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Útdráttur	

Fjölmiðlar	skipa	stóran	sess	í	daglegu	lífi	okkar.		Þrátt	fyrir	að	Ísland	sé		land	sem	stendur	

öðrum	framar	þegar	kemur	að	jafnrétti	kynjanna	er	staða	þeirra	á	fjölmiðlamarkaði	þó	

langt	því	frá	að	vera	jöfn.		Rannsóknir	á	fjölmiðlum	hafa	undanfarin	ár	ítrekað	bent	til	þess	

að	konur	séu	aðeins	um	30%	þeirra	sem	skrifa	fréttir.		Þar	að	auki	hefur	þetta	hlutfall	tekið	

afar	 litlum	 breytingum	 frá	 því	 fyrir	 aldamót.	 	 Í	 þessari	 rannsókn	 er	 kynjahlutfall	

blaðamanna	á	netmiðlum	tekið	fyrir.		Rannsóknin	stóð	yfir	í	eina	viku	í	lok	maí	þar	sem	

fréttir	af	þremur	netmiðlum	voru	greindar	eftir	kyni	blaðamannsins.		Einnig	voru	fréttirnar	

skoðaðar	með	tilliti	til	þess	flokks	sem	þær	tilheyrðu.		Miðlarnir	sem	rannsakaðir	voru	eru	

Vísir,	Mbl	og	fréttaveita	Rúv.	 	Fréttaflokkarnir	voru	Innlent,	Erlent,	Menning/afþreying,	

Viðskipti	og	Íþróttir			

Niðurstöðurnar	fyrir	alla	þrjá	miðlana	í	heild	voru	marktækar	og	einnig	fyrir	Vísi	og	

fréttastofu	 Rúv	 út	 af	 fyrir	 sig.	 	 Niðurstöðurnar	 sýndu	 fram	 á	 að	 í	 heild	 var	 hlutfall	

blaðakvenna	29,8%	og	hlutfall	blaðakarla	70,2%.		Konur	voru	einnig	í	minnihluta	í	öllum	

flokkum,	en	greinilegur	munur	var	á	fjölda	þeirra	eftir	því	um	hvaða	flokk	var	að	ræða.	

Þegar	miðlarnir	voru	skoðaðar	út	af	fyrir	sig	mátti	sjá	að	hlutfallið	var	töluvert	jafnara	hjá	

Rúv	en	hinum	miðlunum.		Þetta	má	rekja	til	þess	að	Rúv	er	opinber	fjölmiðill	en	Vísir	og	

Mbl	eru	einkareknir.		Um	Rúv	gilda	því	ákveðin	lög	þar	sem	stofnuninni	er	m.a.	gert	að	

halda	hlut	kynjanna	sem	jöfnustum	í	allri	starfsemi.			

Niðurstöðurnar	gáfu	ekki	tilefni	til	þess	að	ætla	að	hlutfall	blaðakvenna	hafi	aukist	

síðan	síðustu	rannsóknir	lágu	fyrir.		Aftur	á	móti	kom	í	ljós	að	lagasetning	um	skyldu	Rúv	

til	þess	að	halda	hlutverki	kynjanna	sem	jöfnustu	virðist	skila	árangri.	
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Formáli		

Ég	vil	byrja	á	að	þakka	leiðbeinanda	mínum,	Arnari	Eggerti	Thoroddsen,	fyrir	leiðsögn	hans	

og	hvatningu	við	skrif	þessarar	ritgerðar.		Einnig	vil	ég	þakka	honum	fyrir	að	kveikja	áhuga	

minn	á	 fjölmiðlafræði,	og	 fyrir	einstaklega	 skemmtileg	og	 fræðandi	námskeið	þar	 sem	

sköpuðust	 góðar	 umræður.	 	 Í	 einu	 þeirra	 námskeiða	 ,	 Inngangur	 að	 fjölmiðlafræði,	

framkvæmdi	ég	ásamt	öðrum	 litla	 rannsókn	á	kynjahlutfalli	blaðamanna	á	netmiðlum.		

Niðurstöðurnar	komu	mér	rækilega	á	óvart	og	í	kjölfarið	kviknaði	hugmyndin	að	þessari	

BA	ritgerð.		Jöfn	staða	kynjanna	er	mér	afar	hugleikin	og	eftir	að	augu	mín	opnuðust	enn	

frekar	fyrir	mikilvægi	fjölmiðla	langaði	mig	til	þess	að	leggja	mitt	af	mörkum	með	því	að	

benda	á	þetta	ójafna	hlutfall.	

Maðurinn	minn	og	fjölskylda	hafa	verið	ómenlegur	stuðningur	við	skrifin	síðustu	vikur	

og	 í	 gegnum	 námið	 allt.	 	 Takk	 fyrir	 hlýjuna	 og	 þolinmæðina.	 	 Að	 lokum	 vil	 ég	 þakka	

kennurum	deildarinnar	 fyrir	það	 frábæra	nám	sem	félagsfræði	er.	 	Ég	mæli	heilshugar	

með	félagsfræði	fyrir	alla.	
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1 Inngangur		
Í	gegnum	tíðina	hafa	rannsóknir	ítrekað	leitt	í	ljós	að	staða	kynjanna	á	fjölmiðlamarkaði	

er	allt	annað	en	jöfn.		Sýnt	hefur	verið	fram	á	að	að	kvenkyns	blaðamenn	og	fréttamenn	

eru	umtalsvert	færri	en	karlkyns	kollegar	þeirra,	starfsaldur	þeirra	er	og	starfsumhverfið	

almennt	 karllægt	 (Svanhvít,	 2014	 og	 Guðbjörg	 2012).	 	 Í	 ljósi	 þess	 hversu	 miklu	 og	

mikilvægu	 hlutverki	 fjölmiðlar	 gegna	 í	 nútímasamfélögum	 er	 þessi	 kynjaskekkja	

sérstaklega	 bagaleg.	 	 Fjölmiðlar	 eru	 hliðverðir	 okkar	 að	 fréttum	 samtímans	 og	

ábyrgðarhlutverk	þeirra	er	því	mikið.	 	 Þeir	hafa	ekki	 aðeins	áhrif	 á	það	hvaða	efni	 við	

teljum	 fréttnæmt	 heldur	 geta	 þeir	 einnig	 haft	mótandi	 áhrif	 á	 það	 hvaða	 skoðun	 við	

myndum	okkur	á	umræddu	efni.			Ígegnum	þá	er	dregin	upp	mynd	af	samfélaginu	sem	

ætti	að	vera	sem	næst	raunveruleikanum	og	mögulegt	er,	en	á	meðan	kynjahlutfall	þeirra	

sem	færa	okkur	fréttirnar	er	ójafnt	mun	það	reynast	erfitt.	 	Kynin	hafa	ólíkar	sögur	að	

segja,	mismunandi	bakgrunna	og	sýn	og	 taka	sér	ólík	viðfangsefni.	 	Það	er	því	ekki	að	

undra	 að	 á	meðan	 kynjaskekkja	 er	 á	meðal	 blaða-	 og	 fréttamanna	 er	 einnig	 að	 finna	

skekkju	 þegar	 kemur	 að	 því	 um	 hverja	 er	 fjallað.	 	 Konur	 eru	 ekki	 aðeins	 í	 miklum	

minnihluta	þeirra	sem	færa	okkur	fréttirnar	heldur	er	mun	síður	fjallað	um	eða	rætt	við	

konur	í	fréttum	heldur	en	karla.		Þá	eru	birtingarmyndir	kynjanna	innan	fjölmiðla	að	auki	

ólíkar.	 	 Á	 meðan	 þessi	 skekkja	 er	 til	 staðar	 munu	 fjölmiðlar	 ekki	 ná	 að	 endurspegla	

veruleikann	á	raunsannan	hátt.	 	 Í	seinni	köflum	ritgerðarinnar	verður	farið	nánar	 í	það	

hvernig	vald	fjölmiðla	er	tilkomið	og	hvernig	því	er	háttað.	Í	

	 Aðgengi	að	fjölmiðlum	er	í	dag	nokkuð	annað	og	fjölbreyttara	en	það	var	á	árum	

áður.		Það	að	sitja	við	eldhúsborðið	með	kaffibolla	og	lesa	dagblaðið	áður	en	haldið	er	inn	

í	vinnudaginn	heyrir	að	mörgu	leyti	sögunni	til.		Í	umhverfi	dagsins	í	dag	væri	líklegra	að	

sjá	einstaklinga	renna	í	gegnum	fréttir	í	símanum	sínum,	tölvu,	spjaldtölvu	eða	öðru	álíka	

tæki.		Eðli	og	notkun	fjölmiðla	breyttist	enda	verulega	með	innreið	internetsins	og	þeirra	

snjalltækja	sem	allir	virðast	eiga	í	dag.		Í	kjölfarið	hefur	prentuðum	dagblöðum	fækkað,	

dreifingin	 hefur	 dregist	 saman	 og	 miðlarnir	 eiga	 jafnvel	 í	 rekstrarerfiðleikum	

(Menntamálaráðuneyti,	 2018	 ;	 Þórður	 Snær	 Júlíusson,	 2017	 ;	 	 Allir	 stóru	 prentmiðlar,	

2015).		Það	þýðir	þó	ekki	að	minna	sé	af	fjölmiðlum	í	dag	heldur	er	stór	hluti	þeirra	í	dag	

að	 hluta	 eða	 öllu	 leyti	 á	 netinu.	 	 Heilu	 fjölmiðlarnir	 halda	 þannig	 úti	 vefsíðum	 með	

fréttaveitu,	framleiða	jafnvel	myndrænt	efni	og	fleira	sem	allt	birtist	eingöngu	á	netinu.		

Eðlilega	 hefur	 þetta	 haft	 í	 för	 með	 sér	 breytingar	 fyrir	 umhverfi	 fjölmiðla.	 	 Notkun	
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netmiðla	gerir	að	verkum	að	neytendur	geta	nálgast	fréttir	á	auðveldan	hátt	og	svotil	hvar	

og	 hvenær	 sem	 er.	 	 Þetta	 gerir	 einnig	 að	 verkum	 að	 neytendur	 gera	 kröfu	 um	 að	 fá	

fréttirnar	í	rauntíma	eftir	því	sem	hægt	er,	og	er	mikill	hraði	því	eitt	af	því	sem	einkennir	

netmiðla.		Netvæðing	fjölmiðla	hefur	því	bæði	haft	jákvæðar	og	neikvæðar	afleiðinar	í	för	

með	 sér.	 	Neytendur	 geta	 gengið	að	 fréttum	hvar	og	hvenær	 sem	er	 án	þess	 að	 vera	

bundnir	við	áþreifanlegt	dagblað	eða	tímarit,	en	á	sama	tíma	getur	hraðinn	komið	niður	

á	efninu.		

1.1 Rannsóknarefnið	

Dagana	sem	þessi	 rannsókn	 fór	 fram,	25-31.	maí	2020,	var	Vísir	 sá	netmiðill	 sem	 fékk	

flestar	heimsóknir	frá	notendum.		Á	þessu	tímabili	voru	alls	528.069	notendur	sem	nýttu	

sér	 miðilinn,	 og	 opnuðu	 hann	 alls	 2.769.253	 sinnum.	 	 Flettingar	 á	 vefnum	 voru	 alls	

9.461.289	(Topplisti,	e.d.).		Umferð	um	netmiðlana	er	því	veruleg,	en	til	samanburðar	voru	

36,8%	 aðspurðra	 í	 könnun	 Gallup	 sem	 lásu	 Fréttablaðið	 í	 maí	 (Topplisti,	 e.d.).	 	 Á	

netmiðlunum	birtast	ekki	einungis	beinar	fréttalýsingar	heldur	einnig	fréttir	og	umfjallanir	

um	samfélagið	og	anga	þess	í	heild	sinni.		Því	er	mikilvægt	á	þeim	vettvangi,	rétt	eins	og	

öðrum	fjölmiðlaveitum,	að	raddir	bæði	karla	og	kvenna	fái	að	heyrast.		

	 Ísland	hefur	lengi	vel	talist	í	fararbroddi	þegar	kemur	að	jafnrétti	kynjanna.		Til	að	

mynda	gerir	Alþjóðaefnahagsráðið	(e.	World	Economic	Forum)	árlega	úttekt	á	 jafnrétti	

kynjanna	í	153	löndum.		Þessi	úttekt	kallar	Global	Gender	Gap	Index	og	samkvæmt	henni	

hefur	 Ísland	 undafarin	 11	 ár	 trónað	 á	 toppi	 listans	 yfir	 þau	 lönd	 í	 heiminum	þar	 sem	

jafnrétti	er	hvað	mest	(Ævar	Örn	Jósepsson,	2019).		Samt	sem	áður	er	fullu	jafnrétti	ekki	

náð.	 	 Ein	 leið	 til	 þess	 að	 jafna	 hlut	 karla	 og	 kvenna	 getur	 verið	 að	 gæta	 að	

birtingarmyndum	 kynjanna	 í	 fjölmiðlum.	 	 Á	 meðan	 kynjaskekkja	 er	 á	 meðal	

blaðamannanna	sjálfra	mun	það	þó	reynast	erfitt.	

Í	þessari	rannsókn	verður	kynjahlutfall	meðal	blaðamanna	á	netmiðlum	tekið	fyrir.		

Netmiðlar	urðu	fyrir	valinu	vegna	þess	hversu	aðgengilegir	þeir	eru	neytendum.		Ákveðið	

var	að	notast	við	þrjá	netmiðla.		Þeir	eru:	Vísir,	Mbl	og	fréttasíða	Rúv.		Vísir	og	Mbl	urðu	

fyrir	 valinu	 þar	 sem	 þeir	 eru	 þeir	 netmiðlar	 sem	 mest	 eru	 lesnir	 samkvæmt	 Gallup	

(Topplistar,	e.d.).		Rúv	var	tekinn	fyrir	þar	sem	hann	er	eini	opinberi	fjölmiðill	landsins,	en	

bæði	Vísir	og	Mbl	eru	einkareknir	miðlar.		Miðlarnir	eru	nokkuð	sambærilegir	í	efnistökum	

sínum	og	flokkum	og	því	er	áhugavert	að	sjá	hvort	niðurstöðurnar	séu	sambærilegar	á	
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milli	 miðla	 og/eða	 hvort	 munur	 sé	 á	 milli	 einkarkenu	 miðlanna	 og	 þess	 opinbera.		

Kynjaskipting	 blaðamannanna	 verður	 skoðuð	 í	 heild	 sinni	 en	 einnig	 hvernig	 hún	 er	 í	

hverjum	undirflokki	fyrir	sig.			

Rannsóknarspurningarnar	eru	eftirfarandi:	

1. Er	munur	á	kynjahlutfalli	blaðamanna	sem	skrifa	fréttir	á	netmiðla?	

2. Er	munur	 á	 kynjahlutfalli	 blaðamanna	 eftir	 fréttaflokkum?	 Íþróttir,	 Viðskipti	

o.sv.frv.	

