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Útdráttur 

 

Tilgangur þessa verkefnis er að reyna varpa ljósi á stöðu kvenna í íslensku útvarpi og komast 

að því hvers vegna konur eru töluvert færri en karlar bæði sem starfsmenn í dagskrárgerð 

og/eða sem viðmælendur í fjölmiðlinum. 

Þrjár mismunandi aðferðir voru notaðar til að kanna kynjahlutfallið í útvarpi á Íslandi. Fyrst 

greindi höfundur kynjahlutföll í útsendingu helstu útvarpsstöðva á Íslandi á ákveðnu 

tímabili; Rásar 1, Rásar 2, Bylgjunnar, FM957, K100 og X977.  

Því næst voru tekin viðtöl við dagskrárstjóra tveggja helstu útvarpsmiðla á Íslandi, 

Bylgjunnar og Rásar 2, til að fá þeirra álit á þeirri niðurstöðu sem rannsóknin leiddi í ljós. 

Fyrra viðtalið var tekið við Ívar Guðmundsson dagskrárstjóra Bylgjunnar og það síðara við 

Frank Hall dagskrárstjóra Rásar 2.  

Að lokum fengust fjórar núverandi og fyrrverandi útvarpskonur til að svara spurningalista á 

tölvutæku formi sem innihélt opnar spurningar m.a. um upplifun þeirra á að starfa við útvarp 

sem og mögulega ástæður þess að konur starfa síður og heyrast minna í útvarpi en karlar. 

Helstu niðurstöður verkefnisins eru á þá leið að breyta þurfi verklagi við ráðningar inn á 

útvarpsmiðla. Einnig þurfi að fjölga konum í útvarpi svo mýtan um að “kvennraddir hjómar 

verr en karlaraddir” deyji út og vaninn verði sá að eðlilegt teljist að kvennraddir heyrist jafnt 

á við karla í útvarpi. Að lokum þurfa konur að vera óhræddar við að koma sér á framfæri og 

vera öruggari á að gefa kost á sér í viðtöl. 

 

Abstract 

 

The aim of this project is to shed a light on the situation of women in the Icelandic Radio 

and find out why women are considerably fewer than men both as employees and/or as an 

interviewee. 

Three different methods were used to examine the gender ratio in radio in Iceland. First the 

author analysed the gender ratios in the main radio stations in Iceland during a certain period 

of time; Rás 1, Rás 2, Bylgjan, FM957, K100 and X977. Then interviews were conducted 

with directors of two main radio stations in Iceland, Bylgjan and Rás 2 to get their opinion 

on the outcome of what the study revealed. The previous interview was taken with Ívar 

Guðmundsson a director of Bylgjan and the latter interview was with Frank Hall director of 

Rás 2. Then four current and former working women in radio were asked to answer a 

questionnaire of open questions via email, including questions about their experience on 

working in radio and about the reasons why women are fewer in this area of work and why 

women are less heard off on the radio than men. 

The main results of the project are that adjustments need to be done while hiring new 

employees in radio broadcasting. Also it needs to increase the number of women in radio so 

that the myth that “female voices sounds worse than male voices” will vanish. Finally, 

women need to be unafraid to promote themselves in the media and be more confident being 

interviewed. 
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Inngangur 

Fjölmiðlar gegna stóru hlutverki í lýðræðissamfélögum líkt og Íslandi. Hlutverk þeirra er 

ekki einungis að afla upplýsinga, vinna úr þeim og dreifa til almennings heldur ber þeim 

skylda að endurspegla veruleika samfélagsins. Í fjölmiðlum er mikilvægt að allar raddir 

þjóðfélagsins fái hljómbyr og tækifæri til tjáningar. Á Íslandi hefur lengi hallað verulega á 

hlut kvenna í fjölmiðlum og þá einna helst í útvarpi. 

Jafnréttisbaráttan á Íslandi hefur verið snörp undanfarna áratugi, sigrar hafa unnist víða og 

þróunin í átt til aukins jöfnuðar hröð. Konur hafa haslað sér völl á hinum ýmsu sviðum 

atvinnulífsins hvar karlar voru áður allsráðandi. Þessi þróun hefur einnig átt sér stað á 

íslenskum fjölmiðlum almennt, þó mismikið ef einstakar greinar fjölmiðlunar eru skoðaðar.  

Ef litið er yfir flóru íslenskra fjölmiða og kynjahlutföllin skoðuð, þá leiðir af sjálfu sér hve 

kynjahallinn, konum í óhag, er augljós, sérstaklega á öldum ljósvakans. Það er í raun nóg að 

leggja lauslega við hlustir til að heyra að hlutfall kvenna, sem starfsmenn í dagskrárgerð eða 

sem viðmælendur/álitsgjafar er mun minna en hlutfall karla og þá aðalega í útvarpi.  

Í þessari ritgerð verður reynt að varpa ljósi á hver staða kvenna í íslensku útvarpi er í dag. 

Í upphafi er greint frá hugtakinu fjölmiðill og hlutverki þess. Fjallað verður um konur í 

fjölmiðlum sem og í útvarpi og almennt í atvinnulífinu. Farið er einnig yfir sögu útvarps á 

Íslandi. Greint er frá störfum Margrétar Indriðadóttur, brautryðjanda íslenskra kvenna í 

útvarpi og einnig er gerð skil á upplifun Kára Jónassonar sem starfaði með Margréti og tók 

síðar við af henni sem fréttatjóri útvarps. 

Til að varpa betur ljósi á umfjöllunarefni ritgerðarinnar voru tekin viðtöl við tvo 

dagskrárstjóra helstu útvarpsmiðla á Íslandi, annarsvegar Ívar Guðmundsson dagskrárstjóra 

Bylgjunnar og hinsvegar Frank Hall dagskrárstjóra Rásar 2. Í viðtölunum var m.a. reynt að 

fá skýringar á því hvers vegna svo fáar konur starfa við útvarp og hvað sé til bragðs að taka 

til að leiðrétta stöðuna. Að auki voru fengnar fjórar konur, allar með töluverða reynslu úr 

útvarpi, til að svara spurningalista með opnum spurningum sendann í gegnum tölvupóst. 

Meginatriði spurninganna var að fá svör við því hvernig konur upplifa sig í starfi 

dagskrárgerðamanns, hvort þær teldu að hlutverk þeirra væri með einhverju sniði 

frábrugðnara en hlutverk karla og þá voru þær einnig spurðar hvernig þær teldu að hægt væri 

að fjölga konum í þessu starfi. 
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Að auki verður greint frá kortlagningu á hlutfalli dagskrárgerðarmanna, kvenna og karla, á 

helstu útvarpsstöðvum á Íslandi í útsendingum sem höfundur gerði vikuna 16-22 febrúar 

2015. 

Greinilegur munur er á hlutfalli kvenna og karla þegar litið er til ríkisreknu miðlana 

annarsvegar og einkareknu miðlana hinsvegar. Það er áhugavert að komast að því hvað 

veldur svo skökkum kynjahlutföllum í útvarpi og hvað sé til ráða að bæta stöðuna.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

 

2.1 Hvað er fjölmiðill? 

Í lögum um fjölmiðla er fjölmiðill skilgreindur sem „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). 

En að ætla útskýra hugtakið fjölmiðill í því nútímasamfélagi sem við búum í dag gæti reynst 

aðeins erfiðara en skilgreiningin hér að ofan felur í sér. Vegna þess hversu stafrænt umhverfi 

okkar er í dag, þarf að taka tillit til hinna nýju miðla sem sprottið hafa upp í kjölfar þessarar 

stafrænu byltingar. Ekki er nóg að útskýra fjölmiðla einungis í því formi sem við erum vön, 

sjónvarp, útvarp og dagblöð. Með tilkomu Internetsins hafa nýjir og áhugaverðir miðlar litið 

dagsins ljós. Samkvæmt skýrslu nefndar menntamálaráðherra sem kom út í apríl 2005 er 

fjölmiðli lýst sem „ [...] stofnun eða fyrirtæki, lögaðili, sem safnar, metur og setur reglulega 

fram upplýsingar í því skyni að dreifa þeim reglulega til umtalsverðs fjölda fólks á tilteknu 

svæði” (Nefnd um íslenska fjölmiðla, 2005: bls 9). Þessi skilgreining er þó ansi víð. Velta 

má fyrir sér nokkrum atriðum í skilgreiningunni. T.d. hversu mikið er reglulega? Þ.e.a.s. 

hversu oft þarf fjölmiðill að vinna og dreifa efni til neytenda svo að fjölmiðillinn falli undir 

skilgreininguna að dreifa efni reglulega?. Einnig má velta því fyrir sér hversu mikill fjöldi 

fellur undir skilgreininguna “umtalsverður fjöldi fólks”? Þó svo sjónvarpsútsendingar séu 

sýnilegar flest öllum landsmönnum og að ókeypis dagblöðum sé dreift inná flest öll heimili 

og vinnustaði, þá er ekki þar með sagt að hver og einn fyllist áhuga á efninu og kynni sér 

það. Vegna tilkomu Internetsins er auðveldara fyrir neytandann að velja sér fjölmiðil og 

efnistök sem falla að áhugasviði hans. Því getur einstakur fjölmiðill haft tiltölulega fáa en 

trygga fylgjendur. Þess vegna getur reynst erfitt að skilgreina hversu mikill fjöldi gæti 

flokkast undir ofangreint hugtak. Eitt er þó víst að fjölmiðlar, hverju nafni sem þeir nefnast 

eru og munu verða mikilvægt tæki til upplýsingaöflunar, úrvinnslu á þeim upplýsingum og 

síðan útdeilingu á þeim til almennings. Fjölmiðlar eru límið í samfélaginu, þeir fylla í gapið 

á milli upplýsingagjafar stjórnkerfis og almennings og tengja saman upplýsingar sem gefa 

einstaklingnum skarpari sýn á samfélagið hverju sinni. 
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2.2 Hlutverk fjölmiðla 

Í skýrslu nefndar um fjölmiðla segir; „Fjölmiðlar eru sennilega mikilvægasta upplýsingalind 

almennings í lýðræðissamfélögum samtímans“ (Nefnd um íslenska fjölmiðla, 2005).  

Fjölmiðlar eru einskonar spegill sem við getum horft í til að skilgreina okkur, samfélagið 

okkar og heimsmyndina alla í kringum okkur. Þær upplýsingar sem við fáum frá fjölmiðlum 

hjálpar okkur að skynja veruleika okkar, þess vegna er mikilvægt að fjölmiðlar endurspegli 

samfélagið okkar. 

Í 26. gr. Fjölmiðlalaga kemur fram;  

“Fjölmiðlaveita skal í starfi sínu halda í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur 

og standa vörð um tjáningarfrelsi. Hún skal virða mannréttindi og jafnrétti auk 

þess að hafa í huga friðhelgi einkalífs. Fjölmiðlaveita skal gæta þess að uppfylla 

kröfur um hlutlægni og nákvæmni í umfjöllun sinni um fréttir og fréttatengt efni 

og gæta þess að mismunandi sjónarmið komi fram, jafnt karla sem kvenna. 

Fjölmiðlaveitu sem hefur þá yfirlýstu stefnu að beita sér fyrir tilteknum málstað 

skal vera óskylt að miðla efni sem gengur í berhögg við stefnu miðilsins.” (Lög 

um fjölmiðla nr.38/2011) 

 

Fjölmiðlar hafa oft verið kallaðir fjórða valdið vegna þess að hlutverk þeirra er að veita 

framkvæmdavaldi, löggjafarvaldi og dómsvaldi, hinu þrískipta opinbera valdi, aðhald.  Í því 

lýðræðisþjóðfélagi sem við búum í í dag hafa fjölmiðlar stóru hlutverki að gegna, þeir hafa 

það hlutverk að fylgjast ýtarlega með framgangi mála á Alþingi og fylgjast með starfi 

lögreglu og dómsvalds (Nefnd um íslenska fjölmiðla, 2005). Ef fjölmiðlar komast að þeirri 

niðurstöðu að stjórnkerfið er ekki að virka sem skyldi þá er það þeirra skylda að upplýsa og 

fræða almenning um stöðu mála. Fjölmiðlar móta heimsmynd okkar og eru því gríðarlegt afl 

í samfélaginu, því er afar mikilvægt að unnið sé af fagmennsku og að fjölmiðillinn fái að 

starfa við ritsjórnarlegt frelsi þannig að eigendur og hagsmunaaðilar hafi sem minnst áhrif á 

fréttamat og umfjöllunarefni hans (Nefnd um íslenska fjölmiðla, 2005).  

Blaðamaðurinn Edward R. Murrow fjallaði um fjölmiðla í ávarpi sínu til útvarps- og 

sjónvarpsfólks árið 1958 og lýsti sjónvarps- og útvarps tækjum á þessa leið: "Þetta tæki getur 

kennt. Það getur upplýst og jafnvel veitt innblástur. En það getur aðeins gert það ef 

mannfólkið einsetur sér að nota það í þeim tilgangi. Annars er það bara ljós og vírar í 

kassa." (Radio television digital news association [RTDNA], e.d.) 
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2.3 Konur og fjölmiðlar 

Frá upphafi fjölmiðlunnar hefur hallað verulega á hlut kvenna í íslenskum fjölmiðlum. Gildir 

þá einu  hvort um er að ræða konur sem starfskrafta í fjölmiðlun, sem viðmælendur fjölmiða 

eða sem umfjöllunarefni þeirra. 

