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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að skoða kynjahlutfall í svokölluðum 

opnuviðtölum í staðbundnum miðlum. Ákveðið var að gera rannsókn á hlut 

viðmælenda í vikublöðunum á Akureyri. Gerð var rannsókn á hlutfalli kynjanna í 

opnuviðtölum í Akureyri Vikublaði og Vikudegi. Í ljós kom að það hallar á hlut 

kvenna í þessum miðlum. Einnig var innihald viðtalanna skoðað, hvað efnistök 

varðar. Hlutfallið var einnig skoðað á hvorum miðli fyrir sig. Fyrri rannsóknir um 

konur og fjölmiðla hér á landi voru skoðaðar í þessu samhengi og fjallað almennt 

um hlutverk fjölmiðla í nútímasamfélögum. Einnig er fjallað um sögu íslenskra 

staðarmiðla og hlutverk þeirra. Rannsóknin á opnuviðtölunum var gerð á 

tímabilinu 1. janúar 2014 til 31. desember 2014. Í úrtakinu voru samtals 95 blöð, 

48 blöð frá Vikudegi og 47 frá Akureyri Vikublaði. Ákveðið var að taka einungis 

fyrir opnuviðtöl og því var 12 blöðum frá Akureyri Vikublaði sleppt við 

greininguna vegna þess að engin opnuviðtöl voru í þeim eintökum. Í þessari 

ritgerð er greint frá niðurstöðum þessarar rannsóknar og eru þær helstar að það 

hallar á konur því það eru síður tekin viðtöl við þær, í opnuviðtölum, en karla. 

Þegar staðarblöðin eru tekin saman er hlutfallið 32% konur og 68% karlar en 

þegar hvor miðill fyrir sig er skoðaður kemur í ljós að hlutfallið er ívið betra fyrir 

konur hjá Akureyri Vikublaði en Vikudegi. 
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Abstract 

The subject of this study was to research if sexist bias existed in so called feature 

interviews in local media. It was decided to research news subject by gender in 

two weekly local newspapers in Akureyri. Research was done on sexist bias on 

feature interviews in Akureyri Vikublað and Vikudagur. The results indicates that 

there are not equal amount of interviews by gender. The subject of the interviews 

was also researched. The newspapers was also analysed independently. The study 

analyses earlier research about womens participation in the Icelandic media and 

addresses the function of mass media in modern society. The study also analyse 

the story of local newspapers and their function in local communities. The 

research of the feature interviews was conducted from 1st of January 2014 until 

31th of December 2014. In the sample were 95 papers, 48 from Vikudagur and 47 

from Akureyri Vikublað. It was decided to research only feature interviews of the 

newspaper and because of that 12 papers from Akureyri Vikublað were excluded 

in the analysis. This essay addresses the result from this research, the main result 

is that women feature interviews are fewer issue than men. In both newspapers the 

ratio is 32% womens and 68% mens. When the papers are analysed interpedently 

the margin is smaller in Akureyri Vikublað than in Vikudagur  
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Kafli 1: Inngangur 

 

Fjölmiðlar eru mikilvægir fyrir samfélagið sem við búum í. Þeir eru oft nefndir 

fjórða valdið og er þar verið að vísa til þrískiptingar ríkisvaldsins og að fjölmiðlar 

gegni þá svo stóru hlutverki í hverju samfélagi að skilgreina megi þá sem fjórða 

valdið (Þorbjörn Broddason, 2005). Í gegnum fjölmiðla mótast heimsmynd okkar. 

En sú mynd er smækkuð þar sem ómögulegt er að gefa okkur alla mynd af 

heiminum. Þeir sem ákvarða hvað fer í fjölmiðla eru kallaðar hliðverðir. 

Hliðverðir geta verið fréttaritarar, alþjóðlegar fréttastofur og fréttastjórar eða allir 

þeir sem sjá um að sía út fréttir og velja hvaða fréttir það eru sem birtast í 

fjölmiðlunum sem þeir starfa á. Fréttaþröskuldurinn á því hvað kemst í 

fjölmiðlana er mjög svipaður eftir löndum. Mat hliðvarða ræðst líka af þeirra 

huglæga mati, hvað þeir telja fréttnæmt og hvað ekki. Hugtakið fjölmiðlar er mjög 

vítt en oftast er átt við prentmiðla, netmiðla, ljósvakamiðla og útvarp þegar talað 

er um fjölmiðla (Peterson og Peterson, 2000). 

Staðarmiðlar eru mjög mikilvægir fyrir upplýsingar og umræðu í nærsamfélaginu. 

Þeir eru gjarnan taldir spegill hvers samfélags (Birgir Guðmundsson, 2004). Hér á 

landi eru víða á landsbyggðinni starfrækt staðarblöð. Sum þeirra koma út einu 

sinni í viku, önnur tvisvar í mánuði og svo eru til mánaðarblöð. Í þessum blöðum 

er aðallega að finna fréttir og auglýsingar sem og upplýsingar um það sem fram 

fer á svæðinu. Dæmi um blöð af þessu tagi eru Akureyri Vikublað, Vikudagur á 

Akureyri, Bæjarins besta á Ísafirði, Víkurfréttir á Suðurnesjum, Sunnlenska 

fréttablaðið á Selfossi, Skessuhorn á Vesturlandi og Fjarðarpósturinn í 

Hafnarfirði, en þetta eru aðeins nokkur dæmi um blöð af þessu tagi. Þessi blöð 

geta verið áskriftarblöð eða fríblöð. Sumir þessara miðla halda samhliða úti 
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netmiðli þar sem helstu fréttir af staðnum er að finna. Eins og gefur að skilja þá 

eru þessi blöð ekki jafn sterk fjárhagslega og stóru dagblöðin á 

höfuðborgarsvæðinu (Peterson og Peterson, 2000). 

Í þessu verkefni var ákveðið að skoða stöðu kvenna út frá opnuviðtölum í 

vikublöðunum á Akureyri. Skoðuð voru blöðin Vikudagur og Akureyri Vikublað. 

Settar voru fram tvær rannsóknarspurningar. Sú fyrri: Er kynjaslagsíða á viðtölum 

í Akureyrarblöðunum? Og hins vegar: Er munur á innihaldi viðtalanna eftir kyni? 

Þessari ritgerð er skipt upp í fimm kafla auk undirkafla. Í inngangi er fjallað um af 

hverju fjölmiðlar og staðarmiðlar eru mikilvægir fyrir samfélagið okkar. Þá er 

fjallað um eðli rannsóknarinnar sem greint er frá í þessari ritgerð. Annar kafli er 

fræðilegur og fjallar um hugtök og kenningar sem tengjast efninu og fjölmiðlum 

almennt. Má þar nefna hlutverk fjölmiðla og fjallað er um fyrri rannsóknir á 

konum og fjölmiðlum hér á landi. Saga óháðra héraðsfréttablaða á Íslandi er rakin 

ásamt hlutverki þeirra fyrir samfélagið. Þriðji kafli fjallar um aðferðafræðina á 

bak við rannsóknina. Hvernig rannsóknin var gerð og hvaða aðferðir voru notaðar 

við gerð hennar. Í fjórða kafla koma fram niðurstöður rannsóknarinnar. Fjallað er 

tölfræðilega um niðurstöðurnar og töflur notaðar til að sýna niðurstöður á 

myndrænan hátt. Í þeim kafla eru umræður höfundar um niðurstöður settar fram. 

Fimmti og seinasti kaflinn er niðurlag höfundar. 
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Kafli 2 : Kenningar og hugtök 

 

2.1 Hlutverk fjölmiðla 

Fjölmiðill er tæki til að dreifa upplýsingum til margra einstaklinga á stóru svæði á 

sama tíma (blöð, útvarp, tímarit o.fl.). Nafnorðið fjölmiðlun táknar dreifingu 

upplýsinga til margra manna á stóru svæði. Fjölmiðlatæki hefur sömu merkingu 

og fjölmiðill. Þessar skilgreiningar eru samkvæmt Orðabók Menningarsjóðs (Páll 

Sigurðsson, 1997). Í lögum um fjölmiðla er þetta útskýrt á þennan hátt: 

„Fjölmiðill er hvers konar miðill sem með reglubundnum hætti miðlar til 

almennings efni er lýtur ritstjórn. Til fjölmiðla teljast m.a. dagblöð, og tímarit, 

ásamt fylgiritum þeirra, netmiðlar, hljóð- og myndmiðlar og aðrir sambærilegir 

miðlar“ (Lög um fjölmiðla, nr. 38/2011).  

Fjölmiðlar senda ekki bara frá sér fréttir og upplýsingar heldur er einnig um að 

ræða framleiðsluefni frétta- og blaðamanna. Fréttir eru ekki aðeins upplýsingar 

heldur sérstök tegund upplýsinga sem þróaðar eru af blaða- og fréttamönnum sem 

eru hannaðar til að uppfylla þarfir og áhuga viðtakenda. Fréttir eru nauðsynlegar í 

lýðræðissamfélögum. Fréttir hjálpa okkur til að taka ákvarðanir og auka þekkingu 

okkar. Í nútímasamfélögum aðstoða fréttir okkur við að staðfesta hugmynd okkar 

á því hvernig samfélagið okkar er uppbyggt (Stovall, 2005). 

Fjölmiðlar gegna lykilhlutverki í lýðræðislegum samfélögum, þeir eru vettvangur 

umræðu og skoðanaskipta, upplýsinga og afþreyingar. Þeir sjá til þess að koma 

ólíkum skoðunum á framfæri. Fjölmiðlar gegna einnig mikilvægu félagslegu og 

menningarlegu hlutverki. Þeir eru mikilvægir til að miðla upplýsingum og 
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fréttum, sem gerir það að verkum að íbúar geti myndað sér skoðanir og verið 

virkir þátttakendur í lýðræðislegri umfjöllun (Þingskjal 740, 2009-2010). 

Hlutverk fjölmiðla er að upplýsa, fræða, mennta og skemmta ásamt því að birta 

almennar tilkynningar og auglýsingar. Hlutföll þessara þátta eru mismunandi eftir 

tegundum fjölmiðla ásamt því að vera mismunandi eftir áherslum og mati 

stjórnenda miðlanna. Margir fjölmiðlar flytja mikið fréttaefni sem fræðir 

almenning og upplýsir neytendur. Íslenskir fjölmiðlar eru frjálsir að efnisvali sínu 

fyrir utan Ríkissjónvarpið sem þarf að fara eftir lögum. Ríkissjónvarpið þarf að 

stuðla að menningarþróun og efla íslenska tungu (Páll Sigurðsson, 1997). 

