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Ágrip 
Fjölmiðlastarfið er fjölbreytt og líflegt. Þar er enginn dagur öðrum líkur og ómögulegt að vita 

hvað hann hefur upp á að bjóða. Því er þetta spennandi starf sem fylgir ákveðinn lífsstíll. Krafa 

er gerð um að fréttir séu vel unnar og utan vinnutíma ætlast yfirmenn fjölmiðlanna til þess að 

starfsfólk fylgist með til að vera vel upplýst þegar það mætir á vaktina og geta spurt viðeigandi 

spurninga um nýjustu vendingar í stórum málum. Það er því ekki auðvelt fyrir fjölmiðlafólk að 

skilja vinnuna eftir þegar það stimplar sig út.  

Þegar fólk eignast börn þarf að huga að ýmsu, svo sem því hvernig hægt er að samræma 

vinnu og fjölskyldulíf. Í þessari ritgerð verður reynt að fá svör við spurningunni hvernig er að 

vera móðir starfandi í fjölmiðlum? Rannsóknin var eigindleg þar sem rætt var við sex konur sem 

starfa við fjölmiðla. Þær hafa allar ólíka reynslu en eiga það sameiginlegt að vera mæður 

samhliða fjölmiðlastarfinu. Leitað verður svara við því hvaða áhrif móðurhlutverkið hefur á starf 

fjölmiðlakvennanna og hvernig samspil heimilislífs og vinnu er hjá þeim. Tilgangurinn er ekki að 

varpa neikvæðu ljósi á fjölmiðlastarfið heldur skoða hvað má betur fara. Niðurstaðan er þó sú 

að samspil heimilislífs og fjölmiðlastarfsins hjá viðmælendunum reynist oft á tíðum erfitt og þá 

aðallega vegna vaktafyrirkomulags fjölmiðlanna. 

Fjölmiðlar hafa í gegnum tíðina þótt karllægir vinnustaðir og þar sem fjölmiðlageirinn er 

karlaheimur er spurning hvort að þar ríki raunverulegt jafnrétti kynjanna. Konur hafa samt sem 

áður lengi starfað á fjölmiðlum en í upphafi voru þær ekki margar. Farið verður stuttlega yfir 

sögu nokkurra kvenna á íslenskum fjölmiðlamarkaði og ásamt því að skoða jafnréttismálin. 

Viðmælendur rannsóknarinnar héldu allir fram að á sýnum vinnustað ríki jafnrétti en orðalag 

benti þó til þess að svo væri mögulega ekki. 
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Abstract 
Media work is both diverse and lively. There is no day like any other and it is impossible to know 

what the day has to offer. Therefore, media is an exciting job that comes with a certain lifestyle. 

It is a requirement that the news is well prepared and outside working hours, media executives 

expect the journalists to be well informed when they arrive to work and to be able to ask 

relevant questions about the latest development in major matters. This makes it hard for the 

journalists to really leave work when they clock out.   

When people have children, there are number of things that need to be considered, such 

as how to accommodate work/life balance. In this essay we will try to get answers to the 

question what it is like to be a mother who works as a journalist? The study was comparative 

where six women who work in media were interviewed. They all have different experiences but 

all have in common that they are mothers and work in media. The aim is to analyze the impact 

of motherhood has on the work of journalists and the interaction between home and work. 

The purpose is not to shed negative light on journalism, but to look at what can be done better. 

The conclusion however, is that the interaction between work and home among the women 

interviewed often proves difficult due to the shift arrangements. 

Media traditionally has been considered as a male dominant workplace, and since the 

media sector is very masculine, the question is whether there is real gender equality. Women 

have worked in media for a long time, even though in the beginning there were not many of 

them. The stories of the few women interviewed will be briefly reviewed, as well as the gender 

equality issues. The interviewees of the study all claimed that there was equality in their 

workplace, however their wording hinted that this was not the case.  
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Þessi ritgerð er tileinkuð strákunum mínum. Þið eruð vindurinn undir vængjum 
mínum. Mamma elskar ykkur. 
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Formáli 
Á meðan á náminu stóð eignaðist ég báða syni mína. Eldri á fyrstu önninni og yngri á 

seinustu. Þeir eru mín helsta hvatning og án þeirra hefði mótbyrinn fleygt mér af leið fyrir löng 

síðan. Ég er því ekki sama konan og þegar ég hóf nám við skólann. Hugur minn hefur opnast og 

í gegnum annirnar hefur viljastyrkurinn og trúin á sjálfri mér orðið sterkari.  

Sem móðir vildi ég skoða hvers konar starfsumhverfi ég megi búast við af fjölmiðlastarfinu. 

Vil ég því þakka viðmælendum mínum innilega fyrir að opna sig og treysta mér fyrir þeirra 

upplifunum af starfinu. Einnig vil ég þakka Grétu Bergrúnu Jóhannesdóttur fyrir leiðsögnina og 

gott samstarf. Anna Sigríður Þráinsdóttir fær einnig sérstakar þakkir fyrir yfirlesturinn. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu og vinum innilega fyrir allan stuðninginn. Lokaönnin 

reyndist ekki auðveld vegna óviðráðanlegra aðstæðna en í því öllu hafði ég ykkur til að treysta 

á. Takk fyrir að trúa á mig og vera mínar helstu klappstýrur. Án ykkar hefði ég ekki getað þetta. 
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1 Inngangur 
Þegar fólk eignast börn þarf að huga að ýmsu, svo sem því hvernig hægt er að samræma vinnu 

og fjölskyldulíf. Í þessari ritgerð verður reynt að fá svör við spurningunni hvernig er að vera 

móðir starfandi í fjölmiðlum? Rannsóknin var eigindleg þar sem rætt var við sex konur sem 

starfa við fjölmiðla. Þær hafa allar ólíka reynslu en eiga það sameiginlegt að vera mæður 

samhliða fjölmiðlastarfinu. Viðmælandi A er á þrítugsaldri og hefur starfað við fjölmiðla í stuttan 

tíma, viðmælendur B og E eru á fertugsaldri og hafa þær starfað við fjölmiðla í meira en tíu ár. 

Viðmælandi D er á fimmtugsaldri og hefur hún starfað við fjölmiðla í 20 ár líkt og  viðmælandi 

C sem er á sextugsaldri og viðmælandi F er komin á eftirlaun en starfaði hún að einhverju leiti 

við fjölmiðla allan sinn starfsferil. Aldursdreifingin er því breið og aldur barnanna mismikill en 

viðmælendur C og F eiga uppkomin börn. Leitast verður svara við því hvaða áhrif 

móðurhlutverkið hefur á starf fjölmiðlakvennanna og hvernig samspil heimilislífs og vinnu er hjá 

þeim. Tilgangurinn er ekki að varpa neikvæðu ljósi á fjölmiðlastarfið heldur skoða hvað má betur 

fara.  