3. Er	munur	á	milli	einstakra	miðla	þegar	kemur	að	kynjahlutfalli	blaðamanna,	til	

dæmis		á	milli	einkarekinna	miðla	og	opinberra?	

4. Hvaða	ályktanir	er	hægt	að	draga	af	niðurstöðum	spurninga	1-3	um	núverandi	

kynjahlutfall	í	blaðamennsku	almennt?	

	

Ritgerðin	 sjálf	 skiptist	 í	 undirkafla.	 	 Í	 öðrum	 hluta	 verður	 fjallað	 um	 vald	 og	

ábyrgðarhlutverk	fjölmiðla,	hvernig	því	er	háttað	og	hvernig	það	er	tilkomið.		Þar	verður	

einnig	 fjallað	 um	 mikilvægi	 jafnréttis	 í	 fjölmiðlum	 og	 ólíkar	 skyldur	 einkarekinna	 og	

opinberra	fjölmiðla.		Í	þriðja	hluta	verður	fjallað	um	stöðu	blaðakvenna	á	Íslandi	og	fyrri	

rannsóknum	á	því	efni	gerð	skil.		Fjórði	hluti	ritgerðarinnar	fjallar	nánar	um	aðferðafræði	

og	framkvæmd	rannsóknarinnar.		Niðurstöðum	verða	gerð	skil	í	fimmta	hluta	og	í	sjötta	

og	síðasta	hluta	verða	niðurstöðurnar	settar	í	samhengi	við	fyrri	rannsóknir.			

Í	 ritgerðinni	 verður	 vísað	 til	 karlkyns	 blaðamanna	 sem	 blaðakarla,	 og	 kvenkyns	

blaðamanna	sem	blaðakvenna.		Hugtakið	blaðamaður	er	notað	um	starfsstéttina	í	heild	

sinni.		Þetta	er	gert	til	þess	að	forðast	misskilning	og	gæta	þess	að	niðurstöðurnar	komi	

fam	á	sem	skýrustu	máli.			
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2 Fræðilegur	bakgrunnur	

2.1 Vald	og	ábyrgðarhlutverk	fjölmiðla	

Það	er	viðtekin	skoðun	að	frjáls	fjölmiðlun	sé	ein	af	meginstoðum	lýðræðisríkja	(Forsetinn	

staðfestir	ekki	fjölmiðlalögin,	2004	;	Menntamálaráðuneyti,	2004).		Vald	þeirra	er	mikið	

og	hafa	þeir	jafnvel	verið	kallaðir	varðhundar	samfélagsins	(Þorbjörn	Broddason,	2005).		

Fjölmiðlar	eiga	enda	að	vera	frjálsir	og	óháðir	og	geta	þannig	fylgst	með	og	haft	eftirlit	

með	 öðrum	 stofnunum	 og	 valdhöfum	 samfélagsins	 (Þorbjörn	 Broddason,	 2005	 ;	

Menntamálaráðuneyti,	 2004).	 	 Í	 lögum	um	 fjölmiðla	 frá	 árinu	 2011	má	 sjáÍ	 hversdegi	

nútímans	 eru	 fjölmiðlar	 fyrst	 og	 fremst	 tæki	 til	miðlunar	 upplýsinga.	 	 Í	 gegnum	þá	 fá	

einstaklingar	fréttir	og	upplýsingar	um	atburði	og	það	sem	á	sér	stað	bæði	hérlendis	og	

erlendis.	 	 Ábyrgð	 fjölmiðla	 er	 mikil	 þar	 sem	 þeir	 miðla	 efni	 sem	 þykir	 fréttnæmt	 til	

almennings	á	ákveðin	hátt	og	geta	því	haft	áhrif	á	upplifun	einstaklinga	af	því.		Í	Lögum	

um	fjölmiðla	nr	38/2011	er	sérstaklega	tekið	fram	að	fjölmiðlum	beri	að:	

„..halda	 í	heiðri	 lýðræðislegar	grundvallarreglur	og	standa	vörð	um	tjáningarfrelsi.		
[Fjölmiðlaveitan]	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."		

Af	 þessarri	 lagagrein	 um	 hlutverk	 fjölmiðla	 má	 ráða	 hversu	 veigamiklu	 hlutverki	 þeir	

gegna.		Sérstaklega	er	tekið	fram	að	þeim	beri	að	gæta	þess	að	sjónarmið	bæði	karla	og	

kvenna	komi	fram.		Dæmi	um	kenningar	sem	eru	mikið	notaðar	innan	fræðanna	og	ná	

ágætlega	 utan	 um	 það	 hvernig	 þessu	 valdi	 er	 háttað	 eru	 kenningar	 um	 dagskrár	 og	

innrömmunaráhrif	 fjölmiðla.	 	Hugtakið	um	dagskráráhrif	 (e.	 agenda	 setting)	 felur	 í	 sér	

hugmyndina	um	að	það	efni	sem	fjölmiðlar	taka	til	umfjöllunar	og	leggi	áherslu	á	hafi	áhrif	

á	það	hvaða	efni	almenningur	telur	mikilvæg.		Þar	sem	fjölmiðlar	eru	sá	vettvangur	sem	

almenningur	 leitar	 til	 eftir	 upplýsingum	 er	 ekki	 að	 undra	 að	 miðlarnir	 hafi	 slík	 áhrif.		

Samkvæmt	 þessari	 kenningu	 búa	 fjölmiðlar	 því	 yfir	 valdi	 til	 þess	 að	 beina	 augum	

almennigs	 í	 ákveðnar	 áttir	 og	 þannig	 haft	 áhrif	 á	 það	 hvaða	 mál	 eru	 í	 forgrunni	 í	

samfélaginu	hverju	sinni.		Með	innrömmunaráhrifum	er	átt	við	það	að	framsetning	efnis	

getur	haft	áhrif	á	túlkun	og/eða	upplifun	einstaklinga	af	því.		Innrömmunin	sem	um	ræðir	

vísar	til	þess	hvernig	við	sem	einstaklingar	túlkum	upplýsingar	og	umhverfi	okkar	út	frá	

ákveðnum	stöðlum	(Scheufele	og	Tewskbury,	2007).		Við	erum	því	sífellt	að	flokka	atburði,	
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einstaklinga	o.fl	undir	ákveðna	ramma.		Umfjöllun	í	fjölmiðlum	lýtur	sömu	lögmálum	þar	

sem	blaðamaðurinn	ákveður	hvaða	þætti	 á	að	 leggja	áherslu	á,	hverju	á	að	 sleppa	og	

þannig	 verður	 fréttin	 á	 endanum	 sett	 fram	 í	 ákveðnu	 samhengi.	 	 Áherslan	 verður	 því	

yfirleitt	á	ákveðna	hlið	eða	túlkun	málsins.	 	Þetta	getur	verið	með	ráðum	gert	þar	sem	

blaðamaðurinn	setur	efnið	meðvitað	fram	á	einn	hátt	frekar	en	annan	en	getur	líka	verið	

ómeðvitað	þar	sem	blaðamaður	fylgir	fyrirfram	gefnum	römmum	sem	honum	eru	settir.	

Þessar	kenningar	skýra	að	miklu	leyti	hvernig	því	valdi	sem	fjölmiðlar	hafa	er	háttað.		Með	

þær	til	hliðsjónar	verður	auðveldara	að	sjá	hvers	vegna	svo	mikilvægt	er	að	fjölbreyttur	

hópur	einstaklinga	af	öllum	kynjum	komi	að	því	að	miðla	fréttum	og	öðru	efni	fjölmiðla	til	

neytenda.		Ef	um	of	einsleitan	hóp	eða	ritstjórnarstefnu	er	að	ræða	getur	þeirra	afstaða	

eða	skoðun	því	meðvitað	eða	ómeðvitað	haft	áhrif	á	það	hvernig	einstaklingar	upplifa	og	

taka	 afstöðu	 til	 ákveðinna	 mála.	 	 Mikilvægi	 þess	 að	 blaðamenn	 séu	 af	 fjölbreyttum	

uppruna	 ásamt	því	 að	 ritstjórnarstefnur	 taki	mið	 af	 fjölbreytileika	 er	 því	 greinilegt,	 sé	

markmiðið	að	draga	upp	sem	raunsannasta	mynd	af	samfélaginu.	

2.2 Mikilvægi	jafnréttis	í	fjölmiðlum	

Baráttan	fyrir	jöfnum	rétti	kynjanna	hefur	staðið	yfir	áratugum	saman.		Á	þeim	tíma	hefur	

vissulega	mikið	áunnist	en	samt	sem	áður	standa	kynin	enn	höllum	fæti	gagnvart	hvoru	

öðru	á	ýmsum	sviðum.		Þrátt	fyrir	að	Ísland	hafi	náð	langt	í	þessari	baráttu	samanborið	

við	önnur	 lönd	er	 fullu	 jafnrétti	hér	á	 landi	hvergi	nærri	náð.	 	Óútskýrður	kynbundinn	

launamunur	er	enn	til	staðar,	konur	eru	enn	líklegri	til	þess	að	eiga	í	erfiðleikum	með	að	

samræma	 vinnu	 og	 fjölskyldulíf	 og	 birtingarmynd	 kynjanna	 á	 hinum	 ýmsu	 sviðum	

samfélagsins	 er	 ójöfn	 (Guðbjörg	 Hildur	 Kolbeins,	 2012	 ;	 Svanhvít	 Ljósbjörg	

Guðmundsdóttir,	2014).		Fjölmiðlar	eru	þessu	ekki	undanskyldir,	hvernig	sem	á	þá	er	litið.		

Feminískar	 fjölmiðlarannsóknir	 er	 fræðaflokkur	 sem	 tekur	 fyrir	 tengsl	 kyngervis	 og	

fjölmiðla.	 	 Innan	þess	 fræðaflokks	er	 fjallað	um	það	hvernig	kyn	hefur	mótandi	áhrif	á	

fjölmiðla,	sem	svo	aftur	hafa	mótandi	áhrif	á	samfélagið.	 	Fyrstu	rannsóknir	af	þessum	

toga	 komu	 fram	 á	 8.	 áratugnum	 en	 hafa	 þróast	 og	 færst	 í	 aukana	 samhliða	 öðrum	

framförum	í	 jafnréttisbaráttunni.	 	Femíniskir	fræðimenn	hafa	meðal	annarra	bent	á	þá	

staðreynd	að	fjölmiðlar	hafa	áhrif	á	neytendur	og	þar	af	leiðandi	menningu	samfélagsins.		

Samkvæmt	 þeim	 er	 það	 því	 að	 hluta	 til	 í	 gegnum	 fjölmiðla	 sem	 meðvitaðar	 og	

ómeðvitaðar	 hugmyndir	 um	 hlutverk	 og	 stöðu	 kynjanna	 verða	 til	 og	 viðhalda	 sér.	 	 Í	
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gegnum	þá	á	karllæg	félagsmótun	samfélagsins	á	sér	stað	og	þeir	eigi	þannig	þátt	 í	að	

viðhalda	ójafnri	stöðu	kynjanna(Van	Zoonen,	1994	og	Ahrean,	2012).	 	Þó	ber	að	hafa	 í	

huga	að	rannsakendur	telja	ekki	endilega	að	það	sé	markmið	fjölmiðla	að	viðhalda	þessari	

stöðu	heldur	frekar	að	um	ómeðvitaðar	afleiðingar	núverandi	kerfis	sé	að	ræða.			

	 Rannsakendur	 hafa	 einnig	 bent	 á	 að	 þegar	 eignarhald,	 starfsfólk	 og	

umfjöllunarefni	 er	 að	mestu	 leyti	 karlar	 verði	 slíkt	 fyrirkomulag	normið.	 	 Þannig	 verði	

tilfinning	sú	að	að	reglurnar	og	menningin	sem	fylgja	slíku	fyrirkomulagi	séu	einfaldlega	

normið	og	það	sem	eðlilegt	er.		Vandinn	verður	þannig	síður	sýnilegur	og	ekki	litið	á	hann	

sem	eitthvað	sem	krefst	úrbóta.		Fræðimenn	hafa	kallað	þennan	vanda	grímu	röklegrar	

framsetningar	(Everbach,	2006;	Ross,	2011).		Í	þessum	vanda	felst	til	að	mynda	að	konur	

reyna	að	laga	sig	að	því	karllæga	fyrirkomulagi	sem	fyrir	er	í	stað	þess	að	kerfið	taki	við	

sér	og	aðlagi	eigin	gildi.	 	Rannsóknir	hafa	bent	á	afleiðingar	þessa	kerfis	geta	til	dæmis	

falist	í	því	sem	kallað	hefur	verið	inngróið	kynjaójafnrétti	(e.	internalized	sexism).		Það	á	

við	þegar	að	konur	neita	að	meðtaka	eða	tala	gegn	því	að	ójafnrétti	sé	á	milli	kynjanna	á	

miðlunum.		Þá	líta	konurnar	aðeins	á	eigin	reynslu	og	taka	ákvörðun	út	frá	henni,	en	neita	

að	 meðtaka	 reynslu	 kvenkyns	 samstarfsmanna	 sem	 hluta	 af	 kerfislægum	 vanda.	 	 Í	

feminískum	fræðum	er	jafnframt	fjallað	um	það	sem	taminn	femínisma	(e.	domesticated	

feminism)	 þegar	 konur	 reyna	 að	 fara	 eftir	 eða	 laga	 sig	 að	 karllægum	 gildum	 á	

vinnustöðum	frekar	en	að	vekja	athygli	á	vandanum	(Ross,	2001).	

Eins	og	áður	segir	 fór	 fyrst	að	kræla	á	 feminískum	fjölmiðlarannsóknum	á	áttunda	

áratug	síðustu	aldar	en	síðan	þá	hafa	þær	aukist	 jafnt	og	þétt.	 	Fljótlega	eftir	aldamót	

sýndu	rannsóknir	 fram	á	að	fréttastofan	var	valdasvið	karla	og	að	blaðakonur	sem	þar	

störfuðu	 fundu	 fyrir	mismunun	á	grundvelli	 kyns	 síns.	 	Upplifun	þeirra	var	 sú	að	þessi	

mismunun	væri	einfaldlega	sá	fórnarkostnaður	eða	það	gjald	sem	þær	þyrftu	að	greiða	

fyrir	að	vinna	á	slíkum	vinnustað	(Byerly	og	Ross,	2006).		Konurnar	lentu	einnig	í	því	að	

vera	 frekar	 úthlutað	 svokölluðum	mjúkum	 fréttum,	 og	 fréttaefni	 sem	 frekar	 var	 talið	

skipta	konur	máli.		Þar	af	leiðandi	höfðu	þær	síður	tækifæri	en	karlkyns	kollegar	sínir	til	

þess	að	fjalla	um	önnur	efni	sem	koma	á	borð	fjölmiðlanna	(Puranova	og	Muros).		Innan	

atvinnugreinarinnar	ráku	blaðakonur	sig	svo	í	sífellu	á	hið	margumrædda	glerþak	(e.	glass	

ceiling),	sem	stuðlar	að	því	að	konur	eiga	erfiðara	uppdráttar	á	vinnustöðum	en	karlkyns	
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kollegar	sínir.		Glerþakið	stuðlar	til	að	mynda	að	mismunun	á	grundvelli	kyns	þegar	kemur	

að	ráðningum	og	launum,	aftrar	konum	frá	stjórnunarstöðum	og	fleira	(Ali,	2015).			