Hlutverk fjölmiðla getur einnig verið að veita stjórnvöldum aðhald, á það bæði 

við um persónulega hegðun ásamt ákvörðunum og ráðstöfunum þeirra sem varða 

almenning. Það er eitt af mikilvægustu hlutverkunum sem fjölmiðlar hafa. Þessu 

hlutverki geta fjölmiðlar ekki gegnt nema þeir gæti siðferðislegra leikreglna 

annars vegar og njóti á móti verulegs frelsis við þau vinnubrögð sem það markmið 

krefst hins vegar (Páll Sigurðsson, 1997). 

Blöð gegna mikilvægu hlutverki í lýðræðislandi. Þau eiga að vera frjálsir 

fréttamiðlar, halda uppi gagnrýni á því, sem miður fer í þjóðfélaginu, og 

veita stjórnvöldum og öðrum forráðamönnum aðhald. Góð blöð eiga að leita 

sannleikans og segja hann, þegar við á, hver sem í hlut á (Ólafur 

Jóhannesson, 1969). 

Nú til dags eru fjölmiðlar jafn mismunandi og þeir eru margir. Margir miðlar 

bjóða upp á efni sem er almenns eðlis og reyna þannig að þóknast meirihluta fólks 

á meðan aðrir reyna að þóknast ákveðnum markhópum. Sumir fjölmiðlar reyna að 

vera hlutlausir á meðan aðrir taka óspart afstöðu til mikilvægra málefna og 

pólitískra ágreiningsmála. Mikil munur er á dagblöðum sem starfa hér á Íslandi. 
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Neytandinn á þess vegna val um fjölbreytt fjölmiðlaefni, sumu er einnig 

„þröngvað upp á“ almenning án þess að þess sé óskað sérstaklega og er þar um að 

ræða fríblöð sem er dreift í öll hús, en dæmi um það er Fréttablaðið. Í öllu þessu 

úrvali kemur fram samkeppni fjölmiðla að ná til almennings, meðal annars vegna 

auglýsingatekna sem geta skipt sköpum fyrir fjölmiðlana og rekstur þeirra (Páll 

Sigurðsson, 1997). 

Heimsmynd almennings er talin mótast af fjölmiðlum en einnig skoðanir okkar á 

mönnum og málefnum sem uppi eru hverju sinni og hafa ekki með nánasta 

umhverfi okkar að gera, eins og heimili og vinnustað. Í lýðræðissamfélagi er ekki 

löng leið milli skoðana og yfir til ákvarðana. Þetta ferli nær einnig til 

stjórnmálamanna og annarra ráðamanna í samfélaginu. Vegna þessa getur 

fjölmiðlaumfjöllun verið mjög mikilvæg (Páll Sigurðsson, 1997). 

Fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki í nútímasamfélagi og eru oft nefndir fjórða 

valdið (Eygló Árnadóttir, Valgerður Anna Jóhannsdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010). Er þar verið að vísa til þrískiptingu ríkisvaldsins, sem er 

löggjafarvaldið, framkvæmdarvaldið og dómsvaldið. Í samfélaginu gætir einnig 

annarra valda, utan hins opinbera og formlega stjórnkerfis, sem geta komið mörgu 

til leiðar, gjarnan með áhrifum fjölmiðla (Páll Sigurðsson, 1997). Hlutverk 

fjölmiðla, sem fjórða valdið felur í sér, er að sjá um aðhaldshlutverk, 

upplýsingahlutverk og umræðuhlutverk. Aðhaldshlutverkið snýst um að fjölmiðlar 

komi í veg fyrir misbeitingu valds í samfélaginu, með því að veita stjórnvöldum 

og fjármálakerfinu aðhald. Upplýsingahlutverkið felur svo í sér að upplýsa 

almenning og segja frá með notkun á áreiðanlegum upplýsingum og halda uppi 

vandaðri greiningu á samfélagsmálum. Fjölmiðlar gera með því upplýsta almenna 
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umræðu mögulega en það er grundvallaratriði svo lýðræðisríki virki sem best. 

Þess vegna er gerð krafa til þess að fjölmiðlar vandi framsetningu fréttaefnis, passi 

sig að vera hlutlægir og sanngjarnir. Lýðræði byggist á því að almenningur fái 

sem réttastar upplýsingar sem eru í réttu samhengi. Til þess að gagnrýni, umræða 

og fleira slíkt geti verið rétt þarf almenningur að hafa í höndunum réttar 

upplýsingar. Mikilvægustu skyldur fjölmiðla eru við almenning. 

Umræðuhlutverkið þýðir að fjölmiðlar séu vettvangur þjóðfélagsumræðu og birti 

túlkanir og umræðu um málefni samfélagsins frá ólíkum sjónarhornum. Einfaldast 

er að sinna þessu hlutverki með því að taka við og birta aðsendar greinar 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010).  

Mikilvægi fjölmiðla er einnig á sviði jafnréttismála. Kynjaskekkja er mjög þekkt 

fyrirbæri í fjölmiðlum. Hlutverk fjölmiðla er ekki síst að skapa ímyndir af körlum 

og konum. Í framkvæmdaáætlun Sameinuðu þjóðanna er sérkafli um konur og 

fjölmiðla. Hlutverk hans er að benda á mikilvægi þess að jafna stöðu kynjanna í 

fjölmiðlum auk þess að benda á að sjónarmið kvenna skipta jafnmiklu máli og 

karla og þannig fæst sem raunhæfust mynd af konum og körlum í fjölmiðlum. 

Þessi áætlun var samþykkt í Peking árið 1995 (Eygló Árnadóttir, Valgerður Anna 

Jóhannsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Áætlunin markar upphafið á 

mörgum rannsóknum sem gerðar hafa verið í kjölfarið og kallar eftir opnari 

umræðu um hlut kvenna í fjölmiðlum. 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar á meðal stjórnmálamanna sýna að konur og 

karlar hafa ekki jafnt aðgengi að fjölmiðlum og fá þess vegna ólíka umfjöllun. 

Fréttamatið er mjög kynbundið og benda rannsóknir til þess að fjölmiðlaumfjöllun 

um konur í stjórnmálum snúist í meira mæli um kyn þeirra og útlit, frekar en starf 
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þeirra. Orðræða samfélagsins gerir þó ráð fyrir að kyn skipti ekki máli en þrátt 

fyrir það er kyn kvenna þó oft gert að aðalatriði í umfjöllun um þær (Eygló 

Árnadóttir, Valgerður Anna Jóhannsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2010).  

Fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki fyrir stjórnmál og stjórnmálaumræðu en 

kannanir sýna samt fram á að fjölmiðlaumfjöllun sé afar kynbundin. Umfjöllun er 

almennt meiri um karla en konur í fjölmiðlum, auk þess að fréttamatið hefur 

kynbundin einkenni (Eygló Árnadóttir, Valgerður Anna Jóhannsdóttir og 

Þorgerður Einarsdóttir, 2010). Niðurstaða könnunar sem Félag kvenna í 

atvinnulífinu lét gera leiddi í ljós að karlar voru 70% viðmælenda á meðan konur 

voru einungis í 30% tilfella (Félag kvenna í atvinnulífinu, 2013).  

Fjölmiðlar gegna lykilhlutverki í lýðræðislegum stjórnmálum vegna þess að 

fjölmiðlar hafa áhrif á kjósendur með upplýsingum sem þeir koma á framfæri. 

Þeir hafa einnig áhrif á dagskrá stjórnmálaumræðunnar þá ekki síst um hvaða mál 

er rætt hverju sinni. Fjölmiðlar reyna stundum að hafa bein áhrif á 

skoðanamyndun með því að taka afstöðu til einstakra mála eða jafnvel flokka og 

frambjóðenda í kosningum (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). 

Fjölmiðlar eru þeir sem sjá um að koma lýðræðislegum sjónarmiðum 

stjórnmálamanna á framfæri og ætti þess vegna að vera jafnt hlutfall milli karla og 

kvenna sem viðmælenda, en svo er ekki. Karlar fá í mun meira mæli að tjá sig um 

efnið sitt og starf sitt og koma sínum skoðunum á framfæri. Á meðan þær fáu 

konur sem komast að fá frekar umfjöllun þar sem verið er að spá í útlit þeirra, 

fatnað og þess háttar í stað þess að fjalla um starf þeirra sem ætti að vera hlutverk 

fjölmiðilsins. Útlit stjórnmálakvenna kemur að litlu gagni í lýðræðislegu 

samfélagi. Konur geta verið fínar og flottar án þess að vera góðir stjórnmálamenn 
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og öfugt. Það ætti því að vera samfélaginu fyrir bestu, til þess að allir geti tekið 

upplýstar ákvarðanir, að þeirra sjónarmið hafi jafn mikið vægi og sjónarmið karla 

(Byerly og Ross, 2006). 

 

2.2 Konur og fjölmiðlar 

Alþjóðaefnahagsráðið (e. World Economic Forum) gaf út skýrslu í október 2013 

en í henni kemur fram að jafnrétti kynjanna er hvergi meira en á Íslandi 

samkvæmt þeirri mælingu sem niðurstöður skýrslunnar byggja á. Ísland er á toppi 

listans og það fimmta árið í röð. Önnur lönd sem eru í toppsætum samkvæmt 

mælingunni eru önnur Norðurlönd, í öðru sæti er Finnland, Noregur í því þriðja 

og svo fylgja Svíþjóð, Írland, Nýja Sjáland og Danmörk fast á eftir. Þau lönd sem 

eru á botninum eru Jemen, Pakistan og Tsjad. Úttektin nær til 136 landa, sem er 

meiri hluti heimsins, en það sem lagt er mat á er jafnrétti kynjanna í stjórnmálum, 

menntun, atvinnuþátttöku, efnahagslegum völdum og heilbrigði. Mæld er staða 

kvenna samanborið við karla innan hvers lands fyrir sig en ekki gerður 

samanburður milli landa (Velferðarráðuneytið, 2013). 

