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Útdráttur 
 

Þegar birtingarmynd kynjanna í fjölmiðlum er skoðuð, má sjá að konur eru aðeins brot þeirra 

sem þar birtast. Þá gildir einu hvort um sé að ræða blaðamenn, viðmælendur eða það fólk 

sem nefnt er í fréttum. Í rannsókninni var skoðaður hlutur kvenna í tveimur helstu 

prentmiðlum landsins, Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. Gerð var innihaldsgreining á sjö 

virkum dögum í byrjun árs 2015.  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar studdu niðurstöður fyrri rannsókna um stöðu 

kynja í fjölmiðlum; að konur séu um 30% allra þeirra sem koma að fjölmiðlum, hvort sem um 

er að ræða fréttaskrifarana sjálfa, hlutfall sem viðmælendur í fréttunum eða sem 

umfjöllunarefni fréttanna (fólk í fréttum). Niðurstöður voru ennfremur í samræmi við 

rannsóknir nefndar um konur og fjölmiðla á Íslandi sem kom út árið 2001. Fjórtán árum 

seinna eru konur enn minnihlutahópur í fréttum á Íslandi. Þegar skoðað var kynjahlutfall 

fréttaskrifara á rannsóknartímabilinu mátti sjá að karlar skrifuðu um 80% allra frétta. Karlar 

voru einnig fleiri meðal viðmælenda og hærra hlutfall  þeirra sem fjallað var um í fréttunum. 

Þegar þeir málaflokkar sem fréttirnar fjölluðu um voru skoðaðir reyndust karlar vera sýnilegir 

í öllum flokkum á meðan konur voru 0% viðmælenda í þremur flokkum. Þegar við skiptum 

fréttunum upp í „harðar“ og „mjúkar“ fréttir voru karlar í meirihluta í hörðum fréttum og 

konur í mjúkum, hvort sem um var að ræða sem fréttaskrifara, viðmælendur eða fólk í 

fréttum.  

Áhrif þess að konur eru jafn lítið sýnilegar í fjölmiðlum og raun ber vitni, gætu verið 

talsverð. Það að viðhalda staðlaðri og  hefðbundinni hlutverkaskipan kynjanna í fjölmiðlum 

getur viðhaldið kynjamisrétti og takmarkað tækifæri kvenna.  
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1. Inngangur 
Fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki í samfélagi okkar. Þeir bera ábyrgð á því að upplýsa 

almenning um það sem gerist í heiminum. Þegar fjölmiðlaheimurinn er annars vegar hefur 

raunin gjarnan verið sú að fólk tengi hann við karla og þyki hann almennt vera karllægur. 

Þetta hefur valdið því að konur eru lítið sýnilegar í fréttum þegar kemur að blaðamönnum, 

viðmælendum í fréttunum, eða almennt að fólki í fréttum. Þó svo að konur séu helmingur 

mannkyns, virðist þær sjást mjög lítið á svo mikilvægum vettvangi sem fjölmiðlar eru. Fyrri 

rannsóknir hafa sýnt fram á að konur eru aðeins tæpur þriðjungur blaðamanna og 

viðmælenda í fréttum  og þær eru einnig mikill minnihluti þeirra sem fréttirnar fjalla um. Það 

virðist vera sem hlutfallið 30/70 gangi eins og rauður þráður í gegnum niðurstöður allra 

rannsókna um kynjahlutfall í fréttum. Einnig virðast konur fjalla um önnur málefni en karlar. 

Karlar eru gjarnan tengdir við alvarlegri eða svonefndar harðar fréttir. Konur virðast fjalla um 

léttari málefni, eða mjúkar og kvenlegar fréttir.  

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram til að útskýra það hve fáar konur eru í 

fjölmiðlastörfum og af hverju þær leiti ekki jafn mikið og karlar í blaðamennsku. Kenningar í 

félagsfræði og kynjafræði verða skoðaðar í því samhengi hér að neðan en horft verður 

sérstaklega til mismunandi félagsmótun kynjanna. Þó svo að kynin hafi óneitanlega 

mismunandi líkamseinkenni, er vafamál að kynin geti rekið eðli sitt  og hegðun aðeins til 

líffræðilegra þátta. Umhverfið og félagsmótun hefur afgerandi áhrif á hegðun og 

ákvarðanatöku. Gildi og viðmið sem fólk lærir að séu gildandi í samfélagi sínu hafa áhrif á 

hvað það álítur kvenlægt  og karllægt að hverju sinni. Kynin eru alin upp á mismunandi hátt 

og fá mismunandi skilaboð frá umhverfinu um hvað teljist æskileg hegðun.  Þannig er talið 

æskilegt að konur hagi sér á ákveðinn hátt og karlar á annan hátt til þess að þau séu 

meðtekin í samfélagið. Á síðustu áratugum hefur jafnrétti kynjanna aukist í hinum vestræna 

heimi og þá sérstaklega á Íslandi. Ísland hefur verið í fyrsta sæti hjá Alþjóðaefnahagsráðinu 

yfir hæsta jafnrétti kynjanna í sex ár, eða frá árinu 2009 til ársins 2014. Þá eru reglugerðir og 

eftirlit til staðar sem hvetja eða þrýsta á fyrirtæki til þess að auka kynjajafnrétti á öllum 

starfsvettvangi. Þrátt fyrir það virðist misrétti kynjanna vera staðreynd á mörgum 

vinnustöðum,  einnig hjá fjölmiðlum.  

Rannsakendur þessa verkefnis ákváðu að skoða hvernig staða íslenskra prentmiðla 

væri í byrjun ársins 2015. Ákveðið var að skoða birtingarform kynjamunar innan 
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Morgunblaðsins og Fréttablaðsins. Áhugi var á að skoða, fyrst og fremst, kvenkyns 

blaðamenn og hversu hátt hlutfall frétta væri skrifað af þeim. Einnig var kynjahlutfall í ólíkum 

málaflokkum skoðað og hvort kynjamunur væri á hörðum og mjúkum fréttum. Í rannsókninni 

voru teknir fyrir fjórtán málaflokkar og þeir skoðaðir út frá kyni blaðamanna, kyni 

viðmælenda og kyni fólksins í fréttunum.  

Ritgerðin skiptist, á hefðbundin hátt, í fræðilega ritrýni á kenningum og fyrri rannsóknum 

á stöðu kynjanna í fjölmiðlaheiminum annars vegar og hins vegar í niðurstöður 

innihaldsgreiningar okkar á kynjahlutfalli í fréttum Morgunblaðsins og Fréttablaðsins. Leitast 

var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Niðurstöður ritrýni: 

Er möguleg ástæða fyrir ójöfnum kynjahlutföllum í fjölmiðlageiranum að finna í 

kynjaskiptri félagsmótun?   

2. Niðurstöður rannsóknar: 

Hvert er hlutfall kvenna í eftirfarandi þáttum í fréttaskrifum prentmiðlanna 

Morgunblaðsins og Fréttablaðsins:  

  Kynjaskipting fréttaskrifara 

  Kynjaskipting viðmælenda 

  Kynjaskipting umfjöllunarefnis (fólkið í fréttunum) 

  Kynjaskipting í efnisþáttum frétta 

 

Þessar rannsóknarspurningar eru síðan tengdar í umræðukaflanum í lok ritgerðarinnar. 

Ritgerðin skiptist upp í sex kafla sem hver hefur sína undirkafla. Fyrsti kafli er 

inngangur að ritgerðinni. 

Annar kafli snýr að kenningarlegum ramma ritgerðarinnar þar sem fjallað verður um 

kynjafræði og félagsmótun stofnana, s.s. í skólum og á vinnustöðum. Einnig er þar fjallað um 

femínískar kenningar þar sem litið verður á stöðu kvenna í prentmiðlum með gleraugum 

mismunandi femínískra kenninga. Í lok kaflans er fjallað um jafnrétti, þar sem skoðuð verða 

jafnréttislög innan fjölmiðlageirans og svo almenna stöðu kvenna á íslenskum vinnumarkaði.  

Þriðji kafli fjallar um kynjahlutfall í valdastöðum í fjölmiðlum, hlutverk og áhrif 

fjölmiðla sem fjórða valdið og áhrif þess að Morgunblaðið og Fréttablaðið eru einkareknir 
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miðlar. Að lokum eru skoðaðar rannsóknir sem fjalla um stöðu kvenkyns blaðamanna á 

karllægum vinnustað.  

Í fjórða kafla eru  fyrri rannsóknir reifaðar, þar sem litið verður til niðurstaðna úr 

erlendum og íslenskum rannsóknum á efninu.  

Í kafla fimm er farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar og hvernig rannsóknin var 

framkvæmd. Einnig verður þar skoðaður munur á hörðum og mjúkum fréttum, farið yfir 

úrvinnslu gagna og annmarkar rannsóknarinnar reifaðir.  

Sjötti kafli fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar og inniheldur hann sjö undirkafla. 

Þar er m.a. fjallað um muninn á miðlunum, lýðfræði blaðamannanna, hverjir skrifa fréttirnar, 

hverjir eru viðmælendur, um hverja er fjallað (fólkið í fréttum) svo og eðli fréttanna og 

málefni þeirra (málaflokkar).  

Kafli sjö er samantekt, þar sem helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram.  

Áttundi  kafli inniheldur umræðu, þar sem rætt er um niðurstöður rannsóknarinnar 

og þær tengdar við niðurstöður fyrri rannsókna og kenninga, auk þess sem ályktanir eru 

dregnar.  

Níundi kafli inniheldur lokaorð.  

 

2. Kenningarlegur rammi 
 

2.1 Kynjafræði 
„On ne nait pas femme, on le devient“ þú fæðist ekki kona, heldur verður þú kona. Það 

skrifaði Simone de Beauvoir í bók sinni Hitt kynið (Beauviour, 1949/1986). Það er almenn 

vitneskja að kynin eru ólík og hegða sér mismunandi. Líffræðilegur munur er augljós hjá 

körlum og konum en félagslegir þættir, eins og uppeldi og umhverfi, hafa afgerandi áhrif á 

hegðun einstaklings (Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir, 2000). Hugmyndir 

Beauvoir, sem leitast við að skýra ástæður þess að kynin haga sér á mismunandi hátt, falla 

undir mótunarhyggju. Þar er félagsmótun talin hafa gríðarleg áhrif á hegðun fólks. Andstæða 
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mótunarhyggju er eðlishyggja, en samkvæmt henni stafar munur kynjanna af erfða- eða 

líffræðilegum þáttum, þar sem genin hafa áhrif á eðli fólks eftir því hvort það sé karlkyns eða 

kvenkyns. Fólk hlýtur þá eiginleika sína í vöggugjöf sem stýrir því hvernig einstaklingurinn 

þróast á lífsleiðinni. Hegðun barns getur því stafað af genum frá foreldrum en einnig geta 

efni sem fóstur verður fyrir á meðgöngunni sjálfri og eftir hana, haft áhrif á hegðun þess í 

framtíðinni (Reinisch, Rosenblum, Rubin og Schulsinger, 1997). Þá hafa rannsóknir sýnt fram 

á að munur í hormónaflæði hjá körlum og konum geti haft áhrif á hegðun fólks, til að mynda 

valdi aukið testosterone flæði meiri metnaði og minni samúð (McIntyre og Edwards, 2009). 

Fræðimenn mótunarhyggju hafa þó bent á að upplýsingum um áhrif erfða á kynin ætti að 

taka með fyrirvara, til dæmis kenningum fyrri tíma um að gáfnafar kvenna væri minna en 

karla, vegna þess að þær hefðu minna heilabú. Því hafa slíkar upplýsingar eða niðurstöður 

rannsókna gjarnan verið settar í samhengi við fordóma og fyrirfram ákveðnar hugmyndir um 

kynin (Walsh, 1997). Mótunarhyggja segir ástæður mismunandi hegðunar kvenna og karla 

liggja í mismunandi félagsmótun sem þau fá. Frá unga aldri fá börn mismunandi uppeldi og 

tilsögn eftir því af hvoru kyninu þau eru (Carli, 1997). Þá hefur eðlishyggja verið gagnrýnd 

fyrir að setja alla einstaklinga undir sama hatt, eða undir karl eða konu með fyrirfram 

ákveðna skapgerð í stíl við staðalímyndir (Arna H. Jónsdóttir, Steinunn H. Lárusdóttir og 

Þórdís Þórðardóttir, 2005). 

Þar sem kenningar kynjafræði horfa einna helst á umhverfi og félagsmótun fólks, falla 

þær undir mótunarhyggju. Í kynjafræði er gjarnan stuðst við hugtakið kyngervi (e. gender) 

þegar leitað er skýringa á mun kynjanna. Hugtakið lýsir þeim greinarmun á líffræðilegu kyni 

(e. sex) og þess sem lærist í tengslum við kyn. Í raun er kyngervi það sem menning gerir, eftir 

að við fæðumst sem ákveðið kyn (Arna H. Jónsdóttir o.fl., 2005). Ein af fyrstu spurningum 

sem upp koma þegar barn kemur í heiminn, er hvort barnið sé strákur eða stelpa. Svo virðist 

vera sem það færist óöryggi í fólk ef það getur ekki lýst útliti og skapgerðareinkennum barns 

eftir því af hvoru kyninu það er, þó svo að enginn sjáanlegur munur sé á börnunum eftir um 

hvort kyn sé að ræða (Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir,2000). Kynjafræði skoðar 

hegðun tengda við ákveðið kyn, í samskiptum og á samfélagslegum grunni. Hegðun 

einstaklings kemur fram í mismunandi kynjahlutverkum eða persónueiginleikum sem eru 

talin hæfa viðeigandi kyni (Arna H. Jónsdóttir o.fl., 2005). Frá unga aldri læra börn að 

athöfnum þeirra eru gefnar ákveðnar kynbundnar merkingar. Í gegnum frummótun og 
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dagleg samskipti læra þau hvað það sé að vera strákur og hvað það sé að vera stelpa. Þessi 

kynbundna félagsmótun á sér stað frá fæðingu og endist út ævina. Á fyrstu æviárunum eru 

það foreldrar sem sjá um mótunina en svo taka aðrar félagsstofnanir við eins og fjölmiðlar og 

skólinn (Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir,2000). 

2.2 Félagsmótun stofnana 
Umhverfið bregst mismunandi við fólki, eftir því af hvoru kyninu það er. Kennarar í 

grunnskóla koma t.d öðruvísi fram við kynin í sömu aðstæðum. Sýnt hefur verið fram á að 

kennarar beiti rödd sinni með ólíkum hætti eftir því hvort þeir séu að tala við strák eða 

stelpu. Stelpur eru álitnar vandvirkar og samviskusamar en strákar klárir. Þegar 

leikskólakennarar hrósa börnum, benda þeir á t.d. hversu fallega myndin er teiknuð hjá 

stelpu, hjá strák er lagt áherslu á það hversu duglegur hann sé fyrir að hafa teiknað myndina 

(Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir, 2000). Valdatengsl kynjanna í skólanum 

ákvarðast af félagslegri mótun sem tengist við þroska barna, uppeldisfræðinni sem ræður 

kennsluaðferðum, dægurmenningu, búsetu og fleiru. Í gegnum ákveðin samskiptamunstur í 

skólanum mótast ákveðin þekking og viðmið hjá börnum. Skólakerfið gefur börnum mynd af 

hefðbundnum kynhlutverkum og ólíkri valddreifingu kynjanna í samfélaginu. Skólastjórar eru 

gjarnan karlar, einnig kenna karlar frekar eldri krökkum í grunnskóla og konur yngri 

krökkunum þar sem þörf er á meiri umönnun. Þetta skipulag hefur mótandi áhrif á viðhorf 

barna á völd í samfélaginu, sem fylgir þeim út í lífið og mótar val og álit á vinnustöðum (Arna 

H. Jónsdóttir o.fl., 2005). 

Samkvæmt 23. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr 10/2008 skal 

á öllum skólastigum fræða nemendur um jafnréttismál, þar sem áherslan er lögð á að búa 

bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu. Þar undir er undirbúningur barna fyrir 

fjölskyldu- og atvinnulíf á fullorðinsárum. Kennslu- og námsgögn eiga ekki að vera gerð til að 

mismuna kynjunum og bæði kynin eiga að hljóta fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu 

störf. 

Þegar kemur að uppbyggilegri gagnrýni í grunnskóla, er stelpum oft gefið hrós fyrir 

verkefni, en þó svo að bæta megi verkefnin reynir kennarinn frekar að komast hjá því að 

særa tilfinningar þeirra. Á sama tíma eru strákar hvattir til að laga verkefnin sín, til að 

betrumbæta sig, kennarar telja þá gjarnan þola betur aðfinnslur. Slíkt getur haft þau áhrif að 

strákar séu undirbúnari undir kröfur atvinnulífsins og móttækilegri fyrir gagnrýni. Stelpur 
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virðast hlýða frekar reglum innan skólans á meðan strákar eru líklegri til þess að láta 

gamminn geysa, og leysa oft verkefni á annan hátt en lagt var fyrir. Þeir þroska með því 

frumkvæði og áræðni sem getur einnig komið þeim vel á vinnustöðum í framtíðinni. 

Stelpurnar virðast oft furða sig á yfirgangi stráka inni í skólastofunni og draga sig þá oft til 

hliðar. Það getur aukið á varkárni þeirra og gert þær ógagnrýnni í samskiptum (Hafsteinn 

Karlsson og Stefanía Traustadóttir, 2000). 

Ýmsar rannsóknir sýna fram á alvarlegan kynjamismun í skóla þar sem ríkjandi 

valdatengslum er haldið við og ýtt undir það að karlar hafi meiri formleg völd en konur. 

Hugtakið dulda námskráin hefur verið notað til að útskýra hvernig nám í skólum teygir sig 

langt út fyrir skipulagðar námskrár. Þessi dulda námskrá ræður miklu um það hvað börnin 

læra um kyngervi (Arna H. Jónsdóttir o.fl., 2005). Innan menntakerfisins er val á 

námsgreinum í háskólanámi gjarnan sérstaklega tengt við kynferði. Sem dæmi um það má 

nefna að í guðfræði, hjúkrunarfræði, heimspeki og flestum deildum innan félagsvísindasviðs 

Háskóla Íslands fara fleiri konur en karlar. Karlar fara þá frekar í nám tengt tækni og 

iðngreinum (Hanna Katrín Friðriksen, Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir, Hilmar Thor Björnsson, 

Hjálmar Jónsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Helga Guðrún Jónasdóttir, 2001). 

Á vefsíðu Hagstofu Íslands má finna upplýsingar um nemendur sem útskrifuðust úr 

framhaldsskóla á tímabilinu 2011 til 2012. Á töflu 1 má sjá að þá útskrifuðust alls 3.574 

nemendur,  þar af voru 1.463 karlar og 2.111 konur. Þegar kom að útskrift með fyrstu 

háskólagráðu útskrifuðust 2.594 manns, 1.643 konur en karlar voru einungis 951. Með 

meistaragráðu útskrifuðust 1.137 einstaklingar  þar af 411 karlar og 726 konur. 

Útskriftarnemar með doktorsgráðu voru þá 41 talsins, þar af 21 karl og 20 konur. Konur 

reyndust fleiri en karlar meðal útskriftarnema á flestum námsstigum árið 2011-2012. Mesti 

munurinn milli kynja var í meistaranámi en þar útskrifuðust 28% fleiri konur með gráðu 

heldur en karlar. Athyglisvert er að karlar virtust sækja minna í þessar námstegundir. 

Ennfremur er áhugavert að af öllum þeim konum sem útskrifuðust úr framhaldsskóla, með 

fyrsta háskólastig og meistaragráðu, útskrifaðist einungis brot af þeim með doktorsgráðu en 

karlmenn, sem fram að því hafa verið minnihluti útskriftarnema, skutust upp í 51% þegar 

útskriftarnemar úr doktorsnámi eru skoðaðir (Hagstofa Íslands, 2012). Þó má vera að 

kynjamunur útskriftarnema sé misjafn milli ára. Sem dæmi má nefna að þegar þeir sem 
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útskrifuðust með doktorspróf á tímablilinu, luku meistaragráðu á sínum tíma, hafi 

kynjamunur verið annar og jafnvel jafnari en hann var árið 2011-2012.  

