafa minni aðgang að völdum og stjórn í samfélaginu en karlar. Hins vegar taka 

karlar sífellt meiri þátt í barnauppeldi og heimilisstörfum og líklegt er að það aukist enn 

frekar á komandi árum. Þannig sýnir bandarísk rannsókn frá árinu 2005 að konur eyddu 

34 tímum á viku í heimilishald árið 1965 en sú tala var komin niður í 19 stundir árið 

2005. Á sama tíma jókst þátttaka karla í heimilishaldinu en þeir eyddu fimm stundum í 

viku í heimilishald árið 1965 en 11 stundum í heimilishald árið 2005. Verk giftra kvenna á 

heimilinu eru þessi hefðbundnu verk eins og eldamennska, þrif og þvottar á meðan giftir 

karlar virðast sjá um viðhald heimilisins og greiðslu reikninga. Það þarf því oftar að sinna 

verkefnum kvennanna og það er erfiðara að sleppa þeim og sá skortur á sveigjanleika 

eykur á byrði kvennanna (Eagly og Carli, 2007). 

Þrátt fyrir að feður í dag eyði mun meiri tíma en áður í að sinna börnum sínum eyða 

giftar konur engu að síður 2.1 klukkustundum í að sinna börnum á móti hverri 

klukkustund sem giftir karlar sinna börnum. Konur á vinnumarkaðnum þurfa því í meira 

mæli en karlar að glíma við þá áskorun að ná jafnvægi milli heimilis og vinnu. 

Sérstaklega í ljósi þess að breyting á viðhorfum gagnvart hlutverkum karla á heimilinu 

hefur breyst töluvert hraðar en hegðun þeirra og viðvera á heimilinu (Eagly og Carli, 

2007). Ein af niðurstöðum ítarlegra rannsókna Higgins og Duxbury á jafnvægi á milli 

vinnu og einkalífs leiddi í ljós að 26% kvenna í stjórnunar- eða sérfræðistöðum sögðust 

eiga færri börn vegna krafa frá vinnu og 15% karla tóku í sama streng. Um 42% 

menntaðra (professional) kvenna sögðust ekki enn hafa stofnað fjölskyldu vegna krafna 

úr vinnu og 30% karla sögðu það sama. Þessar niðurstöður gefa til kynna að margar 

konur í stjórnunar- og sérfræðistöðum telja að mæðrahlutverkið og frami á 

vinnumarkaði séu ekki samrýmanleg markmið (Higgins og Duxbury, 2005). 
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2.3.2 Samræming hjá blaðamönnum 

Í niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar Everbach (2009) á 26 kvenkyns og karlkyns 

blaðamönnum kom í ljós að konurnar taka ennþá mesta ábyrgð á barnauppeldinu þrátt 

fyrir að starfa undir miklu álagi og í starfi þar sem lítill frítími gefst. Eftir barneignir 

breyttu margar kvennanna um vinnutíma með því að minnka starfshlutfall, fara á vaktir 

þar sem minna er að gera eða þar sem vinnutíminn var reglulegri auk þess sem sumar 

fóru í lausamennsku. Einhverjar kvennanna sögðust berjast við að halda öllum boltum á 

lofti og að þær hefðu lítinn sem engan tíma þegar búið væri að sinna börnum og vinnu. 

Margar kvennanna sögðu að frami karla á vinnustaðnum væri mun hraðari þar sem þeir 

þyrftu ekki að sinna barnauppeldi í eins miklum mæli. Um helmingur kvenkyns 

blaðamannanna sagðist bera nær alla ábyrgð á barnauppeldi á heimilinu á meðan allir 

karlkyns blaðamennirnir sögðu að maki þeirra tæki nær alla ábyrgð á barnauppeldinu. 

Þá sögðu þeir að vinnan frekar en heimilið tæki megnið af tíma þeirra sem og orku. Hins 

vegar var ekki að finna merki þess í þessari rannsókn að konur hætti í blaðamennsku til 

að sinna heimilinu heldur biðja þær frekar yfirmenn og stjórnendur um leyfi til að aðlaga 

vinnu að fjölskyldu (Everbach, 2009). 

Í könnun á 75 konum og 64 körlum í blaðamennsku sem nefnd um konur og fjölmiðla 

lét gera fyrir sig var spurt um samræmingu vinnu og fjölskyldu en vaktavinnan sem fylgir 

fjölmiðlum hefur oft verið talin fara illa saman við fjölskyldulíf. Þriðjungur þeirra 

blaðakvenna sem voru mæður töldu foreldrahlutverkið og fjölmiðlastarfið fara frekar vel 

eða mjög vel saman. Meiri óánægja með samspil foreldrahlutverks og 

blaðamennskunnar virtist vera meðal kvenna sem unnu á dagblaði og sjónvarpi en 

kvenna sem unnu í útvarpi. Þær sem töldu vinnutímann slæman fyrir fjölskylduna 

nefndu óreglulegan vinnutíma og tilhneigingu til að taka vinnuna heim sem ástæðu. 

Langur og oft ófyrirsjáanlegur vinnudagur hefur þau áhrif að erfitt er að skipuleggja tíma 

með fjölskyldu og vaktaskipulag verður fólki fjötur um fót þegar huga þarf að gæslu 

barna (Menntamálaráðuneytið, 2001). 

2.4 Kulnun og álag í starfi 

Kulnun er svörun við langvinnu tilfinningalegu álagi þegar einstaklingur á í miklum 

samskiptum við annað fólk í starfi sínu. Að því leytinu til má flokka kulnun sem nokkurs 

konar álag tengt vinnu og það er svörun við stöðugu álagi á hverjum degi, en ekki 
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tilviljanakenndum krísum. Þær bjargir sem starfsmaður hefur á vinnustað sínum sem og 

þær hamlanir sem eru settar á hann í starfi sínu og markmiðin sem þarf að ná er að 

mestu ákvarðað af fyrirtækinu en ekki einstaklingnum. Samskiptin á milli fólks í starfinu, 

bæði starfsmanna á vinnustaðnum sem og annarra utanaðkomandi eru mótuð af 

uppbyggingu starfsins sem og af menningu vinnustaðarins og hefðinni þar. Að því 

leytinu til geta einkenni starfs annað hvort ýtt undir eða dregið úr andlegu álagi og eru 

þar með mikilvægur hluti af kulnun. Hvort sem álagið er andlegt eða líkamlegt þá er það 

of mikið fyrir einstakling til að takast á við (Maslach, 1982).  

En það eru ekki bara ytri þættir sem hafa áhrif á kulnun því innri þættir leika þar stórt 

hlutverk. Það sem einstaklingur leggur til aðstæðnanna er alveg jafn mikilvægt og 

aðstæðurnar sjálfar en hér er þá verið að vísa í einkenni einstaklings, eins og hvatningu, 

þarfir, gildi, sjálfsöryggi, persónulegur stíll og svo framvegis. Þegar kynin eru skoðuð þá 

upplifa konur frekar andlega örmögnun en karlar og að sama skapi er sú tilfinning 

ákafari. Karlar eru hins vegar líklegri til að aftengjast fólki og verða kaldlyndari gagnvart 

öðrum (Maslach, 1982). Þegar rannsóknir um kulnun eru skoðaðar eru margar 

mótsagnakenndar upplýsingar að finna og margar þessara rannsókna vilja meina að 

konur séu líklegri að verða fyrir kulnun en karlar. Fræðimennirnir Purvanova og Muros 

vildu kanna hvað væri rétt í þessum efnum og ákváðu að greina betur gögn úr 183 

rannsóknum. Niðurstöðurnar stríða gegn þeirri skoðun að konur séu líklegri til að upplifa 

kulnun en karlar en þess í stað kom í ljós að konur eru örlítið líklegri til að vera 

uppgefnar á meðan karlar draga sig í meira mæli í hlé og verða lokaðir (Purvanova og 

Muros, 2010). 

Rannsóknir Maslach (1982) hafa líka sýnt að það eru sterk tengsl á milli aldurs og 

kulnunar að því leyti að kulnun er mest þegar starfsmenn eru yngri en minni þegar 

starfsmenn eru eldri. Það virðist vera að þeir sem eldri eru séu stöðugri og þroskaðri, 

lífssýn þeirra er í meira jafnvægi og öfgar kulnunar eru því fjær þeim en yngra fólkinu. 

Það er önnur ástæða fyrir tengslum kulnunar og æsku en viðtöl Maslach leiddu í ljós að 

kulnun átti sér oft stað á fyrstu fimm árum í starfi. Ef það gerist þá gerist það snemma 

og oft er talað um tvö ár í því samhengi. Í mörgum tilfellum hættir viðkomandi alveg í 

starfsstéttinni og fær sér vinnu á öðru sviði (Maslach, 1982). 
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2.4.1 Álag og blaðamennska 

Í rannsókn Reinardy (2011) á 770 blaðamönnum með meðalaldurinn 41,6 ár og 

starfsreynslu sem var að meðaltali 17,8 ár kom í ljós að þeir eru að jafnaði frekar 

bölsýnir og að einhverju leyti frekar uppgefnir. Rúmlega helmingur blaðamannanna var 

giftur og tæplega helmingur þeirra átti börn. Eins kom í ljós að þeir blaðamenn sem voru 

yngri en 49 ára voru í meira mæli uppgefnir en þeir sem eldri voru. Reinardy skoðaði 

einnig hvort þeir blaðamenn sem töldu sig vera uppgefna hættu frekar í faginu en aðrir. 

Í ljós kom að þeir blaðamenn sem töldu að þeir myndu hætta í blaðamennsku töldu sig 

almennt vera uppgefnari en aðrir blaðamenn og eins sýndu þeir meiri merki um bölsýni. 

Þeir sem voru líklegri til að finna fyrir einkennum kulnunar voru því ungir blaðamenn. 

Hjá yngri blaðamönnum voru því bein tengsl á milli kulnunar og þess að skipta um 

starfsvettvang og 31% þeirra blaðamanna sem voru 34 ára og yngri sögðust ætla að 

hætta í fjölmiðlum innan fimm ára (Reinardy, 2011). 

Í rannsókn sinni um streitu og vinnuálag hjá íslenskum blaða- og fréttamönnum 

komst Baldvin Þór Bergsson (2008) að því að streita er mikil og útbreidd á meðal 

íslenskra blaða- og fréttamanna. Um 71% þeirra hefur fundið fyrir streitu vegna 

sífelldrar leitar að næstu frétt og rúmlega helmingi þeirra líður sem þeir séu í vinnu þótt 

þeir eigi að vera í fríi. Eins eru of mörg verkefni sem þurfi að sinna og of lítill tími til að 

leysa þau sem valdi enn meira álagi. Hins vegar telja blaða- og fréttamenn að streita sé 

eðlilegur hluti af því að starfa við fjölmiðla. Í rannsókninni var spurning um vinnutíma og 

í ljós kom að um 55% af þeim 173 sem svöruðu könnuninni unnu meira en 46 tíma í viku 

hverri og þar af voru 17% sem unnu 51-60 tíma á viku. Eins voru það 80% aðspurðra sem 

unnu vaktir sem voru lengri en níu tímar og til að mynda voru heil 4% sem unnu 13-16 

tíma vaktir. Þannig sögðu 76% aðspurðra að vaktavinnan í starfi blaðamanns hefði 

neikvæð áhrif á fjölskyldulífið, 74% sagði að vinnan hefði neikvæð áhrif á félagslíf og um 

27% sagði að vinnan hefði neikvæð áhrif á andlega heilsu. Þá sögðust 44% aðspurðra oft 

lenda í því að komast ekki úr vinnunni vegna álags og 37% sagðist lenda stundum í því. 

Þrátt fyrir þessar niðurstöður hér að ofan eru einungis 24% sem sögðu það vera mjög 

líklegt eða frekar líklegt að þeir myndu hætta að vinna við fjölmiðla ef þeim byðist 

annað starf og 43% sögðu það vera mjög ólíklegt eða ólíklegt (Baldvin Þór Bergsson, 

2008). 
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Fimmtán blaðamenn tóku þátt í rannsókn Svanbjargar H. Einarsdóttur (2011) um 

vinnubrögð blaða- og fréttamanna á íslenskum fjölmiðlum og samkvæmt hennar 

rannsókn unnu blaða- og fréttamenn á dagblöðum að meðaltali um hálftíma yfirvinnu 

dag hvern. Þetta er heldur minna en kemur fram í rannsókn Baldvins Þór Bergssonar en 

hafa ber í hug að þýðið í rannsókn Svanbjargar var mun minna. Margar niðurstöður í 

rannsóknunum voru þó svipaðar og þannig segjast sex þátttakendur í rannsókn 

Svanbjargar sinna vinnutengdum verkefnum í frítíma sínum flesta daga og eins eru sex 

þátttakendur mjög eða frekar sammála að þeir eyði meiri tíma í að sinna vinnunni í 

frítíma sínum en áður. 

Í rannsókn Reinardy (2011) sem 741 blaðamenn tóku þátt í kom í ljós að almennt 

voru konur uppgefnari í starfi en karlar. Ein af rannsóknarspurningum Reinardy var hvort 

konur sem hygðust hætta í blaðamennsku fyndu frekar fyrir einkennum kulnunar en 

þær konur sem ætluðu ekki að hætta og í ljós kom að sú var staðreyndin. Þær konur 

sem ætluðu að hætta kváðust vera uppgefnari og bölsýnni en þær sem hugðust starfa 

áfram. Hins vegar vekur í raun meiri athygli að um 62% kvennanna sagðist annað hvort 

ætla að hætta í blaðamennsku eða ekki vera vissar hvort þær ætluðu að hætta í 

blaðamennsku. Þær konur sem sögðust ekki vera vissar hvort þær vildu yfirgefa fagið 

fundu fyrir svipað miklum einkennum kulnunar og þær konur sem ætluðu sér að hætta. 

Ef einungis er litið á aldurshópinn 27 ára og yngri þá voru 74% kvennanna sem ætluðu 

sér að hætta í blaðamennsku eða voru ekki vissar hvort þær myndu hætta í 

blaðamennsku. Niðurstöður rannsóknarinnar voru því þær að konur voru undir miklu 

álagi í vinnunni sem leiddi til þess að þeim fannst þær ekki ná árangri í starfi og voru 

uppgefnar og að sama skapi upplifðu þær ekki að fyrirtækið styddi við þær (Reinardy, 

2011).  

2.5 Konur í fjölmiðlum 

Starf blaðamannsins var lengst af karlastarf og lítið um konur í stéttinni. Í kjölfar 

kvenfrelsisbaráttunnar á sjöunda og áttunda áratug 20. aldar sóttu konur í meira mæli 

út á vinnumarkað og frá þeim tíma hefur konum í starfsstéttinni fjölgað jafnt og þétt. Í 

rannsókn sem gerð var sameiginlega af Alþjóðasambandi blaðamanna (International 

Federation of Journalists) og Evrópusambandi blaðamanna (European Federation of 

Journalists) árið 2013 kemur í ljós að konur eru um 42% félaga í blaðamannafélögum í 
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Evrópu. Í könnuninni voru svör 21 af 78 blaðamannafélaga og sambanda 

blaðamannafélaga greind og niðurstöður hennar sýna sömuleiðis að hlutfallslega færri 

konur eru nú meðlimir í blaðamannafélögum en sambærileg könnun frá árinu 2006 

sýndi. Stór hluti þessara kvenna er undir þrítugu en þær eru um 53% af ungum 

blaðamönnum (IFJ og EFJ, e.d.).  

Þá hafa American Society of News Editors og Center for Advanced Social Research við 

Missouri fjölmiðlaskólann gert rannsókn á fjölda blaðamanna og kynjaskiptingu frá árinu 

1999 og þar má sjá að almennt hefur blaðamönnum fækkað frá árinu 2006 en sú 

fækkun er þó ekki eins hröð nú og hún var í byrjun. Hlutfall kvenna virðist hafa haldist 

svipað í áranna rás en konur voru 36,9% blaðamanna árið 2012, sem og árið 1999 (Klos, 

2013). Svipaða niðurstöðu mátti sjá í skýrslu sem gefin var út af Miðstöð kvenna í 

fjölmiðlum í Bandaríkjunum (Women´s Media Center) en þar kemur fram að konum 

hefur fækkað töluvert síðustu ár en halda ber því til haga að karlmönnum í stéttinni 

hefur fækkað sömuleiðis. Þá megi sjá að í bandarískum fjölmiðlum skrifi konur mun 

oftar um bleiku málefnin, eins og þau eru kölluð í skýrslunni, en þetta eru málefni á við 

matur, fjölskylda, húsgögn og tíska. Séu til dæmis fréttir um forsetakosningabaráttuna í 

Bandaríkjunum árið 2012 skoðaðar má sjá að karlar skrifuðu 73% þeirra en konur um 

27% þeirra (Klos, 2013). 

Í rannsókn Nönnu Árnadóttur (2011) á ritstjórnum á Morgunblaðinu, Fréttablaðinu 

og RÚV kom í ljós að í kringum 63-70% blaðamanna voru karlkyns og 30-37% 

blaðamanna voru kvenkyns. Að sama skapi versnaði kynjahlutfallið verulega 

karlmönnum í hag þegar yfirmannsstöður á fréttadeildinni voru skoðaðar. Meirihluti 

kvennanna sem rætt var við í rannsókninni sagðist ekki finna fyrir því að misrétti 

kynjanna væri beint að þeim en sögðust engu að síður hafa orðið vitni að slíku hjá 

öðrum konum. Þannig var misjafnt hvort konurnar töldu að vinnuveitendur sínir settu 

það í forgang að jafna kynjahlutfallið á ritstjórninni og kom Morgunblaðið einna verst út 

í því (Nanna Árnadóttir, 2011). Sunna Stefánsdóttir (2013) skrifar líka um stöðu kvenna á 

íslenskum dagblöðum í meistararitgerð sinni og dregur þá ályktun að hún sé afar 

bágborin. Konur eru í miklum minnihluta þeirra sem skrifa fréttir sem gefur vísbendingar 

um að hlutur kvenna sé mjög skertur á ritstjórnum íslenskra dagblaða og enn minna er 

um að konur stýri íslenskum dagblöðum. Að sama skapi virtust konur síður skrifa fréttir 

sem rata á forsíðu blaðanna en í ritgerð sinni dregur Sunna þá ályktun að það tengist 
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efnisvalinu en forsíðufréttir fjalla gjarnan um efni sem karlar skrifa almennt meira um. Í 

lokaorðum sínum fjallar Sunna enn frekar um ástandið og talar til dæmis um að 

niðurskurður á dagblöðum hafi í meira mæli bitnað á blaðakonum en körlum. Að sama 

skapi ritar Sunna að „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“ (Sunna Stefánsdóttir, 2013). 