Fjölmiðlastarfið er þess eðlis að enginn dagur er öðrum líkur og ómögulegt að vita hvað 

hann hefur upp á að bjóða. Því er þetta spennandi starf sem fylgir ákveðinn lífsstíll. Tækniþróun 

og breytt hugarfar samfélagsins hefur breytt starfsumhverfi fjölmiðla. Í dag er þar mikill hraði 

og þarf því fjölmiðlafólk að geta unnið undir álagi (Þorbjörn Broddason, 2005). Krafa er gerð um 

að fréttir séu vel unnar og utan vinnutíma ætlast yfirmenn fjölmiðlanna til þess að starfsfólk 

fylgist með til að vera vel upplýst þegar það mætir á vaktina. Það er því ekki auðvelt fyrir 

fjölmiðlafólk að skilja vinnuna eftir þegar það stimplar sig út. Samspil heimilislífs og 

fjölmiðlastarfsins getur því verið flókið. Margir fjölmiðlar notast við vaktakerfi og er því algengt 

að fjölmiðlafólk starfi um kvöld og helgar sem getur verið óhenntugt fyrir fjölskyldufólk.   

Fjölmiðlar hafa í gegnum tíðina þótt karllægir vinnustaðir og þar sem fjölmiðlageirinn er 

karlaheimur er spurning hvort að þar ríki raunverulegt jafnrétti kynjanna. Konur hafa samt sem 

áður lengi starfað á fjölmiðlum en í upphafi voru þær ekki margar. Farið verður stuttlega yfir 

sögu nokkurra kvenna á íslenskum fjölmiðlamarkaði og ásamt því að skoða jafnréttismálin. 
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2 Fræðilegt yfirlit 

2.1 Fjölmiðlalandslagið á Íslandi 
Fjölmiðlar landsins taka stöðugum breytingum. Hér hafa fjölmörg blöð staðið og fallið enda fá 

verið langlíf. Lengi vel voru eigendur blaðanna einnig ritstjórar þeirra og litu á blöðin sem sitt 

einkamálgagn. Í sjálfstæðisbaráttunni skiptust blöðin í fylkingar eftir stuðningi við tiltekinn 

málstað. Eftir það urðu þau mörg hver áróðursmálgögn stjórnmálaflokkanna. Með tilkomu 

dagblaða dró úr flokkshollustunni  og stjórnmálaumfjöllun vék fyrir umfjöllun um samfélagsmál 

og hagi almennings (Birgir Guðmundsson, 2007). 

Boðskiptaleiðir opnuðust umtalsvert með tilkomu útvarpsins og því að fjarskipti urðu 

möguleg. Ríkisútvarpið hóf útsendingar árið 1930 eftir að ríkisstjórnin fékk heimild til 

útvarpsreksturs með lögum og ríkið er enn í dag bakhjarl þess (Gunnar Stefánsson, 1997). 

Samkvæmt lögum ber Ríkisútvarpinu að „leggja rækt við íslenska tungu, sögu þjóðarinnar og 

menningararfleifð“ (Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013). Stefna 

útvarpsins var frá upphafi að halda sig utan við stjórnmáladeilur. Innlendar 

sjónvarpsútsendingar hófust á Íslandi árið 1966 (Gunnar Stefánsson, 1997). Þegar sjónvarpið 

kom til sögunnar yfirtók það allan markaðinn með sinni miklu sérstöðu,meðal annars í 

afþreyingarmöguleikum og upplýsingamiðlun í rauntíma. Þegar Ríkisútvarpið byrjaði að senda 

út í sjónvarpi haustið 1966 fengu Íslendingar að kynnast erlendum menningarheimum í gegnum 

skjáinn. Stórt stökk var svo tekið í þeim efnum þegar  Stöð 2 hóf starfsemi 1986 og sjónvarpaði 

erlendu dagskrárefni. Það var þó ekki þannig að hinir fjölmiðlarnir féllu fyrir hendi sjónvarpsins 

heldur fundu þeir sér nýjar leiðir í breyttu fjölmiðlalandslagi (Þorbjörn Broddason, 2005). 

Ríkisútvarpinu, RÚV, ber skylda til að dreyfa sínu efni um allt land. Því ber að miðla 

öryggisupplýsingum í gegnum útvarp og með öðrum miðlum þegar þörf krefur. Það þjónar því 

mikilvægu hlutverki í almannavörnum landsins (Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu 

nr. 23/2013). Sem dæmi um hvernig RÚV uppfyllir þá skyldu má nefna að allir  upplýsingafundir 

almannavarna í heimsfaraldri COVID-19 voru í beinni útsendingu á öllum helstu veitum RÚV 

(RÚV, e.d.-b).  
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Allir helstu fjölmiðlar landsins birta fréttir á sinni fréttaveitu en nýta einnig samfélagsmiðla. 

Fréttir eru birtar á vefmiðlunum og þaðan er þeim deilt á samfélagsmiðla (RÚV, e.d.-a) allan 

sólarhringinn. Það getur verið erfitt að fylgjast stöðugt með öllu sem á sér stað þar. Á 

samfélagsmiðlunum geta fjölmiðlar náð til lesenda sinna án þess að þeir fari yfir á vefmiðlana 

(Franklin B. 2014). Hraðinn í fréttamennskunni hefur einnig aukist og í dag eru fréttir oft 

skrifaðar líkt og fiskur er unninn, í færibandavinnu. Þær eru fjöldaframleiddar og matreiddar 

ofan í landsmenn jafn hratt og þær gerast (Þorbjörn Broddason, 2005).  

 

2.2 Starfsumhverfi fjölmiðlafólks 
Fjölmiðlar eru miðlar sem upplýsa almenning um ýmis mál og lúta ritstjórn (Lög um fjölmiðla, 

2/2011). Eru þeir stundum kallaðir varðhundar almennings eða fjórða valdið. Með heitinu fjórða 

valdið er vísað í þrískipting ríkisvaldsins í löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald. 

Fjölmiðlar fara þá með fjórða valdið sem er að standa vörð um lýðræðið. Fjölmiðlar hafa þó ekki 

lagalega skyldu til að passa upp á lýðræðið heldur er ákveðið vald fólgið í upplýsingamiðluninni 

þar sem þeir geta stýrt því hvaða upplýsingar almenningur fær (Þorbjörn Broddason, 2005). 

Fjölmiðlar þurfa einnig að hafa tryggt sjálfstæði og vera gagnrýnir ásamt því að stunda faglega 

fjölmiðlun (Ragnar Karlsson og Þorbjörn Broddason, 2018).  

