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Útdráttur 
Viðfangsefni rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvað blaðamenn og blaða 
konur eru að skrifa í íslenskum dagblöðum. Rannsókn þessi var gerð í mars 2009 
og náði yfir tímabilið 1. ágúst 2008 til 31. janúar 2009. Farið var yfir dagblöð 
landsins, Morgunblaðið, Fréttablaðið, 24 stundir og DV. Taldar og flokkaðar voru 
fréttir sem tilheyra almennum fréttahluta blaðanna með tillitil til kyns og hvort þær 
væru ómerktar. Í úrtakinu voru 5.376 fréttir, 2.821 skrifuð af körlum, 1.153 
skrifaðar af konum og 1.402 ómerktar. Fréttunum var skipt niður í 23 efnisflokka 
eftir innihaldi þeirra. Sambærileg rannsókn hefur ekki verið gerð áður hér á landi 
en þó hafa verið gerðar rannsóknir og kannanir meðal blaða- og fréttamanna um 
stöðu þeirra á miðlunum. Rannsókn þessi staðfesti að kynjahlutfall og efnistök 
blaðamanna eru ójöfn og ólík. Karlar skrifa oftast um erlend stjórnmál, 
átök/erjur/stríðsfréttir, sjávarútveg og umhverfismál/virkjanir. Konur skrifa oftast 
um heilbrigðismál/félagsmál, samfélagsmál/mótmæli, neytenda-, mennta- og 
jafnréttismál. Í einum efnisflokki skrifuðu konur hlutfallslega fleiri fréttir en karlar 
en það var í flokknum jafnréttismál en í þeim flokki voru einnig flestar fréttir 
ómerktar. Konur skrifuðu sjaldnast í flokkana erlend stjórnmál, 
átök/erjur/stríðsfréttir, sjávarútveg og tækni/vísindi/fjölmiðlar/fjarskipti. Karlar 
skrifuðu fæstar frétti í flokkana jafnréttismál og skemmtun/afþreying/slúður en í 
báðum flokkunum voru flestar fréttir ómerktar. Gögnin voru settu upp í töflureiknir 
Excel til að fá út mun og hlutfall frétta.  
 

Abstract 
The subject of the research was to find out what male and female reporters are 
writing about in the Icelandic newspapers. This research was performed in March 
2009 and over the period from August 1, 2008 until January 31, 2009. The 
newspapers that were analyzed were, Morgunblaðið, Fréttablaðið, 24 stundir and 
DV. News that come under the section of general news in the newspapers were 
counted and categorized based on the gender that wrote it and if it was 
unmarked. In the sample were 5.376 news, 2.821 written by male reporters, 
1.153 written by female reporters and 1.402 unmarked. The news were 
categorized into 23 material category based on their contents. No similar 
research has been done in Iceland but researches and surveys have been done 
among news reporters about their position in their workplaces. This research 
confirms that there is gender difference in Icelandic newspapers and there is 
difference in what the genders are writing about. Male reporters write most news 
about foreign politics, conflicts/strife’s/wars, fishing industry and environmental 
affairs/hydropower projects. Female reporters write most about health care/social 
matters, community matters/protestations, consumer’s matters, educational 
matters and equal rights affairs. The category equal rights affairs was the only 
category where female reporters wrote relatively more news than their male 
colleagues but most news in that category were unmarked. Women wrote fewer 
news in the categories foreign politics, conflicts/strife’s/wars, fishing industry and 
technology/science/media/communications. Male reporters wrote fewer news in 
the categories equal rights affairs and entertainment/recreation/gossip but in both 
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of these categories were most news unmarked. The sources were put in program 
Excel to find out the differences and ratio of the news. 
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1. Inngangur 

Fjölmiðlar koma við sögu í lífi fólks alla daga ársins frá morgni til kvölds. Þeir eiga 

að ná til allra hópa samfélagsins, hvort sem er lítilla eða stórra, og reyna að 

rannsaka, upplýsa og veita borgurum afþreyingu. Fjölmiðlar eiga að endurspegla 

samfélagið sem þeir starfa í.  Þeir hafa mikil völd í lýðræðisþjóðfélagi þar sem 

hlutverk þeirra er að upplýsa, fræða og jafnvel móta skoðanir fólskins. Fjölmiðlar 

hafa lengi vel verið kallaðir „fjórða valdið”, og er þá átt við að þeir séu fjórða 

valdið, til viðbótar við dómsvald, framkvæmdarvald og löggjafarvald sem ráða og 

stjórna samfélaginu, vegna þess áhrifamáttar sem þeir hafa (Petersson og 

Pettersson, 2005).  

 Rannsóknir hafa sýnt að hlutur kvenna innan sem utan fjölmiðla hér á 

landi er rýr og er þá átt við konur sem starfa á fjölmiðlum og konur sem 

umfjöllunarefni og viðmælendur fjölmiðla. Hlutur kvenna hefur þó farið batnandi 

undan farin ár með aukinni þátttöku þeirra innan sem utan miðlanna. Mikilvægt er 

að hlutföll kynjanna séu jöfn á fjölmiðlum svo að fleiri sjónarmið komi fram í 

fréttaflutningi og til að koma í veg fyrir einsleitar fréttir sem endurspegla ekki 

samfélagið eins og það er. Eins er mikilvægt að allir hópar samfélagsins komist 

inn á fjölmiðlana svo að öll sjónarmið komi fram. Í seinni skýrslu nefndar um 

konur og fjölmiðla sem gerð var fyrir menntamálaráðuneytið árið 2005 er talað 

um að ekki sé nóg að hafa fjölbreyttan hóp fólks með ólíkan bakgrunn sem 

starfar á miðlunum heldur sé einnig nauðsynlegt að hafa kynjahlutföllin jöfn til að 

fá fram fleiri sjónarhornum á málum sem varða almenning. Þessu hafa þó ekki 

allir verið sammála og talað um að ólíkir bakgrunnar blaðamanna sé nóg til að ná 

fram ólíkum sjónarmiðum og þar skipti kynferði engu máli (Elva Björk 

Sverrisdóttir, 2006). Þegar meðlimir Blaðamannafélags Íslands og Félags 

fréttamanna eru skoðaðir eftir kyni kemur í ljós að konur eru í minnihluta í báðum 

félögum og eru því í minnihluta í stétt blaða- og fréttamanna. Árið 2007 voru  

konur 36% félagsmanna í félögunum og hafa verið undan farin ár. Árið 1980 voru 

konur 18% félagsmanna og hefur því hlutfall kvenna í stéttinni tvöfaldast á 27 

árum. (Hagstofa Íslands, 2009) 
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 Dagblöðin eru miklir áhrifavaldar í þjóðfélaginu og hafa oft verið talin stoð í 

íslenskum fjölmiðlum vegna þess hve lengi sum þeirra hafa verið á markaðinum. 

Blaðakonur á íslenskum dagblöðum eru í minnihluta og skrifa aðallega um 

svokölluð „mjúk“ má, það er að segja mál sem varða einstaklinga, fjölskyldur og 

heimili ásamt fréttum um menningarmál, afþreyingu, skemmtanir og slúður. Í 

þessari ritgerð verða birtar niðurstöður úr rannsókn  þar sem viðfangsefnið var að 

varpa ljósi á kynjahlutföll blaðamanna á íslenskum dagblöðum og að skoða 

hverskonar fréttir konur og karlar eru að skrifa. Rannsóknin fór fram í mars 2009 

og var rannsóknar tímabilið 1. ágúst 2008 – 31. janúar 2009. 

 Ritgerðin skiptist í 5 kafla og nokkra undir kafla. Í kafla 2 er farið yfir stöðu 

íslenskra blaðakvenna í stéttinni, hlutfall þeirra innan stéttarfélaga blaðamanna 

ásamt því að fara yfir hvað varð til þess að vitundarvakning varð í heiminum á 

málefnum kvenna í fjölmiðlum. Einnig verður farið yfir hvernig kynjahlutföllin eru 

innan háskólanna og þá nemenda sem hafa útskrifast með gráðu í blaða- og 

fréttamennsku. Farið verður í fræðileg sjónarmið bæði hvað varðar hlutverk 

fjölmiðla og konur í fjölmiðlum.  Í kafla 3 er farið yfir rannsókn höfundar á hlutfalli 

kynjanna á íslenskum dagblöðum. Gerð verður grein fyrir aðferðum og gögnum 

sem notast var við gerð rannsóknarinnar, farið yfir aðrar rannsóknir sem hafa 

verið gerðar um svipuð málefni, gerð grein fyrir málarflokkum blaðanna og farið 

yfir stöðu íslenskra dagblaða á markaðinum í dag. Umræður verða síðan í fjórða 

kafla og í fimmta kafla eru niðurstöðurnar dregnar saman og dregnar ályktanir. 
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2. Staða íslenskra blaðakvenna 

Á Íslandi var starf blaða- og fréttamanna lengst af karlastarf og konur í stéttinni 

fáar. Í kjölfar kvenfrelsisbaráttunnar á sjöunda og áttunda áratug 20. aldar fóru 

konur að sækja meira út á vinnumarkaðinn og frá þeim tíma hefur konum verið 

að fjölga í starfsstéttinni jafnt og þétt. Karlar höfðu fram að því séð um að skrifa 

um konur, þeirra málefni og skoðanir. Það breyttist og konur fóru að tala máli 

sínu sjálfar (Elva Björk Sverrisdóttir, 2006), (Hildur Jónsdóttir, 1990).  

 Þegar hlutur kvenna er skoðaður má segja að hann sé lítill, bæði í 

fjölmiðlum og íslensku samfélagi vegna þeirra miklu kynjaslagsíðu sem er að 

finna í mörgum þáttum samfélagsins. Í Hagtíðindum frá mars 2006 er gerð grein 

fyrir þróun fjölda kvenna í stéttina, en þar er meðal annars farið yfir fjölda 

meðlima í félögum fréttafólks hér á landi og þeim skipt upp eftir kynjum frá árinu 

1980. 