Ísland er í fyrsta sæti þegar kemur að aðgengi til menntunar og stjórnmálaþátttöku 

kvenna. Jafnrétti á vinnumarkaði skiptir einnig miklu máli fyrir heildarniðurstöður 

landsins. Ísland er í 22. sæti þegar kemur að atvinnuþátttöku og efnahagslegri 

stöðu kvenna. Það er vegna þess að íslenskur vinnumarkaður er mjög kynjaskiptur 

og enn er til staðar kynbundinn launamunur. Þá hefur ekki náðst jafnrétti þegar 

kemur að aðgengi kvenna til að gegna stjórnunarstöðum (Velferðarráðuneytið, 

2013). 
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Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á hlut kvenna sem starfa í fjölmiðlum sýna 

fram á að hlutur kvenna er heldur rýr, en flestar rannsóknir sýna fram á hlutfallið 

30% hjá konum á móti 70% hjá körlum og það sama á við um hlutfall 

viðmælenda í miðlunum. Algengt er að konur séu um 30% viðmælenda á meðan 

karlar eru 70% (Sunna Stefánsdóttir, 2013). Fjölmiðlar birta okkur gjarnan 

kynbundnar staðalmyndir, konur eru þar af leiðindi mest áberandi í mjúkum 

fréttum t.d. er varða tísku, uppeldi og þess háttar á meðan karlar eru meira 

áberandi í umfjöllun um þessi hörðu mál, en dæmi um þau málefni eru stjórnmál, 

atvinnumál og íþróttir. Karlar eru mun fyrirferðarmeiri en konur í íslenskum 

fjölmiðlum (Agnes Ósk Sigmundsdóttir og Bergþóra Sigurðardóttir, 2000). 

Fyrsta íslenska rannsóknin um hlut kvenna í fjölmiðlum var gerð af dr. Sigrúnu 

Stefánsdóttir en niðurstöður þeirrar rannsóknar komu út árið 1986, þar sem 

birtingarmyndir kynjanna í fjölmiðlum eru skoðaðar árin 1966-1986. Þar var verið 

að skoða hlutfall kvenna sem viðmælenda í fréttatíma Ríkissjónvarpsins á þessu 

tímabili. Í ljós kom að talað var við karla í 91,6% tilvika en konur í aðeins 8,4% í 

fréttatíma Ríkissjónvarpsins. Á fyrstu fimm árum fréttastofu Ríkissjónvarpsins var 

aldrei talað við konur, það var ekki fyrr en árið 1971 sem þær fara að sjást á 

skjánum. Árið 1986 birtust þær flestar, en þá voru þær 13% viðmælenda (Hildur 

Jónsdóttir, 1990). Þeir flokkar sem konurnar birtast allra síst í eru orkumál, 

fiskveiðar, iðnaður, fjármál og tækni- og utanríkismál. Önnur rannsókn á hlut 

kvenna í sjónvarpsfréttum var gerð í janúar og desember árið 1988 fyrir 

Jafnréttisráð. Niðurstöður þar voru að konur voru um 13% viðmælenda í fréttum á 

þessu tímabili (Hildur Jónsdóttir, 1990). Árið 1994 var gerð könnun á vegum 

Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands sem leiddi í ljós að í 18% tilfella var rætt 

við konur í fréttatímum Ríkissjónvarpsins og rætt var við stjórnmálakonur í 12% 
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tilfella á meðan karlar voru í 88% tilfella þeir stjórnmálamenn sem rætt var við 

(Velferðarráðuneytið, 2002). 

Árið 1998 settu Menntamálaráðuneytið og Skrifstofa jafnréttismála á stofn nefnd 

um konur og fjölmiðla, en hugmyndin að þeirri nefnd kom í kjölfar 

Pekingráðstefnunnar. Hugmynd nefndarinnar var hluti af framkvæmdaráætlun 

ríkistjórnarinnar um aðgerðir til að ná fram jafnri stöðu kynjanna. Starfsemi 

nefndarinnar snérist um að framkvæma greiningu á innhaldi fjölmiðlaefnis og 

kortleggja íslenskan fjölmiðlamarkað með tilliti til jafnréttis kynjanna. Vegna þess 

hve fáar rannsóknir höfðu verið gerðar á þessu efni fyrir þennan tíma var ákveðið 

að gera tvær rannsóknir á tímabilinu. Annars vegar rannsókn á innihaldi fjölmiðla 

og hins vegar rannsókn á viðhorfum blaða- og fréttamanna um starfið. Við gerð 

rannsóknarinnar voru fengnir nemendur í fjölmiðlafræði við Háskóla Íslands. 

Framkvæmd og úrvinnsla var gerð á tímabilinu janúar til júlí árið 1999. Þessi 

greining leiddi í ljós að hlutur kvenna í fjölmiðlaumfjöllun var aðeins 32% á móti 

68% hlut karla, sem er sambærilegt því sem hefur komið fram í hliðstæðum 

evrópskum könnunum. Í rannsókninni var aldursdreifing skoðuð, en þar kom í ljós 

að körlum fer hlutfallslega fjölgandi sem viðmælendum eftir því sem þeir eru 

eldri, þessu er öfugt farið við hlutfall kvenna en þeim fer fækkandi eftir því sem 

þær eru eldri. Hlutfallslega eru flestar konur yngri en 35 ára (Nefnd um konur og 

fjölmiðla, 2001).  

Þátttakendum var skipt í tvo flokka eftir því hvaða hlutverki þeir gegndu. Annars 

vegar í innri og hins vegar í ytri þátttakendur. Innri þátttakendur eru þeir sem 

starfa hjá fjölmiðlinum, en ytri eru aftur á móti viðmælendur. Konur sem innri 

þátttakendur voru 29% á meðan hlutfall karla var 71%. Konur sem ytri 
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þátttakendur voru 30% á meðan karlar voru 70%. Hlutur kvenna í 

sjónvarpsfréttum sem bæði innri og ytri þátttakendur var 27% á meðan karlar eru 

73%. Hlutverk viðmælanda í sjónvarpsfréttum var mjög misjafnt eftir kyni. Karlar 

voru í 98% tilvika þegar rætt var við stjórnendur fyrirtækja eða stofnana, 89% sem 

opinberir embættismenn og 81% sem sérfræðingar, en þetta voru þrír algengustu 

karlaflokkarnir. Konur voru aftur á móti algengastar sem viðmælendur þegar rætt 

var við listamenn eða 51%, 46% sem fórnarlömb og það þriðja algengasta voru 

konur sem hinn almenni borgari eða 33% (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001). 

Árið 2000 var þessi könnun endurtekin og var tilgangurinn að sjá hvort einhverjar 

breytingar hefðu átt sér stað. Þá kom í ljós að litlar breytingar höfðu orðið. Þegar 

allt fjölmiðlaefni var skoðað kom í ljós að hlutur kvenna var 30% og karla 70%. 

Þegar skoðaðir voru bæði innri og ytri þátttakendur í sjónvarpsfréttum þá voru 

konur 23% á móti 77% hlut karla. Lítill munur var á milli stöðvanna tveggja það 

er að segja RÚV og Stöðvar 2. Í fréttatíma RÚV voru konur 35% á móti 65% 

körlum, en hjá Stöð 2 voru konur 28% á meðan karlar voru 72%. Sem ytri 

þátttakendur var lítill munur á milli stöðva, karlar voru 76% en konur 24% 

viðmælenda hjá RÚV, en hjá Stöð 2 voru karlar 79% en konur 21% viðmælenda í 

fréttatímunum. Lítil breyting var á hlutverki viðmælenda frá fyrri könnun, karlar 

voru enn í meirihluta þegar kom að stjórnendum sem rætt var við. Þegar ákveðnir 

málaflokkar voru skoðaðir kom í ljós mikill munur á milli karla og kvenna sem 

viðmælenda. Í átta málaflokkum var aldrei rætt við konur en þeir flokkar voru 

málefni atvinnulífs, fjölmiðla og fjarskipta, iðnaður, sjávarútvegur, verkalýðsmál, 

náttúra og dýr, sagnfræði og þjóðfræði og átaka og stríðsfréttir. Konur voru í 

meirihluta í tveimur flokkum, það er að segja í fjölskyldumálum en þar voru þær 
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100% og svo í flokknum sveitarstjórnarmál en þar voru þær 57% viðmælenda 

(Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001). 

Rannsóknin náði einnig til dagblaða en skoðaðar voru 2633 fréttir og greinar í 

dagblöðum og voru þær greindar eftir kyni og viðfangsefni. Þar kom í ljós að 52% 

þeirra frétta var hlutlaus, hlutlausar fréttir voru þær sem hvorki var hægt að skipta 

í karla- eða konufréttir, t.d. stríðsfréttir og þess háttar sem fjalla ekki um 

einstaklinga. 11% frétta fjallaði um konur, 4% voru svo um bæði konur og karla. 

Ef konu- og karlafréttir voru bara skoðaðar var hlutfallið 33% um konur og er þá 

verið að vísa til umfjöllunarefnis fréttarinnar, hvort um er að ræða karl eða konu. 

Þegar hvert dagblað var skoðað sérstaklega með tilliti til umfjöllunar um konur þá 

kom í ljós að 12% frétta hjá Morgunblaðinu fjallaði um konur, 9% hjá DV og 8% 

hjá Degi. Einnig voru viðmælendur skoðaðir, bæði innlendir og erlendir og voru 

karlar viðmælendur í 84% tilvika en konur í 16% (Nefnd um konur og fjölmiðla, 

2001). 

Árið 2005 var gerð sambærileg könnun, en í henni voru skoðuð kynjahlutföll og 

birtingarmyndir kynjanna. Þessi könnun var gerð af Menntamálaráðuneytinu. Þar 

kom í ljós að hlutföllin höfðu lítillega breyst frá því árið 1999. Þegar báðar 

fréttastofurnar voru skoðaðar voru hlutföllin þau að konur voru í 24% tilfella en 

karlar í 76%. Í rannsókninni var einnig gerður greinarmunur á innri og ytri 

þátttakendum og þá greint á milli þeirra eftir kyni viðkomanda. Konur voru í 31% 

tilvika innri þátttakendur en karlar 69%. Þær voru síðan 22% ytri þátttakendur en 

karlar 78%. 19% viðmælenda á fréttastofu Stöðvar 2 voru konur og þær voru 25% 

viðmælenda á RÚV (Margrét Valdimarsdóttir, 2005).  
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Árið 2008 var birt lokaverkefni sem greindi frá rannsókn á kynjahlutföllum á 

vefmiðlunum mbl.is og visir.is en í henni kom í ljós að konur voru 

umfjöllunarefni í 22,5% tilvika á meðan karlar voru umfjöllunarefni í 77,5% 

tilvika. Algengasti umfjöllunarflokkurinn um konur var slúðurefni en algengasti 

karlaflokkurinn var íþróttir. Á mbl.is var hlutfallið 72% karlar og 28% konur en á 

visi.is voru karlar í 82% tilfella umfjöllunarefni og konur í 18% tilfella. 