Almenningur leggur áherslu á að fjölmiðlar séu hlutlægir og er flest íslenskt fjölmiðlafólk 

sammála því. Fréttir eiga að byggjast á staðreyndum, ekki hálfum sannleika, og þær eiga að vera 

nákvæmar. Upplýsingarnar sem er miðlað þurfa að vera tæmandi og getur val á fréttum verið 

flókið. Er það mat fjölmiðlafólks hvað er fréttnæmt en hafa þarf í huga hvað sé mikilvægast fyrir 

almenning að vita (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2017; Þorbjörn Broddason, 2005). Starfskröfur til 

fjölmiðlafólks eru fjölbreyttar þar sem það þarf að vera sveigjanlegt og fjölhæft í starfi, geta 

skrifað fréttir, klippt myndbönd og tekið myndir. Þetta þarf ekki að vera neikvætt þar sem þetta 

býður upp á mikinn fjölbreytileika í starfi og því engir tveir dagar eins í starfi fjölmiðlafólks. 

Skrifaðar fréttir í blöðum þurfa að vera eftir ákveðnu sniði og  geta fréttagreinar orðið einsleitar.  

Á vefmiðlum er meiri sveigjanleiki þar sem orðafjöldi hefur ekki áhrif en þó er reynt að hafa 

fréttirnar ekki langlokur (Witschge T. og Nygren G., 2009). 

Streita og hvíldarleysi háir íslenskum blaðamönnum sem leita stöðugt að næstu frétt og 

yfirmenn gera kröfu um að vinnan sé tekin með heim (Baldvin Þór Bergsson, 2008). Mikil pressa 
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er á fjölmiðlafólk að koma út fréttum. Það er því mikilvægt að það fylgist með fréttum og gæti 

að almannahagsmunum. Einnig stendur fjölmiðlafólki oft ekki til boða að bíða með verkefnin 

þar sem fréttirnar þurfa að birtast samdægurs (Witschge T. og Nygren G., 2009). Vinnutíminn 

er langur og það er oft unnið langt fram eftir kvöldi. Áður fyrr á prentsmiðjunum þurfti að vinna 

fram á nótt (Birgir Guðmundsson, 2007). Grunnlaun blaðamanna í Blaðamannafélagi Íslands 

árið 2022 eru 412.816 krónur í byrjunarlaun en eftir fjóra mánuði í starfi eru þau 435.944 krónur 

(Blaðamannafélag Íslands, e.d.). Færst hefur í aukana að fjölmiðlafólk endist eingöngu 10-15 ár 

í starfi og sumir verða einnig fyrir kulnun í starfi. Kulnun verður þegar fólk er undir álagi og 

streitu í langvarandi tíma (Maslach C., 2006). Fjölmiðlafólk finnur þó hversu mikilvægt starfið er 

þar sem það miðlar upplýsingum sem það telur að almenningur þurfi að fá og gegnir þannig 

mikilvægu hlutverki í lýðræðislegu samfélagi. Í rannsóknaritgerð Baldvins Þórs Bergssonar 

kemur fram að fjölmiðlafólk vinnur mikla yfirvinnu og var rúmlega helmingur þátttakenda í 

rannsókn hans í vaktavinnu. Vaktirnar eru langar, 76% þátttakenda unnu 9-12 tíma vaktir og 

þótti mörgum það hafa slæm áhrif á t.d. fjölskyldulífið (Baldvin Þór Bergsson, 2008). 

 

2.3 Jafnrétti 
Ísland hafði verið í efsta sæti á lista Alþjóðaefnahagsráðsins yfir jafnrétti 11 ár í röð þegar 

seinasta könnun kom út 2020 (World Economic Forum, 2020). Þó svo að Ísland komi best út í 

skýrslu og því sé oft haldið fram í orðræðunni þýðir það ekki að hér ríki fullkomið jafnrétti 

(Andrea Hjálmsdóttir og Marta Einarsdóttir, 2019). Við viljum þó öll trúa því að á Íslandi ríki 

jafnrétti (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). Birtingarmynd þess kemur fram í 

jafnlaunavottunum fyrirtækja. Jafnlaunavottun á að tryggja að fyrirtæki greiði starfsfólki sínu 

jöfn laun óháð kyni (Jafnréttisstofa, e.d.). Karllægir vinnustaðir eða karlmennskumenning eru 

samkvæmt Deal og Kennedy (2000) með hratt umhverfi þar sem umbun er mikil og vinnunni 

fylgir ákveðin áhætta. Aðaláherslan er á skammtímamarkmið. 

Í fjölmiðlageiranum, líkt og öðrum starfsstéttum, má finna áru kynjajafnréttis. Ára 

kynjajafnréttisins er þegar fólk telur sér trú um að jafnrétti sé til staðar þó að svo sé ekki. Það 

er þá frekar vegna vilja þess að hún sé til staðar og mögulegrar óskhyggju um að hér ríki jafnrétti. 

Þegar betur er að gáð getur staðan verið önnur. Þar getur falist ójafnrétti sem er samfélagslega 

viðurkennt og því ekki eins sýnilegt, það er að konur eru ekki jafn valdamiklar og karlar og þær 
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eiga að lúta feðraveldinu. „Styðjandi kvenleiki viðheldur athöfnum og gjörðum sem styrkja í 

sessi og stofnanabinda yfirráð karla yfir konum“ (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). Styðjandi 

kvenleika er viðhaldið með hlýðni kvenna sem stafar af aga sem hefur mótast í konum. „Aginn 

er birtingarmynd undirskipunar kvenna í kynjakerfinu“ (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). 

Aginn er tvenns konar, beiting valds á konunum og valdið sem konur beita sig sjálfar. Erfitt 

reynist að aflæra þessa hegðun. Mengandi kvenleiki er þegar femínistar bregðast gegn valdinu 

og óhlýðnast því (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012).   

„Þriðja vaktin“ er ósýnleg vinna sem snýr að því hvað þarf að gera innan heimilisins og fyrir 

nánustu fjölskyldu, og hún lendir oft á konum. Hún felur meðal annars í sér að vita hvað þarf að 

gera inni á heimilinu, og til að viðhalda daglegu lífi fjölskyldunnar og þetta er tilfinningavinna 

sem getur verið ákveðin hugræn byrði. Hún er ósýnileg hugarbyrgði þar sem þetta getur verið 

að skipuleggja íþróttastarf barnanna og ákvörðunarferli í t.d. gjafakaupum sem er þá að ákveða 

og þarfagreina hvað á að gefa og gera. Tilfinningavinna móður getur t.d. verið að virðast róleg 

og yfirveguð þegar raunin er sú að hún er að upplifa kvíða og óreiðu. Þetta er til að allir aðrir á 

heimilinu haldi sinni ró (Andrea Hjálmsdóttir og Valgerður S. Bjarnadóttir, 2021). Fjölskyldufólk 

á Íslandi virðist finna fyrir miklu álagi við samræmingu vinnu og fjölskyldulífs. Þar skapast 

ákveðin togstreita þar sem fólki finnst það aldrei gera neitt nógu vel. Ef það einbeitir sér að 

vinnunni fær það samviskubit gagnvart fjölskyldunni og öfugt (Andrea Hjálmsdóttir og Marta 

Einarsdóttir, 2019).  