 Samkvæmt niðurstöðum nefndar sem skipuð var af menntamálaráðherra 

árið 2005 kemur í ljós að efni fjölmiðla hér á landi skiptist ekki jafnt á milli 

kynjanna heldur eru efni sem fjalla um karla og viðmælendur eru karlar er í 

miklum meirihluta og hefur verið nánast alla tíð. Nefndin ályktar að kynbundin 

slagsíða sé í efni fjölmiðla, þá í umfjöllunarefni og vali á viðmælendum þeirra, 

endurspegli ólíka stöðu kynjanna inni á fjölmiðlunum sjálfum. Þar sem karlar eru 

yfirgnæfandi fjöldi þeirra einstaklinga sem stjórna fjölmiðlum landsins þá má leiða 

líkum að því að fjölmiðlar nái ekki að endurspegla samfélagið eins og það er þar 

sem helmingur þess eru konur. Fjölmiðlar lýsa því þeim veruleika sem að þeim 

snýr hvað varðar kyn, menntun, aldur, þjóðfélagsstöðu, húðlit og fleira. Þegar 

einsleitur hópur starfar á fjölmiðlunum getur það komið í veg fyrir að sjónarmiði 

allra hópa samfélagsins, og þá sérstaklega minnihlutahópa, sé komið á framfæri. 

Á fréttastofum verða að vera stórir speglar sem endurspegla þjóðarlíkamann til 

að geta endurspeglað þjóðina eins og hún er (Steinunn Halldórsdóttir, Guðrún 

Ágústa Guðmundsdóttir og Sigrún Þorvarðardóttir, 1990).  

 Femínískir fræðimenn sættu mikilli gagnrýni á sjöunda áratugnum því þeir 

bentu á þá kynjaslagsíðu sem er að finna innan greinarinnar þar sem karlar voru 

alltaf viðmið alls í samfélaginu. Sigríður Þorgeirsdóttir heimspekingur sagði í 
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sjónvarpsviðtali um konur og fjölmiðla; „Hinn hvíti, miðaldra, vel stæði karlmaður 

er í fjölmiðlum – rödd viskunnar og valdsins“ (Herdís Þorgeirsdóttir, 2001). 

Karlarnir eru einvaldar á miðlunum, eins og Herdís Þorgeirsdóttir, 

þjóðréttarfræðingur segir í grein sem birtist í tímaritinu 19. júní árið 2001, tróna 

efst og ráða og þær konur sem hafa náð að komast inn í „heim“ karlanna eru oft 

kallaðar súperkonur, karríerkonur, kjarnakonur, valkyrjur – frekar, duglegar en 

ekki gáfaðar og skarpgreindar eins og karlarnir.  

 „Konur eru oftast settar fram sem húsmæður, mæður, dætur, eiginkonur 

sem vinna kvennastörf eins og ritari, hjúkrunarkonur ofl.“ (Curran og Gurevitch, 

1996). Þessi framsetning á konum í fjölmiðlum styrkir kynjaðar staðalmyndir, en 

þessi þróun er á undanhaldi. Konur fá öðruvísi spurningar en karlar. Þær fá frekar 

spurningar um hjúskaparstöðu, börn eða barnleysi, uppskriftir og tísku. Þessar 

spurningar eru kynjaðar og stundum fordómafullar og viðhalda staðalmyndum í 

þjóðfélaginu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2007).  

 Frjálslyndir femínistar setja fram nokkrar lausnir til að fá konur inn í 

fjölmiðlana, til dæmis að konur fái sömu réttindi og séu í sömu stöðum og karlar í 

samfélaginu, að þær fari inn á „karla yfirráðasvæði“ og fái völd þar og þannig 

muni það smitast inn í fjölmiðlana (Curran og Gurevitch, 1996). Svo kallaðir 

„hliðverðir“ fjölmiðla eru ritstjórar, ritstjórnarfulltrúar og fréttastjórar og eru þeir að 

mestum hluta karlmenn hér á landi. Þeir ráða flestu um efnistök og um það hvað 

kemst inn og hvað ekki og hvernig efninu er dreift á milli blaðamanna (Hagstofa 

Íslands, 2006). Femínískar fjölmiðlarannsóknir, þar sem málin eru skoðuð með 

gleraugum frjálslyndra kenninga, segja að það sé vöntun á kvenkyns 

blaðamönnum sem koma með kvenlæg sjónarhorf á mál sem varða mannkynið 

og einstaklinga. Það myndi skapa öðruvísi nálgun á efnið og bæta fréttamennsku 

sem virðist oft einkennast af flötum fréttum sem ná ekki til fólksins (Curran og 

Gurevitch, 1996). Fjölgun kvenna í stétt blaða- og fréttamanna undan farin ár 

hefur þó ekki haft mikil áhrif á fréttaflutning blaðanna, að mati Pamelu J. Creedon 

sem er stýrir blaða- og fréttamannadeild Háskólans í Iowa í Bandaríkjunum. Hún  

telur enn fremur það hafa orðið til þess að staða og laun þeirra í stéttinni hafa 
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lækkað, og starfið sé því ekki eins eftirsóknarvert og það var hér áður (Curran og 

Gurevitch, 1996), (Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, 2005).  

 Fyrsta konan til að gegna hlutverki ritstjóra á dagblaði á Íslandi var Silja 

Aðalsteinsdóttir bókmenntafræðingur sem var ritstjóri Þjóðviljans í nokkra mánuði 

árið 1988. Blöðin þá voru færri, minni og með öðrum áherslum því þeim var 

stjórnað af stjórnmálaflokkum landsins en þá voru yfirleitt nokkrir ritstjórar á 

hverju blaði („Forvitin og með fílaminni,“ e.d.). Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands 

frá 2009 hafði engin kona gegnt starfi aðalritstjóra dagblaðs hér á landi þegar 

Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir var ráðin ritstjóri 24 stunda, 2. júní 2008. Fram að 

því höfðu 8 konur gegnt starfi aðstoðarritstjóra eða ritstjórnarfulltrúa og sú fyrsta 

árið 2002. Fréttastjórar á dagblöðum landsins hafa oftast verið karlar. Fyrsti 

kvenfréttastjórinn á íslensku dagblaði var ráðinn árið 2005, árið eftir voru þrjár 

konur fréttastjórar og árið 2007 voru tvær konur í því starfi. Ef þessar tölur eru 

bornar saman við ljósvakamiðlana hér á landi þá hefur engin kona gegnt störfum 

forstöðumanna Ríkisútvarpsins, Stöðvar 2 né Bylgjunnar. Ef litið er á árin 1987-

2007 þá hefur karlmaður oftar gegnt starfi fréttastjóra heldur en kona hjá öllum 

miðlunum. Á árunum 1968-1986 var kona fréttastjóri hjá Ríkisútvarpinu en á 

árunum 1986 til 2003 gegndu karlar því starfi. Árið 2003 var  kona aftur ráðin sem 

fréttastjóri sjónvarps. Í dag gegnir karl starfi fréttastjóra fyrir bæði útvarp og 

sjónvarp hjá Ríkisútvarpinu ohf. Hjá Stöð 2 og Bylgjunni hafa ekki margar konur 

verið ráðnar sem fréttastjórar en kona gegndi því starfi árin 1990, 1995 og 2004 

og í dag eru karlar fréttastjórar beggja miðla. Þetta sýnir hversu langt er í land til 

að jafna út kynjahlutfall stjórnenda og yfirmanna á miðlunum og má segja að við 

séum nú fyrst að þokast í átt til jafnréttis innan miðlanna. („Forvitin og með 

fílaminni,“ e.d.) (Hagstofa Íslands, 2009).  

 Þegar litið er til annarra vestrænna þjóða kemur í ljós að Ísland er ekki 

eina landið sem hefur ójafnt kynjahlutfall á miðlunum og er að glíma við jafnrétti 

kynjanna. Í grein Elvu Bjarkar Sverrisdóttur blaðamanns á Morgunblaðinu (2006) 

vísar hún til tveggja tímarita Niemanssjóðsins við Harvard háskóla í 

Bandaríkjunum frá árinu 2002. Tímaritin fjalla um konur og blaðamennsku og eru 

margar af greinum blaðanna skrifaðar af konum sem eru starfandi í stéttinni sem 
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tala af reynslu. Greinarnar fjalla að mörgu leyti um sömu atriði og blaðakonur hér 

á landi eru að glíma við, kynbundið launamisrétti, áhrif þess að karlar eru í 

ráðandi stöðum innan miðlanna og áhrif þess á fréttamat fjölmiðla. Ein þeirra sem 

ritar í blaðið er Susan E. Reed sem er bandarísk fréttakona sem starfaði hjá CBS 

sjónvarpsstöðinni í nokkur ár. Hún talar um að konur, líkt og hér á landi, hafa 

verið um nokkurra áratuga skeið í meirihluta þeirra sem útskrifast með gráðu í 

blaðamennsku en þrátt fyrir það eigi þær erfitt uppdráttar að vinna sig upp innan 

miðlanna og komast í stjórnunarstörf sem eru yfirleitt alltaf skipuð körlum. Reed 

segir í grein sinni að vandamálið sé víðfemt og sé þekkt í öðrum stéttum þar sem 

gengið er fram hjá konum sem sækjast eftir að komast í stjórnunarstöður. Hún 

nefnir sem dæmi grein sem hún ritaði um mismunun sem kvenprófessorar í MIT-

háskólanum urðu fyrir á grundvelli kynferðis þeirra. Reed reyndi að fá greinina 

birta en mörg tímarit neituðu að birta hana og segir hún að á öllum þeim ritum 

sem neituðu voru karlar við stjórnvölinn. Hún velti því fyrir sér hvort þeir væru 

meðvitaðir um þá mismunun sem fer fram á vinnustöðum um heim allan og ef 

konur hefðu verið við stjórnvölinn hefðu tímaritin birt greinina (Elva Björk 

Sverrisdóttir, 2006). 