Tafla 1. Heildartölur af þeim sem útskrifuðust á árunum 2011-2012 

Tegund náms    Karlar       Hlutfall           Konur     Hlutfall     Alls 

Framhaldsskóli                       1463           41%                2111         59%                     3574 

Fyrsta háskólagráða ISCED 5A        951        37%     1643          63%                     2594 

Meistaragráða ISCED 5              411        36%     726          64%                     1137 

Doktorsgráða  ISCED 6              21         51%     20          49%                          41 

 

2.3 Kynjaskiptur vinnumarkaður 
Franski félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu (1998) talaði um að þessi kynjaskipting birtist vel 

í náms- og starfsvali hjá fólki þar sem fylgt er ósýnilegum viðmiðum um hvaða störf hæfi 

kynjunum. Jafnvel þær konur sem starfað hafa í hefðbundnum karlastörfum finna fyrir 

verkaskiptingu eftir því hvort verkin þyki við hæfi karla eða kvenna. Þessi almenna hugsun á 

bak við ósýnileg viðmið í náms- og starfsvali leiðir af sér kynjaskiptan vinnumarkað. Bourdieu 

kom fram með félagsfræðilega hugtakið habitus, sem er ómeðvituð hugsun hjá fólki og hefur 

áhrif á það hvernig lífsstíl við lifum, eins og hvaða tónlist við hlustum á eða hvernig bíl við 

kaupum. Rannsóknir sýna fram á að hugtakið habitus má nota til þess að útskýra náms- og 

starfsval ungmenna. Það sem fólk heldur, að það velji sér sjálft, er í raun mótað af þeirri 

hugsun sem félagsleg staða skapar hverjum og einum á ákveðnum stað. Samkvæmt Bourdieu 

fylgir fólk náið ákveðnum mörkum sem eru boð, bönn og skyldur samfélagsins. Bourdieu 

furðar sig á því að fólk sætti sig við óréttlæti án þess að mótmæla og að því þyki slíkar 

aðstæður eðlilegar (Bourdieu, 1998). 

Bourdieu (1998) bendir á að konur velji sér frekar starf sem er framlenging á 

heimilisstörfum, eins og kennslu eða umönnun. Konur velja einnig frekar störf þar sem þær 

aðstoða karlmenn, en ef þær geta ekki verið hærra settar en karlmaður þá hafa þær 

möguleika á að aðstoða sterkan karl. Það virðist vera hefð að karlar hafi einkarétt þegar 

kemur að tækni- og vélastörfum. Þegar konur fylgja þessum reglum, hinu ríkjandi viðhorfi, 
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verður hin félagslega skipan fullkomlega eðlileg fyrir þeim. Konur fylgja sínum örlögum 

óumbeðnar og jafnvel hafna náms- og starfsleiðum sem þeim finnast þær hvort sem er 

útilokaðar frá og velja frekar þær leiðir sem eru ætlaðar þeim (Bourdieu, 1998). 

 

2.3 Femínismi 
„Hver einasta stúlka þarf á unga aldri, engu síður en karlmaðurinn, að hugsa um sjálfa sig 

sem sjálfstæða, starfandi veru, sem fær sé til að afla sjálfri sér lífsviðurværis. … Hún er 

sjálfstæð vitsmunavera, sem þarf að vinna fyrir sér og sínum, þó að hún hinsvegar, ef svo ber 

undir, snúi sér að því eingöngu að veita heimili sínu forstöðu.” mælti Svava Þórleifsdóttir 

skólastjóri árið 1938 (Arna H. Jónsdóttir o.fl., 2005).  

Mismunandi svör koma upp hjá fólki þegar orðið femínismi er annars vegar þar sem 

mjög skiptar skoðanir eru um það. Á sjöunda áratug síðustu aldar mótmæltu konur, sem 

kölluðu sig femínista, fegurðarsamkeppni í Bandaríkjunum með því að brenna 

brjóstarhaldara sína. Sú lýsing festi sig við staðalímynd femínista, þeir voru álitnir sem 

öfgasinnar sem illa væri við karlmenn. (Rhode, 1995). Staðalímynd þeirra hefur lítið breyst 

síðan þá, en þeim hefur verið lýst sem reiðum, sjálfselskum konum sem líklegri séu til þess að 

vera samkynhneigðar og setji réttindi kvenna ofar karla (Twenge og Zucker, 1999). 

Femínisma hefur hins vegar einnig verið lýst sem lifandi og dýnamísku afli í stöðugri þróun 

(Arna H. Jónsdóttir o.fl., 2005). Það sem var talið vera róttækt árið 1920 lítur almenningur á 

sem norm samfélagsins árið 2015. Sem dæmi um það má nefna réttindi kvenna til að kjósa 

eða mennta sig, samhliða karlmönnum (Lindsey, 1994). Femínismi er í raun regnbogahugtak 

yfir stefnur sem hafa þróast yfir mörg ár og getur verið lífsskoðun, baráttuhreyfing eða 

kenning (Arna H. Jónsdóttir o.fl., 2005). Karen Ross (2001) fjallar um hugtakið inngróin 

kynhyggja (e. internalized sexism) þar sem konur tala gegn því að staða kynjanna sé ójöfn. 

Hún segir konur sem  upplifi sinn reynsluheim fullan jafnréttis, neiti oft að viðurkenna tilvist 

kynjamisréttis sem birtist í reynslu annarra kvenna. Ross nefnir einnig hugtakið taminn 

femínismi (e. domesticated feminism) sem á við þegar, í staðinn fyrir að breyta ríkjandi 

reglum, gildum og valdahlutföllum, reyni konur frekar að  vera jafnar körlum með því að laga 

sig að aðstæðum (Ross, 2001). Kynjahlutleysi og kynjablinda eru tvö hugtök sem notuð eru 

yfir viðhorf einstaklinga sem að hafna því að kynjamisrétti sé til staðar. Þessi hugtök lýsa 

þeim hópi fólks sem telur að jöfn staða kynjanna sé orðin að veruleika og því sé óþarfi að 
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vinna frekar að henni (Arna H. Jónsdóttir o.fl., 2005). Í tengslum við femínisma og 

jafnréttisbaráttu kvenna hefur hugtakið feðraveldi gjarnan verið nefnt. Hugtakið lýsir 

yfirráðum karla yfir konum í gegnum söguna, en yfirráðin fara fram með kerfisbundnum 

hætti. Völd karla yfir konum hafa áhrif á ríkjandi viðmið, gildi og reglur í samfélaginu 

(Giddens, 2013). 

 Þöggunarkenning (e. muted group theory) Cheris Kramrae, leitast við að skýra af 

hverju konur verða gjarnan lágróma hópur innan samfélagsins. Samkvæmt kenningunni eru 

konur þaggaður hópur í ljósi þess að þættir sem snerta kvenfólk virðist vera erfitt eða nánast 

ómögulegt að ræða á opinberum vettvangi, s.s. tíðir.  Þá getur það skýrt af hverju konur nota 

meira líkamlega tjáningu heldur en karlar til þess að koma skilaboðum til skila (Kramarae, 

1981). Samkvæmt Kramarae þurfa konur gjarnan að passa hvað þær segja og gera, meiri 

kröfur séu gerðar til þeirra en til karla. Konur verði frekar fyrir gagnrýni og frekar sé tekið 

eftir mistökum þeirra en karla. Af þessu leiðir að konur verði varkárari, lokaðari og hræddari 

við fyrirbæri eins og fjölmiðlaumfjöllun og valdastöður heldur en karlar (Kramarae, 2005). 

Samkvæmt Bourdieu (1998) er yfirburðarstaða karla viðurkennd og talin fullkomlega 

eðlileg. Það sem fylgir í kjölfarið er gjarnan táknrænt ofbeldi. Þessi ákveðna tegund ofbeldis 

er ekki líkamleg heldur kemur það fram í ýmsum skilgreiningum. Dæmi um það gæti verið sú 

almenna skoðun að konum bjóðist ekki sömu tækifæri og/eða réttindi og karlar. Táknrænt 

ofbeldi er ósýnilegt og óáþreifanlegt en það skilur eftir sig fótspor í samskiptum og 

tilfinningum. Bæði er það tilfinningalega erfitt fyrir konur að koma inn á svið karla en einnig 

kemur það fram í líkamlegum óþægindum, svo sem að konan roðni og finni fyrir kvíða og 

sektarkennd og/eða fyllist reiði vegna vanmáttar. Yfirráð karla verður að viðurkenndum og 

hlutlægum sannleika. Vald liggur í félagslegu munstri sem er oft flokkað í andstæður eins og 

sterkur/veikburða, harður/mjúkur eða karl/kona. Það að konur séu kvenlegar gerir þær að 

fórnarlömbum hins táknræna ofbeldis (Bourdieu, 1998). 

Femíniskar kenningar leggja áherslu á að sýna fram á að breyta félagslegri 

uppbyggingu á nútímasamfélagi þar sem kynjamisrétti  sé enn við lýði í nútímasamfélagi. 

Saman mynda þessar kenningar hugmyndafræðilegan grunn fyrir það hvernig takast eigi á 

við ójafnrétti kvenna í félagslegum stöðum (Lindsey, 1994). 
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2.3.1 Kenningaskólar innan femínisma 
Innan femínisma má finna ýmsa strauma sem hafa mismunandi áhersluatriði. Hins vegar eiga 

þeir það allir sameiginlegt að leitast við að túlka og skoða ójafnrétti kynja. Stærstu 

sjónarmiðin innan femínisma eru frjálslyndur femínismi (e. liberal feminism), sósíalískur 

femínismi (e. socialist-/Marxist feminism) og róttækur femínismi (e. radical feminism). Þá má 

nefna nýjustu viðbótina sem er póstmódernískur femínismi (e. postmodern feminism) 

(Giddens, 2013).  

 

2.3.2 Frjálslyndur femínismi 
Frjálslyndur femínismi lítur svo á að ójafnrétti kynja sé vegna félags- og menningarlegra 

ástæðna. Frjálslyndur femínismi sker sig úr frá hinum að því leyti að hann telur 

orsök  undirskipunar kvenna ekki hlekk í stærra kerfi. Þess í stað horfir hann á aðskilda þætti 

sem valda ójafnrétti og viðhalda því (Giddens, 2013). Upphaf kenningarinnar má rekja til 

John Stuart Mill sem fjallaði í ritgerð sinni Kúgun kvenna (e. The Subjection of Women) um 

mikilvægi pólitísks og lagalegs jafnréttis fyrir konur til jafns við karla. Hann lagði ennfremur 

áherslu á að konur ættu að hafa rétt til þess að kjósa (Mill, 1896/1997). Frjálslyndir 

femínistar hafa gjarnan barist gegn mismunun sem konur verða fyrir á vinnustöðum og 

kynjahyggju. Þeir leitast við að standa vörð um jafna möguleika kvenna en að auki hafa 

þeir  beint sjónum sínum að hinu ósýnilega glerþaki sem fyrirfinnst gjarnan í æðstu 

valdastöðum vinnustaða og gerir konum erfitt fyrir að komast í þær stöður (Giddens, 2013). 

Samkvæmt frjálslyndum femínisma er til staðar ósýnilegt glerþak í 

fjölmiðlafyrirtækjum, jafnt sem og öðrum vinnustöðum, þar sem konur eru útilokaðar frá 

valdastöðum. Frjálslyndir femínistar telja ójafnrétti á fjölmiðlavinnustöðum vera til staðar 

vegna einstakra en samverkandi þátta sem þurfi að útlista og uppræta.  

 

2.3.3 Sósíalískur femínismi 
Sósíalískur femínismi spratt upp út frá átakakenningu Karl Marx en hugmyndir hans höfðu 

talsverð áhrif á vitundarvakningu kvenna og jafnréttisbaráttu (Giddens, 2013). 

Átakakenningar (e. conflict theory) horfa á átök milli ólíkra hópa eða stétta innan 
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samfélagsins þar sem tekist er á um völd og jafnrétti um takmarkaðar auðlindir. Hver hópur 

reynir að hámarka lífsgæði sín en með því skerðast gjarnan lífsgæði hinna hópanna (Ritzer og 

Goodman, 2004). Því eru alltaf til staðar  möguleikar á hagsmunaátökum milli hópanna. Marx 

talaði um ójafnréttið sem verkafólk þurfti að lifa við og hvernig kapítalistar, þeir sem eiga 

vélar og verkfæri, mismuna verkafólki (Giddens, 2013). Sósíalískir femínistar horfa til þess 

hvernig kúgun kvenna, sem alltaf hefur verið til staðar, varð fyrir áhrifum og breyttist með 

tilkomu kapítalismans og framleiðslu kapítalista (Connelly, 1983).  Sósíalískir femínistar 

benda þannig á að ástæða ójafnréttis kynja helst í hendur við það hverjir fara með valdið, 

eða með öðrum orðum, hverjir eiga verkfærin og stjórna (KhosraviShakib, 2010). Góðvinur 

Marx, Friedrich Engels, er einn þeirra sem mótaði sósíalískan femínisma (Giddens, 2013). 

Hann sagði að með tilkomu kapítalistanna hafi misrétti gegn konum verið fest í sessi þar sem 

karlar væru þeir sem ættu eignirnar, en ekki konur (Engels, 1884/1972). Sósíalískir femínistar 

benda á að til þess að veldi kapítalistanna hafi getað gengið upp, hafi kapítalistar þurft að 

finna sér neytendamarkað þar sem konur urðu sérstaklega fyrir valinu. Því var framfylgt með 

þeim skilaboðum að konan gæti einungis verið fyllilega hamingjusöm með því að eiga þær 

vörur sem voru sniðnar fyrir hana, sem með tímanum urðu fleiri og fleiri (Giddens, 2013). Þá 

þurfti konan að vinna sína vinnu launalaust á heimilinu, í þrifnaði og umönnun (Connelly, 

1983). Engels benti á, að brotið væru á körlum með því að þeir fengju lág laun fyrir sína vinnu 

en brotið væri á konum með því að þær fengju engin laun (Giddens, 2013).  

Áhugavert er þó að Karl Marx sjálfur hafði lítið að segja um jafnréttisbaráttu kvenna 

og femíniskar hreyfingar. Á sínum tíma hafði hann ítrekað tækifæri á að taka þátt  eða styrkja 

jafnréttisbaráttu kvenna, en hann kaus að gera það ekki. Hann sagðist vera ósáttur með þá 

breytingu sem orðin var á fjölskyldumynstrinu þar sem börn og konur væru farin að vinna en 

hann taldi það ógna hinni hefðbundnu fjölskyldu. Hann taldi konur og börn vera orðin 

verkfæri kapítalistanna sem veikti fjölskylduböndin og að einstaklingar innan fjölskyldunnar 

myndu líða fyrir það (Barrett, 1983). Á kaldhæðinn hátt er því hægt að velta fyrir sér 

hvort  Marx hafi verið að taka þátt í kúgun kvenna á sama hátt og kapítalistar leituðust við að 

halda öreigum niðri.  

Ef við setjum hugmyndir sósíalískra femínista í samhengi við fjölmiðlastörf má segja 

að kúgun kvenna af hendi kapítalista hafi áhrif á framgöngu kvenna á vinnumarkaðnum og í 

fjölmiðlastörfum. Karlar eru þeir sem hafa átt byggingar og fyrirtæki en slíkt hefur haldið 
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konum frá valdastöðum. Þá eru skilaboðin til kvenna í samfélaginu þau að konur þurfa að 

vera miklir neytendur. Þær þurfi að ganga í ákveðnum fötum og nota ákveðnar vörur til þess 

að þær uppfylli kröfurnar sem kapítalistar hafa búið til fyrir þær.  

 

2.3.4 Róttækur femínismi 
Róttækur femínismi lítur svo á að karlar beri ábyrgð á ójafnrétti kynja og að það viðhaldist 

vegna þess að karlar græða á því að misnota konur. Litið er sérstaklega til feðraveldisins sem 

orsök þess að konum sé haldið niðri. Samkvæmt róttækum femínisma hefur feðraveldið 

alltaf verið til í öllum samfélögum og á öllum tímum (Giddens, 2013). Lykillinn að kúgun 

kvenna liggur í fjölskyldunni þar sem konur eru settar sem aðal umönnunaraðili heimilisins. 

Róttækur femínismi varð fyrir áhrifum frá hugmyndum Firestone, Millett, Friedan og fleiri 

femínista, sem beindu athyglinni að fjölskyldunni, kyngervinu og því hvernig kynin birtast í 

menningunni (KhosraviShakib, 2010). Samkvæmt róttækum femínisma græða karlar á því að 

konan vinni sína vinnu frítt, auk þess sem karlar séu almennt í góðri stöðu til þess að halda 

konum niðri þegar kemur að valdastöðum og að neita þeim um áhrif í samfélaginu. Þessi 

kenning segir að þar sem aðeins konur geti gengið með börn, falli umönnun í þeirra skaut og 

þær verða háðar körlum verðandi efnislegar þarfir. Róttækur femínismi telur að aðeins með 

því að breyta þessari kröfu til kvenna og draga úr valdi feðraveldisins sé unnt að frelsa 

konuna frá því að vera föst í þessu hlutverki (Giddens, 2013). Karlmenn nota ýmsar leiðir til 

þess að kúga konur en meðal aðferða sem gjarnan séu notaðar, væri að bæla hið kvenlega 

niður, stjórna því eða hagnýta sér það (KhosraviShakib, 2010). Hlutgerving kvenna í 

tískuheiminum og í auglýsingum er þannig einnig hluti af því að kúga konur og breyta hegðun 

þeirra í þá átt sem hentar karlmönnum (Giddens, 2013). 

Þegar við tengjum hugmyndir róttækra femínista við stöðu kvenna í fjölmiðlum gerir 

feðraveldið konum að vinna vinnu sína helst frítt á heimilinu, en ef hún fer utan heimilisins 

að sækja vinnu fari hún í láglauna störf sem falla undir umönnunarstörf, í stað þess að velja 

sér karllægan vinnustað eins og í fjölmiðlageiranum. Það haldi konum frá valdastöðum. 
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2.3.5 Póstmódernískur femínismi 
Að lokum má nefna nýja kenningu innan femínismans, svonefndan póstmódernískan 

femínisma (e. postmodern feminism). Póstmódernískir femínistar hafna gjarnan að til sé einn 

hlutlægur raunveruleiki, heldur fagna þeir fjölbreytileikanum (Goldstein, 2001). Engin ein 

kenning geti útskýrt aðstæður allra kvenna í samfélaginu og ekki sé til ein lýsing á konu sem 

eigi við um allar konur. Samkvæmt póstmódernískum femínisma séu allir einstaklingar 

mismunandi og með mismunandi reynslu að baki (Giddens, 2013). Þá eru ekki sérstök tengsl 

til staðar milli þess að vera kona og að hafa áhugasvið einfaldlega eftir því (Goldstein, 2001). 

Póstmódernískir femínistar hafa haldið því fram að karlmenn sjái gjarnan heiminn í svörtu og 

hvítu þar sem t.d. einstaklingur sé annað hvort kona eða karl, eða góður eða slæmur. Þannig 

líti þeir á að það sé eðlilegt að vera karl en öðruvísi að vera kona (Giddens, 2013).  

Þegar hugmyndir póstmódernískra femínista eru settar í samhengi við fjölmiðla, má 

segja að fjölmiðlastörf hafi verið tengd sérstaklega við karlmannsstörf og því talið óeðlilegt 

fyrir konu að fara í slíkt starf. Það hafi því haldið konum frá slíkum störfum þar sem það gangi 

gegn þeirra eðli, en einnig að karlar hafi leitast við að halda fjölmiðlastörfunum aðallega 

meðal karlmanna, þá sérstaklega stjórnunarstörfum.  