Árið	2008	tóku	hérlendis	gildi	Lög	um	jafna	stöðu	og	jafnan	rétt	kvenna	og	karla	nr	

10/2008.		Markmið	þessara	laga	er	að		

„..	 koma	 á	 og	 viðhalda	 jafnrétti	 og	 jöfnum	 tækifærum	 kvenna	 og	 karla	 og	 jafna	
	 þannig	stöðu	kynjanna	á	öllum	sviðum	samfélagsins.		Allir	einstaklingar	skulu	eiga	
jafna	möguleika	á	að	njóta	eigin	atorku	og	þroska	hæfileika	sína	óháð	kyni."	

	

Þessi	 lagasetning	 er	 afar	mikilvæg	 þegar	 kemur	 að	 allri	 jafnréttisumræðu	 hér	 á	 landi.		

Meðal	aðgerða	sem	talað	er	um	að	skuli	vinna	í	til	þess	að	ná	þessu	markmiði	er	að:	

	 „vinna	að	jöfnum	áhrifum	karla	og	kvenna	í	samfélaginu"	og	

„breyta	hefðbundnum	kynjaímyndum	og	 vinna	 gegn	neikvæðum	 staðalmyndum	
um	hlutverk	kvenna."	

Tækfifæri	fjölmiðla	til	þess	að	stuðla	að	breytingum	í	gegnum	þessar	tvær	aðgerðir	eru	

veruleg.		Fjölmiðla	hafa	enda	verið	kallaðir	Fjórða	valdið,	sökum	þess	valds	sem	þeir	hafa	

til	 þess	 að	hafa	 áhrif	 í	 samfélaginu.	 	 Eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	eru	 kynin	 ólík	 og	

rannsóknir	hafa	sýnt	að	blaðamenn	og	konur	hafa	ólíka	sýn	á	viðfangsefni	og	fjalla	jafnvel	

um	ólíka	hluti.	 	Með	því	 að	 jafna	hlut	 kvenkyns	og	 karlkyns	blaðamanna	 sem	starfa	 á	

miðlunum	ættu	áhrifin	því	að	verða	þau	að	ólíkar	raddir	og	viðfangsefni	fái	að	heyrast,	og	

þá	reynsluheimar	kvenna	jafnt	sem	karla.		Ef	hlutur	kvenna	á	fjölmiðlum	væri	meiri	gæti	

það	einnig	haft	áhrif	á	ójafna	birtingarmynd	kynjanna	í	miðlunum,	þar	sem	konur	eru	ekki	

aðeins	 færri	 blaðamenn	 heldur	 eru	 einnig	 mun	 færri	 konur	 en	 karlar	 sem	 birtast	 í	

fjölmiðlum	yfir	höfuð	 (Sunna	Stefánsdóttir,	2015	 ;	Svanhvít	Ljósbjörg	Guðmundsdóttir,	

2014	;	Margrét	Valdimarsdóttir,	2005).		Ísland	stendur	vissulega	framarlega	þegar	kemur	

að	 jafnrétti	 kynjanna	 í	 samanburði	 við	 önnur	 lönd.	 	 Þannig	 hefur	 landið	 til	 að	mynda	

undanfarin	ellefu	ár	verið	efst	á	lista	yfir	þau	lönd	þar	sem	jafnrétti	kynjanna	er	hvað	mest	

(Ævar	Örn	Jósepsson,	2019).		Það	er	vissulega	markverður	árangur	og	tilefni	til	þess	að	

fagna.		Samt	sem	áður	þýðir	það	að	Ísland	standi	öðrum	framar	í	þessum	efnum	ekki	að	

jafnrétti	 sé	 að	 fullu	 náð.	 	 Í	 raun	 er	 margt	 sem	 bendir	 til	 þess	 að	 einmitt	 það	 sé	

varhugaverður	hugsunarháttur.		Gyða	Margrét	Pétursdóttir	(2012)	hefur	fjallað	um	það	

sem	hún	kallar	áru	kynjajafnréttis.		Áran	lýsir	afleiðingum	þess	að	karlar	og	konur	telji	sér	
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trú	um	að	jafnrétti	kynjanna	sé	náð	þegar	raunin	er	önnur.		Þá	er	tilhneiging	til	þess	að	

halda	að	allir	hafi	 jafna	möguleika	og	tækifæri	 til	þess	að	ná	sínum	markmiðum	og	að	

árangur	hvers	og	eins	sé	eingöngu	bundinn	einstaklingnum	og	hans	hæfileikum.	 	Gyða	

segir	áruna	sérstaklega	umlykjandi	á	 Íslandi	þar	sem	sífellt	er	rætt	um	að	Ísland	standi	

öðrum	framar	í	þessum	efnum.		Þar	sem	viðhorf	einstaklinganna	er	að	fullu	jafnrétti	sé	

náð	er	kerfislægra	úrbóta	ekki	lengur	krafist,	og	því	festir	ára	kynjajafnréttis	í	sessi	það	

valdakerfi	 sem	 nú	 þegar	 er	 ríkjandi	 (Gyða	Margrét	 Pétursdóttir,	 2012;	 Gyða	Margrét	

Pétursdóttir,	2009).		Það	er	því	mikilvægt	að	halda	áfram	að	vinna	að	úrbótum	og	stuðla	

að	jafnrétti	kynjanna	á	öllum	sviðum,	en	láta	ekki	staðar	numið	þrátt	fyrir	að	við	séum	

komin	lengra	en	aðrir.			

2.3 Einkareknir	og	opinberir	fjölmiðlar	

Rúv,	eða	Ríkisútvarpið,	er	eini	fjölmiðillinn	á	Íslandi	sem	rekinn	er	af	hinu	opinbera.		Aðrir	

miðlar	eru	einkareknir.		Sem	opinber	fjölmiðill	hefur	Rúv	því	ákveðnum	skyldum	að	gegna	

og	 um	 stofnunina	 gilda	 ákveðin	 lög.	 	 Samkvæmt	 Lögum	 um	 Ríkisútvarpið,	 fjölmiðil	 í	

almannaþágu	nr	23/2012	er	Rúv	til	að	mynda	skylt	að:	

	 „	veita	víðtæka,	áreiðanlega,	almenna	og	hlutlæga	frétta-	og		
	 fréttaskýringaþjónustu.."	

	 „	kynna	margbreytileika	mannlífs,	lífsviðhorfa	og	lífsskilyrða	í	landinu."	

	 „	hafa	hlut	karla	og	kvenna	sem	 jafnastan	 í	 starfsemi	Ríkisútvarpsins	og	dagskrá	
	 þess."		

Það	síðastnefnda	er	sérstaklega	mikilvægt	með	tilliti	til	þessarar	rannsóknar.		Þar	sem	Rúv	

hefur	ákveðið	lögbundið	hlutverk	um	að	halda	hlutfalli	milli	kynjanna	sem	jöfnustu	verður	

áhugavert	að	sjá	niðurstöður	þess	miðils	í	samanburði	við	hina	einkareknu.		Í	Lögum	um	

fjölmiðla	nr	38/2011	kemur	fram	að:	

	 	„Fjölmiðlaveita	skal	 í	starfi	sínu	halda	 í	heiðri	 lýðræðislegar	grundvallarreglur	og	
	 standa	vörð	um	tjáningarfrelsi.	Hún	skal	virða	mannréttindi	og	jafnrétti,	og	einnig	
	 friðhelgi	einkalífs		...		og	gæta	þess	að	mismunandi	sjónarmið	komi	fram,	jafnt	karla	
	 sem	kvenna"	

Skorðurnar	sem	þessum	einkareknu	fjölmiðlum	eru	settar	eru	því	ekki	eins	nákvæmar	og	

þær	sem	Rúv	er	gert	að	fara	eftir.		Þannig	er	mælst	til	þess	að	einkareknu	fjölmiðlarnir	

gæti	þess	að	mismunandi	sjónarmið	kynjanna	komi	fram,	en	hlutverk	opinbera	miðilsins	
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í	þessum	efnum	er	mun	skýrar	og	nær	einnig	til	starfsmi	stofnunarinnar.		Því	má	ætla	að	

áherslan	á	að	halda	hlutfalli	karla	og	kvenna	sem	jöfnustu	sé	meiri	hjá	Rúv	en	einkareknu	

miðlunum	Vísi	og	Mbl.	

3 Staða	blaðakvenna	

3.1 Alþjóðlegar	rannsóknir	
Ein	stærsta	og	viðamesta	rannsókn	á	stöðu	kvenna	í	fjölmiðlum	er	hin	alþjóðlega	Global	

Media	Monitoring	Project.		GMMP	er	langtímarannsókn	sem	var	sett	af	stað	árið	1995	en	

hefur	 verið	 framkvæmd	 á	 fimm	 ára	 fresti	 síðan	 þá.	 	Markmið	 rannsóknarinnar	 er	 að	

fylgjast	með	og	kortleggja	kynjahlutföll	og	birtingarmyndir	kvenna	í	fjölmiðlum	um	allan	

heim.		Til	að	byrja	með	var	aðeins	um	sjónvarp,	útvarp	og	dagblöð	að	ræða	en	síðan	þá	

hafa	netmiðlar	bæst	í	hópinn.		Árið	2015	tóku	108	lönd	þátt	í	rannsókninni	en	niðurstöður	

fyrir	árið	2020	liggja	ekki	fyrir	þegar	þessi	ritgerð	er	skrifuð	(Who	makes	the	news?,	e.d.	;	

Eygló	Árnadóttir	o.fl,	2010).		Niðurstöður	rannsóknarinnar	skiptast	meðal	annars	í	hlutfall	

kvenna	 af	 fjölda	 blaðamanna	 annars	 vegar,	 og	 hins	 vegar	 í	 hlutfall	 kvenna	 sem	

viðfangsefni	fréttanna.	

	 Þegar	rannsóknin	var	fyrst	framkvæmd	árið	1995	voru	konur	28%	fréttamanna	á	

móti	72%	karla.		Tíu	árum	seinna,	árið	2005,	hafði	þetta	hlutfall	kvenna	hækkað	í	37%	á	

móti	63%	karla.		Árið	2015	hafði	hlutfallið	aftur	á	móti	staðið	í	stað	og	var	hlutur	kvenkyns	

fréttamanna	 enn	 aðeins	 37%.	 	 Í	 heilan	 áratug	 hafði	 hlutfall	 kvenna	 sem	 blaða	 og	

fréttamenn	því	ekki	hækkað	neitt.		GMMP	gerir	greinamun	á	þeim	sem	búa	fréttirnar	til	

(e.	reporters)	og	þeim	sem	flytja	fréttirnar	(e.	presenters),	en	hlutfall	kvenna	sem	flytja	

fréttirnar	var	árið	2015	49%.		Það	er	því	athyglisvert	að	í	sjónvarpi	var	hlutfall	kvenna	sem	

flytja	fréttirnar	hærra	en	karla,	eða	57%.		Það	var	því	mun	líklegra	að	sjá	konu	í	sjónvarpi	

lesa	upp	fréttirnar	heldur	en	það	var	að	kona	hefði	sett	umrædda	frétt	saman	(GMMP,	

2015).			

	 Þegar	 kemur	 að	 fjölmiðlum	 á	 netinu	 eru	 til	 niðurstöður	 frá	 Global	 Media	

Monitoring	Project	frá	árinu	2015.		Þær	niðurstöður	endurspegla	að	mörgu	leyti	hlutfallið	

sem	 sést	 í	 öðrum	miðlum	 þegar	 kemur	 að	 umfjöllunarefni.	 	 Aftur	 á	móti	 var	 hlutfall	

kvenkyns	 blaðamanna	 hærra	 á	 netmiðlum	 en	 annars	 staðar,	 alls	 42%	 á	 móti	 58%	
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blaðakarla.		Blaðakonur	á	netmiðlum	voru	einnig	líklegri	til	að	taka	fyrir	fréttir	sem	sneru	

eingöngu	að	konum,	en	33%	frétta	þeirra	fjölluðu	eingöngu	um	konu/r.		Sama	hlutfall	fyrir	

blaðakarla	 á	 netmiðlum	 var	 23%,	 sem	 er	 einnig	 töluverð	 aukning	 frá	 karlkyns	

blaðamönnum	á	öðrum	miðlum	(GMMP,	2015).			

	 Rannsóknin	 nær	 einnig	 til	 hlutfalls	 kvenna	 sem	umfjöllunarefni	 fjölmiðla.	 	 Árið	

1995	voru	konur	til	umfjöllunar	eða	viðtals	 í	aðeins	17%	tilfella.	 	Árið	2010	hafði	þetta	

hlutfall	hækkað	um	7%	og	konur	orðnar	viðmælendur	eða	umfjölluanrefni	fjölmiðla	í	24%	

tilfella.		Árið	2015	hafði	það	hlutfall	þó	staðið	í	stað	og	konur	því	ennþá	efni	frétta	í	aðeins	

eitt	skipti	af	hverjum	fjórum.		Algengast	var	að	fjallað	væri	um	konur	í	fréttum	um	vísindi	

og	 heilbrigði	 (e.	 science	 and	 health)	 en	 í	 þeim	 flokki	 voru	 konur	 umfjöllunarefni	 eða	

viðmælendur	í	35%	tilfella.		Í	þessum	flokki	birtust	þó	fæstar	fréttir	af	öllum,	en	ekki	nema	

8%	fréttanna	féllu	undir	vísindi	og	heilbrigði.		Hlutfall	kvenna	var	því	hæst	í	þeim	flokki	

sem	minnst	 var	 fjallað	um.	 	Mest	 var	bilið	 á	milli	 kynjanna	 í	 fréttum	 sem	 fjölluðu	um	

pólitík,	 en	 í	 einungis	 16%	 þeirra	 frétta	 var	 rætt	 við	 konur	 eða	 fjallað	 um	 þær.	 	 Þá	 er	

athyglisvert	að	af	öllum	fréttum	sem	konur	skrifuðu	fjölluðu	14%	þeirra	að	mestu	eða	öllu	

leyti	um	konur,	en	sama	hlutfall	í	fréttum	karlmanna	er	aðeins	8%	(GMMP,	2015).			