 Í grein eftir Herdísi Þorgeirsdóttur þjóðfréttarfræðing (2001) segir hún að 

konur hafi ekki sama aðengi að fjölmiðlum og karlar við mótun opinberrar 

umræðu og að það sé skortur á kvenlægum sjónarmiðum í efnistökum og að oft 

sé dregin upp „neikvæð“ mynd af konum í fjölmiðlum. Ekki eru þó allir á sama 

máli um nauðsyn þess að hafa jafnt kynjahlutfall blaða- og fréttamanna. Margir 

tala um að mikilvægast sé að fjölmiðlarnir flytji fréttir af málum líðandi stundar og 

að fréttafólkið sé með brennandi áhuga á því sem er að gerast en ekki hvort 

kynið skrifi fréttirnar. Þetta geta flestir verið sammála um en það má ekki 

gleymast að það er ekki síður mikilvægt að hópurinn sem sér um fréttamat 

miðlanna og sér um að afla og skrifa fréttir sé fjölbreyttur, með ólíkan bakgrunn 

og endurspegli samfélagið á sem bestan hátt. Ef einsleitur hópur flytur fréttir þá 

getur skapast hætta á að ekki sé tekið á öllum hliðum málanna og að 

jaðarmálefni gleymist. Elín Hirst, fréttastjóri sjónvarps sagði í viðtali við Elvu Björk 

Sverrisdóttur, sem birtist í tímaritinu 19. júní árið 2006: 
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„trúverðugleiki skipti öllu máli í fréttum og til þess að fréttastofan sé 

trúverðug verður hún að skipa fólki af báðum kynjum, á öllum aldri og fá 

mismunandi landshornum, menntuðum innanlands og í útlöndum með 

mismunandi sýn á lífið og tilveruna. Allt þetta myndar þá trúverðugu heild 

sem við sækjumst eftir“ (Elva Björk Sverrisdóttir, 2006). 

Í sömu grein sagði Styrmir Gunnarsson ritstjóri Morgunblaðsins að honum finnist 

æskilegt að hlutfall karla og kvenna sé svipað á ritstjórnum en að hann hefði ekki 

orðið var við að munur væri á fréttamati eftir kyni á sínum starfsferli.  

 Hildur Jónsdóttir fjölmiðlafræðingur segir í grein sem birtist í tímaritinu 

Veru árið 1990 að ein af ástæðum þess að konur sækjast ekki í að starfa í 

fjölmiðlum sé sú að starfinu fylgir mikið álag og óreglulegir og langir vinnudagar 

sem geta hentað konum illa sem eru að sjá fyrir heimili. Þar af leiðandi leiti konur 

frekar í störf við helgarblöð og tímarit þar sem er gefinn lengri tími til að vinna 

efnið og því auðveldara að skipuleggja vinnu og vinnutímann í takt við það. Í 

sömu grein segir Dr. Sigrún Stefánsdóttir að þær konur sem starfa á fjölmiðlunum 

standi yfirleitt saman og bakki hver aðra upp í allskyns málum. Erfitt sé að vera 

eina konan á vaktinni því karlkyns samstarfsmenn hennar séu ekki alltaf 

sammála um mikilvægi mála, sé þá erfitt að vera ein að berjast fyrir einhverju 

tilteknu máli og mæta andstöðu samstarfsfélaga sinna. Sigrún talar þó um 

jákvæða breytingu í þá átt að karlkyns samstarfsfélagar fréttakonu styðji við hana 

þegar hún gerir tillögu um umfjöllunarefni því að henni finnst það fréttnæmt 

(Hildur Jónsdóttir, 1990). 

2.1 Félög fjölmiðlafólks 

Félög fjölmiðlafólks hér á landi eru tvö, Félag fréttamanna (FF) og 

Blaðamannafélag Íslands (BÍ). Félag fréttamanna, sem er stéttarfélag fyrir 

starfandi fréttamenn Ríkisútvarsins, hljóðvarps og sjónvarps, var stofnað árið 

1983 en aðild að félaginu útilokar ekki aðild að BÍ. FF er aðildarfélag að 

Bandalagi Háskólamanna (BHM). Blaðamannafélag Íslands er stéttar- og 

fagfélag blaða- og fréttamanna sem starfa á einkareknum miðlum eða starfa 

sjálfstætt. Félagið var stofnað upphaflega 1897 en hefur starfað óslitið frá árinu 

1937. Félagið er aðili að Fjölmiðlasambandinu sem er samstarfsvettvangur 
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stéttarfélaga fólks í fjölmiðlum, útgáfu, prentun og skyldum greinum. Félagið er 

einnig aðili að Norræna Blaðamannasambandinu, Alþjóðlegablaðamanna-

sambandinu og Evrópska blaðamannasambandinu (Hagstofa Íslands, 2006) 

 Hlutur kvenna hefur farið stækkandi í hópi fjölmiðlafólks en þrátt fyrir það 

eru þær enn í miklum minni hluta í stéttinni. Félagsmenn í BÍ og FF hafa flestir 

orðið 711 árið 2006 en árið 2007 voru þeir 674, 242 konur og 432 karlar eða 36% 

konur og 64% karlar. Árið 1985 voru konur 25 af hundraði félagsmanna en þegar 

líða tók á tíunda áratuginn voru konur orðnar 30% félagsmanna. Frá árinu 2000 

hafa konur verið á milli 33-36% félagsmanna (Hagstofa Íslands, 2009). 
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Mynd 1 
Félagsmenn í Blaðamannafélagi Íslands og Félagi Fréttamanna 1980-2007. Tölur frá Hagstofu 

Íslands, 2009. 
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 Fjöldi Hlutfall  

 Karlar Konur Karlar Konur Samtals 

1980 127 27 82% 18% 154 

1985 187 64 75% 25% 251 

1990 217 92 70% 30% 309 

1995 313 131 70% 30% 444 

2000 348 176 66% 34% 524 

2001 341 172 66% 34% 513 

2002 367 177 67% 33% 544 

2003 371 191 66% 34% 562 

2004 375 196 66% 34% 571 

2005 441 228 66% 34% 669 

2006 452 259 64% 36% 711 

2007 432 242 64% 36% 674 

Tafla 1 
Meðlimir í Blaðamannafélagi Íslands og Félagi Fréttamanna 1980-2007. Tölur frá Hagstofu 

Íslands, 2009.  

 

Hlutur kvenna innan beggja félaganna hefur nánast staðið í stað undan farin ár 

en frá 1980 hefur þeim fjölgað umtalsvert. Síðustu ár hafa konur í BÍ verið 34-35 

af hundraði en innan FF hefur hlutur kvenna verið rýrari og verið að jafnaði þrjár 

af hverjum sjö karlmönnum eða um 30% félagsmanna frá 1985 til 2005 (Hagstofa 

Íslands, 2006).  

2.1.1 Siðanefnd og jafnréttislög. 

Hjá BÍ er starfandi Siðanefnd og getur hver sem telur að blaðamaður hafi brotið 

siðareglur félagsins kært brot til nefndarinnar. Siðanefnd tekur kæruna fyrir á 

fundi og kveður upp rökstuddan úrskurð nokkrum vikum seinna. Úrskurðir 

Siðanefndar geta verið, ekki brot, ámælisvert brot, alvarlegt brot og mjög 

alvarlegt brot. Ef siðanefnd úrskurðar blaðamann brotlegan er engin refsing sem 

hann þarf að taka út heldur þarf fjölmiðillinn að birta niðurstöður nefndarinnar. 

Nokkrar kærur hafa komið inn á borð Siðanefndarinnar sem varða brot á 

jafnréttislögum t.d við ráðningu blaða- og fréttamanna (Blaðamannafélag Íslands, 

1991). Í september 2004 úrskurðaði nefndin að Stöð 2 hefði brotið jafnréttislög 
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þegar þeir sögðu upp fjórum fréttakonum en engum karlmanni í sambærilegu 

starfi. Hagræðing var sögð ástæða uppsagnanna og að starfsaldur blaðamann 

hefði ráðið um hverjum var sagt upp (Blaðamannafélag Íslands, 2004),  

 Jafnréttislög hafa verið í gildi hér á landi frá árinu 1976 og er markmið 

jafnréttislaga að koma á og viðhalda jafnrétti í landinu og að stuðla að því að 

jafna tækifæri og stöðu karla og kvenna á öllum sviðum samfélagsins, samanber 

núgildandi jafnréttislög nr. 10/2008. Lögin eru mikilvæg til að styrkja jafnréttisstarf 

og standa vörð um jafnrétti í samfélaginu meðal annars til að breyta viðhorfum 

fólks til kynjahlutverka og breyta neikvæðum staðalímyndum um hlutverk karla og 

kvenna. „Jafnréttisstarf kallar því á sífellda samfélagsrýni, rannsóknir og sértækar 

aðgerðir til að brjóta nýjum hugmyndum braut“ (Félagsmálaráðherra, 2001), til 

þess að nýjar hugmyndir ná fram að ganga verða stjórnvöld og fjölmiðlar að 

hjálpast að (Félagsmálaráðherra, 2001). Í 18. gr. jafnréttislaga segir að 

atvinnurekendur eigi að vinna að því að jafna stöðu kynjanna innan fyrirtækja 

sinna og sjá til þess að störf flokkist ekki í kvenna- og karlastörf, sambærilegt 

ákvði var í jafnréttislögum nr. 96 frá árinu 2000. Þegar konunum var sagt upp í 

september 2004 voru starfandi fréttmenn á fréttastofu Stöðvar 2 og Bylgjunnar 7 

konur og 10 karlar. Samkvæmt 1. mgr. 26. gr. laga nr. 10/2008 er óheimilt að 

mismuna starfsmönnum við uppsagnir á grundvelli kynferðis, samanber 25. gr. í 

lögum 96/2000. „Ef máli er vísað til kærunefndar og leiddar eru líkur að beinni 

eða óbeinni mismunun vegna kynferðis við uppsögn í starfi, skal atvinnurekandi 

sýna nefndinni fram á að aðrar ástæður en kynferði hafi legið til grundvallar 

ákvörðuninni“ (Kærunefnd jafnréttismála, 2004). Samkvæmt íslenskum rétti eiga 

allir að vera jafnir fyrir lögum, óháð kynferði og hefur jöfn staða kynjanna verið 

stjórnarskrárbundin frá árinu 1995 (Félagsmálaráðherra, 2001), (Lög um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008).  
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2.2 Vitundarvakning varðandi málefni  kvenna 