Í grein Hildar Jónsdóttur (1990) í blaðinu Veru segir hún frá niðurstöðum skýrslu dr. 

Sigrúnar Stefánsdóttr frá árinu 1986. Þar kom fram að á árunum 1966 – 1986 voru karlmenn 

viðmælendur í 91,6% tilvika í fréttatíma Ríkissjónvarpsins og konur í aðeins 8,4% tilvika. Á 

fyrstu fimm árum fréttastofunnar voru engar konur teknar til viðtals. Uppúr 1971 fór konum 

að fjölga í sjónvarpi og árið 1986 voru konur orðnar 13% viðmælenda. Tveimur árum síðar, í 

janúar og desember 1988, stóð Jafnréttisráð að könnunum sem fjallaði um hlut kvenna í 

sjónvarpsfréttum. Þær kannanir leiddu í ljós stöðnun frá því 1986 því hlutfall kvenna var 

óbreytt, konur voru einungis 13% viðmælenda (Hildur Jónsdóttir, 1990, bls. 21).  

Árið 1995 var samþykktur sérstakur kafli um konur og fjölmiðla í Framkvæmdaáætlun 

Sameinuðu þjóðanna um málefni kvenna. Í kaflanum er fjallað um mikilvægi þess að 

þátttaka kynjanna sé jöfn á fjölmiðlamarkaði, að sjónarmiða beggja kynja sé gætt og að 

raunhæf mynd af konum sé dregin upp í fjölmiðlum. Í framhaldi af þessari ákvarðanatöku 

var sett á laggirnar sólarhrings fjölmiðlavöktun, einn dag á fimm ára fresti á vegum 

samtakanna Global Media Monotoring project (GMMP) sem hafði það að markmiði að 

mæla hlut kvenna í fjölmiðlum. (Eygló Árnadóttir, Valgerður Anna Jóhannsdóttir, Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010). Fyrsta vöktunin fór fram árið 1995 og þá tóku alls 71 lönd þátt. Í ljós 

kom að engu skipti hvort horft var til einstaka miðla, landsvæða eða hlutverka kvenna í 

fjölmiðlum þá var hlutfall karla alltaf hærra. Sýnileiki kvenna í fréttum var 

undantekningalaust í lágmarki (Gallagher, 2010). Ísland tók fyrst þátt í þessu verkefni að 

fullu árið 2009 og þá voru þjóðirnar orðnar 108 talsins (Eygló Árnadóttir o.fl., 2010). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sem snéri að Íslandi voru þær að fyrst og fremst eru það karlar 

sem eru í fréttum, hvort sem um ræðir sem viðmælendur eða fréttaritarar í útvarpi. Fjöldi 

kvenna sem býr til fréttir og flytur þær voru 27% á móti 73% karla. Hlutfallsprósenta 

kvenkyns viðmælenda var ívið lægri, 23% kvenna á móti 77% karla (Gallagher, 2010). Þegar 

skoðaðir eru nánar þeir fréttaflokkar sem hlut eiga að máli, þá spanna kvenkyns 

viðmælendur 15-38%  frétta. Þriðjungur frétta sem konur fjalla um eru um efnahagsmál, 

kynin standa jöfn að borði í fréttum tengdum félagsmálum og afbrotum en konur lúta 
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hinsvegar lægra haldi í fréttum er varða stjórnmál, vísindi, heilsu og fréttir tengdum 

íþróttum, listum, fjölmiðlum og frægu fólki (Eygló Árnadóttir o.fl., 2010). 

Vöxtur í aukinni ásýnd og þátttöku kvenna í fjölmiðlum hefur því verið ansi hægur í gegnum 

árin eða frá því að vera 13% viðmælenda árið 1986 (Hildur Jónsdóttir, 1990) í 23% árið 

2014 (Gallagher, 2010), sem gerir 10% vöxt á 24 árum. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður 

Félags kvenna í atvinnulífinu, sagði í pistli sínum í Fréttablaðinu 18. desember 2013 að 

niðurstöður kannanna sem félagið stóð fyrir þar sem greining var gerð á viðmælendum á 

ljósvakamiðlum hafi verið sláandi. Konur væru enn þann dag í dag einn þriðji af 

viðmælendum (Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, 2013). Svo virðist sem svokallaða 30/70 reglan 

haldi sér þrátt fyrir sífellt aukna umfjöllum um nauðsyn þess að bæta stöðu kvenna í 

fjölmiðlum. Þegar teknar eru saman allar tölur allra þeirra 108 þjóða sem tóku þátt í GMMP 

2010 rannsókninni var hlutfallið á kvennkyns viðmælendum í fréttum 24% á móti 76% karla 

(Gallagher, 2010). 

Í mars 2008 tóku í gildi sérstök lög sem einvörðungu fjalla um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla í atvinnulífinu en í lögunum segir:  

“atvinnurekendur og stéttarfélög skulu vinna markvisst að því að jafna stöðu 

kynjanna á vinnumarkaði. Atvinnurekendur skulu sérstaklega vinna að því að 

jafna stöðu kynjanna innan fyrirtækis síns eða stofnunar og stuðla að því að störf 

flokkist ekki í sérstök kvenna- og karlastörf. Sérstök áhersla skal lögð á að jafna 

hlut kynjanna í stjórnunar- og áhrifastöðum.” (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla nr.10/2008) 

Í fjölmiðlalögum er ekki sérstaklega kveðið á um að fjölmiðlaveita skuli markvisst hafa jafna 

stöðu kynja en í lögunum kemur fram að hún skal „gæta þess […] að mismunandi sjónarmið 

komi fram, jafnt karla sem kvenna“ (Lög um fjölmiðla nr.38/2011). Þrátt fyrir þessi tvö 

skýru lagalegu hugtök virðast Íslendingar vera á rangri leið til jöfnunar kynjahlutfalla á 

íslenskum fjölmiðlamarkaði. Í skýrslu nefndar um konur og fjölmiðla kemur í ljós sú 

niðurstaða að konur sem vinna við fjölmiðlun eru síður í stjórnunarstöðum innan þess 

fyrirtækis sem þær starfa í og þ.a.l. hafa þær minni áhrif en karlar á vinnustað sínum og eru 

sjaldnar kallaðar í viðtöl vegna starfsins og/eða vegna þekkingar sinnar. Vegna þessa 

endurspegla fjölmiðlar ekki veruleika kvenna, hann þykir ekki nægjanlega fréttnæmur ef 

horft er til fjölda þeirra frétta er varða karlmenn og viðtala sem tekin eru af körlum að ræða 

við aðra karla. Að auki komst nefndin að þeirri niðurstöðu að fjölmiðlar halda á lofti þeirri 
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kynjaskekkju sem við erum vön að sjá í fjölmiðlum og viðhalda staðlaðri kynímynd með því 

að fjalla um konur í öðruvísi umhverfi en ef um karla væri að ræða (Nefnd um konur og 

fjölmiðla, 2001). 

Af hverju hallar svona á hlut kvenna í fjölmiðlum? Má leiða líkum að því að verklag kvenna 

henti ekki inn í fjölmiðla? Rætt var við Kára Jónasson, fyrrum fréttastjóra útvarps um hans 

upplifun að vinna með konum í útvarpi. Kári telur það ekkert öðruvísi að vinna undir eða 

með konum því allir sannir fréttamenn hafa bara eitt markmið og það er að ná í fréttina, vera 

fyrstur með hana og matreiða hana á skiljanlegan og sanngjarnan hátt og gæta þess að öll 

sjónarmið komi fram. 

Kári telur það ekki vera svo að konur sjái hluti í öðru ljósi en karlar og vinni sína vinnu 

meira frá hjartanu heldur en höfðinu, mikilvægt sé að tala um lífsviðhorf þessa fólks. Það er 

það sem fyrst og fremst mótar fjölmiðlahugsun þess, konur geta verið harðar og karlar 

mjúkir. Áherslur manna mótast af svo mörgu frá degi til dags og því verður fréttamatið 

síbreytilegt. Að mörgu þarf að huga við gerð frétta og ýmsum spurningum er nauðsynlegt að 

svara: eru þau ein með fréttina, er þetta eitthvað sem allir aðrir miðlar vera með í kvöld eða á 

morgunn, er þetta eitthvað sem vekur áhuga og athygli o.s.fr.v.? Það sé fyrst og fremst það 

sem mótar stefnuna og það hverju sé unnið úr hverju sinni, ekki hvort það sé karl eða kona 

sem er vaktstjóri og ekki hvort efnið sé mjúkt eða hart. 

Kári segir að hlutfall karla og kvenna eigi að vera sem jafnast, ekki bara í útvarpi heldur 

einnig á öllum sviðum þjóðlífsins. Í þá daga þegar hann starfaði við fjölmiðla hafi 30/70 

reglan verið áberandi, konur 30% og karlar 70% starfsmanna. Þegar fjallað eru um jafnan 

hlut kvenna og karla á vinnustöðum sé mikilvægt að hafa í huga að fólk hefur misjafna 

lífsýn. Uppruni fólks getur skipt máli, t.d. hvort einstaklingurinn sé úr borg eða sveit. Þeir 

sem uppaldir eru í sveit eða í sjávarþorpi og svo hinsvegar þeir sem hafa alið allan sinn aldur 

í miðbæ Reykjavíkur. Þetta fólk hefur misjafna sýn a lífið, og mismunurinn á lífsýn þess er 

jafnvel miklu meiri en munurinn á milli karla og kvenna. 

 

2.4 Útvarp á Íslandi og saga þess 

Útvarp er heldur einfaldur miðill, í dag hægt er að reka útvarp með tiltölulega litlum 

tilkostnaði en mikilvægt er að vera búinn útsendinga- og móttökutækjum. Ef því er að skipta 

væri hægt að setja í loftið útvarpsstöð beint úr stofunni heima hjá sér. Útvarp er þeim 

eiginleikum gætt að vera býsna sveiganlegur miðill, þ.e.a.s.  hægt er að koma með innslög á 
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auðveldan og skjótann hátt í loftið án kerfisbundins undirbúnings eins og til dæmis tíðkast í 

sjónvarpi. Skipulag í útvarpi er hreyfanlegra en á öðrum miðlum því auðveldara er að hliðra 

til dagskránni. Kostur útvarpsins er einnig sá að hlustandinn neyðist ekki til þess að vera á 

einum og sama staðnum á meðan útsendingu stendur með augu og eyru á útvarpstækinu. 

Eina krafan til hlustandans er að hann sýni athygli og hlusti.  

Saga útvarps á Íslandi er ekki löng. Árið 1928 var lagt fram frumvarp á Alþingi er varðaði 

lagaheimild til handa ríkisstjórninni til ríkisrekstrar á víðvarpi eins það var þá kallað. 

Ríkisútvarpið hóf síðan útsendingar þann 20. desember 1930. Fyrstu ár útvarpsins var 

einungis sent út á einni rás og þá aðeins í nokkra klukkutíma í senn að kvöldi til. 

Ríkisútvarpið þarf að fara eftir ákveðnum útvarpsreglum svo sem að rækta íslenska tungu og 

sögu Íslands. Skipað var í ráð sem starfaði eingöngu við það að búa til vikulega dagskrá fyrir 

víðvarpið. Það er athyglivert í ljósi þess að mörg ár áttu eftir að líða uns kvennmaður stýrði 

efni í útvarpi, að hlutverk ráðsins var að „bera ábyrgð á málfrelsi víðvarpsins þannig, að 

sem flestar stefnur og hugsjónir, sem uppi eru, fái þar aðgang, en stilla svo í hóf, að engri 

einstrakri sé gert hærra undir höfði en öðrum." (Gunnar Stefánsson, 1997, bls. 43). Fyrsta 

konan sem starfaði sem þula hjá Ríkisútvarpinu var Sigrún Ögmundsdóttir, þá einungis 18 

ára gömul, en hún hóf störf árið 1930 allt frá byrjun útsendinga Ríkisútvarpsins. Sem þula 

átti hún að kynna dagskrárliði, lesa fréttir o.s.frv. (Gunnar Stefánsson, 1997). Helgi Hjörvar 

skrifar kveðjugrein til Sigrúnar þegar hún lét af störfum sínum árið 1937 og færir henni 

nafnbótina prinsessa fólksins. Í bréfinu segir hann meðal annars „Sigrún hefir um leið 

einhvern hreinasta og fegursta málróm, sem til er. [...] hefir hún komið til fólksins eins og 

hið góða barn, ungmeyjan glöð og hýr og hjarthrein, ómótstæðileg vegna æsku sinnar og 

hreinskilni [...] og þó er hún skapmikil kona og alvörugefin .“ (Gunnar Stefánsson, 1997, bls. 

120).  

Útvarpið varð mjög fljótt vinsæll miðill. Í byrjun voru 449 skráðir notendur en þeim fór ört 

fjölgandi. Við árslok 1931 voru notendur orðnir 3880, ári síðar 5360 og árið þar á eftir 8182. 

Fyrst um sinn var dagskráin heldur þunglamaleg, sagðar voru fréttir og veðurfregnir, 

tungumálakennsla var á sunnudagsmorgnum og ýmisskonar fræðsluerindi voru flutt um 

sögu, náttúrufræði, heilbrigðis- og landbúnaðarmál (Gunnar Stefánsson, 1997). 