 

2.4 Konur í fjölmiðlum 
Upphaflega störfuðu ekki margar konur við fjölmiðla á Íslandi. Þær voru þó nokkrar og eru 

orðnar margar í dag. Staðan er þó þannig í dag að enn er meirihluti fjölmiðlafólks á Íslandi 

karlmenn. Voru 233 konur skráðar í félagið árið 2006 og hafa þær aldrei verið fleiri. Árið 2018 

voru 204 konur skráðar í Blaðamannafélag Íslands en 316 karlar. Í Félagi fréttamanna, sem eru 

eingöngu starfsmenn RÚV, voru 33 karlar og 26 konur 2018. Voru konurnar 19 árið 2010 en 28 

2008 svo heildar fjöldi kvenna sveiflast. Karlarnir voru talsvert fleiri 2008 eða 39 og því mikill 

kynjamunur þar (Hagstofa Íslands, 2018). Í rannsókn Guðbjargar Hildar Kolbeins sem kom út 

árið 2017 voru 35% fjölmiðlafólks á Íslandi konur og voru þær líklegri til að hafa lokið 
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meistaraprófi en karlarnir. Höfðu 43,8% kvennanna lokið fjölmiðlafræðinámi eða öðru 

samskiptatengdu námi (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2017).  

Bríet Bjarnhéðinsdóttir (fæddist 1856) var mikil baráttukona í jafnréttismálum á Íslandi. 

Hún var forsprakki Kvenréttindafélags Íslands og átti hún hugmyndina að stofnun 

Blaðamannafélags Íslands. Fyrsta blaðagreinin hennar birtist í Fjallkonunni og hana skrifaði hún 

undir dulnefninu Æsa. Þetta var fyrsta greinin eftir konu sem birtist í blaði á Íslandi svo vitað sé. 

Bríet gaf út fyrsta íslenska kvennablaðið og stofnaði það árið 1895. Þá var hún einnig fyrsta 

konan sem varð ritstjóri. Blaðið hét Kvennablaðið og í því var meðal annars fjallað um 

kvennamál og jafnrétti kynjanna, sérstaklega á sviði menntunar og vinnumála. Hún var ein af 

stofnendum Hins íslenzka kvenfélags en síðar meir, þegar henni þótti stefna félagsins hafa villst 

af leið, stofnaði hún Kvenréttindafélag Íslands. Það var stofnað árið 1907 og enn starfandi (Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir, 1967; Guðjón Friðriksson, 2000; Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, 1964). 

Sigrún Ögmundsdóttir var fyrsti aðalútvarpsþulur Ríkisútvarpsins. Hún varð í raun fyrsti 

persónugervingur Ríkistúvarpsins og þar með varð hún ein vinsælasta kona landsins (Jónas 

Þorbergsson, 1939). Hún var vinsæl meðal hlustenda og hafði gaman af starfinu. Fréttirnar 

fengu oft persónulegan blæ á þessum tíma þar sem þær voru jafnan handskrifaðar og þá var 

auðvelt að lesa rangt af blaðinu (Jónas Þorbergsson, 1939; Valtýr Stefánsson o.fl., 1962).  

Þó svo að konur hafi lengi verið í fjölmiðlum á Íslandi hefur barátta þeirra verið erfið,  eins 

og í öðrum starfsstéttum. Í Alþýðublaðinu árið 1949 kom fram að hér á landi væri bara ein 

starfandi blaðakona (Stefán Pjetursson, 1949). Elín Pálmadóttir, sem í áratugi var blaðamaður 

á Morgunblaðinu, krafðist þess sérstaklega þegar hún hóf störf á Morgunblaðinu 1958 að hún 

yrði ekki sett í kvennasíðurnar heldur sömu störf og strákarnir (Birgir Guðmundsson, 2007). Árið 

1989 varð Silja Aðalsteinsdóttir fyrst kvenna ritstjóri á prentmiðli (Guðjón Friðriksson, 2000). 

Sigríður Dögg Auðunsdóttir var ráðin ritstjóri Fréttatímans árið 2013. Samantekt hennar sýndi 

að hérlendis hefðu þá verið frá upphafi 130 ritstjórar dagblaða, þar af einungis fimm konur. 

Samanlagður tími kvennanna fjögurra,  sem voru á undan Sigríði Dögg, í ritstjórastarfinu var 

styttri en sá tími sem Jóhanna Sigurðardóttir var ráðherra (Kolbeinn Óttarsson Proppé, 2013). 

Taldi hún þó ekki með þær sem hafa ritstýrt tímaritum, líkt og Bríeti Bjarnhéðinsdóttur.  

Í rannsóknarritgerð Eddu Sifjar Pálsdóttur, sem var gerð árið 2014, svöruðu 25% kvennanna 

í rannsókninni að þær hefðu hætt í fjölmiðlum því þeim bauðst annað starf og 31% sögðust vilja 
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breyta til. Sögðu 34% kvennanna að ástæðan fyrir því að þær hættu væri sú að starfinu fylgdi 

lítið starfsöryggi. Þótti einnig 30% kvennanna slæmar vinnuaðstæður eða vinnuumhverfi hafa 

haft áhrif á að þær hættu í fjölmiðlum. Voru 67% þeirra sem svöruðu á aldrinum 30-39 ára (Edda 

Sif Pálsdóttir, 2014). Má því spyrja sig hvort það hafi eitthvað með vinnutíma og samspil 

heimilisins að gera.
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3 Aðferðafræði og gögn 
Rætt var við sex konur sem eiga börn allt frá þriggja ára upp í fullorðið fólk. Viðmælendurnir eru 

merktir með bókstöfum frá A til F. Til að gæta jafnræðis voru nöfn þeirra tekin  út þar sem þær 

voru ekki allar tilbúnar að koma fram undir nafni. Fjórar af sex starfa við fjölmiðla í dag, 

undanskildar eru viðmælandi E og F. Viðmælandi F er komin á eftirlaun. Starfsreynsla 

viðmælenda A til E í fjölmiðlum er mismikil. Sumar konurnar hafa starfað á fleiri en einum 

fjölmiðli. Einnig er mismunandi hvort þær störfuðu á fjölmiðlum áður en þær urðu mæður. 

Viðmælandi E hætti að starfa í fjölmiðlum eftir að hafa eignast barn. Til að skoða hlutina einnig 

út frá hvernig þeir voru áður fyrr var rætt við viðmælanda F. Hún eignaðist börnin sín á meðan 

hún starfaði í fjölmiðlum. Fyrirvari er gerður við að niðurstöðurnar eru eingöngu út frá svörum 

þessara sex kvenna og er því ekki hægt að alhæfa heilt yfir fyrir allar konur í fjölmiðlum. 