3.2 Íslenskar	rannsóknir	
Ísland	er	eitt	þeirra	landa	sem	hefur	tekið	þátt	í	Global	Media	Monitoring	Project,	en	tók	

þó	ekki	þátt	að	fullu	fyrr	en	árið	2010	(Eygló	Árnadóttir	o.fl,	2010).	 	Framlag	Íslands	til	

rannsóknarinnar	var	rannsakað	þann	25.	mars	2015.		Rannsóknin	náði	til	Morgunblaðsins,	

Fréttablaðsins,	hádegisfrétta	Bylgjunnar	og	Rúv,	kvöldfrétta	í	sjónvarpi	Rúv	kl	19	og	22,	

og	fréttatíma	Stöðvar	2	kl	18.30.		Netmiðlarnir	sem	rannsóknin	náði	til	voru	Vísir,	Mbl,	

fréttastofa	Rúv,	Kjarninn	og	Eyjan.		Síðastnefndi	miðillinn	hefur	síðan	fallið	undir	Dv.			

Það	 er	 mjög	 athyglisvert	 að	 hlutfall	 blaðakvenna	 var	 lægra	 á	 Íslandi	 en	 meðaltal	

rannsóknarinnar	 í	 heild	 sinni.	 	 Árið	 2015	 voru	 aðeins	 31%	 af	 íslensku	 fréttunum	 eftir	

blaðakonur,	en	hlutfallið	hafði	lækkað	um	2%	frá	árinu	2010.		Til	samanburðar	var	hlutfall	

blaðakvenna	í	alþjóðlegu	rannsókninni	37%.		Þá	voru	kvenkyns	blaðamenn	á	íslenskum	

netmiðlum	 aðeins	 25%	 af	 heildarfjöldanum.	 	 Íslenskar	 blaðakonur	 áttu	 það	 þó	

sameiginlegt	með	blaðakonum	annars	staðar	að	úr	heiminum	að	vera	líklegri	til	þess	að	

fjalla	um	konur	heldur	en	karlkyns	kollegar	sínir.			Blaðakonur	á	dagblöðum,	sjónvarpi	og	
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útvarpi	 fjölluðu	um	konur	 í	33%	frétta	sinna	og	blaðakonur	á	netmiðlum	í	45%	tilfella.		

Blaðakarlar	fjölluðu	aftur	á	móti	um	blaðakonur	í	7-8%	tilfella	(GMMP,	2015).			

Niðurstöður	rannsóknar	GMMP	á	Íslandi	sýndu	fram	á	að	í	aðeins	18%	tilfella	hér	á	

landi	 voru	 konur	 viðmælendur	 eða	 umfjöllunarefni	 frétta	 í	 dagblaði,	 útvarpi	 eða	

sjónvarpi.	Kynjahlutfallið	 í	 fréttum	hér	á	 landi	var	því	ójafnara	en	það	var	 í	 alþjóðlegu	

samhengi	rannsóknarinnar,	þar	sem	konur	voru	viðmælendur	í	24%	tilfella.		Þegar	kemur	

að	netmiðlum	var	svipaða	sögu	að	segja,	þar	sem	konur	voru	viðfangsefni	frétta	á	netinu	

í	aðeins	21%	tilfella.		Samkvæmt	þessum	niðurstöðum	frá	árinu	2015		

Í	 rannsókn	Nefndar	um	konur	og	 fjölmiðla	 (2001)	 kom	 fram	að	mikil	 skekkja	 var	 í	

birtingarmynd	 kynjanna	 í	 íslenskum	 fjölmiðlum	 en	 gegnumgangandi	 var	 að	 hlutfall	

kvenna	 væru	 30%	 á	 móti	 70%	 hlutfalli	 karla.	 	 Margrét	 Valdimarsdóttir	 framkvæmdi	

rannsókn	á	 fréttaefni	sjónvarps	 fyrir	menntamálaráðuneytið	árið	2005.	 	Þá	hafði	þetta	

hlutfall	lítið	breyst	en	konur	voru	þá	einhverskonar	þátttakendur	í	24%	tilvika	og	karlar	í	

76%	 tilvika.	 Þegar	 kemur	 að	 fjölda	 blaðamannanna	 sjálfra	 má	 einnig	 sjá	 mun	 á	 milli	

kynjanna.		Sunna	Stefánsdóttir	framkvæmdi	rannsókn	á	kynjahlutfalli	meðal	blaðamanna	

á	Íslandi	og	byggði	meistararitgerð	sína	í	fjölmiðlafræði	á	þeirri	rannsókn.		Ritgerðin	ber	

heitið	Bág	staða	íslenskra	blaðakvenna	og	er	frá	árinu	2013.		Í	rannsókninni	greinir	Sunna	

fréttir	í	Fréttablaðinu,	DV	og	Morgunblaðinu.		Meðal	annars	sem	hún	gerði	var	að	skoða	

muninn	á	fjölda	frétta	eftir	karlkyns	blaðamenn	og	frétta	eftir	kvenkyns	blaðamenn.		Í	ljós	

kom	að	karlar	skrifuðu	76,6%	af	fréttum	í	þeim	fjölmiðlum	sem	til	rannsóknar	voru,	og	

konur	23,4%.	 	 Í	 rannsókninni	 tók	Sunna	einnig	 fyrir	hlutfall	blaðamanna	eftir	 flokkum.		

Niðurstöður	 hennar	 sýndu	 að	 í	 hlutfall	 blaðakvenna	 var	 hærra	 en	 hlutfall	 blaðakarla	 í	

flokkunum	Menning,	þar	sem	hlutfallið	var	tæp	52%,	og	Skemmtiefni/slúður/fólk,	þar	sem	

konur	 áttu	 tæp	 66%	 fréttanna.	 	 Í	 öðrum	 flokkum	 var	 hlutfall	 karla	 hærra	 en	 hlutfall	

kvenna.		Mestur	var	munurinn	í	flokknum	Íþróttir,	þar	sem	karlar	áttu	tæp	97%	frétta.		Þá	

var	einnig	mikill	munur	á	milli	kynjanna	 í	 flokknum	Erlent,	þar	sem	tæp	82%	fréttanna	

voru	skrifaðar	af	blaðakörlum	(Sunna	Stefánsdóttir,	2013).		Í	áðurnefndri	skýrslu	Global	

Media	Monitoring	 Project	 frá	 árinu	 2015	 voru	 karlar	 69%	 blaðamanna	 en	 konur	 31%	

(GMMP,	 2015).	 	 Það	 er	 því	 ljóst	 að	 kynjahlutfall	 karla	 og	 kvenna	 innan	

blaðamannastéttarinnar	hefur	haldist	nokkuð	ójafnt	undanfarin	ár,	þar	sem	konur	eru	í	

miklum	minnihluta	þeirra	sem	skrifa	fréttir.			



19	

	 Nokkuð	hefur	verið	rannsakað	hvað	veldur	þessum	kynjamun.		Áhugavert	er	að	

kvenkyns	blaðamenn	eru	líklegri	til	að	vera	betur	menntaðar	en	karlkyns	kollegar	sínir	og	

að	auki	líklegri	til	þess	að	hafa	lokið	námi	sem	tengist	starfinu	beint.	 	Meðalstarfsaldur	

kvenkyns	blaðamanns	er	samt	um	sex	árum	styttri	en	karlkyns	blaðamanna	 (Guðbjörg	

Hildur	Kolbeins,	2012).		Menntun	blaðakvenna	virðist	því	ekki	endilega	skila	þeim	árangri	

eða	farsæld	í	starfi.		Í	meistararitgerð	sinni	frá	árinu	2014	rannsakaði	Svanhvít	Ljósbjörg	

Guðmundsdóttir	 meðal	 annars	 vinnustaðamenningu,	 álag	 og	 kynjamismunun	 innan	

fjölmiðlageirans	á	 Íslandi.	 	Hún	byggir	ritgerðin	á	eigindlegum	viðtölum	við	12	 íslenska	

blaðamenn,	 bæði	 karla	 og	 konur.	 	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 benda	 til	 þess	 að	

umhverfi	 íslenskra	 blaða-	 og	 fréttamanna	 sé	 einkar	 karllægt.	 	 Yfirmenn	 væru	 yfirleitt	

karlmenn	og	starfið	og	umhverfið	í	heild	karllægt.		Þetta	lýsti	sér	fyrst	og	fremst	í	því	að	

karlmenn	voru	 í	miklum	meirihluta	á	vinnustöðunum.	 	Einnig	 lýstu	blaðakonurnar	sem	

Svanhvít	tók	viðtöl	við	því	að	erfiðara	væri	fyrir	konur	að	fá	framgang	í	starfi	en	karla	og	

að	 til	 þess	 að	 halda	 út	 í	 faginu	 yrðu	 konur	 að	 laga	 sig	 að	 einhverju	 leyti	 að	 karllægu	

umhverfinu.		Einnig	er	áhugavert	að	konurnar	upplifðu	að	þeim	væri	„ýtt"	að	ákveðnum	

verkefnum,	svokölluðum	mjúkum	fréttum	frekar	en	haraðri	fréttum,	en	karlarnir	upplifðu	

það	frekar	að	konur	hefði	meiri	áhuga	á	mjúkum	fréttum	og	tækju	þær	því	framyfir.		Með	

mjúkum	 fréttum	 er	 átt	 við	 fréttir	 sem	 snúa	 meira	 að	 einstaklingnum	 og	 eru	 frekar	

mannlegar,	lífsstílsfréttir,	tíska,	persónuleg	viðtöl	og	fleira	í	þeim	dúr.		Harðar	fréttir	eru	

frekar	beinar	 fréttir	af	því	sem	á	sér	stað	 í	 samfélaginu	hverju	sinni	og	á	við	til	dæmis	

stjórnmálafréttir,	 viðskiptafréttir,	 fréttir	 af	 efnahagsástandi	 og	 fleira	 (Birgir	

Guðmundsson,	2012).	 	Þá	könnuðust	þær	allar	við	það	að	hafa	verið	mismunað	í	starfi	

sínu	vegna	kyns	og	gátu	fært	dæmi	fyrir	því	(Svanhvít	Ljósbjörg	Guðmundsdóttir,	2014).		

Sé	þessi	upplifun	blaðakvennana	sem	fram	kemur	í	rannsókn	Svanhvítrar	dæmigerð	fyrir	

stéttina	í	heild	gæti	það	útskýrt	hvers	vegna	minna	er	af	efni	eftir	kvenkyns	blaðamenn.		

Það	að	upplifa	að	þú	sér	ekki	metin	að	verðleikum	og	þurftir	að	berjast	meira	en	karlkyns	

samstarfsmenn	fyrir	framgangi	í	starfti	gæti	vel	verið	hluti	af	ástæðu	þess	að	konur	eru	í	

minnihluta	í	stéttinni.		Aðilar	af	báðum	kynjum	í	ransókninni	töluðu	einnig	um	að	starfið	

hafi	mikil	áhrif	á	einkalífið	og	að	erfitt	geti	reynst	að	samræma	vinnu	og	fjölskyldulíf,	en	

konurnar	töluðu	mun	meira	um	þetta	en	karlarnir	og	nefndu	frekar	dæmi	um	reddingar	

og	að	taka	börnin	með	sér	í	vinnuna.		Starfið	getur	að	auki	verið	mjög	krefjandi	og	mikið	

stress	sem	fylgir	því.		Þar	sem	rannsóknir	hafa	sýnt	að	konur	eru	enn	í	meiri	ábyrgðarstöðu	
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en	karlar	heima	fyrir	gætu	þessir	erfiðleikar	við	að	samræma	fjölskyldulíf	og	vinnu	einnig	

verið	ein	ástæða	þess	að	konur	eru	í	minnihluta	á	þessum	vettvangi.			

	 Ástæðurnar	sem	liggja	að	baki	því	að	konur	hafa	í	gegnum	tíðina	verið	í	minnihluta	

þeirra	sem	starfa	sem	blaðamenn	eru	vafalaust	margslungnar	og	fleiri	en	ein	og	fleiri	en	

tvær.		Það	er	mjög	áhugavert	efni	sem	einnig	er	nauðsynlegt	að	rannsaka	sé	vilji	til	staðar	

til	 þess	 að	 jafna	 kynjahlutfall	meðal	 fjölmiðlamanna.	 	 Síðustu	 heimildir	 um	 kynjamun	

íslenskra	 blaða	 og	 fréttamanna	 frá	 árinu	 2015	 staðfestu	 að	 þessi	 munur	 væri	 enn	

töluverður.		Á	allra	síðustu	árum	hefur	þó	mikið	átt	sér	stað	í	jafnréttisbaráttu	kynjanna,	

og	ekki	síst	á	vinnumarkaðnum.		Sem	dæmi	hafa	verið	sett	lög	sem	eiga	að	tryggja	jafnt	

hlutfall	karla	og	kvenna	í	stjórnunarstöðum	fyrirtækja	og	opinberar	stofnanir	og	fyrirtæki	

leitast	eftir	því	að	styðja	jafnrétti	kynjanna	(Sylvía	Rut	Sigfúsdóttir,	2018).		Þar	að	auki	hafa	

konur	í	auknum	mæli	stigið	fram	og	sagt	ríkjandi	hefðum	og	gildum	stríð	á	hendur.		

4 Aðferðir	og	gögn		
Í	 þessum	kafla	 verður	 greint	 frá	því	 hvernig	 aðferðafræði	 rannsóknarinnar	 var	háttað.		

Greint	verður	frá	því	hvaða	netmiðla	var	notast	við	og	hvers	vegna	þeir	urðu	fyrir	valinu	

fram	yfir	aðra.		Þá	verður	farið	yfir	það	hvernig	skiptingu	fréttanna	í	flokka	var	háttað	og	

að	lokum	hvaða	tölfræðipróf	var	notast	við	til	þess	að	athuga	hvort	marktækur	munur	var	

á	 fjölda	 frétta	 eftir	 kyni	 blaðamanns.	 	 Eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 eru	 karlkyns	

fréttahöfundar	 nefndir	 blaðakarlar	 en	 kvenkyns	 höfundar	 blaðakonur.	 	 Hugtakið	

blaðamaður	er	notað	sem	starfsheiti	einstaklinganna	og	á	því	við	öll	kyn.		Ekki	kom	til	þess	

að	blaðamaður	skilgreindi	sig	hvorki	sem	karl	eða	konu	en	í	mörgum	tilfellum	kom	nafn	

blaðamannsins	ekki	fram.		Þær	fréttir	eru	því	ekki	taldar	með	í	lokaniðurstöðum	á	hlutfalli	

kynjanna.			

4.1 Íslenskir	netmiðlar	

Íslenskir	 fréttamiðlar	 á	 netinu	 skipta	 tugum.	 	 Þau	 fréttablöð	 sem	 eru	 gefin	 út	 á	

"hefðbundinn"	hátt	,	á	borð	við	Morgunblaðið,	Fréttablaðið	o.fl.	reka	öll	netmiðil	að	auki.		