Sameinuðu þjóðirnar héldu ráðstefnu í Peking árið 1995 sem segja má að hafi 

verið upphaf vitundarvakningar innan Evrópusambandsins á málefnum kynjanna 

og jafnréttis. Ráðstefnunni lauk með samþykkt aðgerðaáætlunar sem skuldbatt 

vestræn lýðræðisríki til að vinna að jafnrétti í landinu. Peking-áætluninni eða The 

Beijing Platform eins og hún er kölluð, tekur á málefnum fjölmiðla og þeirri 

kynjaslagsíðu sem þar þrífst og eru skýrar leiðbeiningar um hvað stjórn landsins 

þarf að gera til að jafna stöðu kynjanna bæði innan sem utan miðlanna en ekki 

síður hvað fjölmiðlarnir sjálfir þurfa að gera. Þar segir að jafna þurfi stöðu 

kynjanna og vinna gegn þeirri stöðluðu kvenímynd sem fjölmiðlar birta. Íslensk 

stjórnvöld settu fram framkvæmdaráætlun til fjögurra ára fljótlega eftir 

ráðstefnuna þar sem sett voru fram markmið sem átti að ná fram aðgerðum til að 

jafna stöðu kynjanna. Markmiðin sem stjórnvöld settu sér voru að tryggja konum 

og körlum jafnan eða sambærilegan aðgang að fjölmiðlum og að binda enda á 

það hvernig fjölmiðlar hagnýta sér kynferði kvenna, hvernig fjölmiðlar byggja 

umfjöllun sína á hefðbundinni kynímynd kvenna og hvernig þeir gera lítið úr 

áhugasviðum kvenna (Menntamálaráðuneytið, 2001).  

 Um það ríkir almenn samstaða hér á landi sem og í flestum vestrænum 

ríkjum, að kynferði, trúarbrögð og litarháttur eiga ekki að draga úr möguleikum 

fólks til starfs og þroska og eru það lögbundin mann- og lýðréttindaákvæði sem 

verja þessi réttindi manna. Jafnréttisumræða hér á landi hefur að miklu leyti 

gengið út á að eyða út neikvæðum áhrifum kynferðis sem geta leitt til þess að 

minnka möguleika einstaklingsins og viðhalda viðhorfum sem flokka getu og 

eiginleika fólks eftir kynferði þess. (Menntamálaráðuneytið, 2001) 

2.3 Hlutverk fjölmiðla 

Í lýðræðisríki er grundvallaratriðið að þar sé til staðar opin og upplýst umræða 

svo borgarar geti fylgst með störfum stjórnvalda og eru fjölmiðlar undirstaða 

þess. Fjölmiðlar bera mikla ábyrgð í samfélaginu og hafa oftar en ekki verið 

kallaðir „fjórða valdið“ fyrir það hversu áhrifa miklir þeir eru og geta auðveldlega 

haft áhrif á skoðanir fólks sem og auðveldlega fengið fólk til að mynda sér 

skoðanir. Markmið flestra fjölmiðla er að endurspegla samfélagið, gildi og venjur 
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þess, sem og að viðhalda og endurskapa menningarleg gildi og hugmyndir með 

því að greina frá atburðum líðandi stundar ásamt því að skapa fjölbreytni 

(Menntamálaráðuneytið, 2001. Frelsi fjölmiðla er því mikilvægt sem og 

tjáningarfrelsi almennings, fjölmiðlar eru því forsenda þess að frelsi og réttindi 

séu höfð í hávegum í lýðræðis þjóðfélagi (Menntamálaráðuneytið, 2005). Með 

Fjölbreytni er átt við að fjölmiðlar bjóði upp á fjölbreytt efni og fjölræði vísar til 

þess að fjölmiðlar séu undir yfirráðum margra aðila. Í 10. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu um tjáningarfrelsi segir:  

1. Sérhver maður á rétt til tjáningarfrelsis. Sá réttur skal einnig ná yfir frelsi til að 

hafa skoðanir, taka við og skila áfram upplýsingum og hugmyndum heima og 

erlendis án afskipta stjórnvalda. Ákvæði þessarar greinar skulu eigi hindra ríki í 

að gera útvarps-, sjónvarps- og kvikmyndafyrirtækjum að starfa aðeins samkvæmt 

sérstöku leyfi. 

2. Þar sem af réttindum þessum leiðir skyldur og ábyrgð er heimilt að þau séu háð 

þeim formsreglum, skilyrðum, takmörkunum eða viðurlögum sem lög mæla fyrir 

um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis, landvarna 

eða almannaheilla, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða 

siðgæði manna, mannorði eða réttindum og til þess að koma í veg fyrir 

uppljóstran trúnaðarmála eða til þess að tryggja vald og óhlutdrægni dómstóla. 

(Mannréttindasáttmáli Evrópu lög 62/1994) 

 Fjölmiðlar endurspegla stjórnkerfið í viðkomandi landi og upplýsa 

borgarana um hvað er að gerast í stjórnmálum landsins og stofna til umræðna í 

samfélaginu. Fjölmiðlar eru einnig mikilvægar menningarstofnanir sem hafa áhrif 

og mynda heimsmynd einstaklinganna og hafa þannig mikil áhrif á samfélagið 

sem þeir starfar í. Breytingar í samfélaginu hafa yfirleitt í för með sér breytingar á 

fjölmiðlum sem segir til um að samfélagið stjórnar efni fjölmiðlanna og stjórnun 

þeirra, en fjölmiðlarnir hafa einnig áhrif á samfélagið og mótun þess. Þannig að 

það má segja að fjölmiðlarnir verða að þungamiðju í öllum lýðræðislegum 

samfélögum og þannig verða blaða- og fréttamenn að fulltrúum borgaranna og 

þeirra hlutverk er þá að upplýsa lesendur, hlustendur og áhorfendur um hvað er 

að gerast í heiminum og samfélaginu, og að útskýra afleiðingar, kosti og galla 

ýmissa málefna sem varða þjóðina (Petersson og Pettersson, 2005), .  
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 Viðhorf samfélaga til fjölmiðla eru þó ekki alltaf þau sömu. Til að geta 

skilgreint mismunandi tegundir samfélaga og viðhorf þeirra er gengið út frá fjórum 

stefnum. Einræðisleg hugmyndafræði þar sem fjölmiðlar sjá um uppeldi á 

borgurunum og þeir gerðir að áróðurstæki fyrir stjórnvöld landsins og mikil 

ritskoðun á öllu efni sem er dreift. Þessi tegund hugmyndafræði hefur lifað í 

nokkrar aldir og þá aðallega á tímum nasismans á 4. og 5. áratug síðustu aldar. 

Frjálslynd hugmyndafræði; þá er almenningi veittur aðgangur að öllum 

upplýsingum og gögnum um ákveðin málefni og þannig reynt að fá fólk til að 

mynda sér sjálft skoðanir á ákveðnum málefnum. Þannig telja fjölmiðlarnir að þeir 

séu að sinna starfi sínu sem fjórða valdið og engin ritskoðun er á efni miðlanna. 

Félagslega ábyrg hugmyndafræði; þar eru allir fjölmiðlar frjálsir og samfélagsleg 

ábyrgð þeirra er höfð í hávegum. Fjölmiðlarnir taka á öllum málum samfélagsins, 

hvort sem þau þykja óþægileg eða koma sér illa fyrir stjórn landsins, til að 

uppfylla samfélagslega ábyrgð sína og skiptir þá ekki máli hvort þeir verða 

óvinsælir fyrir vikið. Marxísk hugmyndafræði; er fræði sem var ríkjandi fram á 

tíunda áratug síðustu aldar. Fjölmiðlar voru ríkiseign og undir strangri ritskoðun 

og eftirliti þar sem hagsmunir regluveldisins voru hafðir að leiðarljósi. Þessi 

hugmyndafræði er ekki útdauð og má finna í dag á Kúbu og í Kína. (Petersson og 

Pettersson, 2005). 

2.4 Kynjahlutfall nemenda í fjölmiðlafræði  

Fjölmiðlafræði er vaxandi námsgrein hér á landi og er nauðsynlegt að bera 

saman hlutfall brautskráðra nemenda úr greininni við starfandi blaðamenn. Oft er 

talað um að kynskipting í námsvali endurspeglist að miklu leyti í kynskiptingu 

vinnumarkaðarins og að greina megi ákveðið mynstur í starfsvali og 

atvinnuþátttöku eftir kyni fólks (Menntamálaráðuneytið, 2001). 

 Þegar litið er til fjölda brautskráðra nemenda úr fjölmiðlafræði frá háskólum 

landsins þá hafa konur verið að meðaltali í meiri hluta frá árinu 2000. Háskóli 

Íslands (HÍ) var fyrstur háskólanna hér á landi til að bjóða upp á nám í 

fjölmiðlafræði árið 1995.  
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Mynd 2 

Brautskráðir nemendur í fjölmiðlafræði frá Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri. 

Um var að ræða árs langt nám í hagnýtri fjölmiðlun og var hugsað sem aukagrein 

eða til endurmenntunar fyrir blaða- og fréttamenn. Háskólinn bauð upp á nám í 

hagnýtri ritstjórn og útgáfu í nokkur ár en það nám hefur verið lagt niður sem og 

námi í hagnýtri fjölmiðlun. Það var gert árið 2004 þegar HÍ hóf að kenna blaða- 

og fréttamennsku á meistarastigi. Konur hafa alltaf verið í meirihluta brautskráðra 

nemenda bæði úr hagnýtri fjölmiðlun, hagnýtri ritstjórn og útgáfu sem og MA-prófi 

í blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands og eru enn (Elva Björk 

Sverrisdóttir, 2006), (Háskóli íslands, e.d.).  
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Mynd 3 
Brautskráðir nemendur frá Háskóla Íslands.  
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Háskólinn á Akureyri hóf að kenna fjölmiðlafræði til B.A. prófs árið 2006. 