Notaðar eru eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem svör kvennanna eru skoðuð út frá 

orðalagi og þau innihaldsgreind. Einnig verður reynt að skoða mynstur og þemu viðtalanna 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013).Viðtölin voru ýmist tekin í gegnum fjarskiptabúnaðinn Zoom eða 

augliti til auglitis. Viðtölin voru allt frá 25 mínútum til 45 mínútna. Þau voru hljóðrituð og síðan 

skrifuð. Þau voru síðan skoðuð til að finna þemu og sameiginlegar upplifanir kvennanna. Sami 

spurningarammi var notaður í öllum viðtölum og spurningarnar voru hálfopnar. Það þýðir að 

spurningalistinn var til hliðsjónar en viðtölunum leyft að flæða (Kallio H. o.fl., 2016). 

Spurningalistann er að finna í viðauka við ritgerðina. Spurningarnar fjölluðu um á hvaða hátt 

starfið hefur áhrif á móðurhlutverkið og öfugt. Einnig var spurt um skilning á vinnustað varðandi 

starfsdaga í leik- og grunnskólum. Að lokum var farið yfir hvort konunum tekst að aðskilja 

heimilislíf og vinnu, sérstaklega þegar umfjöllun er þung. Ekki er leitast við að greina svörin í 

viðtalshluta viðmælenda heldur eru þau skoðuð í niðurstöðum og síðan rædd áfram í 

umræðukaflanum.  
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3.1 Femínísk nálgun 
Í ritgerðinni er notast við hugmyndafræði í femínískum aðferðafræðum og fyrirbærafræðum. 

Algengt er í femínískum fræðum að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir en það er ekki algilt 

(Rannveig Traustadóttir, 2013). Sama á við í fyrirbærafræðum. Í þeim fræðum eru einnig 

skoðaðar upplifanir þar sem þær eru rannsakaðar til að skilja merkingu þeirra á dýpri hátt og 

sameiginleg einkenni (Starks, H. og Trinidad, S.B., 2007). Femínismi er ekki eitt ákveðið 

sjónarhorn heldur er hann margvíslegur. Femínísk sjónarhorn taka stöðugum breytingum í takt 

við samtímann og það er engin ein rétt leið til að stunda femínískar rannsóknir. Hann er oft 

skoðaður út frá feðraveldinu. Áhersla femínískra rannsókna er að gera aðstæður kvenna betri 

og hvetja til breytinga. Því er ritgerðin byggð á feminískum grundvelli út frá hugsunarhætti 

rannsakanda og feminískum kenningum. Áhersla þessarar rannsóknar er á konurnar sem 

viðtölin voru tekin við og því er eingöngu hægt að álykta út frá þeirra reynslu. Skoðuð verður 

kynbundin mismunun, það er að mismuna einhverjum eingöngu vegna kynferðis. Einstaklingar 

upplifa kynjamisrétti á ólíkan hátt og þar getur samfélagsleg staða haft áhrif. Hér er því vert að 

nefna að konurnar eru allar hvítar en á mismunandi aldri. Þessi rannsókn er ekki eingöngu um 

konur, heldur þær konur sem starfa innan fjölmiðlaumhverfisins. Rannsóknin var því ekki gerð 

til að varpa slæmu ljósi á fjölmiðlastarfið heldur til að skoða hvað sé hægt að gera betur 

(Rannveig Traustadóttir, 2013). Í ritgerðinni verður meðal annars skoðað hvernig samspil 

heimilislífs og vinnu er hjá viðmælendum og hvort jafnrétti ríki á vinnustað kvennanna út frá 

þeirra upplifun.    
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4 Niðurstöður 
Viðmælendurnir eru konur á öllum aldri með þá sameiginlegu reynslu að hafa starfað á 

fjölmiðlum samhliða móðurhlutverkinu. Þó svo að þær starfi ekki á sama fjölmiðlinum virðist 

vera ákveðið mynstur þar sem þær upplifa svipaða hluti. Konurnar hafa starfað mislengi við 

fjölmiðla. Þær voru sérstaklega valdar, bæði út frá vinnustað og starfslengd, til að fá sem 

fjölbreyttastan hóp. Þær hafa allar brennandi áhuga á starfinu og tala um að það sé enginn 

dagur eins. Starfið er lifandi og á sama tíma gefandi. Þeim þykir starf sitt skipta máli þar sem 

þær fjalla um það sem má betur fara í samfélaginu og þarf að skoða. Því má segja að það sé 

viðeigandi að skoða starf þeirra og sjá hvað megi gera betur fyrir mæður sem starfa við 

fjölmiðla. 

 

4.1 Vaktavinna 
Fjölmiðlafólk vinnur oft vaktavinnu. Vaktir geta verið langar og þær geta verið um helgar. 

Vaktirnar hafa sína kosti þar sem þær búa til ákveðinn sveigjanleika. Viðmælandi D talar til 

dæmis um að geta óskað eftir vaktafríi þegar það eru starfsdagar í skólum barnanna eða á 

öðrum frídögum. Það er að hennar mati eðli vaktavinnunnar sem hefur áhrif inni á heimilinu en 

ekki fjölmiðlastarfið sjálft. Viðmælandi B hefur fengið mikinn sveigjanleika í sínu starfi. Hún talar 

um að þessi sveigjanleiki skapi góða vinnustaðarmenningu þar sem fólk er ekki háð 

stimpilklukkunni og yfirmenn fá meira út úr starfsfólkinu.  

Viðmælandi A vinnur oft lengur en vaktirnar eru skráðar í vaktaplani og tekur vinnuna með 

sér heim. Vaktirnar eru óhentugar þegar það þarf að sækja barnið á leikskóla klukkan fjögur en 

vaktin er til klukkan fimm. Viðmælandi F hefur kennt fjölmiðlafræði í mörg ár og hefur orðið vör 

við að ungar konur líti á erfiðan vinnutíma sem hindrun í því að starfa við fjölmiðla. Þessar konur 

fara frekar í dagskrárgerð í stað þess að vinna í beinni fréttamennsku. Í rannsóknarritgerð 

Baldvins Þórs Bergssonar kemur einmitt fram að fjölmiðlafólk vinnur mikla yfirvinnu og vaktirnar 

eru langar og hafa því áhrif á fjölskyldulíf fjölmiðlafólks (Baldvin Þór Bergsson, 2008). 
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Viðmælandi E segir að vaktakerfið sé úrelt. „Það var basicly búið til fyrir 50 árum af miðaldra 

karlmönnum sem þurftu ekki að sinna fjölskyldu eða börnum og gátu haft þetta svona.“  

Þegar viðmælandi F starfaði í fjölmiðlum byrjuðu vaktirnar á hádegi og var unnið fram eftir 

kvöldi.  „Ég einsetti mér það að láta barneignir aldrei koma niður á vinnunni minni. En auðvitað 

kemur það niður á manni sjálfum.“ Þáverandi ritstjóri spurði hana hvort hún ætlaði nokkuð að 

fara að gifta sig og leggjast í barneignir áður en hann réð hana á Morgunblaðið. Hún lenti upp á 

kant við karlaheiminn þar sem hennar sýn á blaðamennsku og áherslur voru aðrar en þeirra. 