Þar	að	auki	eru	fréttamiðlar	sem	starfa	eingöngu	á	netinu,	Kjarninn	sem	dæmi.		Þar	sem	

markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 taka	 fyrir	 kynjahlutfall	 blaðamanna	 í	 heild	 og	 eftir	

efnisflokkum	lá	best	við	að	skoða	stóran	og	fjölbreyttan	miðil.		Þar	að	auki	var	mikilvægt	
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að	miðlarnir	væru	sem	hlutlausastir	 í	efnistökum	sínum.		Eftir	að	miðlarnir	höfðu	verið	

skoðaðir	 vel	 ákvað	 rannsakandi	að	notast	 við	netmiðlana	Vísir,	Mbl	og	 fréttasíðu	Rúv.		

Vísir	og	Mbl	eru	þeir	netmiðlar	sem	fá	hvað	flestar	flettingar	samkvæmt	topplistum	Gallup	

(Topplistar,	 e.d.).	 	 Að	 auki	 vildi	 rannsakandi	 hafa	 fréttasíðu	 Rúv	 með	 til	 þess	 að	 fá	

samanburð	á	milli	einkarekinna	fjölmiðla	og	miðils	sem	er	rekinn	af	hinu	opinbera.		Aðrir	

netmiðlar,	sem	dæmi	Kjarninn,	Stundin	o.fl,	voru	ekki	taldir	með	í	útreikningi.		Þar	er	um	

annars	konar	miðla	að	ræða,	meira	um	ítarlegri	úttektir	en	daglegar,	uppfærðar	fréttir	

auk	þess	sem	þeir	búa	ekki	yfir	öllum	þeim	flokkunum	sem	stillt	er	upp	í	rannsókninni	og	

því	illar	hæfir	til	samanburðar.	Auk	þess	er	færra	starfsfólk	og	því	enn	síður	líklegt	að	fá	

marktækar	niðurstöður.		Markmiðið	hér	var	að	auki	að	fá	mynd	af	kynjahlutfallinu	á	þeim	

miðlum	sem	mest	eru	lesnir,	en	það	voru	miðlarnir	Vísir	og	Mbl.					

Til	þess	að	fá	marktækar	niðurstöður	urðu	miðlarnir	að	vera	þokkalega	stórir	og	hafa	

nægjanlega	marga	blaðamenn	að	störfum.		Sökum	stærðar	þessa	þriggja	miðla	og	fjölda	

blaðamanna	birtist	töluverður	fjöldi	af	fréttum	á	hverjum	og	einum	miðli	daglega.		Þá	eru	

efnistök	þessara	flokka	nokkuð	fjölbreytt	og	nægjanlega	mikið	af	 fréttum	í	hverjum	og	

einum	flokki	til	þess	að	niðurstöðurnar	haldi	vatni.		Þá	eru	miðlarnir	einnig	sjálfstæðir	að	

mestu	að	því	leyti	að	í	þeim	birtast	ekki	orðrétt	sömu	fréttir	og	í	dagblöðum.		Sem	dæmi	

má	 nefna	 að	 netmiðillinn	 Fréttablaðið.is	 er	 beintengdur	 Fréttablaðinu	 sem	 kemur	 út	

daglega,	en	miðlarnir	þrír	sem	voru	valdir	hér	eru	nokkurn	vegin	sjálfstæðir	í	framleiðslu	

á	sínu	efni.			

Vísir	var	áður	tengdur	Fréttablaðinu	en	er	nú	rekinn	af	Sýn	sem	sjálfstæður	fjölmiðill.		

Mbl	 er	 rekinn	 af	Morgunblaðinu	 en	 sem	 sjálfstæð	 eining,	 þar	 sem	 efni	 sem	 birtist	 á	

vefnum	er	ekki	endilega	það	sama	og	birtist	í	blaðinu.		Fréttir	sem	birtast	á	mbl	eru	til	að	

mynda	mun	fleiri	en	þær	sem	birtast	í	blaðinu	enda	áherslur	ólíkar	á	milli	þessarra	tveggja	

anga	miðilsins.		Á	mbl	birtast	þó	daglega	nokkrar	fréttir	þar	sem	lesanda	er	bent	á	að	hægt	

er	að	lesa	meira	um	það	tiltekna	efni	í	blaðinu.		Rúv	sker	sig	frá	hinum	tveimur	miðlunum	

að	því	leyti	að	Rúv	er	opinber	stofnun,	en	bæði	Vísir	og	Mbl	eru	einkareknir	miðlar.		Rúv	

gegnir	því	ákveðnu	lögbundnu	hlutverki	sem	ríkisstofnun	(Lög	um	Ríkisútvarpið,	2013).		

Því	er	líklegt	að	niðurstöðurnar	fyrir	Rúv	verði	aðrar	en	hjá	Vísi	og	Mbl.			
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4.2 Val	á	fréttum	

Ákveðið	 var	 að	 telja	 með	 allar	 fréttir	 sem	 birtust	 í	 fréttaveitu	 miðlanna.	 	 Markmið	

rannsóknarinnar	var	eingöngu	að	skoða	kynjahlutfall	meðal	blaðamanna	en	ekki	innihald	

þeirra.		Þar	af	leiðandi	var	engum	fréttum	gert	hærra	undir	höfði	en	öðrum	og	ekki	tekið	

tillit	til	þess	hversu	langar	fréttirnar	voru	eða	hversu	mikil	vinna	virtist	liggja	að	baki	þeim.		

Í	sumum	tilfellum	var	um	að	ræða	fréttir	sem	voru	aðeins	nokkrar	setningar	á	lengd	en	

aðrar	fréttir	innihéldu	löng	og	ítarleg	viðtöl.		Í	þeim	tilfellum	sem	fleiri	en	einn	blaðamaður	

var	skráður	fyrir	fréttinni	var	fréttin	talin	oft.			

	 Dæmi:		Þrír	blaðamenn	voru	skráðir	fyrir	fréttinni,	tveir	karlar	og	ein	kona.	Sú	frétt	
	 var	þá	skráð	sem	þrjár	fréttir,	tvær	eftir	blaðakarla	og	ein	eftir	blaðakonu.			

Einstaka	sinnum	kom	fyrir	hjá	Mbl	og	Vísi	að	frétt	sem	þar	birtist	var	greinilega	merkt	

sem	samstarf.		Þær	fréttir	voru	ekki	taldar	með	þar	sem	um	samstarf	á	milli	miðilsins	og	

einhvers	 fyrirtækis	 eða	 stofnunar	 var	 að	 ræða.	 	 Þær	 fréttir	 voru	 að	 auki	 yfirleitt	 ekki	

merktar	 ákveðnum	 blaðamanni.	 	 Einnig	 var	 ákveðið	 að	 taka	 ekki	 með	 í	 reikninginn	

aðsenda	pistla	eða	skoðanir,	heldur	einungis	fréttir	sem	birtust	í	fréttaveitu	miðlanna.			

Vísir	er	sá	eini	af	þessum	miðlum	sem	er	ekki	tengdur	öðrum	útgáfum.		Rúv	rekur	eins	

og	þekkt	er	bæði	sjónvarp	og	útvarpsstöðvar	og	Mbl	er	nátengt	Morgunblaðinu.		Hjá	Mbl	

mátti	því	af	og	til	sjá	fréttir	sem	bentu	lesanda	á	að	hægt	væri	að	fræðast	meira	um	málið	

í	Morgunblaðinu.	 	Svipaða	sögu	var	að	segja	um	einstaka	 fréttir	á	Rúv	sem	voru	 til	að	

mynda	skrifaðar	upp	úr	útvarpsviðtölum	stöðvarinnar.		Ákveðið	var	að	telja	þessar	fréttir	

með	í	gagnasöfnun,	þar	sem	fréttirnar	höfðu	verið	unnar	upp	úr	öðru	efni,	en	ekki	teknar	

orðrétt	upp	úr	öðru	formi	miðilsins.	

4.3 Flokkun	á	fréttum	

Þegar	kom	að	því	að	skipta	fréttunum	niður	eftir	efnisflokkum	var	ákveðið	að	notast	við	

þá	flokkun	sem	fjölmiðlarnir	sjálfir	fóru	eftir.		Allir	þrír	miðlarnir	flokkuðu	fréttirnar	sínar	

sjálfir	í	sambærilega	yfirflokka	og	svo	enn	frekar	í	undirflokka.		Ákveðið	var	að	notast	við	

fimm	yfirflokka	sem	voru	mjög	sambærilegir	á	milli	miðla	en	þeir	eru	Innlendar	fréttir,	

Erlendar	fréttir,	Mennig	og	afþreying,	Viðskipti	og	Íþróttir.			
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Miðlarnir	sáu	sjálfir	um	að	flokka	efni	sitt	í	þessa	flokka	og	var	flokkunin	mjög	áþekk	

þeirra	á	milli.		Rannsakandi	ákvað	að	taka	ekki	afstöðu	sjálf	til	þess	í	hvaða	flokki	fréttin	

ætti	heima	heldur	fara	eftir	því	hvernig	miðlarnir	sjálfir	merktu	hverja	frétt	fyrir	sig.			

Innlent	efni	

Undir	þennan	flokk	féllu	fréttir	sem	sneru	að	innlendu	fréttaefni.		Fréttir	af	stjórnmálum	

innanland,	umferð,	veðurfréttir	og	fleiri	fréttir	af	innlendu	efni	sem	féllu	ekki	undir	aðra	

flokka.			

Erlent	efni	

Fréttir	af	erlendri	grundu	og	einstaklingum	sem	ekki	féllu	undir	aðra	flokka.		Sem	dæmi	

stjórnmálafréttir	frá	öðrum	löndum,	óeirðum	eða	öðru	fréttnæmu	efni	sem	ekki	tengdist	

Íslandi	beint.	

Menning/afþreying	

Undir	 þennan	 flokk	 féllu	 fréttir	 af	 menningu	 og	 listum,	 dægurmálafréttir,	

menningartengdar	 umfjallanir	 og	 annað.	 	 Einnig	 fréttir	 sem	 innihéldu	 lengri	 viðtöl	 við	

einstaklinga	og	taka	á	ákveðnum	þáttum	í	þeirra	lífi	eða	þeirra	lífsreynslu.		Fréttir	í	þessum	

flokki	eru	oft	þær	sem	kallaðar	eru	mjúkar	fréttir.		Bæði	innlendar	og	erlendar	fréttir.	

Viðskipti	

Fréttir	sem	fjalla	á	einhvern	hátt	um	viðskiptalífið,	stofnanir	fyrirtækja,	kaup	og	sölu	og	

fleira.		Yfirleitt	bæði	innlendar	og	erlendar	fréttir.		

Íþróttir	

Sá	 flokkur	 sem	 nær	 yfir	 umfjallanir	 um	 íþróttaviðburði,	 leikmenn,	mótaraðir	 og	 fleira	

tengt	íþróttum.		Oft	viðtöl	við	þjálfara,	leikmenn	eða	aðra	aðila	tengda	íþróttum.		Um	að	

ræða	bæði	innlendar	og	erlenda	íþróttafréttir.	

4.4 Tölfræðileg	marktekt		

Til	 þess	 að	meta	það	hvort	niðurstöður	úr	 könnuninni	 væru	marktækar	eða	ekki	 voru	

niðurstöðurnar	færðar	inn	í	tölfræðiforritið	SPSS.		Þar	sem	um	eina	tvíkosta	nafnbreytu	

og	eina	fjölkosta	nafnbreytu	var	að	ræða	var	notast	við	kí-kvaðrat	próf	til	þess	að	meta	

marktekt	sambandsins.		Miðað	er	við	að	niðurstöður	sýni	fram	á	p-gildi	yfir	0,05.		Sé	p-

gildi	yfir	0,05	eru	niðurstöður	marktækar	miðað	við	95%	öryggisstig.			
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4.5 Takmarkanir	rannsóknar	

Rannsóknin	stóð	yfir	í	eina	viku	í	lok	maí	árið	2020.		Það	er	því	mögulegt	að	einmitt	þá	

viku	hafi	samsetning	blaðamanna	á	einum	eða	fleiri	miðlum	verið	með	öðrum	hætti	en	

venjulega.	 	 Þó	 var	 reynt	 að	 láta	 gagnasöfnunina	eiga	 sér	 stað	 áður	 en	 flestir	 vinnandi	

einstaklingar	 hefja	 töku	 sumarfrís	 til	 þess	 að	 endurspegla	 sem	 best	 hefðbundna	

samsetningu	blaðamannanna.		Rannsóknin	nær	eingöngu	til	talninga	á	fréttunum	sjálfum,	

en	ekki	hversu	margir	blaðamennirnir	sjálfir	eru.		Þannig	getur	verið	að	sumir	blaðamenn	

séu	öflugri	en	aðrir	og	skili	af	sér	fleiri	fréttum	sem	gæti	skekkt	niðurstöðurnar.		Að	sama	

skapi	var	ekki	horft	til	þess	hversu	langar	eða	ítarlegar	fréttirnar	voru,	eða	hversu	mikil	

vinna	lá	á	bakvið	þær.		Fréttir	sem	voru	örfáar	línur	höfðu	því	sama	vægi	og	fréttir	sem	

voru	ítarlegri	og	greinilegt	að	meiri	vinna	lá	á	bakvið.		Á	móti	kemur	að	gagnaöflunin	stóð	

yfir	 í	heila	viku	og	allar	 fréttir	sem	komu	 inn	á	miðlana	á	því	 tímabili	voru	taldar	með.		

Þannig	náðist	þónokkur	fjöldi	frétta	sem	ætti	að	gefa	marktækar	niðurstöður.		

5 Niðurstöður	
	

Tafla	1.	Fjöldi	frétta	eftir	miðlum		

Netmiðill	 Fjöldi	frétta	 Kyn	blaðamanns	ljóst	

Vísir	 526	 526	
Mbl	 622	 113	
Rúv	 462	 460	
Alls	 1610	 1099	

 
Í	töflu	1	má	sjá	að	á	tímabilinu	birtust	alls	1610	fréttir.		Alls	voru	1099	fréttir	þar	sem	kyn	

blaðamannsins	var	greinanlegt.		Brottfallið	skrifast	að	mestu	leyti	á	miðilinn	Mbl	þar	sem	

aðeins	 113	 fréttir	 af	 622	 voru	 merktar	 nafngreindum	 blaðamanni.	 	 Tvær	 fréttir	 af	

fréttasíðu	 Rúv	 voru	 ekki	 merktar	 ákveðnum	 blaðamanni	 og	 allar	 fréttir	 af	 Vísi	 voru	

merktar.		Það	eru	því	nær	eingöngu	fréttir	frá	Mbl	sem	lækka	heildartöluna.	
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Tafla	2.	Kynjaskipting	blaðamanna	í	heild	

KK	 771	 70,2%	

KVK	 328	 29,8%	
Alls	 1099	 100%	
	

Í	töflu	2	má	sjá	kynjaskiptingu	blaðamanna	í	heild	sinni.		Af	þeim	1099	fréttum	þar	sem	

kyn	 blaðamanns	 var	 greinanlegt	 voru	 771	 frétt	 skrifuð	 af	 blaðakörlum	 og	 328	 af	

blaðakonum.			