Ein af þeim hindrunum sem konur í fjölmiðlum standa frammi fyrir er að 

fjölmiðlastarf krefst þess að blaðamaðurinn sé á vaktinni allan sólarhringinn. Hluti af 

hugmyndafræði starfsins er að fréttir gerast allan sólarhringinn og því má segja að degi 

blaðamannsins sé aldrei lokið. Að sama skapi gera sumir vinnustaðir þær kröfur á 

blaðamenn að þeir geti stokkið til með litlum fyrirvara þegar eitthvað kemur upp á. Þrátt 

fyrir að þetta allsráðandi eðli blaðamennskunnar sé frekar goðsögn fagsins en 

skipulagsleg nauðsyn þá eru konur settar í þessa stöðu (Zoonen, 1994). 

Í grein sem Everbach og Flournoy skrifuðu árið 2007 fjalla þær um að það sé 

augljóslega eitthvað sem verði til þess að konur flýja fréttastofur þar sem meirihluti 

nema í fjölmiðlafræði í bandarískum háskólum séu konur, jafnvel allt að tveimur þriðja 

nema. Samt sem áður virðist það vera einmitt öfugt á bandarískum fréttastofum þar 

sem bandarískar rannsóknir hafa sýnt að einungis um þriðjungur fréttamanna séu konur 

og um 54% þeirra eru með innan við fimm ára starfsreynslu. Rannsóknir hafa sýnt að 

það séu alls kyns ástæður fyrir því að konur virðast ekki endast í faginu, þar á meðal eru 

lág laun, fjölskyldan, erfiður og síbreytilegur vinnutími og glerþakið á fréttastofum. Þá 

hafa rannsóknir líka sýnt að konur og karlar í faginu skilgreini blaðamennsku á 

mismunandi hátt en að á flestum fréttastofum búa karlmenn til stigveldi og 

stofnunarreglur sem knýr fram þeirra skilgreiningu á fréttum. Markmið kvenna í 

fréttaöflun og fréttaskrifum stangast þannig oft á við karlmennskulegar hugsjónir um 

hvað sé mikilvæg blaðamennska. Sömuleiðis finna kvenkyns blaðamenn oft fyrir 

pressunni um að þær sanni sig sem einn af strákunum (Everbach og Flournoy, 2007). 

Í viðtölum sem belgíski fræðingurinn Mieke De Clercq (2002) tók við um 42 

blaðamenn kom fram að konurnar vildu að þær væru fleiri í faginu því það væri ákveðið 

öryggi fólgið í fjöldanum og eins töldu þær að fjölmiðlaumhverfið sem og innihald frétta 

myndi breytast ef fleiri konur væru blaðamenn. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt, til 

dæmis Creedon (1993), að þótt konum fjölgi í stéttinni þá leiði það ekki endilega til 
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meira jafnréttis á fjölmiðlum heldur þvert á móti verði það til þess að staða kvenna og 

laun versna ásamt því að konur laga sig að karllæga umhverfinu sem virðist vera ríkjandi 

á fréttastofum.  

Í rannsókn sinni, þar sem 741 blaðamenn svöruðu líka spurningakönnun, veltir De 

Clercq upp þeirri spurningu hvort konur hætti í blaðamennsku eftir nokkur ár eða á 

ákveðnum aldri. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að það sé ekki bara munur á starfsferli 

kvenna og karla í blaðamennsku heldur séu einkalíf þeirra mjög ólík. Konurnar í 

rannsókninni töluðu um að mennirnir réðu frekar hvaða efni þeir fjölluðu um og eins að 

yfirmenn þeirra væru gjarnari á að láta konurnar fjalla um mýkri málefnin. Þá höfðu um 

40% kvennanna orðið vitni að kynjamismunun í starfi og 27% þeirra upplifað það 

persónulega á meðan um fjórðungur karlanna hafði orðið vitni að því en einungis 15% 

upplifað kynjamismunun í starfi (De Clercq, 2002). 

Rannsókn De Clercq sýndi sömuleiðis að konurnar sem tóku voru hlutfallslega ekki á 

öllum aldri heldur voru 59% þeirra undir 35 ára aldri á meðan 64% karlanna var yfir 35 

ára aldri. Að sama skapi voru fjölskylduaðstæður kynjanna mjög ólíkar. Yfir 80% 

karlanna voru giftir eða í sambúð en þriðjungur kvennanna var einhleypur. Eins voru 

65% kvennanna barnlausar á meðan um 65% karlanna áttu börn. Um 47% kvennanna 

vildu þó alveg eignast börn í framtíðinni en 83% þeirra töldu að barneignir myndu hafa 

áhrif á frama þeirra samanborið við 62% karla. Um 18% þeirra telja að ekki sé mögulegt 

að samræma blaðamannsstarfið og foreldrahlutverkið en einungis 10% karlanna er á 

sömu skoðun. Það er kannski skiljanlegt í ljósi þess að 71% karlanna átti maka sem vann 

ekkert eða minna en þeir utan heimilisins á meðan einungis 33% kvennanna var í sömu 

stöðu. De Clercq segir vísbendingar eru um að á ákveðnum aldri neyðast konur í 

blaðamennsku að yfirgefa fagið, bæði segir hann að fyrri rannsóknir styðji þetta sem og 

hans eigin rannsókn. Þrátt fyrir að konurnar virðist yfirgefa stéttina í meira mæli en 

karlarnir þá segja allir blaðamennirnir að erfitt sé að samræma vinnu og einkalíf. 

Konurnar lögðu hins vegar meiri áherslu á að þessar aðstæður gætu gert það að verkum 

að þær leituðu í verkefni í blaðamennsku þar sem vinnutíminn væri reglulegri, þær 

forðist kröfuhörð verkefni og hætta jafnvel alveg í blaðamennsku. Aðrar draga það að 

eignast börn og eins og ein konan í rannsókn De Clercq sagði þá varð það að endingu 

þannig að sá dagur rann aldrei upp. Víðs vegar um heiminn eru konur í blaðamennsku 
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líklegri til að vera einhleypar og barnlausar, eða eiga færri börn en karlmenn í 

blaðamennsku (De Clercq, 2002). 

Rannsókn Elmore (2009) á 17 konum sem höfðu starfað í blaðamennsku leiddi í ljós 

að allar konurnar nefndu einhvers konar vendipunkt sem varð til þess að þær ákváðu að 

hætta. Það voru einna helst þrjár ástæður fyrir því að þær hættu; barneignir, þær fengu 

atvinnutilboð þar sem launin voru hærri og þegar annað starf eða markmið sem þær 

höfðu verið að eltast við varð að veruleika. Þrátt fyrir að vera hættar telja flestar 

konurnar sig enn vera blaðamenn þótt þær starfi ekki við það í augnablikinu sem gefur 

mögulega hugmynd um hve tengd sjálfsmyndinni starfið er. Níu af konunum stunda 

blaðamennsku í lausamennsku eða ætla sér að gera það og margar þeirra viðurkenndu 

að það hefði verið gríðarlega erfitt að yfirgefa blaðamennskuna. Þannig sáu nokkrar 

þeirra eftir þeirri ákvörðun sinni og sögðust ekki hafa verið hamingjusamar síðan þær 

unnu í blaðamennsku. Nánast allar konurnar kvörtuðu yfir löngum og óreglulegum 

vinnutíma, lágum launum og karllægri menningu á fréttastofunni. Nokkrar kvennanna 

kvörtuðu yfir því hvað voru fá tækifæri til að ná langt í starfi. Nánast allar kvennanna 

sýndu mótstöðu við vinnustaðarmenningu sem vann gegn þeim (Elmore, 2009). 

Fræðingarnir Everbach og Flournoy (2007) tóku eigindleg viðtöl við 17 fyrrum 

blaðakonur í Bandaríkjunum í þeim tilgangi að skoða af hverju svona margar konur sem 

menntuðu sig í blaðamennsku hættu eftir nokkur ár í starfi. Konurnar voru á misjöfnum 

aldri, með allt að  30 ára reynslu í blaðamennsku, bæði giftar og ógiftar og margar þeirra 

áttu börn. Nokkrar kvennanna sögðust hafa mikla ástríðu fyrir faginu en urðu fyrir 

vonbrigðum með menningu fréttastofanna og þörfum þeirra og þrám var ekki mætt í því 

umhverfi. Þá viðurkenndu þær að þeirra nýja starf vekti ekki eins mikla ástríðu með 

þeim og blaðamennskan. Þær sögðust kunna að meta blaðamennskuna sjálfa en 

vinnutíminn og kröfur vinnustaðarins hentuðu ekki þeirra lífsmynstri. Aðrir viðmælendur 

töluðu líka um að launin væru of lág, að launin endurspegluðu ekki vinnu þeirra og 

framlag og að á þessum launum hefðu þær ekki efni á að lifa því lífi sem þær kysu. Einn 

viðmælandinn gekk svo langt að kalla blaðamennskuna síðasta lögleidda form 

þrældóms, vegna þess hve kröfurnar væru miklar og launin lág. Nokkrar kvennanna 

sögðust sömuleiðis hafa orðið fyrir mismunun og kynjamisrétti á vinnustað, bæði frá 

konum og körlum. Þá töluðu konurnar líka um að karlmannleg fréttagildi komu í veg 

fyrir að þær skrifuðu fréttir um það sem þeim fannst skipta máli. Ógiftu konurnar í 
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rannsókninni tjáðu sig sérstaklega um reiði sína vegna skorts á virðingu, hvatningu og 

umbun sem þær fengu við vinnu. Þær hættu á fréttastofunum og fóru í störf þar sem 

þær fengu hærri laun, sveigjanlegri vinnutíma og fengu meiri virðingu (Everbach og 

Flournoy, 2007). 

Nilsson (2010) tók viðtal við 25 konur og 20 karlmenn í blaðamennsku sem störfuðu á 

sænskri sjónvarpsfréttastöð og fylgdi viðtölunum svo eftir með því að taka aftur viðtal 

við 17 manns  úr upphaflega hópnum. Eins fylgdist hún með morgunfundum á 

fréttastofunni í tvær vikur ásamt því að fylgjast með samskiptunum í kringum 

aðalfréttaborðið á fréttastofunni. Í rannsókninni einblíndi hún á hvernig blaðamennirnir 

sjálfir upplifðu málefni kynjanna á vinnustaðnum. Þegar Nilsson tók viðtölin upplifði hún 

að það var auðvelt að ræða kynjamál við kvenkyns blaðamennina en karlarnir höfðu 

minna um málið að segja. Í sumum viðtölunum við karlana voru þeir tregir að ræða 

þetta og þegar þeir gerðu það þá fóru þeir mjög varlega í það. Að sama skapi lögðu þeir 

mikla áherslu á að þetta væru nafnlaus viðtöl, þegar rætt var um kynjamál. Af viðtölum 

hennar var augljóst að harðar fréttir voru meira metnar en svokallaðar mjúkar fréttir og 

að sama skapi var virðingarstig blaðamannanna flokkað eftir sömu reglum. Samt sem 

áður völdu einhverjar kvennanna í rannsókninni að fjalla um mýkri málefnin þrátt fyrir 

að þá yrði borin minni virðing fyrir þeim sem blaðamönnum. Meirihluti kvenna í 

blaðamennsku kýs hins vegar að berjast gegn kynjuðu valdakerfinu með því að reyna að 

komast í harðari fréttir og velja þar með þá aðferð að verða einar af strákunum. 

Konurnar voru sannfærðar um að fréttastjórarnir útdeildu verkefnum eftir kyni og að 

það væri ferli sem væri körlum í hag. Þó var það ekki endilega svo að karlarnir fengu 

hörðu fréttirnar og konurnar þær mýkri heldur vildu viðmælendurnir meina að ástæðan 

fyrir að karlarnir fengu fréttirnar væri vegna þess að þeir væru í frekari mæli nálægt 

fréttastjórum þar sem hlutirnir gerðust á meðan konurnar væru meira í bakgrunni. Að 

karlarnir væru meira virkir á meðan konurnar væru óvirkari, og það var notað sem 

skýring fyrir ólíkri verkefnaúthlutun. Það voru bæði karlar og konur sem tjáðu þessa 

skoðun en þó voru konurnar sem voru að reyna að komast í hörðu fréttirnar ósammála 

þessu. Það viðhorf að konurnar væru varkárar og jafnvel hikandi á meðan karlarnir væru 

hraðir og hikuðu ekki, gripu boltann og hlupu með hann, kom fram í nánast hverju 

einasta viðtali sem Nilsson tók.  
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Niðurstöður Nilsson voru því að ákveðnar kynjavæntingar væru alltaf við lýði í 

venjum og siðum á fréttastofunni og studdi við að kynin fengu ólík verkefni. Þrátt fyrir 

að margir blaðamannanna og yfirmanna þeirra áttuðu sig á kynjuðu eðli fyrirtækisins og 

blaðamennsku þá voru vandamál kvennanna talin vera þeirra eigin og að þær væru 

sjálfar ábyrgar fyrir þeim. Þarafleiðandi, og þrátt fyrir að sumar konurnar og kvenkyns 

yfirmenn reyndu að andmæla kynjuðu skipulagi fréttastofunnar, þá bjuggu konurnar og 

karlarnir til og viðhéldu þeim félagslegu skoðununum sem héldu lífi í valdatengslunum á 

milli kynjanna á fréttastofunni og kynjaðri verkefnaúthlutun (Nilsson, 2010). 
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3 Aðferðafræði 

Í breiðum skilningi er rannsókn kerfisbundið ferli þar sem vitað er meira um eitthvað 

áður en ferlið sem um er rætt hófst. Ástæðan fyrir því að farið er í þetta kerfisbundna 

ferli, sem í daglegu tali er nefnd rannsókn, getur verið margvísleg og til að mynda er 

verið að bæta við þekkingu, bæta við aðferðum í ákveðnu fagi, meta gildi einhvers eða 

takast á við eitthvað vandamál (Merriam, 2009). Hins vegar þarf alltaf að hafa í huga að 

vísindi eru ekki laus við gildismat rannsakandans enda er það hann sem túlkar og greinir 

gögnin, hvort sem notaðar eru megindlegar eða eigindlegar rannsóknaraðferðir. 

Greining og túlkun gagna eru því ávallt mótuð af viðhorfum rannsakanda, 

kenningarlegum bakgrunni og staðsetningu gagnanna sem og almennri orðræðu um 

efnið, hvort sem um meðvituð eða ómeðvituð áhrif er að ræða (Bogdan og Biklen, 

2006).  

Í þessari rannsókn var ákveðið að velja eigindlega rannsóknaraðferð og ástæðan fyrir 

því vali er eðli rannsóknarinnar. Til að komast að hverjar aðstæður blaðamanna eru, af 

hverju konur eiga styttri starfsaldur og hvort þær verði mögulega fyrir kynjamismunun 

þarf samtal að eiga sér stað. Oft geta verið undirliggjandi ástæður fyrir því að kona 

ákveður að hætta á fjölmiðli, ástæður sem konan sjálf áttar sig mögulega ekki á en 

utanaðkomandi getur greint þegar í stað. Eins verður fólk oft samdauna menningu 

vinnustaðar, karllægu umhverfi og húmor en utanaðkomandi á auðveldara með að átta 

sig á slíku. Þar sem talið var að ekkert einfalt svar væri við þeim spurningum sem þyrfti 

að spyrja enda margbreytilegur og flókinn veruleiki komst rannsakandi að þeirri 

niðurstöðu að vænlegra væri að nýta eigindlegar rannsóknaraðferðir til að ná fram þeirri 

þekkingu sem leitast var eftir. Eins hafa ekki verið gerðar margar íslenskar rannsóknir 

um svipað efni og þegar lítið er vitað um efnið sem á að rannsaka þá er alltaf 

heillavænlegt að nýta eigindlega aðferðafræði.  

3.1 Eigindleg aðferðafræði 

Í stað þess að ákvarða orsök og afleiðingu, eins og gjarnan er gert í megindlegum 

rannsóknum, snýst eigindleg rannsókn frekar um að fletta ofan af einhverju fyrirbæri hjá 

ákveðnum hópi. Rannsakendur sem nota eigindlega aðferðafræði hafa áhuga á að skilja 

hvernig fólk túlkar reynslu sína, hvernig það býr til sinn veruleika og hvaða merkingu það 

leggur í sína reynslu (Merriam, 2009). Það eru helst fjórir þættir sem einkenna 
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eigindlega aðferðafræði og fyrst ber að nefna að í eigindlegum rannsóknum er einblínt á  

ferlið, skilning og merkingu. Annað einkenni er að rannsakandinn sjálfur er helsta 

verkfærið, í þeim skilningi að hann safnar gögnum og greinir þau. Eins er ferli 

eigindlegrar rannsóknar aðleiðsluferli og að sama skapi er eigindlega aðferðin lýsandi 

(Merriam, 2009).  

Í þessari rannsókn var ákveðið að notast við hálfopin viðtöl. Rannsakandi hafði sér til 

stuðnings spurningalista, sjá viðauka 1, sem innihélt fyrirfram ákveðin umræðuefni. 

Spurningarnar voru notaðar sem rammi og ekki nýttar bókstaflega heldur var samtalinu 

leyft að flæða. Þó voru nokkrar spurningar sem voru alltaf notaðar, í einni eða annarri 

mynd. Markmiðið með hálfopnum viðtölum er að kanna viðfangsefnið á opinn hátt og 

leyfa viðmælanda að láta í ljós skoðun og hugmyndir með eigin orðum. Þó að 

rannsakandi hafi í upphafi uppkast að ákveðnum spurningum sem hann gengur út frá er 

viðtalinu leyft að þróast. Þar sem viðtalinu ber ekki að fylgja fyrirfram settum reglum 

geta viðtölin oft tekið óvænta stefnu (Merriam 2009).    

3.2 Gagnaöflun 

Val á viðmælendum var eftir hentugleika, snjóboltaúrtak, og nokkar leiðir voru þá helst 

nýttar. Rannsakandi hafði samband við tvo blaðamenn á miðjum aldri sem hafa um 20-

30 ára reynslu af blaðamennsku og þeir bentu á nokkra viðmælendur. Þá var haft 

samband við formann Blaðamannafélags Íslands sem kom með nokkrar uppástungur. 

Rannsakandi vissi sömuleiðis um nokkra hentuga viðmælendur auk þess sem nokkrir 

viðmælendur nefndu til aðra mögulega viðmælendur. Haft var samband við 

viðmælendur á vinnustað í eigin persónu eða í gegnum skilaboð á Fésbókinni. Ástæðan 

fyrir því að ákveðið var að senda skilaboð í gegnum Fésbók var til að viðmælendur gætu 

tengt andlit við nafn rannsakanda og vonandi hefði það traustvekjandi áhrif. Í fyrstu 

samskiptunum var rannsókninni lýst eilítið, tekið fram að öll samtöl væru í fyllsta trúnaði 

og viðmælandinn beðinn að stinga upp á stað og stund. Einhverjir sem haft var samband 

við neituðu þátttöku en flestir tóku mjög vel í að taka þátt í viðtölunum.  