Ráðningarmál Útvarpsins voru með talsvert öðru sniði en við þekkjum í dag. Fram yfir 1970 

voru fréttamenn ráðherraskipaðir. Síðar var það Útvarpsráð sem greiddi lengi vel atkvæði 

um þá sem sóttu um fastar stöður og útvarpsstjóri réð að lokum endanlega í stöðuna, 

einungis var leitað álits fréttastjóra og stundum og stundum ekki var farið eftir því, 

http://is.wikipedia.org/wiki/20._desember
http://is.wikipedia.org/wiki/1930
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fréttastjórar höfðu lítið um það að segja hvaða starfsmenn þeir vildu hafa í sinni þjónustu. 

Pólitíkin réð miklu (Kári Jónasson, munnleg heimild, 2015). 

Með tíð og tíma og aukinni tækni hljóp meira líf í stöðina og urðu þættir á borð við 

Spurningaþátt Svavars Gests, Óskalög sjúklinga og Lög unga fólksins vinsæl. Frá stofnun 

Ríkisútvarpsins (RÚV) árið 1930 og fram til ársins 1985 var RÚV með einkaleyfi á 

útvarpsmarkaði (Birgir Guðmundsson, munnleg heimild, 2012). Fram að því, hafði umræða 

um það hvort ekki væri kominn timi til að ríkisvaldið léti af einokun sinni á rekstri 

ljósvakamiðla, geysað í samfélaginu um nokkurt skeið. Stundum varð þessi umræða svo 

hávær að hún rataði inn í sali Alþingis. Sér í lagi umræðan er varðaði frjálsan útvarpsrekstur. 

Árið 1979 voru stofnuð samtök um frjálsan útvarpsrekstur, SFU (Einar Kárason, 2005). 

Smátt og smátt tókst að mjaka málinu svo áfram að árangur var í sjónmáli. Síðla árs 1982 

mátti því lesa á forsíðu Tímans frétt þess efnis að Útvarpsnefnd Alþingis hefði lokið vinnu 

við drög að frumvarpi er varðaði afnám einkaréttar ríkisútvarpsins („Einkaréttur 

Ríkisútvarpsins“, 1982). En ekki varð sopið kálið þó í ausuna væri komið. Heitar umræður 

sköpuðust í hvert skipti sem frumvarpið var tekið fyrir í þingsölum, deilt var t.a.m. um 

afskipti sveitastjórna af útvarpsrekstri en talið var að slíkt myndi ýta undir flokksdrætti og 

spillingu. Einnig greindi mönnum á um það hvort leyfa ætti nýju stöðvunum að reka sig fyrir 

auglýsingafé eða hvort setja ætti að setja þak á fjölda frjálsra stöðva á Íslandi. Það var svo 

loks þann 13.júní 1985 sem ný útvarpslög voru samþykkt á Alþingi, með minnihluta 

greiddra atkvæða. Einungis 29 af 60 þingmönnum studdu málið en vegna þess hve margir 

stjórnarþingmenn sátu hjá og vegna stuðnings Bandalags jafnaðarmanna sem þá var í 

stjórnarandstöðu, varð einokunin á fjölmiðlamarkaðnum loks rofin. (Einar Kárason, 2005). 

Í kjölfar lagabreytinganna jókst frelsi í rekstri útvarpsstöðva til muna og hefur því þróunin í 

útvarpi á Íslandi verið mikil og hröð hin síðustu ár. Af þessum ástæðum jókst framboð 

útvarpsstöðva sem margar hverjar reyndu að höfða til ólíkra aldurshópa, sumar langlífari en 

aðrar. Óhætt er því að fullyrða að nú til dags hlusta ekki allir landsmenn á sama efnið líkt og 

tíðkaðist þegar Ríkisútvarpið var einvörðungu með útvarpsleyfi á Íslandi á árunum 1930-

1986. 

Óvíst er að segja hversu mikill fjöldi útvarpsstöðva eru starfræktar í dag á Íslandi. 

Ríkisútvarpið rekur þrjár stöðvar: Rás 1, Rás 2 og Rondó, en sú síðarnefnda er aðeins send út 

stafrænt á vefsíðu Ríkisútvarpsins. Fjölmiðlasamsteypan 365 miðlar rekur 6 stöðvar: 

Bylgjuna, FM957, X-977, Létt Bylgjuna, Gull Bylgjuna og FMX Klassík. Skjárinn rekur 
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eina útvarpsstöð: K100,5. 247 miðlar reka tvær útvarpsstöðvar: KissFM og Flash Back. Að 

auki eru sjálfstæðar einkareknar útvarpsstöðvar t.d. Lindin, kristilegt útvarp og Útvarp Saga. 

Til viðbótar eru fjölmargar staðbundnar útvarpsstöðvar sem og stöðvar sem aðeins eru 

útvarpaðar í gegnum netstraum. 

Samkvæmt rafrænum mælingum Capacent Gallup í janúar 2015 mældist Bylgjan með mestu 

hlustun af útvarpsstöðvum á Íslandi í aldurshópnum 18-80 ára með 34,6% hlustun. Á eftir 

Bylgjunni mældist Rás 2 með 32,5% hlustun í þessum aldursflokki og því næst kom Rás 1 

með 18,2% hlustun. Fm957 og K100,5 reka lestina með 4,3% og 3,3% (mbl.is, 2015). 

 

2.5 Konur í útvarpi 

Í niðurstöðum rannsóknar samtakanna GMMP sem fjallað var um hér að ofan mátti greina 

bága stöðu kvenna í fjölmiðlum. Í rannsókninni var einnig leitast við að finna hlutfall þeirra 

sem störfuðu sem  fréttaritarar eða fréttakynnar annarsvegar auk fjölda kvenna sem 

viðmælenda í fréttum, í sjónvarpi, á prenti og í útvarpi hinsvegar. Niðurstöður könnunarinnar 

sýndu m.a. fram á að hin svokallaða 30/70 regla eigi hér einnig við. Í ljós kom að konur voru 

t.a.m. 23% viðmælenda í útvarpi á meðan karlar voru 77%. Í stöðu fréttakynna var hlutfallið 

22% konur á móti 78% karla. Á hinn boginn voru 52% kvenna fréttaritarar og 48% karlar 

(Gallagher, 2010). 

Í lauslegri samantekt sem höfundur gerði á helstu útvarpsstöðvum á Íslandi var skoðað 

hversu margar konur starfa sem þáttastjórnendur í útvarpi.  Tekið var úrtak af dagskrá 

útvarpsstöðvanna Rásar 1, Rásar 2, Bylgjunnar, Fm957, K100,5 og X-977 vikuna 16-22. 

febrúar 2015. Niðurstöður samantektarinnar voru:  

Útvarpsstöð % karla % kvenna 

Rás 1 50 50 

Rás 2 65 35 

Bylgjan 81,82 18,18 

FM957 91,67 8,3 

K100 100 0 

X-977 100 0 
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Konur eru í miklum minnihluta sem þáttastjórnendur í íslensku útvarpi. Ríkisútvarpið er með 

einna jafnastan hlut kvenna sem þáttastjórnenda. Sem almannaútvarp hvílir á RÚV sú skylda 

á að hafa hlut karla og kvenna sem jafnastann í starfseminni og í dagskrá útvarpstöðvanna 

(Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu, 2013). Á Rás 1 störfuðu 18 karlar á móti 

18 konum sem þáttastjórnendur og á Rás 2 voru karlarnir 19 á móti 10 konum. Hlutfall 

kvenna fór ört minnkandi þegar kom að einkareknu stöðvunum. Á Bylgjunni störfuðu 9 

karlmenn á móti 2 konum við dagskrárgerð og á FM957 mátti finna 11 karlmenn á móti 1 

konu. Á útvarpstöðvunum K100,5 og X-977 störfuðu engar konur við dagskrárgerð vikuna 

sem könnunin náði yfir. 

2.6 Konur í atvinnulífinu 

Að ofansögðu má því vera ljóst að Ísland á enn langt í land með að endurspegla veruleika 

íslenskra kvenna í sínum ljósvakamiðlum og virka þátttöku þeirra í samfélaginu. 

Hinsvegar kemur Ísland best út í skýrslu World Economic forum, Global Gender Gap Report 

2014, þar sem jafnrétti kynjanna er rannsakað í 142 löndum. Þessum löndum er síðan raðað 

eftir því hvernig þeim tekst að brúa bilið á milli kynjanna. Fjögur svið eru notuð til að kanna 

stöðuna, litið er til heilsu, menntunar, stjórnmálaþátttöku og þátttöku í efnahagslífinu. 

Samkvæmt mælitækni World Economic forum telst fullu jafnrétti náð ef stuðullinn nær 1,00. 

Samkvæmt niðurstöðum Gender Gap könnunarinnar skorar Ísland 0,859 stig og nær því 

fyrsta sæti listans. Árið 2006 mældist Ísland í fjórða sæti, á fjórum árum var það komið á 

toppinn og hefur haldið sig þar í sex ár samfleytt (World Economic forum, e.d.). 

Ef skoðað er sérstaklega þátt er viðkemur konum og þáttöku þeirra í efnahagslífinu þá kemur 

í ljós að Ísland skorar 0,817 stig af 1,00 í þeim flokki. Ansi jafnt hlutfall karla og kvenna eru 

á vinnumarkaðnum eða alls 0,95 stig. Þegar kemur að jöfnum launum við sambærilega vinnu 

skorar Ísland 0,74 stig og árs innskoma kvenna eru taldar vera í 0,80 stigum. Konur eru 

hinsvegar meira menntaðar en karlmenn og skora 1,36 stig þegar kemur að faglærðum 

starfkröftum, þrátt fyrir það þá virðast konur ekki sitja jafnt körlum í hátt settum störfum t.d. 

sem stjórmálamenn, æðri yfirmenn eða millistjórnendur (World Economic forum., e.d.). 
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3. Brautryðjandi íslenskra kvenna í útvarpi 

Einn helsti brauðtryðjandi íslenskra kvenna í útvarpi er óumdeilanlega Margrét Indriðadóttir 

fyrrum fréttastjóri RÚV. Hún fæddist á Akureyri árið 1923 og ólst þar upp ásamt þremur 

bræðrum. Margrét gekk í Menntaskólann á Akureyri og útskrifaðist þaðan árið 1943 þá 

tvítug að aldri. Fyrir einskæra tilviljun fékk hún starf við blaðamennsku hjá Morgunblaðinu 

um haustið það sama ár. Margrét hafði orð á því að hún hafði engann sérstakan áhuga á 

blaðamennsku, hún stefndi alveg eins á það að vera pípulagningamaður, en stundum rati 

einfaldlega hver á sinn reit í lífinu og það hafði hún gert alveg óvart þegar henni áskotnaðist 

starfið (Haukur Hauksson og Eva María Jónsdóttir, 1999). 

Á Morgunblaðinu starfaði Margrét lengi sem eina konan og hennar fyrstu störf voru að sjá 

um kvennasíðuna og að þýða að framhaldsöguna. Fljótlega fór hún þó að hafa meiri áhuga á 

að skrifa greinar og taka viðtöl. Þegar Margrét var búin að vinna hjá Morgunblaðinu í þrjú ár 

varð henni það morgunljóst að hún vildi gera þetta starf að sínu ævistarfi. Hún fór því 

erlendis í nám og lærði blaðamennsku í Minnesota háskóla í Minneapolis borg í 

Bandaríkjunum. Árið 1949 fékk hún starf á fréttstofu RÚV. Þegar hún var 45 ára gömul og 

þá búin að starfa hjá Ríkisúvarpinu í 13 ár var Margrét ráðin fréttastjóri útvarps. Hún varð 

fyrst kvenna á norðurlöndunum til að gegna því starfi. Hún hætti störfum 1986 eftir farsælan 

feril í á fjórða tug ára. Henni þótti aldrei neitt vandamál að starfa sem eina konan á 

fréttastofunni. „Fyrir mér hefur það aldrei verið neitt vandamál að vera kona, konur eru ekki 

minnihluti og þær eru ekki neinn sérhópur, sér kynþáttur, þær eru bara einfaldlega 

helmingurinn af mannkyninu“ (Haukur Hauksson og Eva María Jónsdóttir, 1999). 

Rætt var við Kára Jónasson eftirmann Margrétar um hans reynslu af því að vinna með og 

undir konum á þessum tíma og hvort fréttamat kvennanna var einhverju leyti frábrugðnara 

fréttamati karla í þá tíð. Kári Jónasson á að baki langan feril sem blaða- og fréttamaður. 

Vorið 1973 hóf hann störf sem fréttamaður á Fréttastofu Útvarps, varð varafréttastjóri 1980 

og síðar fréttastjóri frá 1987-2004. Kára fannst mjög áhugavert að vinna með Margréti og 

þeirra samstarf gekk mjög vel. Þegar hann hlaut varafréttastjórastöðuna varð þegjandi 

verkaskipting þeirra á milli, hún hélt fréttafundi og fór yfir og las fréttir á virkum dögum 

áður en þær fóru í loftið, Kári sinnti fréttariturum innanlands og utan og öðrum praktískum 

hlutum. Fyrir honum var ekkert nýtt að starfa undir konum því áður hafði hann starfað á 

Tímanum með Fríðu Björnsdóttur og Kristínu Halldórsdóttur. En sú fyrrnefnda tilheyrir t.d. 
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hópi fyrstu kvenna á Íslandi sem gerði blaðamennsku að sínu ævistarfi (Birgir 

Guðmundsson, 2007). 