Kynjahlutföllin hafa verið jafnari þar og eru karlar að meðaltali fleiri af 

brautskráðum nemendum. (Munnleg heimild frá Heiðu Kristínu Jónsdóttur 

skrifstofustjóra Hug- og félagsvísindadeildar Háskólans á Akureyri, 10. nóvember 

2008) 
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Mynd 4 
Brautskráðir nemendur frá Háskólanum á Akureyri. 

 

 Ef litið er til hlutfalls kynjanna sem brautskrást úr fjölmiðlafræði hér á landi 

má leiða líkur að því að konur vilji starfa við fjölmiðla. Að öllu jöfnu ættu hlutföllin 

að vera öfug inni á fjölmiðlum, s.s. að konur séu í miklum meirihluta og karlar í 

minnihluta miðað við hlutfall brautskráðra nemenda þar sem hlutföllin eru 60% 

konur og 40% karlar. Þessar niðurstöður hér að framan sýna að kenningar um að 

kynskipting í námsvali endurspeglist að miklu leyti í kynskiptingu 

vinnumarkaðarins eiga ekki við stétt blaða- og fréttamanna. 

2.5 Fræðimenn um jafnt kynjahlutfall á fjölmiðlum 

Robert Lichter, Stanley Rothman og Linda Lichter gerðu rannsókn árið 1980 á 

blaðamönnum í Bandaríkjunum þar sem 238 blaðamenn voru valdir af handahófi 

af stærstu dagblöðum landsins. Rannsóknin sýndi að blaðamennirnir voru allir 

mjög líkir. Bakgrunnar þeirra voru allir mjög svipaðir, flestir af sama kynþætti og 

með sömu skoðanir. Skoðanir þeirra á stjórnvöldum voru allar mjög svipaðar en 

voru mjög ólíkar skoðunum borgaranna. Lichter ofl. töluðu því um fjölmiðla elítu 
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eða Media Elite sem er heiti bókar sem þau gáfu út um niðurstöður 

rannsóknarinnar þar sem talað var um mikilvægi þess að blaðamenn séu ólíkir 

(Smith, 1993). Herbert Gans félagsfræðingur taldi nálgun Lichters ofl. ekki bjóða 

upp á sannfærandi rök með því að fréttir endurspegli aðeins sjónarmið 

blaðamanna frekar en sjónarmið hins opinbera sem þeir fjalla um. Hann 

gagnrýndi niðurstöður þeirra því hann telur að blaðamenn geti aldrei verið 

fullkomlega hlutlægir heldur smitast alltaf inn skoðanir þeirra (Reese, 1994). 

Gagnrýnendur og aðgerðasinnar þeirra sem berjast fyrir ráðningum kvenna og 

minnihlutahópa á fréttastofur leggja sömu áherslur og Lichter ofl. á mikilvægi 

einstaklinganna sem eru á bakvið blaðamennina og það sem þeir draga inn í 

starf sitt frá sínum samfélagslega bakgrunni. Þeir vonast til að fréttir nái til sem 

flestra hópa samfélagsins og þá sérstaklega til fátækra og þeir sem tilheyra 

lágstéttinni, því oft er talað niður til þeirra eða þeir gerðir að fórnarlömbum í 

samfélaginu (Curran og Gurevitch, 1996).  

 Jürgen Habermas er þýskur heimspekingur og félagsfræðingur sem hefur 

mikið skrifað um mikilvægi og áhrifamátt almannarýmis. Kenningar Habermas 

voru þær að fjölmiðlar væru tæki sjónarmiða almennings. Það þýðir að hlutverk 

fjölmiðla sem „fjórða valdsins“ upplýsi og móti hugsanir fólks, og þá eru fjölmiðlar 

að einblína á lesendur og enga aðra, ósýnilega hönd hins frjálsa markaðs. 

Eigendur fjölmiðlanna byggja fyrirtæki sín á markaðslögmálinu, að gefa fólki það 

sem það vill og hagnast á því til að halda rekstrinum áfram. Það tryggir að 

fjölmiðlarnir endurspegli sjónarmið og gildi þeirra sem kaupa fréttirnar og þannig 

verða fjölmiðlarnir að talsmönnum almennings (Curran og Gurevitch, 1996).  

 Hrafnhildur Ragnarsdóttir Prófessor í uppeldis- og þroskasálarfræði við 

Kennaraháskóla Íslands gerði rannsókn við London School of Economics á því 

hvernig mynd kvenframbjóðendum í kosningabaráttunni 2003 fannst dregin upp 

af þeim sjálfum sem og öðrum kvenframbjóðendum í fjölmiðlum og þá fyrst og 

fremst í dagblöðum. Flestum þeirra fannst kvenframbjóðendur fá töluvert minni 

umfjöllun en karlar í sambærilegum sætum. Þær töldu það vera vegna skorts á 

áhuga á því sem konur hefðu fram að færa. Kvenframbjóðendunum fannst 

blaðamenn leggja aðal áherslur á útlit þeirra,  hjúskaparstöðu, vaxtarlag og aldur. 
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Þær fengu öðruvísi spurningar og oft spurningar sem þær telja að karlmaður yrði 

aldrei spurður að, sem dæmi um börn, barnleysi, uppskriftir ofl (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

3. Rannsókn á kynjahlutfalli og efnisvali blaðamanna á íslenskum 
dagblöðum 

3.1 Aðferðarfræði og gögn 

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

blaðamanna sem starfa á íslenskum dagblöðum, Morgunblaðinu, Fréttablaðinu, 

DV og 24 stundum út frá því hvernig fréttir blaðanna eru merktar höfundum. 

Einungis eru almennar fréttir teknar til skoðunar í þessari rannsókn, það eru fréttir 

á forsíðum og baksíðum blaðanna og fréttir sem falla undir almennar fréttir inni í 

blöðunum. Öllum innblöðum, menningarsíðum, íþróttasíðum og öðrum 

sérhæfðari síðum er sleppt. Taka skal þó fram að viðskiptafréttir eru teknar með. 

Ef frétt var á forsíðu eða baksíðu sem vísaði inn í blaðið var hún ekki tekin með 

heldur aðeins fréttin sem birtist inni í blaðinu. Greint verður frá hlutfalli karla og 

kvenna sem skrifa almennar fréttir í blöðin og var fréttunum skipt niður í 

eftirfarandi efnisflokka:  
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Afbrot / Dómsmál 

Atvinnulíf  

Átök / Erjur / Stríðsfréttir 

Efnahagsmál / Verðbréf / Viðskipti 

Erlend stjórnmál 

Fjölmiðlar / Fjarskipti 

Heilbrigðismál / Félagsmál 

Iðnaður 

Innlend stjórnmál / Utanríkismál 

Jafnréttismál 

Menningarmál / Íþróttir / Sagnfræði / Trúmál 

Menntamál 

Landbúnaður / Náttúra / Dýr 

Neytendamál 

Samfélagsmál / Mótmæli 

Samgöngur / Ferðamál 

Sjávarútvegur 

Skemmtiefni / Afþreying / Slúður 

Slysafréttir 

Sveitarstjórnarmál 

Tækni og vísindi 

Umhverfismál / Virkjanir 

Veður / Hamfarir 

Tafla 2

Efnisflokkar sem fréttunum var skipt upp í við gerð rannsóknarinnar. 

 

Við val á efnisflokkum var stuðst við rannsókn Margrétar Valdimarsdóttur (2005) 

á körlum og konum í fréttum í íslensku sjónvarpi þar sem um hliðstæða rannsókn 

er að sumu leyti um að ræða. Efnisflokkarnir voru flestir þeir sömu og í rannsókn 

Margrétar en nokkrir þeirra voru sameinaðir vegna þess hve fáar fréttir féllu í þá 

og um svipuð mál var að ræða, eins var flokknum veður/hamfarir bætt við. Bæði 

innlendar og erlendar fréttir voru skoðaðar og þær ekki skilgreindar sérstaklega. 

Auglýsingar og tilkynningar sem oft eru áberandi í blöðum voru ekki skoðaðar í 

þessari rannsókn.  
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 Í kjölfar upplýsinganna sem koma út úr rannsókninni verður skoðaður 

munurinn á fjölda frétta karla og kvenna sem og hvort karlar og konur séu að 

skrifa fréttir í sömu efnisflokka eða hvort konur séu aðeins að skrifa fréttir í 

ákveðna flokka og karlar í aðra flokka.  

 Efni var safnað saman megindlega úr íslenskum dagblöðum, Morgun-

blaðinu, Fréttablaðinu, DV og 24 stundum í mars 2009 og tók rannsóknin yfir 

tímabilið 1. ágúst 2008 – 31. janúar 2009. Blöðunum var skipt jafnt niður á 

dagsetningar sem rúllaði svo áfram. Föstudaginn 1. ágúst var almennur fréttahluti 

Morgunblaðsins skoðaður, laugardaginn 2. ágúst var almennur fréttahluti 

Fréttablaðsins skoðaður, sunnudaginn 3. ágúst var almennur hluti DV skoðaður, 

mánudaginn 4. ágúst var almennur hluti 24 stunda skoðaður, svo byrjað aftur 

þriðjudagurinn 5. ágúst Morgunblaðið, miðvikudagurinn 6. ágúst Fréttablaðið, 

fimmtudagurinn 7. ágúst DV og svo koll af kolli fram til 31. janúar. 24 stundir kom 

ekki út um helgar og var þeim dögum sem 24 stundir lentu á laugardegi eða 

sunnudegi skipt við næsta virka dag á eftir.  