Barna-, uppeldis- og skólamál voru þá talin kerlingamál og hún þurfti að berjast fyrir að fá að 

fjalla um þau málefni.  

Ég man eftir einu atviki þar sem ég var send til Bolungarvíkur þegar frystihúsið hafði farið á 
hausinn. Svo kom alveg brjálað veður og þá var búið að aflýsa öllu flugi og strákurinn minn 
var þá sirka 10 ára og þá var hann einn heima. Fyrir algjöra tilviljun sáum við þyrlu 
Landhelgisgæslunnar á flugvellinum á Ísafirði og við hringdum og hún beið eftir okkur. 
Þannig við fengum að fljúga suður og í millitíðinni hafði sonur minn hringt á fréttastofuna 
og sagt „mamma mín heitir F, hafið þið nokkra hugmynd um hvar hún er? 

Eins og sést hér að ofan sendu verkefni hennar hana út um víðan völl og því var hún ekki 

alltaf búin í vinnunni á réttum tíma. 

 

4.2 Heimilislífið samhliða fjölmiðlastarfinu 
Eðli máli samkvæmt hefur vinnan áhrif á líf okkar. Það er því eðlilegt að hún geti spilað inn í 

heimilislíf fólks. Spurningin er með hvaða hætti hefur hún áhrif á mæður sem starfa í fjölmiðlum. 

Konurnar eru flestar sammála því að erfitt sé að aðskilja vinnu alveg frá heimilislífinu. 

Viðmælanda C þykir erfitt að slökkva á „fréttamannaheilanum“. Hún punktar hjá sér ef hún 

heyrir eða sér eitthvað sniðugt sem gæti verið fréttnæmt. Hún segir að það fylgi 

fjölmiðlastarfinu að vera alltaf á vaktinni. Viðmælandi B er á sama máli.  

Þú ert alltaf að hlusta á fréttaflutning, alltaf að hlusta eftir öðru og skynja víbringinn í 
samfélaginu og það er ógeðslega erfitt að tékka sig út úr því. Það er mjög erfitt að vera 
foreldri til staðar þegar þetta er í rauninni aðalhlustunin þín en ekki hlustunin inn í heimilið. 

Viðmælandi A hefur svipaða sögu að segja. Hún segist vera orðin háð fréttum. Ef hún er ekki að 

vinna og skrifa fréttir er hún að skoða fréttamiðla og Twitter. Eftir erfiða vaktatörn kom hún 

heim og þar sá hún myndskeið frá stríðinu í Úkraínu og gat ekki annað en grátið. Það er einmitt 
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þetta, að fara heim og halda áfram að skoða fréttir og í raun ekki sleppa alveg takinu á fréttunum 

eða vinnunni. Samfélagsmiðlar og fréttaveitur miðla nýju efni stöðugt og ef fjölmiðlafólk vill 

vera fyrst með fréttirnar þarf það að fylgjast vel með öllum helstu miðlunum (Franklin B. 2014). 

Þetta er stanslaust áreiti fyrir fjölmiðlafólk og ýtir undir streitu sem í langvarandi tíma getur 

orðið kulnun í starfi (Maslach C., 2006; Witschge T. og Nygren G., 2009).  

Eftir þessa langvarandi streitu viðmælanda A fór hún að hugsa um hvort hún væri mögulega 

ekki gerð fyrir fjölmiðlastarfið. Henni fannst hún ekki passa inn í vinnunni. Hún upplifði að allir 

aðrir stæðu sig betur en hún og hefðu meiri ástríðu fyrir vinnunni. Viðmælandi A áttaði sig síðan 

á því að hún væri að reyna að troða sér inn í vinnu sem passar henni ekki. Af svörum hennar má 

draga þá ályktun að það sé vinnutíminn og stanslaust álagið sem hentar henni ekki. Miklar 

kröfur eru gerðar til starfsfólksins en að hennar mati er lítið gert fyrir það og vinnuaðstaðan er 

ekki góð. „Það er bara svo margt á vinnustaðnum og við þessa vinnustaðamenningu sem hentar 

mér ekki.“ Viðmælandi A var ekki fullkomlega sátt á sínum fjölmiðli og er spuning hvort að það 

sé vegna karllægni hans. Vinnuumhverfið hratt eins og á svo mörgum fjölmiðlum og skammtíma 

markmiðum sem þarf að ná (Deal og Kennedy, 2000) 

Er það mögulega þetta karllæga umhverfi fjölmiðlanna sem er hratt og með skammtíma 

markmiðum ekki að passa henni? 

Viðmælandi C nefnir jákvæð áhrif þess að vera foreldri og starfa við fjölmiðla. Í samfélaginu 

er ýmislegt sem fólk tekur ekki eftir nema það hafi snertifleti við það eins og ýmis konar 

samfélags- og velferðarþjónusta. Sjóndeildarhringurinn víkkar að því leytinu. Viðmælandi D 

talar um það sama, áherslurnar breytast við að verða foreldri. Hún segir mestu viðbrigðin hafi 

verið að eignast fyrsta barnið 

Viðmælandi F talar um að hún hafi unnið allan sólarhringinn að einhverju leyti. Voru þá 

prentmiðlarnir opnir langt fram eftir kvöldi eins og Birgir Guðmundsson (2007) nefnir.  Þurfti 

hún stundum að fjalla um erfið mál en á þeim tíma var engin áfallahjálp eða neinn sem fylgdist 

með hvernig henni leið eftir erfiða upplifun. Þótti henni erfitt að hætta lífi sínu til að ná í frétt 

og fara svo heim að elda graut. Hún heldur samt að þetta sé betra í dag. Aðra daga hafi starfið 

verið mjög gefandi. Þá fann hún að hún skipti máli og gat haft áhrif. Hún varð að mæta tilbúin 

á vaktina sem þýddi að hún þurfti að vera búin að lesa blöðin, koma börnum í skólann og gera 
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hitt og þetta. Það var því lítill tími til að gera neitt annað en að vera fréttamaður og „mamma í 

hjáverkum“.  

Þetta er ekki draumastarf fyrir móður. En þetta er svona lífsstíll og spennandi líf að mörgu 
leyti. En það líka krefst þess að þú standir vaktina og að þú sért jafnfætis hinum strákunum 
og að þú sért tilbúin að hoppa af stað þegar eitthvað gerist, því annað er ekkert í boði. 
Nema maður verður þá annars flokks starfsmaður sem ég vildi ekki vera. Ég vildi bara vera 
samkeppnishæf og jafn góð og þeir sem ég var að vinna með. 

Viðmælandi F samsamar sig með strákunum þar sem hún segir sjálf „jafnfætis hinum 

strákunum.“ Virðist hún því aftengjast móðurhlutverkinu á sama tíma og verða meiri 

fjölmiðlamaður fyrir vikið. 