Aðspurður hvort Margrét hafi breytt einhverju í sambandi við fréttamennsku og hvort henni 

hafi fylgt einhver arfleið, svarar Kári:  

„Margrét var eins og sannir fréttamenn fyrst og fremst að ná í fréttirnar, 

"skúbba", en jafnframt að framfylgja öllum hefðbundnum reglum varðandi 

fréttamennsku. Hún var líka mjög ákveðin varðandi íslenskt mál og þeir sem fóru 

rangt með málið áttu ekki sjö dagana sæla varðandi það. Vitlausar beygingar, 

röng málsmeðferð og röng orð um hlutina  voru ekki að skapi Margrétar. 

Stjórnunarstíll hennar var þannig að hún þurfti ekki neitt skipurit og 

skriffinnsku, heldur var þetta allt einfalt í sniðum, og menn lærðu fljótt hvað 

henni féll og hvað ekki“.  



16 
 

  

4. Staða kvenna í útvarpi á Íslandi 

4.1 Aðferðarfræðin 

Hugmyndin að þessari rannsókn kviknaði þegar höfundur flakkaði í gegnum 

útvarpsstöðvarnar og heyrði ekkert nema karlmenn að tala á öllum rásum. Í kjölfarið leitaði 

höfundur eftir fræðilegum íslenskum heimildum um stöðu og framgang kvenna í útvarpi á 

Íslandi. Við fyrstu sýn var litlar upplýsingar að fá og virtist efnið vera lítt rannsakað. Því 

ákvað höfundur að taka þetta málefni fyrir og vinna rannsókn sem gæfi eilítið heildstæðari 

mynd af stöðunni. Rannsóknarspurningin er því „Hver er staða kvenna í útvarpi á Íslandi“. 

Við rannsókninina var aðallega stuðst við þrjár rannsóknaraðferðir. 

Fyrst greindi höfundur kynjahlutföll í útsendingu helstu útvarpsstöðva á Íslandi á vikuna 16-

22. febrúar 2015; Rásar 1, Rásar 2, Bylgjunnar, FM957, K100 og X977. Tilgangur 

kortlagningunnar var að fá sem skýrustu sýn á hvert hlutfall kvenna væri sem 

dagskrárgerðamenn. 

Því næst var gerð viðtalsrannsókn og tekin viðtöl, í sitthvoru lagi, við dagskrástjóra tveggja 

stærstu útvarpsmiðla á Íslandi, Bylgjunnar og Rásar 2. Viðtölin voru tekin á vinnustað þeirra 

beggja, þau hljóðrituð, skráð og síðar þemagreind. Þeir voru spurðir um jafnréttismála hjá 

sínum miðli og almennt á fjölmiðlamarkaðnum. 

Að lokum voru sjö núverandi og fyrrverandi starfandi útvarpskonur beðnar um að taka þátt í 

rannsókninni. Fjórar konur svöruðu beiðninni og var þeim í kjölfarið sendur spurningalisti í 

tölvupósti. Þeim var boðin nafnaleynd í rannsókninni og þáðu þær það flestar. Við úrvinnslu 

gagnanna voru svör þeirra fléttuð saman og nöfnum þeirra breytt.  

Að auki var rætt við Kára Jónasson, fyrrum fréttastjóra Ríkisútvarpsins, um hans upplifun á 

að vinna með Margréti Indriðadóttur og konum almennt í útvarpi. 

Ákveðið var að notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir til upplýsingaöflunar til þess að 

komast nær svarinu á rannsóknarspurningunni. Rannsakanda þótti mikilvægt að hver og einn 

viðmælandi fengi að segja frá sinni upplifun og sýn á málefninu og því var notast við opnar 

spurningar bæði í viðtölum og spurningaramma. Þó ber að nefna að gjarnan flokkast 

spurningarlistar undir megindlega aðferð en í þessu tilviki er það ekki svo. Þessari aðferð er 

hægt að líkja að einhverju leyti við Vancouver-skólann í fyrirbærafræði. Sú fræði byggist á 

þeirri hugsjón að hver og einn sjái heiminn með sínum augum og það sem hann upplifir 
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mótar hans eigin reynslu og túlkun hans á henni. Með fyrirbærafræðinni er reynt að auka 

skilning á mannlegum fyrirbærum t.d. með viðtölum (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  Að 

taka viðtöl er áhrifarík leið til þess að afla rannsóknargagna með beinum orðaskiptum á milli 

rannsakanda og viðmælanda. Viðtöl eru persónuleg og félagsleg athöfn og geta varpað ljósi 

inn í flókinn hugarheim viðmælandans þar sem samspil hugsana, hegðunar, skynjana og 

tilfinninga vinna saman (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Munurinn á eigindlegum og megindlegum aðferðum er verulegur. Það sem sérstaklega snýr 

að þessari rannsókn og mætti kallast galli er að þegar notast er við eigindlega aðferðarfræði 

er erfitt að alhæfa um niðurstöðurnar bæði vegna þess að þýðið er minna því fengnar eru 

upplýsingar frá færri einstaklingum en í megindlegum aðferðum og vegna þess að 

gagnagreiningin byggir á aðleiðslu, þ.e.a.s. aðeins er hægt að leiða líkur að því að 

niðurstaðan sé sönn (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Því er ótækt að alhæfa að upplifun 

nokkurra einstaklinga geti endurspeglað raunveruleika annarra. Þessari ritgerð er alls ekki 

ætlað að alhæfa yfir stórt þýði því í rannsókninni er fyrst og fremst lögð áhersla á að setja sig 

inn í hugarheim þess sem rætt er við hverju sinni og að ljá skoðunum og upplifunum 

útvarpskvennana sem birtist í svörum þeirra hljómgrunn. 
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5. Álit dagskrárstjóra Bylgjunnar og Rásar 2 

Tekin voru viðtöl við dagskrárstjóra stærstu útvarpsmiðla á Íslandi, Bylgjunnar og Rásar 2.  

Fyrra viðtalið var tekið við Ívar Guðmundsson, dagskrárstjóra útvarps 365 miðla, 31. mars 

2015 og það seinna við Frank Hall, dagskrárstjóra Rásar 2, 8. apríl 2015. Spurningarnar voru 

í meginatriðum þær sömu að auki annarra spurninga sem komu í kjölfar umræðu. 

Meginatriði spurninganna voru að fá svör við hver staðan væri varðandi kynjahlutföll karla 

og kvenna í útvarpi, hvernig konur geti átt möguleika á að sækja um stöður í útvarpi og hvort 

þeir og starfsfólk fyrirtækisins væru meðvitað um stöðu mála og hvernig væri hægt að jafna 

hlut kynjanna. 

 

5.1 Viðtölin 

Ívar Guðmundsson er reyndur útvarpsmaður. Ívar hóf störf 1989 á FM957 og í mars 1995 

flutti hann sig yfir á Bylgjuna. Þar hefur hann starfað allt til dagsins í dag. Í 15 ár hefur hann 

stjórnað morgunþætti sínum á Bylgjunni. Í dag starfar hann einnig sem dagskrárstjóri útvarps 

365 miðla. Frank Þórir Hall hóf störf sem dagskrárstjóri Rásar 2 árið 2014.  Að auki hefur 

hann einnig unnið að dagskrárgerð við stöðina. Fram kom í viðtalinu við Frank að áður en 

hann hóf störf hafði hann sterkar skoðanir varðandi kynjahlutföll á Rás 2. Sem óháðum 

hlustanda fannst honum heldur halla á konur í útvarpinu þegar dagskrárgerðarfólk var 

annarsvegar og þar spiluð ansi karllæg tónlist, enda voru þá eingunis þrír karlmenn sem sáu 

um tónlistarvalið. Hann hafði lengi velt því fyrir sér hvernig upplifun miðaldra konu væri að 

að hlusta á slíkt útvarp. Því var það eitt af aðaláherslumálum Franks að jafna kynjahlutfallið 

þegar hann tók við starfi dagskrárstjóra. Um leið og hann settist í þann stól vildi hann fá 

yfirsýn yfir það hversu lengi konur annarsvegar og karlar hinsvegar heyrðust í dagskrá Rásar 

2. Hann tók því saman mínútulengd kvenna og karla í útsendingu. Hann bar saman misserin 

2013-2014 við 2014-2015. Frank annarsvegar skoðaði hlutföll kynjanna á virkum dögum á 

aðalhlustunartíma stöðvarinnar frá klukkan 7 að morgni og til 18 að kvöldi og hinsvegar alla 

dagskrá, að degi til, um kvöld og um helgar. Niðurstöður hans voru eftirfarandi: 

2013-2014 2013-2014 

virkir dagar aðalhlustunartími, 07-18 Öll dagskrá (dagar, kvöld og helgar) 

29% konur 35% konur 

71% karlar 65% karlar 
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Eins og sjá má ríkti 30/70 reglan og fannst því Frank nauðsynlegt að gripið yrði í taumna og 

staðan lagfærð. Hann og hans teymi undirbjuggu dagskrá fyrir árið 2014-2015 yfir sumarið 

og varð niðurstaðan úr þeirri lagfæringu eftirfarandi. 

 

2014-2015 2014-2015 

Virkir dagar aðalhlustunartími, 07-18 Öll dagskrá (dagar, kvöld og helgar) 

48% konur 49,3% konur 

52% karlar 50,7% karlar 

 

Frank og hans teymi fjölguðu konum í útsendingu og varð hlutfallið því nokkuð jafnt eftir 

þær breytingar. Og má því segja að hin alræmda 30/70 reglan hafi verið knésett og segist 

Frank vera sáttur með vetrardagskránna. 

 

Aðspurðir hvers vegna hlutfall karla og kvenna væri svo ójafnt lögðu dagskrárstjórarnir til 

margvíslegar mögulegar skýringar. Ívar telur að fyrsta skýringin gæti verið sú að konur sóttu 

minna um stöður í útvarpi á sínum tíma og þá sérstaklega þegar frjálsa útvarpið var að byrja, 

svo virtist vera að konur hefðu minni áhuga á starfinu. Ívar bendir einnig á að þær konur sem 

hafa starfað á Bylgjunni hafa yfirleitt orðið mjög sterk nöfn og að fagmennskan hafi ávallt 

verið í fyrirrúmi hjá þeim, t.d Anna Björk Birgisdóttir, Valdís Óskars, Ólöf Marín og 

Margrét Hrafnsdóttir, “síðan hefur þetta verið óttaleg eyðimörk”. Að auki segir Ívar að færri 

konur hafi hugsað útvarpsstarfið sem langtíma starfsferil. Sagan sýnir að konur hafa verið 

meira að koma og fara í gegnum tíðina. Hann sagði: „Við höfum ekki sagt þeim upp, þær 

hafa allar hætt og það á sér margar skýringar“. Skýringarnar telur hann kunna að tengjast 

ósveigjanlegum vinnutíma. Útvarpsstarfið gerir þá kröfu að dagskrárgerðarfólk þarf að vera í 

loftinu á tilsettum tíma, fimm daga vikunnar og nánast allt árið um kring og því sé það 

gífurleg binding. Þegar ráðið er inn nýtt starfsfólk er það sjaldnast ráðið inn í dagdagskrá, 

heldur í kvöld- og helgarútsendingar. Það hentar ungu fólki betur en þegar fólk er orðið 

aðeins eldra og þroskaðra og jafnvel með annan starfsferil í gangi. Þá er það yfirleitt ekki 

tilbúið í þannig vinnu segir Ívar en bendir líka á að starfið sé ílla launað óháð kyni og 

miðlum. Það sé staðreynd að dagskrárgerðarfólk þarf í lang flestum tilfellum að vinna 

aukavinnu samhliða útvarpsstarfinu og því sé mikilvægt að fólk geti byggt upp annan feril 

samhliða, því reynist útvarpsstarfið ekki vera ákjósanlegt sem framtíðarstarf. Að auki gæti 

starfið þótt ærið eða yfirgnæfandi. Sjaldnast eru tæknimenn í beinum útsendingum og því 
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þarf dagskrárgerðarfólk að sjá um öll tæknimál er varðar útsendinguna. Ívar segir að það 

lærist þó hægt og rólega ef fólk hefur virkilegan áhuga fyrir tækninni og starfinu almennt.  

 

Konum hefur fjölgað í sjónvarpi undanfarin ár en sú þróun hefur ekki átt sér stað í útvarpinu. 

Ívar segir skýringuna þar geta verið þá að í sjónvarpi ertu með handrit og dagskráin er mjög 

skipulögð en í útvarpi er stöðugt flæði og og atburðarásin oft óútreiknanleg. Útvarpið er nær 

oftast í beinni útsendingu og hægt er að leyfa sér meira í útsendingu í útvarpi en sjónvarpi. 

Eða eins og hann sagði: „Við erum alltaf að vinna eftir einhverjari klukku en aldrei handriti. 