	

	

Mynd	1.	Kynjaskipting	blaðamanna	í	heild	sinni	

 
Á	mynd	1	má	sjá	að	70,3%	þeirra	frétta	sem	birtust	á	tímabilinu	voru	eftir	blaðakarla,	en	

aðeins	29,8%	eftir	blaðakonur.		Af	hverjum	10	fréttum	eru	því	um	það	bil	7	skrifaðar	af	

blaðakörlum	og	3	af	blaðakonum.			

	

Tafla	3.	Fjöldi	frétta	í	hverjum	flokki	eftir	kyni	og	í	heild	

Flokkur	 KK	 KVK	 Alls	

Innlent	 236	 185	 421	

Erlent	 167	 54	 221	
Menning/afþreying	 71	 45	 116	
Viðskipti	 51	 28	 79	
Íþróttir	 246	 16	 262	

	

Flokkarnir	 sem	 fréttunum	 var	 raðað	 í	 voru	 fimm	 talsins.	 	 Þeir	 voru	 Innlent,	 Erlent,	

Menning/afþreying,	Viðskiptafréttir	og	Íþróttafréttir.		Eins	og	sjá	má	í	töflu	3	féllu	flestar	
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fréttirnar	þar	sem	kyn	blaðamanns	var	greinanlegt	 í	 flokkinn	 Innlent	efni,	eða	alls	421	

frétt.		Íþróttafréttir	var	næstalgengasti	flokkurinn	en	undir	hann	féllu	262	fréttir.		Erlendar	

fréttir	voru	alls	221	talsins.		Þar	á	eftir	komu	fréttir	í	flokknum	Menning/afþreying	sem	

voru	116	talsins.		Fæstar	fréttir	voru	Viðskiptafréttir,	alls	79	talsins.		Í	öllum	flokkum	voru	

blaðakonur	 færri	 en	blaðakarlar,	 en	mismikill	munur	 var	 á	milli	 flokka.	 	Munurinn	 var	

minnstur	í	flokknum	Innlent	þar	sem	236	fréttir	voru	skrifaðar	af	blaðakörlum	og	185	af	

blaðakonum.		Mestur	var	munurinn	í	flokknum	Íþróttir	þar	sem	blaðakarlar	skrifuðu	246	

fréttir	en	blaðakonur	einungis	16.	

Niðurstöður	úr	kí-kvaðrat	prófi	sýndu	fram	á	p-gildi	=	0,000.		Þar	sem	p-gildi	<	0,01	

eru	niðurstöðurnar	marktækar	miðað	við	99%	öryggisstig.		Marktækt	samband	er	því	á	

milli	kyns	og	flokka	í	heild	sinni.	

	

	

Mynd	2.	Hlutfall	blaðakvenna	og	blaðakarla	eftir	flokkum	

	

Á	mynd	2	má	sjá	hlutfallið	á	milli	blaðakarla	og	blaðakvenna	eftir	flokkum.		Það	er	ljóst	að	

í	engum	flokki	var	hlutfallið	jafnt	og	í	flestum	flokkum	var	það	nokkuð	fjarri	því	að	vera	

jafnt.		Minnstur	munur	á	milli	kynja	var	í	flokknum	Innlent	þar	sem	hlutfallið	var	tæp	44%	

blaðakvenna	á	móti	rúmlega	56%	blaðakarla.		Í	flokknum	Menning/afþreying	var	hlutfallið	

tæp	39%	blaðakvenna	á	móti	rúmlega	61%	blaðakarla.		Fyrri	rannsóknir	benda	til	þess	að	

í	 þeim	 flokk	 séu	konur	 yfirleitt	hvað	 fjölmennastar.	 	 Bilið	 á	milli	 kynjanna	 jókst	 aftur	 í	
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flokknum	Viðskipti,	þar	sem	hlutfallið	var	35,4%	blaðakvenna	á	móti	64,6%	blaðakarla.		Í	

flokknum	 Erlent	 voru	 aðeins	 24,4%	 fréttanna	 skrifaðar	 af	 blaðakonum,	 og	 75,6%	 af	

blaðakörlum.	 	 Aðeins	 ein	 af	 hverjum	 fjórum	 fréttum	 í	 þeim	 flokki	 var	 því	 skrifuð	 af	

blaðakonu.		Afgerandi	fæstar	blaðakonur	áttu	fréttir	í	flokknum	Íþróttir,	eða	rétt	rúm	6%	

fréttanna.		Í	þeim	flokki	voru	því	tæp	94%	fréttanna	skrifuð	af	körlum.			

5.1 Niðurstöður	Vísis	
Tafla	4.	Heildarfjöldi	frétta	á	Vísi	eftir	kyni	

KK	 KVK	 Kyn	óljóst	 Alls	
418	 108	 0	 526	
	

Alls	birtust	526	fréttir	á	Vísi	á	tímabilinu.		Allar	fréttir	voru	titlaðar	höfundi	þannig	að	kyn	

blaðamanns	 var	 greinanlegt.	 	 Af	 þessum	 526	 fréttum	 skrifuðu	 blaðakarlar	 418,	 en	

blaðakonur	ekki	nema	108.	

	

	

Mynd	3.	Kynjaskipting	blaðamanna	á	Vísi	

 
Á	mynd	3	má	sjá	að	að	79,5%	af	fréttunum	sem	birtust	á	Vísi	á	tímabilinu	voru	skrifaðar	

af	blaðakörlum.		20,5%	fréttanna	á	sama	tímabili	voru	skrifaðar	af	blaðakonum.		Tæplega	

8	af	hverjum	10	fréttum	voru	því	skrifaðar	af	blaðakarli	en	rúmlega	2	af	blaðakonu.		Bilið	

á	milli	fjölda	frétta	eftir	blaðakarla	og	eftir	blaðakonur	er	því	meira	á	Vísi	heldur	en	það	er	

fyrir	miðlana	þrjá	í	heild	sinni.			
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Tafla	5.	Fjöldi	frétta	á	Vísi	eftir	kyni	og	flokkum	

Flokkur	 KK	 KVK	 Alls	

Innlent	 98	 58	 156	

Erlent	 66	 13	 79	

Menning/afþreying	 31	 18	 49	

Viðskipti	 35	 19	 54	

Íþróttir	 188	 0	 188	

Alls	 418	 108	 526	

	

Í	töflu	5	má	sjá	að	flestar	fréttirnar	á	Vísi	birtust	í	flokknum	Íþróttir,	eða	alls	188	fréttir.		Í	

flokknum	Innlent	birtust	næstflestar	fréttir,	156	talsins,	og	 í	 flokknum	Erlent	birtust	79	

fréttir.			Viskipti	voru	54	fréttir	og	fæstar	fréttir	birtust	í	flokknum	Menning/afþreying,	alls	

49.			

Niðurstöður	úr	kí-kvaðrat	prófi	sýndu	fram	á	að	p-gildi	=	0,000.		Þar	sem	p-gildi	<	0,01	

er	marktækt	samband	á	milli	kyns	og	flokka	á	Vísi,	miðað	við	99%	öryggisstig.			

	

	

Mynd	4.	Kynjaskipting	blaðamanna	á	Vísi	eftir	flokkum	

 
Á	mynd	4	má	sjá	að	þónokkur	munur	var	á	milli	kynjanna	í	öllum	flokkum	þar	sem	fréttir	

Vísis	 birtust	 á	 tímabilinu.	 	 Í	 öllum	 flokkum	 voru	 blaðakarlar	mun	 fleiri	 en	 blaðakonur.		

Munurinn	var	minnstur	í	flokkunum	Innlent	og	flokknum	Menning/afþreying,	þar	sem	um	

37%	fréttanna	voru	skrifaðar	af	blaðakonum,	en	um	63%	af	blaðakörlum.		Munurinn	var	
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örlítið	meiri	í	flokknum	Viðskipti	þar	sem	blaðakarlar	skrifuðu	tæp	65%	af	fréttunum	og	

blaðakonur	rúm	35%.		Í	þessum	þremur	flokkum	var	hlutfallið	því	mjög	jafnt.		Í	flokkunum	

Erlent	og	Íþróttir	voru	fréttir	eftir	blaðakonur	mun	færri	en	í	hinum	flokkunum	þremur.		

Aðeins	 16,5%	 frétta	 í	 flokknum	 Erlent	 voru	 skrifaðar	 af	 blaðakonum	 og	 83,5%	 af	

blaðakörlum.	 	 Í	 flokknum	 Íþróttir	 birtust	 188	 fréttir	 en	 ekki	 ein	 þeirra	 var	 skrifuð	 af	

blaðakonu,	og	því	100%	fréttanna	skrifaðar	af	blaðakörlum.			

Í	 samanburði	 við	 niðurstöður	 allra	 fréttamiðlanna	 er	 hlutfallsleg	 skipting	 á	 milli	

blaðakarla	 og	 blaðakvenna	 á	 Vísi	 sambærileg	 í	 nokkrum	 flokkum	en	 ójafnari	 í	 öðrum.		

Hlutfallið	 er	 nokkuð	 svipað	 heildarniðurstöðunum	 í	 flokkunum	 Viðskipti	 og	

Menning/afþreying.	 	 Í	 flokknum	 Innlent	 er	 hlutfallið	 ójafnara	 hjá	 Vísi	 en	 í	

heildarniðurstöðunum.		Það	er	einnig	meiri	munur	á	milli	kynjanna	í	flokkunum	Erlent	og	

Íþróttir,	þrátt	fyrir	að	hlutfallið	sé	afar	ójafnt	í	heildarniðurstöðunum	til	að	byrja	með.			

	

5.2 Niðurstöður	Mbl	
Tafla	6.	Heildarfjöldi	frétta	Mbl	eftir	kyni	

KK	 KVK	 Kyn	óljóst	 Alls	
91	 22	 509	 622	

	

Í	töflu	6	má	sjá	að	af	622	fréttum	sem	birtust	á	Mbl	á	tímabilinu	voru	aðeins	113	þar	sem	

kyn	blaðamanns	var	greinanlegt.		Aðrar	fréttir	sem	birtust	voru	ómerktar	blaðamanni	og	

þar	af	leiðandi	ekki	hægt	að	segja	til	um	kyn	hans	eða	hennar.		Af	þessum	113	fréttum	

voru	91%	skrifaðar	af	blaðakörlum	á	móti	22	fréttum	sem	skrifaðar	voru	af	blaðakonum.		

Niðurstöður	úr	kí-kvaðrat	prófi	sýndu	fram	á	að	p-gildi	=	0,180.		Niðurstöðurnar	fyrir	Mbl	

einar	og	sér	eru	því	ekki	marktækar	þar	sem	p-gildi	>	0,001.	
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Mynd	5.	Kynjaskipting	blaðamanna	á	Mbl	

	

Á	 mynd	 5	 má	 sjá	 hvernig	 fréttirnar	 sem	 birtust	 á	 Mbl	 á	 tímabilinu	 skiptust	 á	 milli	

blaðakvenna	 og	 blaðakarla.	 	 Rúm	 80%	 fréttanna	 sem	 birtust	 voru	 skrifaðar	 af	

blaðakörlum.		Tæp	20%	fréttanna	voru	því	skrifaðar	af	blaðakonum.		Þessi	skipting	á	milli	

blaðakvenna	 og	 blaðakarla	 er	 mjög	 sambærileg	 skiptingunni	 sem	mátti	 sjá	 hjá	 Vísi	 á	

tímabili.	 	 Hjá	 báðum	 miðlum	 er	 bilið	 á	 milli	 kynjanna	 því	 meira	 en	 þegar	

heildarniðurstöður	allra	miðlanna	þriggja	voru	teknar	saman.			

	

Tafla	7.	Fjöldi	frétta	á	Mbl	eftir	kyni	og	flokkum	

Flokkur	 KK	 KVK	 Alls	
Innlent	 54	 15	 69	
Erlent	 11	 2	 13	
Menning/afþreying	 5	 2	 7	
Viðskipti	 5	 3	 8	
Íþróttir		 16	 0	 16	
Alls	 91	 22	 113	
	

Í	töflu	7	má	sjá	hvernig	fréttir	Mbl	á	tímabilinu	skiptast	á	milli	flokka.		Flestar	fréttirnar	

birtust	í	flokknum	Innlent,	alls	69	talsins.		Næstflestar,	en	þó	töluvert	færri,	fréttir	voru	í	

flokknum	Íþróttir,	16	talsins.		Í	flokknum	Erlent	birtust	13	fréttir,	8	í	flokknum	Viðskipti	og	

7	í	flokknum	Menning/afþreying.		Hafa	ber	í	huga	að	hér	eru	einungis	taldar	með	fréttir	

þar	sem	kyn	blaðamannsins	var	greinanlegt,	sem	útskýrir	hvers	vegna	fréttirnar	eru	svo	

mikið	færri	en	fréttir	Vísi	og	Rúv.		Heildarfjöldi	fréttanna	var	mun	hærri,	en	alls	birtust	622	

fréttir	á	tímabilinu.			
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Mynd	6.	Kynjaskipting	blaðamanna	Mbl	eftir	flokkum	

	

Á	mynd	6	má	sjá	hvernig	fréttir	Mbl	á	tímabilinu	skiptast	eftir	flokkum	og	kyni.		Þannig	má	

sjá	 að	hlutfalla	blaðakvenna	var	mest	 í	 flokknum	Viðskipti,	 37,5%	blaðakvenna	á	móti	

62,5%	blaðakarla,	en	minnst	í	flokknum	Íþróttir	þar	sem	allar	fréttirnar	voru	skrifaðar	af	

blaðakörlum.		Í	flokknum	Menning	afþreying	var	hlutfall	blaðakvenna	28,6%	á	móti	71,4%	

blaðakarla.	 	 Rúm	 15%	 af	 fréttum	 sem	 birtust	 í	 flokknum	 Erlent	 voru	 skrifaðar	 af	

blaðakonum	á	móti	tæpum	85%	frétta	eftir	blaðakarla.		Þar	sem	um	tiltölulega	fáar	fréttir	

er	að	ræða	er	ekki	víst	að	þetta	hlutfall	gefi	endilega	marktækar	niðurstöður.	