 

2.4 Jafnrétti 
Markmið laga um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla er að vinna á móti launamisrétti 

og annarri mismunun á grundvelli kyns á vinnustöðum. Einnig er áhersla lögð á að karlar og 

konur geti samræmt fjölskyldu- og atvinnulíf. Samkvæmt lögunum eiga  atvinnurekendur og 

stéttarfélög að vinna markvisst að því að jafna stöðu kynjanna. Atvinnurekendur eiga að 

stuðla að því að störf flokkist ekki sérstaklega sem kvenna- og karlastörf og jafna skal hlut 

kynjanna í stjórnunar- og áhrifastöðum. Þau fyrirtæki og stofnanir þar sem 25 eða fleiri 

starfsmenn eru við störf eiga að setja fram jafnréttisáætlun eða samþætta 

jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína. Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10 tóku gildi 18. mars árið 2008, en þeim var síðast breytt 4. júni 2014. 

Alþjóðaefnahagsráðið (World Economic Forum) er sjálfstætt góðgerðafélag stofnað í 

Sviss árið 1971. Ráðið hefur staðið fyrir alþjóðlegri könnun sem skoðar jafnrétti kynjanna 

(Global Gender Gap Report). Árið 2014 voru 142 lönd skoðuð, sem gefur upplýsingar um 

meira en 93% af allri heimsbyggðinni. Markmið rannsóknarinnar er að skoða hversu vel 
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auðlindir og tækifæri eru aðgengileg fyrir bæði kynin. Lagt hefur verið áherslu á að skoða 

laun kynjanna, menntun, vald og heilsu. Í sex ár í röð, eða frá árinu 2009 til 2014, var Ísland í 

efsta sæti í árlegri úttekt Alþjóðaefnahagsráðsins á jafnrétti kynjanna. Norðurlönd skipa 

fimm efstu sætin en Yemen situr a botninum með minnsta kynjajafnréttið. Lægsta mögulega 

einkunn var 0 sem stóð fyrir algert ójafnrétti kynja á meðan hæsta einkunnin var 1 sem stóð 

fyrir algert jafnrétti. Ísland kom út með 0,859 í einkunn. Lesa má úr skýrslunni að tæp 20% 

vanti til þess að jafna kynin að fullu meðal efstu fimm þjóðanna. Samkvæmt 

Alþjóðaefnahagsráðinu verður einstaklingur sem fæðist árið 2015, áttræður þegar fullu 

kynjajafnrétti er náð (Velferðarráðuneytið, 2012 og World Economic Forum, 2015). 

 

2.4.1 Launamunur kynjanna 
Samkvæmt 19. gr. laga um jafnan rétt og jafna stöðu karla og kvenna nr 10/2008 skal greiða  

körlum og konum sem  starfa hjá sama atvinnurekanda jöfn laun og bæði kynin njóti sömu 

kjara fyrir jafn verðmæt störf. Það þýðir að grundvallar launaákvörðun skal ekki fela í sér 

kynjamismunun. Ef skoðuð er 25. gr. jafnréttislaga um bann við mismunun í kjörum, er 

atvinnurekendum óheimilt að mismuna konum og körlum í launum. Ef kona og karl, sem 

starfa hjá sama atvinnurekanda, fá ekki sömu laun fyrir sama starf skal atvinnurekandi sýna 

fram á að launamunurinn skýrist af öðrum þáttum en kyni. Í 26 gr. jafnréttislaga, um bann 

við mismunun í starfi og við ráðningu, er atvinnurekendum óheimilt að mismuna 

umsækjendum um starf á grundvelli kyns. Það sama gildir um stöðuhækkun, 

stöðubreytingar, vinnuaðstæður og fleira. Atvinnurekendum er óheimilt að láta fæðingar- og 

foreldraorlof eða annað tengt meðgöngu hafa neikvæð áhrif á ákvarðanir. Þann 24. október 

árið 2012 undirrituðu stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins viljayfirlýsingu um samstarf til 

að eyða kynbundnum launamun. Um er að ræða langtímaaðgerðir til úrbóta með áherslu á 

fjölgun karla í kvennastéttum og konum í karlastéttum (Velferðarráðuneytið, 2015).   
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3. Fjölmiðlar 
 

3.1 Valdastaða 
Á vefsíðu Hagstofu Íslands (2007) er að finna tölur yfir fjölda einstaklinga sem gegnt hafa 

stöðu ritstjóra, aðstoðarritstjóra eða ritstjórnarfulltrúa og fréttastjóra hjá dagblöðum, sem 

gefin eru út fjórum sinnum í viku eða oftar. Eins og sjá má á töflu 2 gegndi engin kona starfi 

ritstjóra frá árinu 1980 til ársins 2007, en alls hafa 72 karlar verið ritstjórar hjá dagblöðum. 

Það þýðir að í 27 ár hafa 100% af þeim sem voru ritstjórar dagblaða á Íslandi verið karlar. Þá 

voru aðeins 13% af þeim sem gegndu stöðunni aðstoðarritstjóri konur.  Hið sama má segja 

um stöðu fréttastjóra, en þeirri stöðu hafa einungis 12% kvenna gegnt (Hagstofa Íslands, 

2007). 

Tafla 2. Fjöldi kvenna og karla sem gengt hafa stöðu ritstjóra, aðstoðarritstjóra/ritstjórnarfulltrúa og 

fréttastjóra frá árinu 1980 til ársins 2007. 

         Ritstjóri  Aðstoðarritstjóri               Fréttastjóri 

 Konur    Karlar     Konur     Karlar          Konur       Karlar 

1980     0     13   0 5   0 4 

1985     0     9   0 9   0 8 

1990     0     11   0 8   0 10 

1995     0     7   0 2   0 2 

2000     0     4   0 3   0 1 

2001     0     3   0 4   0 2 

2002     0     4   0 4   0 2 

2003     0     4   1 3   0 4 

2004     0     4   1 4   0 4 

2005     0     5   1 4   1 3 
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2006     0     4   2 4   3 3 

2007     0     4   2 2   2 5 

Alls     0     72   8 52   6 48 

 

Stöðu framkvæmdastjóra og ritstjóra Morgunblaðsins 2015 sinnti Haraldur Jóhannessen, en 

Davíð Oddsson var þá einnig ritstjóri blaðsins. Karl Blöndal var aðstoðarritstjóri. Árið 2015 

var Kristín Þorsteinsdóttir framkvæmdastjóri og ritstjóri hjá Fréttablaðinu. Hjá DV árið 2015 

voru tveir ritstjórar, Eggert Skúlason og Kolbrún Bergþórsdóttir (Mbl.is, 2015, Visir.is, 2015 

og Dv.is, 2015). 

Samkvæmt Hagstofu Íslands voru karlmenn 63% félagsmanna í Blaðamannafélaginu 

og Félagi fréttamanna árið 2013. Konum hefur fjölgað ört í félögunum, en árið 1975 skipuðu 

þær aðeins 19% af félagsmönnum sem gefur aukningu upp á 94,7% á 38 árum (Hagstofa 

Íslands, 2015). Á vefsíðu Blaðamannafélags Íslands má sjá að stöðu formanns hjá félaginu 

árið 2015 gegndi Hjálmar Jónsson, en á vefsíðunni má einnig sjá lista yfir stjórnarmenn, 

nefndarmenn og trúnaðarmenn. Af þeim sem gegna ýmsum stöðum innan félagsins eru 42% 

konur (Blaðamannafélag Íslands, 2015). Á vefsíðu Félags fréttamanna árið 2015, kom fram að 

Hallgrímur Indriðason gegndi stöðu sem formaður félagsins (Bandalag háskólamanna, 2015). 

 

3.2 Hlutverk fjölmiðla 
Í lýðræðisríkjum hafa fjölmiðlar haft það hlutverk að upplýsa almenning um málefni sem eru 

félagslegs-, fjárhagslegs- og stjórnmálalegs eðlis (Sharda, 2014). Fjölmiðlar hafa því 

mikilvægu hlutverki að gegna sem valdhafar. Þetta vald ákvarðast af því að fjölmiðlar ráða 

hvað þeir fjalla um, og hvað þeir fjalla ekki um. Þeir stjórna hverjir fá, og fá ekki, mikla 

umfjöllun og hvort fjallað sé vel eða illa um þá. Það að fjölmiðlar ákveða að fjalla ekki um 

ákveðið málefni þýðir oft að það málefni kemst aldrei upp á yfirborðið (Gentzkow, Glaeser 

og Goldin, 2006). 

Í skýrslu menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla er fjallað um hlutverk fjölmiðla 

og þar kemur fram að þeirra hlutverk sé að flytja borgurum áreiðanlegar upplýsingar til þess 
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að þeir geti svo myndað sér sínar eigin skoðanir (Nefnd menntamálaráðherra um íslenska 

fjölmiðla, 2005). Af þessum ástæðum hafa blaðamenn fengið viðurnefnið varðhundar 

almennings (Þorbjörn Broddason, 2005). 

 

3.3 Fjórða valdið 
Í 2. gr. stjórnarskrárinnar er fjallað um þrískiptingu valdsins. Ríkisvaldinu er skipt upp í 

þrennt: 1. Löggjafarvald, sem Alþingi og forseti Íslands fara saman með, en lög eru sett á 

Alþingi og forseti undirritar þau. 2. Framkvæmdarvald sem forseti og önnur stjórnvöld fara 

með samkvæmt stjórnarskrá og landslögum. 3. Dómsvald sem dómarar fara með og skera úr 

um réttindi og skyldur manna á grundvelli laganna (Eiríkur Tómasson, 2010). 

 Alþingi er aðal handhafi löggjafarvaldsins og er því æðri hinum tveimur völdum 

ríkisvaldsins (Eiríkur Tómasson, 2010). Þessi kenning um þrískiptingu valdsins á rætur sínar 

að rekja til enska heimspekingsins John Locke (1689/1924). Í ritinu Two Treaties of Civil 

Government fjallaði Locke um nauðsyn þess að greina ríkisvaldið í þrjá þætti og einnig 

nauðsyn þess að dreifa völdunum milli handahafa þess. Hann taldi það nauðsynlegt til þess 

að vernda þjóðina gagnvart yfirgangi valdhafanna (Locke, 1689/1924).  

Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku 

bankanna  frá árinu 2010, er talað um fjórða valdið, eða fjölmiðlavaldið. Þar kemur fram að 

fjórða valdið felur í sér þrjú hlutverk: Aðhaldshlutverk, upplýsingahlutverk og 

umræðuhlutverk. Fjölmiðlum ber skylda til þess að vernda borgara fyrir misbeitingu valds og 

að veita borgurum áreiðanlegar upplýsingar. Þeim ber að segja frá því hvað sé að gerast í 

samfélaginu og vera vettvangur fjölþættrar þjóðfélagsumræðu (Rannsóknarnefnd Alþingis, 

2010: 196). 

Thomas Carlyle lagði áherslu á að sýna fram á mikilvægi fjölmiðla sem fjórða valdið. 

Hann sagði það vera staðreynd að þó þrjár stéttir væru á þingi þá væri fjórða stéttin mun 

mikilvægari en hinar þrjár stéttir til samans. Þessi fjórða stétt sem hann nefnir eru fjölmiðlar. 

Í bók sinni Heroes, Hero Worship and Heroic in History talar hann um að fjórða valdið sé vald 

fjölmiðla. Hann sagði hvern þann sem hafi rödd sem heil þjóð hlustar á hafa raunverulegt 

vald. Prentaður fjölmiðill er merki um lýðræði en hann hefur óafsalanleg áhrif á löggjöf. Það 

skiptir ekki máli hver blaðamaðurinn sjálfur er eða hvaða stöðu hann gegnir, heldur er það 
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eina sem skiptir máli að hann skrifi á þeim stað þar sem heil þjóð er tilbúin til að hlusta á 

hann og trúa orðum hans (Gentzkow o.fl., 2006). 

 

3.4 Munur á ríkis- og einkareknum fjölmiðlum 
Í lýðræðisríkjum eins og á Íslandi, eru fjölmiðlar sem reknir eru af ríkinu í 

stöðugri  endurskoðun og þróun. Á sama tíma og þeir hafa verið lofsungnir hafa þeir einnig 

sætt talsverðri gagnrýni. McQuail (2005) taldi ríkisrekna fjölmiðla ganga gegn lögmálum 

nýfrjálshyggjunnar, sem veldur því að þeir þurfi nýja réttlætingu fyrir tilvist sinni á tímum 

velmegunar og neytendafrelsis. Á móti kemur að ríkisreknir fjölmiðlar taki að sér að tryggja 

að að minnsta kosti einn fjölmiðill sé ábyrgður fyrir því gagnvart almenningi að birta 

stefnumál og upplýsingar menningarlegs eðlis (McQuail, 2005). 

Í skýrslu nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla kemur fram að  ákveðnar 

skyldur eru lagðar á Ríkisútvarpið, en ekki á aðra miðla, þar sem Ríkisútvarpið, RÚV, er rekið 

af ríkinu (Nefnd menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, 2005). Samkvæmt lögum um 

Ríkisútvarpið nr. 23/2013. RÚV þarf að hlíta lögum og reglum, svo sem að fylgja 

lýðræðislegum grundvallarreglum varðandi mannréttindi og skoðana- og málfrelsi. Þá er 

ríkisreknum fjölmiðlum gert að hafa hlut kynjanna sem jafnastan í starfsemi sinni og dagskrá. 

RÚV er einnig gert að halda uppi fjölbreyttri og menningarlegri dagskrá og gæta að því að 

hafa efni boðlegt fyrir alla á öllum aldri. Einnig er rík áhersla lögð á að miðillinn sé 

óhlutdrægur hvort sem það kemur að fólki eða málefnum. 

 Einkareknum fjölmiðlum eru ekki settar eins strangar skorður. Í lögum um fjölmiðla 

nr. 38/2011 má þó sjá að löggjafinn leggur áherslu á að bæði ríkis- og einkareknir fjölmiðlar 

fylgi lýðræðislegum hefðum. Báðir aðilar hafa þó upplýsingaskyldu að gegna þegar um er að 

ræða hættuástand. Þegar kemur að jafnréttismálum virðist einkareknum fjölmiðlum ekki 

settar eins strangar skorður og í lögunum er þeim ekki gert skylt að hafa hlutfall kynja í 

starfsemi og dagskrá sem jafnast, en þeim er aftur á móti skylt að senda fjölmiðlanefnd 

árlega skýrslu um birtingarmyndir kynjanna í fréttum og fréttatengdu efni og um aðgerðir 

fjölmiðilsins til að vinna gegn staðalmyndum kynjanna. 
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3.5 Konur og fjölmiðlar 
Frá árinu 1990 hefur verið áhugi á að skoða kynjamun í fréttunum. Konur fóru í meira mæli 

að tala opinberlega um glerþakið sem var til staðar á vinnustaðnum. Þær fundu fyrir því 

hvernig þær unnu sig upp í fyrirtækinu en komu síðan að ósýnilegu þaki, sem reyndist þeim 

ógerlegt að brjótast í gegnum. Fyrir ofan þakið væri stjórnunarstöðurnar að finna, sem 

virtust eingöngu mannaðar körlum. Í rannsókn sem framkvæmd var í níu Evrópuríkjum kom í 

ljós að rúmur fjórðungur starfsmanna fjölmiðlageirans voru konur, en þrátt fyrir það voru 

konur aðeins 12% af þeim sem voru í stjórnunarstöðum. Sömu tölur komu fram í 

Bandaríkjunum og Kanada. Samkvæmt Byerly og Ross er fréttastofan valdasvið karla þar sem 

konur í blaða-og fréttamannastörfum upplifa mismunun á vinnustað. Á sama tíma voru 

konur í blaða-og fréttamannastörfum samt sammála um að mismununin væri það gjald sem 

þær þyrftu að greiða á vinnustað þar sem karlmenn ráða ríkjum (Byerly og Ross, 2006). 

Konur virðast finna oft fyrir þrýstingi til þess að hegða sér meira eins og karlmenn, vegna 

þess að þær eru á vinnustað karlmanna. Ef þær gera það þá geta þær þó átt það á hættu að 

vera dæmdar fyrir að vera ekki nógu kvenlegar. Síðan ef þær hegða sér í samræmi við hvers 

ætlast sé til af konu, eru þær dæmdar fyrir að vera of kvenlegar, svo þær eru í raun í  

ómögulegri stöðu. Konur finna einnig fyrir meiri pressu í vinnunni að þurfa að sanna sig sem 

verðugur samstarfsmaður. Þær lenda gjarnan í því að þurfa að fjalla um málefni sem aðeins 

eru talin skipta konur máli, í stað þess að fá jöfn tækifæri til þess að fjalla um allt, hvort sem 

það tengist kyni þeirra eða ekki (Purvanova og Muros, 2010). Þessi hefðbundna menning 

fréttastofa hefur áhrif á það hvernig konur hegða sér í vinnunni. Þær geta annað hvort orðið 

ein af strákunum, tileinkað sér stíl og gildi karla sem blaða-og fréttamaður, eða dregið sig í 

hlé og starfað fyrir utan fréttastofuna (Byerly og Ross, 2006). North (2009) gerði rannsókn 

þar sem 17 djúpviðtöl voru tekin við karla og konur sem vinna sem blaða- og fréttamenn. 

Niðurstöðurnar sýndu að karlar í blaða- og fréttamennsku, upplifi ekki að á fréttastofunum 

fyrirfinnist ákveðin menning. Þeir átta sig ekki á því vegna þess að þetta er þeirra eigin 

menning sem þeir eru hluti af. Alveg eins og fiskar upplifa ekki vatnið, sjá mennirnir ekki 

fréttastofuna sömu augum og aðrir sem eru óhlutlægir. Aðeins þarf að fara nokkur ár aftur í 

tímann til að sjá að þá voru aðeins karlmenn að vinna sem blaða- og fréttamenn. Hin 

karllæga fjölmiðlamenning sem myndaðist upp úr því virðist enn vera til staðar í fjölmiðlum. 

Konur upplifa sig sem utanaðkomandi á vinnustaðnum, og aldrei sem þær verði fullkomlega 

samþykktar (North, 2009).    
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Speglunarkenningin gerir ráð fyrir að fjölmiðlar leitist við að endurspegla ríkjandi gildi 

og viðhorf almennings. Valdahópur samfélagsins hefur áhrif á efni fjölmiðla með því að það 

sem talið er æskilegt á hverjum tíma er sett á táknrænan hátt inn í fréttaefnið. Því er ekki 

endilega svo að fjölmiðlar birti samfélagið eins og það er í raun og veru. Þar sem 

valdahópurinn í samfélaginu  inniheldur upp til hópa aðeins karlmenn, verður raunin gjarnan 

sú að fjölmiðlaefni sé í takt við hagsmuni þeirra á meðan hagsmunir kvenna verða undir 

(Anderson, 1993). 

Nilsson (2010) rannsakaði áhrif kyngervis hjá fréttamiðlum. Hún hafði áhuga á að 

skoða hvort menning á vinnustaðnum væri kynjuð og hvort að kyn hefði áhrif á úthlutun 

verkefna. Hún sýndi fram á það að kyngervi hafi áhrif á menningu innan miðla og að það 

hafði áhrif á bæði kynin sem störfuðu hjá miðlunum. Hún segir ennfremur frá lóðréttri og 

láréttri skiptingu kynja. Lárétt skipting er þegar konum er úthlutað mjúkum fréttum og 

karlmönnum hörðum. Lóðrétt skipting kynja er þegar aðeins karlar eru í stjórnunarstöðum. 

Konur leitast eftir því að fjalla um harðar fréttir til að vinna sig upp. Áhugavert var að Nilsson 

komst að því að karlkyns fréttamenn voru hræddir við það að með fjölgandi konum í 

stjórnunarstöðum myndu mjúkar fréttir fá meira vægi á kostnað harðra. Nilsson komst að því 

að karlar réðu ríkjum yfir fréttum sem tengdust stjórnmálum, viðskiptum, atvinnulífi og 

erlendum fréttum. Nilsson fjallar einnig um kynbundið tengslanet (e. homosociality), en það 

er þegar fólk leitar frekar eftir tengslum, upplýsingum og samskiptum hjá einstaklingum af 

sama kyni. Dæmi um það er þegar karlkyns fréttamaður leitast frekar eftir viðmælenda sem 

er einnig karl heldur en konu (Nilsson, 2010). 