Spurningalistinn var saminn meðfram því sem fræðilegi hlutinn var ritaður til að 

spurningarnar hefðu fræðilegan tilgang og eins vegna þess að þá kviknuðu margar 

hugmyndir að spurningum. Allar spurningar sem komu í huga rannsakandans á meðan á 

heimildavinnunni stóð voru skrifaðar niður og þær ekki ritskoðaðar á neinn hátt, þótt 
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ljóst væri að sumar þeirra ættu ekki heima í eigindlegri rannsókn. Ástæða þess að þessi 

aðferð var nýtt, þótt hún væri eflaust tímafrekari á margan hátt, var til að auka sköpun 

við gerð spurninganna og til að allt yrði tekið með sem ætti að vera þar. Þegar allar 

spurningar voru komnar á blað voru þær lagaðar og spurningalistinn styttur töluvert. 

Ákveðið var að taka viðtal við yfirmann á fréttadeild fjölmiðils, 40 ára konu með 16 ára 

reynslu af blaðamennsku, til að prófa spurningalistann. Nokkrar góðar ábendingar komu 

fram og var spurningalistinn aðlagaður að því.  

Gögnin sem eru notuð í kaflanum með niðurstöðunum eru frumheimildir og 

samanstanda  af tólf viðtölum sem rannsakandi tók frá 11. nóvember 2013 til 22. mars 

2014. Strax eftir hvert og eitt viðtal tók rannsakandi upp sínar hugleiðingar og 

vangaveltur um viðtalið  og viðtalið sjálft var síðan afritað með athugasemdum 

rannsakanda eins fljótt og auðið var. Þegar búið var að lesa öll viðtölin yfir nokkrum 

sinnum voru viðtölin flokkuð í 34 kóða sem allir heyrðu undir fjögur þemu viðtalanna. 

Þemun eru kynjamismunun, jafnvægi vinnu og einkalífs, ímynd blaðamanns og álag. 

Önnur gögn í niðurstöðukaflanum eru tölfræðilegar upplýsingar um meðlimi í 

Blaðamannafélagi Íslands, upplýsingar um blaðamenn á nokkrum fjölmiðlum landsins 

sem og útskrifaða nemendur úr fjölmiðlanámi úr háskólum. 

3.3 Viðmælendur 

Alls var rætt við tólf viðmælendur sem skiptust jafnt í fjóra flokka; konur sem starfa 

sem blaðamenn, konur sem störfuðu eitt sinn sem blaðamenn, karlar sem starfa sem 

blaðamenn og karlar sem störfuðu eitt sinn sem blaðamenn. Viðmælendurnir voru á 

aldrinum 29-60 ára, ellefu þeirra voru í sambúð eða giftir og eins voru ellefu þeirra sem 

áttu barn eða börn. Menntun viðmælenda var mismunandi en tíu þeirra voru með 

einhvers konar háskólamenntun. Starfsreynsla viðmælendanna var allt frá 8-30 ár og 

margir viðmælendanna höfðu verið eða eru yfirmenn á sínum fjölmiðlum. Raunveruleg 

nöfn viðmælendanna koma ekki fram heldur hefur þeim verið gefið dulnefni. Í töflu  1 

má sjá viðmælendur og helstu upplýsingar um þá. 

Tafla 1. Upplýsingar um viðmælendur 

Viðmælandi Kyn Aldur Starfandi á fjölmiðli Starfsaldur 

Atli Páll kk 43 Já 13 ár 

Ásgeir kk 36 Já 11 ár 
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Ingvar kk 60 Já 20 ár 

Hólmfríður kvk 54 Já 28 ár 

Ragna kvk 41 Já 8 ár 

Ragnhildur kvk 47 Já 17 ár 

Kári kk 53 Nei 30 ár 

Ómar kk 43 Nei 10 ár 

Þórður kk 29 Nei 8 ár 

Aðalheiður kvk 47 Nei 15 ár 

Ástríður kvk 45 Nei 17 ár 

Halldóra kvk 37 Nei 8 ár 

 

3.4 Annmarkar rannsóknarinnar 

Til að tryggja réttmæti rannsóknarinnar og áreiðanleika lagði rannsakandi upp með 

að sinna rannsókn þessari af heilindum og með rétt siðferði að leiðarljósi. Þar var til að 

mynda fylgt siðareglum Háskóla Íslands og þá sérstaklega ákvæði 2.1.1 um að ástunda 

fræðileg vinnubrögð og ákvæði 2.1.3 um að falsa ekki eða afbaka upplýsingar, gögn eða 

niðurstöður rannsókna. Þannig gætti rannsakandi þess að birtar niðurstöður veiti ekki 

einhliða og villandi mynd af viðfangsefninu og eins var forðast að gera hvers kyns mistök 

eða villur. Að sama skapi gætti rannsakandi að réttindum viðmælenda sinna og gætti 

þess að hagsmunir þeirra nytu ýtrustu verndar (Háskóli Íslands, e.d.). Í þeim tilgangi var 

viðmælendunum gefið dulnefni og ítarlega var farið yfir ummæli sem birt eru í 

ritgerðinni til að vera viss um að ekki væri hægt að rekja þau. Eins fékk rannsakandi 

blaðamann sem þekkir vel til í fjölmiðlaheiminum til að lesa yfir ummælin sem birtast í 

ritgerðinni til að fullvissa rannsakanda um að ekki væri hægt að rekja þau til einstakra 

blaðamanna.    

Í eigindlegum rannsóknum leitast rannsakendur við að lýsa og útskýra heiminn út frá 

þeim einstaklingum sem upplifa hann. Einstaklingar upplifa heiminn á mismunandi hátt 

og því er ekkert viðmið sem verið er að reyna að endurtaka. Hefðbundinn áreiðanleiki 

verður þannig ekki uppfylltur með eigindlegum rannsóknum (Merriam, 2009). Ytra 

réttmæti eigindlegra rannsóknaraðferða snýr að því hvort rannsóknin mæli það sem 

henni er ætlað að mæla og í niðurstöðum má sjá að rannsókn þessi gerir það fyllilega. 

Eins má sjá að niðurstöður hennar eru svipaðar og aðrar rannsóknir um sama efni. Innra 

réttmæti rannsóknarinnar var að sama skapi mikið þar sem svör viðmælenda voru oft á 

tíðum mjög svipuð, þó hver og einn byggi vissulega yfir einstakri reynslu.  
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Þar sem rannsakandi starfar og hefur lengi starfað við fjölmiðla þekkti hann nokkra af 

viðmælendunum í rannsókninni og vissulega getur það haft áhrif á svör þeirra. 

Rannsakandi er yfirmaður á sínum vinnustað og tveir viðmælendur starfa á sama stað 

sem getur haft áhrif á svörun þeirra. Til að mynda spurði einn viðmælandinn í gamni 

hvort ætti að taka launaviðtal í leiðinni þegar rætt var um laun í viðtalinu sem sýnir að 

viðmælandi var mjög meðvitaður um stöðu rannsakanda á vinnustaðnum. Ekki er víst að 

slíkt hafi haft einhver áhrif á svörin en hins vegar getur það vissulega hafa haft 

takmarkandi áhrif.  

Aðrir mögulegir annmarkar rannsóknarinnar snúa að viðmælendunum en 

aldursdreifing þeirra hefði mátt vera meiri. Þannig er yngsta konan í rannsókninni 37 ára 

en forvitnilegt hefði verið að hafa einhverja konu yngri en það. Þá hefðu mátt vera fleiri 

spurningar um einkalíf viðmælenda, til að mynda að hve miklu leyti maki þeirra tæki 

þátt í heimilisstarfinu til að átta sig betur á álaginu heima fyrir.  
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4 Niðurstöður 

   Þegar gagnaöflun í rannsókn þessari var lokið voru gögnin flokkuð og greind þannig að 

ákveðin heildarmynd fengist af þeim en þannig voru þau gerð meðfærilegri til frekari 

úrvinnslu. Þeim niðurstöðum eru gerð skil í þessum kafla.  

4.1 Menntun og fjöldi blaðamanna 

Til að átta sig betur á veruleika blaðamanna á Íslandi er nauðsynlegt að skoða 

menntun, félagafjölda í Blaðamannafélagi Íslands sem og fjölda blaðamanna, aldur, 

starfsaldur og kynjaskiptingu á íslenskum fjölmiðlum. Á vormánuðum árið 2012 gerði 

Guðbjörg Hildur Kolbeins rannsókn meðal blaða- og fréttamanna á Íslandi en rannsóknin 

er hluti af alþjóðlegri samanburðarrannsókn, Worlds of Journalism Study, sem 

framkvæmd er í 84 löndum. Tilgangur rannsóknarinnar var að kortleggja starfsaðstæður 

blaða- og fréttamanna, viðhorf þeirra og vinnulag sem og hvaða þættir í innra og ytra 

umhverfi þeirra hafa áhrif á störf þeirra. Fyrstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

hinn dæmigerði íslenski blaða- og fréttamaður er 42 ára karlmaður með tæplega 14 ára 

starfsreynslu að meðaltali og dæmigerð samstarfskona hans er 36 ára með að meðaltali 

um átta ára starfsreynslu. Vinnuvika þeirra er að meðaltali um 44 stundir á viku og 

útborguð mánaðarlaun þeirra eftir skatt eru tæpar 300 þúsund krónur. Laun karlsins eru 

ívið hærri en konunnar en sá munur reyndist ekki marktækur. Konan er tvöfalt líklegri til 

að hafa lokið meistaraprófi og eins er hún mun líklegri til að hafa sérhæft sig í blaða- og 

fréttamennsku í námi sínu (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, e.d.). 

Í  viðhorfskönnun sem nefnd um fjölmiðla og konur lét gera (Menntamálaráðuneytið, 

2001) kom fram að um 62% kvenna og 50% karla telja að starfsaðferðir og efnistök 

kvenna í blaðamennsku séu öðruvísi en hjá körlum, að konur hafi annað efnisval og 

annan stíl en karlar auk þess sem þær taki öðruvísi á vandamálum. Þetta gefur þær 

vísbendingar að konur og karlar búi yfir ólíkum mannauði en sé það rétt hlýtur styrkur 

fjölmiðils að felast í starfskröftum eða mannauði beggja kynja í jöfnu hlutfalli. Það má 

því leiða líkur að því að þeir fjölmiðlar sem hugi ekki að jöfnu kynjahlutfalli geti átt í 

hættu að vera einhæfir í áherslum sínum. Samkeppnishæfur fjölmiðill verður að búa yfir 

fjölbreyttu starfsliði og vera í lifandi tengslum við sína markhópa sem og samfélagið allt 

(Menntamálaráðuneytið, 2001). 
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4.1.1 Fjölmiðlafræðimenntun í háskólum  

Það eru einungis Háskóli Íslands og Háskólinn á Akureyri sem bjóða upp á menntun í 

fjölmiðlafræði á Íslandi. Í Háskóla Íslands er hægt að taka fjölmiðlafræði sem aukagrein í 

grunnnámi og eins er hægt fara í meistaranám í Blaða- og fréttamennsku. Það nám hóf 

hins vegar ekki göngu sína fyrr en árið 2006 en fyrir þann tíma var hægt að fara í eins árs 

diplómanám á meistarastigi sem hét Hagnýt fjölmiðlun (Sigurður Ingi Árnason munnleg 

heimild, 21. mars 2014) 

Tafla 2. Útskrifaðir nemar úr fjölmiðlafræðinámi úr Háskóla Íslands 

  

Fjölmiðlafræði 
sem aukagrein 

Meistaranám í 
Blaða- og 

fréttamennsku 

Diplóma í 
Hagnýtri 

fjölmiðlun 

Ár Karlar Konur Karlar Konur Karlar Konur 

2006 5 9 1 5   1 

2007 12 34 3 5   2 

2008 3 12 1 4     

2009 4 9 3 10     

2010 7 11 4 9     

2011 3 8 1 10     

2012 4 12 1 5     

2013 1 5 1 6     

Samtals 39 100 15 54 0 3 

Hlutfall 26% 72% 22% 78% 0% 100% 

Heimild: Sigurður Ingi Árnason munnleg heimild, 21. mars 2014 

Í Háskólanum á Akureyri er hægt að taka BA gráðu í fjölmiðlafræði en ekki er boðið 

upp á frekara nám í fjölmiðlafræði þar. 

Tafla 3. Útskrifaðir nemar úr grunnnámi í fjölmiðlafræði úr Háskólanum á Akureyri 

Ár Karlar Konur 

2006 6 2 

2007 4 6 

2008 4 3 

2009 4 2 

2010 3 2 

2011 4 4 

2012 7 4 

2013 3 5 



 

48 

Samtals 35 28 

Hlutfall 56% 44% 

Heimild: Stefán Jóhannsson, munnleg heimild, 18. mars 2014 

Eins og sjá má í töflu 2 og 3 er töluverður munur á hlutföllum karla og kvenna í 

þessum tveimur háskólum. Í Háskóla Íslands er svipuð tilhneiging og í erlendum 

háskólum, að konur eru í meirihluta þeirra sem útskrifast úr háskóla með 

fjölmiðlafræðimenntun. Háskólinn á Akureyri sker sig úr að þessu leyti en hins vegar 

verður að hafa í huga að fáir útskrifast þaðan sem getur skekkt myndina.  

4.1.2 Blaðamannafélag Íslands 

Blaðamannafélag Íslands (BÍ) var stofnað 19. nóvember árið 1897 á Hótel Borg í 

Reykjavík. Bríet Bjarnhéðinsdóttir átti hugmyndina að stofnun félagsins en alls voru 

stofnfélagar sjö talsins. Ekki voru félagarnir margir í byrjun en í félagaskrá BÍ má sjá að 

Þorbjörn Guðmundsson er þar fyrstur en hann hóf störf í september 1942 (Félagaskrá, 

2013). 

Í töflu 4 má sjá fjölda fullgildra félaga í Blaðamannafélagi Íslands í árslok á hverju ári 

frá árinu 2000 samkvæmt Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Tafla 4. Félagar í Blaðamannafélagi Íslands 

Ár 
Samtals 
fjöldi 

Hlutfall 
kvenna 

Hlutfall 
karla 

2000 465 34% 66% 

2001 454 35% 65% 

2002 485 34% 66% 

2003 506 35% 65% 

2004 511 35% 65% 

2005 607 34% 66% 

2006 638 37% 63% 

2007 599 36% 64% 

2008 572 35% 65% 

2009 532 35% 65% 

2010 546 36% 64% 

2011 536 37% 63% 

 

     Eins og sjá má í töflu 4 er hlutfall kvenna sem starfa sem blaðamenn á Íslandi óvenju 

hátt samanborið við önnur lönd þar sem hlutfallið er gjarnan 30/70. Að sama skapi má 
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sjá að blaðamönnum fjölgaði jafnt og þétt frá árinu 2000 allt þar til ársins 2007 þegar 

þeim fór fækkandi aftur. Ef töflur 2, 3 og 4 eru bornar saman má sjá að mun fleiri konur 

útskrifast með fjölmiðlafræðimenntun úr háskólum landsins en skila sér inn á 

fjölmiðlana. Hins vegar getur vissulega verið að þær skili sér inn á fjölmiðla en endist 

ekki þar.  

4.1.3 Blaðamenn við íslenska fjölmiðla 

     Til að afmarka rannsókn þessa var ákveðið að leita eftir tölum um fjölda blaðamanna, 

kyn, aldur og starfsaldur frá eftirfarandi fjölmiðlum; Morgunblaðið og mbl.is, 

Fréttablaðið og visir.is, Fréttatíminn og frettatiminn.is, Viðskiptablaðið og vb.is og DV og 

dv.is. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir í eigin persónu, gegnum síma og með tölvupósti þá 

fengust ekki umbeðnar upplýsingar frá DV og dv.is og verður þeim því sleppt í þessari 

greiningu. Í viðauka 2 má sjá upplýsingar um einstaka fjölmiðla en þær upplýsingar voru 

allar settar saman í töflu 5.  

Tafla 5. Blaðamenn við íslenska fjölmiðla 

 

Fjöldi Hlutfall 
Starfsaldur 

meðaltal (ár) 

Aldursbil Karlar Konur Karlar Konur Karlar Konur 

20-29 ára 9 12 12% 24% 2,03 1,27 

30-39 ára 30 22 40% 45% 8,78 3,97 

40-49 ára 13 8 17% 16% 11,83 11,83 

50-59 ára 14 4 19% 8% 14,65 6,15 

60-69 ára 9 3 12% 6% 22,87 18,05 

Samtals 75 49 100% 100%     

Vegið meðaltal         11,28 5,63 

 

      Þegar tafla 5 er skoðuð má sjá að algengasti aldurshópurinn á íslenskum fjölmiðlum 

er 30-39 ára. Næst algengasti aldurshópurinn hjá körlum er 50-59 ára en hjá konum er 

það 20-29 ára. Almennt séð eru karlar vitanlega fleiri í blaðamennsku og eins eru þeir 

eldri. Mögulega er konum að fjölga í stéttinni með auknu jafnrétti og aukinni menntun 

ungra blaðamanna og þess vegna er aldurshópurinn 20-29 svona fjölmennur hjá konum. 

Annar möguleiki er að konur endist almennt styttra í blaðamennsku og þess vegna eru 

færri þeirra á fjölmiðlum þegar þær eru komnar yfir fertugt. Áhugavert er að skoða 

vegið meðaltal starfsaldurs en það er mun lægra hjá konum en körlum.   
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4.1.4 Samantekt 

Karlar eru í miklum minnihluta þeirra sem útskrifast úr háskóla með 

fjölmiðlafræðimenntun og í raun er það einungis tæplega þriðjungur þeirra. Þrátt fyrir 

að konur séu þær sem helst eru með menntun í fjölmiðlafræði virðist það ekki skila sér 

inn á fjölmiðla þar sem þær eru einungis rúmlega þriðjungur félaga i Blaðamannafélagi 

Íslands. Ef fjölmiðlarnir sjálfir eru skoðaðir má sjá svipaða þróun og konur eru um 40% 

blaðamanna á þessum fjórum fjölmiðlum. Fjölmennasti aldurshópurinn er 30-39 ára og 

almennt séð eru konurnar með töluvert styttri starfsaldur en karlarnir. Þær eru líka að 

meðaltali yngri en karlarnir eru.  

4.2 Blaðamennskan og starfstengdir þættir 

Að mörgu leyti virðist það vera ákveðinn lífstíll að vera blaðamaður og 

viðmælendurnir leggja mikla merkingu í þá staðreynd auk þess sem starfið er greinilega 

mjög skemmtilegt. Það sem gerir það skemmtilegt virðist vera sú staðreynd að 

blaðmenn upplifa sig viðurkennda og þeir finna til ábyrgðar auk þess sem starfið er 

fjölbreytt og krefjandi.  