Mánudagur þriðjudagur miðvikudagur fimmtudagur föstudagur laugardagur sunnudagur 

    1 2 3 

    Morgunblaðið Fréttablaðið DV 

4 5 6 7 8 9 10 

24 stundir Morgunblaðið Fréttablaðið DV 24 stundir Morgunblaðið Fréttablaðið 

Tafla 3 
Skipting blaðanna við gerð rannsóknarinnar.  

 

 Í Morgunblaðinu afmarkaðist almenni fréttahlutinn frá fyrstu síðu og fram 

að Staksteinum. Í Fréttablaðinu eru almenni fréttahlutinn frá fyrstu síðu blaðsins 

og fram að ritstjórnarpistli dagsins og þar sem innsendar greinar byrja. Í DV eru 

mörkin óljós og þá sérstaklega í helgarblöðunum en höfundur tók fréttir fram að 

ritstjórnarpistli dagsins og í 24 stundum einnig fram að ritstjórnarpistli dagsins. 

Þann tíma sem úttektin stóð yfir birtust  5.376 fréttir, 2.821 skrifuð af körlum, 

1.153 skrifaðar af konum og 1.402 ómerktar, í 4 miðlum sem skiptast niður á 178 

daga, en engin blöð komu út 24-27 desember sem og 1-2 janúar. 24 stundir hætti 

að koma út 11. október 2008 og var blaðið tekið með fram að þeim tíma.  Gögnin 

voru sett í Excel og unnið úr þeim þar.  
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 Þegar fréttum var skipt niður í efnisflokka var litið til innihalds fréttarinnar. 

Til dæmis frétt um að Ásdís Rán hefði farið í varastækkun var flokkuð sem 

slúður, fréttir af útihátíðum voru flokkaðar sem skemmtun og afþreying, og fréttir 

um hækkun á bensín- og olíuverði voru flokkaðar sem neytendamál og svo 

framvegis.  

3.2 Aðrar rannsóknir 

Nefnd um konur og fjölmiðla sem var skipuð af Menntamálaráðherra árið 2001 

gerði könnun meðal félaga í Blaðamannafélagi Íslands og Félagi fréttamanna til 

að athuga og bera saman viðhorf þeirra til starfs síns, starfsumhverfis sem og 

hvað góðir fjölmiðlamenn þurfa að hafa, hvort það sé munur á milli karla og 

kvenna ofl. Könnunin byggðist á meistaraprófsverkefni Jóhönnu Vigdísar 

Hjaltadóttur fréttamanns í fjölmiðlafræði árið 1991.  Þátttakendurnir voru 

starfsmenn á öllum helstu fréttamiðlum landsins og var svarhlutfallið 27% hjá 

körlum og 65% hjá konum, en alls fengu um 350 manns listann sendan. Lágt 

svarhlutfall hjá körlum gerði það að verkum að ekki var hægt að draga neinar 

ályktanir af svörum karlanna ásamt því að alhæfingargildi þeirra var lítið sem 

ekkert. En hægt var að lesa margt úr niðurstöðum kvennanna og taldi nefndin að 

svörin endurspegluðu viðhorf fjölmiðlakvenna ágætlega (Menntamálaráðuneytið, 

2001).  

 Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar er hin dæmigerða íslenska 

blaðakona á aldrinum 30-39 ára og hóf starfsferil sinn í fjölmiðlum á árunum 

1985-1995, hún er gift eða í sambúð og á tvö til þrjú börn. Hún er vel menntuð og 

síðasta prófgráðan sem hún lauk er háskólapróf og það eru mestar líkur á að hún 

starfi á dagblaði eða tímariti, eða um helmings líkur.  Rúmlega 80% líkur eru á að 

hún sé í fullu starfi en aðeins 14% líkur að hún sé yfirmaður á sínum vinnustað. 

Þegar spurt var um málaflokka í starfi sínu svöruðu 33% kvenna að þær fengjust 

við marga málaflokka, en stærsti einstaki málaflokkurinn voru fréttir eða 28% en 

aðrir flokkar voru með fáar eða engar sem skrifuðu aðeins í þá flokka. Flestar 

konur í stéttinni eru sáttar við starf sitt og um 80% þeirra vildu ekki vera að sinna 

öðru starfi en 5% þeirra vildu það heldur. Þegar spurt var um væntingar þeirra til 

starfsins kom í ljós að hjá 75% þeirra stóðust væntingar þeirra en þó voru 25% 
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sem töldu væntingar sínar ekki hafa staðist og þá ósamræmi á milli hugmynda 

þeirra og hvernig starfið var í raun. Aðal ástæða þess gáfu þær að skipulag 

fjölmiðilsins væri lélegt sem og að vinnan hefði verið meira skapandi og ögrandi 

en þær áttu von á. Tæplega 80% kvenna töldu gagnrýna hugsun vera grundvallar 

eiginleiki þeirra sem starfa í fjölmiðlum sem og áhugi á því sem er að gerast í 

samfélaginu, góð málvitund kom þar næst á eftir. (Menntamálaráðuneytið, 2001). 

 Tæp 70% kvenna vilja ná lengra í starfi innan stéttarinnar en 23% vilja það 

ekki, 10% hafa ekki skoðun á því. Ástæður þeirra sem vilja ekki ná lengra voru 

þær að þær telja að frelsi þeirra í starfinu muni minnka sem og að það myndi 

þýða að þær fjarlægðust sjálfa blaðamennskuna. Aðeins helmingur þeirra sem 

vilja ná lengra telja sig færa um að vera í stjórnunarstöðu og hafa trú á sjálfum 

sér. Fæstar þeirra sem vilja ná lengra segja það til að fá hærri laun. Þegar rætt 

var um kynjaslagsíðuna innan miðlanna voru þær meðvitaðar um að þær voru í 

minnihluta, en þó svöruðu um 40% þeirra að kynin séu jöfn. Um þriðjungur taldi 

sig hafa orðið fyrir mismunun á vinnustað sínum vegna kynferðis og þá aðallega 

vegna lægri launa fyrir sömu vinnu og samstarfsmenn þeirra, en um 20% sagði 

það vegna vantrausts stjórnenda á hæfileikum þeirra. „Tæpur þriðjungur 

kvennanna eru þeirrar skoðunar að konur þurfi að vera gæddar öðrum 

eiginleikum en karlar til að ná langt í starfinu en rúmlega 60% svöruðu 

spurningunni neitandi” (Menntamálaráðuneytið, 2001). Starfsaðferðir og efnistök 

kvenna telja rúmlega 60% þeirra að séu öðruvísi heldur en karla og að kynin hafi 

ekki eins stíl og efnisval í skrifum sínum.  Rúmlega þriðjungur kvennanna telja að 

fjölmiðlar landsins dragi ekki upp rétta mynd af samfélaginu en 35% telja þá gera 

það, fjórðungur var ekki viss (Menntamálaráðuneytið, 2001). 

 Höfundur leitaði eftir viðbrögðum nýkjörins formanns Blaðamannafélags 

Íslands, Þóru Kristínar Ásgeirsdóttur fréttamanns á mbl.is, við þessum 

niðurstöðum og en án árangurs.  
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3.3 Málaflokkar 

Ekki hefur verið gerð nákvæm rannsókn á efnistökum blaðakvenna í íslenskum 

dagblöðum eftir því sem höfundur kemst næst. Meðal viðfangsefna fjölmiðla eru 

innlendar og erlendar fréttir, efnahagsmál, menning, fjölskylda og heimili, íþróttir 

og margt fleira. Í grein Elvu Bjarkar Sverrisdóttur sem birtist í tímaritinu 19. júní 

árið 2006 segir hún að konur séu fjölmennar í hópi blaðamanna sem sinna 

umfjöllunum um dægurmenningu og lífsstíl. Elva Björk talar um að þrátt fyrir að 

konur sjái aðallega um þessa málaflokka þá séu tímaritum sem sérhæfa sig í 

þess konar efni yfirleitt stýrt af karlmönnum, og tekur hún dæmi af tímaritunum 

Séð og heyrt og Hér og nú. Hún vísar í skýrslu sem Danir kynntu á fundi 

Evrópusamtaka blaðamanna (EF) á ráðstefnu um konur í fjölmiðlum sem fór fram 

á Kýpur 2005, máli sínu til stuðnings sem fjallar um þetta í nágrannalöndum 

okkar þar sem það sama er uppi á teningnum. Í skýrslunni kemur fram að 

algengara væri að konur sinntu svonefndum „mjúkum“ málum á meðan karlarnir 

tæku á málum sem eru talin harðari, eins og efnahagsmál, innlend og erlend 

stjórnmál og fleira. 

3.4 Íslensk dagblöð 

Samkvæmt rannsókn Hagstofu Íslands (2009) þá hafa dagblöð landsins alltaf 

gegnt mikilvægu hlutverki hjá fréttaneytendum og í samfélaginu öllu. Í dag er einu 

af dagblöðum landsins dreift inn á öll heimili landsins án endurgjalds en önnur 

eru seld í áskrift sem og í lausasölu. Þannig eru fréttir fyrir augum fólks bæði á 

heimili, vinnustöðum og afþreyingarstöðum allan daginn, þar af leiðandi er 

mikilvægt að fréttaflutningur sé vandaður og endurspegli samfélagið eins og það 

er. 
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3.5 Niðurstöður 

Rannsóknin beindist að íslenskum dagblöðum, Morgunblaðinu, Fréttablaðinu, DV 

og 24 stundum.  24 stundir kom út fram til 11. október 2008 og ná tölurnar um 

það blað til þessa dags. Taldar voru 5.376 fréttir á tímabilinu 1. ágúst 2008 til 31. 

janúar 2009 að frá töldum hátíðardögum þegar engin blöð komu út. Blöðunum 

var raðað niður á daga eins og sýnt var í kaflanum aðferðir og gögn. Fréttunum 

var skipt upp í 22 málaflokka eftir efnistökum þeirra. Algengustu málaflokkarnir á 

tímabilinu og hlutfall þeirra af öllum flokkunum voru: 

 

    Karlar skrifa Konur skrifa Ómerktar   

    Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall Samtals 

1. Efnahagsmál / Viðskipti / Verðbréf 21% 781 69% 203 18% 152 13% 1136 

2. Innlend stjórnmál / Utanríkismál 10% 304 54% 96 17% 158 28% 558 

3. Afbrot / Dómsmál 9% 202 40% 153 30% 148 29% 503 

4. Samfélagsmál / Mótmæli 8% 159 38% 142 34% 121 29% 422 

5. Skemmtiefni / Afþreying / Slúður 7% 105 28% 64 17% 200 54% 369 

Tafla 4 
Algengustu efnisflokkarnir á tímabilinu sem rannsóknin náðir yfir.  