Van Zoonen (1998) sagði frá því hvernig konur bregðist við því að vinna í karllægu 

umhverfi. Eitt ráð sem konur bregði á, var að verða strengjabrúða (e. marionette). Það er 

þegar fréttakonurnar sætta sig við það að þær eigi að fjalla um mjúku fréttirnar. Annað ráð 

kvennanna var að gera sig að einni af strákunum og berjast þannig á móti valdastrúktúrnum 

með því að flytja harðar fréttir (Zoonen, 1998).        

Þegar skoðaðar eru tölur frá Hagstofunni um útskrifaða nemendur úr fjölmiðlafræði 

við Háskóla Íslands, má sjá áhugavert mynstur. Í töflu 3 sést að alls útskrifuðust 69 manns 

árið 2013 með gráðu í fjölmiðlafræði úr Háskólanum. Þess má geta að auk grunnnáms og 

meistaranáms í deildinni, er einnig boðið upp á stutta hagnýta diplómagráðu og 
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doktorsgráðu en enginn nemandi útskrifaðist með þær þetta árið. Hlutfall þeirra nemenda 

sem útskrifuðust úr grunnámi í fjölmiðlafræði við Háskóla Íslands þetta árið var mjög jafnt 

eftir kynjum, þar sem hlutfall kvenna var 51%. Þegar hlutfall útskriftarnema í meistaranámi 

er skoðað má þó sjá aðra sögu. Þar eru útskrifaðir karlar aðeins um 36% útskriftarnema 

(Hagstofa Íslands, 2013). Áhugavert  er því að skoða hvort þær konur sem útskrifast með 

gráðu í fjölmiðlafræði skili sér á vinnumarkaðinn, þá sérstaklega til Morgunblaðsins og 

Fréttablaðsins. Taka þarf þó einnig mið af því að konur eru almennt fleiri af þeim sem 

útskrifast með háskólagráðu.  

Tafla 3: Hlutfall útskrifaðra nemenda í fjölmiðlafræði við Háskóla Íslands árið 2013. 

                                    Grunnnám                                      Meistaranám 

Ár               Karlar    Hlutfall      Konur   Hlutfall              Karlar    Hlutfall     Konur    Hlutfall 

2013            23          49%              24           51%                  8               36%         14           64%  

                                                

4. Fyrri rannsóknir 
 

4.1 Erlendar rannsóknir   
Alþjóðlega rannsóknarverkefnið Global Media Monitoring Project (2010) hefur beitt sér fyrir 

því að kanna hvernig kynin birtast í fjölmiðlum og skoða mun þar á milli landa. 

Rannsóknarverkefnið hefur verið framkvæmt á fimm ára fresti í fimmtán ár í 108 löndum. Í 

rannsókninni voru skoðaðir þrenns konar fjölmiðlar; sjónvarpsfréttir, fréttablöð og fréttir í 

útvarpi. Niðurstöður sýndu að í fréttum voru aðeins 24% viðmælenda og fólks sem nefnt var 

í fréttum konur. Aftur á móti voru karlar sem viðmælendur og karlar nefndir í fréttunum 

76%. Þegar skoðað var hlutfall fréttakvenna sem stóðu að baki fréttum árið 2010, reyndust 

konur sjá um 37% fréttanna. Hlutfallið hafði þá haldist alveg það sama frá árinu 2005. 

Niðurstöðurnar sýndu ennfremur að eðli frétta sem konur fluttu árið 2010 hafði breyst frá 

árinu 2000. Konur voru þá í auknum mæli að flytja fréttir sem teljast meðal mikilvægari 

frétta eða harðra, þó svo að karlar væru enn að flytja mun fleiri slíkar fréttir en konur (Global 

Media Monitoring Project, 2010). Í rannsókninni voru einnig skoðaðir mismunandi flokkar 
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fréttaefnis með tilliti til hlutfalls kvenna og karla, sem snertu fréttirnar. Mestan kynjamun var 

að finna þegar kom að flokknum sem viðkom stjórnmálum og stjórnsýslu, þar sem karlar 

snertu 81% fréttanna. Fréttir sem snéru að hag- og efnahagskerfinu innihéldu um 80% karla. 

Þegar kom að afbrotum og ofbeldi var staðan aðeins jafnari þar sem konur voru 24% þeirra 

sem snertu fréttirnar. Af því fólki sem snerti fréttir um félagsmál og dómsmál voru um 70% 

karlmenn. Þegar kom að fréttum um fræga fólkið, listir og íþróttir voru 74% þeirra sem 

fjallað var um karlar. Að lokum má nefna fréttir sem fjölluðu um vísindi og heilsu en þar var 

staðan milli kynja hvað jöfnust, þar sem 68% nefndra einstaklinga voru karlar (WAAC, 2012). 

Þá komust rannsakendur að því að fréttir sem konur fluttu voru líklegri til þess að 

fjalla um konur heldur en fréttir sem karlar fluttu. Árið 1995 reyndust konur vera aðeins 17% 

viðmælenda eða fólks sem nefnt var í fréttum. Árið 2010 voru konur komnar upp í 24% sem 

er ákveðin aukning en þó voru karlar um 76% svo verulegt misræmi kynjahlutfalls í fréttum 

var enn til staðar. Niðurstöðurnar sýndu enn fremur að af viðmælendum í fréttum voru 

konur aðallega í hópi venjulegs fólks á meðan karlar voru gjarnan í flokki sérfræðinga (Global 

Media Monitoring Project, 2010).  

Þegar innihald frétta var skoðað sérstaklega komust rannsakendur að því að af öllu 

fréttaefni árið 2010 var aðeins 13% þess sem fjallaði sérstaklega um konur. Fimm árum áður 

voru konur aðeins um 8% af umfjöllunarefni aðalfréttaefnis.  Þó um sé að ræða lágar tölur, er 

aukningin talsverð. Þá sýndu niðurstöðurnar að af öllum fréttunum fjölluðu aðeins um 6% 

þeirra um jafnrétti kynja eða misrétti. Fréttakonur reyndust þá vera mun líklegri til þess að 

ögra staðalímyndum um kynin heldur en karlar í fréttaefni sínu. Þegar hlutfall frétta sem ýtti 

undir staðalímyndir kynja var skoðað, voru þær fréttir 46% af öllum fréttum. Fréttir sem 

ögruðu eða leituðust við að draga úr staðalímyndum kynja og kynjamisrétti voru því um átta 

sinnum færri (Global Media Monitoring Project, 2010). 

 The OpEd Project (2012) er verkefni sem skoðar hvaða hugmyndir og/eða 

einstaklingar eru áhrifamestir þegar kemur að því að móta hugmyndir almennings. Síðustu 

þrjú árin hefur OpEd verkefnið framkvæmt könnun til að komast að því hverja er verið að 

fjalla um í fjölmiðlum og hverjir tali fyrir hönd heimsins, blaða-og fréttamenn. Þegar skoðað 

er kyn höfunda á 1.410 greinum sem flokkast undir harðar fréttir; pólitík, efnahagsmál og 

fleira var aðeins 261 grein skrifuð af konum. Einnig var skoðað kyn blaðamanna sem unnu 
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fullt starf. Skoðaður var 441 miðill og þar kom fram að konur voru 37% þeirra sem unnu fullt 

starf.  Einnig var skoðað hvort kynið var frekar fjallað um sem sérfræðing hjá fjölmiðlum. Ekki 

einungis var frekar talað við sérfræðinga sem voru karlar, heldur var mikill munur á aldri og 

kyni. Upp úr 19 ára aldri voru karlar 11% líklegri til þess að koma fram með 

sérfræðikunnáttu, en þær tölur fara hækkandi samhliða aldri karla. Í aldursflokknum 65 ára 

og yfir voru 68% sérfræðinga karlar. Konur sem voru flokkaðar í aldursflokkinn 65 ára og yfir 

reyndust ólíklegri til að koma fram sem sérfræðingar heldur en karlmenn í aldursflokknum 

13-18 ára (The OpEd Project, 2012). 

Flestir eru sammála um að fréttastofum sé stjórnað af karlmönnum. Kynjahlutfall hjá 

blaða- og fréttamönnum í 39 löndum var skoðað þar sem kom fram að konur voru 38% 

blaða- og fréttamannanna. Þegar litið var til þess hverjir fóru með völdin, voru í 

stjórnunarstöðu eða eigendur, reyndust konur vera aðeins 0,6%. Einnig kom fram að konur 

væru frekar í lægra launuðum og minna ábyrgðarfullum störfum hjá fjölmiðlum. Þær 

reyndust einnig vera ólíklegri til þess að vera með í samráði þegar stórar ákvarðanir voru 

teknar. Karlar reyndust líklegri en konur til að fjalla um efni sem talin voru mikilvægust 

(MEAA og IFJ, 1996).  

 

4.2 Íslenskar rannsóknir 
Fyrstu rannsóknir á stöðu kynja í fjölmiðlum hér á landi voru gerðar af fjölmiðlafræðingnum 

Sigrúnu Stefánsdóttur. Rannsóknirnar gerði hún á árunum 1966 til 1986, en hún fékk þær 

niðurstöður að á fyrstu fimm árum fréttastofu Ríkissjónvarpsins var ekki rætt við neina konu í 

fréttatímanum. Frá og með árinu 1971 fóru konur þó að birtast í fréttum og voru orðnar um 

13% viðmælenda árið 1986 (Hildur Jónsdóttir, 1990). 

Sunna Stefánsdóttir gerði rannsókn árið 2013 þar sem skoðuð voru framlög kvenna 

og karla í íslenskum fjölmiðlum. Hún skoðaði þrjá íslenska prentmiðla; Morgunblaðið, DV og 

Fréttablaðið. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að konur skrifuðu talsvert minna í 

íslenskum dagblöðum en karlar. Hlutfall frétta sem skrifaðar voru af konum var u.þ.b. 23% 

allra frétta. Mestur var munurinn hjá Morgunblaðinu en þar voru aðeins 13,8% frétta skrifuð 

af konum. Samkvæmt rannsókn Sunnu var mikill munur hjá kynjunum á milli flokka. Í þeim 

flokkum sem voru með flestar fréttir, reyndust karlar vera með mikinn meirihluta frétta. Til 
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að taka dæmi um það, þá voru karlar með 95% allra frétta í flokknum 

efnahagsmál/verðbréf/viðskipti. Konur voru með meirihluta frétta í aðeins einum flokki sem 

var menning. Sunna sýndi einnig fram á það að þegar skoðaðar voru forsíðufréttir var hlutfall 

kvenna sem skrifuðu forsíðufrétt aðeins 16,9% (Sunna stefánsdóttir, 2013).  

Í  rannsókn sem Erla María Davíðsdóttir (2011) gerði í meistaraverkefni sínu komst 

hún að því að þær fréttir sem fluttar voru í sjónvarpi, komu flestar úr ákveðnum 

málaflokkum; efnahags- og viðskiptamál, stjórnmál, stjórnsýsla, slys og hamfarir, 

velferðarmál og kjarabaráttu. Svo virtist sem tveir þriðju hlutar af öllum fréttunum hafi 

komið úr þessum flokkum (Erla María Davíðsdóttir, 2011). 

Þá gerði Svanhvít Ljósbjörg Guðmundsdóttir (2014) eigindlega rannsókn í 

meistaraverkefni sínu þar sem hún fékk út að vinnustaðamenning fjölmiðla væri frekar 

miðuð að körlum en konum, og að hún reyndist oft báðum kynjum fjandsamleg og erfið. 

Fréttamennirnir sögðust upplifa sífelldar kröfur um að vera harðari af sér til þess að haldast í 

starfinu. Svanhvít komst að því að konur í blaðastörfum þyrftu frekar að berjast fyrir stöðu 

sinni, virðingu og fyrir þeim fréttum sem þær vildu fjalla um. Konurnar upplifðu einnig frekar 

að þeim væri mismunað vegna kyns sem hafði áhrif á úthald þeirra í vinnunni. Það virtist 

hafa afgerandi áhrif á starfstíma þeirra í blaðamennsku að búa við álag bæði í starfi og heima 

fyrir, þar sem samræmingin á þessu tvennu reyndist þrautinni þyngri. Lág laun og krafa um 

baráttu kvennanna fyrir stöðu sinni í fjölmiðlinum hefur þá bæst ofan á heimilisstörf sem 

hefur lýjandi áhrif á þrek kvenna í fjölmiðlastarfinu. Auk þess var líklegra að þeim væri 

mismunað vegna kyns en körlum sem reynir einnig á úthald þeirra. Þegar allir þessir þættir 

koma saman getur það skýrt hvers vegna konur skortir stundum þrek til að berjast á vígvelli 

fréttastofunnar (Svanhvít Ljósbjörg Guðmundsdóttir, 2014). 

Kynjamunur hjá fréttamönnum sem flytja fyrstu fréttirnar í sjónvarpsmiðlum hefur 

ekki verið mikið kannaður. Ester Ósk Gestsdóttir Waage (2013) skoðaði þetta efni þó í 

lokaverkefni sínu í grunnnámi í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri. Niðurstöður hennar 

sýndu að konur reyndust vera 37% fréttamanna sem fluttu fyrstu fréttir hjá Ríkissjónvarpinu 

og Stöð 2 (Ester Ósk Gestsdóttir Waage, 2013).  

Arnhildur Hálfdánardóttir (2014) gerði rannsókn þar sem hún tók tveggja mánaða 

tímabil fyrir og greindi fyrstu þrjár fréttir fréttatímans. Hún framkvæmdi innihaldsgreiningu, 
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vettvangsathugun og djúpviðtöl við fréttamenn og stjórnendur miðla. Niðurstöðurnar sýndu 

að efnistök karla og kvenna í fjölmiðlum voru mismunandi. Fréttir karla voru frekar 

framarlega í fréttatímanum á meðan fréttir kvenna voru aftarlega. Mun meiri munur var á 

milli kynjanna á Stöð 2 heldur en á RÚV. Hún komst að því að það væri ákveðin hefð hjá 

miðlum að láta karlmenn sinna ákveðnum fréttum. Fréttakonur upplifðu að fréttir þeirra 

væru ekki jafn mikils metnar og fréttir karla. Fréttakonurnar óskuðu einnig þess að 

málaflokkar sem konur fjölluðu mikið um, svokallaðar mjúkar fréttir, fengju meira vægi 

(Arnhildur Hálfdánardóttir, 2014). 

Nefnd um konur og fjölmiðla (2001) sýndi fram á að 28% kvenna sögðust finna fyrir 

mismunun á vinnustað vegna kynferðis. Sex af hverjum tíu konum svöruðu játandi þegar 

spurt var hvort starfsaðferðir og/eða efnistök kvenna í frétta- og blaðamennsku, væru 

öðruvísi en karla. Af þeim konum sem svöruðu, sögðust 90% telja að kynin fái mismunandi 

efnisval að vinna með og 70% sögðu að stíll kvenna í fjölmiðlum væri öðruvísi en karla. 

Samkvæmt svörum könnunarinnar áleit meirihluti svarenda stöðu kynja í íslenskum 

fjölmiðlum vera ójafna. Þá töldu 60% kvenna að staða kvenna í fjölmiðlum sé verri en staða 

karla (Hanna Katrín Friðriksen o.fl., 2001).  

Viðmælendur í fréttum voru 83,7% karlar. Því er ljóst að þarna eru blaðamenn frekar 

að leitast eftir að heyra karla tjá sig þegar farið er  í fréttaöflun. Fyrir hverja konu sem rætt er 

við er talað við fimm karla. Þessar tölur endurspegla því nokkurn veginn ríkjandi 

samfélagsgerð þar sem karlar eru fyrst og fremst stjórnendur og gerendur (Hanna Katrín 

Friðriksen o.fl., 2001). 

Ef skoðað er allt útsent efni sem aðgreint var frá sjónvarpsstöðvunum reynist hlutur 

kvenna vera tæp 32%. Þessar niðurstöður styðja við aðrar rannsóknir þar sem 70/30 

þráðurinn, um hlutfall karla og kvenna í fjölmiðlum, er skýr. Það sem er mest sláandi er að 

ekki aðeins sjást konur sjaldnar en karlar í sjónvarpi, heldur heyrist einnig minna í þeim. 

Þegar skoðað var fólkið sem vinnur fyrir sjónvarpið, oft kallaðir innri þátttakendur, sést að 

konur eru 28,6% þeirra og konur reyndust vera þrjár af hverjum tíu fréttamönnum. Á einu ári 

lækkaði hlutfallið um 20% og var þá fimmti hver fréttamaður kona. Þegar aldursdreifing var 

skoðuð kom í ljós að körlum fór hlutfallslega fjölgandi með aldri. Þessar niðurstöður voru 
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einmitt öfugar hjá konum. Hlutfall kvenna fór lækkandi eftir því sem aldurinn hækkaði 

(Hanna Katrín Friðriksen o.fl., 2001). 

Þegar efnisflokkar frétta voru skoðaðir, miðað við fréttamenn af báðum kynjum, sást 

að hlutur kvenna var um 20-40% af 29 efnisflokkum frétta. Hlutfall kvenna fór undir 20% í 

fjórum efnisflokkum; umhverfismálum, skemmtiefni, íþróttum og þingmálum. Hins vegar 

náði hlutfall þeirra yfir 40% í landbúnaðarmálum, jafnréttismálum, dægurmálum, innlendum 

stjórnmálum og verkalýðs- og atvinnumálum.  Hlutur kvenna í dægurmálum var 57,1 % sem 

var því eini flokkurinn þar sem konur voru í meirihluta. Í flokkunum innlend stjórnmál og 

verkalýðs- og atvinnumál, reyndist hlutur kynjanna vera jafn. Í hinum 26 efnisflokkunum 

voru  konur í minnihluta (Hanna Katrín Friðriksen o.fl., 2001). 

Karlar sem viðmælendur voru í meirihluta í flestum flokkum. Vert er að taka það fram 

að ekki ein kona var spurð álits í flokkunum iðnaði, landbúnaði, bíla og verkalýðs- og 

atvinnumálum. Jafnréttismál var eini flokkurinn sem hafði konur sem viðmælendur í 

meirihluta. Konur eru hér með yfirhöndina í málaflokkunum fjölskyldumál og 

sveitarstjórnarmál. Málaflokkarnir þar sem hlutur kvenna jókst hvað mest var í 

heilbrigðismálum og ferðamálum. Þegar innihaldsgreiningin var framkvæmd var ekki talað 

við eina konu um atvinnulíf, fjölmiðla og fjarskiptamál, iðnaðarmál, sjávarútvegsmál, 

verkalýðsmál, náttúru- og dýramál, sagn- og þjóðfræði og átaka- og stríðsfréttir (Hanna 

Katrín Friðriksen o.fl., 2001).  

 

5. Framkvæmd og gögn 
 

5.1 Greining   
Í rannsókn okkar var innihaldsgreining (Content Analysis) notuð við flokkun upplýsinga úr 

fréttagreinunum. Innihaldsgreining er megindleg aðferð sem er notuð til að mæla tíðni hluta 

sem birtast í texta, á myndformi eða í tali. Aðferðin hentar því vel til þess að mæla tíðni karla 

og kvenna í fjölmiðlum (Long og Wall, 2012). 
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5.2 Úrtak   
Skoðaðir voru tveir stærstu prentmiðlar landsins, Morgunblaðið og Fréttablaðið, í sjö daga á 

tímabilinu 19. janúar til 27. janúar 2015.  Bæði blöðin komu út alla virku dagana. 

Morgunblaðið gaf út helgarblöð fyrir bæði laugardaga og sunnudaga en þar sem Fréttablaðið 

gaf ekki út blöð á sunnudögum var ákveðið að skoða aðeins blöð fyrir virka daga til þess að 

hafa þau sem sambærilegust. Tekin voru fyrir blöð sem komu út frá mánudeginum 19. til 

föstudagsins 23. janúar, auk mánudagsins 26. og þriðjudagsins 27. janúar. Greinar sem 

merktar voru sem fréttir voru teknar fyrir. Þá voru allar fréttir og greinar sem komu fyrir á 

forsíðu og baksíðu skoðaðar. Myndir voru ekki skoðaðar, eins og til að mynda á forsíðu þar 

sem gjarnan eru birtar myndir og stuttlega fjallað um þær í 2-3 línum. Blöðin voru öll fengin á 

pappírsformi á Landsbókasafni Íslands, Háskólabókasafni. 