En ég held að mörgum finnist bara sjónvarp miklu meira spennandi, ég hugsa að það sé ein 

ástæðan fyrir því að konur sækja síður í útvarp“. Frank telur þó að aðalástæðan sé vaninn að 

heyra karlmenn í útvarpi. Einstaklingar sem hann þekki sem t.d. hafa verið lengi í bransanum 

segja: „þetta er bara svona“. Hlustendum í gegnum árin, konur jafnt sem karlar, finnist 

betra að hlusta á karl í útvarpinu. Frank telur það vera hugsanavillu. Á Bylgjunni t.d. starfa 

nær einungis karlmenn og þeir eru með mesta hlustun á landsvísu. Ástæðan er sú að vaninn 

er að heyra karlmannsrödd óma í viðtækinu, því gæti ástæðan fyrir lágu hlutfalli kvenna í 

útvarpi verið vaninn. Það er einfaldlega ekkert í eyrunum á fólki sem finnst verra að heyra 

kvenraddir en karlraddir. Við erum vanari að heyra karlraddir í útvarpi og þann vana þarf að 

leysa upp. Jafnréttisbaráttan snýst um það að bregða út af vananum, stjórnendur þurfa að fá 

fleiri konur í útvarp svo hlustendur, samfélagið, venjist því að heyra í þeim. Frank leggur 

áherslu á að: “Það var eitt af mínum áherslumálum þegar ég tók við hér. Það gekk bara 

bærilega og nú er staðan miklu betri en hún var fyrir ári síðan, t.d.”. 

 

En hvernig eru þá stöður auglýstar, ef konur vilja sækja um? Ívar segir að ekki hafi verið 

auglýst eftir dagskrárgerðarfólki í mörg ár hjá þeim en þegar verið sé að ráða inn í nýjar 

stöður er reynt að finna konu í starfið. Aðspurður hvort auðveldara sé að fá vinnu við útvarp 

ef einstaklingur hefur tengslanet inn í fjölmiðlana segir Ívar að það gæti vissulega hjálpað. 

Gott tengslanet geti í flestum tilellum komið sér vel því í raun sé erfitt að ætla ráða inn 

starfsfólk eftir menntun eingöngu því ráðning dagskrárgerðarfólks byggist fyrst og fremst á 

tilfinningunni. Mikilvægt sé að geta gefið af sér og er sá eiginleiki mikilvægastur í starfinu. 

Yfirlýst stefna 365 miðla er að fjölga konum í fjölmiðlum og telur Ívar að fyrst og fremst sé 

leitað eftir konum þegar stöður losna, hinsvegar eru þó konur ekki ráðnar inn einungis vegna 

kyns, fyrst og fremst þarf starfsmaðurinn að hafa brennandi áhuga á því sem starfið hefur 

uppá að bjóða og vera hæfur til starfsins. Hann bætir svo við: „Þær eru til en við þurfum 

kannski bara að vera duglegri að leita“. Frank vill ekki meina að konur sækji síður um störf 
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í útvarpi en karlar. Líkt og Ívar nefndi, segir Frank að ekki hafi beint verið auglýst eftir 

dagskrárgerðarfólki. Mest er ráðið eftir samböndum, nöfn koma upp þegar fjölmiðlafólk 

þekkir annað fjölmiðlafólk. Að vísu auglýsir fréttastofan eftir fréttafólki og á sumrin er hægt 

að senda inn almenna umsókn og þar hafa nokkrar áberandi góðar konur komið í gegn, t.d. 

Brynja sem starfaði sem sumarstarfsmaður á Rás 2 og Salka Sól. Að vísu hafði Salka Sól 

unnið á sjónvarpsmiðlinum Bravó með Dodda litla áður og var því komin með reynslu 

þaðan. Á hverju sumri hefur Ríkisútvarpið verið í samstarfi við háskólana að bjóða uppá 

námskeið í þáttargerð. Á námskeiðinu er kennt hvernig á að vinna og flytja efni í útvarpi. 

T.d. hafa einstaklingar fengið störf á RÚV í kjölfar námskeiðsins  

 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvort mikilvægt væri að hafa sem jöfnust hlutföll kynja 

í útvarpi og svöruðu þeir báðir játandi. Ívar telur það afar mikilvægt að jöfn hlutföll kynja 

séu í útvarpi og um það snýst hin yfirlýsta kynjastefna fyrirtækisins. Í dag sé t.d. notað 

vinnuskjal þar sem skráðir eru viðmælendur sem koma í viðtal á Bylgjuna svo hægt sé að 

fylgjast með hlutfallinu. Þeim hefur reynst erfiðara að fá konur í viðtöl í gegnum tíðina, þær 

hafa oft bent á annan viðmælenda eða verið stressaðri fyrir viðtöl því konur vilja gjarnan 

undirbúa sig betur og allt að því fá að vita hvaða spurninga er að vænta. Ekki er það algilt en 

Ívar telur þó að þar sé stór munur á konum og körlum, þeir séu ívið kærulausari. Konur 

virðast vera meira hikandi við að trana sér fram, jafnvel þótt þær séu beðnar sérstaklega um 

að koma í viðtal.  Frank hefur ekki mikið orðið var við það persónulega að konur séu erfiðari 

til viðtals enda lítið sjálfur að taka viðtöl hinsvegar hefur hann vissulega heyrt það út undan 

sér að svo sé. Frank segir að ekki sé nóg að reyna að fá konur til viðtals það verður hreinlega 

að ganga á eftir fólki og segja „þið verðið bara að koma með konu“. Til að fá sem jöfnust 

hlutföll inn á fjölmiðlana telur Frank að fjölmiðlaumhverfið þurfi að breytast. En tekur fram 

að nú þegar hafi það tekið stakkaskiptum. Fyrir ekki svo mörgum árum var fyrsta frétt hvers 

fréttatíma unnin af karlmanni sem sagði frá efnahagsfréttum eða álíka öðrum hörðum 

fréttum. Konur hafi síðan séð um mjúku fréttirnar sem tengdust mannlegri hliðinni og þær 

komust að síðar í fréttatímanum. Fréttamatið og skilningurinn á því hvað sé frétt hefur og 

mun halda áfram að breytast. Mikilvægt er að fjölmiðlamenn séu meðvitaðir um að frétt 

getur verið frétt þó svo hún sé mjúk og að fréttin sé jafn gild og hörð frétt. Í kjölfarið fara 

karlmenn að vinna í þeim fréttum og konur fjalla um þær hörðu. Þannig næst jafnvægi á 

vinnumarkaðnum og tækifærin verða þau sömu fyrir bæði kynin. Svo er ekki hlaupið frá því 
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að kynin eru ólík, þau sjá og skynja hlutina út frá mismunandi sjónarhornum og þess vegna 

sé svo mikilvægt að fá konur til jafns við karla til starfa í útvarpinu. 

 

Aðspurðir hvort samstarfsfólk þeirra sé einnig meðvitað um að jafna kynjahlutföllin sögðu 

þeir báðir svo vera. Ívar telur að starfsmenn fyrirtækisins séu vel meðvitaðir um stöðuna og 

þá sérstaklega um þá skýru vitundarvakningu sem orðið hefur síðustu þrjú ár, bæði vegna 

stefnu félagsins en einnig vegna þeirrar umræðu sem skapast hefur í samfélaginu. Mikilvægt 

sé að vera ávallt á tánum og reyna vinna breytinguna jákvætt áfram. Sömuleiðis er mikil 

umræða á vinnustað Franks varðandi jafna stöðu kvenna í útvarpi og finnst honum 

samstarfsfólk hans vera mjög meðvitað um að vinna sífellt að jafnari stöðu.  Ríkisútvarpið 

starfar í þágu almennings og gilda þar ýmsar starfsreglur, t.d. er Rúv skyldugt að hafa hlut 

karla og kvenna sem jafnastan, bæði í starfsemi þess og dagskrá. Upp koma ýmiss tilfelli þar 

sem ekki fæst nægjanlegur fjöldi kvenna í einstaka dagskrárliði, t.d. þátttakendur í Gettu 

betur. Gripið var í taumana og að endingu var það niðurstöðan að setja á kynjakvóta á meðal 

þátttakenda í þættinum. Það hefur reynst vel og nú er a.m.k ein kona í hverju liði sem tekur 

þátt. Nýlegasta tilfellið þar sem hlutfall kvenna var ólíðandi var páska Popppunkts. 

Kynjahlutföllin þar voru skammarleg, reynt var að fá konur í þáttinn en það gekk ekki. Þær 

vildu ekki taka þátt. Frank segir að fólkið innanhúss hafi rætt mikið um stöðuna og þeim hafi 

fundist hún vera ótæk, bent var á kynjastefnu RÚV þar til dæmis. Frank segir að mögulega 

þurfi að íhuga kynjakvóta í þeim dagskrárlið á næsta ári, ef svo fer. Aftur á móti bendir 

Frank á að á mörgum stöðum innan stofnunarinnar er haldið sérstaklega vel á þessu efni. 

Sem dæmi nefnir hann, frétta- og þjóðlífsþáttinn Landann í Sjónvarpinu. Starfsmenn hans 

passa vandlega upp á kynjahlutföllin og halda af því tilefni nákæma skrá yfir viðmælendur. 

Frank var spurður að því hvort hlustunin minnki þegar kona er í útvarpssendingu segist hann 

ekki geta fullyrt um það en hann hefur vissulega heyrt það innanhúss og segir að það gæti 

vel verið raunin. En þar sem Rás 2 sé ríkisútvarp þá sé ekki hægt að einblína eingöngu á 

hlustun. Mikilvægt er að vera ávallt meðvitaður um hversu mikla hlustun stöðin hefur, enda 

er útvarpsstöð ekki langlíf ef engin er hlustunin. Hinsvegar ber Rás 2 annars konar ábyrgð og 

sinnir öðruvísi skyldum en Bylgjan t.d. Það er miklu skiljanlegra á Bylgjunni að stjórnendur 

þar ákveði að fækka konum í útsendingum ef fyrir liggur lakari hlustun hjá þeim en körlum. 

Eins og Frank segir: „Siðferðilega má segja að það sé á mörkunum en það er miklu 

skiljanlegra því þetta er það eina sem þau hafa. Og þeirra skyldur liggja í rauninni bara við 

eigindur sína, þannig séð. En okkar eigendur eru hlustendur og þannig höfum við svolítið 



23 
 

aðrar skyldur“. Rás 2 getur því ekki einungis elt hlustun. Þeim ber skylda til að spila ólíka 

tónlist sem alls ekki allir hafa áhuga á að hlusta á og því sé ávallt hætta á að hlustandinn 

skipti um stöð. Það sama gildir ef kvennmannsrödd hljómar í útvarpinu, þó svo að einhverjir 

skipti yfir og hætti að hlusta á stöðina þá ber okkur skylda til þess að hafa sem jöfnust 

kynjahlutföll segir Frank. 
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6. Álit útvarpskvenna 

Með tölvupósti var óskað eftir aðstoð sjö fyrrverandi og núverandi útvarpskvenna til að 

svara nokkrum spurningum um upplifun þeirra af því að starfa í útvarpi. Fjórar konur 

svöruðu og fengu þá sendan til sín spurningarlista í gegnum tölvupóst með opnum 

spurningum. Meginatriði spurninganna var að fá svör við því hvernig konur upplifa sig í 

starfi dagskrárgerðamanns, hvort þær teldu að hlutverk þeirra væri með einhverju sniði 

frábrugðnara en hlutverk karla og þá voru þær einnig spurðar hvernig þær teldu að hægt væri 

að fjölga konum í þessu starfi. Höfundur bauð uppá nafnleynd og þáðu flestar þann 

möguleika. Því verður notast við dulnefni við úrvinnslu svaranna. Dulnefnin eru Jóhanna, 

Svandís, Anna og Hekla. Það var ekki útfrá stílfæðilegum ástæðum eingöngu að ákveðið var 

að flétta saman svörum þeirra, með því var einnig tryggt að erfiðara væri að auðkenna 

viðkomandi og t.a.m. álykta um hvar þær starfa og/eða störfuðu. 

 

6.1 Viðtölin 

Fyrst var óskað eftir upplýsingum um hversu lengi þær hafa starfað við útvarp og hvernig 

það kom til. Starfsaldur kvennanna er almennt hár og er sá hæsti allt að rúmum 30 árum. 

Jóhanna byrjaði ung að starfa við útvarp og er með lengstu starfsreynsluna af 

útvarpskonunum fjórum. Henni áskotnaðist starfið fyrir tilviljun og síðan þá hefur hún 

starfað á hinum ýmsu útvarpsstöðvum. 

Anna hafði sem unglingur mikinn áhuga á útvarpi og var staðráðin í að starfa á þeim 

vettvangi. Hún sóttist eftir því að vinna við útvarp og fékk stöðu. Síðan eru liðin tæp 20 ár 

og hefur Anna komið víða við á starfsferli sínum. Anna hefur sinnt ýmsum mikilvægum 

störfum inná miðlum, t.d. annast skipulag dagskrár og ráðningu nýrra starfsmanna.  

Svandís var einnig tiltölulega ung þegar hún byrjaði að starfa í útvarpi. Svandís var því ráðin 

fyrir tilviljun í gegnum kunningjaskap og hefur síðan þá starfað töluvert við fjölmiðla. Hún 

hefur líkt og Anna, sinnt ýmsum mikilvægum störfum í sínu starfi. 

Heklu var einnig boðið starf í útvarpi og þurfti því ekki að sækja um þá stöðu að 

sjálfsdáðum. Hún hefur starfað við ýmiss störf inná fjölmiðlum og hefur góða reynslu.  