 

Ef litið er á töfluna hér að ofan segir prósentu talan fyrir aftan nafnið á 

málaflokknum til um hversu mikið hlutfall af heildarfréttum þessi flokkur var. Svo 

kemur skiptingin í hversu margar fréttir karlar og konur skrifa og hversu margar 

þeirra voru ómerktar. Hlutfallið sýnir hversu mörg prósent fréttir eftir karla, konur 

eða ómerktar voru í þessum málaflokki.  

 Miðað við ástandið í landinu undanfarna mánuði í kjölfar efnahags-

samdráttar sem orðið hefur vegna yfirtöku ríkisins á bönkum landsins kemur ekki 

á óvart að efnahagsmál og viðskipti sé algengasti málaflokkurinn.  Það sem hefur 

verið efst á baugi í fréttum síðustu mánuði sést vel á þessum flokkum þar sem 

efnahagsmál og innlend stjórnmál skipa efstu sætin.  
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Mynd 5 
Fréttir flokkaðar eftir kyni og hvort þær voru ómerktar. 

 

Þegar hlutfallið er skoðað út frá hverju blaði fyrir sig kemur í ljós að konur eru 

minnst að skrifa fréttir á DV eða 9,5% allra frétta í blaðinu og hlutfallslega mest í 

24 stundum eða 40,2% allra frétta.  
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 Efnisflokkur Hlutfall milli kynja  

  Karlar Konur Ómerkt Samtals 

Afbrot / Dómsmál 40% 30% 29% 100% 

Atvinnulíf/verkalýðsmál 40% 33% 27% 100% 

Átök/erjur/stríðsfréttir 76% 11% 13% 100% 

Efnahagsmál / Verðbréf / Viðskipti 69% 18% 13% 100% 

Erlend stjórnmál 85% 6% 8% 100% 

Heilbrigðismál/félagsmál 45% 35% 20% 100% 

Iðnaður 55% 21% 24% 100% 

Innlend stjórnmál / Utanríkismál 54% 17% 28% 100% 

Jafnréttismál 28% 34% 38% 100% 

Menningarmál/íþróttir/sagnfræði/trúmál 37% 17% 46% 100% 

Menntamál 38% 34% 28% 100% 

Landbúnaður/Náttúra/dýr 45% 32% 23% 100% 

Neytendamál 46% 34% 20% 100% 

Samfélagsmál / Mótmæli 38% 34% 29% 100% 

Samgöngur / Ferðamál 54% 20% 26% 100% 

Sjávarútvegur 73% 10% 17% 100% 

Skemmtiefni / Afþreying / Slúður 28% 17% 54% 100% 

Slysafréttir 37% 19% 44% 100% 

Sveitarstjórnarmál 49% 26% 25% 100% 

Tækni/vísindi/fjölmiðlar/fjarskipti 41% 10% 48% 100% 

Umhverfismál/virkjanir 70% 13% 17% 100% 

Veður/hamfarir 67% 13% 20% 100% 

Tafla 5 

Efnisflokkar fréttanna sem rannsakaðar voru eftir hlutfalli á milli kynja og ómerktra.  

 Þegar hlutfall allra flokkanna er skoðað kemur í ljós að konur eru 

hlutfallslega minnst að skrifa fréttir um erlend stjórnmál, átök/erjur/stríðsfréttir, 

sjávarútveg og tækni/vísindi/fjölmiðlar/fjarskipti eða 6-11% af fréttum í þeim 

flokkum eins og sjá má í töflu 5. Konur eru hlutfallslega að skrifa flestar fréttir um 

heilbrigðismál/félagsmál, samfélagsmál/mótmæli, neytendamál, menntamál og 

jafnréttismál eða 34-35% af fréttum í þeim flokkum. Í þeim flokkum sem karlar eru 

að skrifa flestar fréttir eru tölurnar töluvert hærri en þeir eru að skrifa flestar fréttir 

í flokkinn erlend stjórnmál eða 85% af fréttum í þeim málaflokki. Þar á eftir kemur 

flokkurinn átök/erjur/stríðsfréttir með 76% frétta, sjávarútvegur með 73% frétta og 
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umhverfismál/virkjanir með 70% frétta. Ef skoðaðar eru tölur karlanna og þá 

flokka sem þeir eru að skrifa hlutfallslega minnst eru tölurnar einnig töluvert hærri 

heldur en hjá konunum. Þeir flokkar eru jafnréttismál og 

skemmtiefni/afþreying/slúður. Í málaflokkinn jafnréttismál eru karlar að skrifa 28% 

af öllum fréttum og er það eini flokkurinn sem konur eru hlutfallslega að skrifa 

fleiri fréttir en karlar, en þrátt fyrir það eru flestar fréttir í þeim málaflokki ómerktar 

eða 38%. Í málaflokkinn skemmtiefni/afþreying/slúður eru karlar lítið að skrifa í og 

eru með 28% frétta, en í þeim mála flokki eru konur að skrifa 17% frétta og 54% 

þeirra eru ómerktar. Það er því enginn flokkur þar sem konur eru að skrifa 

hlutfalllega flestar fréttir. Ef litið er á heildar fjölda frétta þá eru fleiri ómerktar 

fréttir í íslenskum dagblöðum heldur en fréttir sem eru skrifaðar af konum sem er 

áhugaverð niðurstaða. Fréttir sem konur skrifuðu voru 1.153 á móti 1.402 

ómerktra í öllum miðlunum. Spurningin er þá hvort konur vilji ekki setja nöfn sín 

við fréttir eða hvort blaðamenn yfir höfuð kjósi að setja ekki nöfn sín við fréttir og 

þá hvers vegna? Meirihluti ómerktu fréttanna voru litlar fréttir og ef hlutfall 

ómerktra frétta er skoðað þá voru flestar þeirra í dálknum 

skemmtiefni/afþreying/slúður sem má rekja til þess að þær eru oftar en ekki 

þýddar frá erlendum fréttaveitum. Næst flestar ómerktar fréttir voru í flokknum 

efnahagsmál/viðskipti/verðbréf eða 152 fréttir, en þessi flokkur var með flestar 

fréttir á heildina litið eða 1136 fréttir. Ef litið er á fjölda frétta skrifuðu konur flestar 

fréttir í flokkinn efnahagsmál/viðskipti/verðbréf eða 203 fréttir. Þær fréttur voru þó 

aðeins 18% af öllum fréttum sem skrifaðar voru í þennan flokk sem þýðir að 

karlar skrifuðu 69% frétta í flokkinn efnahagmál/viðskipti/verðbréf, en 13% voru 

ómerktar.  

 Þessar tölur geta þýtt að fréttirnar séu karllægari og þá vakna spurningar 

um hvort fréttir af erlendum stjórnmálum og átökum og stríðum væru öðruvísi ef 

dæmið snerist við og fleiri konur væru að skrifa um þessi málefni? Það er efni í 

aðra rannsókn. Þessar tölur vekja upp margar spurningar hvort fréttir hér á landi 

séu of karllægar því karlar sjá að mestu leyti um stærstu málin. En hvað eru þá 

konur helst að skrifa um? Heilbrigðismál, samfélagsmál/mótmæli, neytendamál, 

menntamál og jafnréttismál eru með flestar fréttir skrifaðar af konum, en þó ekki 
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hlutfallslega fleiri heldur en karlar. En hvað hafa þessi mál öll sameiginleg? Þau 

eru öll um fjölskyldu, heimili og um einstaklinga. Konur virðast vera að skrifa 

fréttir um mál sem varða einstaklinga, fjölskyldur, heimili, börn og þessháttar.  

 Ef skoðaðir eru þeir málaflokkar þar sem konur eru að skrifa hlutfallslega 

minnst þá eru þetta fréttir sem eru kallaðar „harðar“ fréttir eða fréttir um málefni 

heimsins, stríð, stjórnmál, vísindi, tækni ofl. Öll þessi málefni eru karllæg, karlar 

ráða ríkjum og stjórna og eru yfirleitt talin „karlastörf“ (það endurspeglar þó ekki 

skoðun höfundar). Þá vakna spurningar um hvers vegna eru konur ekki að skrifa 

í þessa flokka? Er það því konur eru lítið viðriðnar þessa flokka og eru oft í 

miklum minnihluta í þessum stéttum? Það er líklegast skýringin, konur komast 

ekki inn í þessar stéttir og þar af leiðandi er þeim haldið frá þessum málarflokkum 

í fjölmiðlum, þannig má segja að samfélagið hafi skapað þessa skiptingu sem 

endurspeglast í fjölmiðlum landsins.  