 

5.3 Aðferð og úrvinnsla gagna 
Rannsakendur höfðu áhuga á að skoða alla þá sem að fréttunum komu, en undir það féllu 

höfundar greinanna, viðmælendur sem vitnað var beint í og það fólk sem fjallað var um. 

Rannsakendur ákváðu að taka aðeins með einstaklinga sem uppi væru á samtíma 

rannsakenda, en ekki einstaklinga sem væru löngu dánir, miðað var við að ef 50 ár eða lengri 

tími var liðinn síðan viðkomandi lést, var hann ekki tekinn með. Kyn og aldur höfunda greina 

var skráð. Hjá viðmælendum var kyn, aldur og það hvort viðkomandi væri sérfræðingur eða 

ekki skráð niður. Þegar kom að öðru fólki í fréttum sem ekki var vitnað beint í var kyn þess og 

aldur skráð. Skráð var hvort fréttaefni hverrar greinar teldist meðal mjúkra frétta eða harðra 

og hvort fréttaefnið væri innlent eða erlent. Að lokum voru fréttirnar flokkaðar í efnisflokka. 

Notaðar voru tvíkostabreytur til að mæla kyn; karlar/konur, sérfræðingur; 

sérfræðingur/ekki sérfræðingur, uppruna frétta; innlent/erlent og tegund frétta; hörð/mjúk. 

Aldur fólks var flokkaður í sjö flokka; 12 ára og yngri, 13 til 18 ára, 19 til 34 ára, 35 til 49 ára, 

50 til 64 ára og 65 ára og eldri. Efni frétta var flokkað í fjórtán efnisþætti. Ef upplýsingar um 

breyturnar fundust ekki var það flokkað sem óþekkt.  

Gögnin voru skráð í Excel og síðan færð yfir í tölfræðiforritið SPSS fyrir áframhaldandi 

tölfræðivinnslu. Mikilvægt er að hafa í huga að stundum eru fleiri en einn viðmælandi í hverri 

frétt og oft er fjallað um fleiri en einn aðila í hverri frétt (fólk í fréttum) og jafnvel gerist það 

að fleiri en einn skrifa fréttina (sjaldgæft þó). Við höfum tekið tillit til þessa í 
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innihaldsgreiningu okkar og endurspeglast það í töflunum með niðurstöðunum, þar sem 

prósentur eru oft hærri en 100%. Sem dæmi sýnir mynd 8 að 83% fólks í fréttum eru karlar 

og 39% eru konur. Þetta gerir auðvitað samtals 122%.  Önnur sýn á þessar niðurstöður er að 

meðalfjöldi fólks í fréttum er 1,22. Við útreikninga höfum við því notað margsvaragreiningu 

(Multiple Response Tables) SPSS forritsins. Athugið að þessi staðreynd sést ekki í grafísku 

myndunum (þar sem „alls“ dálkurinn er ekki sýndur). 

Til þess að meta aldur fólks voru nokkrar leiðir farnar. Fyrir það fyrsta var notast við 

Þjóðskrá á veraldarvefnum. Ef það dugði ekki til var leitað að fólkinu á leitarsíðunum Google 

og Facebook (sjá viðauka 1). Ef ekki reyndist unnt að finna aldur viðmælenda, höfunda eða 

annars fólks í fréttunum, var reynt að finna nýlegar myndir af viðkomandi á veraldarvefnum. 

Ef rannsakendur voru sammála um að viðkomandi passaði í einhvern aldurshópinn var hann 

skráður þar. Taka skal fram að réttur aldur allra blaðamanna í þessari rannsókn fannst. Ef 

engar upplýsingar fundust um aldur og ekki fundust nýlegar myndir af viðkomandi, sem 

rannsakendum þóttu ásættanlegar, notuðu rannsakendur þá reglu að líta til þess hvort 

ásættanleg mynd af viðkomandi væri við fréttina í blaðinu og viðkomandi var þá metinn í 

ákveðinn aldurshóp. Ef alla þessa möguleika skorti til þess að finna aldur einstaklinga, var 

aldur þeirra skráður óþekktur. Sumar fyrri rannsóknir taka ekki með ómerktar fréttir þar sem 

viðfang rannsóknanna var að skoða kyn og aldur blaðamanna. Í þessari rannsókn voru hins 

vegar ómerktar fréttir teknar með þar sem einnig var verið  að skoða kyn og aldur 

viðmælenda og fólks í fréttum auk flokkunar í harðar/mjúkar fréttir og flokkun fréttanna í 

efnisflokka. 

 

5.4 Flokkun frétta í efnisflokka 
Skoðaðar voru fyrri rannsóknir, bæði erlendar og íslenskar, til að fá hugmynd um hvernig 

flokka ætti efni fréttanna. Einnig voru blöðin vandlega skoðuð til að fá hugmynd um það efni 

sem fjallað væri mest um. Fréttaefninu var að lokum skipt upp í fjórtán flokka. Flokkarnir 

voru eftirfarandi:  

3. Lögreglumál/afbrot/ofbeldi           8.    Kjaramál 

4. Stjórnmál           9.    Heilbrigðismál 

5. Dóms- og réttarfarsmál      10.    Menntamál  
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6. Samgöngur         11.   Öryggismál/slys/óhöpp 

7. Efnahags- og skattamál/viðskipti        12.    Jafnréttismál 

8. Félagsmál/fólk/menning/viðburðir    13.    Atvinnumál 

9. Umhverfismál       14.    Landbúnaðar- og sjávarútvegsmál 

 

Leitast var við að flokka fréttaefni í einn málaflokk sem átti við hverju sinni, en stundum áttu 

fleiri en einn flokkur við.  

Í flokknum lögreglumál/afbrot/ofbeldi voru þær greinar sem fjölluðu um glæpi og 

ofbeldismál sem lögreglan hefur þurft að hafa afskipti af. Í flokkinn stjórnmál var flokkað það 

fréttaefni sem snerti stjórnsýslu og stjórnmál. Málefni um stjórnmálamenn, kosningabaráttu 

og annað sem við kom Alþingi var flokkað þangað. Í flokkinn dóms- og réttarfarsmál voru 

flokkuð efni sem vörðuðu dómstóla, dómsmál, réttarfarsmál, eða með öðrum orðum öll þau 

mál sem fóru fram í héraðsdómi og komu fram í hæstarétti. Flokkurinn samgöngur átti við 

um þær fréttir sem fjölluðu um flug-, bíla- og skipasamgöngur auk frétta sem tengdust 

ferðaþjónustu. Flokkurinn efnahags- og skattamál/viðskipti átti við um þær fréttir sem 

fjölluðu um peninga eða viðskipti. Fréttir innan hans gátu líka fjallað almennt um 

efnahagslífið og velgengni fyrirtækja. Flokkurinn félagsmál/fólk/menning/viðburður átti við 

um þær fréttir sem fjölluðu um fyrirbæri eins og menningu, fólk, list, slúður, fræga fólkið, 

kvikmyndir, félagsmál, almenna viðburði og samfélagsleg málefni. Flokkurinn umhverfismál 

átti við um þau mál sem tengdust beint eða óbeint umhverfinu, svo sem friðuð svæði, 

náttúruspjöll  og virkjanir. Í flokkinn kjaramál  féllu þær fréttir er vörðuðu fyrirbæri eins og 

laun og verkföll. Flokkurinn  heilbrigðismál átti við um þær fréttir sem vörðuðu efni sem 

snerist um heilsufar þjóðarinnar, s.s. sjúkdóma, spítala, heilsugæslu og starfsfólk 

heilbrigðissviðsins. Í flokkinn menntamál var sett efni sem flokkaðist undir skólamál, s.s. mál 

er snerist að einhverju leyti um leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla eða kennara 

og starfsmenn skóla. Flokkurinn öryggismál/slys/óhöpp varðaði mál sem tengdust aðgerðum 

björgunarsveita, almenn slys, veðurhamfarir og almenn öryggismál tengd einstaklingum og 

fyrirtækjum. Í flokkinn jafnréttismál voru flokkuð efni um baráttumál minnihlutahópa, s.s. 

ójafnrétti vegna litarafts og kynferðis. Flokkurinn atvinnulíf varðar allar þær fréttir sem fjalla 

um atvinnu, atvinnuleysi og iðnað. Í seinasta flokkinn, landbúnaðar- og sjávarútvegsmál, 
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voru flokkaðar þær fréttir sem fjölluðu um  fiskveiðar; s.s. fiskikvóta- og afla, en einnig um 

efni sem varðaði ræktun dýra. 

 

5.5 Flokkun frétta í harðar og mjúkar 
Skilgreiningar á hörðum og mjúkum fréttum hafa gjarnan verið á reiki og því getur reynst 

erfitt að greina á milli um hvor tegundin eigi við hverju sinni. Fræðimenn hafa oft verið 

ósammála um skilgreiningu harðra og mjúkra frétta (Reinemann, Stanyer, Scherr og 

Legnante, 2011). Til að mynda hafa Shoemaker og Cohen (2006) skilgreint harðar fréttir sem 

áríðandi viðburði sem mikilvægt er að birta í hraði, þar sem þær verða fljótt úreldar. Þá lýsa 

þeir mjúkum fréttum sem svo að þær séu oftar en ekki byggðar á ótímasettum viðburði þar 

sem engin pressa sé á að birta fréttina á ákveðnum tíma. Skilgreining þeirra hefur þann kost 

að vera einföld, þar sem einblínt er einungis á tímamörk (Shoemaker og Cohen, 2006). 

Fræðimaðurinn Thomas E. Patterson hefur hins vegar aðra sýn á eðli fréttanna þar sem hann 

segir harðar fréttir vera umfjöllun um stóra viðburði sem snúist gjarnan um stórleiðtoga, 

viðamikil málefni eða mikilvægar truflanir á daglegu lífi, s. s. flugslys eða jarðskjálfta. Þá segir 

Patterson mikilvægt fyrir almenningi að vera meðvitaður um viðburðina til þess að unnt sé 

að bregðast rétt við. Hann telur mjúkar fréttir vera gjarnan settar upp þannig að fólki finnist 

þær persónulegri og tengi frekar við þær. Þær eru ekki eins bundnar við ákveðinn tíma en 

hann telur tilkomu mjúkra frétta hafa breytt eðli frétta á þann hátt að fólk upplifi 

framsetningu þeirra vinalegri (Patterson, 2000). 

Þó flokkun harðra og mjúkra frétta virðist vera  nokkuð hlutlaus hafa femínistar bent 

á að tvískiptingin hafi áhrif á skiptingu kynjanna hvoru í sinn flokkinn. Þá hefur kvenkyns 

fréttamönnum frekar verið úthlutað mjúkum fréttum heldur en körlum, þar sem þeir eru 

taldir fagmannlegri og meira viðeigandi að þeir taki að sér mikilvægari fréttir sem teljast 

harðar (Lehman-Wilzig og Seletzky, 2010). Þær fréttir sem teljast harðar virðast frekar hallast 

undir það að vera karlmannlegar, þar má nefna fréttir um stjórnmál, efnahagsmál og glæpi. 

Hins vegar teljast fréttir sem varða fyrirbæri eins og félagsmál, menningu og neysluvarning 

meðal mjúkra frétta sem samkvæmt reglunni hafa kvenlegra ívaf. Þá virðast karlkyns 

fréttamenn hafa ákveðnar hugmyndir um hvaða fréttir falla undir kvenlegar. Sem dæmi um 

það má nefna eldamennsku, börn og tísku. Karlkyns fréttamenn virðast enn fremur gera ráð 

fyrir að fréttir um þarfir almennings heilli konur frekar og þær séu hæfari til þess að fjalla um 
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þær (Zoonen, 1998). Svo virðist sem fyrirbærið mjúkar fréttir, hafi ekki aðeins verið tengt við 

kvenvæðingu frétta (e. feminization of news) en einnig við hugtök eins og 

afþreyingarvæðingu frétta (e. infotainment/tabloidization) og heimskun frétta (e. dumbing 

down) (Reinemann o.fl., 2011). 

Í rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið hér á landi um kyn og fjölmiðla hefur 

frekar verið talað um mjúkar fréttir sem fréttir kvenna og harðar fréttir sem fréttir karla. 

Þannig hafa karlafréttir verið skilgreindar sem fréttir sem koma minnst að konum, hvort sem 

um sé að ræða fréttamenn og/eða viðmælendur. Undir mjúkar fréttir hafa fallið málefni eins 

og menningarmál, heilbrigðismál og félagsleg mál. Á móti hafa málefni sem flokkuð hafa 

verið sem harðar fréttir, verið efni eins og stjórnmál, atvinnulíf, sjávarútveg- og landbúnaður 

og átök og efnahagsmál (Valgerður Anna Jóhannsdóttir, Eygló Árnadóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010 og Margrét Valdimarsdóttir, 2005). 

Rannsakendur tóku mið af flokkun og skilgreiningum fyrri rannsókna í harðar og 

mjúkar fréttir. Til þess að réttmæti flokkunarinnar væri sem best, leituðust rannsakendur við 

að hafa sem líkastar hugmyndir um hvað væri hart og mjúkt. Þegar kom að hörðum fréttum 

var það haft í huga að slíkar fréttir væru mikilvægar fyrir landsmenn og þyrftu að komast 

strax til skila, þar sem þær úreltust fljótt. Þegar kom að mjúkum fréttum reyndu 

rannsakendur að hafa í huga þá skilgreiningu að mjúkar fréttir væru fréttir sem ekki lá eins 

mikið á að koma til skila. Eins og getið er voru málefni frétta flokkuð niður í fjórtán mögulega 

flokka. Efni gat verið flokkað í mest þrjá flokka, svo sem þegar efni passaði jafnframt í 

heilbrigðismál sem er mjúkur flokkur auk þess að passa í flokkinn lögreglumál/afbrot/ofbeldi 

sem er harður flokkur. Þá var efni flokkað eftir því hvort það var hart eða mjúkt, miðað við 

hvaða áherslur voru í fréttinni. Rannsakendur komu sér saman um að almennt teldust 

ákveðnir málefnaflokkar til harðra eða mjúkra frétta, þó svo að einstakar fréttir brugðu út af 

vananum. Þó að mismunandi fréttagreinar pössuðu innan sama málefnaflokks, var ekki alltaf 

svo að báðar teldust annað hvort mjúkar eða harðar fréttir. Dæmi um það gæti verið 

málefnaflokkurinn samgöngur sem oft gæti talist meðal mjúkra frétta. Í febrúar 2015 var 

mikil umræða um ferðaþjónustu fatlaðra, sem fyrirtækið Strætó sér um. Nokkur óánægja 

ríkti meðal almennings varðandi þjónustu fyrirtækisins sem kom gjarnan fötluðum 

einstaklingum illa. Dæmi um frétt var þegar ung fötluð stúlka skilaði sér ekki eftir að hafa 

verið ekið heim með ferðaþjónustunni („Fötluð stúlka skilaði sér ekki heim”, 2015). Sú frétt 
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er meðal frétta um samgöngur sem er mjúkur flokkur, en í þessu tilviki var hún flokkuð sem 

hörð frétt. Því virðist flokkun málefnaflokkanna vera misjöfn eftir tíma og rúmi. Hvort frétt sé 

hörð eða mjúk fer mikið eftir samfélagssveiflum hverju sinni.  

Í töflu 4 má sjá málefnaflokkana fjórtán og flokkun þeirra í harðar eða mjúkar fréttir. 

Þær fréttir sem oftast töldust geta verið bæði mjúkar og harðar voru merktar sem slíkar. Þá 

má sjá að meirihluti efnisflokka er skráð sem hart fréttaefni.  

Tafla 4. Málefnaflokkar frétta eftir flokkun í harðar og mjúkar fréttir 

Flokkun frétta  Málefnaflokkar 

Hörð   1 Lögreglumál/afbrot/ofbeldi 

Hörð  2. Stjórnmál 

Hörð  3. Dómsmál 

Hörð/mjúk 4. Samgöngur 

Hörð  5. Efnahags- og skattamál/viðskipti 

Mjúk  6. Félagsmál/fólk/menning/viðburðir 

Mjúk  7. Umhverfismál 

Hörð  8. Kjaramál 

Hörð/mjúk 9. Heilbrigðismál 

Mjúk   10. Menntamál 

Hörð  11. Öryggismál/slys/óhöpp 

Mjúk  12. Jafnréttismál 

Mjúk   13. Atvinnulíf 

Hörð/mjúk  14. Landbúnaðar- og sjávarútvegsmál 
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5.6 Annmarkar rannsóknarinnar 
Rannsakendur höfðu ákveðnar og fyrirfram gefnar hugmyndir um líklegar niðurstöður 

rannsóknarinnar eins og raunin er líklega með flesta rannsakendur (vitandi eða óvitandi) út 

frá niðurstöðum fyrri rannsókna og kenninga. Fyrri rannsóknir hafa sýnt á sannfærandi hátt 

að konur eru í miklum minnihluta í fjölmiðlum og upplifa gjarnan misrétti. Þó leituðust 

rannsakendur við að nálgast efni rannsóknarinnar á sem hlutlægastan hátt. Þrátt fyrir góðan 

ásetning rannsakenda í rannsóknum sem þessari má þó búast við að hugmyndir þeirra liti 

rannsóknina á einhvern hátt.  

Í rannsókninni voru aðeins skoðaðar fréttir frá mánudegi til föstudags og svo aftur 

mánudag og þriðjudag en ekki yfir helgi. Því er um sjö virka daga að ræða en ekki heila viku, 

en það má vera að mismunandi fréttir fylgi hverjum dögum og má nefna að sunnudagsblað 

Morgunblaðsins inniheldur gjarnan mýkri fréttir heldur en á hinum dögunum. Slíkt hefði 

getað breytt niðurstöðum og sannfærði því rannsakendur um að halda sig einungis við blöð 

virkra daga. Líklega má búast við því að mánudagsblaðið innihaldi fleiri fréttir en önnur blöð 

vikunnar, þar sem þarf að flytja fréttir frá helginni og upplýsa almenning um það sem gerst 

hafði yfir þann tíma. Á móti kemur að í ýmsum málaflokkum er minna að gerast um helgar 

en á virkum dögum. Hlutfall frétta milli daga gæti því verið misjafnt sem gæti mögulega haft 

áhrif á niðurstöður, þar sem tveir mánudagar voru teknir með í rannsókninni. 

Vert er að benda á að gögnin voru bara fengin þessa sjö daga í janúar en á hinum 

ólíku árstíðum geta ákveðin fréttaefni verið yfirgnæfandi í fjölmiðlum sem lýsir ef til vill ekki 

fréttunum yfir lengri tíma, heldur aðeins viðkomandi tímabil. Niðurstöður rannsóknarinnar 

eiga því bara við um stöðu kvenna í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu yfir þessa sjö daga í 

janúar. Slíkar niðurstöður er ekki hægt að alhæfa yfir lengra tímabil, þó ættu niðurstöðurnar 

að gefa vísbendingu um stöðu kvenna í prentmiðlum árið 2015.   

Fréttamenn sem voru virkir þennan tíma í janúar hjá prentmiðlunum eru mögulega 

ekki alltaf jafn virkir, þar sem fréttamenn taka vaktir og sumir vinna meira þessa vikuna en 

minna þá næstu. Þá verður að gera ráð fyrir að starfsmenn geti hafa verið frá vinnu vegna 

leyfis og/eða veikinda. Það gæti skekkt niðurstöður ef svo vildi til að fleiri karlar en konur 

störfuðu aðra vikuna miðað við venjulega, eða öfugt.  
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Rannsakendur skoðuðu aðeins þær fréttagreinar sem merktar voru beinlínis sem 

fréttir, en ekki málefni sem t.d. voru lengra inni í fréttablöðunum og voru merkt undir fólk, 

viðburðir eða annað sem ef til vill gæti talist fréttnæmt. Þá slepptu rannsakendur efni sem 

fellur undir slúður og íþróttir sem telst gjarnan til mýkri frétta. Eins og áður hefur komið fram 

eru konur í mjúkum fréttum og því má vel vera að mun fleiri konur sé að finna á þeim 

vettvangi. Þessa takmörkun settu rannsakendur sér með það í huga að taka aðeins þær 

fréttir sem töldust mikilvægar. 