5.3 Niðurstöður	Rúv	
Tafla	8.	Heildarfjöldi	frétta	á	Rúv	eftir	kyni	

KK	 KVK	 Kyn	ógreinanlegt	 Alls	
262	 198	 2	 462	
	

Í	 töflu	 8	 má	 sjá	 að	 alls	 birtust	 462	 fréttir	 á	 fréttasíðu	 Rúv	 á	 tímabilinu.	 	 Af	 þeim	

heildarfjölda	voru	tvær	fréttir	þar	sem	kyn	blaðamannsins	var	ekki	greinanlegt.		Af	þeim	

460	fréttum	þar	sem	kyn	blaðamanns	kom	fram	voru	262	fréttir	skrifaðar	af	blaðakörlum	

og	198	fréttir	skrifaðar	af	blaðakonum.			
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Mynd	7.	Kynjaskipting	blaðamanna	Rúv	

	

Á	mynd	7	má	sjá	hvernig	hlutfallsleg	skipting	er	á	milli	blaðakarla	og	blaðakvenna	á	Rúv	á	

tímabilinu.		Alls	skrifuðu	blaðakarlar	57%	fréttanna	og	blaðakonur	43%.		Hlutfallið	hér	er	

því	mun	jafnara	en	það	var	á	Vísi	og	Mbl,	þar	sem	fréttir	eftir	blaðakarla	voru	um	80%	af	

heildartölunni.		Kynjahlutfallið	hjá	Rúv	hefur	því	þau	áhrif	að	skipingin	fyrir	alla	miðlana	í	

heild	sinni	er	aðeins	jafnari	en	ef	aðeins	væri	um	Vísi	og	Mbl	að	ræða.			

	

Tafla	9.	Fjöldi	frétta	á	Rúv	eftir	kyni	og	flokkum		

Flokkur	 KK	 KVK	 Alls	
Innlent	 84	 112	 196	
Erlent	 90	 39	 129	
Menning/afþreying	 35	 25	 60	
Viðskipti	 11	 6	 17	
Íþróttir	 42	 16	 58	
Alls	 262	 198	 460	
	

Í	töflu	9	má	sjá	hversu	margar	fréttir	voru	í	hverjum	flokki	hjá	Rúv	og	eins	hversu	margar	

þeirra	voru	skrifaðar	af	hvoru	kyni.	 	Flestar	fréttir	voru	 i	 flokknum	Innlent	eða	alls	196	

fréttir.		Af	þeim	voru	84	skrifaðar	af	blaðakarli	og	112	af	blaðakonu.		Þessi	tiltekni	flokkur	

hjá	 Rúv	 var	 sá	 eini	 í	 allri	 rannsókninni	 þar	 sem	 fjöldi	 blaðakvenna	 var	 hærri	 en	 fjöldi	

blaðakarla.	 	 Næstflestar	 fréttir	 hjá	 Rúv	 birtust	 í	 flokknum	 Erlent.	 	 Þar	 voru	 90	 fréttir	

skrifaðar	 af	 blaðakörlum	 og	 39	 af	 blaðakonum,	 alls	 129	 fréttir.	 	 Í	 flokknum	

Menning/afþreying	birtust	60	fréttir.		Af	þeim	voru	35	skrifaðar	af	blaðakörlum	og	25	af	

blaðakonum.	 	 Íþróttafréttir	 voru	 58	 talsins,	 42	 þeirra	 voru	 eftir	 blaðakarla	 og	 16	 eftir	
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blaðakonur.		Fæstar	fréttir	Rúv	birtust	í	flokknum	Viðskipti.		Af	þeim	17	fréttum	voru	11	

eftir	blaðakarla	og	6	eftir	blaðakonur.	

Niðurstöður	úr	kí-kvaðrat	prófi	sýndu	fram	á	að	p-gildi	=	0,00.		Niðurstöður	Rúv	eru	

því	marktækar	miðað	við	99%	öryggisstig,	þar	sem	p-gildi	<	0,01.	

	

	

	

Mynd	8.	Kynjaskipting	blaðamanna	Rúv	eftir	flokkum	

	

Rétt	eins	og	hjá	miðlunum	Rúv	og	Vísi	var	hlutfall	blaðakvenna	minnst	í	flokknum	Íþróttir.		

Sá	munur	er	þó	á	að	hjá	Rúv	voru	27,6%	fréttanna	í	þeim	flokki	þó	skrifaðar	af	konum.		

Hjá	 Vísi	 og	 Mbl	 voru	 allar	 íþróttafréttirnar	 þar	 sem	 kyn	 blaðamanns	 var	 greinanlegt	

skrifaðar	af	blaðakörlum.		Hlutfall	blaðakvenna	í	flokknum	Erlent	var	nokkuð	svipað	og	í	

flokknum	Íþróttir,	rúm	30%	á	móti	tæpum	70%	frétta	eftir	blaðakarla.		Rúm	35%	frétta	í	

flokknum	Viðskipti	voru	skrifaðar	af	blaðakonum	og	tæp	65%	af	blaðakörlum.		Bilið	á	milli	

kynjanna	minnkaði	aftur	í	flokknum	í	flokknum	Menning/afþreying,	þar	sem	blaðakarlar	

skrifuðu	rúm	58%	af	fréttunum	og	blaðakonur	tæp	42%.		Að	lokum	má	sjá	að	í	flokknum	

Innlent	skrifuðu	blaðakonur	rúm	57%	fréttanna,	á	meðan	blaðakarlar	skrifuðu	tæp	43%	

þeirra.		Þessi	flokkur	var	sá	eini	þar	sem	blaðakonur	skrifuðu	fleiri	fréttir	en	blaðakarlar.		

Heilt	á	litið	var	hlutfallið	á	milli	blaðakvenna	og	blaðakarla	mun	jafnara	hjá	Rúv	en	það	var	

hjá	Mbl	og	Vísi.			
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5.4 Samanburður	á	miðlum	

	

	

Mynd	9.	Samanburður	allra	miðla:	Kynjahlutfall	í	heild	sinni	

	

Á	mynd	 9	má	 sjá	 hvernig	 hlutfall	 blaðakvenna	 og	 blaðakarla	 var	 í	 heild	 eftir	miðlum.		

Einsog	sjá	má	voru	niðurstöður	Vísis	og	Mbl	nánast	þær	sömu.		Rétt	um	20%	af	fréttunum	

sem	 birtust	 á	 þessum	 miðlum	 á	 tímabilinu	 voru	 skrifaðar	 af	 blaðakonum.	 	 Um	 80%	

fréttanna	voru	því	skrifaðar	af	blaðakörlum.		Þetta	þýðir	að	af	hverjum	10	fréttum	sem	

birtust	 á	 þessum	 miðlum	 voru	 um	 8	 þeirra	 skrifaðar	 af	 blaðakörlun	 og	 ekki	 nema	 2	

skrifaðar	af	blaðakonum.		Hlutfallið	á	milli	kynjanna	er	mun	jafnara	hjá	Rúv.		Þar	skrifuðu	

blaðakonur	43%	af	þeim	fréttum	sem	birtust	á	tímabilinu	og	blaðakarlar	57%.		Það	er	því	

mikill	munur	á	kynjaskiptingunni	hjá	Rúv,	sem	er	opinber	fréttamiðill,	og	hjá	Vísi	og	Mbl	

sem	báðir	eru	einkareknir	miðlar.			

	

	

Mynd	10.	Samanburður	allra	miðla:	Kynjahlutfall	í	flokknum	Innlent	

	

Á	mynd	 10	má	 sjá	 hvernig	 kynjakipting	miðlanna	 var	 í	 flokknum	 Innlent	 efni.	 	 Hér	 er	

töluverður	munur	á	milli	miðlanna	allra.		Hjá	Vísi	voru	rúm	37%	fréttanna	skrifuð	af	konum	

og	 tæp	63%	af	 körlum.	 	 Í	 þessum	 flokki	 er	 hlutfallið	 því	 jafnara	 en	hinum	 flokkunum.		

Aðeins	tæp	22%	frétta	Mbl	í	þessum	flokki	voru	skrifaðar	af	konum	á	móti	rúmum	78%	

sem	skrifaðar	voru	af	körlum.		Hér	þarf	þó	að	hafa	í	huga	að	niðurstöður	Mbl	voru	ekki	

marktækar,	þar	sem	tiltölulega	fáar	fréttir	miðilsins	voru	nafngreinanlegar.		Innlent	efni	
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hjá	Rúv	var	eini	flokkurinn	þar	sem	konur	voru	í	meirihluta	þeirra	sem	skrifuðu	fréttirnar,	

rúm	57%	blaðakvenna	á	móti	tæpum	43%	blaðakarla.		Nokkuð	samhengi	er	því	á	milli	Vísis	

og	Rúv	í	þessum	flokki	að	því	 leyti	að	blaðakonur	eiga	þar	mun	fleiri	fréttir	heldur	en	í	

öðrum	flokkum.		

	

	

Mynd	11.	Samanburður	allra	miðla:	Kynjahlutfall	í	flokknum	Erlent	

	

Á	mynd	11	má	sjá	hvernig	niðurstöðurnar	skiptast	á	milli	miðla	fyrir	flokkinn	Erlent	efni.		

Hjá	öllum	miðlum	voru	konur	í	miklum	minnihluta	þeirra	sem	áttu	fréttir	í	þessum	flokki.		

Aftur	þarf	að	hafa	í	huga	að	niðurstöður	Mbl	voru	ekki	marktækar,	en	þær	voru	samt	sem	

áður	á	pari	við	niðurstöður	Vísis.		Hjá	Vísi	skrifuðu	blaðakarlar	83,5%	af	þeim	fréttum	sem	

féllu	undir	þennan	flokk,	en	konur	aðeins	16,5%.		Hjá	Rúv	var	þetta	hlutfall	tæp	70%	fréttir	

eftir	 eftir	 blaðakarla	 á	 móti	 rúmum	 30%	 eftir	 blaðakonur.	 	 Aftur	 er	 samhengi	 á	 milli	

niðurstaðna	Vísis	og	Rúv.		Hjá	báðum	miðlum	eru	flokkurinn	Innlent	sá	flokkur	þar	sem	

hlutfall	kvenna	var	lægst,	að	undanskildum	íþróttaflokknum.		Hlutfall	kvenna	var	vissulega	

hærra	í	þessum	flokki	hjá	Rúv,	en	skiptingin	á	milli	flokka	er	nokkuð	lík.			

	

	

Mynd	12.	Samanburður	allra	miðla:	Kynjahlutfall	í	flokknum	Menning/afþreying	
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Á	mynd	12	má	sjá	niðurstöður	milli	miðla	 fyrir	 flokkinn	Menning/afþreying.	 	 Í	þessum	

flokki	var	ekki	eins	mikill	munur	á	milli	miðla	og	í	flestum	öðrum	flokkum.		Hjá	Vísi	var	

hlutfall	 kvenna	36,7%	en	hjá	Rúv	41,7%.	 	Hlutfall	blaðakarla	hjá	Vísi	 var	63,6%	á	móti	

58,3%	hjá	Rúv.		Konur	áttu	því	hlutfallslega	fleiri	fréttir	hjá	Rúv,	eins	og	í	öðrum	flokkum	

en	munurinn	á	milli	miðlanna	var	minni	en	oft	áður.		Einnig	var	hlutfallið	í	heild	jafnara	en	

í	flokknum	Erlent.		Hlutfallið	var	ójafnara	hjá	Mbl	en	aftur	þarf	að	hafa	í	huga	að	um	mun	

færri	kyngreinanlegar	fréttir	var	að	ræða	og	að	niðurstöðurnar	voru	ekki	marktækar.			

	

	

Mynd	13.	Samanburður	allra	miðla:	Kynjahlutfall	í	flokknum	Viðskipti	

	

Á	mynd	13	má	sjá	niðurstöður	milli	miðla	fyrir	flokkinn	Viðskipti.		Það	er	áhugavert	að	í	

þessum	flokki	var	hlutfallið	milli	karla	og	kvenna	nánast	jafnt	á	milli	allra	miðlanna.		Rúm	

35%	frétta	 í	þessum	flokki	frá	Vísi	og	Rúv	voru	skrifaðar	af	blaðakonum	á	móti	tæpum	

65%	frétta	eftir	blaðakarla.		Hjá	Mbl	áttu	blaðakonur	37,5%	frétta	og	karla	62,5%.		Hér	er	

mikilvægt	að	átta	sig	á	því	að	af	öllum	flokkum	birtust	fæstar	fréttir	í	flokknum	Viðskipti.		

Hlutfallsleg	skipting	á	milli	karla	og	kvenna	er	því	ekki	eins	áreiðanleg	og	í	öðrum	flokkum	

en	gefa	samt	hugmynd	um	það	hvernig	skiptingunni	var	háttað.			

	

	

Mynd	14.	Samanburður	allra	miðla:	Kynjahlutfall	í	flokknum	Íþróttir	
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Á	mynd	14	má	sjá	hvernig	kynjaskiptingin	var	á	milli	miðla	í	flokknum	Íþróttir.		Í	þessum	

flokki	var	skiptingin	á	milli	kynjanna	hvað	mest	afgerandi,	þar	sem	allar	fréttir	Vísis	og	Mbl	

voru	skrifaðar	af	blaðakörlum.		Konur	áttu	einnig	hlutfallslega	fæstar	fréttir	í	þessum	flokki	

hjá	Rúv.		Blaðakonur	áttu	þar	ekki	nema	27,6%	af	fréttum	og	blaðakarlar	72,4%.		Því	er	

samræmi	 á	 milli	 miðla	 að	 því	 leyti	 að	 hlutfall	 kvenna	 var	 hér	 minnst,	 þrátt	 fyrir	 að	

skiptingin	sé	ekki	eins	ójöfn	hjá	Rúv	og	hjá	hinum	miðlunum	tveimur.			

6 Samantekt	
Fyrsta	 rannsóknarspurning	 þessarar	 ritgerðar	 sneri	 að	 því	 hvort	 munur	 væri	 á	

kynjahlutfalli	 blaðamanna	 sem	 skrifa	 fréttir	 á	 netmiðla.	 	 Af	 niðurstöðum	 þessarar	

rannsóknar	er	ljóst	að	kynjahlutfall	þeirra	sem	skrifa	fréttir	á	netmiðlunum	Vísir,	Mbl	og	

Rúv	er	ekki	 jafnt.	 	Þegar	horft	er	á	allar	þær	 fréttir	 sem	birtust	á	miðlunum	er	hlutfall	

blaðakvenna	ekki	nema	29,8%.		Á	miðlunum	í	heild	sinni	skrifa	blaðakonur	því	ekki	nema	

þrjár	af	hverjum	tíu	fréttum	sem	þar	birtast.		Í	rannsókn	GMMP	frá	árinu	2015	kom	í	ljós	

að	hlutfall	blaðakvenna	á	netmiðlum	var	25%.		Hlutfallið	hefur	því	hækkað	um	tæp	5%	á	

undanförnum	 fimm	 árum.	 	 Þegar	 litið	 er	 til	 alþjóðlegs	 samhengi	 koma	 íslenskar	

blaðakonur	þó	verr	út	en	kollegar	þeirra	erlendis	frá.		Alþjóðlegar	niðurstöður	GMMP	frá	

árinu	2015	gaf	til	kynna	að	blaðakonur	væru	42%	þeirra	sem	skrifuðu	á	netmiðla,	og	37%	

fréttamanna	á	dagblöðum,	sjónvarpi	og	útvarpi.		Hlutfall	blaðakvenna	á	Íslandi	var	því	þó	

nokkuð	lægra	nú,	árið	2020,	en	alþjóðlegar	niðurstöður	frá	2015	sýndu	fram	á.		Hlutfallið	

29,8%	blaðakvenna	er	nær	því	sem	kom	fram	í	rannsókn	Sunnu	Stefánsdóttur	frá	árinu	

2013,	þar	 sem	blaðakonur	 skrifuðu	23,4%	 frétta	 í	 dagblöðum.	 	 Sé	horft	 til	 niðurstöðu	

þeirrar	 rannsóknar	 hefur	 hlutfall	 blaðakvenna	 hækkað	 um	 tæp	 5%,	 en	 í	 báðum	

rannsóknum	koma	íslenskar	blaðakonur	verr	út	en	samstarfskonur	þeirra	á	alþjóðavísu.	