Kynjaskiptingin var því ívið jafnari hjá mbl.is en á visir.is (Kristín Ása 

Einarsdóttir, 2008).  

Árið 2013 var birt meistararitgerð sem fjallar um kynjahlutfall blaðamanna og 

hvort það væri hlutfallslegur munur á störfum blaðakvenna og -karla. Dagblöðin 

sem voru skoðuð voru Morgunblaðið, Fréttablaðið og DV. Niðurstaða 

könnunarinnar var sú að hlutur kvenna er mjög rýr á meðal blaðamanna. Konur 

skrifa færri greinar en karlar en 23% fréttanna sem voru greindar voru skrifaðar af 

konum. Þá virðast konur ekki hafa jafnt aðgengi að ákveðnum efnisflokkum og 

karlar. Íþróttafréttir, viðskipti og stjórnmál voru allajafna einungis skrifaðar af 

körlum. Ólíklegra var að konur ættu frétt sem rataði á forsíður blaðanna, þær 

skrifuðu færri pistla og áttu færri aðsendar greinar. Niðurstöður voru einnig 

skoðaðar fyrir hvert blað fyrir sig, en þar kom Morgunblaðið verst út. DV var með 

45% frétta skrifaðar af konum, Fréttablaðið 26,5% og Morgunblaðið 14% (Sunna 

Stefánsdóttir, 2013). 

Árið 2014 var birt meistararitgerð sem fjallar um efnistök og röðun efnis eftir kyni 

í fréttatímum RÚV og Stöðvar 2. Niðurstöðurnar sýna að efnistök karla og kvenna 

eru ekki þau sömu. Munurinn var meiri á fréttastofu Stöðvar 2 en á RÚV. 

Konurnar sem störfuðu hjá Stöð 2 fannst fréttir þeirra ekki jafnmikils metnar og 
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hjá starfsfélögum þeirra sem voru karlar, en fréttakonur hjá RÚV upplifðu þetta 

síður. Niðurstöður sýndu að karlar eru í 61% tilfella með fyrstu frétt á RÚV. Þegar 

teknar voru saman fyrstu þrjár fréttirnar var hlutfallið jafnara eða 57% karlar og 

43% konur. Á Stöð 2 voru karlar í 70% tilfella með fyrstu frétt og konur í 30% 

tilfella. Þegar hlutfall fyrstu þriggja frétta var skoðað var hlutfallið 65% karlar og 

35% konur (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2014).  

Fyrsta fjölmiðlavöktunin á vegum Global Media Monitoring Project (GMMP), var 

sett af stað í kjölfar Pekingráðstefnunnar árið 1995. Hlutverk hennar er að fylgjast 

með kynjahlutföllum og birtingarmyndum kynja í fréttum um heim allan, einn 

ákveðinn dag á fimm ára fresti. Þetta var fyrst framkvæmt árið 1995 og hefur 

síðan þá verið gert á fimm ára fresti. Árið 1995 voru þátttökulöndin 71 en þeim 

hefur farið fjölgandi með hverri könnuninni og árið 2010 voru löndin orðin 108 

talsins. Árið 1995 var hlutfall kvenna sem birtast í fjölmiðlum þeirra landa sem 

þátt tóku í könnuninni aðeins 17%, árið 2000 var það komið í 18% og árið 2005 

var það 21%. Niðurstöður GMMP frá 2010 sýna að hlutfallið er komið í 24% í 

þátttökulöndum fjölmiðlavaktarinnar (Gallagher, 2010). Þetta er svipað því sem 

eldri rannsóknir hér á landi sýna fram á. Síðast voru það kvennasamtök, samtök 

fjölmiðlafólks og háskólar frá þessum 108 löndum sem gerðu vöktunina 

mögulega, þar á meðal var Ísland þáttökuland, en það var í fyrsta skipti sem Ísland 

tók þátt. Allir helstu fjölmiðlar hvers lands voru vaktaðir þann 10. nóvember 

2009. Niðurstöður voru svo kynntar í september 2010 (Eygló Árnadóttir, 

Valgerður Anna Jóhannsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2010).  

Samkvæmt vöktuninni kemst hlutfall kvenna sem fréttamanna í sjónvarpi eða 

útvarpi til jafns við karla, en það munar aðeins nokkrum prósentum milli áranna 
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1995-2005. Árið 1995 voru þær 51%, 49% árið 2000, 53% árið 2005 en hlutfallið 

var 49% í síðustu könnuninni eða árið 2010. Ef prentmiðlar eru teknir með í 

reikninginn fellur hlutfallið mikið, en það fór niður í 28% árið 1995, var 31% árið 

2000 og árin 2005 og 2010 stóð það í 37% (Gallagher, 2010). 

Rannsóknir sýna að blaðakonur eru líklegri til að tala við og fjalla um 

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

hlutur þeirra er skertur meðal starfsmanna. Með ójafnri umfjöllun um 

kynin og með því að skapa og viðhalda stöðluðum kynjaímyndum eiga 

fjölmiðlar sinn þátt í að viðhalda kynjaskekkju samfélagsins (Sunna 

Stefánsdóttir, 2013, bls. 3). 

Eins og fram hefur komið í þessum kafla er hlutfall kvenna mjög rýrt í fjölmiðlum 

og virðist hlutfall kvenna í fjölmiðlum ekki fara yfir 30% þröskuldinn. Fyrstu 

rannsóknir sýna að konur voru ekki að birtast okkur í fjölmiðlum. Á árunum 

1966-1971 sjást konur aldrei í fréttatíma RÚV. Meðaltalshlutfall áranna 1966-

1986 er 8,4%, árið 1986 eru þær orðnar 13% þeirra sem birtast í fréttatímum 

sjónvarps. Í rannsókn sem gerð var árið 1988 af Jafnréttisráði kemur einnig fram 

að hlutfallið sé 13%. Árið 1994 er hlutfallið komið í 18%, árið 1998 hefur 

hlutfallið náð 30% og það virðist ekki ná að þróast eða vaxa eftir það. Rannsóknir 

eftir 1998 sýna fram á lítið breytt hlutfall eða í kringum 24-30%.                                                                                                                                          

 

2.3 Hlutverk staðarmiðla 

Í lýðræðissamfélögum er miðlunarhlutverkið í höndum fjölmiðla og bera þeir þess 

vegna mikla ábyrgð á að vera vissir um að upplýsingar séu hlutlægar, í jafnvægi 

og sanngjarnar. Ýmsar skilgreiningar eru til um lýðræðislegt hlutverk fjölmiðla 

(Birgir Guðmundsson, 2012). Fjölmiðlar eru mikilvægir fyrir samfélagið og á það 
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jafnt við höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina. Það skiptir máli að umfjöllun og 

umræða um samfélagsleg málefni sé mikil og fagleg. Hins vegar er það þannig að 

vegna þess hvernig dreifingu íbúa er háttað hér á landi þá starfa stærstu 

fjölmiðlarnir í Reykjavík. Þó að dreifing stærstu miðlanna, bæði ljósvaka og 

prentmiðla, sé í landsdreifingu þá einkennist starf þeirra og efnistök af nánasta 

umhverfi þeirra. Þetta birtist í fréttamati, meðhöndlun og úrvinnslu á fréttum, en 

efni þeirra beinist frekar að höfuðborgarsvæðinu en öðrum svæðum á 

landsbyggðinni. Þrátt fyrir þetta þá þýðir það alls ekki að ekki sé fjallað um 

landsbyggðina, heldur fær hvert svæði mjög lítið pláss í fjölmiðlunum. Það er ekki 

pláss fyrir ítarlega umfjöllun um lítil svæði vegna þess að fréttamat er mótað af 

höfuðborgarsvæðinu (Birgir Guðmundsson, 2004).  

Það er oft gert mikið úr hlutverki fjölmiðla sem varðhunds almannahagsmuna og 

þeir oft á tíðum nefndir fjórða valdið til viðbótar við þrískiptingu ríkisvaldsins 

sem er framkvæmdarvald, dómsvald og löggjafarvald. Hægt er að tala um að 

fjölmiðlar hafi ákveðið varðhundshlutverk ásamt því að þeir hafi það hlutverk að 

styrkja bönd og tengja saman samfélagið með samtali um það sem skiptir fólk 

máli. Fjölmiðlar séu þess vegna í hlutverki lýðræðislegs samfélagssmiðs, 

almannarými þar sem ólík sjónarmið og hagsmunir tengjast og líma samfélagið 

saman (Birgir Guðmundsson, 2012). 

Varðhundshlutverkið kallar á að fjölmiðill sé gagnrýninn á stjórnvöld og vald 

almennt, taki ekki tillit til persónulegra aðstæðna þeirra sem brjóta lög eða 

ganga gegn almannahagsmunum, ástundi rannsóknarblaðamennsku og hiki 

ekki við að segja frá því sem er óþægilegt og sársaukafullt. 

Samfélagssmiðshlutverkið kallar á að fjölmiðill sé spegill samfélagsins og 

gefi því sjálfsmynd, lýðræðislegur vettvangur fyrir umræðu samfélagsins, 

hann búi til sameiginleg menningarleg og félagsleg viðmið og móti skoðanir 
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og sé mikilvægur almennur fréttafarvegur (Birgir Guðmundsson, 2012, bls. 

42). 

Flestir fjölmiðlar reyna að sinna þessum tveimur hlutverkum og reyna að skapa 

jafnvægi í umfjöllun sinni. Það getur þó verið áherslumunur milli miðla, sumir 

leggja áherslu á að vera með harðar fréttir á meðan aðrir eru með mjúkar. 

Staðarmiðlar eru líklegri en landsmiðlar til að leggja meira upp úr hlutverki 

samfélagssmiðsins en varðhundshlutverkinu, þetta er öfugt við landsfjölmiðla. 

Samfélagssmiðurinn er vettvangur fyrir umræðu samfélagsins, oft á tíðum er um 

að ræða einungis jákvæðar fréttir af svæðinu, sem þjappar fólki saman. Mikilvægi 

umræðna og frétta úr nærsamfélaginu er mikið á staðarmiðlum, umfjöllunin 

skiptir meira máli á þeim miðlum þar sem fáir búa og þess vegna getur 

nálægðarvandi hrjáð staðarmiðla (Birgir Guðmundsson, 2012).  