Rannsakendur þurftu í ákveðnum tilfellum að notast við huglægt mat í 

innihaldsgreiningunni. Hafa verður í huga að búast má við að flokkun rannsakenda sé talsvert 

í samræmi við þeirra hugmyndir, hugarheim, reynslu og félagsmótun. Rannsakendur reyndu 

þó að vera sem réttmætastir og flokkuðu fréttir því jafnvel í fleiri en einn flokk til þess að 

sporna við óréttmætri flokkun. 

  

6. Niðurstöður 
Alls voru 354 fréttagreinar skráðar þá sjö daga sem kannaðir voru. 

 

6.1 Miðill og lýðfræði blaðamanna 
Í töflu 5 má sjá hlutfall frétta sem birtar voru þessa sjö daga í bæði Fréttablaðinu og 

Morgunblaðinu. Morgunblaðið birti heldur fleiri fréttir (196) en Fréttablaðið (158).  

Tafla 5. Hlutfall frétta sem birtar voru í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu í könnunarvikunni. 

Fréttablaðið   Morgunblaðið       Alls 

  45%          55%        100% 

 

Af þessum 354 fréttum voru 278 merktar blaðamanni. Mikill munur er á blöðunum hvað 

merkingu fréttanna varðar. Í Fréttablaðinu eru allar 158 fréttirnar merktar en í 

Morgunblaðinu er 121 af 196 fréttum merktar, eða 62%. Samkvæmt aðstoðarritstjóra hjá 

Morgunblaðinu eru ekki kerfisbundnar ástæður fyrir því hvaða fréttir eru merktar og hvaða 
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fréttir eru ekki merktar (Karl Blöndal, munnleg heimild, 27. apríl 2015). Alls voru „merktir“ 

blaðamenn 58 á rannsóknartímanum, þarf af 27 á Morgunblaðinu og 31 á Fréttablaðinu (sjá 

töflu 5).  

 

Á mynd 1 sést að konur eru 31% af blaðamönnum sem skrifuðu merktar fréttir á 

könnunartímabilinu og karlar eru 69%. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir 

á kynjahlutfalli blaðamanna, í nær öllum rannsóknum birtast tölurnar 30/70.  

 

 

Mynd 1. Kynjaskipting blaðamanna.  

 

Á mynd 2 sést að konur eru rúmlega þriðjungur (35%) blaðamanna hjá Fréttablaðinu en 

fjórðungur (26%) hjá Morgunblaðinu.  
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Mynd 2. Kynjahlutfall blaðamanna hjá Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 

 

Eins og sést á mynd 3 eru 41% blaðamanna hjá Morgunblaðinu eldri en fimmtugir og  jafn 

hátt hlutfall, 41%, eru yngri en 35 ára. Blaðamenn Morgunblaðsins eru því annað hvort ungir 

eða gamlir. Aldursdreifing Fréttablaðsins er öðruvísi, hún er línuleg, því lægri aldur því hærra 

hlutfall blaðamenna (flestir ungir og fæstir gamlir).   

 

Mynd 3. Hlufallsleg aldursdreifing blaðamanna hjá Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 
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6.2 Greining á fréttaskrifurum 
Í þessum kafla greinum við þá sem skrifuðu fréttirnar í athugun okkar. Hver blaðamaður 

skrifar auðvitað fleiri en eina frétt og sama fréttin getur jafnvel verið skrifuð af fleiri en 

einum fréttamanni. Til að forðast rugling notum við því hér hugtakið fréttaskrifari í stað 

hugtaksins blaðamaður. 

6.2.1 Kyn og aldur fréttaskrifara 
Eins og áður sagði (6.1) þá voru skrifaðar 354 fréttir á tímabilinu. Á mynd 4 fyrir neðan má sjá 

að karlkyns blaðamenn voru fréttaskrifarar 81% fréttanna þó svo, eins og sást á mynd 1, að 

karlar væru 69% blaðamanna. Kvenkyns fréttaskrifarar skrifuðu hins vegar aðeins fimmtu 

hverja frétt (20%) þótt þær væru 31% blaðamanna. Þeir karlar sem voru að skrifa á 

könnunartímabilinu voru því að skrifa fleiri fréttir en konurnar. Þessar tölur eru í samræmi 

við fyrri rannsóknir en eins og kom fram í rannsókn Sunnu Stefánsdóttur árið 2013, skrifuðu 

konur 23% allra frétta. Tölurnar sýna ennfremur að, ef þær eru bornar saman við 

niðurstöður alþjóðarannsóknarinnar, koma Morgunblaðið og Fréttablaðið illa út, en árið 

2010 skrifuðu konur 37% allra frétta samkvæmt alþjóðarannsókninni.   

 

Mynd 4. Kynjahlutfall fréttaskrifara. 

Þegar tafla 6 er skoðuð, er hlutfall yngsta aldurshóps fréttaskrifara, yngri en 35 ára. Tæpur 

helmingur blaðamannanna (47%) er á þessum aldri en þeir skrifa aðeins 38% fréttanna. Af 

töflu 6 sjáum við einnig að 2% frétta eru skrifaðar af fleiri en einum fréttamanni (alls 

dálkurinn er 102%). 
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Tafla 6. Aldur fréttaskrifara hjá Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 

     Aldur fréttaskrifara 

19-34  35-49      50-64 65 og eldri     Alls  

  38%     33%        26%         5%              102% 

 

Hingað til höfum við skoðað tvívíð tengsl fréttaskrifara og kyns annars vegar og fréttaskrifara 

og aldurs hins vegar. Í töflu 7 má sjá hvernig fréttaskrifararnir dreifast eftir kyni og aldri, þ.e. 

þrívíð greining. Þegar aldurshópar karlkyns fréttaskrifara voru skoðaðir má sjá að hlutfall 

frétta sem þeir skrifuðu var tiltölulega jafnt milli allra aldursflokkanna. Áhugavert er hins 

vegar að svo virtist að með hækkandi aldri fækki fréttum sem skrifaðar voru af konum. 

Stærsti aldurshópurinn var 19-34 ára konur, þar sem þær skrifa nálægt 50% af öllum fréttum 

sem konurnar skrifa.  

Tafla 7: Kynjahlutfall fréttaskrifara og aldursflokkar þeirra hjá Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 

     Kyn fréttaskrifara 

Aldur fréttaskrifara   Karl    Kona   

19-34      37%  46% 

35-49     33%  31% 

50+     32%  26% 

Alls                 102%              104%    

 
 

6.2.2 Miðill og fréttaskrifarar 
Þegar tafla 8 er skoðuð má sjá að kvenfréttaskrifarar á miðlunum tveimur voru nokkuð jafnir 

þegar kom að fjölda skrifaðra frétta. Það er athyglisvert því konur voru mun fleiri meðal 

blaðamanna Fréttablaðsins en Morgunblaðsins.  
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Tafla 8: Kynjahlutfall hjá fréttaskrifurum á Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 

Kyn fréttaskrifara        Fréttablaðið      Morgunblaðið                Alls 

Karl     78%   84%              81% 

Kona     22%   18%              20% 

Alls     100%   102%            101% 

 

Í töflu 9 má sjá hlutfall af skrifuðum fréttum eftir aldursdreifingu fréttaskrifara hjá 

Fréttablaðinu og Morgunblaðinu í könnunarvikunni. Í heild eru fréttaskrifarar 

Morgunblaðsins heldur eldri en fréttaskrifarar Fréttablaðsins. Stærsti skrifarahópurinn var á 

aldrinum 19 til 34 ára. Blöðin voru þar nánast jöfn með nálægt 40%. Hjá Fréttablaðinu 

reyndist hlutfall skrifaðra frétta hjá aldursflokknum 35 ára til 49 ára jafn hár og í yngsta 

aldursflokknum (38%). Hins vegar reyndust færri fréttir vera skrifaðar af þessum aldursflokki 

hjá Morgunblaðinu, eða aðeins fjórðungur frétta (26%). Hjá Morgunblaðinu eru 37% 

(36%+1%) frétta skrifuð af fréttaskrifurum eldri en fimmtugt. Samsvarandi tala hjá 

Fréttablaðinu er 26% (18%+8%).  

Tafla 9: Hlutfall frétta eftir aldurshópum fréttaskrifara í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 

Aldur fréttaskrifara  Fréttablaðið  Morgunblaðið  Alls 

19-34     39%   38%              38% 

35-49     38%   26%              33% 

50-64     18%   36%              26% 

65 og eldri    8%   1%                5% 

Alls     103%   101%            102% 
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6.3 Greining á viðmælendum í fréttum 
Ekki eru allar fréttir með viðmælanda en hins vegar geta aðrar fréttir verið með fleiri en einn 

viðmælanda. Í þessum kafla skoðum við þær fréttir þar sem viðmælandi kemur við sögu. 

6.3.1 Miðill, kyn og aldur viðmælenda 
Af 354 fréttum voru 136 fréttir með viðmælanda. Í öllum þeim fréttum var hægt að greina 

kyn og í nær öllum (133) var einnig hægt að greina aldursflokka. Höfum í huga að hérna eru 

fjöldatölur orðnar lægri og því er aukin óvissa í þessum niðurstöðum. 

Á mynd 5 sést að konur voru 24% allra viðmælenda og karlar 85%. Samtals er þetta 

109% sem þýðir að það voru 1,09 viðmælendur að meðaltali í hverri frétt sem innihélt 

viðmælanda. Niðurstöðurnar um kyn viðmælenda eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Global Media Monitoring Project þar sem konur voru einnig 24% viðmælenda að meðaltali í 

108 löndum. Þær tölur fengust árið 2010 og því er engin breyting á kynjahlutfalli viðmælenda 

á fimm ára tímabili. Einnig koma fram mjög svipaðar tölur í rannsókn sem Nefnd um konur og 

fjölmiðla framkvæmdi 2001, en þar voru konur 16,3% allra viðmælenda. Á 14 árum hefur því 

hlutfall kvenna sem viðmælenda á Íslandi aðeins hækkað um 7,7%.  

 

Mynd 5. Kynhlutfall viðmælenda. 

Mynd 6 sýnir kyn viðmælenda hjá miðlunum. Áhugavert er að Fréttablaðið hefur helmingi 

fleiri konur sem viðmælendur (32%) en Morgunblaðið, þar sem konur reyndust vera aðeins 

með 16%. Hlutfall karla er hins vegar svipað hjá miðlunum (Morgunblaðið 86% en 

Fréttablaðið 84%). Þetta þýðir, augljóslega, að Fréttablaðið talar ekki við fleiri konur í stað 

karla heldur er það líklegra en Morgunblaðið til að tala líka við konur. Af þessu leiðir að 
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viðmælendur Fréttablaðsins eru, að meðaltali, fleiri en viðmælendur Morgunblaðsins. Að 

meðaltali eru viðmælendur 1,16 (karlar=83,9%+konur=32,3%=116,1%) í Fréttablaðinu og 

1,03 (karlar=86,5%+konur=16,2%=102,7%) í Morgunblaðinu. 

 

 

Mynd 6. Miðill og kynjahlutfall viðmælenda  hjá Morgunblaðinu og Fréttablaðinu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að aldursdreifing viðmælenda var svipuð á milli miðla. Á 

báðum miðlum er aðeins tíundi hver viðmælandi 30 ára eða yngri. Algengasti aldur 

viðmælenda hjá báðum miðlum reyndist vera 50 til 64 ára.  

Hjá báðum miðlum voru því flestir viðmælendur eldri karlmenn. 

 

6.3.2 Kyn og aldur viðmælenda 
Í töflu 10 má sjá hvernig viðmælendur dreifast eftir kyni og aldri, þ.e. þrívið greining. 

Áhugavert mynstur má sjá á myndinni þar sem fram að 50 ára aldri viðmælenda voru konur  

hlutfallslega fleiri en karlar. Samanlagt eru konur undir 50 ára því 71% af viðmælendum, en 

karlar undir 50 ára eru aðeins 44%, sem er gríðarlegur munur. Öfuga þróun má hins vegar sjá 

hjá viðmælendum eldri en 50 ára, 65% karlar eru eldri en 50 ára en einungis 41% kvenna. 
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Tafla 10. Kynjahlutfall viðmælenda og aldursflokkar þeirra hjá Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 

     Kyn viðmælenda 

Aldur viðmælenda   Karl    Kona   

19-34       8%  14% 

35-49     36%  57% 

50-64     56%  38% 

65+      9%    3% 

Alls               110%             112%    

 

 

6.3.3 Kyn fréttaskrifara, kyn og aldur viðmælenda 
Eins og sést á mynd 7 koma áhugaverðar tölur fram þegar kyn viðmælenda er greint eftir 

kyni fréttaskrifara. Karlkyns fréttaskrifarar reyndust frekar taka viðtal við aðra karla, en 92% 

viðmælenda þeirra voru karlar og 17% konur (þ.e. tala við 1,09 að meðaltali). Kvenkyns 

fréttaskrifarar reyndust einnig taka frekar viðtöl við karlmenn sem voru 67% viðmælenda 

þeirra. Þær tala þó líka við konur en fjórir af hverjum tíu viðmælenda þeirra reyndust vera 

konur (39%). Þessar tölur eru í samræmi við fyrri rannsóknir sem sýnt hafa að karlar eru 

líklegastir til að taka viðtöl við aðra karlmenn. 
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Mynd 7. Kynjahlutfall fréttaskrifara og viðmælenda.   

Þegar tafla 11 er skoðuð má sjá að karlar voru 93% af viðmælendum fréttaskrifara á 

aldursbilinu 50-64 ára, á meðan konur voru tæplega einn tíundi (7%) af viðmælendum þeirra. 

Fréttaskrifarar á miðjum aldri (35 til 49 ára) tala oftast við konur og jafnframt tala þeir við 

flesta í hverju viðtali (1,15 að meðaltali). Aldurshópnum 65 ára og eldri var sleppt vegna fárra 

svara.   

Tafla 11. Aldur fréttaskrifara og kynjahlutfall viðmælenda hjá Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 

       Aldur fréttaskrifara 

Kyn viðmælenda    19-34  35-49  50-64   

Karl       86%  80%   93%   

Kona      22%  35%     7%   

Alls      108%  115%  100%   

 

6.4 Greining á fólki í fréttum 
Í flokkinn fólk í fréttum var, eins og áður sagði, fólk skráð sem nefnt var í fréttunum en 

fréttaskrifarar tóku ekki viðtal við. Þetta voru 207 fréttir. Í öllum tilfellum var hægt að flokka 

kyn fólksins og í flestum var einnig hægt að skipta í aldursflokka (193 fréttir). 
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6.4.1 Miðill, kyn og aldur fólks í fréttum 
Á mynd 8 sést að af fólki sem nefnt var í fréttum voru 83% karlar og 39% konur og því 

reyndust 1,22 (karlar=83%+konur=39%=122%) einstaklingar að meðaltali vera nefndir sem 

fólk í fréttum í hverri frétt. Þetta kemur heim og saman við niðurstöður rannsóknar Global 

Media Monitoring Project frá árinu 2010, þar sem niðurstöðurnar voru að í minnihluta 

fréttaefnis var fjallað um konur.  

 

Mynd 8. Kynjahlutfall fólks í fréttum. 

Á mynd 9 má sjá hlutfall karla og kvenna á meðal fólks í fréttum í Morgunblaðinu og 

Fréttablaðinu. Ekki er mikill munur á blöðunum. Hjá báðum blöðum reyndust karlar í fréttum 

vera álíka margir. Konur eru hins vegar örlítið stærri hluti fólks í fréttum hjá Morgunblaðinu 

(41%) en hjá Fréttablaðinu (36%). Í Morgunblaðinu eru nefndir fleiri einstaklingar sem fólk í 

fréttum eða 1,25 einstaklingur á hverja frétt á móti 1,18 einstaklingum á hverja frétt hjá 

Fréttablaðinu.  
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Mynd 9. Hlutfall fólks í fréttum, eftir kyni, í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 

Á mynd 10 má sjá hlutfall fólks í fréttum eftir aldurshópum hjá Fréttablaðinu og 

Morgunblaðinu í könnunarvikunni. Í heildina litið var aðeins 21% fólks í fréttum yngra en 35 

ára. Í næsta aldurshóp fyrir ofan, 35 til 49 ára, var raunin önnur þar sem 53% af fólki í 

fréttum var á þeim aldri. Þegar skoðaður var munur á aldursflokkum milli blaðanna reyndust 

rúmlega helmingi fleiri (24%) vera í hóp 19 til 34 ára hjá Morgunblaðinu heldur en hjá 

Fréttablaðinu þar sem aðeins 10% fólks í fréttum var á þeim aldri.  

 

Mynd 10. Hlutfall aldursflokka fólks í fréttum í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 
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6.4.2 Kyn fréttaskrifara, kyn og aldur fólks í fréttum 
Á mynd 11 er kyn fólks í fréttum greint eftir kyni fréttaskrifara. Hjá karlkyns fréttaskrifurum 

voru 86% fólks í fréttum karlar og 35% konur. Hjá kvenkyns fréttaskrifurum reyndust 75% 

fólks í fréttum vera karlar og 39% voru konur. Bæði kvenkyns og karlkyns fréttaskrifarar 

reyndust því nefna áberandi fleiri karla í fréttum sínum. Athyglisvert var að þegar 

heildarhlutfall fólks í fréttum hjá fréttaskrifurum er skoðað, reynast karlar nefna fleiri 

einstaklinga í hverri frétt eða 1,21 (121%) einstaklinga að meðaltali á meðan konur nefna 

1,14 (114%) einstaklinga. Hlutföll fólks í fréttum eftir kynjum reyndust því vera í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar sem Nefnd um konur og fjölmiðla (2001) gerði, þar sem karlar eru í 

meirihluta fólks í fréttum. 

 

 

Mynd 11. Kynjahlutfall fólks í fréttum hjá fréttaskrifurum eftir kynjum. 

Í töflu 12 má sjá aldursdreifingu fréttaskrifara og kyns fólks í fréttum. Þegar yngsti flokkur 

fréttaskrifara, 19 til 34 ára, var skoðaður, má sjá að af fólki í fréttum hjá þessum aldurshópi 

voru 91% karlar og 36% konur. Hér er heildarhlutfall fólks í fréttum 127% sem merkir að 1,27 

einstaklingar voru að meðaltali nefndir í hverri frétt. Í töflunni má sjá að fréttaskrifarar sem 

tilheyrðu þessum aldursflokki nefndu áberandi fleira fólk í fréttum heldur en eldri 

fréttaskrifarar. Því eldri sem fréttaskrifararnir eru því færra fólk í fréttum nefna þeir. Í 

flokknum 35 til 49 ára voru hlutföll fólks í fréttum hjá fréttaskrifurum jafnari eftir kynjum, þar 

sem karlar voru 74% á meðan konur voru 47%. Aftur hækka hlutföllin hjá körlum í fréttum 

þegar aldur fréttaskrifara hækkar upp í 50 til 64 ára. Þar eru karlar 88% en konur aðeins 26%. 
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Óvarlegt er að túlka dálk elstu blaðaskrifara (65+) vegna þess hve fámennur hann er. Hlutfall 

fólks í fréttum eftir kynjum fer því upp og niður eftir aldursflokkum blaðamanna og ekki 

virtist um að ræða sérstakt mynstur. Hins vegar má sjá það mynstur að karlar eru meirihluti 

fólks í fréttum, sama í hvaða aldursflokki skrifararnir eru, og að yngri fréttaskrifarar nefni 

fleira fólk í fréttum en þeir sem eldri eru. 

Tafla 12. Hlutfall fólks í fréttum eftir kyni og aldursflokkum fréttaskrifara. 