 

4.3 Togstreita 
Viðmælendur A og B finna fyrir samviskubiti gagnvart vinnunni þegar þær sinna fjölskyldulífinu 

meira en vinnunni og öfugt. Viðmælandi A sat oft lengur í vinnunni ef hún fékk að fara fyrr aðra 

daga þó svo hún hafi ekki verið beðin um það. Henni fannst hún verða að gera það til að bæta 

upp fyrir að hafa fengið að fara fyrr. Viðmælandi C nefndi togstreituna sem fólk með marga 

bolta á lofti finnur fyrir. Því finnist  það aldrei gera neitt nógu vel og það á ekki bara við um 

fjölmiðlastarfið. Í rannsókn Andreu Hjálmsdóttur og Valgerðar S. Bjarnadóttur  (2021) kemur 

einmitt fram að fjölskyldufólk upplifi mikið álag í samræmingu vinnu og heimilislífs. Þessi 

togstreita skapast einmitt við það að fólki finnist það aldrei gera neitt nógu vel. Verið getur að 

„þriðja vaktin“ valdi enn meira álagi á konur þar sem tilfinningavinna virðist lenda frekar á 

mæðrum en feðrum. 

 

4.4 Jafnrétti 
Á vinnustöðum viðmælenda A, C og D er jafnlaunavottun. Það þýðir þó ekki að á vinnustaðnum 

ríki jafnrétti. Viðmælandi B segir að það sé jafnrétti á sínum vinnustað þar sem er frekar horft á 

einstaklinginn en kynið. Hins vegar sé íþróttadeildin „eðlilega“ aðallega karlmenn og einnig 

yfirmennirnir. Það er breitt kynslóðabil á vinnustaðnum og hún trúir því að aldursdreifing innan 

fyrirtækja verði næsta jafnréttismál. Viðmælandi D segir að það sé eiginlega jafnrétti á sínum 

vinnustað, alla vega að mestu leyti. Henni þykir þó margt hafa breyst á starfsferlinum. 
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„Gamaldags karlatýpur sem voru að segja öllum fyrir, leiðinlegir og erfiðir við konur er einhvern 

veginn ekki málið. Það er orðin viðhorfsbreyting.“ Viðmælandi C svaraði afgerandi játandi þegar 

hún var spurð um jafnrétti á sínum vinnustað. Henni þykir það augljóst og gagnsætt. Ákvarðanir 

séu teknar út frá hæfni fólks og engu öðru. Það skiptir hana máli og að hennar mati eykur það 

traust til stjórnenda. Hins vegar upplifði hún á fyrri vinnustað að vera sett í ákveðin verkefni 

eingöngu vegna þess að hún er kona. Hún segir að nútímalegir vinnustaðir séu að breytast. Má 

þó spyrja hvort þetta sé gott dæmi um áru kynjajafnréttisins þar sem þær telji sér trú um að á 

vinnustaðnum ríki jafnrétti en raunin sé önnur (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). Hugsanlega 

er það óskhyggja en erfitt er að átta sig á því. 

Vinnustaðamenningin er að verða mýkri og samskiptin betri. „Það er náttúrulega rosa hraði 

í þessu starfi og þá auðvelt að eiga vond samskipti af því þú ert að vinna undir álagi“ segir 

viðmælandi D. Viðmælandi A segir að vinnustaður hennar sé karllægur og þar sé mikið álag og 

einangrun. Álagið geti orðið svo mikið að hún sé heppin ef hún nær að fá sér að borða. 

Þegar viðmælandi F var spurð um jafnrétti á vinnustaðnum svarar hún játandi en þá vegna 

þess að hún var með góðan yfirmann. Hins vegar bendir orðalag til þess að það hafi ekki verið 

beint jafnrétti. Hún segir að þau hafi öll fengið sömu laun fyrir vinnuna. Hins vegar hafi hún 

þurft að berjast fyrir því að fá doktorsprófið sitt metið til launa þar sem hæsta skráða 

menntunarstigið á launaskrá var MA-próf og það var þá launaþakið. „Þá stóð ég upp á 

afturlappirnar og fór til sjónvarpsstjórans og sagði hingað og ekki lengra. Ætlið þið að draga mig 

niður í launum fyrir það að hafa menntað mig meira.“ Hún fékk menntunina metna en ekki í 

launum heldur í tímum. „Þetta voru góðir karlar, en þetta var karlaheimur.“ Henni fannst það 

vera endalaust strögl að fá að vera hún sjálf. Strákunum þóttu hennar umfjöllunarefni ekkert 

alltaf áhugaverð. Hún fann hins vegar að fólkið í samfélaginu hafði áhuga á fréttunum hennar 

og að það var markaður fyrir þær. 

 

4.5 Brottfall úr fjölmiðlastarfi 
Fólk tollir misvel eða lengi í fjölmiðlastarfinu og fyrir því eru ýmsar ástæður . Viðmælandi D talar 

um að algengt sé að einstaklingar með börn fari í önnur störf. Mikill hraði er í starfsumhverfinu  

og vaktavinnan hentar ekki öllum. Viðmælandi E er ung kona sem hafði mikla reynslu í 
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fjölmiðlum en eftir barneignir hætti hún. Hún reyndi að láta þetta ganga upp en áttaði sig á því 

að ef hún ætlaði að sejta barnið sitt í ofar vinnunni gengi þessi vinna ekki upp fyrir hana.  

Þegar viðmælandi E fór á sína fyrstu vakt eftir fæðingarorlof var það 12 tíma fréttavakt. Það 

voru mikil viðbrigði frá því að vera heima með lítið barn og fara svo í vinnuna snemma um 

morguninn og kom heim um kvöldið þegar barnið var farið að sofa. Hún segir að hún hefði þurft 

einhvern aðlögunartíma áður en hún hoppaði út í djúpu laugina.  

„Mér fannst viðhorfið alltaf vera, við erum búin að vera hérna ógeðslega lengi, við gerðum 

þetta þannig þú þarft líka að geta gert þetta. Annars ertu smá aumingi.“ Viðmælanda E fannst 

hún þurfa að sanna sig aftur. Hún gæti komið aftur og verið alveg jafn góð og áður en hún átti 

barnið. Vandamálið var bara að hún var alltaf á vaktinni. Áður fyrr hentaði þetta henni vel  en 

með barn gekk þetta ekki alveg upp.  