4.2.1 Að vera blaðamaður 

Viðmælendurnir sem rætt var við töluðu flestir um að starfið sjálft væri gríðarlega 

skemmtilegt og vinnufélagarnir voru sagðir vera skemmtilegir og upplýstir jafningjar. 

eða eins og Aðalheiður orðar það: 

...og mér fannst sko hérna samstarfsfólk mitt á blaðinu er bara eitt besta 
samstarfsfólk sem ég hef átt vegna þess að það var bara ofboðslega 
fjölbreyttur hópur karla og kvenna sem hafði áhuga á samfélaginu og var 
þarafleiðandi mjög og er mjög skemmtilegt fólk.  

Það var augljóst að flestir viðmælendurnir lögðu mikinn metnað í vinnu sína og sinntu 

henni af ástríðu. Þau voru að sama skapi að mestu sammála um hvað það þýddi að vera 

blaðamaður og lífstílinn sem því fylgdi. Hólmfríður orðar það vel: 

Maður þarf virkilega að hafa mikinn áhuga á fólki og þjóðmálum, einlægan 
áhuga. Maður getur ekki búið hann til. Maður þarf sko, maður þarf ekki bara 
að hafa áhuga á einni tegund af fólki. Maður þarf að hafa áhuga á sko alveg 
frá litla glæpamanninum upp í stóra mafíubossann. Og þú veist, það gildir 
það sama sko bara á öllum sviðum, frá þeim smæsta til þeim stærsta.  
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Þegar einkennum blaðamanna var lýst voru orð eins og forvitni, ástríða og spenna 

aldrei langt undan eða eins og Kári segir: 

Maður er bara svo heppinn að hafa hérna valið eða kannski lent í því að velja 
sér farveg sem að var þessi blaðamennska í þessi þrjátíu ár [...] og hérna, það 
er kannski bara gæfa manns að hérna finna ástríðuna í því sem maður er að 
gera. Svo verðurðu að vera forvitinn líka. 

Þegar starfinu er sinnt af ástríðu er fólk almennt tilbúið til að færa ýmsar fórnir þegar 

nauðsynlegt er, hvort sem það er í fríi eða ekki. Að sama skapi gerir það vinnuna 

krefjandi og skemmtilega. Ragnhildur segir aðeins frá því hvernig þetta er á hennar 

vinnustað: 

Ef það kemur upp á eitthvað stórt, eldgos eða bara náttúruhamfarir, stríð 
eða hvað sem er [...] Það sem einkennir kannski okkar fjölmiðil sem sagt, eða 
okkar vinnustað er að fólk, það kemur, það eru allir komnir og búnir til þess 
að koma [...] þú ert ekki heima að horfa á uppáhaldsþáttinn þinn í 
sjónvarpinu, þér er alveg sama um hann ef eitthvað kemur upp á.  

Það er ljóst að ef fólk mætir óumbeðið á vinnustað til að vinna þegar eitthvað mikið 

er um að vera þá er það ekki bara í vinnunni vegna launa heldur er þar metnaður, 

ástríða og áhugi að baki. Enda talaði Ragnhildur líka um að ljóst sé að blaðamenn séu í 

starfi ástríðunnar vegna enda sé þetta að mestu háskólamenntað fólk með fullt af 

tækifærum til þess að gera alls konar hluti en velur blaðamennskuna þrátt fyrir erfiðan 

vinnutíma og lág laun. Eflaust má hins vegar færa rök fyrir því að það séu ákveðnar 

persónugerðir sem velja að gera blaðamennskuna að ævistarfi sínu. Þannig segir Ragna 

að: „Jú, þú þarft að vera soldið sérstakur svona karakter held ég til þess að nenna að 

vera alltaf að moka upp úr skurðinum og moka ofan í hann aftur þú veist.“ 

4.2.2 Gallar blaðamennskunnar 

Þrátt fyrir að starfið virðist vissulega spennandi og margt í því sem höfðar til fólks þá 

eru gallarnir að sama skapi einhverjir. Flestir viðmælendur í rannsókninni ræddu um 

launin, hve léleg þau væru og hve mikil áhrif þau hefðu á starfsánægjuna. Ástríður 

orðaði það kannski best þegar hún sagði að: 

Bara alltof lág laun í blaðamennsku, það er bara þannig. Og það er örugglega 
líka partur af því hvað maður var... örugglega partur af því hvað blaðamenn 
og maður sjálfur var lúinn á sínum tíma eða þú veist... Hvað þetta tók mikið 
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á þannig séð sko. Af því að maður var svona, ég meina, ég var nú oft bara 
mjög oft að ströggla á laununum sem ég var á sko. 

Ómar var einn af þeim blaðamönnum sem hafði hætt störfum en það var meðal 

annars vegna launanna, þrátt fyrir að hann hafði mikla unun af starfinu og saknaði þess 

lengi.  

...síðan er ástæðan fyrir því að maður svona fór út var í raun og veru bara 
launin og svona já. Ef manni bauðst einhver betri laun einhvers staðar og 
svona betri vinnutími og svona þá hérna [...] Maður þurfti bara einhvern 
veginn, maður þurfti bara, ef það bauðst eitthvað meira einhvers staðar þá 
þurfti maður í raun og veru að taka það því maður var bara kominn með 
fjölskyldu og allt þetta.  

Annar sameiginlegur þráður í gegnum öll viðtölin var álagið og allir viðmælendurnir 

voru á því að það væri mikið og einhverjir þeirra töluðu um að það væri of mikið. Hins 

vegar viðurkenndu líka einhverjir viðmælendanna að þeim liði vel í þess háttar umhverfi 

og væru í raun spennufíklar. En meira að segja fyrir þá einstaklinga gat álagið á köflum 

orðið alltof mikið, eins og Hólmfríður lýsir hér: 

Ég veit að ég er komin yfir sko öll skynsemismörk af þreytu þegar ég man 
ekki símanúmerið mitt. Það hefur mjög oft komið fyrir. Eftir erfiða daga, að 
ég bara... Þetta er svona hlutur sem þú átt að kunna. Maður svarar 
umhugsunarlaust. 

Hólmfríður, eins og fleiri viðmælendur í rannsókninni, talaði um að hún ynni aldrei 

undir 50 stundum á viku. Þó virðist álagið vera mjög misjafnt á milli miðla og til að 

mynda talaði Halldóra um að þegar hún skipti um vinnu, fór frá einum miðli yfir á annan, 

þá fækkaði vinnustundum á mánuði um 40 klukkustundir. Ástríður virtist vera sá 

viðmælandi sem vann einna mest þegar hún starfaði sem blaðamaður: „Já, ég hugsa að 

ég hafi verið svona að meðaltali að vinna sem blaðamaður frá níu til tíu. Ég man að ég 

komst mjög sjaldan heim í kvöldmat. Níu til tíu, ellefu.“ 

Hún viðurkennir að álagið hafi tekið mjög á og að það sé helsti gallinn við hið annars 

skemmtilega starf.  

Ég man ég fór inn á klósett og settist niður og bara og skalf bara. Og 
eiginlega bara, eiginlega fékk smá grátkast og ég fann bara að ég gat ekki 
meira og það þurfti önnur kona sko að hjálpa mér að klára, sem var á 
staðnum, hún þurfti að hjálpa mér. Ég sagði bara þú veist ég get ekki klárað 
þetta viðtal, ég er bara frosin. Bara skalf og svona... já, það er bara álagið. 
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Þegar álagið er svona mikið og vinnan skiptir einstaklinginn það miklu máli að hann 

sinnir því af ástríðu þá er ekki furða að hann taki vinnuna og álagið stundum með sér 

heim og jafnvel inn í draumaheiminn, eins og Ragna lýsir hér: „Oft meira að segja 

dreymir mann á nóttinni hérna, ert búin að taka viðtal og þá vaknar maður á morgnana 

með byrjunina á því, hvernig maður ætlar að skrifa það.“ 

Margir viðmælendanna voru starfandi blaðamenn þegar hrunið varð og ræddu um 

hve erfitt tímabil það var. Álagið, sem fyrir var mikið, jókst umtalsvert á þessum tíma og 

á sama tíma og fólk barðist fyrir vinnu sinni þá þurfti það mögulega að berjast fyrir 

heimili sínu líka. Ragnhildur lýsir þessum erfiða tíma svona: 

...þegar hrunið varð þá náttúrlega bara, það einhvern veginn krassaði allt. Ég 
meina, ég vann í einhverja tvo þrjá mánuði nánast allan sólarhringinn, ég 
meina, alla daga vikunnar. [...] Og og, það er sko, það, það líka bara sko, 
álagið bæði í vinnu, maður horfði á eftir vinnufélögunum hverfa, þúst, bara 
missa vinnuna, vitandi ekkert sjálfur hvort maður myndi missa vinnuna, 
hvort maður fengi launin sín og bara já, það var einhvern veginn, maður var, 
sko bæði í rauninni að berjast heima hjá sér að halda heimilinu bara og öllu 
og á sama tíma var allt hrunið í vinnunni hjá manni. Þúst, við vissum ekkert 
hvort að, sko, okkar fjölmiðill myndi bara leggjast af, þannig að það er sko... 
Haustið 2008 og þá fram yfir áramót 2009 er öööömurlegasti tími sem ég hef 
upplifað, algjörlega. Þetta var, það var eiginlega verst, uppsagnirnar allar. 
Það varð að, þegar verður að segja fólkinu upp, ég... Ég einhvern veginn, mér 
líður enn illa yfir því.  

Ástríður lýsir svipuðu andrúmslofti: 

...jú reyndar þá var reyndar mjög erfiður tími vegna þess að við vorum þarna 
í rauninni frá því að hrunið skall á og í rauninni bara allt árið þar á eftir að 
berjast bara fyrir svona... Við vissum aldrei í rauninni hvort blaðið myndi 
koma út sko [...] Þannig að við vorum einhvern veginn bara í rosalegri óvissu 
en samt alveg ótrúleg lífsreynsla í rauninni líka, að upplifa þetta. [...] Þetta 
var... ég meina við vorum bæði að horfast í augu við það að hugsanlega 
værum við öll að missa vinnuna. [...] þannig að stór hluti starfsmanna var 
sagt upp. Það var líka rosalega erfitt í rauninni og ekkert minna erfitt fyrir þá 
sem urðu eftir og ég var ein í þeim hópi sem var eftir, eftir það. [...]hérna 
vorum að skrifa fréttir um svona þúst sem snerti okkur öll rosalega mikið 
þannig að við vorum náttúrlega bara einhvern veginn sjálf að skrifa um 
storm en við vorum samt í miðjum storminum og að berjast við hann líka 
sjálf á eigin skinni þannig að ég held að allir blaðamenn hafi upplifað þetta á 
þessum tíma. 

     Þrátt fyrir að allir viðmælendurnir ræddu um álagið og hve mikið það væri þá virtist 

það hafa meiri áhrif á konurnar og þær eyddu mun meiri tíma í að ræða það, tilfinningar 
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sínar vegna álagsins og áhrif þess á þeirra einkalíf. Enda segist Ragnhildur telja að álagið 

sé helsta ástæða þess að konur endist ekki í starfi blaðamannsins. 

Það er bæði það og líka bara kannski skynsemi. Ég meina ef þú ert með 
háskólapróf og hefur val um að vinna eins og vitleysingur eða fá vinnu sem 
þú þarft kannski, getur bara verið í venjulegri dagvinnu og fengið hærri laun 
fyrir það. Maður þarf að vera ansi sko æst til að vinna á fjölmiðlum til að 
sætta þig við það sko. 

4.2.3 Samantekt 

Í huga viðmælendanna er starf blaðamannsins greinilega með skemmtilegri störfum 

sem til eru. Það er lifandi og einkennist af hraða, spennu og skemmtilegu andrúmslofti. 

Blaðamenn eru sjálfstæðir, njóta virðingar samborgara sinna og hafa áhuga á starfi sínu. 

Samstarfsaðilarnir eru skemmtilegir einstaklingar sem hafa margt til málanna að leggja. 

Gallar starfsins eru hins vegar nokkrir og þeir geta verið alvarlegir. Þrátt fyrir erfiðan 

vinnutíma og krefjandi starf eru launin ekki þau sem viðmælendur telja eðlilegt og 

einhverjir áttu erfitt með að lifa af þeim þrátt fyrir að leggja augljóslega mikið á sig. Eins 

er álagið gríðarlega mikið og á köflum það mikið að það hefur áhrif á heilsu fólks.  

Tafla 6. Að vera blaðamaður 

Viðmælandi 
Draumastarfið 
í æsku? Skemmtilegt starf? 

Sátt/ur 
við laun? Er álag? Hvað er erfiðast? 

Atli Páll Já Á góðum dögum.  Nei. 
Já. Hraði og 
stress. Tímapressan. 

Ásgeir Já. Já. Nei. 
Mjög mikið 
álag.  

Að geta ekki 
grúskað í málum.  

Ingvar Nei. Já. Já. Já. 

Að samræma 
einkalíf og 
blaðamennsku. 

Hólmfríður Nei. 
Já. Skemmtilegt 
fólk og mikið líf. Nei. Já. Tímapressan. 

Ragna Nei. Já. Fjölbreytt. Nei. 
Stöðugt og 
mikið álag. Álagið. 

Ragnhildur Nei. 
Lifandi og 
skemmtilegt. Nei. 

Já. Mjög 
stressandi. 

Lítið starfsöryggi. 
Lýjandi starf. 

Kári Já. Já. Nei. 

Já. 
Endalaust 
að gera. 

Að skrifa erfiðar 
fréttir, t.d. 
dauðaslys. 

Ómar Nei. Já. Nei. Já. 
Erfiður vinnutími, 
lág laun. 
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Þórður Nei. Já. Nei. Já. 
Hvað mistökin fá 
mikla dreifingu. 

Aðalheiður Nei. Já. 
Þokkalega 
sátt. Já. Tímapressan. 

Ástríður Já. Já. 
Alltof lág 
laun. 

Mjög mikið 
álag.  

Man ekki eftir 
neinu erfiðu. 

Halldóra Já. Já. Já. Já. Óttinn við mistök. 

 

4.3 Menning á fjölmiðlum 

Á öllum vinnustöðum er ákveðin menning sem er undirliggjandi og stýrir að einhverju 

leyti hegðun og gildum starfsmanna. Margt virðist benda til að menningin á ritstjórnum 

sé að mörgu leyti sérstök. Konur virðast eiga styttri starfsaldur á fjölmiðlum en karlar og 

forvitnilegt að skoða hvort ástæður þessa gætu leynst í vinnustaðamenningu. 

4.3.1 Kynjamismunun 

Flestir viðmælendurnir voru sammála um að fjölmiðlaumhverfið væri mjög karllægt 

enda karlmenn yfirleitt í yfirmannsstöðum og fréttamatið almennt karllægt. Hólmfríður 

talaði líka um hve karllægt umhverfið væri þrátt fyrir að hún væri vissulega búin að 

tryggja sér sinn sess þar. Eins sagði hún það vera staðreynd að konur sem vinni í 

fjölmiðlum mæti fyrirstöðu. 

Þetta er mjög karllægt starf og þetta er mjög karllægt umhverfi. Það lýsir sér 
nú aðallega í því að þú ert bara sko með karla á alla kanta. Ég hef alveg unnið 
mér sess í mínu fagi þannig að ég fæ stóru málin og mér er treyst en mér 
gengur ekki að sama skapi vel að fá yfirmannsstöðu. 

En hins vegar virðast konurnar breytast með umhverfinu, að minnsta kosti þær konur 

sem endast í faginu. Það á að til dæmis við Hólmfríði: 

Ég hef hérna unnið mestmegnis með körlum alla mína starfsævi og mjög 
náið með körlum og ég held bara að mín hugsun sé orðin miklu karllægari 
heldur en ella. Ég held að þetta hafi bara þróast þannig. Ég er sko orðin sek 
um þeirra fréttamat og ég breytist í þeirra átt og þeir breytast ekki í átt til 
mín. Ég hugsa það. Ég náttúrlega, ég hef enga mælingu á því en það er 
allavega mín tilfinning að ég sé frekar... Ég hef til dæmis mjög karllægt 
sjónarhorn á fréttir.  

Konurnar í rannsókninni voru sammála um að konum væri í meira mæli en körlum ýtt 

út í að fjalla um svokölluð mýkri mál, eða eins og Halldóra orðaði það: 
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Mér finnst mjög staðlaðar ímyndir eða þú veist. Þegar þú kemur inn þá er 
frekar ætlaður... þá er konum frekar ætlaður áhuginn, áhugi á efnum en 
körlum og fólki raðað upp í, innan hérna fréttastofu og og svona 
afþreyingardeilda eftir kynjum.  

Bæði er konum frekar ýtt út í þessi mýkri mál og eins virðast þær eiga erfiðara með 

að vinna sig upp í hörðu fréttirnar. Karlarnir voru sammála um að konur fjölluðu meira 

um þessi mýkri mál en þeir voru frekar á því að það væri þeirra áhugasvið heldur en að 

þeim væri ýtt út í það. Almennt séð virðist vera meiri virðing tengd við hörðu fréttirnar, 

eins og Ragna segir frá: 

Þegar ég var að byrja þá byrjaði ég í hörðum fréttum. Þá fannst mér ég vera 
soldill gaur en ég er það alveg sko. Og hérna, mér fannst ekki fínt að taka 
viðtöl [...] Nei, mannleg viðtöl nei, það var bara ekki nógu töff sko. Og ég var 
kannski örugglega pínulítið hrædd um hvað þarna strákunum myndi finnast 
um mig ef ég gerði það þannig að, bara því mun meiri nagli sem ég var á 
pappír því meira horfðu þeir upp til mín og það var alveg þannig. Það bara, 
ef ég tók einhver ógeðslega töff viðtöl við einhverja morðingja þá fannst 
þeim ég geðveikt kúl sko. Fóru svona að tala við mig. [...] En ég veit bara ef 
að ég hefði bara verið eitthvað svona í innblaðinu að skrifa eitthvað svona, 
softie softie viðtöl þá hefðu þeir ekki talað við mig.  

Fjölmiðlaumhverfið virðist vera frekar erfitt og flestir viðmælendurnir voru sammála 

um að það væri mikil spenna og stress þar og jafnvel ákveðin keppni og barátta. 