     Aldur fréttaskrifara 

Kyn fólks í fréttum        19-34         35-49        50-64              (65+)                 Alls 

Karl          91%           74%             88%  (63%)                84% 

Kona                       36%           47%             26%  (38%)  36% 

Alls         127%          121%           114% (101%)              120% 

 

6.5 Eðli frétta 
Með því að skoða eðli frétta er farið yfir hvort viðmælendur hjá Morgunblaðinu og 

Fréttablaðinu hafi verið sérfræðingar. Þá er skoðað hvort fréttirnar hafi verið mjúkar eða 

harðar og hvort fréttirnar hafi verið innlendar eða erlendar.  

 

6.5.1 Sérfræðingar 
Tafla 13 sýnir hlutfall þeirra viðmælenda sem flokkuðust sem sérfræðingar í fréttum 

Morgunblaðsins og Fréttablaðsins í könnunarvikunni. Í heildina reyndust 29% (97 

einstaklingar) viðmælenda vera sérfræðingar hjá báðum blöðum. Þegar skoðuð voru 

hlutföllin milli blaða, mátti sjá að hjá Fréttablaðinu var talað hlutfallslega við mun fleiri 

sérfræðinga (33%) heldur en hjá Morgunblaðinu (23%). 
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Tafla 13. Hlutföll sérfræðinga meðal viðmælenda í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 

Staða viðmælanda      Fréttablaðið Morgunblaðið   Alls 

Sérfræðingur    33%   23%               29% 

Ekki sérfræðingur   67%   77%               73% 

 

Á mynd 12 má sjá kyn fréttaskrifara og hlutfall viðmælenda sem voru flokkaðir sem 

sérfræðingar í fréttum þeirra. Karlkyns fréttaskrifarar hafa einungis 31% sérfræðinga meðal 

viðmælanda í fréttum sínum. Þegar kvenkyns fréttaskrifarar eru skoðaðir er annað uppi á 

teningnum. Helmingur allra viðmælenda þeirra eru sérfræðingar. Ástæðan fyrir þessu gæti 

verið eins og fyrr sagði, að í fjölmiðlavinnu sinni séu konur vandvirkari og/eða óöruggari, 

þannig að þær telji oftar vera þörf á sérfræðiáliti.  

 

 

Mynd 12. Kyn fréttaskrifara og hlutfall sérfræðinga í fréttum. 

   

6.5.2 Harðar/mjúkar fréttir 
Í töflu 14 má sjá hlutfall frétta sem flokkast sem harðar og mjúkar í Fréttablaðinu og 

Morgunblaðinu. Í heildina litið reyndust hlutföll allra frétta mjög jöfn milli harðra og mjúkra 
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frétta (51% harðar og 49% mjúkar). Hlutfall harðra frétta reyndist vera örlítið hærra hjá 

Morgunblaðinu (52%) en hjá Fréttablaðinu (49%). 

Tafla 14. Hlutfall harðra og mjúkra frétta hjá Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 

Tegund frétta   Fréttablaðið   Morgunblaðið   Alls 

Hörð     49%   52%               51% 

Mjúk     51%   48%               49% 

 

Í töflu 15 má sjá kyn fréttaskrifara og hlutfall harðra og mjúkra frétta þeirra. Þegar hlutfallið 

var skoðað eftir kynjum mátti sjá að karlkyns fréttaskrifarar hafa skrifað hlutfallslega mun 

fleiri harðar fréttir eða 56% en konur þar sem hlutfallið er 36%. Þegar kemur að mjúkum 

fréttum þá víxlast hlutföllin. Hér skrifa karlar 44% fréttanna en konur 64%. Af þeim fréttum 

sem konur skrifuðu var þriðjungur þeirra harðar fréttir en tveir þriðju voru mjúkar. Vert er að 

benda á að karlkyns fréttaskrifarar skrifa umtalsvert fleiri fréttir en konur og því eru konur 

aðeins að skrifa brot af öllum hörðum fréttum í blöðunum á þessu tímabili. Þetta mynstur 

kemur heim og saman við niðurstöður fyrri rannsókna, sem sýnt hafa fram á að konur sjái 

meira um mjúkar fréttir á meðan karlar sjái meira um harðar, t.d. rannsókn Arnhildar 

Hálfdánardóttur (2014) á fréttamönnum hjá Stöð 2 og RÚV. Þar reyndust karlar sjá meira um 

ákveðnar fréttir sem metnar væru sem mikilvægari, eða sem harðar.  

Tafla 15. Kyn fréttaskrifara og hlutfall harðra og mjúkra frétta. 

          Kyn fréttaskrifara 

Tegund frétta    Karl   Kona    Alls 

Hörð      56%  36%               52% 

Mjúk      44%  64%               48% 

Alls      100%  100%             100% 
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Á mynd 13 má sjá viðmælendur í fréttum og hlutfall þeirra eftir kynjum meðal harðra og 

mjúkra frétta. Þegar konur voru skoðaðar fengust athyglisverðar niðurstöður. Hlutfall kvenna 

meðal viðmælenda í hörðum fréttum reyndist aðeins vera 28%. Þegar kom að mjúkum 

fréttum voru konur hins vegar mun fleiri. Nánast þrír fjórðu (72%) af konum reyndust vera 

viðmælendur í mjúkum fréttum. Um helmingur viðmælenda í hörðum fréttum og helmingur í 

mjúkum fréttum voru karlar.  

 

Mynd 13. Kynjahlutfall viðmælenda í hörðum og mjúkum fréttum. 

Á mynd 14 má sjá, að meðal fólks í fréttum voru konur mest sýnilegar í mjúkum fréttum og 

karlar í hörðum fréttum. Þetta samræmist fyrri rannsóknum þar sem konur koma frekar fram 

í þeim málefnum sem teljast mjúk. Karlar eru því sýnilegri í öllum þeim fréttum sem teljast 

harðar. Eins og komið hefur fram þá eru harðar fréttir oftast taldar vera mikilvægari en 

mjúkar. Niðurstöðurnar koma ekki á óvart þar sem algengt hefur verið hjá fjölmiðlum að 

fjalla frekar um konur í mjúkum fréttum og um karla í hörðum. Konur voru 39% af öllu því 

fólki sem fjallað var um hjá báðum miðlum eins og kom fram á mynd 8. Helmingur allra frétta 

sem konur komu fram í (54%) reyndust vera mjúkar. Næstum sex af hverjum tíu fréttum 

(56%) sem fjölluðu um karlmenn voru harðar fréttir.  
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Mynd 14. Kynjahlutfall fólks í fréttum í hörðum og mjúkum fréttum. 

 

6.5.3 Innlendar/erlendar fréttir  
Innlendar fréttir voru ráðandi hjá báðum miðlum, en 81% allra frétta hjá blöðunum voru 

innlendar. Á mynd 15 sést að Morgunblaðið er með fleiri innlendar fréttir og færri erlendar 

fréttir heldur en Fréttablaðið.   

 

 

Mynd 15. Hlutfall innlendra og erlendra frétta í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 

Á töflu 16 má sjá kynjahlutfallið á skrifurum fréttanna en þar kemur fram að ekki er mikill 

munur á skrifum kynjanna hvað varðar uppruna fréttarinnar, þó er hlutfall kvenna nokkuð 

hærra í erlendum fréttum (23%) en hlutfall karla (17%).  
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Tafla 16. Kyn fréttaskrifara og hlutfall innlendra og erlendra frétta. 

        Kyn fréttaskrifara 

Uppruni frétta   Karl   Kona    Alls 

Innlent    83%  77%   81% 

Erlent    17%  23%   19% 

 

 

6.6 Málefni í fréttum - efnisflokkar 
Alls voru 370 fréttir flokkaðar í fjórtán efnisflokka.  

Í töflu 17 má sjá að rúmlega fjórðungur (27%) allra frétta féll í flokkinn 

félagsmál/fólk/menning/viðburðir, sem var langsamlega stærsti flokkurinn. Næst á eftir 

honum var flokkurinn efnahags- og skattamál/viðskipi, en rúmlega ein frétt af hverjum tíu 

(12%) flokkaðist í þann málaflokk. Næst koma lögreglumál/afbrot/ofbeldi (10%) og stjórnmál 

(9%). Samtals innihéldu þessir fjórir flokkar tæplega 60% af öllum fréttum á 

könnunartímabilinu.  

Tafla 17. Fjöldi málefna í fréttum. 

Efnisflokkar     Fjöldi  Hlutfall 

Lögreglumál/afbrot/ofbeldi   37  10% 

Stjórnmál     32  9% 

Dómsmál     16  5% 

Samgöngur     16  5% 

Efnahags-og skattamál/viðskipti  44  12% 

Félagsmál/fólk/menning/viðburðir  96  27% 

Umhverfismál     25  7% 
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Kjaramál     12  3% 

Heilbrigðismál     17  5% 

Menntamál     11  3% 

Öryggismál/slys/óhöpp   18  5% 

Jafnréttismál     7  2% 

Atvinnulíf     16  5% 

Landbúnaðar- og sjávarútvegsmál  23  6% 

Alls      370  105% 

 

6.6.1 Miðill og efnisflokkar 
Þegar tafla 18 er skoðuð eftir miðlum sést að félagsmál/fólk/menning/viðburðir eru stærstu 

málefnin hjá báðum miðlunum, en þær fréttir sem flokkast þar undir eru rúmlega þriðjungur 

allra frétta hjá Morgunblaðinu (31%) og tæplega fjórðungur hjá Fréttablaðinu (23%). Mikill 

munur er á miðlunum varðandi stjórnmál en af fréttum Morgunblaðsins voru aðeins 6% um 

stjórnmál, miðað við 13% hjá Fréttablaðinu. Sem dæmi um mikinn mun á blöðunum þá var 

aðeins 1% frétta um menntamál hjá Morgunblaðinu en 6% hjá Fréttablaðinu. Morgunblaðið 

fjallaði meira um efnahags- og skattamál/viðskipti heldur en Fréttablaðið, en 16% af fréttum 

Morgunblaðsins flokkuðust undir það málefni og 8% hjá Fréttablaðinu. 

Tafla 18. Efnisflokkar hjá Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 

Efnisflokkar     Fréttablaðið        Morgunblaðið Alls 

Lögreglumál/afbrot/ofbeldi  12%    9%  10%   

Stjórnmál    13%   6%  9% 

Dómsmál    4%   5%  5% 

Samgöngur    4%  5%  5% 

Efnahags-og skattamál/viðskipti 8%  16%  12% 
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Félagsmál/fólk/menning/viðburðir 23%  31%  27% 

Umhverfismál    6%  8%  7% 

Kjaramál    2%  5%  3% 

Heilbrigðismál    4%  6%  5% 

Menntamál     6%  1%  3% 

Öryggismál/slys/óhöpp   6%   5%  5% 

Jafnréttismál     4%  1%  2% 

Atvinnulíf    6%   3%  5% 

Landbúnaðar- og sjávarútvegsmál 6%    7%    6% 

Alls     104%  108%  104% 

 

6.6.2 Efnisflokkar greindir eftir kyni fréttaskrifara 
Í töflu 19 má sjá efnisflokka greinda eftir kvenkyns og karlkyns fréttaskrifurum. Í ljós kemur 

að bæði kynin virtust skrifa hlutfallslega jafn mikið um fréttir sem féllu undir stærsta flokkinn 

félagsmál/fólk/menning/viðburðir. Athyglisvert var að konur reyndust skrifa hlutfallslega 

mun fleiri fréttir sem féllu undir heilbrigðismál. Af skrifum kvenna voru 16% um 

heilbrigðismál en 3% af skrifum karla. Af skrifum karla féllu 14% í flokkinn efnahags- og 

skattamál/viðskipti en 7% af skrifum kvenna féllu í þennan flokk. Ennfremur var athyglisvert 

að þegar kom að fréttum sem féllu undir landbúnaðar- og sjávarútvegsmál reyndust 10% af 

skrifum karla falla í þann flokk en aðeins 2% af skrifum kvenna. Konur skrifuðu áberandi lítið 

af fréttum sem féllu undir flokkana; samgöngur, umhverfismál, öryggismál/slys/óhöpp og 

landbúnaðar- og sjávarútvegsmál en þeir flokkar innihéldu aðeins 2% hver af skrifum 

kvenna. Karlar reyndust skrifa minnst af fréttum sem féllu undir jafnréttismál, þar sem 

aðeins 1%  af þeirra skrifum féllu í þann flokk en 5% af skrifum kvenna.  
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Tafla 19. Efnisflokkar og kyn fréttaskifara. 

      Kyn fréttaskrifara 

Efnisflokkar     Karl  Kona  Alls 

Lögreglumál/afbrot/ofbeldi   10%  9%  11%   

Stjórnmál     11%  5%   9% 

Dómsmál     4%  9%    5% 

Samgöngur     6%  2%   5% 

Efnahags-og skattamál/viðskipti  14%  7%  12% 

Félagsmál/fólk/menning/viðburðir  28%  22%  27% 

Umhverfismál     9%  2%   7% 

Kjaramál     4%  4%    4% 

Heilbrigðismál     3%  16%   5% 

Menntamál     3%  9%   3% 

Öryggismál/slys/óhöpp   6%  2%   5% 

Jafnréttismál     1%  5%   2% 

Atvinnulíf     3%  9%   5% 

Landbúnaðar- og sjávarútvegsmál  10%  2%   7% 

Alls      112%  103%  107% 

 

6.6.3 Efnisflokkar greindir eftir kyni viðmælenda. 
Í töflu 20 er kynjaskipting viðmælenda greind niður í efnisflokka. Munum að fjöldi 

viðmælenda var mjög misjafn eftir kyni, þar sem hlutfall karla var 85% og kvenna var 24% 

(109% samtals) eins og kemur fram í mynd 5. Konur voru 22% viðmælenda í málaflokknum 
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félagsmál/fólk/menning/viðburðir en 26% af körlunum voru í sama málaflokki. Næst stærsti 

málaflokkur hjá konum sem viðmælendur voru heilbrigðismál en 19% þeirra lentu í þeim 

flokki samanborið við 8% karla. Í þriðja sæti fyrir konurnar er atvinnulíf með 16%. Taka þarf 

þó tillit til þess að fréttaskrifarar hafi ekki endilega val af hvoru kyni viðmælendur þeirra séu í 

flokkum eins og efnahags-og skattamál/viðskipti á meðan valdastaða í fyrirtækjum er eins og 

hún er árið 2015.  

 

 

 

Tafla 20. Efnisflokkar og kyn viðmælenda. 

      Kyn viðmælenda 

Efnisflokkar     Karl  Kona    

Lögreglumál/afbrot/ofbeldi   3%  3%   

Stjórnmál     6%  9%   

Dómsmál     6%  0%   

Samgöngur     5%  0%   

Efnahags-og skattamál/viðskipti  14%  6%  

Félagsmál/fólk/menning/viðburðir  26%  22%   

Umhverfismál     10%  13%   

Kjaramál     5%  3%   

Heilbrigðismál     8%  19%   

Menntamál     4%  3%    

Öryggismál/slys/óhöpp   5%  6%   

Jafnréttismál     1%  6%    
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Atvinnulíf     9%  16%   

Landbúnaðar- og sjávarútvegsmál  7%  0%  

Alls      109%  106%  

 

6.6.4 Kyn viðmælenda og efnisflokkar 
Þegar við skoðuðum efnisflokkana eftir miðlum, kyni fréttaskrifenda og kyni viðmælenda, hér 

að framan, þá eru hlutfallstölurnar reiknaðar af miðlinum, fréttaskrifurunum og 

viðmælendunum (miðill, fréttaskrifarar og viðmælendur eru óháðu breyturnar sem notaðar 

eru til að skýra efnisflokkana).  Varðandi  tengsl viðmælenda í fréttum og skiptingu fréttanna 

í ólíka efnisflokka teljum við það geta gefið okkur jafnvel áhugaverðari upplýsingar að reikna 

hlutfallstölurnar af efnisflokkunum (efnisflokkarnir verða þá óháða breytan í greiningunni) og 

skoða hvernig kynjahlutfalli viðmælenda er háttað í hverjum efnisflokki fyrir sig (athugið að 

heildarsumman getur orðið hærri en 100% því stundum eru fleiri en einn viðmælandi í hverri 

frétt). 

Í töflu 21 má sjá að kynjahlutfall viðmælenda er mjög mismunandi í ólíkum 

efnisflokkum. Aðeins í einum flokki, jafnréttismál, er hlutfall kvenna (67%) hærra en hlutfall 

karla (33%). Jafnréttismál eru hins vegar örflokkur með aðeins 2% fréttanna. Aðrir flokkar 

með hátt hlutfall kvenna eru heilbrigðismál (43%) og atvinnumál (45%).  Þetta eru einnig litlir 

flokkar með 5% frétta hvor. Hlutfall kvenna í flokknum stjórnmál er 38% en sá flokkur er 9% 

af fréttunum. Í þremur flokkum er engin kona viðmælandi; landbúnaðar- og 

sjávarútvegsmál, dómsmál og samgöngumál. 

Niðurstöður rannsóknar sem Nefnd um konur og fjölmiðla (2001) gerði, sýndu að 

karlar voru fleiri meðal viðmælenda í flestum málefnaflokkunum. Jafnréttismál var eini 

flokkurinn sem hafði konur sem viðmælendur í meirihluta árið 2001 eins og í okkar könnun 

nú.  
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Tafla 21. Kyn viðmælenda og efnisflokkar. 

      Kyn viðmælenda 

Efnisflokkar    Karl  Kona   Alls (Stærð málaflokks) 

Lögreglumál/afbrot/ofbeldi  75%   25%  100%  (11%) 

Stjórnmál    88%   38%  125%  (9%) 

Dómsmál    100%   0%  100%   (5%) 

Samgöngur    100%   0%  100%  (5%) 

Efnahags-og skattamál/viðskipti 94%   12%  106%  (12%) 

Félagsmál/fólk/menning/viðburðir 86%   20%  106%  (27%) 

Umhverfismál    79%   29%  107%  (7%) 

Kjaramál    100%    17%  117%  (3%) 

Heilbrigðismál    64%    43%  107%  (5%) 

Menntamál     83%    17%  100%  (3%) 

Öryggismál/slys/óhöpp  86%    29%  114%  (5%) 

Jafnréttismál    33%    67%  100%  (2%) 

Atvinnulíf     91%    45%  130%  (5%) 

Landbúnaðar- og sjávarútvegsmál  100%    0%  100%  (6%)  

 

6.6.5 Efnisflokkar greindir eftir kyni fólks í fréttum 
Í töflu 22 eru efnisflokkarnir greindir eftir kyni þess fólks sem lenti í fréttum á 

rannsóknartímabilinu. Sá efnisflokkur sem innihélt flesta var flokkurinn 

félagsmál/fólk/menning/viðburðir sem hafði tæplega þriðjung (31%) fólksins. Þar lenti 39% 

af konunum en 29% af körlunum. Athyglisvert er hátt hlutfall kvenna hér, en þar sem fréttir 

þess flokks falla undir mjúkar fréttir kemur það heim og saman við fyrri rannsóknir sem sýnt 
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hafa að konur séu líklegri til þess að vera nefndar í mjúkum fréttum.  Næst stærsti flokkurinn 

var lögreglumál/afbrot/ofbeldi en þar voru 15% karlanna og 10% kvennanna. Hlutfall karla 

var einnig áberandi hærra í flokkunum dómsmál og landbúnaðar- og sjávarútvegsmál en 

hlutfall kvenna, en efni þessara flokka falla undir harðar fréttir. Það kemur einnig heim og 

saman við niðurstöður fyrri rannsókna sem sýnt hafa að karlar séu sýnilegri í hörðum fréttum 

heldur en konur. Þá var áberandi hærra hlutfall kvenna en karla í flokknum menntamál, en 

þar voru þær þrefalt fleiri (6%) en karlar (2%). Fréttir sem flokkuðust undir menntamál 

töldust mjúkar fréttir, sem styður ennfremur að konur birtist frekar í mjúkum fréttum og 

karlar í hörðum. 

Tafla 22. Efnisflokkar og kyn fólks í fréttum.  