Starfsfólk miðlanna er í nánum tengslum við samfélagið sem fjallað er um. Þess 

vegna getur nálægðin haft áhrif á afstöðu þeirra, ábyrgð og ákvarðanir sem getur 

valdið því að lögð er meiri áherslu á uppbyggingu og jákvæðni samfélagssmiðsins 

frekar en á aðhald og gagnrýni. Hlutverk samfélagssmiðsins snýst um það að 

framkalla samfélagssamheldni meðal íbúa á svæðinu og því eru öflugir 

staðarmiðlar líklegri til að kalla fram samfélagssamheldni og meiri staðarvitund. 

Þess vegna má ekki vanmeta mikilvægi hlutverks staðarmiðlanna sem 

samfélagssmiða þrátt fyrir að áhersla þeirra á varðhundshlutverkið sé minna en hjá 

landsmiðlum (Birgir Guðmundsson, 2012). 
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2.4 Óháð héraðsfréttablöð 

Í alþjóðlegum samanburði eru Íslendingar miklir fjölmiðlanotendur og á það ekki 

síst við blaðalestur. Stór hópur fólks les blöð að lágmarki einu sinni í viku og átta 

af hverjum tíu lesa blöðin daglega. Fyrstu fjölmiðlar hér á landi voru blöð eða 

tímarit sem gefin voru út af einstökum mönnum eða fámennum hópum til þess að 

hafa áhrif á þjóðfélagsumræðuna. Fjölmiðlar voru ekki þessi risafyrirtæki sem þau 

eru í dag og voru til að byrja með ekki með það að markmiði að græða. Stóran 

hluta tuttugustu aldarinnar voru það stjórnmálaflokkarnir sem sáu um útgáfu 

íslenskra fjölmiðla. Dagblöðin voru flokksblöð, sum höfðu flokkspólitískan lit á 

meðan önnur voru gefin út af stjórnmálaflokkum (Gunnar Helgi Kristinsson, 

2007). 

Fyrstu staðarmiðlarnir á Íslandi voru flokksblöð stjórnmálaflokkanna. Vegna 

lélegra samgangna þurftu stjórnmálaflokkarnir að koma flokksmálum sínum á 

framfæri á hverju svæði fyrir sig. Blöðin upplýstu um mál flokksins ásamt því að 

blöðin komu fréttum af svæðinu á framfæri og veittu íbúum ákveðna þjónustu. 

Flest þessara blaða voru að koma út tvisvar til fjórum sinnum í mánuði. Þegar 

samgöngur fóru að lagast fóru landsmiðlarnir að berast á landsbyggðina 

samdægurs og sáu um að sinna pólitískum upplýsingum ásamt því að sjá að 

einhverju leyti um fréttaþörf á svæðinu. Flokksblöðin á svæðunum fóru að koma 

mun óreglulegra út, sum einungis fyrir kosningar þegar stjórnmálamenn þurftu á 

þeim að halda, vegna þess hversu erfitt var að fá efni birt í landsmiðlunum í 

Reykjavík (Guðjón Friðriksson, 2000). 

Flokkapólitíkin í fjölmiðlun fór að hrynja í kringum 1970. Þá fóru að heyrast 

gagnrýnisraddir á umfjöllun, tilkoma Dagblaðsins árið 1975 markaði viss tímamót 
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í þessum efnum. Dagblaðið varð fljótlega vettvangur þeirra sem studdu ekki 

flokksfjölmiðlana. Aðrir miðlar brugðust við með sjálfstæðari fjölmiðlun auk þess 

að nýir miðlar urðu til. Vegna þessa fór hagur flokksmálgagna að versna gífurlega 

og þau hættu hvert á fætur öðru á tíunda áratugnum (Gunnar Helgi Kristinsson, 

2007). Flokkhollusta kjósenda fór minnkandi og þeim sem voru tilbúnir að kaupa 

flokksblöð fór fækkandi (Guðjón Friðriksson, 2000). 

Vikuleg héraðsfréttablöðin keppa ekki við útvarp, sjónvarp og dagblöð í 

almennum fréttaflutningi. Hlutverk þeirra er fyrst og fremst að flytja 

héraðsfréttir sem stærri fjölmiðlar vanmeta, veita heimamönnum ýmsar 

upplýsingar og þjónustu og vera vettvangur skoðanaskipta milli þeirra 

(Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 258). 

Bæjarblaðið sem gefið var út á Akranesi á árunum 1951-1960 var einstakt en það 

var óháð stjórnmálaflokki sem var ekki algengt á þessum tíma. Það blað var líkt 

þeim óháðu blöðum sem fara að koma út eftir 1980. Það sem var sérstakt við 

blaðið var að mikið var gert úr íþróttaafrekum íbúa, það var oft gert að forsíðuefni 

sem var ekki algengt á þessum árum, en þetta blað hætti útgáfu 1960. Á Akranesi 

hóf Umbrot útgáfu árið 1974 en það kom út mánaðarlega eða sjaldnar. Árið 1979 

var svo byrjað að gefa út Bæjarblaðið aftur, en það blað veitti Umbroti töluverða 

samkeppni sem varð til þess að Umbrot hætti útgáfu 1980. Bæjarblaðið hætti svo 

útgáfu 1986. Árið 1969 kom fyrsta vikublaðið út í Keflavík, það blað hét 

Suðurnesjatíðindi og var óháð stjórnmálaflokki. Blaðið var fyrirmynd þeirra 

óháðu staðarblaða sem komu á eftir. Þetta blað hætti útgáfu árið 1980 og þá var 

hafin útgáfa á Víkurfréttum sem var nýtt, óháð og frjálst vikublað í Keflavík 

(Guðjón Friðriksson, 2000). 

Vestfirska fréttablaðið á Ísafirði hóf göngu sína 1975 en það blað var ekki 

flokksblað, heldur óháð héraðsblað sem tók við sem stærsta blaðið á svæðinu frá 
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flokksblöðunum sem fóru í kjölfarið að hætta útgáfu. Þetta var þróun staðarmiðla 

á landsbyggðinni, sem fóru flestir að vera óháðir, nema á Austurlandi, þar voru 

flokksblöðin enn til staðar. Árið 1984 fékk Vestfirska fréttablaðið samkeppni en 

þá hóf útgáfu sína Bæjarins besta (Guðjón Friðriksson, 2000). 

Hafnarfjörður er það bæjarfélag á Reykjavíkursvæðinu þar sem mest hefur verið 

um kraftmikla útgáfu óháðra fréttablaða. Árið 1982 hóf Fjarðarpósturinn útgáfu 

sína og hefur komið út síðan þá með nokkrum hléum. Í Garðabæ, Mosfellsbæ og á 

Seltjarnarnesi hafa ýmis blöð komið út en þau hafa ekki lifað lengi og komu ekki 

út að staðaldri. Garðapósturinn hefur komið út síðan 1990, Mosfellspósturinn kom 

út á árunum 1980 til 1989 og Nesfréttir hafa komið út síðan 1988. Óháð fréttablöð 

í Kópavogi hafa ekki verið áberandi. Kópavogstíðindi voru þó gefin út á árunum 

1979 til 1981. Árið 1995 hóf Fjarðarpósturinn útgáfu Kópavogstíðinda á ný og 

koma þau nú út tvisvar í mánuði (Guðjón Friðriksson, 2000). 

Á Norðurlandi hafa verið gefin út nokkur óháð staðarblöð. Akureyri er þó sérstakt 

vegna tengsla sinna við Dag, en það blað var ráðandi á svæðinu frá 1918 til 1996, 

sem gerði það að verkum að ekki var pláss fyrir aðra staðarmiðla. Á Akureyri var 

fyrsta flokksblaðið gefið út árið 1916 en það blað hét Íslendingur, blaðið hallaðist 

í báðar áttir sem sagt bæði til hægri og vinstri. Hugmyndin var í upphafi málgagn 

Sjálfstæðisflokksins, en vegna þess að annar ritstjórinn fór í aðra átt í stjórnmálum 

hafði blaðið báðar stefnurnar. Seinni stjórnmálaflokkurinn var undanfari 

Framsóknarflokksins. Framsóknarmenn fóru að missa tökin á Íslendingi eftir 1916 

og töldu þeir því mikilvægt að stofna sitt eigið málgagn á Akureyri. Þeir hófu 

útgáfu á Degi í febrúar 1918. Til að byrja með kom blaðið út tvisvar sinnum í 

mánuði en eftir 1919 kom það út vikulega. Dagur var öflugasta blaðið sem kom út 
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utan höfuðborgarinnar. Árið 1985 var Dagur gerður að dagblaði og var það eina 

dagblaðið utan Reykjavíkursvæðisins sem átti eftir að lifa. Árið 1989 lenti blaðið í 

rekstarörðugleikum sem endaði með því að Dagsprent tók yfir blaðið og því var 

Framsóknarflokkurinn ekki lengur eigandi blaðsins en flokkurinn hafði verið 

eigandi þess frá árinu 1942. Dagur var orðið þriðja stærsta dagblaðið árið 1993. 

Árið 1996 keypti Frjáls fjölmiðlun meirihlutann í Dagsprenti en það var 

útgáfufélag DV, einnig keypti Dagsprent rekstur Tímans. Tíminn og Dagur voru 

sameinað í eitt blað. Þar með voru tengsl Framsóknarflokksins slitin. Árið 2000 

fór Vikudagur að koma út á Akureyri. Annars staðar á Norðurlandi hafa komið út 

óháð héraðsfréttablöð, en árið 1991 hófst útgáfa á blaðinu Hellan á Siglufirði og á 

Sauðárkróki hóf vikublaðið Feykir útgáfu árið 1981 (Guðjón Friðriksson, 2000). 

Í kringum 1980 fóru óháðir staðarmiðlar að koma út í meira mæli en áður þekktist 

og fóru að sinna fréttaþörf íbúa á hverju svæði fyrir sig. Nú voru helstu 

staðarmiðlarnir ekki málgagn flokkanna á svæðinu. Upphaf þessara miðla má 

rekja til krafna um óháða og frjálsa blaðamennsku í Reykjavíkurblöðunum. 

(Guðjón Friðriksson, 2000). Svipuð blöð höfðu hafið útgáfu á 

höfuðborgarsvæðinu. Hugmyndin að þeim er ekki ósvipuð blöðunum á 

landsbyggðinni, en markmið þeirra var að fjalla um mál sem landsmiðlarnir 

fjölluðu ekki um. Höfuðborgarsvæðið er á landssvæði stóru landsfjölmiðlanna. 