Aðspurðar hvernig sé að starfa sem kona í útvarpi sögðu þær einróma að upplifunin hafi 

verið góð.  Jóhanna segir þó að hún ekki reynslu af öðru en að starfa sem kona í útvarpi en 

hefur líkað það hingað til. Anna segir að henni hefur alltaf fundist afskaplega skemmtilegt að 
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vinna í útvarpi og tók hún þannig til orða: “yfirmenn útvarpsstöðva eru alltaf að leita að 

frambærilegu fólki, ég hugsa að ég hafi grætt á því að vera kona, það er að eftir mér var 

tekið og mér gefin tækifæri.” Hún bætir því við að hún hafi verið mjög heppin að hafa starfað 

með körlum sem höfðu fulla trú á henni óháð kyni. Svandís og Hekla eru báðar sammála um 

að það sé afskaplega gott og skemmtilegt að starfa í útvarpi.  

Allar eru þær sammála um að starf kvenna sé að engu frábrugðnari en karla, þær ganga allar 

til sömu verka og þeir. Svandís hafði þó orð á því að vissulega hafi karlar meiri áhuga á 

tæknihliðinni en konur, en það aftri þeim ekki að læra á þá hlið starfsins. Anna segir að hún 

skilgreini sig fyrst og fremst eftir getu, ekki kyni, og sé því jafnvíg karlmönnum. Jóhanna 

bendir hinsvegar á að þó svo hún gangi í nákvæmlega sömu störf og samstarfsmenn sínir þá 

hefur hún lent í gríðarlegum launamun þar sem hún var miklu verr launuð en þeir karlar sem 

voru að gera sömu hluti í starfi sínu og hún.  

Þegar óskað var eftir skýringu á því hvers vegna svo fáar konur starfa við útvarp bentu þær 

allar á þá þrálátu mýtu að kvennraddir hljóma verr í útvarpi en karlraddir, að þær séu ekki 

eins þýðar og þægilegar fyrir eyrað þar sem tónsvið kvenna liggi hærra. Aftur á móti tóku 

þær ekki afstöðu til þessa og voru mýtunni ekki endilega sammála. Anna segir að þetta geti 

verið ein ástæða þess að konur rekist á sömu veggi og hún gerði í upphafi, þ.e. að 

yfirmönnum finnist öruggara að láta karlraddir hljóma í dagskránni yfir daginn frekar en 

kvenraddir. Jóhanna segir að hún heyri útundan sér suma tala um það að kvenraddirnar 

skipta þar máli, líkt og bent var á hér að ofan, sem og að það þurfi mikla töffara til að halda 

út starfið í langan tíma. Hekla segist taka eftir fjölgun kvenna í útvarpi og telur það vera 

vegna þeirrar vitundarvakningar hjá þeim sem halda í stjórnartaumana á fjölmiðlunum að 

konur eru u.þ.b. helmingur hlustanda. Vissulega leiti menn skammt þegar kemur að því að 

ráða inn nýtt starfsfólk og fari oftast auðveldu leiðina og því myndast þessi hringiða, vinur 

reddar vini vinnu.  

Svandís telur í einlægni að um sé að ræða aðferðarfræðilegan vanda, sem snúist verklag og 

almennt metnaðarleysi, menn skorti úthald og áhuga á að þjálfa fleiri nýliða. Svo margt í 

heimi fjölmiðla er unnið á hundavaði og þær afleysingastelpur sem fá tækifæri sé hent inn í 

starfið og þeim ekkert kennt. Hún segir: „Svo er það alveg augljóst og ég get nefnt fjölmörg 

dæmi um það tuttug ár aftur í tímann, að t.d. afleysingastelpurnar koma inn, ef þær fá á sig 

smá gagnrýni þá eru þær látnar fara því hún var ekki nógu góð. Karlinn þarf helst að gera 

einhvern skandal til að vera látin fara. Konur þurfa lengri aðlögun og það þarf að vera 
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meðvitund um að það þarf að vinna lengur með þeim og styðja þær, því þær eiga einfaldlega 

minni inneign í byrjun.“ Svandís telur einnig að ef karl og kona byrja samtímis í útvarpi að 

þá þurfi konan að standa sig miklu betur í öllum þáttum starfsins til að fá ekki hrúgu 

kvartana. Þegar kemur að raddblæ kynjanna að þá hafa karlar almennt þannig raddir að þær 

fara betur í hlustandann, en þar sem kvennraddsvið liggur hærra að þá telur Svandís að konur 

þurfa að fá að vinna meira með röddina, framsetningu hennar og að geta skapað alvarleika 

og léttleika með henni. Svandís bendir aftur á verklagið það sé ekki mjög gagnsætt og lítið 

um formleg vinnubrögð þegar kemur að ráðningum, þjálfun og starfsþróun almennt.  

Jóhanna telur engann vafa leika á því að nauðsynlegt sé að konur starfi í fjölmiðlum og að 

hlutfall kynjanna sé sem jafnast og tóku hinar konurnar í sama streng. Hekla segir að það sé 

mjög mikilvægt að raddir beggja kynja heyrist, bæði til að auka fjölbreytileikann þegar 

kemur að viðmælendum og umfjöllunarefnum en ekki síður til að skapa fyrirmyndir fyrir 

unga fólkið. Svandís telur það vera mjög ósanngjarnt að karlmenn eigi að fá að endurspegla 

samfélagið líkt og þeir sjá það í miklu meira magni en konur fá að gera. Hún tekur þó fram 

að karlmenn eru mjög víðsýnir og klárir í að draga fram ólíka vinkla á málum en kynin eru 

svo ólík að mörgu leyti að ekki sé hægt að líta framhjá því. Anna er henni sammála og segir 

að fjölmiðlar þurfi að endurspegla veruleikann sem við búum í, konur eru helmingur 

mannkyns og til að fá sem réttasta mynd af veruleikanum þá þurfa konur að starfa í 

fjölmiðlum til jafns á við karla. 

En finnst þeim þá veruleiki kvenna ekki koma skýrt fram í útvarpi? „Nei alls ekki skýrt, 

sérstaklega ekki á einkareknu miðlunum þar sem kynjahlutföllin eru skökk.“; segir Svandís 

og bætir við að það segi sig sjálft að ef karlar eru þeir sem taka viðtölin þá hafa þeir ekki 

sömu sýn og tilfiningar og konur, og öfugt. Önnu finnst það skipta máli á hvað er verið að 

hlusta. Margir þjóðmálaþættir og sérþættir er fjalla um afmörkuð málefni eru í boði og telur 

hún að þar ætti vera hægt að tengja við bæði veruleika karla og kvenna. Hekla tekur í sama 

streng og segir það algjörlega fara eftir því hvaða útvarpsstöð sé verið að tala um. 

Anna segir að sífellt sé verið að ræða stöðu kvenna í fjölmiðlum á hennar vinnustað, bæði 

sem þáttastjórnendur eða viðmælendur. Því er Jóhanna sammála og bætir við að umræðan sé 

áberandi að nú skuli leita leiða til að fjölga ungum konum í stéttinni og finnst það vera 

virðingaverð viðleitni en hins vegar væri ekkert minnst á að ungir karlar væru einnig 

nauðsynlegir. Hekla segir að staðan hafi verið rædd á sínum vinnustað og þá einna helst af 

hennar eigin frumkvæði. „Því miður hlaut sú umræða frekar dræmar undirtektir og síðan þá 
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hefur konum fækkað á viðkomandi vinnustað“ segir Hekla. Svandís segir frá því að þegar 

hún starfaði sem dagskrárstjóri tók hún sjálf þátt í að breyta ýmsu á útvarpsstöðinni og réði 

t.a.m. inn fjórar nýjar konur. Jafnmargir karlar störfuðu á stöðinni fyrir. Stöðin óx í 

vinsældum á tveimur árum og gengu allir í öll störf. Hún fann þá enn frekar hversu gaman 

það er að hafa blandað teymi í útvarpi. 

En upplifa konurnar sömu tækifæri til tjáningar og karlkyns samstarfsmenn sínir? Allar 

svöruðu þær því jákvætt. Heklu fannst hún þó oft þurfa hafa meira fyrir því og standa fastar á 

sínu. Anna kveðst alltaf hafa fullt frelsi til tjáningar, enda felist það í starfi hennar að tjá sig 

og segja sínar skoðanir. Hún gerir það einnig óhikað við sína yfirmenn. Svandís segist hafa 

mikla þörf til að tjá skoðanir sínar og fékk óhikað tækifæri til þess bæði „on air og off“. Ansi 

oft þurfti hún að sýna frumkvæði og ákveðni við að stinga sér inn í umræður eða/og sýna að 

hún vildi fá að komast að í útsendingu en það sé bara partur af þessu öllu saman. 

Allar konunar fjórar upplifðu gott viðmót, bæði af hálfu samstarfsmanna og viðmælenda. 

Svandís, Hekla og Jóhanna minntust þó allar á einstök atvik þar sem viðmælandi virti þær 

ekki til viðlits. Í sumum tilfellum svaraði viðmælandinn ekki þeim spurningum þeirra eða 

hann svaraði en talaði þá niður til þeirra og forðaðist augnsamband við þær. Viðmælendur 

jafnvel þökkuðu öllum í stúdíóinu fyrir viðtalið nema þeim. Ekki er með öllu hægt að álykta 

á þann hátt að kyn kvennana hafi eingöngu verið ástæðan fyrir þessari útskúfun. Kannski 

voru viðkomandi karlar með lélegt sjálfsmat eða bara einfaldlega frekir og hrokafullir að 

eðlisfari. Þessi atvik eru þó fátíð og algert einsdæmi hjá einum svarenda. Heklu fannst einnig 

afar sérstakt að upplifa það að karlkynspyrlar eru álitnir ákveðnir ef þeir ganga hart á eftir 

því að viðmælandi svari því sem um er spurt en ef konur gerist svo djarfar að ganga fram 

með slíkum hætti eiga þær á hættu að verða stimplaðar sem frekjur. Því hafi hún fundið fyrir 

og heyrt það frá þó nokkrum fjölda fólks í gegnum tíðina.  Hekla gat þess að stundum þegar 

hún ræddi málefni er tengdust jafnrétti upplifði hún að lítið væri gert úr henni og hennar 

skoðunum. Anna sagðist bara finna fyrir góðu viðmóti á sínum vinnustað og oftar en ekki 

væri frekar leitað til hennar til skrafs og ráðgerða og gilti þá einu hvort um væri að ræða 

viðmælendur eða samstarfsmenn. Allar báru þær samstarfsmönnum sínum vel söguna. 

Hvort auðveldara væri nú en áður að fá kvenfólk í viðtöl sagði Jóhanna svo vera og hefði 

það lagast töluvert frá því sem áður var. Hún taldi helstu ástæðu þess hve erfitt væri að fá 

konur í viðtal vera þá að þær teldu sig sig ávallt þurfa vita allt um það málefni sem viðtalið 

varðaði, þær hefðu gríðarlegar áhyggjur af því að segja eitthvað vitlaust, og/eða eitthvað 
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gagnrýnivert. Heklu finnst skipta máli hverjir eiga í hlut, fjölmiðla reyndan viðmælanda eða 

óvanan. Hennar upplifun er sú sama og Jóhönnu að konur vilji vera 100% klárar að svara 

öllum mögulegum spurningum um umfjöllunarefnið og finni sig því knúnar til að fá að 

kynna sér málið til hlýtar áður en að viðtali kemur. Karlmenn eru hins vegar mun afslappaðri 

þegar kemur að því að bóka þá og fá í viðtal. Svandís segir það aldrei hafa verið vandamál 

hjá sér að bóka konur í viðtöl en telur þær þó þurfa að fá miklu meiri upplýsingar fyrir hvert 

viðtal. Anna segir sömuleiðis að ekki sé erfiðara að fá konur í viðtöl, en að staðreyndin sé sú 

að þær hafa síður samband af fyrra bragði. Konur koma síður sínum málefnum á framfæri í 

fjölmiðlum. Ef þær gerðu meira af því yrði þær meira áberandi því karlar eru óhræddari við 

að hafa samband.  

Allar voru þær sammála um að fjölga þyrfti konum í útvarpi og þá sérstaklega á einareknu 

stöðvunum. Jóhanna hafði orð á því að á sumum stöðvum heyrist varla kvennrödd allan 

daginn, nema þá kannski í auglýsingalestri. Hekla telur að þar þurfi viðhorfsbreyting að 

koma til og „meiri nennu“ til að leggja sig fram við að finna kvennraddir sem stjórnendur 

stöðvanna geti sætt sig við. Svandís segir að fyrst og fremst vanti fyrirmyndir inn í greinina. 