      Kyn fólks í fréttum  

Efnisflokkar     Karl  Kona    

Lögreglumál/afbrot/ofbeldi   15%  10%   

Stjórnmál     13%  14%   

Dómsmál     7%  3%  

Samgöngur     2%  0%  

Efnahags-og skattamál/viðskipti  12%  15%   

Félagsmál/fólk/menning/viðburðir  29%  39%   

Umhverfismál     5%  4%   

Kjaramál     2%  3%   

Heilbrigðismál     2%  1%   

Menntamál     2%  6%   

Öryggismál/slys/óhöpp   4%  3%   

Jafnréttismál     1%  3%   
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Atvinnulíf     3%  1%  

Landbúnaðar- og sjávarútvegsmál  6%  3%   

Alls                 103%             105%   

 

6.6.6 Kyn fólks í fréttum og efnisflokkar 
Við teljum að áhugaverðar upplýsingar fáist með því að reikna einnig hlutfallstölurnar af 

efnisflokkunum (efnisflokkarnir verða þá óháða breytan í greiningunni) og skoða hvernig 

kynjahlutfalli fólks í fréttum er háttað í hverjum efnisflokki fyrir sig. Slík greining var einnig 

notuð í kaflanum hér á undan um tengsl viðmælenda og efnisflokka (athugið að 

heildarsumman getur orðið hærri en 100% því stundum eru fleiri en einn einstaklingur í 

frétt).  

Í töflu 23 sést að innan efnisflokkanna skora konur hæst í menntamálum þar sem 71% 

þess fólks sem fjallað er um þar eru konur en 57% eru karlar (129% samtals). Þetta er eini 

málaflokkurinn þar sem fjallað er um fleiri konur en karla. Í einum málaflokki, jafnréttismál, 

eru kynin jöfn, konur eru 50% og karlar 50%. Í öllum öðrum flokkum eru karlar fleiri. 

Í rannsókn Nefnd um konur og fjölmiðla (2001) fengust þær niðurstöður að eini 

málefnaflokkurinn þar sem konur voru í meirihluta var dægurmál, sem kemur heim og 

saman við hlutfall kvenna í flokknum félagsmál/fólk/menning/viðburðir í þessari rannsókn. 

Sömu niðurstöður fékk Sunna Stefánsdóttir (2013) í rannsókn sinni, en hún fékk út að konur 

voru aðeins í meirihluta í flokknum menning. 

 

 

Tafla 23. Kyn fólks í fréttum og efnisflokkar. 

      Kyn fólks í fréttum  

Efnisflokkar    Karl  Kona   Alls       (Stærð málaflokks) 

Lögreglumál/afbrot/ofbeldi  94%  29%  121%  (10%) 
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Stjórnmál    92%  44%  136%  (9%) 

Dómsmál    92%  15%  108%  (5%) 

Samgöngur    100%  0%  100%  (5%) 

Efnahags-og skattamál/viðskipti 78%  44%  122%  (12%) 

Félagsmál/fólk/menning/viðburðir 81%  50%  131%  (27%) 

Umhverfismál    80%  30%  110%  (7%) 

Kjaramál    67%  33%  100%  (3%) 

Heilbrigðismál    80%  20%  100%  (5%) 

Menntamál    57%  71%  129%  (3%) 

Öryggismál/slys/óhöpp  88%  25%  113%  (5%) 

Jafnréttismál    50%  50%  100%  (2%) 

Atvinnulíf    83%  17%  100%  (5%) 

Landbúnaðar- og sjávarútvegsmál 91%  18%  109%  (6%) 

 
 

7. Samantekt  
Samantekt yfir sýnileika kvenna sem blaðamenn, viðmælendur og fólk í fréttum.  

 

7.1 Konur og hlutfall þeirra í fréttum 
Konur eru í minnihluta í öllum breytunum þremur sem skoðaðar voru í þessari rannsókn 

(mynd 16).  Einu gilti hvort það voru fréttaskrifarar, viðmælendur eða fólk í fréttum. Að 

meðaltali er hlutfall kvenna 28% í flokkunum þremur og hlutfall karla 83%. 

Fréttaskrifarar:   Hlutfall kvenna er 20% og karla 81%. 

Viðmælendur:    Hlutfall kvenna er 24% og karla 85%. 
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Fólk í fréttum:    Hlutfall kvenna er 39% og karla 83%. 

Karlar ráða ríkjum í öllum flokkunum. Fullyrða má því að karlmenn eru margfalt 

sýnilegri en konur í öllum þáttum sem tengjast fréttum í tveimur helstu blöðum Íslands árið 

2015. 

 

 

Mynd 16. Hlutfall kynjanna meðal fréttaskrifara, viðmælenda og fólks í fréttunum hjá Morgunblaðinu og 

Fréttablaðinu. 

 

7.1.1 Efnisflokkar – hlutur kvenna 
Þegar tafla 24 er skoðuð má sjá efnisflokka frétta og hlutfall kvenkyns fréttaskrifara, konur 

sem viðmælendur og konur í fréttum.  

Kvenkyns fréttaskrifarar: Fyrir það fyrsta sést hvaða málefni kvenkyns fréttaskrifarar 

voru mest og minnst að taka fyrir í fréttum sínum. Fæstu fréttirnar reyndust vera í 

málefnaflokkunum: samgöngur, umhverfismál, öryggismál/slys/óhöpp og landbúnaðar- og 

sjávarútvegsmál. Málefni sem kvenkyns blaðamenn fjölluðu mest um voru fréttir innan 

flokksins félagsmál/fólk/menning/viðburðir, en 21% frétta kvenkyns blaðamanna voru í þeim 

flokki. Næst stærsti flokkur sem kvenkyns blaðamenn skrifuðu fréttir um var flokkurinn 

heilbrigðismál með 16% frétta.  
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Konur sem viðmælendur: Málefnaflokkar með lægstu tíðni kvenna sem viðmælendur 

voru dómsmál, samgöngur og landbúnaðar- og sjávarútvegsmál, en athyglisvert var að þar 

voru engir viðmælendur konur. Flestar konur var að finna í fréttum innan flokksins 

félagsmál/fólk/menning þar sem 22% frétta innihéldu viðmælendur. Þá næst voru flokkarnir 

heilbrigðismál, atvinnulíf og umhverfismál með háa tíðni kvenna sem viðmælendur. 

Konur í fréttum: Þegar kom að fólki í fréttum reyndist hæsta tíðni kvenfólks í fréttum 

vera í málefnaflokknum félagsmál/fólk/menning/viðburðir, eins og hjá blaðaskrifurum og 

viðmælendum. Næst stærstu flokkarnir á eftir með kvenfólki í fréttum voru efnahags- og 

skattamál/viðskipti (15%) og stjórnmál (14%). Þegar kom að flokknum samgöngur var ekkert 

kvenfólk í fréttum nefnt, eins og hjá viðmælendum. Í flokkunum heilbrigðismál og atvinnulíf 

var einnig fátt um kvenfólk í fréttum, eða aðeins 1% í hvorum. Það er áhugavert þar sem 

hlutfall viðmælenda í fréttum þessa flokka var nokkuð hátt. Athyglisvert var að í flokkunum 

lögreglumál/afbrot/ofbeldi, stjórnmál, og efnahags- og skattamál/viðskipti reyndist hlutfall 

kvenfólks í fréttum vera talsvert hærra en viðmælenda. 

 

Tafla 24. Hlutfall kvenkyns fréttaskrifara,  konur sem viðmælendur og konur meðal fólks í fréttum hjá 

Morgunblaðinu og Fréttablaðinu eftir efnisflokkum.  

Efnisflokkar   Fréttaskrifarar Viðmælandi         Fólk í fréttum 

Lögreglumál/afbrot/ofbeldi  9%   3%           10% 

Stjórnmál    5%   9%                       14% 

Dómsmál    9%   0%           3% 

Samgöngur    2%   0%           0% 

Efnahags-og skattamál/viðskipti 7%   6%           15% 

Félagsmál/fólk/menning/viðburðir 21%   22%           39% 

Umhverfismál    2%   13%           4% 

Kjaramál    4%   3%           3% 
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Heilbrigðismál    16%   19%           1% 

Menntamál    9%   3%           6% 

Öryggismál/slys/óhöpp  2%   6%           3%  

Jafnréttismál    5%   6%           3% 

Atvinnulíf    9%   16%           1% 

Landbúnaðar- og sjávarútvegsmál 2%   0%           3% 

 

8. Umræða 
Fleiri konur útskrifast með háskólagráðu á Íslandi, auk þess er meirihluti nemenda sem 

útskrifast með gráðu í fjölmiðlafræði konur. Innan Morgunblaðsins og Fréttablaðsins eru hins 

vegar 8 af hverjum 10 fréttum skrifaðar af karlmönnum. Karlar eru einnig í miklum meirihluta 

þegar kemur að valdastöðum innan fjölmiðlageirans, aðeins ein kona var í valdastöðu hjá 

Morgunblaðinu og Fréttablaðinu við gerð þessarar rannsóknar. Út frá því má spyrja: Hvar eru 

konurnar? Það er verðugt umhugsunarefni, sérstaklega þar sem svo margar konur hafa 

menntun til þessara starfa með sérhæfingu í fjölmiðlafræðinámi og hagnýtri fjölmiðlun að 

baki. Þegar skoða á stofnanabundinn kynjamun á öllum sviðum samfélagsins þarf að hafa í 

huga almennan mun kynjanna, sem snýr að líffræði- og félagslegum þáttum. Þó líffræðilegur 

munur sé á körlum og konum er það ekki næg skýring á kynjamun í fjölmiðlageiranum.  

Karlar og konur upplifa mismunandi félagsmótun frá fæðingu. Bæði kyn eru skilgreind 

út frá ákveðnum félagslegum eiginleikum, allir eru flokkaðir í annan hvorn kynjaflokkinn. 

Bæði karlar og konur eru mótuð og alin upp í heimi með mismunandi menningarlegum 

viðhorfum til kynjanna. Allir leitast við að vera viðurkenndir af samfélagi sínu, svo hegðun 

kynjanna mótuð af staðalímyndum helst við, þó svo að fólk sé e. t. v. ekki meðvitað um 

hegðunina og afleiðingar hennar. Samskipti fólks verða þá gjarnan í samræmi við það sem 

þykir hæfa fyrir kyn einstaklingsins.  Þegar stúlka í neðri bekkjum grunnskóla hagar sér á 

ákveðinn hátt fær hún öðruvísi viðbrögð frá umhverfinu heldur en strákur á sama aldri. Þessi 

kynjabundnu viðbrögð umhverfisins geta virst smávægileg svo sem þegar stúlku er hrósað 

fyrir fallega teiknaða mynd en dreng er hrósað fyrir að hafa teiknað mynd yfir höfuð. Þegar 
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slík tilvik eru tíð, jafnvel dagleg, sendir það börnum ákveðin skilaboð og mótar þau til lengri 

tíma. Félagslegar stofnanir eins og skóli og vinnustaðir eru stór hluti af félagsmótuninni. Allt 

frá leikskóla er félagsmótunin kynjaskipt. Karlar eru í meirihluta í valdastöðum innan efri 

stiga menntakerfisins, í mennta- og háskóla, þar af leiðandi hafa strákar, upp úr 15 ára aldri, 

almennt fleiri karla sem fyrirmyndir í hærra settum stöðum. 

 Fólk fylgir ómeðvitað hefðinni áfram svo valdastöður haldast áfram meðal karlmanna 

og fer fjölmiðlageirinn ekki varhluta af því. Fleiri konur eru kennarar á yngri 

grunnskólastigum, en kennsla á þeim stigum er frekar tengd umönnun, sem gjarnan er 

flokkuð sem kvenmannsverk. Það sem þykir viðeigandi fyrir stúlku er ekki ósvipað því sem 

þykir viðeigandi fyrir konu, og öfugt með karlkynið. Eins og Bourdieu benti á er 

hlutverkaskipan kvenna og yfirburðarstaða karla almennt talin fullkomlega eðlileg. Þó við 

lifum á tímum þar sem kvenréttindahreyfingar hafa verið til staðar í langan tíma og fólk er 

meðvitaðra um mikilvægi jafnréttis, virðast gamlar hefðir breytast seint. Það að konur verða 

frekar fyrir gagnrýni gæti haft þær afleiðingar að þær verða lokaðri og taka sjaldnar áhættu 

en karlmenn, t.d í fjölmiðlastörfum. Þetta getur mögulega útskýrt af hverju kvenkyns 

blaðamenn í rannsókninni  leituðu frekar til sérfræðinga sem viðmælenda, heldur en karlkyns 

blaðamenn.  

Hið hefðbundna valdahlutverk karlmanna virðist vera rótgróið í samfélaginu þar sem, 

eins og sósíalískir femínistar hafa bent  á, misrétti kvenna hefur viðhaldist þar sem þær ráða 

ekki fjármálunum og fara ekki með völdin, þeirra hlutverk er aðeins á heimilinu. Sósíalískir 

femínistar bentu á að auknar kröfur til kvenna komu með tilkomu kapítalismans, þar sem 

almennt er álitið að konan gæti ekki verið ánægð og/eða viðurkennd sem fullkomlega 

heppnuð kona  nema að hún fylgdi ríkjandi viðhorfum um útlit sitt sem fengist í gegnum 

vörur neyslusamfélagsins. Þetta getur haft áhrif á það af hverju konur eru varkárari og minna 

fyrir að koma sér á framfæri og vera sýnilegri en karlmenn í blaðamennsku. Hin rótgróna 

hugmynd í huga þeirra er oft að þær þurfi að líta út á ákveðinn hátt, til þess eins að vera 

frambærilegar. Slíkt getur haldið aftur af þeim þegar kemur að því að koma sér á framfæri og 

vinna að  frama sínum í fjölmiðlum. Hugmyndir róttækra femínista bentu á, að aukin 

hlutgerving kvenna í auglýsingabransanum og tískuheiminum ýti undir útlitskröfur og gefi 

þau skilaboð að konur geti ekki verið sýnilegar í fjölmiðlum nema með því að uppfylla slíkar 

kröfur. Ennfremur, eins og póstmódernískir femínistar benda á, falla fjölmiðlastörfin sérlega 
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vel að hugmyndum um karlmannsstörf. Í framhaldi af slíkum viðhorfum er oft litið svo á að 

óeðlilegt sé fyrir konur að leita í störf sem teljast karlmannsstörf. Samfélagið líti þá svo á að 

blaðakonan sé í starfi sem gangi gegn eðli hennar og hún eigi lítið erindi við. Byerly og Ross 

töluðu um að fjölmiðlageirinn væri valdasvið karla og North benti á að ákveðin menning 

fyrirfyndist innan fjölmiðlageirans sem karlar upplifi ekki, þar sem hún  væri þeirra eigin 

menning.  Ójöfn staða kynjanna almennt á vinnumarkaðnum rennir stoðum undir hugmyndir 

um tilvist glerþaksins sem gjarnan fyrirfinnst í valdastöðum. Hinn gríðarlegi yfirburður 

karlmanna í fjölmiðlum getur því ekki annað en gefið til kynna að slíkt glerþak sé þar til 

staðar sem meini konum aðgang að valdastöðum.  

 Konur voru í miklum minnihluta meðal þeirra blaðamanna sem skrifuðu fréttir á 

rannsóknartímanum. Ekki aðeins voru þær minnihluti þeirra blaðamanna sem voru að skrifa, 

heldur skrifaði hver og ein þeirra færri fréttir. Ein skýring á fjarveru kvenna í 

fjölmiðlageiranum gæti verið að finna í hugmyndum Bourdieu um það að konur velji frekar 

störf sem eru framlengingar á heimilisstörfum. Jafnvel þó konur séu í meirihluta af 

útskrifuðum nemendum í fjölmiðlafræði þá eru þær ekki fleiri en karlar á vinnumarkaðinum, 

sem þýðir að þær fara í önnur störf en blaðamennsku eftir útskrift. Þó þær geti leitað á önnur 

svið fjölmiðlageirans, svo sem í útvarp, sjónvarp eða í tískublöð, ætti kynjamunurinn í 

blaðamennskunni ekki að vera svona mikill. Eins og hugtak Bourdieu, habitus lýsir, þá tekur 

fólk ekki eigin ákvarðanir sjálft, eins og það heldur, heldur hagar það sér í samræmi við þá 

félagsmótun sem það hefur fengið. Fólk virðist leitar í félagslega stöðu sem þyki viðeigandi 

fyrir hvern og einn á hverjum stað, á hverjum tíma.  Þar gæti orsök fyrir ójafnri 

kynjaskiptingu innan fjölmiðlageirans legið, þar sem konur velja sér einfaldlega annan 

starfsvettvang heldur en blaðamennsku.  

Þó margar ástæður geti verið fyrir vali kynjanna á vinnustöðum þá þarf að huga að 

því að einnig sé mikill kynjamunur á skrifum innan blaðanna. Konur í blaðamennsku fjalla enn 

þann dag í dag meira um mjúk málefni á meðan karlar sjá frekar um hörðu málefnin. Þegar 

málefnaflokkar frétta voru skoðaðir mátti sjá að kynjamunur milli flokka var greinilega til 

staðar.  

Í rannsókn okkar voru karlar ekki í meirihluta í öllum efnisflokkum en þeir voru þó 

sýnilegir í þeim öllum. Það reyndist ekki vera neitt málefni þar sem karlar voru ekki sýnilegir, 
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þá gilti einu hvort þeir skrifuðu fréttina, voru viðmælendur eða voru hluti af fólkinu sem 

nefnt var í fréttunum. Ekki aðeins reyndust kvenkyns blaðamenn fjalla helst um mjúku 

efnisflokkana, heldur voru konur í meirihluta sem viðmælendur og  fólk í fréttunum í mjúku 

fréttunum. Þegar hörð málefni voru skoðuð, mátti sjá að karlar voru í meirihluta af þeim 

blaðamönnum sem skrifuðu fréttirnar en einnig voru þeir sýnilegri sem viðmælendur og sem 

fólk í fréttunum. Niðurstöður rannsóknarinnar eru því í samræmi við fyrri rannsóknir sem 

gerðar hafa verið um harðar og mjúkar fréttir tengdar við kyn.  

Það þarf einnig að hafa í huga að blaðamenn hafi ekki alltaf úr miklu að velja þegar 

það kemur að viðmælendum innan ákveðinna málefnaflokka. Sá hópur getur verið mjög 

einsleitur, svo sem í flokkunum efnahags- og skattamálum/viðskipti, atvinnulíf og 

samgöngur. Ef fáar eða engar konur eru í valdastöðu þá er lítið annað fyrir blaðamenn að 

gera en að taka viðtal við karlmenn.  

Valdastrúkturar samfélagsins endurspeglast í stöðu kvenna hjá Morgunblaðinu og 

Fréttablaðinu og hefur þannig áhrif á kynjahlutfall miðlanna í rannsókn okkar.  

 

9. Lokaorð 
Í komandi rannsóknum á stöðu kynjanna í íslenskum fjölmiðlum, væri gott að notast við 

eigindlegar rannsóknaraðferðir, svo unnt sé að skoða efnið dýpra. Hægt væri þá t.d. að taka 

djúpviðtöl við þá blaðamenn sem skrifuðu fréttirnar á því tímabili sem rannsókn okkar var 

unnin og athuga, eftir kynjum, þætti eins og persónulega upplifun á vinnustaðnum og 

aðgengi að hörðum og mjúkum fréttum. Þá væri einnig áhugavert að skoða sömu þætti hjá 

starfsmönnum annars konar fjölmiðla, svo sem ljósvakamiðla. 

Staða kynjanna var langt frá því að vera jöfn hjá Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 

Karlar reyndust vera í meirihluta blaðamanna, fréttaskrifara, viðmælenda og fólks í fréttum. 

Karlar hafa einnig ráðið ríkjum þegar kemur að valdastöðum hjá báðum blöðunum. Nýlega 

hefur þetta þó breyst hjá Fréttablaðinu þar sem kona gegnir nú bæði stöðu aðalritstjóra og 

útgefanda.  
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