Hólmfríður lýsir umhverfinu svona: „Það er mjög mjög mjög hostile. Ehhh þetta er 

náttúrlega frekar svona grófur húmor, mjög kaldhæðinn.“ Aðspurð hvort húmorinn sé 

særandi sagði hún: „Ábyggilega fyrir þá sem eru viðkvæmir en maður svona hættir að 

taka eftir því.“  

Fleiri viðmælendur ræddu um þennan húmor sem virðist vera ráðandi á flestum 

ritstjórnum. Flestir viðurkenndu að hann gæti verið særandi og óþæginlegur en vildu 

meina að fólk annað hvort vendist því, þetta biti ekki á viðkomandi eða að karlar jafnt 

sem konur beittu honum og því gæti hann ekki verið það særandi. Til dæmis sagði 

Þórður að: 

Þú veist, í rauninni fannst mér sko eins og bara húmorinn á þessum 
vinnustöðum sem ég hef verið á hefur alltaf verið svo, verið svo grófur sko 
að alltaf bara í rauninni allir tekið þátt í því sem að, ef það hefur verið 
einhver svona karlrembudjók þá hefur það ekkert verið karlar frekar en 
konur að segja það sko einhvern veginn. Þetta hefur verið bara svona algjör 
suðupottur sko. [...] alltaf á öllum svona fjölmiðlum sem ég hef unnið á hafa 
verið svona menn, fólk, maður svona nánast er feginn að það sé ekki 
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upptökutæki inn á þeim sko. [...]Út af því að maður líka bara veit að maður 
er í ákveðnum hópi og það var bara ákveðin svona grín sem er í gangi og þá 
einhvern veginn þá þá einhvern veginn held ég að engum sárni eða þá bara, 
þá er allt látið flakka bara einhvern veginn. 

Það er vissulega áhugavert umhugsunarefni hvort fólk sárni í raun ekki þessi grófi 

húmor en vilji ekki sýna það til að vera áfram hluti af hópnum og vera ekki álitinn 

viðkvæmur í þessum mikilsverða hóp sem toppblaðamennirnir eru taldir vera. 

Það eru ekki margir fjölmiðlar á Íslandi og því ekki margir möguleikar á að næla í 

yfirmannsstöðu fyrir þá sem það vilja. Flestir yfirmenn á íslenskum fjölmiðlum eru 

karlmenn og konur virðast eiga erfiðara með að komast í þær stöður. Ástríður segir svo 

frá: 

Svo er náttúrlega þessi tilhneiging að koma þessum körlum í millistjórastöðu 
til að réttlæta hærri laun líka. Við upplifðum það mjög sterkt þessi 
kvennahópur sem var þá að það væri hérna, það væri bara erfiðara fyrir 
konur að fá framgang. [...] en við upplifðum þetta mjög sterkt. Þetta var sem 
sagt ákveðið, að konur svona nytu ekki eins mikils trausts né heldur einhvern 
veginn frama í sem sagt stöðugildum og kannski launum.  

Hins vegar vildu ekki allir meina að þetta væri einhvers konar meðvituð 

kynjamismunun að halda konum frá áhrifamiklum stöðum heldur væri þetta frekar 

tengslanetið. Ragna lýsir þessu svona: 

Sko, auðvitað þurfa konur örugglega á einhvern hátt að vera kannski innan 
gæsalappa heppnari til þess að vera á réttum stað á réttum tíma þegar 
tækifærið skapast fyrir þær að taka stökkið meðan þeim býðst. Þær þurfa 
líka að vera tilbúnar til þess að taka stökkið. En fyrir karla kemur þetta 
kannski meira í hendurnar á þeim vegna þess að þeir eru í rétta 
félagsskapnum sem býr til tækifærin. Konurnar sem eru kannski ennþá betri 
eða jafngóðar, þær eru ekki í þessu tengslaneti og eru ekki í þessari klíku 
þannig að þær verða aldrei fyrsta val. Það var hérna, við þurfum kannski 
bara soldið að svona storka þessu karlaveldi og þessu... Þetta eru náttúrlega 
allt karlar sem að ráða. Ég held að þetta sé ekkert endilega neitt með, bara 
alls ekki neitt með kvenfyrirlitningu að gera eða karlrembu. Ég held þú bara, 
þú bara velur þann í stöðuna sem þú treystir best og þú treystir þessum 
körlum því þú þekkir þá. 

Svo má heldur ekki gleyma því að skilgreining fólks á jafnrétti er misjöfn og Kári lítur 

til dæmis svona á málið: 

Jafnrétti snýst ekki um það hver er fréttastjóri eða hver er ritstjóri. Jafnrétti 
snýst um það að sko að fólk fái útrás fyrir sínum löngunum, fái að gera það 
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sem það vill gera ehmm, hafi tækifærin. Ef þú hefur löngunina, ef þú hefur 
ástríðuna fyrir blaðamennsku þá hérna áttu auðvitað að fá að klífa þann 
tind. Vandinn hefur fremur snúist um það að laun blaðamanna eru ekkert 
sérstaklega góð í dag og til þess að hífa þig upp og svo framvegis þá 
verðurðu að fá einhvern silkihúfuhatt og þannig að en en en síðan... Sko, ég 
held að áhrif kvenna í fjölmiðlum [...] eru meiri heldur en fjöldi silkihúfa segir 
til um, það er að segja fjöldi þeirra kvenna sem bera silkihúfur. 

Burtséð frá mismunandi skilgreiningu á jafnrétti þá upplifðu allar konurnar að þeim 

hefði verið mismunað í fjölmiðlum vegna kyns og þær gátu allar nefnt að minnsta kosti 

eitt dæmi og jafnvel fleiri. Einn karl sagði frá einu dæmi um kynjamismunun, þar sem 

yfirmaður gantaðist með að hann gæti ekki fengið yfirmannsstöðu sem hann sóttist eftir 

vegna þess að konurnar á vinnustaðnum yrðu ekki sáttar við það. Ljóst var að einhver 

dæmi um kynjamismunun sem konurnar sögðu frá hafði gríðarlega mikil áhrif á þær, 

áhrif sem náði mögulega að lita næstu ár þeirra í blaðamennsku og hafði mögulega áhrif 

á ákvörðun þeirra að hætta í faginu. Tvær af konunum höfðu mætt á blaðamannafund 

þar sem talið var að þær væru þjónustustúlkur en ekki blaðamenn. Aðrar tvær konur 

höfðu verið í ákveðnu verkefni og sinnt því af alúð þegar tilkynnt var opinberlega að 

karlmaður myndi sinna þessu verkefni, en ekki rætt beint við þær rétt eins og þær hefðu 

ekki verið að sinna því. Áður en fjallað verður um alvarlegri dæmi um mismunun er 

forvitnilegt að skoða eina sögu frá Halldóru um menningu og viðhorf á einni ritstjórn:  

En það var mikið kvartað [...] undan ákveðnum hópi karlmanna sem að 
hérna, sem að ýttu konum úr hópnum eða höfðu ekki áhuga, eða töldu sig 
vinna bestu fréttirnar, sýndu þeirra fréttum lítinn áhuga og voru ehh hérna, 
já og þeim, þessum konum fannst þeir ekki vinveittir sér. Fyrst trúði ég þessu 
ekki, fyrst fannst mér þetta soldið skondið, ég bara áttaði mig ekki á þessu. 
Ég áttaði mig ekki á því að að hérna, að ákveðnir fréttamenn sem jafnvel 
kölluðu konur skonsur, væru í rauninni að halda þeim frá sko en, en svo 
svona þegar leið á þá áttaði maður sig á því að þetta væri vandamál. 

Halldóra upplifði að ein af leiðunum til að halda henni niðri þegar hún byrjaði á 

nýjum fjölmiðli var að setja hana í fréttir sem byrjendur taka venjulega, þrátt fyrir að 

vera með margra ára reynslu af blaðamennsku.  

...þá fékk ég mikið sjokk í rauninni vegna þess að ég upplifði það þannig að 
ég þyrfti að byrja upp á nýtt og ég þyrfti að byrja á fréttum sem að nýliðar 
eru settir í og þar var ekki horft til starfsreynslu minnar [...] og vildu byrja að 
senda mig í þessar mýkri fréttir og hreinlega sjá mig sem nýliða að vinna mig 
upp [...] Og það kom mér mjög á óvart að þeir skyldu ekki vilja nýta öll þau 
tengsl og þekkingu sem ég hafði og hérna tæku jafnvel verkefni, þegar ég sá 
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þau hérna í hendi eða fréttir í hendi. Þá tóku þeir þær og settu yfir á aðra. Og 
meira að segja þegar ég hafði skrifað í einhvern tíma um [...]þá vildu þeir 
færa þær fréttir yfir á karlkyns blaðamenn eða fréttamenn þar. Og það kom 
mér rosalega á óvart og í staðinn láta mig fylgja sex ára stelpu fyrsta dag í 
skóla. Og mér líkaði þetta engan veginn. [...] Þannig að þar, ég upplifði mjög 
kynjaskiptan vinnustað þar og konum mjög í óhag. En þá upplifði ég það að 
þeim fyndist ekki rétt að senda hann að gera frétt um sex ára stelpu í skóla, 
eða strák. Þannig að ég upplifði það að þeim fyndist það ekki við hans hæfi 
að fara í skólann. Ég held þeir hafi verið hræddir við mig, þarna einhverjir. 
Svona stafaði einhver ógn af mér. 

Halldóra hafði sömuleiðis aðra áhugaverða sögu þar sem mismunun var mjög augljós: 

...eða þeir réðu sem sagt [...] ritstjóra og ég spurði... [...]þannig að ég var 
alveg, bíddu var þetta atvinnutækifæri. Lá þetta í loftinu? Og þá spurði ég þá 
af hverju kom ég ekki til greina. Og þá sögðu þeir: „Átt þú ekki [...] lítil börn, 
hefurðu tíma í þetta?“ Bíddu, voruð þið ekki að ráða [...] sem á fjögur, eða 
fimm eða hvað á hann mörg börn? Hann á fullt af þeim og það fannst þeim 
ekki hamla honum. Og hérna, þetta voru rosa... voru pínu vonbrigði. 

Af sögum kvennanna mátti sjá að vinnustaðir væru mjög misjafnir og menningin 

sömuleiðis ólík. Þrátt fyrir að einhvers konar kynjamismunun átti sér stað á flestum 

fjölmiðlunum þá var mismunandi hve áberandi hún var og eins var misjafnt hve mikilli 

opinberri andstöðu konurnar mættu. Ástríður átti mjög erfitt tímabil á einum vinnustað 

en hún lýsir reynslu sinni svona: 

Það var, það var versti karlavinnustaður sem ég hef nokkurn tímann komið á. 
Og svona eftir á að hyggja þá hefði ég átt að vera þarna aðeins styttra sko, 
skemur. Þá fyrst mætti ég karlaveldinu. Og það var í rauninni bara líka 
óttalega mikil reynsla en bara samt að mörgu leyti skelfilegt sko. Það var 
skelfilegur tími. Þeir meikuðu bara ekki að það væri kona þarna. Maður fann 
það alveg. Það var bara og samt fann ég alveg, þú veist þeir höfðu ekkert 
svona efnislega á mig af því að ég var mjög reynd þegar ég var þarna, á þeim 
tíma og var mjög reynd miðað við [...] af því ég var búin að vera það lengi og 
ég vissi alveg hvað ég var að gera en hérna sem blaðamaður en sem 
náttúrlega stjórnandi var ég að læra bara allan tímann. Vildi samt einhvern 
veginn, svona eftir á að hyggja, að ég hefði haft vit á að hætta aðeins fyrr en 
það var bara... Þetta er eitthvað viðmót. [...]Það er bara. Þeir eru ekki að 
sætta sig við það og ég, það var bara, ég veit það var bara út af því að ég var 
kona sko. Ég er faglærð, með mestu reynsluna þarna inni af fréttum, sem 
blaðamaður. 

4.3.2 Barátta 

Margar af konunum sem rætt var við í rannsókninni voru eða höfðu á einhverjum 

tímapunkti á starfsferli sínum verið yfirmenn á fjölmiðli, þrátt fyrir að þær væru allar 
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sammála um að það væri mjög erfitt að fá yfirmannsstöðu. Allir töluðu þær um að til að 

fá þau tækifæri sem þær fengu í blaðamennsku þá þyrftu þær að berjast fyrir þeim og 

oft af mikill hörku. Þær voru sammála um að tækifærin sem karlar fengu væru fleiri og 

ekki þyrfti eins mikla baráttu til. Halldóra talaði til dæmis um að hún þurfti að berjast 

fyrir því að sitja á þeim póstum sem hana langaði. Ástríður tók í sama streng:  

...ég var oft þarna eitthvað, ég reifst þarna eitthvað, að kvarta yfir því að ég 
fengi ekki nógu stór verkefni en svo fékk ég stór verkefni reyndar sko smám 
saman sko en það var einhvern veginn alltaf einhver barningur sko. 

Ragnhildur talaði sömuleiðis um þessa baráttu kvenna á fjölmiðlum: 

Það er í rauninni bara sko kannski að, að, að ungar konur eru í rauninni, þótt 
þeim finnist eitthvað blása á móti þegar þær eru að byrja og þær upplifi sig 
sem strákarnir séu teknir fram yfir, að þær fái verri verkefni og eitthvað 
svona... þær gefast ekki upp og bara ef þú sýnir frumkvæði og stendur fast á 
þínu þá skiptir kynið engu máli.  

Konur virðast þannig geta unnið sér til metorða á íslenskum fjölmiðlum en það þarf 

ansi mikla baráttu og þrek til. Viljinn til að leggja slíkt á sig þarf því að vera mjög mikill.  

4.3.3 Enn meira álag fyrir konurnar? 

Erlendar rannsóknir sýna að enn hvílir stór hluti heimilisstarfa og ábyrgð á börnum 

frekar á konum en körlum. Í álagsstarfi eins og blaðamennsku getur því verið erfitt að 

sinna vinnunni af alúð og metnaði þegar ábyrgðin heima fyrir er að mestu á herðum 

kvennanna. Ragna hætti í starfi til að sinna börnum og heimili betur þegar börn hennar 

voru ung.  

Ég held bara sko, náttúrlega við erum bara þannig konur að við tökum að 
okkur fleiri störf á heimilinu eða meiri ábyrgð á heimilinu en karlinn og 
kannski á þessum aldri þrjátíu til fjörtíu ára er bara fokk mikið álag á 
heimilinu. Svo ertu bara í vinnu sem krefst svona mikils af þér líka. Það 
verður bara einhvern veginn svo freistandi að minnka álagið á öðrum 
hvorum staðnum og þú gerir það ekki á heimilinu. Ég bara, við viljum bara 
oftast fara í eitthvað auðveldara starf. 

4.3.4 Samantekt 

Þrátt fyrir að starf blaðamannsins sé skemmtilegt og spennandi þá virðast konur eiga 

erfiðara uppdráttar í heimi fjölmiðla en karlar. Þetta er harður heimur fyrir alla en 

konum er mismunað vegna kyns, hvort heldur sem þeim er úthlutað mýkri málum sem 



 

61 

njóta minni virðingar eða að þær fái ekki framgang eins hratt og karlar. Konur geta hins 

vegar unnið sig upp í yfirmannsstöður rétt eins og karlar en til þess þarf mikla baráttu og 

þær þurfa að láta í sér heyra reglulega og berjast fyrir því að fá að fjalla um þau mál sem 

þær vilja. Á stundum mæta þær mikilli andstöðu og það getur reynt á. Þegar álagið 

heima fyrir bætist við þetta mikla álag og baráttu í vinnunni þá getur það haft áhrif á 

vilja kvennanna til að halda áfram í starfi blaðamannsins.  

Tafla 7. Menningin á fjölmiðlum 

Viðmælandi 
Orðið fyrir 
kynjamismunun? Er grófur húmor? 

Er 
jafnrétti? 

Karllægt 
umhverfi? 

Þurft að vera einn 
af strákunum? 

Atli Páll 
Ekki rætt í 
viðtalinu. 

Ekki rætt í 
viðtalinu. Já. Nei. 

Ekki rætt í 
viðtalinu. 

Ásgeir Nei. 
Ekki rætt í 
viðtalinu. Já. Nei. 

Hefur þurft að 
vera meiri nagli í 
starfi. 

Ingvar Nei. 

Ekkert endilega 
en stundum 
groddara-húmor. Já. Já. 

Ekki rætt í 
viðtalinu. 

Hólmfríður Já.  
Grófur húmor, 
mjög kaldhæðinn. Nei. Já. 

Getur ekki svarað 
því þar sem hún 
er orðin karllægari 
með árunum.  

Ragna Já.  
Ekki rætt í 
viðtalinu. Nei. Já. Já. 

Ragnhildur Já.  
Ekki rætt í 
viðtalinu. Nei. 

Ekki rætt í 
viðtalinu. Já. 

Kári Nei. Nei. Já. 
Að hluta 
til, já. 

Ekki rætt í 
viðtalinu. 

Ómar Já.  
Ekki rætt í 
viðtalinu. Já. 

Ekki rætt í 
viðtalinu. 

Alltaf að reyna að 
vera harðari.  

Þórður Nei. 
Já. 
Karlrembudjók. Já. Nei. Nei. 

Aðalheiður Já.  
Ekki rætt í 
viðtalinu. 

Erfið 
spurning. Já. Já. 

Ástríður Já.  
Ekki rætt í 
viðtalinu. Nei. Já. Nei. 

Halldóra Já.  
Hrár og særandi 
húmor. Nei. 

Ekki rætt í 
viðtalinu. 

Nei en þurfti að 
berjast fyrir sínu. 
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4.4 Starf blaðamannsins og fjölskylduábyrgð 

Það hvort starfsmenn nái jafnvægi á milli vinnu og einkalífs getur haft mikil áhrif á 

starfsánægju og vilja einstaklings til að halda áfram í starfi. Almennt virðist þetta 

jafnvægi vera erfitt fyrir blaðamenn en þó eru flestir á því að það sé vel þess virði. 

4.4.1 Eðli starfsins 

Flestir viðmælendurnir viðurkenndu að hafa misst af gæðastundum með vinum og 

fjölskyldu vegna vinnu en einhverjir þeirra vildu meina að þannig væri það í öllum 

starfsstéttum. Allir viðmælendurnir töluðu um að vera alltaf vakandi fyrir fréttum og 

vera með hugann við vinnuna en álitu það ekki vera samasemmerki á milli þess og að 

þeir væru alltaf að vinna. Ragnhildur orðar þetta svona:  

...það er alveg sama hvað þú ert að gera, ef þú ert í fríi, eða bara úti að labba 
með hundinn það skiptir engu máli, þú ert alltaf á tánum. Og ég held að það 
sé sko, það sem greinir kannski á milli þeirra sem að eiga virkilega að vera 
[...] eða í þessu bara af heilum hug, ég veit ekki hvernig er hægt að orða það, 
sem að eru algjörlega bara á réttri hillu í lífinu er að þú hefur sko, það er 
alveg sama hvar þú ert eða hvað þú ert að gera, þú ert alltaf... hugsarðu um 
leið;  er þetta eitthvað sem að gæti nýst mér í vinnu. 