 Það má segja að skipting sé enn við lýði og megi rekja allt aftur til 

hefðbundinnar verkaskiptingar hér fyrr á öldum þar sem konur öxluðu ábyrgð 

fyrst og fremst á störfum tengdum fjölskyldu og heimili og karlarnir voru fyrirvinnur 

heimilisins. Hér sést hvernig hlutirnir eru þótt að margir vilji ekki alveg kannast við 

það. 
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4. Umræður 

Þrátt fyrir miklar breytingar í samfélaginu og fleiri konur úti á vinnumarkaðinum, 

hafa tímarnir ekki breyst jafn mikið og við þorðum að vona? Áður fyrr sáu konur 

um heimilin og karlar voru fyrirvinnur. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

hér að framan eru konur enn að sjá um hag heimilanna en á öðrum vettvangi, nú 

á fjölmiðlunum. Svokallaðar „mjúkar“ fréttir eru ekki minna mikilvægar heldur en 

þær „hörðu“. Eðlilegast væri að kynin skrifuðu jafnt „mjúkar“ sem „harðar“ fréttir í 

stað þess að konur sjá um mjúka hlutann og karlar harða hlutann, eins og 

rannsóknin gefur til kynna, til að endurspegla samfélagið sem best. En þrátt fyrir 

að talað sé um „mjúkar“ og „harðar“ fréttir ekki þar með sagt að fréttir um 

heilbrigðismál, félagsmál og þess háttar séu minna mikilvæg heldur en fréttir um 

efnahagsmál, sjávarútveg og viðskipti, því allt eru þetta fréttir sem varða fólkið í 

landinu. En það sem höfundur er að reyna að fá fram er, hvers vegna er þessi 

skipting svona skýr? Getur verið að þessi skipting smitist út í samfélagið og þar af 

leiðandi viðhaldast gömul viðmið kynjanna sem virðast seint ætla að breytast, 

eða er það viðmið samfélagsins sem móta þessa skiptingu á milli kynjanna að 

konur komast ekki inn í „hörðu“ málin? Þetta eru hlutir sem nauðsynlegt er að 

velta fyrir sér til að komast til botns í málefnum kynjanna og fjölmiðla. Ná 

fjölmiðlar að endurspegla samfélagið eins og það er þegar þessi mikla skipting er 

á fréttum og konur og karlar með ólíka bakgrunna skrifa ekki um öll málefni 

heldur eins og oft er ákveðnar manneskjur sem hafa sérhæft sig í ákveðnum 

málefnum, t.d. erlendum stjórnmálum, skrifa aðeins í þann flokk. Gefur það mörg 

ólík sjónarmið á málin eða geta fjölmiðlarnir dottið í þá gryfju að spóla alltaf í 

sama farinu? 

 Eins og kom fram hér að ofan eru ekki allir sammála um að kynjahlutfall á 

miðlunum þurfi að vera jafnt. Elín Hirst sagði í viðtali við Elvu Björk Sverrisdóttur 

blaðamann í tímaritinu 19. júní árið 2006 að trúverðuleiki skipti öllu máli og að 

mikilvægt sé að blaðamenn séu mismunandi og með ólíka bakgrunna. Eins er 

Styrmir Gunnarsson ritstjóri Morgunblaðsins á sama máli og sagði að æskilegt 

væri að hlutfall karla og kvenna sé svipað á ritstjórnum en að hann hefði ekki 

orðið var við mun á fréttamati eftir kyni. Þarna tala þaulreyndir blaða- og 
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fréttamenn um mikilvægi kynjahlutfalls á miðlunum en þrátt fyrir það er hlutfallið 

mjög ójafnt eins og kom fram í rannsókninni hér að framan. Þetta þýðir þá að 

stjórnendur telja þetta mikilvægt en eru ekki að vinna markvisst að því að jafna út 

hlutföllin. Staðan á miðlunum í dag virðist í andstöðu við skoðanir stjórnenda 

miðlanna sem er mjög undarlegt og má því spyrja sig hvort íslenskir fréttamiðlar 

vilji ekki horfast í augu við þá staðreynd að konur eru í minnihluta í fjölmiðlum, 

bæði innan sem utan, og komast þannig hjá því að vinna í málunum.  

4.1 Starfsmenn miðlanna 

Höfundur reyndi ítrekað að fá upplýsingar um starfsmenn og kyn þeirra sem 

störfuðu á blöðunum á tímabilinu 1. ágúst 2008 - 31. janúar 2009 svo hægt væri 

að skoða kynjahlutfall blaðamanna. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir fengust ekki þær 

upplýsingar og þar af leiðandi er aðeins hægt að draga ályktanir út frá þeim 

fréttum sem farið var yfir. Fróðlegt væri er að bera saman kynjahlutfall 

blaðamanna við niðurstöður rannsóknarinnar til að sjá hlutfall karla og kvenna 

sem vinna á miðlunum. Á tímabilinu sem rannsóknin náði yfir voru mikil umskipti í 

þjóðfélaginu sem leiddi til uppsagna og breytinga á rekstri dagblaðanna og eitt 

þeirra var lagt niður. Því væri fróðlegt að skoða kynjahlutfall þeirra blaðamanna 

sem var sagt upp störfum eða fluttir í önnur störf innan blaðanna og þá skoða 

nánar hvort konum hafi fækkað eða séu að skrifa um önnur málefni fyrir og eftir 

uppsagnir.  

4.2 Hvað er til ráða? 

Að mati höfundar er margt hægt að gera til að koma á jöfnu kynjahlutfalli innan 

ritstjórna svo blöðin endurspegli samfélagið eins og það er. Ritstjórnir gætu unnið 

markvisst að því að ráða inn hæfustu starfsmenn af báðum kynjum, þannig að 

kynjahlutfallið væri sem jafnast en þó með tilliti til ólíka bakgrunna þeirra svo 

þarna gæti skapast hópur af hæfu og ólíku fólki með mismunandi skoðanir. 

Blöðin ættu einnig að fara eftir markmiðum jafnréttislaga um að bæta stöðu 

kvenna, vinna gegn staðalímyndum og hafa jafnréttisáætlanir, til að koma í veg 

fyrir ójöfnuð. Með því fá lesendur ólík sjónarhorn á fréttir í stað þess að einsleitur 

hópur sjái um ákveðna málaflokka, eins og heilbrigðismál, afbrot, stríðsfréttir, 
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menningarmál og svo framvegis. Jafnréttislögin ættu því að tryggja öllum betri 

blaðamennsku þar sem ekki væri ójöfnuður milli kynjanna og gæti þannig smitast 

auðveldlega út í samfélagið og þannig haft áhrif í átt til meiri fjölbreytni og 

jafnræðis.  
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5. Niðurlag 

Í nútímasamfélagi er hlutverk fjölmiðla gríðarlega mikilvægt og þá sérstaklega á 

óvissutímum eins og þessum. Í lýðræðisríkjum þar sem skoðana- og 

tjáningarfrelsi ríkir eru fjölmiðlar í lykilhlutverki í að viðhalda því frelsi og vera 

vettvangur ólíkra viðhorfa. „Samkeppnishæfur fjölmiðill verður að búa yfir 

fjölbreyttu starfsliði og vera lifandi í tengslum við þá markhópa sem hann telur sig 

þjóna og skiptir þá engu um hverskonar miðil er að ræða“ (Menntamála-

ráðuneytið, 2001). Eins og áður hefur komið fram eiga fjölmiðlar að endurspegla 

samfélagið eins og það er, og er það aðeins hægt með fjölbreyttu starfsfólki af 

báðum kynjum með ólíka bakgrunna.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að konur eru að skrifa langtum færri 

fréttir heldur en karlar í íslenskum dagblöðum. Efnistök kynjanna eru einnig mjög 

ólík og eru konur að skrifa fréttir um mál sem varða einstaklinga, fjölskyldur, 

heimili og samfélagsmál á meðan karlar skrifa aðallega fréttir um efnahagsmál, 

sjávarútveg, erlend stjórnmál og fleira. Rannsóknin náði yfir íslensk dagblöð, 

Morgunblaðið, Fréttablaðið, 24. stundir og DV í 6 mánuði, frá 1. ágúst 2008 til 31. 

janúar 2009.   

 Flestar fréttir voru skrifaðar um efnahagsmál á tímabilinu sem kemur ekki 

á óvart miðað við ástandið í þjóðfélaginu en það kemur á óvart hversu mikill 

munur er á milli kynjanna sem skrifa fréttir í þennan málaflokk. Karlar skrifuðu 

69% frétta um efnahagsmál/viðskipti/verðbréf ef allir miðlarnir eru teknir saman 

og konur 18%, 13% frétta í þessum málaflokki voru ómerktar. „Karlaflokkarnir“ 

þar sem karlar skrifuðu meirihluta frétta voru erlend stjórnmál, 

átök/erjur/stríðsfréttir, sjávarútvegur og umhverfismál/virkjanir. Málaflokkarnir þar 

sem konur skrifuðu mest í voru heilbrigðismál/félagsmál, samfélagsmál/mótmæli, 

neytendamál, menntamál og jafnréttismál. Þessar niðurstöður endurspegla að 

einhverju leyti samfélagið þar sem konur eru yfirleitt í minnihluta á sviði viðskipta, 

stjórnmála, sjávarútvegs ofl. en eru yfirleitt í meirihluta í skólum, leikskólum ofl.  

 Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar þarf að hafa í huga að hér er um að 

ræða 6 mánaða úrtak þar sem aðeins eru teknar fréttir sem falla undir almennan 

fréttahluta dagblaðanna en ekki þá hluta blaðanna sem fjalla um daglegt líf, 
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menningu, íþróttir, slúður ofl. sem og innblöð, auglýsingar, tilkynningar. Einnig 

verður að hafa í huga að á þessu tímabili breytist ástandið í samfélaginu mikið 

við hrun bankastofnanna og stjórnvöld landsins breyttust einnig með tilkomu 

nýrrar ríkisstjórnar. 

 Gagnlegt væri að sjá aðrar rannsóknir sem taka yfir önnur tímabil til að 

bera saman við niðurstöður þessarar rannsóknar. Ljóst er að konur eru í miklum 

minnihluta á dagblöðum landsins og er því þörf á umræðu um þetta efni í 

samfélaginu þar sem farið er yfir stöðu kynjanna á þau skilaboð sem fjölmiðla eru 

að senda frá sér. Fræðsla í skólum og á fjölmiðlunum sjálfum um þennan mun er 

nauðsynleg sem og að fjölmiðlar eins og önnur fyrirtæki þurfa að fara að settum 

lögum um jafnt kynjahlutfall á vinnustöðum til að tryggja að fleiri sjónarmið komi 

fram, en það leiðir til aukinnar fjölbreytni og væntanlega upplýstari 

samfélagslegrar þátttöku.  
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