Það að hverfisblöð hafa komið fram á því svæði sýnir fram á að eftirspurn eftir 

nærfréttum er ekki bundin við landsbyggðina eða landfræðilega fjarlægð 

landsmiðlanna. Ásamt því að sinna blaðamennsku frá svæðinu eru staðarmiðlar 

besti auglýsingamiðilinn á svæðinu. Fréttir héraðsblaðanna geta orðið uppspretta 

frétta í landsfjölmiðlum. Það getur gerst að fréttir þeirra vekja athygli og verða þá 
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að landsfréttum. Ef ekki væri fyrir litlu staðbundnu miðlana er óvíst hvort fréttir af 

landsbyggðinni kæmust til skila (Birgir Guðmundsson, 2004).  

Á árunum 1950 – 1975 voru á milli þrjú til sjö staðarblöð starfandi á landinu. 

Þeim fer þó fjölgandi í kringum 1980. Flest voru þau þó gefin út á árunum 1995 – 

1996 (Birgir Guðmundsson, 2004). Árið 1995 voru þau 15 á landinu og flest 

komu þau út vikulega. Af þessum blöðum voru aðeins tvö sem höfðu enn tengsl 

við stjórnmálaflokka en það voru blöðin Austurland á Neskaupstað og Austri á 

Egilsstöðum (Guðjón Friðriksson, 2000). Fjöldi blaðanna sveiflast mikið rétt fyrir 

aldamót og árið 2003 voru blöðin orðin 19, en það er örlítil fækkun frá árunum á 

undan (Birgir Guðmundsson, 2004). Nýjustu tölur um fjölda staðarblaða frá 

Hagstofunni sýna að árið 2010 voru gefin út 18 blöð vikulega, tvö 

hálfsmánaðarlega og fimm mánaðarlega, þar af eru fjögur hverfisblöð (Hagstofa 

Íslands, 2011) 
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Kafli 3: Rannsókn á kynjahlutfalli í Akureyri Vikublaði og 

Vikudegi 

 

3.1 Hugmynd að rannsókninni 

Hugmyndin á bak við þessa rannsókn er að skoða kynjahlutfall viðmælenda og sjá 

hvort það ríkir jafnrétti hjá viðmælendum í fjölmiðlunum á Akureyri og athuga 

hvort hlutfall viðmælenda í staðarmiðlum sé svipað því sem fyrri rannsóknir á 

landsmiðlum hafa sýnt fram á. Ákveðið var að taka staðarmiðlana Akureyri 

Vikublað og Vikudag sem eru vikuleg fréttablöð gefin út á Akureyri. Eins og áður 

hefur komið fram sýna rannsóknir fram á að algengt er að kynjahlutföll 

viðmælenda í fjölmiðlum séu 70/30 körlum í hag. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á hlut viðmælenda en eins og fram kemur hér á 

undan eru þær samt nokkrar. Þar má t.d. nefna GMMP en í þeirri rannsókn kom í 

ljós að konur sem viðmælendur í fjölmiðlum á Íslandi voru 23%  og ef horft er 

bara til dagblaða er hlutfallið nánast það sama (Gallagher, 2010). Árið 2001 var 

gerð könnun á Íslandi og þar kom í ljós að karlar voru í 84% tilfella viðmælendur 

en konur í 16%. Þar voru einnig skoðaðir efnisflokkar og var hlutfall kvenna mest 

í flokknum almennur borgari eða 50%. Þegar kemur að atvinnulífi eru þær 13%, í 

samfélagsmálum 21% og í stjórn- og efnahagsmálum 15% (Nefnd um konur og 

fjölmiðla, 2001). Félag kvenna í atvinnulífinu fékk Creditinfo til að telja 

viðmælendur í fréttum og sjónvarpsþáttum á tímabilinu 1. febrúar 2009 til 30. 

ágúst 2013. Niðurstöðurnar voru að konur voru viðmælendur í 30% tilfella á 

meðan karlar voru í 70% tilfella (Félag kvenna í atvinnulífinu, 2013). Engar 

rannsóknir hafa verið gerðar á kynjahlutfalli í staðarmiðlum á Íslandi.  
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3.2 Aðferðafræði 

Við rannsóknarvinnuna var ákveðið að einblína á staðarmiðla á Akureyri og taka 

einungis fyrir opnuviðtölin í blöðunum og athuga hver kynjahlutföllin væru, 

ásamt því að flokka fréttirnar eftir innihaldi þeirra og sjá hvort munur er á 

innihaldi viðtala eftir því hvort viðmælandinn er karl eða kona. 

Rannsóknarspurningarnar voru tvær, annars vegar: Er kynjaslagsíða í viðtölum í 

Akureyrarblöðunum? Og hins vegar: Er munur á innihaldi viðtalanna eftir kyni? 

Tímabilið sem tekið var fyrir var frá 1. janúar 2014 til 31. desember 2014. Þannig 

að allt árið 2014 var tekið fyrir. Jólablað Vikudags var ekki tekið inn í þar sem 

það er talið aukablað sem kom út sama dag og annað blað frá þeim. Við greiningu 

voru tekin fyrir 48 blöð hjá Vikudegi og 47 blöð hjá Akureyri Vikublaði. Hjá 

Akureyri Vikublaði var ákveðið að taka þar út viðtöl sem birt voru í aðdraganda 

kosninga þar sem oddvitar flokkanna á Akureyri voru allir saman í viðtölum að 

ræða stefnu sinna flokka fyrir kosningar, en um var að ræða tvö slík viðtöl. Þá var 

tíu blöðum sleppt hjá Akureyri Vikublaði vegna þess að engin opnuviðtöl voru til 

staðar í þeim blöðum. Því er heildarfjöldi þeirra blaða sem sleppt var í 

greiningunni 12 talsins. Heildarfjöldi blaða hjá Akureyri Vikublaði er þar af 

leiðindi 36, en 48 hjá Vikudegi. Þegar kynjahlutföllin voru skoðuð voru settir upp 

flokkarnir karl og kona, þegar aðilar í viðtali voru bæði kona og karl voru þau 

talin sem einn karl og ein kona. Í þremur tilvikum voru fleiri en einn aðili af sama 

kyni í viðtali og voru þá talin sem tveir karlar eða tvær konur. Eitt slíkt viðtal var 

hjá Akureyri Vikublaði og tvö hjá Vikudegi. 

Við greiningu á gögnunum var notast við Microsoft Excel 2010. Sett var upp skjal 

þar og gögnin handskráð inn í skjalið í því skyni að fá tölfræðilegar upplýsingar 

ásamt því að búa til myndir. Til að fá nánari upplýsingar um miðlana tvo var haft 
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samband við ritstjóra miðlanna og þeim sendur spurningalisti er varðaði 

upplýsingar um þeirra miðil. Báðir ritstjórar svöruðu og verður efni þeirra svara 

notað í kaflann um miðlana. Við greiningu á blöðunum nálgaðist höfundur 

Akureyri Vikublað á vefnum þar sem blaðið er aðgengilegt og var það sótt á 

fotspor.is. Vikudegi var svo flett á Amtsbókasafninu, en þau eintök sem ekki voru 

aðgengileg þar voru send höfundi í tölvupósti frá Vikudegi. Við skoðun á 

blöðunum var notað Microsoft Word 2010 og helstu upplýsingar um viðtölin 

skráð niður, efni þeirra og kynin skráð þar inn. 

Efnisflokkarnir sem ákveðið var að nota við greiningu eru; almennur borgari, 

félagsmál, íþróttir, listamenn, pólitík og stjórnunarstörf. Í flokkinn almennur 

borgari flokkast einstaklingar sem eru að segja frá persónulegri reynslu sinni,  inni 

í þeim flokki er fólk sem hefur lent í slysi eða er með sjúkdóm. Félagsmál eru þau 

mál sem tengjast samfélaginu á einhvern hátt og er þar um að ræða 

menningarlífið, félagasamtök, viðburði, skemmtanir og þess háttar. Inn í þennan  

flokk eru menntamál tekin. Í íþróttaflokknum eru viðtöl við íþróttamenn og 

vaxtarræktarfólk. Listamenn er það fólk sem tengist tónlist, leikhúsi, leiklist og 

myndlist á einhvern hátt. Pólitík eru svo viðtöl við stjórnmálamenn, einstaklinga í 

framboði, bæjarstjórn ásamt viðtölum við einstaklinga sem ræða pólitík almennt. 

Stjórnunarstörf eru síðan þau viðtöl sem eru við aðila í stjórnunarstöðum ýmissa 

fyrirtækja. Þar er átt við verkefnastjóra, framkvæmdastjóra og þess háttar. Við mat 

á því í hvaða flokk hvaða viðtal fór þarf að hafa í huga að um huglægt mat 

rannsakanda er að ræða. Sum viðtöl gátu flokkast í tvo flokka og átti þetta 

sérstaklega við um félagsmál, stjórnendur og almenna borgara. Ákveðið var að 

notast við flokkinn sem átti frekar við, heldur en að setja viðtölin í tvo flokka ef 

það gat átt við. 
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Kafli 4: Niðurstöður 

 

4.1 Akureyri Vikublað 

Akureyri Vikublað hóf útgáfu sína 11. ágúst árið 2011. Blaðið kemur út í 14.500 

eintökum og er blaðinu dreift frá Hvammstanga að Þórshöfn. Það kemur út á 

fimmtudögum en hægt er að nálgast blaðið á vefnum á miðvikudagskvöldum á 

vefsvæðinu akureyri.net. Á vefnum eru einnig birtar einstakar fréttir og viðtöl úr 

blaðinu. Sérstök ritstjórn annast vefinn og dælir út fréttum alla vikuna, fréttum  

sem ekki komast í pappírsútgáfu blaðsins. Efnislega fjallar blaðið um allt 

Norðurland. Eigandi blaðsins er Fótspor en um er að ræða fríblað sem er 

fjármagnað með auglýsingatekjum. Ritstjórnarstefna blaðsins er að vera gagnrýnið 

og sjálfstætt blað. Starfsmenn blaðsins eru fjórir til sex, fjórir karlar og tvær konur 

en hluti starfsmanna vinnur að fleiri blöðum í hverri viku. Ritstjóri blaðsins er 

Björn Þorláksson (Björn Þorláksson, munnleg heimild, 20. apríl 2015) og skrifar 

hann jafnframt meginþorra frétta og viðtala sem birtast í blaðinu. 