Ingvar tók í sama streng: 

Það er náttúrlega rosalega erfitt að samræma, samræma svona einkalíf og 
blaðamennsku. Blaðamennskan fylgir þér bara allan sólarhringinn þess 
vegna. Og blaðamenn sem eru svona helteknir af starfinu þeir eru varla 
viðræðuhæfir um annað og þú ert, sko góður blaðamaður er ekki að vinna 
bara frá níu til fimm og það er slokknað á honum á milli. Hann er alltaf að 
vinna úr því sem hann sér og heyrir og það þýðir það að þú þarft að hafa sko, 
búa í í, þarft að vera með þannig fjölskyldu að hún skilji þetta, að þú ert 
svona eins og þú ert og það þurfa allir að ganga í takt með það. 

Blaðamenn þurfa vissulega alltaf að fylgjast með og vera með á hreinu hvað er að 

gerast. Þótt eiginlegum vinnudegi sé lokið þá má segja að þeir séu samt sem áður alltaf 

með hugann við vinnuna. Það má vissulega greina í dæmi Ragnhildar:  

Ég veit það ekki sko, ég er kannski ekkert bara, ég er bara með svona 
venjulegan vinnutíma upp í vinnu en ég er auðvitað alltaf að lesa póstinn. Ég 
er alltaf að fara yfir fréttir, það síðasta sem ég geri þegar ég fer að sofa er að 
fara yfir tölvupóstinn minn. Ég meina, ég sef með símann undir koddanum, 
ég fer yfir tölvupóstinn minn, les [...] og þetta er það fyrsta sem ég geri áður 
en ég bursta tennurnar, er að lesa póstinn minn, netpóstinn og fara yfir [...].  
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4.4.2 Fjölskyldan 

Þegar vinnan tekur svona mikla orku og tíma þá hlýtur það stundum að hafa áhrif á 

fjölskylduna eða eins og Hólmfríður orðar það: 

Einkalíf mitt hefur, ég hef oft upplifað það að geta ekki gefið einkalífinu nóg 
af mér en ekki vinnunni, því miður. Vinnan fær forgang. [...]Ég hef bara mjög 
oft upplifað það að koma heim og sko óskað þess að það væri enginn heima 
og ég gæti bara sest ein út í horn og haft þögn í klukkutíma. 

Ragnhildur talar um að erfitt geti verið að hafa samskipti við fjölskylduna eftir erfiðan 

dag:  

Og maður er ofboðslega oft algjörlega búinn á því, þegar maður kemur heim. 
Það er oft erfitt að vera ofsalega gott foreldri og góður maki og eitthvað 
svona líka þegar maður er kannski búinn að vera að, í slagnum allan daginn 
sko. Þúst, að reyna bara, að halda utan um hlutina og reyna að redda 
mannskap í að vinna alla hluti sem þarf að gera. Og sem er ætlast til þess að 
við gerum. Þá er maður stundum algjörlega úrvinda. 

Ragna hefur upplifað það sama: 

Þegar koma álagspunktar þá bara þú veist, stundum kemur maður heim og 
þá er maður bara svona, eins og ég segi, svona eins og undin tuska og þá er 
oft erfitt, það eru margir að tala við mann í einu þú veist og það eru 
einhverjir svona... Þú veist, maður þarf bara aðeins stundum bara að fá frið 
og ró, skilurðu. Það er náttúrlega erfitt að segja það við lítil börn. 

Atli Páll viðurkennir að vera oft andlega uppgefinn en segir það bara vera heima en 

ekki í vinnunni:  

Ég er nú ekki andlega uppgefinn í vinnunni sko. Það myndi frekar vera hérna 
klukkan hálfníu níu á kvöldin sko þegar maður er búinn að svæfa alla og 
hérna, þarf að setjast fyrir framan sjónvarp í korter til að slökkva aðeins á sér 
og... ná sér aðeins niður sko. Þetta er ekkert, maður er ekkert andlega 
uppgefinn í vinnunni held ég sko. [...] Svo get ég náttúrlega klárað heima sko, 
þegar krakkarnir eru sofnaðir sko. Milli, þá kannski fer maður að vinna aftur 
milli hálfníu og hálftíu sko, eða eitthvað svoleiðis. 

Atli Páll segir að það komi oft fyrir að hann þurfi að klára einhver verkefni heima en 

telur ekki að það leiði til þess að hann geti ekki gefið af sér heima fyrir: „Neeeei, nei. Það 

er helst ef maður er að stressa sig á að reyna að klára eitthvað sko. Þá er maður að ýta 

börnunum eitthvað og... og hérna já.“ 
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4.4.3 Fórnir 

     Af framansögðu er augljóst að til að geta sinnt starfi blaðamannsins af metnaði þarf 

að færa fórnir. Misjafnt var hvort að viðmælendurnir töldu fórnirnar þess virði en flestir 

sem ræddu um fórnir voru á því að vinnan færði þeim það mikla hamingju að fórnirnar 

væru þess virði. Eins töluðu sumir þeirra um að þeir reyndu að bæta fjölskyldunni þetta 

upp á annan hátt.  

Ragnhildur orðar þetta ágætlega þegar hún segir að:  

Sko, það, þú náttúrlega þarft að vera reiðubúinn til þess að fórna alls konar 
hlutum. Og fyrir kannski stelpur sem eru að byrja í dag, eða ungar konur sem 
eru, ég meina þegar ég var að byrja í þessu þá var ég oft alveg sko með 
nagandi samviskubit yfir að vera ekki að sinna barni á þeim tíma. Og að vera 
með hann endalaust með mér á kvöldin í vinnunni. 

Ástríður var líka einn af þeim blaðamönnum sem færði fórnir og hún þekkir það líka 

að taka barnið með sér í vinnuna: 

Já það var svona eftir á að hyggja þá þú veist, eins og ég segi ég var svo 
rosalega metnaðarfull að ég bara lagði einhvern veginn allt til hliðar sko. 
Þannig að maður var endalaust að redda pössun og svona en hérna en ég 
hefði alveg mátt sko kannski hugsa, nú svona þegar maður lítur til baka fara 
klukkan fimm, ná í barnið sitt og vera með því. En jú jú, þetta var... en ég 
sem sagt, ég vildi bara fórna, ég vildi bara, ég vildi bara svo mikið vera þarna 
á fréttadeildinni að ég fór þá bara í að redda sko en það var bara alls konar 
sko reddingar sko [...]og þegar við vorum ein að þá var hún oft bara blessað 
barnið mitt með mér sko. [...] Og líka eftir á að hyggja þá bara hugsar maður 
bara hvað var ég að... eða þú veist af því þetta er þú veist, ég fórnaði bara 
öllu... Ég fórnaði rosa miklu myndi ég segja... þannig, fórna og ekki fórna en 
þú veist, svona þú veist, ég var að, ég vann stundum alveg bara heilu 
sólarhringana einhvern veginn.[...] Það var aldrei neitt almennilegt til að 
borða og dóttir mín kvartaði mjög oft yfir því að það voru bara svona 
einhverjar myglaðar eða eitthvað flatkökur inn í skáp og...  

Fórnirnar voru því margar og misjafnar og Halldóra fór ekki varhluta af því að þurfa 

færa fórnir því á einum tímapunkti á starfsferli hennar var sérstaklega mikið álag. 

En ég missti náttúrlega af þarna bara fimm mánuðum, sem ég man ekki eftir 
úr lífi dóttur minnar. Ég bara man ekki eftir þeim, ég man ekkert eftir henni 
frá fjögurra mánaða og til tíu mánaða. Á því tímabili. 

En eins og áður sagði voru flestir viðmælendurnir á því að fórnin væri vel þess virði, 

eða eins og Ragna orðar það: 
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Í lífinu mínu eins og núna, þá ákvað ég að það sé best fyrir alla fjölskylduna 
og mig að ég sé í þessu starfi þó það bitni eitthvað á á samverutímum 
mínum með börnunum og bæti ég það upp öðruvísi. 

4.4.4 Samantekt 

Starf blaðamannsins er þess háttar að það þarf mikla viðveru og nauðsynlegt að 

fylgjast vel með, sem tekur tíma. Allt hefur þetta áhrif á einkalífið og erfitt getur verið að 

samræma vinnu og einkalíf, sérstaklega hjá þeim sem starfa á fréttadeildum. Flestir 

viðmælendurnir viðurkenndu að þetta samræmi væri erfitt og að starfið bitnaði 

stundum á fjölskyldunni en flestum fannst það engu að síður þess virði og bættu 

fjölskyldunni það upp á annan hátt. Hins vegar er nauðsynlegt að færa fórnir og sumar 

fórnir eru stærri en aðrar.  

Tafla 8. Starf blaðamannsins og fjölskylduábyrgð 

Viðmælandi 
Alltaf í 
vinnunni 

Lengd 
vinnuviku? 

Erfitt að 
samræma 
vinnu og 
einkalíf? 

Misst af gæðastundum 
með fjölskyldu? 

Var fórnin þess 
virði? 

Atli Páll Já. 45 tímar. 
Auðveldara nú 
orðið. Minna núna undanfarið. 

Ekki rætt í 
viðtalinu. 

Ásgeir Já. 
Meira en 45 
tíma. Nei. Kemur alveg fyrir. 

Ekki rætt í 
viðtalinu. 

Ingvar Já. 
Meira en 50 
tíma Já. Já. 

Ekki rætt í 
viðtalinu. 

Hólmfríður Já. 
Lágmark 50 
tíma. Já. 

Já. Svo slæmt á tímabili að 
allir væru hættir að reikna 
með að ég kæmi nokkurn 
tímann. 

Ekki rætt í 
viðtalinu. 

Ragna Já. Um 50 tíma. Já. Já. Já. 

Ragnhildur Já. 45 tímar. Já. Já. Já. 

Kári Já. 
Ekki rætt í 
viðtalinu. Já. Já. Já. 

Ómar Já. 40-50 tímar. Já. Já. 

Alltaf með 
samviskubit en 
ekki rætt hvort 
það var þess 
virði. 

Þórður Já. 50 tímar. Nei. Nei. 
Ekki rætt í 
viðtalinu. 

Aðalheiður Já. 50 tímar. Já. Já. Engin fórn. 

Ástríður Já. 65 tímar. Já. Já. Nei. 
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Halldóra Já. 
Ekki rætt í 
viðtalinu. Já. Já. 

Færði fórnir en 
ekki rætt hvort 
það væri þess 
virði. 

 

4.5 Almennt um niðurstöður úr viðtölum 

Þrátt fyrir að hver einasti viðmælandi hafi haft einstaka sögu að segja þá mátti greina 

sameiginlegt þema í mörgu því sem rætt var um. Hér verður farið almennt yfir helstu 

atriðin í viðtalinu og þau greind frekar.  

4.5.1 Skemmtilegt álagsstarf á lágum launum 

Tæplega helmingur viðmælendanna talaði um að blaðamennskan væri 

draumastarfið, jafnvel eitthvað sem þau hafði dreymt um frá barnæsku og flest höfðu 

þau mikla ástríðu gagnvart starfinu. Þeir sem höfðu ekki dreymt um starfið frá barnæsku 

voru engu að síður mjög sáttir í starfi. Níu viðmælendanna var tíðrætt um hve léleg 

launin væru í blaðamennsku og oft var talað um að þau væru skammarleg sem gerði það 

að verkum að gott fólk entist ekki í faginu. Öllum viðmælendum fannst starfið gríðarlega 

skemmtilegt og samstarfsfólkið með því skemmtilegasta sem viðkomandi hafði starfað 

með um ævina. Af þeim sex einstaklingum sem störfuðu ekki sem blaðamenn þegar 

viðtölin fóru fram voru allir nema einn tilbúnir að fara í blaðamennsku aftur, að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum.  

Allir viðmælendurnir voru sammála um að álagið í starfi blaðamanns væri mjög mikið 

og margir þeirra vildu meina að það væri alltof mikið. Nokkrir viðmælendanna töluðu 

um að óttinn við mistök væri mjög ráðandi í starfi þeirra enda væri það mjög alvarlegt 

að gera mistök sem blaðamaður. Bæði gæti það haft alvarlegar afleiðingar og eins væri 

það mjög sýnilegt ef blaðamaður gerir mistök. Misjafnt var hvað viðmælendunum fannst 

erfiðast en allir ræddu um álagið, þó mismikið. 

Af samtölum rannsakanda við viðmælendur var augljóst að ástríðan réði för hjá 

flestum ef ekki öllum þeirra og mjög áhugavert að sjá hve mikill metnaðurinn var. Rætt 

var um hvaða þýðingu blaðamennskan hefði fyrir samfélagið og augljóst var að 

viðmælendurnir gerðu miklar kröfur og fannst starf sitt skipta verulega miklu máli. Það 

gaf þeim einhvers konar merkingu og tilgang. Á stundum var skuggalegt að heyra hve 

mikið álagið var, hve mikil áhrif það hafði á fjölskyldu og andlega heilsu en þrátt fyrir 
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það og lág laun virtust allir viðmælendur unna starfi sínu heitt. Þar sem starfið gaf þeim 

svo mikið urðu þessir gallar mun lítilvægari fyrir vikið.  

4.5.2 Harður heimur ritstjórna 

Fimm viðmælendanna töluðu um að það væri ekki jafnrétti á íslenskum fjölmiðlum 

og eins voru sex viðmælendanna á því að umhverfið væri heldur karllægt. Þrátt fyrir að 

sumum fannst umhverfið karllægt var misjafnt hvort viðmælendum fannst sem þeir 

þyrftu að vera einn af strákunum á vinnustað. Það voru bæði konur og karlar sem höfðu 

upplifað það og eins konur og karlar sem höfðu ekki upplifað það að þurfa að vera einn 

af strákunum. 

Allar konurnar og einn karl gátu greint frá dæmum um kynjamismunun og nokkrar 

kvennanna höfðu fleiri en eitt dæmi að segja frá. Tvær kvennanna greindu frá 

kynjamismunun sem hafði augsýnilega haft mikil áhrif á þær og þrátt fyrir að þær 

tengdu kynjamismunina ekki við þá ákvörðun sína að hætta í fjölmiðlum einhverju síðar 

þá er ekki annað hægt en að velta því upp hve mikil undirliggjandi áhrif það hafði. Í 

síðustu viðtölunum var rætt um þann grófa húmor sem virðist einkenna einhverjar 

ritstjórnir og þótt flestir væru þeirrar skoðunar að húmorinn væri grófur og mögulega 

særandi þá vildu þau að sama skapi ekki meina að hann hefði áhrif á fólk. Það er hins 

vegar áhugavert að velta því fyrir sér hvort hann hafi meiri áhrif en fólk áttar sig á og 

hvort ástæðan fyrir því að enginn virðist véfengja tilveru hans sé meira tengd menningu 

ritstjórna og venju heldur en þeirri upplifun að hann særi ekki fólk.  

Af viðtölunum er ljóst að fjölmiðlar geta verið harður heimur og oft þarf baráttu til að 

ná því sem viðkomandi sækist eftir, hvort sem þú ert kona eða karl. Samkeppnin er mikil 

og það þarf metnað og ástríðu til að komast áfram. Þrátt fyrir að þessi heimur sé 

mörgum erfiður þá virðast konur eiga erfiðara með að fá framgang en karlar og þær eru 

líklegri til að verða fyrir kynjamismunun. Enn er þetta heimur karlanna og þeirra gildi 

ráða för. 

4.5.3 Vinnan, einkalífið og lífsstíllinn 

Flestir viðmælendurnir voru á því að erfitt væri að samræma vinnu og einkalíf, 

sérstaklega ef viðkomandi var á fréttadeild þar sem alltaf þurfti að vera til taks og vera 

tilbúinn að stökkva til ef eitthvað gerðist. Margar kvennanna ræddu um að þær þyrftu 
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iðulega að redda pössun hér og þar eða taka jafnvel börnin með sér í vinnuna. 

Sérstaklega virðist það hafa tíðkast fyrir 10-15 árum. Þrátt fyrir að sumir karlanna ræddu 

lika um að erfitt væri að samræma vinnu og einkalíf ræddu þeir minna um þessar 

reddingar og því má leiða líkum að því að sú ábyrgð hafi frekar verið hjá mæðrunum. 

Sumir viðmælendanna ræddu um fórnir sem þurfti að færa til að ná þeim árangri sem 

viðkomandi vildi í blaðamennsku og það var misjafnt hvort viðmælendunum fannst þær 

þess virði eða ekki. Allir viðmælendurnir viðurkenndu að vera alltaf í vinnunni þegar þeir 

störfuðu sem blaðamenn, að því leyti að þeir væru alltaf vakandi fyrir umhverfi sínu og 

mögulegum fréttapunktum í því. Ef einhverjar hugmyndir vöknuðu var unnið úr þeim 

þegar í stað, seinna eða hugmyndinni komið áfram á þá sem voru á vakt. Hins vegar 

vildu viðmælendurnir ekki meina að þetta væri hluti af vinnunni heldur frekar hluti af 

lífstíl blaðamannsins og þeir væru því ekki í vinnunni á svona stundum. Flestir þeirra sem 

voru hættir sem blaðamenn viðurkenndu að vera enn vakandi fyrir sniðugum 

hugmyndum sem þeir komu þá oft á fyrrverandi samstarfsmenn.  

Þrátt fyrir að flestum viðmælendunum virðist ganga illa að samræma vinnu og 

einkalíf, þeir missi af gæðastundum með vinum og fjölskyldu og eru alltaf vakandi fyrir 

hugmyndum og þar með alltaf á vaktinni þá kvelur það þá ekki. Þeir líta almennt á það 

sem hluta af starfinu og mögulega hluta af þeim lífsstíl sem blaðamennskan er. Það hvað 

þetta er mikill lífstíll og stór hluti af einstaklingnum lýsir sér kannski einna helst í því sem 

einn viðmælandinn sagði; að þegar eitthvað stórt gerist þá kasta allir frá sér því sem þeir 

voru að gera og mæta í vinnu, hvort sem viðkomandi er á vakt eða ekki. Þá vilja allir vera 

í hringiðunni því þar er lífið sjálft.  
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5 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða aðstöðu blaðamanna á Íslandi, álag í 

starfi, vinnumenningu og kynjamismunun og þá með sérstakri áherslu á konur og af 

hverju þær virðast eiga styttri starfsaldur á fjölmiðlum en karlar. Til að ná þessum 

markmiðum voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar: 

1. Hvaða starfstengdu þættir móta helst að blaðamenn séu ánægðir í starfi? 

2. Hvers vegna eiga konur styttri starfsaldur á fjölmiðlum en karlar? 

3. Hvaða áhrif hefur starf blaðamannsins á samræmingu vinnu og einkalífs? 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar enn frekar og þær tengdar  

við fræðilega umfjöllun. Í kjölfarið verður rannsóknarspurningunum svarað.  