Útvarpsfólk verður oft meira áberandi í samanburði við mörg önnur störf og það er alltaf 

mikilvægt að hafa bæði kynin jafn sýnileg í slíku. Svandís segir frá því að eitt sinn starfaði 

hún á vinsælli útvarpsstöð ásamt stórum hópi af körlum, ein kvenna. Enn þann dag í dag er 

staðan á þeim bæ sú sama. Stöðnun og engin framþóun. Henni hefur þótt einstaklega lítill 

raunverulegur vilji í gangi hjá einkareknu stöðvunum að gera eitthvað í málunum. „Svo 

virðist sem þar séu bara þeir teknir inn sem gefa kost á sér og er þægilegast og fljótlegast að 

ná í, það eru strákarnir. Í dag mætti kalla sumar útvarpsstöðvar hreinlega karlastöðvar – 

einfaldlega af því að þar vinna bara karlar! Síðan hvenær vildu stelpur ekki vera í útvarpi?“ 

spyr Svandís.   
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7. Niðurstöður 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðarinnar er hver staða kvenna í útvarpi á Íslandi væri í 

dag? Til að svara þessari spurningu var m.a leitað svara hjá dagskrárstjórum tveggja helstu 

útvarpsstöðvanna, Rásar 2 og Bylgjunnar, og einnig rætt við konur sem starfa og/eða starfað 

hafa í útvarpi. Spurningarnar sem lagða voru fyrir dagskrárstjórana vörðuðu kynjahlutföll 

dagskrárgerðarmanna og starfsmöguleika kvenna í útvarpi.  Einnig var kannað hversu 

meðvitaðir stjórnendur væru um stöðu þessara mála og hvernig staðið væri að því að jafna 

stöðu kynjanna á stöðvunum  Útvarpskonurnar voru m.a. spurðar um atriði er vörðuðu 

upplifanir þeirra í  starfi dagskrárgerðamanns, hvort þær teldu að hlutverk þeirra væru að 

einhverju leyti frábrugðinn hlutverki karlanna og svo síðast enn ekki síst hvernig þær teldu 

að hægt væri að fjölga konum í útvarpi. 

Viðtölin við dagskrárstjórana og útvarpskonurnar gáfu það enn betur til kynna að verulega 

hallar á konur þegar kynjahlutföll í dagskrárgerð eru skoðuð. Verst er staðan á einkareknu 

útvarpsstöðvunum. Ívar, dagskrárstjóri Bylgjunnar taldi upp nokkrar ástæður fyrir slöku 

kynjahlutfalli; konur sækja síður um störf í dagskrárgerð og að þær sjái ekki starf við 

dagskrárgerð sem langtímastarfsferil, vinnutíminn væri ósveigjanlegur og krefðist bindingar.  

Einnig fælist nýliðun oft í ráðningu á ungu fólki til starfa í kvöld- og helgarvinnu sem henti 

konum illa. Starf í dagskrárgerð væri illa launað og að vinna við tæknimál í útsendingu 

virkaði fráhrindandi á konur og væri þeim oft framandi. 

Úr svörum útvarpskvennanna mátti lesa að þær voru ósammála dagskrárstjóra Bylgjunnar á 

margan hátt. Tvær þeirra bentu á að erfitt væri að sækja um störf í útvarpi því þau væru 

yfirleitt ekki auglýst laus til umsóknar. Allar höfðu þær gert fjölmiðlastarfið að sínum 

starfsferli og meintur ósveigjanleiki í starfinu og mikil binding skipti þær litlu því allar höfðu 

þær stofnað til og komið sér upp fjölskyldu á sinni starfsævi. Að lokum töldu þær sig allar 

vera jafnvígar karlmönnum þegar kom að tæknimálum sem fylgja starfinu. 

Allir viðmælendur rannóknarinnar nefndu þá mýtu að kvennraddir hljómi verr í útvarpi en 

raddir karla. Enginn viðmælenda vildi þó taka beina afstöðu til hennar. Frank, dagskrárstjóri 

Rásar 2, sagði það vera hugsanavillu að konur hljómi verr í útvarpi en karlar. Vandamálið 

væri frekar vaninn að heyra karlaróm hljóma í víðtækjunum. Þann vana þyrfti að uppræta.  

Báðir dagskrárstjórarnir viðurkenndu að ekki væri venjan að auglýsa lausar stöður þegar 

kæmi að dagskrárgerð í útvarpi. Oftast nær væri leitað að starfsfólki í gegnum kunningskap á 
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fjölmiðlunum. Aðspurðir um vægi blaða- og fjölmiðlamenntunar þegar kæmi að ráðningum 

gat annar dagskrárstjórinn þess að þar gilti „rétta tilfinning“ þess sem réði og hæfileiki 

starfsmanns til að gefa af sér í dagskrárgerðinni miklu máli. 

Þessu fyrirkomulagi voru útvarpskonurnar alls ekki hlynntar. Ef starfsmenn miðlanna, sem 

flestir væru karlar, ættu alltaf að mæla með kunningjum sínum í ný störf í útvarpi, þá myndi 

sama sagan endurtaka sig og meiri líkur en minni á að karl kæmi karls stað. Verklagi við 

ráðningar þyrfti að breyta og jafnframt yrði að leggja meiri metnað í ráðningarferlið m.a. 

með þjálfun í dagskrárgerð og tæknimálum auk annarar alhliða uppbyggingar fyrir 

útvarpsstarfið. 

Allir viðmælendur voru sammála um að mikilvægt væri að jafna stöðu kynjanna í útvarpi. 

Kári Jónasson fyrrverandi fréttastjóri útvarps sagði að hafa þyrfti í huga að fólk hefur 

misjafna lífsýn og misjafnar skoðanir óháð kynjum. Því sé einnig mikilvægt að ráða inn 

starfsmenn með mismunandi lífsviðhorf. Hinir viðmælendurnir voru sammála um að 

nauðsynlegt væri að jafna hlut kvenna þegar kæmi að viðmælendum og að nauðsynlegt væri 

að fá konur til að heyrast meira í útvarpi en gengur og gerist. Sláandi dæmi úr niðurstöðum 

könnunar GMMP frá árinu 2010 sagði frá því að konur væru aðeins 15-38% viðmælenda í 

útvarpi á Íslandi. Einna helst virtist öryggisleysi há konum meira en körlum og því væri oft 

erfitt að fá þær í viðtöl. Auðveldara virðist að fá karlmenn í viðtöl vegna þess að þeir eru 

„kærulausari“. Margar konur vilja vera með öll svör á reiðum höndum og helst fá sem mestar 

upplýsingar um hvað verður spurt og vera vel undirbúnar fyrir viðtalið. Konur eiga minna 

frumkvæði að því að hafa samband við fjölmiðla en karlar, hvort sem um er að ræða að 

koma sér á framfæri eða til að leggja orð í belg. Mikilvægt væri að konur hefðu jafnari 

tækifæri til að endurspegla sína hlið á veruleikanum líkt og karlmenn hafa í útvarpi í dag. 

Eitt stærsta hlutverk fjölmiðla er að endurspegla veruleika beggja kynja enda segir í 

fjölmiðlalögum það þurfa að gæta þess að mismunandi sjónarmið kynjanna komi fram. 

Konur eru helmingur mannkyns og helmingur hlustanda. 

Allir viðmælendur sögðu að samstarfsmenn og yfirmenn væru meðvitaðir um að jafna 

kynjahlutföllin. Aukin umræða varðandi jafnrétti í samfélaginu hafi verið góð hvatning til að 

einblína enn frekar á að fjölga konum í fjölmiðlum almennt. Mikilvægt er einnig að þær sitji 

í stjórnunarstöðum innan fjölmiðla því því eins og segir í skýrslu nefndar um konur og 

fjölmiðla þá hafa konur minni áhrif en karlar á vinnustöðum sínum og eru þ.a.l. síður 
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kallaðar í viðtöl vegna starfsins og/eða vegna þekkingu sinnar sé hlutur kvenna lakari í 

stjórnunarstöðum. 

Almennt leið útvarpskonunum vel í starfi sínu, allar fengu þær sömu tækifæri og karlar til að 

tjá skoðanir sínar. Stundum hafi þær þurft að sýna mikla ákveðni til að koma skoðunum 

sínum á framfæri eða ná ákveðnum málum í gegn en hið sama gilti einnig um karlmennina. 

Ein kvennanna upplifði einstaka sinnum að lítið væri gert úr hennar skoðunum þegar 

umræður tengdust jafnrétti eða fjölgun kvenna í starfstétt sinni. Einstaka sinnum fundu þær 

fyrir óvild frá viðmælendum, sem þá í öllum tilfellum voru karlmenn, en þá voru þær virtar 

af vettugi og spurningum þeirra jafnvel ekki svarað. Þær tóku þó fram að þessi tilfelli voru 

afar fátíð og ekki markað heildarupplifun þeirra af því að starfa við fjölmiðlun.  

Samkvæmt könnun höfundar má draga þá ályktun að 30/70 reglan sé ansi lífseig. Aðeins Rás 

1 nær að að brjóta niður þennan múr og jafna kynjahlutföllin. Rás 2 hangir á reglunni 30/70 

en allar einkareknu útvarpsstöðvarnar komast ekki í hálfkvisti við að brjóta niður 30/70 

múrinn. Bylgjan skorar ekki nema 20/80, þar næst Fm957 með 10/90 og síðastar reka lestina 

stöðvarnar K100 og X977 hvar engin kynjahlutföll koma til álita því dagskrár beggja 

stöðvanna voru 100% unnar af karlmönnum á þeim tíma sem könnunin náði til. 

Í nýjustu útgáfu laganna um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna sem samþykkt voru 

árið 2008 segir að markvisst þurfi að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði. Á tæpum 7 árum 

frá því þessi lög voru samþykkt hefur lítið breyst í fjölgun kvenna í útvarpi.  

 

7.1 Umræður 

Það eru áhugaverðir tímar framundan, baráttuhugur er í samfélaginu, hvort sem um er að 

ræða bætt kjör á vinnumarkaði eða aukin jöfnuð kynjanna almennt. Þróun jafnréttismála í 

gegnum árin hefur bætt sjálfsmynd kvenna og fært þeim aukin réttindi. Aukin menntun og 

almennari þátttaka á vinnumarkaðnum hefur einnig valdið töluverðum breytingum á 

hlutverkskiptingu karla og kvenna. Þó er fullu jafnrétti ekki náð, jafnréttisbaráttan er 

stanslaus þróun sem þarf að leggja töluverða vinnu í. Sú vinna þarf að skila sér betur inn í 

fjölmiðla og þá aðallega inn í útvarp. Hlutfall kvenna sem starfa að dagskrárgerð í útvarpi er 

skammarlega lágt, sérstaklega þegar litið er til einkareknu útvarpsmiðlana.  

Að ýmsu þarf að huga til að bæta hlutfall kvenna í útvarpi hvort sem um ræðir í dagskrárgerð 

eða fjölga konum sem viðmælendum. Fyrst og fremst þarf möguleikinn á að sækja um starf í 
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útvarpi á jafnréttisgrundvelli að vera til staðar. Verklaginu í kringum ráðningar verður að 

breyta því eins og útvarpskonurnar nefndu hér að framan viðhelst karlaklíkan ef karlar nýta 

sambönd sín á þann hátt sem viðgengst í dag. Auglýsa þarf lausar stöður og ráða inn hæfar 

konur og karla á jafnréttisgrunni. Ójafnt kynjahlutfall ætti að vera stjórnendum leiðarljós til 

breytinga þegar kemur að ráðningum í dagskrárgerð. Krafan um meiri fagmennsku verður að 

vera skýr. Það gengur ekki að yfirmenn láti tilfinninguna eina ráða þegar meta á hæfni 

umsækjenda og kasti fyrir borð kröfunni um menntun og hæfni.  

Leiða má líkur að því að auðveldara verði að fá konur að borðinu sem viðmælendur og 

álitsgjafa, ef kynjhlutföll meðal starfsmanna í útvarpi væru jafnari en raun ber vitni. Hér er 

um afskaplega mikilvægt atriði að ræða ætli viðkomandi fjölmiðill sér að endurspegla 

raunverulega mynd af því samfélagi sem hann starfar í. Konur eru jú helmingur landsmanna 

og ef fjölmiðillinn nær ekki að greina frá viðhorfum eða menningu helmings þjóðarinnar er 

hann að bregðast hlutverki sínu illilega. Með aukinni menntun og auknu jafnrétti mun 

konum í toppstöðum í atvinnulífinu og á hinum pólitíska vettvangi fjölga verulega á næstu 

árum. Til að fanga þennan raunveruleika og til að vera í stakk búnir að endurspegla hann 

verða íslenskir fjölmiðlar að taka sig á í jafnréttismálum. Margir miðlar mættu t.d. taka 

frétta- og þjóðlífsþáttinn Landann á RÚV sér til fyrirmyndar en stjórnendur þáttarins létu 

uppi á facebook síðu þáttarins að yfirlýst markmið þeirra væri að hlutfall viðmælenda í 

þættinum yrði jafnt af báðum kynjum. Markmið þeirra náðist í vetur og voru konur 50% 

viðmælenda og karlar 50% (Landinn – frétta- og þjóðlífsþáttur, 2015). Ójafnt kynjahlutfall 

viðmælenda er því ekkert náttúrulögmál. Höfundur veltir því þá fyrir hvort hér sé á ferðinni 

almennur viljaskortur eða metnaðarleysi ráðamanna í útvarpi, ráðamanna sem geri sér illa 

grein fyrir hvaða hlutverki fjölmiðlinum sé ætlað að gegna og skynji illa sinn vitjunartíma. 

Yfirmenn og dagskrárgerðarfólk þurfa einfaldlega að taka sig á og sýna einurð vilja til að ná 

árangri á þessu sviði. Frank sýndi það og sannaði með sínum aðgerðum að hægt er jafna 

hlutfall kynjanna í útvarpi með góðum hætti. 

Útrýma þarf mýtunni um að “kvenraddir hljóma ekki vel í útvarpi”. Nauðsynlegt er að fjölga 

konum í útvarpi, láta rödd þeirra hljóma. Raddir eru hljóðfæri, þær er hægt að stilla og 

stjórna á ýmsan hátt. Nýliðar í útvarpi þurfa að fá markvissa kennslu í því að beita röddinni 

rétt og vinna með hana á þann hátt sem hentar best fyrir hlustandann. 