 

4.2 Vikudagur 

Vikudagur hóf útgáfu sína í desember 2007. Blaðið kemur út í 2.500 eintökum og 

kemur út á fimmtudögum. Blaðinu er dreift til áskrifenda á Eyjafjarðarsvæðinu og 

víðar en einnig er hægt að kaupa blaðið í lausasölu á Eyjafjarðarsvæðinu. Efni 

blaðsins er aðallega frá Eyjafjarðarsvæðinu. Blaðið er ekki aðgengilegt á vefnum 

en unnið er að því að selja það í netsölu. Aðaláherslan er á prentútgáfuna en 

vefsvæðið vikudagur.is er notað til þess að auglýsa blaðið. Blaðið er fjármagnað 

með áskriftar- og auglýsingasölu, miðillinn er í eigu Ásprents. Ritstjórnarstefna 
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blaðsins er að segja fréttir af svæðinu, hvort sem þær teljast neikvæðar eða 

jákvæðar og vera gagnrýnið á samfélagið. Mannlífsefni er einnig stór partur af 

blaðinu. Leitað er eftir áhugaverðu fólki í viðtöl sem hefur athyglisverðar sögur að 

segja. Tvö stöðugildi eru hjá blaðinu, annar starfsmaðurinn er ritstjóri og 

blaðamaður og síðan er starfsmaður í auglýsingasölu sem einnig sér um 

áskriftasölu. Ritstjóri blaðsins er Þröstur Ernir Viðarsson (Þröstur Ernir 

Viðarsson, munnleg heimild, 1. maí, 2015) og skrifar hann allar fréttir og viðtöl 

sem birtast í blaðinu. 

 

4.3 Viðmælendur eftir kyni 

 

Mynd 1: Kynjahlutfall viðmælenda beggja blaða 

 

Mynd 1 sýnir hlutfall karla og kvenna í opnuviðtölum hjá báðum miðlum á 

tímabilinu sem var til rannsóknar. Má sjá að það hallar frekar mikið á konur. 

Viðmælendur eru 62 karlar og 29 konur. Í þremur af þessum tilvikum eru tveir 
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aðilar af sama kyni saman í viðtali, í tveimur af þeim eru tveir karlar og í eitt 

skipti tvær konur. Eins og fyrr segir hafa fyrri rannsóknir sýnt fram á að 

niðurstöður kynjaskiptinga í fjölmiðlum séu almennt um 30/70 og á það þá jafnt 

við viðmælendur sem og fréttamenn (Sunna Stefánsdóttir, 2013). Því mátti búast 

við að þessi rannsókn myndi sýna fram á svipað hlutfall. Hlutfallið á báðum 

miðlum samanteknum er 68% karlar og 32% konur. 

 

Mynd 2: Kynjahlutfall viðmælenda hjá Vikudegi 

 

Mynd 2 sýnir viðmælendur eftir kyni hjá Vikudegi. Á þessu tímabili sem var til 

skoðunar voru 37 viðmælenda karlar og 15 voru konur. Hlutfallið er þar af 

leiðandi 71% karlar og 29% konur.  
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Mynd 3: Kynjahlutfall viðmælenda hjá Akureyri Vikublaði 

 

Mynd 3 sýnir kynjahlutfall viðmælenda hjá Akureyri Vikublaði. Þar er hlutfallið 

nokkuð jafnara en hjá Vikudegi. Viðmælendur eru 25 karlar og 14 konur. 

Niðurstöðurnar hjá Akureyri Vikublaði sýna fram á hlutfallið 64% karlar og 36% 

konur á meðal viðmælenda árið 2014. Hlutfallið þar nálgast því 65/35 

skiptinguna. 
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4.4 Kynjahlutfall eftir mánuðum 

 

Mynd 4: Kynjahlutfall eftir mánuðum hjá báðum blöðum 

 

Á mynd 4 má sjá hvernig skipting viðtalanna er eftir mánuðum. Þar kemur í ljós 

að það eru tveir mánuðir á tímabilinu sem kynjaskipting er jöfn hjá viðmælendum 

þegar teknir eru saman viðmælendur beggja blaðanna. Það er í janúar og mars. 

Aðra mánuði eru karlar sem viðmælendur í meirihluta. Konur eru aldrei í 

meirihluta viðmælenda þegar litið er til skiptinga eftir mánuðum. Ójöfnust er 

skiptingin í ágúst en þá eru konur einungis 12,5% viðmælenda. Í desember eru 

þær 25% og í október og febrúar eru konur 33% viðmælenda blaðanna.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Bæði blöð

Karlar Konur



31 
  

 

Mynd 5: Kynjahlutfall viðmælenda hjá Vikudegi eftir mánuðum 

 

Mynd 5 sýnir skiptingu viðmælenda milli mánaða hjá Vikudegi. Þar kemur í ljós 

að í einum mánuði ná konur hærra hlutfalli en karlar sem er í janúar en í þeim 

mánuði voru þrjú viðtöl við konur en tvö við karla. Hlutfallið er þess vegna 60% 

konur og 40% karlar. Aðra mánuði eru þær í minnihluta viðmælenda hjá 

Vikudegi. Verst er hlutfallið í desember þegar engin viðtöl eru við konur heldur 

aðeins við karla. Þar á eftir er október þegar þær eru 17% viðmælenda. 
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Mynd 6: Kynjahlutfall viðmælenda hjá Akureyri Vikublaði eftir mánuðum 

 

Mynd 6 sýnir kynjahlutfall viðmælenda eftir mánuðum hjá Akureyri Vikublaði. 

Skiptingin þar er mun betri eða jafnari en hjá Vikudegi. Í þremur mánuðum á 

rannsóknartímabilinu er jafnt rætt við konur á við karla. Það er í september, 

október og desember. Einnig ná konur að vera fleiri en karlar í mars þegar þær 

voru 67% viðmælenda. Engin viðtöl sem flokkast geta sem opnuviðtöl eru í 

blaðinu í apríl. Þó voru tvö viðtöl sem ekki eru tekin með í greiningunni vegna 

þess að þau voru kynning flokkanna á stefnuskrám sínum fyrir kosningar. Versta 

hlutfallið er í ágúst þar sem engin viðtöl eru við konur heldur einungis við karla. 

Næstversta hlutfallið er svo 25% sem kemur fyrir þrisvar á tímabilinu sem var til 

skoðunar eða í maí, júlí og nóvember. 
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4.5 Efnisflokkar blaðanna 

 

Mynd 7: Efnisflokkar eftir kyni viðmælenda hjá báðum blöðum 

 

Mynd 7 sýnir hlutfall efnisflokka eftir kyni viðmælenda. Á þessari mynd eru bæði 

blöðin með í greiningunni. Eini flokkurinn þar sem konur eru í meirihluta er sem 

almennir borgarar. Þetta er flokkur sem tengist ekki vinnu á nokkurn hátt og þess 

vegna kemur ekki á óvart að hlutfall sé jafnast í honum. Konur eru í minnihluta í 

stjórnunarstörfum hér á landi og ættu þar af leiðandi að geta verið til jafns við 

karla í öllum flokkum nema þeim flokki (Velferðarráðuneytið, 2013). Verst er 

hlutfallið í flokknum pólitík þar sem engar konur eru viðmælendur. Sem almennur 

borgari eru þær 51%, 18% í íþróttum, 33% í félagsmálum og 40% í 

stjórnunarstörfum.  
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Mynd 8: Efnisflokkar eftir kyni viðmælenda hjá Vikudegi 

 

Mynd 8 gefur yfirlit yfir flokkana hjá Vikudegi eftir kyni. Þar er ekki rætt við 

neinar konur í tveimur flokkum sem eru flokkarnir listamenn og pólitík. Konur 

eru í meirihluta í einum flokki en það er í flokknum stjórnunarstörf, það kemur á 

óvart þar sem konur eru í minnihluta stjórnunarstarfa hér á landi. Þar eru þær 75% 

viðmælenda. Í öðrum flokkum eru þær í minnihluta og eru 47% sem almennur 

borgari, 18% vegna íþrótta og 22% í félagsmálum.  
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Mynd 9: Efnisflokkar eftir kyni viðmælenda hjá Akureyri Vikublaði 

 

Á mynd 9 má sjá flokkana hjá Akureyri Vikublaði eftir kyni. Þar er aldrei rætt við 

konur í tengslum við pólitík. Þá eru engin viðtöl sem tengjast íþróttum, hvorki við 

konur né karla. Í félagsmálum er jöfn skipting milli kynja. Konur eru í meirihluta í 

flokknum almennur borgari, þar eru þær 60%. Í flokknum listamenn eru þær 29% 

viðmælenda og í stjórnunarstörfum eru þær 17%. 

 

4.6 Umræður um niðurstöður 

Hvaða mynd fjölmiðlar gefa upp af konum sendir mikilvæg skilaboð til 

viðtakenda um hver hlutverk kvenna eru. Fjölmiðlar eru meðal annars þeir sem 

birta okkur hlutverk kvenna í hverju samfélagi. Ef fjölmiðlar fjalla ekki um 

skoðanir kvenna sem dómara, stjórnmálamanna eða skoðanir þeirra kvenna sem 

eru í stjórnunarstöðum en birta aftur á móti alltaf umfjallanir um ofbeldi gegn 

konum þá kemur það ekki á óvart að almenningur geti ekki gert sér grein fyrir 
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stöðu kvenna í þjóðfélaginu, þar sem jafnræði ríkir ekki í þjóðfélaginu en þrátt 

fyrir það eru konur jafnhæfar og karlar til að gegna þessum störfum (Byerly og  

Ross, 2006). 

Konur eru um 40% fulltrúa bæði í sveitarstjórnum og á Alþingi. Í 

alþingiskosningunum árið 2009 náðu kjöri 36 karlar eða 57% og 27 konur eða 

43%, það er fjölgun um sjö konur frá kosningunum árið 2007. Þetta er hæsta 

hlutfall kvenna á Alþingi frá upphafi. Í kosningum 2013 fækkaði þeim þó örlítið 

og hlutfallið fór í 61,3% karlar og 39,7% konur (Velferðarráðuneytið, 2013). 