5.1 Kostir og gallar blaðamennskunnar 

Allir blaðamennirnir sem rætt var við í þessari rannsókn fannst starfið mjög 

skemmtilegt. Talað var um að það væri fjölbreytt, lifandi og spennandi auk þess sem 

samstarfsfélagarnir væru skemmtilegir, víðsýnir og samfélagslega meðvitað fólk. Meira 

að segja þeir blaðamenn sem höfðu hætt störfum, helmingur viðmælendanna, höfðu 

áhuga á að starfa aftur sem blaðamenn. Það var einungis einn viðmælandi sem hafði 

ekki áhuga á að hverfa aftur til starfa þrátt fyrir að viðkomandi talaði fallega um sinn 

langa blaðamannsferil. Herzberg (1993) talar um að viðurkenning, starfið sjálft og 

ábyrgð hafi mjög jákvæð áhrif á starfsánægju og viðmælendurnir voru allir sammála um 

að blaðamennska væri samfélagslega mikilvægt starf. Þeir voru mjög meðvitaðir um 

ábyrgð sína, tóku hana alvarlega og virtust flestir starfa með ástríðu og metnað að 

leiðarljósi. Að mörgu leyti virtist blaðamennskan frekar vera lífstíll en starf þar sem eini 

tilgangurinn er að eiga þak yfir höfuðið og setja mat á borðið. Hvatningarþættir 

Herzberg virðast þannig eiga vel við blaðamennina í þessari rannsókn. Þeim fannst 

starfið áhugavert, fundu fyrir viðurkenningu og fundu til ábyrgðar og allir virtust þeir 

hafa náð góðum árangri í sínu starfi. Hér á kenning Maslow (1943) sömuleiðis við en 

hann talaði um að ein af þörfum einstaklinga sé að njóta virðingar fyrir hæfni sína og 

afrek. 

Hackman og Oldham (1980) tala um innri hvatningu sem myndast við ákveðnar 

aðstæður og miðað við hvað starf blaðamannsins getur á stundum verið erfitt er ljóst að 
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innri hvatning þeirra er mikil. Starf sem hæfir vel þörfum starfsmanna er líklegt til að 

veita þeim ánægju og tilfinningaleg viðhorf starfsmanna eru þannig samofin 

frammistöðu þeirra, samkvæmt Hackman og Oldham. Af þeim þremur þörfum sem þeir 

fjalla um að starf þurfi að uppfylla var ljóst af viðmælendum í þessari rannsókn að þeir 

töldu starfið þjóna tilgangi fyrir sig og þeir fundu til mikillar ábyrgðar. Eins töluðu nokkrir 

viðmælendur um að starfið væri mjög fjölbreytt sem passar að sama skapi vel inn í 

kenningar Hackman og Oldham.  

Álagið er kannski sá galli sem helst var rætt um í viðtölunum og það er greinilega 

mjög mikið á flestum fjölmiðlum. Allir viðmælendurnir unnu lágmark 45 klukkustundir í 

viku hverri og vinnuvikan fór allt upp í 65 klukkustundir hjá einum viðmælanda. 

Áhrifamikil dæmi eins og að muna ekki símanúmerið sitt, vera grátandi inni á klósetti og 

geta ekki klárað vinnudaginn og að muna ekki eftir fjórum mánuðum úr lífi dóttur sinnar 

sýna hve gríðarlegt álagið getur orðið og hve mikil áhrif það hefur á heilsu og einkalíf 

einstaklinga. Þrátt fyrir að allir viðmælendurnir ræddu um álagið og hve mikið það væri 

þá var eins og það hefði meiri áhrif á konurnar. Hvort það sé vegna þess að það bætist 

ofan á álagið heima fyrir, að álagið í starfi sé almennt meira hjá þeim eða hvort þær eigi 

auðveldara með að tjá tilfinningar sínar um það skal ósagt látið en ljóst er að álagið er 

mikið fyrir alla. Kulnun er svörun við langvinnu tilfinningalegu álagi samkvæmt Maslach 

(1982) en þó viðmælendurnir í rannsókninni ræddu ekki um kulnun var ljóst að 

einhverjir þeirra höfðu fundið fyrir einkennum þess. Önnur ástæða fyrir því að 

viðmælendurnir finna ekki fyrir kulnun gæti verið vegna þess að innri hvatning er mikil 

en Maslach lýsir hvernig hvatning geti dregið úr kulnun. Hins vegar könnuðust flestir 

viðmælendurnir við að vera andlega uppgefin þegar heim kom og þurftu jafnvel nokkra 

daga til að vinda ofan af sér. Það er í samræmi við rannsóknir Reinardy (2011) og 

Baldvins Þór Bergssonar (2008) að blaðamenn séu margir hverjir uppgefnir og finni fyrir 

mikilli streitu.  

Annar galli á starfi blaðamannsins sem mikið var rætt um í þessari rannsókn voru 

launin en flestum viðmælendunum fannst launin alltof lág og ekki í samræmi við afköst, 

álag og það hve mikilvæg vinnan væri. Þar sem blaðamönnunum fannst starf sitt 

almennt vera mjög þýðingarmikið og samfélagslega mikilvægt þá myndast ákveðið 

ósamræmi þegar þeir upplifa að launin séu svona lág. Til að mynda talaði sá blaðamaður 

sem vann einna mest, um 65 tíma á viku, að hann hefði oft þurft að ströggla á laununum 
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sínum. Samkvæmt Herzberg (1993) eru laun svokallaður viðhaldsþáttur þannig að þau 

hafa ekki bein áhrif á starfsánægju en með því að hlúa að þessum þáttum er hægt að 

koma í veg fyrir óánægju. Sé litið til sanngirniskenningar Adams er ljóst að 

blaðamönnunum í rannsókninni finnst þeim ekki hafa verið greidd laun af sanngirni, sé 

miðað við mikilvægi starfsins, álag og hvernig því var sinnt. Það má því leiða líkum að því 

að þeir hafi oftsinnis borið launin saman við einhvern hóp í samfélaginu og fundist þeir 

ekki fá laun miðað við sitt einstaklingsbundna framlag og þá ástríðu sem þeir lögðu í 

þetta mikilvæga starf.  

Fyrsta rannsóknarspurningin var eftirfarandi: Hvaða starfstengdu þættir móta helst 

að blaðamenn eru ánægðir í starfi? Einfaldast er að svara þessari spurningu með því að 

vísa í Herzberg (1993). Blaðamennirnir í þessari rannsókn sinntu starfi sínu af ábyrgð og 

áhuga og náðu margir góðum árangri. Starfið er engu að síður mjög krefjandi og erfitt á 

köflum sem ýtir undir persónulegan þroska. Þess utan nýtur blaðamennska ákveðinnar 

virðingar í þjóðfélaginu og er þar af leiðandi viðurkennd.  

Það hve blaðamennskan virðist passa vel við kenningu Herzberg um hvatningarþætti 

sýnir hve innri hvatning blaðamanna er mikil. Kannski er það líka nauðsynlegt því eins og 

rannsóknin sýndi þá er líka erfitt að vera blaðamaður. Hvatningin þarf því að vera enn 

meiri til að vera tilbúinn að sætta sig við lág laun sem eru í engu samræmi við álag auk 

þess sem vinnutíminn er erfiður. Hins vegar má ekki gleyma að margar aðrar stéttir þar 

sem starfað er af hugsjón glíma við svipaðan vanda en það gerir hann ekkert minna 

alvarlegan. Það er alveg ástæða til að velta því upp af hverju fólk sé tilbúið að starfa við 

þessar aðstæður, erfitt starf þar sem er mikið álag og launin eru mjög lág. Sérstaklega í 

ljósi þess að starfið hefur greinlega oft neikvæð áhrif á einkalífið og fjölskylduna og það 

bókstaflega gegnsýrir allt líf blaðamannsins. Sennilega mun þó enginn skilja það til 

fullnustu nema einmitt þeir sem hafa starfað hjá fjölmiðlum. Á sama tíma og starfið  

„truflar“ og stýrir öllu lífinu þá gefur það lífinu svo mikið gildi, að mæta í vinnu daglega 

sem viðkomandi hefur ástríðu fyrir og hreyfa sig og lifa í takt við þennan magnþrunga og 

spennandi kraft sem flæðir um fjölmiðla. Það er á margan hátt ómetanlegt.  

5.2 Hentar menning ritstjórna konum síður? 

Sú menning sem er undirliggjandi á vinnustöðum stýrir gildum, hugmyndum og 

hegðun á vinnustaðnum, samkvæmt Schein (2010), en það virðast reyndar vera skiptar 
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skoðanir um menninguna á ritstjórnum hjá viðmælendum þessarar rannsóknar. Margir 

þeirra vildu meina að menningin væri karllæg á meðan aðrir könnuðust ekki við það. 

Hins vegar má ekki gleyma því að auðvelt er að verða samdauna menningu sem 

einstaklingurinn sjálfur er hluti af og því verður erfitt að átta sig á og meta viðkomandi 

menningu. Eins og kemur fram í skýrslu sem nefnd um konur og fjölmiðla gaf út (2001) 

þá eru áhrif kynferðis á líf okkar allra oft dulin. Þannig átta konur og karlar sig mögulega 

ekki sjálf á því hvernig kynferðið stýrir ýmsu á ritstjórnum. Rannsókn Bodil og Hallberg 

(2002) styður þá kenningu því þar kom fram að konum fannst sem þær þyrftu að styðja 

við staðlana sem fyrir voru á vinnustað. Þannig sagði til að mynda einn viðmælandinn í 

þessari rannsókn að hún væri með karllægara fréttamat eftir að hafa starfað í langan 

tíma innan um mestmegnis karlmenn.  

Byerly og Ross (2006) töluðu einmitt um að ein af aðferðunum sem konur nota til að 

stunda fjölmiðlun á þessu valdsviði karla sé að sigra strákana í þeirra leik. Það virðist 

vera aðferð sem nokkrir viðmælendurnir völdu sér því margar þeirra höfðu komist langt 

í starfi blaðamanns og til að mynda stýrt ákveðnum deildum og/eða miðlum. Allar 

töluðu þær þó um að til þess hefði þurft mikla baráttu og þær þurftu að berjast fyrir því 

að fá stóru málin og fyrir virðingu innan stéttarinnar. Að sama skapi velja margar konur 

að hunsa kynskipta stigveldið og verða einn af strákunum til að komast í hörðu fréttirnar 

sem njóta meiri virðingar, samkvæmt Nilsson (2010) en tveir viðmælendur töluðu 

sérstaklega um þessa staðreynd. Einn viðmælandinn talaði um að strákarnir á 

fréttastofunni hefðu fyrst farið að tala við hana þegar hún „varð nagli á pappír“. Til að 

eiga auðveldara uppdráttar í vinnunni virðist því vera sem konurnar þurfi að breytast í 

átt til karlanna þar sem þeir eru frekar viðurkenndir af menningunni, og þar með fólkinu.  

Hins vegar má ekki gleyma því að tveir karlkyns viðmælendur upplifðu líka að þeir þyrftu 

að vera meiri naglar eða „strákar“ í vinnunni til að upplifa sig sem alvöru blaðamann. Því 

er spurning hvort að staðalímyndin af blaðamanninum sé í raun mjög fjarri 

sannleikanum því vissulega eru blaðamenn eins ólíkir og þeir eru margir.   

Allar konurnar í rannsókninni og einn karl töldu sig hafa verið beitt kynjamismunun í 

starfi og dæmin voru misalvarleg, allt frá sakleysislegum athugasemdum upp í að 

beinlínis var sagt við blaðamann að hún hefði ekki tíma til að sinna ákveðnu starfi þar 

sem hún ætti svo mörg börn á meðan karl sem var ráðinn í starfið átti fleiri börn. Einn 

viðmælandi var yfirmaður á vinnustað þar sem hún mætti mjög opinberri og augljósri 
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andstöðu karla á staðnum og ljóst er að það hafði mikil áhrif á hana. Konur virðast því 

mæta mikilli andstöðu á sumum fjölmiðlum og þær upplifa að erfiðara sé fyrir þær að fá 

framgang. Karlarnir í rannsókninni könnuðust hins vegar ekki við að konur væru beittar 

kynjamismunun eða á einhvern hátt komið öðruvísi fram við þær en karlana.  

Það er erfitt að átta sig á hvernig húmor hefur áhrif á líðan á ritstjórnum þar sem sú 

vangavelta kom ekki upp fyrr en í síðustu viðtölunum en niðurstöður rannsóknarinnar 

gefa þó til kynna að húmor á ritstjórnum sé grófur og jafnvel særandi. Samkvæmt 

öðrum rannsóknum getur það verið merki um mikið álag, eins og Avtgis og Taber (2005) 

benda á. Þrátt fyrir að þeir viðmælendur sem ræddu um húmor voru sammála að hann 

hefði ekki áhrif á fólk þá er alltaf mögulegt að áhrifin séu falin. Að minnsta kosti sáu allir 

þeir viðmælendur sem ræddu um húmorinn ástæðu til að nefna að hann væri 

kaldhæðinn, harður, grófur og jafnvel særandi. Allt orð sem benda til áhrifa á einstakling 

en hægt er að velta því upp hvort í tímanna rás hafi fólk orðið ónæmt fyrir þeim áhrifum 

sem hann hefur eða kosið að ræða það ekki af ótta við að virðast óþarflega viðkvæmt. 

Það er ekki ósennileg skýring í ljósi þess að margir viðmælendanna upplifðu sem þeir 

þyrftu að vera harðari en þeir eru í raun þegar þeir störfuðu sem blaðamenn. Þar sem 

þessi húmor virtist frekar vera karllægur en hitt þá gæti hann haft mun neikvæðari áhrif 

á líðan kvennanna en karlanna en hins vegar má ekki útiloka að hann hafi slæm áhrif á 

alla.  

Everbach og Flournoy (2007) tala um að eitthvað verði til þess að konur flýji 

fréttastofur. Það er kannski heldur fast að orði kveðið en engu að síður sýna 

niðurstöðurnar í þessari rannsókn að konurnar eiga styttri starfsaldur en karlar í 

fjölmiðlum og af niðurstöðum rannsóknarinnar má draga þá ályktun að menning á 

fréttastofum hafi eitthvað um það að segja. Þessi barátta sem konur þurfa að standa í til 

að fá framgang og til að fá að fjalla um þau mál sem þær vilja hlýtur að taka á. Konur 

þurfa því að hafa mikið baráttuþrek til að þrauka í þessu umhverfi ásamt því að berjast 

við álagið, samræmingu vinnu og einkalífs, lág laun og alla aðra neikvæða fylgifiska 

blaðamannsstarfsins. Það var líka upplifun flestra kvennanna í þessari rannsókn að þær 

nyti ekki eins mikils trausts og karlarnar á vinnustaðnum, að minnsta kosti ekki í upphafi 

starfsferilsins, sem er sama upplifun og konurnar í rannsókn Elmore (2007) töluðu um.  

Rannsóknarspurning númer tvö var eftirfarandi: Hvers vegna eiga konur styttri 

starfsaldur á fjölmiðlum en karlar? Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að vegið meðaltal 
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starfsaldurs kvenna á þeim fjórum fjölmiðlum sem skoðaðir voru er helmingi lægra en 

vegið meðaltal starfsaldurs karlanna á sömu miðlum. Konur eiga því styttri starfsaldur í 

fjölmiðlum og ef aldursdreifingin er skoðuð þá koma þær að öllum líkindum inn í 

stéttina í háskólanámi eða eftir háskólanám en margar þeirra yfirgefa stéttina fyrir 

fertugt. De Clercq (2002) fjallar sömuleiðis um þetta en 59% kvenna í hans rannsókn 

voru undir 35 ára aldri og hann dró þá niðurstöðu að á ákveðnum aldri neyðist konur í 

blaðamennsku að yfirgefa fagið.  

Fjölmiðlaumhverfið virðist almennt vera harkalegt, eða jafnvel fjandsamlegt (hostile) 

eins og einn viðmælandinn orðaði það og þá gagnvart bæði körlum og konum. Karlar 

töluðu líka um að þeir upplifðu að þeir þyrftu að vera harðari en þeir voru til að passa 

inn í umhverfið. Menningin er því öllum erfið og húmorinn er grófur og særandi. 

Karlmenn eru hins vegar í meirihluta á fréttastofum og það eru þeirra gildi sem ráða för. 

Menningin er þeirra og konurnar þurfa að aðlaga sig að því eigi þær að endast á 

vinnustaðnum. Þetta má líka sjá í rannsókn Elmore (2009) þar sem konurnar kvarta yfir 

vinnustaðamenningu sem vann gegn þeim. Konur eru ungar þegar þær yfirgefa stéttina 

og það er líklega vegna þess að baráttan er mest fyrstu árin í starfi þegar þær eru enn að 

berjast fyrir virðingu og að finna sér sinn stað í menningu karlanna. Þegar þetta bætist 

við gríðarlegt álag sem allir finna fyrir í fjölmiðlum, álagið heima fyrir, lág laun og hve 

erfitt er að samræma blaðamannsstarfið og einkalífið þá er kannski ekki furða að margar 

konur skorti þrekið til að halda áfram í starfi.  

Þrátt fyrir að ekki sé hægt að alhæfa að þetta sé ástæða þess að konur eigi styttri 

starfsaldur en karlar þá vekja þessar vísbendingar vissulega upp aðrar vangaveltur um 

konur á vinnumarkaði. Getur til að mynda verið að þetta sé líka ástæða þess að konur 

eiga almennt erfiðara með að fá framgang á hinum almenna markaði, en ekki bara 

fjölmiðlum? Er vinnustaðamenning annarra fyrirtækja þar sem karlmenn eru í meirihluta 

svona andsnúin konum líka?  

5.3 Blaðamennskan og fjölskyldan 

Það getur oft verið erfitt að finna samræmi á milli vinnu og einkalífs, sérstaklega ef 

viðkomandi starfsmaður er metnaðargjarn og sinnir starfi sínu af ástríðu. Það á við um 

blaðamennsku rétt eins og aðrar stéttir. Blaðamaður er alltaf á vaktinni og það kom 

glöggt í ljós í þessum viðtölum. Viðmælendurnir voru alltaf í vinnunni í þeim skilningi að 
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þeir voru alltaf vakandi fyrir hugmyndum, fylgdust vel með tölvupósti og sínum miðlum í 

snjalltækjunum og fylgdust vitanlega með fréttum allan sólarhringinn. Þá var vinnuvika 

allra viðmælendanna mjög löng og allt upp í 65 tíma.  

Higgins og Duxbury (2005) tala um að ein af ástæðum þess að fólk finnur ekki 

jafnvægi á milli vinnu og einkalífs sé vinnustaðamenning en ljóst er af viðtölunum í 

rannsókn þessari að almenn vinnumenning hjá fjölmiðlum gerir þessa samræmingu enn 

erfiðari. Flestir viðmælendurnir töluðu um að þessi samræming væri erfið og færa þyrfti 

ýmsar fórnir þess vegna en þó voru það frekar konurnar sem orðuðu hvaða fórnir það 

nákvæmlega voru. Sumir ræddu um samviskubit og einn blaðamaður sá eftir fórninni 

sem hann hafði fært en flestir töldu hana þess virði þar sem vinnan veitti þeim 

hamingju. Það sem eykur enn meira á þennan skort á jafnvægi er snjallsímavæðingin en 

bæði Higgins og Duxbury (2005) sem og Yun, Kettinger og Lee (2012) ræða um hana. 