Þegar	horft	er	á	einstaka	 flokka	 fyrir	 sig	má	einnig	 sjá	að	almennt	eru	blaðakonur	

töluvert	færri	en	blaðakarlar.	 	Heilt	á	litið	voru	blaðakonur	færri	en	blaðakarlar	í	öllum	

flokkum	sem	til	skoðunar	voru.		Aðeins	í	einu	tilfelli	voru	blaðakonur	fleiri	en	blaðakarlar	

en	það	var	í	flokknum	Innlent	á	fréttasíðu	Rúv.		Niðurstöður	fyrir	miðlanna	í	heild	sinni	

gefa	þó	til	kynna	að	í	flokknum	Innlent	efni	hafi	konur	skrifað	43,9%	frétta	á	móti	56,1%	

frétta	 eftir	 blaðakarla.	 	 Í	 öðrum	 flokkum	 var	 hlutfallið	 ójafnara.	 	 Í	 flokknum	
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Menning/afþreying	áttu	konur	38,8%	frétta	og	35,4%	í	 flokknum	Viðskipti.	 	Konur	áttu	

aðeins	24,4%	af	fréttum	í	flokknum	Erlent	og	í	flokki	Íþrótta	aðeins	6,1%.		Hlutfallið	var	

því	jafnast	í	flokknum	Innlent	en	mun	lægra	í	öðrum	flokkum.		Fyrri	rannsóknir	hafa	bent	

til	þess	að	konum	sé	frekar	beint	í	átt	að	svokölluðum	mjúkum	fréttum	(Svanhvít	Ljósbjörg	

Guðmundsdóttir,	2014	;	Sunna	Stefánsdóttir,	2013).		Sá	flokkur	sem	félli	undir	þá	lýsingu	

í	þessari	rannsókn	er	flokkurinn	Menning/afþreying,	en	hér	eru	blaðakonur	í	minnihluta	

þeirra	 sem	 skrifa	 þær	 fréttir.	 	 Sé	 flokkurinn	 Innlent	 undanskilinn	 er	 hlutfallið	 í	

Menning/afþreying	þó	jafnara	en	í	öðrum	flokkum.		Afgerandi	mestur	munur	er	á	milli	

kynjanna	 í	 flokknum	 Íþróttir.	 	 Í	 þeim	 flokki	 áttu	 blaðakonur	 heilt	 á	 litið	 aðeins	 6,1%	

fréttanna.		Það	hlutfall	er	þó	hærra	en	það	var	í	rannsókn	Sunnu	Stefánsdóttir,	þar	sem	

konur	skrifuðu	rúm	3%	allra	íþróttafrétta.		Þrátt	fyrir	að	hlutfallið	hafi	hækkað	á	milli	ára	

hallar	enn	gríðarlega	á	konur	í	þessum	flokki.		Blaðakarlar	skrifuðu	75,6%	frétta	í	flokknum	

Erlent,	 en	 í	 rannsókn	Sunnu	Stefánsdóttur	 skrifuðu	blaðakarlar	 tæp	82%	þeirra	 frétta.		

Hlutfallið	er	því	aðeins	jafnara	nú	en	það	var	árið	2013.		Enn	skrifa	konur	þó	aðeins	1	af	

hverjum	4	 fréttum	 í	þessum	 flokki.	 	 Það	er	því	nokkur	munur	á	milli	 kynjanna	 í	 öllum	

flokkum	sem	teknir	voru	fyrir.		Mest	var	hlutfall	kvenna	43,9%	og	minnst	6,1%.			

Þegar	horft	er	á	kynjahlutfall	á	einstaka	miðlum	má	sjá	að	munurinn	þar	á	milli	er	

verulegur.		Hlutfall	blaðakvenna	í	heild	á	miðlunum	Vísi	og	Mbl	er	rétt	um	20%	á	móti	80%	

hlutfalli	blaðakarla.		Hjá	fréttastofu	Rúv	var	þetta	hlutfall	blaðakvenna	aftur	á	móti	43%,	

og	hlutfall	blaðakarla	57%.		Það	var	því	mjög	mikill	munur	á	milli	einkareknu	miðlanna	og	

þess	 opinbera	 að	 þessu	 leyti.	 	 Að	 auki	 var	 hlutfall	 kvenna	 hærra	 hjá	 Rúv	 en	 hinum	

miðlunum	í	öllum	flokkum	sem	skoðaðir	voru.		Það	er	athyglisvert	að	nokkuð	samhengi	

virðist	vera	á	milli	miðlanna	um	hvernig	hlutfalli	kvenna	 í	 flokkunum	Innlent,	Erlent	og	

Íþróttir	er	háttað.		Hlutfall	kvenna	er	til	að	mynda	hæst	í	flokknum	Innlent	efni	hjá	bæði	

Rúv	og	Vísi,	þrátt	fyrir	að	hlutfallið	sé	mun	hærra	hjá	Rúv.		Sömuleiðis	er	hlutfall	kvenna	

áberandi	minnst	í	flokknum	Íþróttir.		Engin	kona	skrifaði	íþróttafrétt	á	Rúv	á	tímabilinu	en	

hlutfall	kvenna	var	27,6%	á	Rúv.		Í	flokknum	Erlent	var	hlutfall	kvenna	sömuleiðis	lægra	

en	í	öðrum	flokkum	hjá	báðum	miðlum.		Konur	áttu	16,5%	frétta	í	þeim	flokki	hjá	Vísi	og	

30,2%	frétta	hjá	Rúv.		Þrátt	fyrir	að	hlutfall	blaðakvenna	sé	alltaf	töluvert	hærra	hjá	Rúv	

virðist	því	vera	samræmi	á	milli	þess	í	hvaða	flokkum	munurinn	er	meiri	en	öðrum.		Þetta	

gefur	ákveðnar	vísbendingar	um	það	að	samræmi	sé	á	milli	miðlanna	þegar	kemur	að	því	

í	hvaða	flokkum	er	líklegra	að	konur	skrifi	fréttir	og	í	hvaða	flokkum	er	sennilegt	að	hlutfall	
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kvenna	sé	minnst.		Þrátt	fyrir	að	hlutfall	kvenna	sé	hærra	á	Rúv	en	hinum	miðlunum	þá	

virðist	dreifingin	á	milli	flokkanna	vera	sambærileg	á	milli	miðla.			

Það	sem	skilur	fréttaveitu	Rúv	að	frá	hinum	miðlunum	er	að	um	opinberan	fjölmiðil	

er	að	ræða.		Rúv	hefur	því	ákveðnu	opinberu	hlutverki	að	sinna	og	sérstök	lög	gilda	um	

fjölmiðilinn	sjálfan.		Meðal	þess	sem	kemur	fram	í	þessum	lögum	er	að	stofnuninni	ber	að	

gæta	að	jöfnu	hlutfelli	kynjanna	í	starfsemi	sinni	sem	og	umfjöllun	(Lög	um	Ríkisútvarpið,	

fjölmiðil	 í	almannaþágu,	2013).	 	 Lögin	sem	gilda	um	fjölmiðla	almennt	nefna	vissulega	

jafnréttissjónarmið	en	eru	ekki	eins	afgerandi.		Þar	sem	fréttaefni	miðlanna	er	nokkurn	

vegin	það	sama	og	miðlarnir	keimlíkir	á	flestan	hátt	má	færa	rök	fyrir	því	að	þessi	munur	

sé	tilkominn	vegna	þessa	opinbera	hlutverk	Rúv.		Þrátt	fyrir	að	hlutfallið	sé	nokkuð	frá	því	

að	vera	jafnt	í	flestum	flokkum	Rúv	er	það	samt	sem	áður	umtalsvert	betra	en	hjá	Vísi	og	

Mbl.		Rúv	gerir	því	mun	betur	í	því	að	passa	upp	á	jafnrétti	kynjanna	og	setur	á	vissan	hátt	

fordæmi	fyrir	aðra	miðla,	þrátt	fyrir	að	mega	gera	betur	í	ákveðnum	flokkum.			

Þrátt	fyrir	að	þessi	rannsókn	nái	eingöngu	til	þriggja	netmiðla	gefa	niðurstöður	hennar	

vísbendingar	 um	 kynjahlutfall	 blaðamanna	 í	 heild.	 	 Í	 fyrri	 rannsóknum	 á	 kynjahlutfalli	

meðal	blaðamanna	hér	á	 landi	hefur	hlutfall	kvenna	verið	á	bilinu	23-33%	af	heildinni.		

Hæst	var	hlutfallið	í	rannsókn	GMMP		árið	2010	en	lægst	í	rannsókn	Sunnu	Stefánsóttur	

árið	2013.		Nú	fimm	árum	síðar	gefa	niðurstöður	til	kynna	að	hlutfallið	sé	ennþá	lægra	en	

það	var	árið	2010.		Fáar	rannsóknir	liggja	fyrir	varðandi	hlutfall	blaðakvenna	á	netmiðlum,	

aðrar	 en	 rannsókn	 GMP	 frá	 árinu	 2010.	 	 Þá	 var	 hlutfall	 blaðakvenna	 á	 íslenskum	

netmiðlum	aðeins	25%	(Gmmp,	2015	 ;	Sunna	Stefánsdóttir,	2013).	 	Það	er	því	 ljóst	að	

framfarir	í	hlutfalli	kvenkyns	blaðamanna	hafa	verið	afar	litlar	á	undanförnum	fimm	árum.		

Þær	 litlu	 framfarir	sem	orðið	hafa	á	netmiðlum	gefa	því	ekki	 tilefni	 til	þess	að	ætla	að	

hlutfall	kvenna	hafi	aukist	verulega	á	öðrum	útgáfum	fjölmiðla	síðan	síðustu	rannsóknir	

fóru	fram.			

7 Umræða	og	lokaorð	
Það	er	augljóst	mál	að	fjölmiðlar	eru	áhrifavaldar	í	samfélagi	dagsins	í	dag.		Í	gegnum	þá	

er	 dregin	 upp	 mynd	 af	 samfélaginu	 og	 þar	 af	 leiðandi	 fer	 stór	 hluti	 af	 félagsmótun	

einstaklinga	 fram	 í	 gegnum	 þá.	 	 Það	 eru	 því	 ákveðin	 vonbrigði	 að	 sjá	 að	 á	 íslenskum	
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fjölmiðlamarkaði	í	dag	er	hlutfallið	á	milli	blaðakvenna	og	blaðakarla	ekki	jafnara	en	þessi	

rannsókn	leiðir	í	ljós.		Á	undanförnum	10-15	árum	hefur	hlutfall	frétta	sem	skrifaðar	eru	

af	blaðakonum	aukist	um	örfá	prósentustig.		Þetta	er	þrátt	fyrir	að	ýmsar	hræringar	hafi	

átt	sér	stað	og	umræðan	um	jafnt	kynjahlutfall	verið	áberandi.		Áfram	eru	konur	bæði	í	

minnihluta	þeirra	sem	færa	okkur	fréttir	og	þeirra	sem	eru	viðfangsefni	fréttanna.		Þessar	

rannsóknir	hafa	þó	leitt	í	ljós	að	konur	eru	líklegri	en	karlar	til	þess	að	gera	aðrar	konur	að	

viðfangsefni	frétta	sinna	en	með	því	stuðla	kvenkyns	blaðakonur	að	því	að	jafna	hlutfall	

kvenna	sem	viðmælenda.		Sé	horft	á	það	á	hinn	veginn	má	segja	að	konur	verða	minna	

sýnilegar	eftir	því	sem	hlutur	karla	á	fjölmiðlinum	verður	meiri.			

Íslenskt	samfélag	hefur	lengi	státað	af	því	að	vera	fremst	meðal	jafninga	þegar	kemur	

að	jafnrétti	kynjanna.		Sú	mynd	sem	kemur	fram	í	þessari	rannsókn	sýnir	þó	að	á	þeim	

miðli	sem	hlutfallið	er	hvað	jafnast	eru	konur	þó	í	minnihluta.		Í	öllum	tilfellum	nema	einu	

voru	blaðakonur	færri	en	blaðakarlar,	og	í	flestum	tilfellum	var	nokkuð	mikill	munur	þeirra	

á	milli.		Jafnvel	í	því	tilfelli	sem	fjölmiðlinum	var	gert	að	sinna	lögbundnu	hlutverki	um	að	

halda	 hlutfalli	 kynjanna	 jöfnu	mátti	 sjá	 að	 hlutfallið	 var	 afar	 ójafnt	 í	 flestum	 flokkum.		

Munurinn	á	einkareknu	miðlunum	og	þeim	opinbera	var	þó	afgerandi	mikill.	 	Af	þeim	

niðurstöðum	mátti	sjá	að	þegar	hvatinn	og/eða	viljinn	var	hendi	var	hlutfall	kynjanna	mun	

jafnara	en	ella.	 	Áhrif	 sérstakrar	 lagasetningar	um	hlutverk	Ríkisútvarpsins	má	því	 sjá	 í	

þessari	 ritgerð.	 	 Þar	 sem	konur	eru	 líklegri	 en	karlar	 til	 þess	að	 skrifa	um	aðrar	 konur	

stuðlar	 þetta	 að	 því	 að	 sjónarmið	 fleiri	 einstaklinga	 fá	 að	 heyrast	 og	 að	 fjölmiðillinn	

endurspegli	 betur	 samfélagið	 í	 heild	 sinni.	 	 Það	 er	 því	 ekki	 að	 sjá	 að	 einhves	 konar	

óyfirstíganleg	hindrun	standí	vegi	fyrir	því	að	einkareknir	fjölmiðlar,	ekki	síst	þeir	sem	fá		

hvað	mesta	athygli	frá	lesendum,	sjái	til	þess	að	kynjahlutfall	meðal	blaðamann	sé	jafnara	

en	það	er	í	dag.		Með	því	að	fylgja	eftir	lögbundnu	hlutverki	sínu	setur	Rúv	fordæmi	fyrir	

aðra	miðla	þegar	kemur	að	jafnrétti	kynjanna.		Markmið	annar	miðla	ætti	því	að	vera	að	

fylgja	 þessu	 fordæmi	 og	 stuðla	 þannig	 að	 jafnri	 birtingarmynd	 sem	 endurspeglar	

samsetningu	þjóðfélagsins	betur	en	raunin	er	í	dag.			
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