Fjölmiðlar nota oft þá afsökun að umfjöllun um stjórnmálakonur sé minni vegna 

þess að hlutfall þeirra er ekki jafnt á við karlana í stjórnmálum. Þetta á ekki lengur 

rétt á sér vegna þess að hlutfall þeirra er nánast jafnt. Ástæðan fyrir þessum 

kynjahalla í fjölmiðlum er að blaða- og fréttamenn eru gjarnir á að sækjast í 

viðmælendur sem eru svipaðir þeim sjálfum, þeir sem deila sömu skoðunum og 

þeir sjálfir og ólíklegt er að þeir velji að nota skoðun fólks sem þeir eru ekki 

sammála. Þar sem flestir blaða- og fréttamenn eru karlkyns er þar af leiðandi 

líklegra að viðmælendur séu karlkyns (Byerly og Ross, 2006). Vegna þess að 

engar konur eru ritstjórar blaðanna á Akureyri og meginþorri efnis blaðanna, bæði 

viðtöl og fréttaefni, er skrifað af karlmönnum og oftast af ritstjórunum getur það 

mögulega verið ástæðan fyrir þessum mikla kynjahalla. 

Það er ekki óalgengt hér á landi að karlar séu í hærri stöðum en konur, óháð 

menntun og aldri sem gerir það að verkum að menntun skilar körlum lengra en 

konum (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004). 

Vinnumarkaðurinn hér á landi er mjög kynjaskiptur og á það bæði við um hlutfall 

kynjanna í ólíkum starfsgreinum og einnig hvað varðar stjórnunarstöður. Ástæður 
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þess er að val á menntun er mjög kynbundið þrátt fyrir að konum hafi fjölgað 

mjög í námi og hefur það áhrif á starfsval þeirra. Konur eru í meirihluta þeirra 

sem leita sér menntunar (Velferðarráðuneytið, 2013). 

Um starfsstéttir þar sem annað kynið er í meirihluta eða 2/3 starfsfólks eða meira 

er oftast talað um karla- eða kvennastéttir. Það sem flokkast sem kvennastéttir eru 

skrifstofufólk og kennarar þar sem hlutfall kvenna er 87% en karlastéttir eru svo 

aftur á móti véla- og vélgæslufólk þar sem þeir eru 95% starfsmanna og sérhæft 

iðnaðarfólk þar sem þeir eru 87%. Kynjaskiptingin er nokkuð jafnari hjá 

sérfræðingum, sérmenntuðu starfsfólki og ósérhæfðu starfsfólki 

(Velferðarráðuneytið, 2013). 

Samkvæmt könnun á fjölda starfandi fólks eftir starfsstéttum og kyni eru konur í 

meirihluta starfsmanna sérfræðinga og sérmenntaðs starfsfólks eða 60% 

sérfræðinga og 55% sérmenntaðs starfsfólks. Konur eru svo í minnihluta 

stjórnenda og embættismanna eða 38%. Þær eru þó nokkuð jafnar konum í 

mörgum öðrum starfsgreinum tengdum stjórnarráðinu og í ráðuneytum 

(Velferðarráðuneytið, 2013). Það er ekki svo að konur vinni ekki þau störf sem 

krefjast upplýsinga í fjölmiðlum. Aðalástæða þess að sjaldnar er rætt við þær en 

karla er trúlega og öllu heldur staðalmyndir sem búið er að teikna upp af 

kynjunum. Fjölmiðlar eru þeir sem allra helst sjá um að koma fram með 

staðalmyndir af konum og körlum. Þar af leiðandi kemur ekki á óvart að 

niðurstöður þessarar rannsóknar sýna konur í minnihluta í stjórnunarflokknum, en 

það kemur samt á óvart að þær séu í meirihluta hjá Vikudegi vegna lágs hlutfalls 

þeirra í stjórnunarstöðum á landinu. 
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Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á það sama. Könnunin frá 1999 sýndi til að mynda 

að karlar voru 89% þeirra stjórnenda sem rætt var við (Nefnd um konur og 

fjölmiðla, 2001). Hlutfallið í þessari rannsókn sýnir nokkuð annað, en karlkyns 

stjórnendur voru 60% viðmælenda. 

Rannsóknartímabilið sem tekið var fyrir var eitt ár. Á þessu tímabili voru í gangi 

sveitarstjórnarkosningar. Það kemur því mjög á óvart að aldrei sé rætt við konur í 

flokknum pólitík og það í hvorugum staðarmiðlinum á Akureyri. Eins og áður 

segir voru þó tvö viðtöl tengd stjórnmálum við konur í Akureyri Vikublaði sem 

ekki voru tekin inn í rannsóknina. Það var vegna þess að umræðuefni viðtalanna 

var hver stefna hvers og eins flokks væri og í því sambandi rætt við oddvita allra 

flokkanna á einu og sömu opnunni en ekki sérstaklega við hvern og einn oddvita. 

Hefðu þessi viðtöl verið tekin með myndi þó enn halla á konur og hlutfallið væri 

25% en rannsakanda fannst að þessi viðtöl ættu ekki að vera með í rannsókninni 

þar sem ekki var um hefðbundin opnuviðtöl að ræða heldur spurningar um helstu 

stefnumál flokkanna sem buðu fram á Akureyri fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 

vorið 2014. Val viðmælenda réðst af því hverjir væru oddvitar flokkanna. 

Niðurstöður sýna að það hallar á konur í staðarblöðunum á Akureyri. Þessar 

niðurstöður eru í takt við fyrri rannsóknir sem staðfest hafa að hlutur karla meðal 

viðmælenda er meiri í fjölmiðlum hér á landi en hlutur kvenna. Eini flokkurinn 

þar sem konur ná meirihluta viðmælenda eru sem almennir borgarar en í þeim 

flokki eru viðmælendur gjarnan að greina frá persónulegri reynslu sinni. Dæmi 

um það er fólk sem hefur lent í slysi, flutningar fólks milli sveitarfélaga, áfall sem 

það hefur orðið fyrir og fleira persónulegt. Hlutfallið í flokknum almennur borgari 

er svipað og eldri rannsóknir sýna en í þeim flokki hafa konur oft verið 

viðmælendur til jafns við karla. Ástæða þess að þær ná meirihluta í þessum flokki 
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er að þar er um að ræða viðtöl um persónulega reynslu fólks sem tengist ekki 

starfi þess á neinn hátt og þess vegna er mun auðveldara að ná jafnri stöðu í 

þessum flokki heldur en í þeim sem snúa að starfsgreinum. Konur ná samt sem 

áður háu hlutfalli í viðtölum vegna stjórnunarstarfa sem þær sinna eða 40% og eru 

í meirihluta þeirra viðtala hjá Vikudegi. Engin viðtöl eru tengd íþróttum hjá 

Akureyri Vikublaði, hvorki við konur né karla. Hjá hvorugu blaðinu er rætt við 

konur um stjórnmál, þar sem þær ættu þó að geta skorað tiltölulega hátt, því á 

landsvísu eru konur um 40% stjórnmálamanna. Vikudagur ræðir þá aldrei við 

konu í listamannaflokknum. Það sem kemur samt á óvart er að Akureyri Vikublað 

er með hærra hlutfall kvenviðmælenda en Vikudagur. Akureyri Vikublað er með 

64% karla á meðan Vikudagur er með 71%. Akureyri Vikublað er því ekki langt 

frá því að nálgast 60/40 skiptinguna á meðan Vikudagur er nær hefðbundinni 

70/30 skiptingu sem lengi hefur loðað við sem hlutfall karla og kvenna í 

fjölmiðlum. 

Vonast var eftir því með þessari rannsókn að hlutfall kvenna væri orðið betra en í 

fyrri rannsóknum, en því miður er svo ekki. Erfitt getur verið að ná því hlutfalli 

þegar konur eru ekki jafnar í ráðandi störfum í samfélaginu. Þá er mikilvægt að 

ræða ekki eingöngu við þá sem gegna stjórnunarstörfum heldur vekja frekar 

athygli á fjölbreyttari samfélagsmynd. 
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Kafli 5: Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að í staðbundnum miðlum á Akureyri hallar 

á konur sem viðmælendur. Hlutfallið er nálægt 70/30 skiptingunni, þó kemur 

Akureyri Vikublað nokkuð betur út en skiptingin í því blaði nær 64/36. 70/30 

hlutfallið er eitthvað sem erfitt hefur reynst fjölmiðlum að breyta eins og rakið er 

hér á undan.  

Þegar fyrstu rannsóknir á hlut kvenna í fjölmiðlum voru gerðar var hlutfall kvenna 

rétt í kringum 8% af viðmælendum, en nýlegri rannsóknir hafa leitt í ljós að þróun 

hefur verið í þeim málum síðan. Þrátt fyrir þessa þróun hafa allar rannsóknir 

síðustu ára sýnt fram á að það virðist erfitt að breyta 70/30 hlutfallinu. Í byrjun 

héldu sumir því fram að það hafi verið vegna þess hve erfitt var að fá konur í 

viðtöl en það virðist ekki vera vandamálið. Vandamálið felst hugsanlega frekar í 

því að á meðan ójafnrétti er í samfélaginu, þá mun það birtast okkur í 

viðfangsefnum miðlanna. Því eins og áður kemur fram birta fjölmiðlar okkur 

mynd af raunveruleikanum og ef það ríkir ójafnrétti þá mun það líka sjást í 

fjölmiðlum. Þrátt fyrir það þá ýkja fjölmiðlar muninn með vali sínu á 

viðmælendum og þeir viðhalda einnig ójafnræði með vali sínu og fara gjarnan 

auðveldu leiðina í þeim efnum. Vegna þess að efni blaðanna sem er til rannsóknar 

er alla jafna skrifað af karlmönnum er líklegra að þeir velji viðmælendur sem eru 

einnig karlar, ef einhver hluti viðtala hefði verið skrifaður af konum þá mætti 

búast við að hlutfallið yrði ívið jafnara (Byerly og Ross, 2006). Þessi 

kynjaskekkja er eitthvað sem nauðsynlegt er að bæta úr. 

Það er þó ekki hægt að alhæfa af þessu úrtaki að sama sé um að ræða í öðrum 

staðbundnum miðlum á Íslandi, en miðað við að flestar aðrar rannsóknir sýna 
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fram á að svo sé er það ekki ólíklegt. Spennandi hefði verið að gera könnun á 

öllum staðarmiðlum á Íslandi og taka fyrir öll opnuviðtöl, en vegna viðfangsefnis 

þessarar rannsóknar var það ekki mögulegt. Þá er einnig bara um eitt ár að ræða 

og niðurstöður gætu verið mismunandi ef tekið væri stærra úrtak.  
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