Margir viðmælendanna virðast nýta sér símana í vinnu, uppfæra til dæmis vefsíðu 

miðilsins í Bónus og einn viðmælandinn talaði um að það síðasta sem hann gerði fyrir 

svefn var að kíkja á tölvupóst og skoða vefsíðu miðilsins í símanum, svæfi svo með 

símann undir koddanum og það fyrsta sem var gert að morgni var að endurtaka 

rútínuna, áður en tennurnar voru burstaðar.  

Þrátt fyrir að flestir viðmælendurnir voru sammála um að erfitt væri að ná þessu 

jafnvægi og að þeir hefðu misst af gæðastundum með vinum og fjölskyldu vegna vinnu 

þá virtist það ekki hafa þau áhrif að starfsánægja þeirra minnkaði eða þeir íhuguðu að 

skipta um starf. Það var frekar eins og viðmælendur sættu sig við að þetta væri einn af 

fylgifiskum þess að vera góður blaðamaður. Þetta er í samræmi við rannsókn Sturges 

(2012) um að einstaklingar skilgreina þetta jafnvægi á mjög misjafnan hátt. Þótt 

viðmælendurnir voru meðvitaðir um að erfitt væri að ná þessu jafnvægi þá virtist það 

ekki leiða til árekstra heima fyrir eða valda pirringi. Tveir viðmælendur töluðu um að 

fjölskyldan sætti sig við þetta þar sem viðkomandi var mun ánægðari í starfi 

blaðamannsins en einhverju öðru starfi. Í raun fékk rannsakandi aldrei þá tilfinningu að 

blaðamennirnir sem rætt var við hefðu áhuga á að breyta þessu þar sem þetta fylgir 

hraðanum og kannski sálinni í blaðamennskunni.  

Þriðja rannsóknarspurningin var eftirfarandi: Hvaða áhrif hefur starf blaðamannsins á 

samræmingu vinnu og einkalífs? Ljóst er að starf blaðamannsins hefur slæm áhrif á 
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samræmingu vinnu og einkalífs og flestir viðmælendurnir voru sammála um að mjög 

erfitt væri að ná þessu jafnvægi. Blaðamaðurinn þarf að vera alltaf á vaktinni og fylgjast 

með fréttum auk þess sem vinnudagarnir eru margir langir. Þrátt fyrir að þessi 

samræming sé erfið og margir blaðamenn missi af gæðastund með vinum og fjölskyldu 

vegna vinnu þá er litið á það sem fylgifisk blaðamennskunnar. Eitthvað sem er 

óhjákvæmilegt og í raun er ekki vilji til að breyta því af hendi þeirra blaðamanna sem 

rætt var við í þessari rannsókn. Þegar starfi er sinnt af eins miklum metnaði og ástríðu 

og margir virðast sinna blaðamennskunni þá verður eitthvað undan að láta. Flestir 

viðmælendurnir voru sáttir við þá fórn, voru hamingjusamir í starfi og sögðust bæta 

fjölskyldunni það upp á annan hátt.  

5.4 Frekari rannsóknir 

Þrátt fyrir ýmsar takmarkanir þá er gildi þessarar rannsóknar töluvert. Aðstæður 

blaðamanna á Íslandi hafa lítið verið rannsakaðar og sérstaklega hefur sú staðreynd að 

konur eigi styttri starfsferil í fjölmiðlum lítið sem ekkert verið rannsökuð. Það kom margt 

áhugavert í ljós í þessari rannsókn en enn skortir verulega á rannsóknir um íslenska 

blaðamenn og allt sem þeim tengist. Það er ósk rannsakanda að þessi rannsókn verði 

hvati að frekari rannsóknum á sama sviði.  

Blaðamenn eru að mörgu leyti sérstök starfstétt þar sem blaðamennskan virðist 

verða að lífsstíl og jafnvel áhugamáli líka. Fróðlegt væri til dæmis að skoða 

vinnustaðamenningu fjölmiðla enn nánar og þá væri áhugavert að skoða hvort 

vinnustaðamenning sé ólík á milli fjölmiðla. Er til dæmis svipuð vinnustaðamenning á 

Viðskiptablaðinu og Fréttatímanum, þar sem annað blaðið er með fréttir sem allajafna 

eru taldar karllægari á meðan markhópur Fréttatímans er konur? Þá væri forvitnilegt að 

halda áfram með þá hugmynd sem minnst var á í umræðukaflanum og skoða hvernig 

vinnustaðamenning er þar sem karlmenn eru í meirihluta. Er sú menning andsnúin 

konum og eiga þær erfitt með framgang þar? Þurfa konur í þannig menningu að 

aðlagast og haga sér líkt og karlar til að geta sinnt starfi sínu án baráttu? 

Þá er umræðan um húmor á fjölmiðlum sérstaklega áhugaverð og áhrif hennar á 

menninguna. Tilvalið væri að gera vettvangsrannsókn á húmor á íslenskum fjölmiðlum 

og kanna hve grófur og særandi hann er. Þegar óháður athugandi er inn á fjölmiðlinum 

að skoða húmor má leiða líkum að því að ýmislegt áhugavert kæmi í ljós. Margir 
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viðmælendanna í þessari rannsókn voru starfandi blaðamenn þegar hrunið varð og 

þurftu að skrifa fréttir um það sem þeir mögulega fundu á eigin skinni, ótta við að missa 

heimili og vinnu. Ítarleg eigindleg rannsókn um þá upplifun væri einkar athyglisverð.  

Eins væri áhugavert að bera blaðamenn saman við aðrar stéttir, hvað varðar álag, 

aðstöðu, vinnustaðamenningu og fleira sem starfinu tengist. Eru húsasmiðir til að 

mynda eins ástríðufullir í starfi og blaðamenn? Hvað með lækna eða ljósmæður? Að 

sama skapi væri spennandi að skoða blaðamenn og aðstæður þeirra með annars konar 

aðferðafræði en hér er notuð. Í þessari rannsókn var ekkert fjallað um ráðningarferli en 

það er annar áhugaverður punktur. Getur til dæmis verið að konur séu einungis rúmlega 

þriðjungur af íslenskum ritstjórnum því karlar séu fremur ráðnir í starfið? Er 

ráðningarferlið mögulega það kynjað að karlar fá frekar vinnu sem blaðamenn? Hægt 

væri að grandskoða ráðningarferli hjá íslenskum fjölmiðlum, kanna hvort það væri 

kynjamunur þar á og mögulega bera það saman við ráðningarferli í öðrum fyrirtækjum.  
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6 Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða aðstöðu blaðamanna á Íslandi, álag í 

starfi, vinnustaðamenningu og kynjamismunun og þá með sérstakri áherslu á konur og 

af hverju þær virðast eiga styttri starfsaldur á fjölmiðlum en karlar. 

Rannsóknarspurningarnar voru þrjá:  

1. Hvaða starfstengdu þættir móta helst að blaðamenn séu ánægðir í starfi? 

2. Hvers vegna eiga konur styttri starfsaldur á fjölmiðlum en karlar? 

3. Hvaða áhrif hefur starf blaðamannsins á samræmingu vinnu og einkalífs? 

Til að fá svör við þessum spurningum var notuð eigindleg aðferðafræði og tekið var 

viðtal við tólf einstaklinga, konur og karla, sem starfa sem blaðamenn eða hafa starfað 

sem blaðamenn. Þess utan var skoðaður fjöldi útskrifaðra nema úr fjölmiðlafræði frá 

Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri og fengnar upplýsingar um fjölda meðlima 

Blaðamannafélags Íslands og kynjahlutfall. Að endingu var leitað til fjögurra prent- og 

vefmiðla og fengnar upplýsingar um fjölda blaðamanna, kyn, aldur og starfsaldur. 

Þar sem þetta er eigindleg rannsókn, ásamt einhverri tölfræði, og viðmælendurnir 

einungis tólf er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar en 

vísbendingar sem þar finnast eru mjög áhugaverðar og vekja í raun upp enn frekari 

spurningar. Vegið meðaltal starfsaldurs hjá blaðamönnum á þessum fjórum fjölmiðlum 

var helmingi lægra hjá konum en hjá körlum, sem gefur vísbendingu um að konur endist 

styttra í starfinu en karlar. Konur eru þannig tveir þriðju þess sem útskrifast með 

fjölmiðlafræðimenntun en hins vegar eru þær einungis rúmlega þriðjungur þeirra sem 

starfa sem blaðamenn. Konur eru því frekar með menntun í fjölmiðlafræði en starfa 

síður sem blaðamenn og endast styttra í starfi.  

Ástæða þess að blaðamenn eru almennt ánægðir í starfi sínu er vegna þess að þeir 

sinna því af ábyrgð og áhuga auk þess sem blaðamennskan nýtur virðingar og er 

samfélagslega mikilvægt. Blaðamennskan skipti viðmælenduna miklu máli, þeir voru 

ástríðufullir gagnvart starfi sínu og lögðu metnað í það. Hins vegar er starfið engu að 

síður krefjandi og erfitt sem ýtir undir persónulegan þroska. Álagið er mjög mikið og 

launin eru almennt talin mjög lág. Allt passar þetta við kenningar Hackman og Oldham, 

Herzberg og Maslow um hvað hvetur starfsmenn áfram. Hins vegar er fórnarkostnaður 
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álagsins oft mikill. Ekki síst í ljósi þess að starf blaðamannsins hefur slæm áhrif á 

samræmingu vinnu og einkalífs en flestir viðmælendurnir voru sammála um að erfitt 

væri að ná þessu jafnvægi. Blaðamenn eru alltaf vakandi fyrir hugmyndum og fréttum 

og í raun alltaf í vinnunni auk þess sem vinnudagurinn sjálfur er langur. Hins vegar litu 

blaðamennirnir í þessari rannsókn á það sem eðlilegan fylgifisk blaðamennskunnar.  

Þá gefa niðurstöður rannsóknarinnar til kynna að vinnustaðamenning á fjölmiðlum sé 

karllæg, erfið og fjandsamleg, bæði konum og körlum. Margir blaðamannanna upplifðu 

að þeir þyrftu að vera meiri naglar til að þrífast í starfi og húmorinn þar er grófur og 

jafnvel særandi. Eins gefa niðurstöðurnar til kynna að ástæða þess að konur virðast 

endast styttra í þessu erfiða umhverfi en karlar er vegna þess að þær þurfa frekar að 

berjast fyrir sinni stöðu, berjast fyrir að njóta virðingar og sérstaklega þurfa þær að 

berjast fyrir því að fá að fjalla um þau mál sem þær vilja. Auk þess er líklegra að þeim sé 

mismunað vegna kyns en körlum sem reynir á úthald þeirra. Þegar álagið heima fyrir, 

erfið samræming vinnu og einkalífs, álag í starfi ásamt lágum launum bætist ofan á 

baráttu kvenna á fjölmiðlinum sjálfum skýrir það líklega hvers vegna þeim skortir 

stundum þrek til að berjast á vígvelli fréttastofunnar. 

Þær vísbendingar sem koma fram í þessari rannsókn er hægt að nýta til að rannsaka 

þetta enn frekar og mögulega, vonandi, breyta þessum veruleika. Staðalímyndin af 

hinum harða og sífellt gáfaða blaðamanni gerir engum gott og virðist gera bæði konur 

og karla óörugg í starfi. Til að fá fullkomið jafnrétti inn á fjölmiðla svo konur og karlar fái 

jöfn tækifæri og harða vinnumenningin sé á undanhaldi þarf að gera umhverfið 

vinsamlegra og bera jafn mikið traust til karla og kvenna. Breytingar á menningu gerast 

hægt en þær eru mögulegar.  

Þegar viðtölin í þessari rannsókn voru tekin var ekki annað hægt en að hrífast með 

viðmælendunum, krafti þeirra og orku. Metnaðurinn var mikill, ástríðan var enn meiri og 

á sekúndubroti var vel hægt að ímynda sér að vera tilbúin til að fórna öllu til að ná 

fréttinni. Að vera í þessu lifandi og spennuþrungna andrúmslofti sem fjölmiðlar eru, gera 

eitthvað sem skiptir máli og vera með sátt og frið í hjarta. Er það ekki það sem við leitum 

öll að? 
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Viðauki 1: Spurningalisti 

 

Hvað hefurðu starfað/starfaðirðu lengi sem blaðamaður? 

Hvað felst í blaðamennsku að þínu mati? 

Hvað finnst þér vera mikilvægast að fjalla um í fjölmiðlum? 

Hvaða væntingar hafðirðu til blaðamannsstarfsins? 

Hvað er/var erfiðast við að vera blaðamaður? 

Hverjir eru kostir þess að vera blaðamaður? 

Hvernig vinnu-umhverfi er fjölmiðlaumhverfið? 

Oft er talað um að blaðamenn þurfi að hafa ástríðu fyrir faginu? Hver er þín skoðun á 

því? 

Sumir telja að konur þurfi að hafa aðra eiginleika en karlar til að ná langt í starfi 

blaðamanns. Hvað finnst þér um þá staðhæfingu? 

Hver er þín upplifun á jafnrétti á fjölmiðlum? 

Hvernig telurðu að launajafnrétti sé háttað á fjölmiðlum? 

Fjölmiðlastarfið er gjarnan talið vera karllægt starf og umhverfi. Hver er þín skoðun á 

því? 

Þarftu/þurftirðu einhvern tímann að vera einn af strákunum í starfi? 

Hefurðu upplifað kynjamismunun í starfi þínu sem blaðamaður? 

Hvað er það helst sem stendur í vegi fyrir því að þú náir lengra sem blaðamaður, ef 

þá eitthvað? / Hvað var það helst sem stóð í vegi fyrir því að þú náðir lengra sem 

blaðamaður, ef þá eitthvað? 

Hve mikið er/var álagið í starfi þínu sem blaðamaður? 

Af hverju hættirðu að starfa sem blaðamaður? / Ef eitthvað yrði til þess að þú myndir 

hætta að starfa sem blaðamaður, hvað væri það helst? 

Hvað gæti orðið til þess að þú myndir aftur fara að vinna sem blaðamaður? 

Hversu oft hefurðu upplifað það að þú getir ekki gefið vinnunni meira af þér? 

Sem blaðamaður, hve oft áttirðu erfitt með að tengjast viðmælanda eða efninu sem 

þú skrifaðir um? 

Að vera andlega uppgefin/n, hvaða merkingu hefur það í þínum huga? 

Hvað vinnur þú að jafnaði marga klukkustundir í viku? 
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Hve marga daga í viku sinnirðu vinnunni að einhverju leyti? 

Hversu oft ertu með hugann við vinnuna þegar þú ert utan vinnu? 

Hversu oft hefurðu misst af gæðastundum með fjölskyldu eða vinum út af vinnu? 

Hversu oft hefurðu upplifað það að þú getir ekki gefið meira af þér heima við vegna 

álags í vinnunni? 

Telur þú að þú fáir laun í samræmi við frammistöðu þína? 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við eða ræða frekar um? 

Aldur? 

Hjúskaparstaða? 

Barnafjöldi og á hvaða aldri? 

Menntun? 

Staða? 
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Viðauki 2: Ítarlegri upplýsingar um blaðamenn á Íslandi 

Karlar hjá Morgunblaðinu og mbl.is 

Aldursbil Fjöldi Hlutfall 
Starfsaldur 
meðaltal (ár) 

20-29 ára 3 8% 3,4 

30-39 ára 12 32% 5,3 

40-49 ára 6 16% 12,6 

50-59 ára 9 24% 20 

60-69 ára 7 19% 26,9 

Samtals 37 100%   

Vegið meðaltal     13,99 

 

Konur hjá Morgunblaðinu og mbl.is 

Aldursbil Fjöldi Hlutfall 
Starfsaldur 
meðaltal (ár) 

20-29 ára 6 29% 1,8 

30-39 ára 9 43% 5,9 

40-49 ára 4 19% 11,4 

50-59 ára 1 5% 10,1 

60-69 ára 1 5% 29,9 

Samtals 21 100%   

Vegið meðaltal     7,12 

Karlar hjá Fréttablaðinu og visi.is 

Aldursbil Fjöldi Hlutfall 
Starfsaldur 
meðaltal (ár) 

20-29 ára 4 15% 0,2 

30-39 ára 14 52% 5,3 

40-49 ára 3 11% 5,7 

50-59 ára 5 19% 9,3 

60-69 ára 1 4% 4,7 

Samtals 27 100%   

Vegið meðaltal     5,31 
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Konur hjá Fréttablaðinu og visi.is 

Aldursbil Fjöldi Hlutfall 
Starfsaldur 
meðaltal (ár) 

20-29 ára 4 20% 0,5 

30-39 ára 8 40% 3,2 

40-49 ára 3 15% 9,1 

50-59 ára 3 15% 2,2 

60-69 ára 2 10% 6,2 

Samtals 20 100%   

Vegið meðaltal     3,7 

 

Karlar hjá Fréttatímanum og frettatiminn.is 

Aldursbil Fjöldi Hlutfall 
Starfsaldur 
meðaltal (ár) 

20-29 ára 0 0%   

30-39 ára 2 50% 16,5 

40-49 ára 1 25% 15 

50-59 ára 0 0%   

60-69 ára 1 25% 37 

Samtals 4 100%   

Vegið meðaltal     21,25 

 

Konur hjá Fréttatímanum og frettatiminn.is 

Aldursbil Fjöldi Hlutfall 
Starfsaldur 
meðaltal (ár) 

20-29 ára 0 0%   

30-39 ára 4 80% 2,8 

40-49 ára 1 20% 15 

50-59 ára 0 0%   

60-69 ára 0 0%   

Samtals 5 100%   

Vegið meðaltal     5,24 
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Karlar á Viðskiptablaðinu og vb.is 

Aldursbil Fjöldi Hlutfall 
Starfsaldur 
meðaltal (ár) 

20-29 ára 2 29% 2,5 

30-39 ára 2 29% 8 

40-49 ára 3 43% 14 

50-59 ára 0 0%   

60-69 ára 0 0%   

Samtals 7 100%   

Vegið meðaltal     9 

 

Konur á Viðskiptablaðinu og vb.is 

Aldursbil Fjöldi Hlutfall 
Starfsaldur 
meðaltal (ár) 

20-29 ára 2 67% 1,5 

30-39 ára 1 33% 5 

40-49 ára 0 0%   

50-59 ára 0 0%   

60-69 ára 0 0%   

Samtals 3 100%   

Vegið meðaltal     2,67 
Upplýsingar þessar voru fengnar í nóvember 2013.  

Í maí 2014 eru allar konur hættar á Viðskiptablaðinu  

og því einungis karlmenn starfandi þar. 

 

 

 