En vandinn liggur einnig hjá konunum. Konur þurfa að vera ákveðnari og sækja í störf þar 

sem hallar á hlut kvenna. Mikilvægt er að konur gefi færi á sér og veri sýnilegar, þær þurfa 
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að meta hæfileika sína og vera óhræddar á að koma sér á framfæri. Ekki þurfa konur, frekar 

en karlar, að hafa réttu svörin við öllu og það sé í lagi að mismæla sig eða jafnvel segja 

eitthvað gagrýnivert.  

Lágt hlutfall kvenna í fjölmiðlum eða bara í stjórnunarstöðum í athafnalífiinu yfirleitt á sér 

eflaust dýpri rætur sem liggja í uppeldi okkar, umhverfi, og viðhorfum samfélagsins. 

Ástæðuna má eflaust finna í öllum þeim klisjum, fyrirmyndum og fyrirfram gefnu 

hugmyndum okkar um hvað sé karlmennska og kvenleiki. Því er afar mikilvægt að allir 

ungir sem aldnir, séu upplýstir um mikilvægi þess að jafna hlutföll kynja á sem flestum 

sviðum samfélagsins. Í skýrslu nefndar um konur og fjölmiðla segir að ef breyting eigi að 

verða þurfi að koma til fræðsla á öllum skólastigum og að vinna þurfi markvisst að því að 

fræða nemendur um stöðu kynjanna í fjölmiðlum og jafnrétti almennt. Nefndin telur einnig 

að fjölmiðlar geti haft áhrif á skoðana- og viðhorfsmótun í samfélaginu og að þeir hjálpa til 

við að leiða til breytinga og aukins jafnréttis (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001). 

Að því sögðu eru fjölmiðlar ekki einir færir um að jafna hlutfall kvenna einir síns liðs heldur 

þurfa allir að taka þátt í þeim breytingum og vinna jákvætt í átt til jafnréttis. 
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Viðaukar 

Kortlagning rannsakanda á hlutfalli kynja í útvarpsútsendingum 

 

Kortlagning á hlutfalli dagskrárgerðarmanna, kvenna og karla, á helstu útvarpsstöðvum á 

Íslandi í útsendingum á virkum dögum (tekið saman vikuna 16-22 febrúar 2015). 

Rás1 

- Morgunbæn og orð dagsins 6.25-6.30. Umsjón: Séra Guðmundur Karl 

Brynjólfsson.  

- Morgunútgáfan 6.45-9.00 Fréttir og dægurmál. Óðinn Jónsson og Hrafnhildur 

Halldórssdóttir og Guðrún Sóley Gestsdóttir leiða hlustendur inn í daginn. 

- Segðu mér 9.05 – 9.45 Umsjón: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir 

- Morgunleikfimi 9.45 – 10. Umsjón: Halldóra Björnsdóttir 

- Mannlegi þátturinn 11.03-12.00. Umsjón: Guðrún Gunnarsdóttir og Magnús R. 

Einarsson. 

- Samfélagið 13.00-14.00. Umsjón: Hanna G. Sigurðardóttir og Leifur Hauksson. 

- Til allra átta 14.03-15.00. Umsjón: Sigríður Stephensen 

- Hátalarinn 16.05-17.00. Umsjón: Pétur Grétarsson 

- Víðsjá 17.03- 18.00. Umsjón: Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Eiríkur Guðmundsson og 

Þorgerður E. Sigurðardóttir 

- Spegilinn 18.00-18.30. Umsjón: Ritstjóri Spegilsins er Arnar Páll Hauksson og aðrir 

umsjónarmenn Jón Guðni Kristjánsson og Pálmi Jónason. Einnig starfa fyrir 

Spegilinn Sigrún Davíðsdóttir í Lundúnum og Sveinn Helgason í Bandaríkjunum. 

Fréttamennirnir Anna Kristín Jónsdóttir, Kristján Sigurjónsson og Kári Gylfason sjá 

um fréttir dagsins í Speglinum. 

- Endurómur úr Evrópu 19.00-20.00. Umsjón: Atli Freyr Steinþórsson. 

- Leynifélagið 20.00-20.30. Umsjón: Brynhildur Björnsdóttir og Kristín Eva 

Þórhallsdóttir 

- Vits er þörf 20.30-21.00. Umsjón: Kristín Einarsdóttir 

- Kvöldsaga 21.30-22.00. Umsjón: Brynjólfur Jóhannesson og Stefán Karlsson. 

- Bergmál 10.13-11.00 Umsjón: Kjartan Guðmundsson. 

- Tónlistarklúbburinn 14.03-15.00. Umsjón: Margrét Sigurðardóttir. 

- Frjálsar hendur 15.03-16.00. Umsjón: Illugi Jökulsson. 

- Hljóðrit 15.03-16.00 Umsjón: Bergljót Haraldsdóttir. 

- Orð um bækur 20.30-21.30. Umsjón: Jórunn Sigurðardóttir 

- Á tónsviðinu 14.03-15.00. Umsjón: Una Margrét Jónsdóttir  

- Hinir hinstu dagar 14.03-15.00. Umsjón: Gísli Pétur Hinriksson 

 

18 karlar á móti 18 konum. Um helgar starfa að auki 10 karlar og 5 konur. 

Einnig er töluvert af endursýningum af efni ríkisútvarpsins, þættir sem ekki eru í 

umsjón eða ritstýrt af  sérstökum umsjónarmanni. 

mailto:bergsteinn@ruv.is
mailto:arnarph@ruv.is
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Rás2 

- Morgunútgáfan 6.45-9 Fréttir og dægurmál. Óðinn Jónsson og Hrafnhildur 

Halldórssdóttir og Guðrún Sóley Gestsdóttir leiða hlustendur inn í daginn. 

- Virkir morgnar 9-12.20 Umsjón: Andri Freyr Viðarsson og Guðrún Dís Emilsdóttir.  

- Poppland 12.45 – 16 Umsjón: Ólafur Páll Gunnarsson, Salka Sól Eyfeld og Matthías 

Már Magnússon.  

- Síðdegisútvarpið 16.05 – 18 Umsjónarmenn eru Bergsteinn Sigurðsson, Björg 

Magnúsdóttir og Úlfhildur Eysteinsdóttir.  

- Spegillinn 18-18.30 Ritstjóri Spegilsins er Arnar Páll Hauksson og aðrir 

umsjónarmenn Jón Guðni Kristjánsson og Pálmi Jónason. Einnig starfa fyrir 

Spegilinn Sigrún Davíðsdóttir í Lundúnum og Sveinn Helgason í Bandaríkjunum. 

Fréttamennirnir Anna Kristín Jónsdóttir, Kristján Sigurjónsson og Kári Gylfason sjá 

um fréttir dagsins í Speglinum. 

- Eldhúsverkin 18.30-19 Umsjón: Þórður Helgi Þórðarson.  

- Sportrásin Mán-fimmtd. 19.30 – 22 Umsjón: Þórður Helgi Þórðarson.  

- Eitt af öðru 19.20-20.00. Umsjón: Frank Hall 

- Skúrinn 21 – 22.  Umsjón: Gunnar Gunnarsson.  

- Rokkland 22.05-00. Umsjón: Ólafur Páll Gunnarsson.  

- Streymi 19.30-21. Umsjón: Þossi.  

- Dordingull 21-22. Umsjón: Valli Dordingull.   

- Popppressan 22.05-00. Umsjón: Andrea Jónsdóttir.  

- Konsert 22.05-00 Umsjón: Ólafur Páll Gunnarsson.  

- Plötuskápurinn 19.30-22. Umsjón: Halldór Ingi Andrésson og Gunnlaugur 

Sigfússon. 

- Kallkerfið 22.05-00.00. Umsjón: Atli Már Steinarsson 

- Inn í nóttina 00.05 – 01. Umsjón: Hulda Geirsdóttir.  

19 karlmenn á móti 10 konum. Um helgar stafa að auki 8 karlar og 6 konur. 

Bylgjan 

- Í bítíð 6.50-10 Umsjón: Heimir Karlsson og Gunnlaugur Helgason 

- Ívar Guðmundsson 10-13 Umsjón: Ívar Guðmundsson.  

- Rúnar Róberts 13-16 umsjón: Rúnar Róbertsson 

- Reykjavík síðdegis 16-18.30 Umsjón: Þorgeir Ástvaldsson, Kristófer Helgason og 

Bragi Guðmundsson.  

- Hlynur Hallgríms Umsjón: Hlynur Hallgríms 

- Erna Hrönn Umsjón: Erna Hrönn 

- Stál og hnífur 22-24. Umsjón Bubbi Morthens.  

- 90‘s þátturinn 19.20-23 Umsjón: Þórunn Erna Clausen.  

 

9 karlmenn á móti 2 konum. Með helgarvaktinni 11 karlmenn á móti 0 konum. 

mailto:bergsteinn@ruv.is
mailto:arnarph@ruv.is
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Fm957 

- Morgunþáttur FM957 7-10 Umsjón: Sverrir Bergmann og Ósk Gunnarsdóttir 

- Rikki G 10-14 Umsjón: Rikki G.  

- Yngvi Eysteins 14-18 Umsjón: Yngvi Eysteins. 

- Þórður Daníel 14-18 Umsjón: Þórður Daníel 

- Pétur Örn 18 -21 Umsjón: Pétur Örn. 

- Frigore  21-01 Umsjón: Frigore.  

- Betri blandan 20-22 Umsjón: Brynjar Már 

- Íslenski Listinn 20-22 Umsjón: Ósk Gunnarsdóttir 

- FM95Blö 16-18. Umsjón: Auðunn Blöndal, Steinþór Hróar Steinþórsson og Egill 

Einarsson. 

- FM partý 22-02 Umsjón: Kiddi Ólafs 

 

 

11 karlmenn á móti 1 konu. Með helgarvaktinni bætast við 2 nýjir karlmenn á móti 2 

konum. 

 

 

K100 
- Svali og Svavar 07:00 - 10:00. Umsjón: Sigvaldi Kaldalóns og Svavar Örn 

Svavarsson. 

- K-Klassík (Ókynnt tónlist frá 90's) 10:00 - 11:00  

- Þór Bæring 11:00 - 15:00. Umsjón: Þór Bæring. 

- Seinniparturinn með Sigga Gunnars 15:00 - 18:00. Umsjón: Sigurður Þorri 

Gunnarsson. 

- Ókynnt tónlist 18:00 - 00:00  

- Simmi og Jói 09:00 - 12:00. Umsjón: Sigmar Vilhjálmsson og Jóhannes Ásbjörnsson. 

 

6 karlmenn á móti 0 konum. Á helgarvaktinni sjá að auki 2 karlmenn um 

dagskrána. 

 
 

X-977 

- Ómar 07:00 – 09:00. Umsjón: Ómar. 
- Harmageddon 09:00 – 12:00. Umsjón: Máni og Frosti. 
- Ómar 12:00 – 14:00. Umsjón: Ómar.  
- Orri 14:00 – 18:00. Umsjón: Orri. 
- X tónlist (ókynnt tónlist) 18:00 – 22:00.  
- Gufuvélin (ókynnt tónlist) 22:00 – 23:00. 
- Straumur 23:00 – 00:00. Umsjón: Óli Dóri. 
- Saga rokksins á X977 22:00 – 00:00. Umsjón: Orri. 
- Pepsi Max listinn 18:00 - 20:00.  
- Funkþátturinn 23:00 – 00:00. Don Balli Funk og Símon fucking handsome 

 

7 karlmenn á móti 0 konum. Á helgarvaktinni bætast við tveir karlmenn við dagskrárgerð. 
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Staða kvenna í útvarpi – spurningar til útvarpskvenna. 
 

Fyrst langar mér að fá smá upplýsingar um hversu lengi þú hefur starfað í útvarpi, hvar þú 

byrjaðir og hvar þú hefur starfað. 

 

Hvernig er að starfa sem kona í útvarpi og hvernig kom það til að þú fékkst stöðuna? 

 

Er hlutverk kvenna frábrugðnari en karla í útvarpi? Þ.e.a.s. gengur þú í sömu störf og 

karlmennirnir? 

 

Hefur þú skýringu á því hvers vegna svo fáar konur starfa við útvarp? 

 

Er nauðsynlegt að konur starfi í fjölmiðlum og skiptir það máli að hlutfall kvenna og karla sé 

sem jafnastur? 

 

Var staða kvenna í útvarpi rædd á þínum vinnustað og fannstu fyrir því að eitthvað væri að 

breytast í þeim málum, t.d. fjölgun kvenna? 

 

Fékkst þú sömu tækifæri til tjáningar og samstarfsmenn þínir þegar þú starfaðir í útvarpi? 

 

Hvernig var viðmótið til þín sem þáttastjórnandi, bæði af hálfu samstarfsmanna og 

viðmælenda? 

 

Finnst þér að veruleiki kvenna komi skýrt fram í útvarpi? 

 

Við leit að viðmælendum, var erfiðara að fá kvenfólk í viðtöl? Ef svo, hefur þú einhverja 

skýringu á því? 

 

Teluru þörf á að fá fleiri konur í útvarp, og þá hvernig? 

 

 