 „Þetta var alltaf það sem mig langaði að gera. Ég var líka góð í þessu.“ Hún gat hins vegar 

ekki hugsað sér að líta til baka í framtíðinni og finnast hún hafa misst af barninu sínu. Kvöld- og 

helgarvaktirnar áttu stóran þátt í ákvörðun hennar um að hætta þar sem þær voru 12 tímar frá 

föstudegi til sunnudags. „Launin heldur ekkert til að hrópa húrra yfir.“  

Viðmælandi E veit af fréttamiðlum sem hafa reynt að koma til móts við fjölskyldufólk. Það 

sem þarf að gera að hennar mati er að hugsa vaktakerfin upp á nýtt . Þá væri hægt að skoða 

þetta út frá þörfum fólks en ekki svona-hefur-þetta-alltaf-verið-hugsunarhættinum. Viðhorfið 

til vinnumarkaðarins sé að breytast og heilbrigt samspil milli vinnu og heimilislífs farið að skipta 

meira máli.  

Þetta er vinna sem þú tekur með þér heim. Þú ert oft að svara tölvupósti í vaktafríum og 
þarft að vera háður að skoða og fylgjast með fréttum. Þú þarft að hafa hlutina á hreinu því 
þú getur ekkert mætt eftir vaktafrí og ekki vitað síðustu vendingar í stóru máli og ekki verið 
með réttu spurningarnar. Það er gerð krafa um það.  

Viðmælandi E segir að í grunninn séu íslenskir fjölmiðlar undir fjármagnaðir og því sé reynt 

að fá sem allra mest út úr hverjum starfsmanni. Þannig ganga fjölmiðlar upp á Íslandi en 

fjölmiðlafólk er líka tilbúið að leggja mikla vinnu á sig fyrir starfið. Sú ákvörðun að hætta í 

fjölmiðlum hafi ekki reynst henni auðveld en hún hafi verið það rétta fyrir hana. Hún segir að 

það sé engin tilviljun að konur í fjölmiðlum sem eignast börn hætti í starfinu. „Ég held að 

kynslóðirnar sem eru að koma núna út á vinnumarkaðinn séu ekki að láta bjóða sér þetta. 

Þannig mögulega neyðist þetta til þess að breytast.“ 
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5 Umræða 
Áhuga á starfinu skortir ekki hjá viðmælendunum. Fjölbreytileiki í starfi er mikill og þeim finnst 

að starfið skipti máli. Vaktavinnan sem fylgir starfi viðmælendanna í fjölmiðlum virðist vera sá 

þáttur sem hefur hvað mest áhrif á þær. Það hefur mismikil áhrif á konurnar að vinna lengi og 

undir stöðugu álagi en reynslan virðist hjálpa hvað mest í þeim málum. Því meiri sem reynslan 

er því minni áhrif hefur þetta á heimilislífið. Aðalvandamálin við vaktirnar eru hvað þær eru 

langar og hvenær dagsins þær eru. Það er að segja að þær eru oft seinni partinn, fram á kvöld 

og um helgar. Samviskubit fylgir líka nokkrum þeirra en það er eins og viðmælandi C segir, þegar 

þær eru með marga bolta á lofti og getur ekki einbeitt sér til fulls að öllu verður þessi togstreita 

til. Þegar þær sinna fjölskyldunni meira en vinnunni fá þær samviskubit gagnvart vinnunni og 

svo öfugt. Viðmælandi A fann mjög greinilega fyrir þessu samviskubiti þegar vinnuveitandi 

hleypti henni fyrr að sækja barnið sitt á leikskóla. Var það upplifun rannsakanda að henni þótti 

hún skulda vinnuveitanda eitthvað fyrir þetta, líkt og þetta væri greiði. Þaðan kemur þetta 

sterka samviskubit og sú tilfinning að verða að endurgjalda greiðann með því að sitja lengur 

seinna.  

Konurnar virðast finna fyrir þessari streitu sem Baldvin Þór Bergsson (2008) rannsakaði í 

rannsóknarritgerð sinni. Stöðugt áreitið af því að fylgjast með öllu sem gerist og leita uppi fréttir 

tekur sinn toll. Þetta er þó eins og viðmælandi B segir hennar aðalhlustun og algjörlega hennar 

val og hún því ekki þvinguð í þetta. Nýtt efni streymir stanslaust inn á samfélagsmiðlana og þar 

gæti leynst eitthvað fréttnæmt sem fjölmiðlafólk vill vera fyrst til að grípa (Franklin B. 2014). 

Þegar viðmælandi F hóf fjölmiðlastörf voru ekki margar konur í faginu. Á því hefur orðið 

breyting. Viðmælandi F þurfti greinilega að hafa fyrir því að fá að vera hún sjálf og vera jafningi 

strákanna. Hún segir í viðtalinu að þess sé krafist „að þú sért jafnfætis hinum strákunum,“ sem 

rannsakanda þótti áhugavert. Leit hún á sig sem eina af strákunum? Viðmælandi F valdi að setja 

aðalfókusinn á starfið þannig að vinnuveitendurnir yrðu ekki varir við að hún ætti sér 

fjölskyldulíf. Það er einmitt þetta samspil heimilislífs og vinnu sem getur verið flókið og mörgum 

þykir fráhrindandi við starfið líkt og viðmælanda E. Kraftur viðmælanda F í sínu fjölmiðlastarfi, 
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og að gefa aldrei eftir, hefur greitt götuna fyrir aðrar konur í fjölmiðlastétt. Þó svo að 

samstarfsmönnum hennar þættu fréttirnar hennar ekki alltaf áhugaverðar gaf hún ekki eftir. 

Það skapaði aukna fjölbreytni í fréttaflutningi sem hefur viðhaldist síðan.    

Viðmælendurnir upplifa jafnrétti á vinnustöðum sínum. Jafnlaunavottun er á nokkrum af 

fjölmiðlunum. Það er skref í rétta átt en ekki samasemmerki um að það sé jafnrétti. Í starfi 

venjulegs blaða- og fréttamanns virðist vera horft á einstaklinginn en ekki kynið. Það sama 

virðist þó ekki eiga við um yfirmenn ef marka má orð viðmælanda B þar sem allir yfirmenn á 

hennar vinnustað eru karlmenn. Í viðtalinu undirstrikar hún hvað hún sé mótfallin því og hefur 

bent þeim á hvað þeir geta verið blindir á hlutina sem hvítir miðaldra karlmenn. Hún sýnir því 

að vissu leyti mengandi kvenleika þar sem hún hikar ekki við að andmæla því sem hún er 

mótfallin (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). Viðmælandi C svaraði vissulega mjög sterklega 

játandi að það væri jafnrétti á vinnustað hennar og það bendir til þess að það séu ekki allir 

fjölmiðlar karllægir. Hún nefnir að þetta byggi traust til stjórnenda sem skiptir miklu máli í 

jafnréttisbaráttunni, þar sem stjórnendur fjölmiðla taka ákvarðanir um hvað birtist í fjölmiðlum. 

Samskiptin verði betri við þetta en einnig séu samskipti innan fjölmiðla sem vinnustaða að 

mýkjast samkvæmt viðmælanda D.  

Eitthvað þarf að breytast til að fjölskyldufólk haldist í fjölmiðlastarfinu. Vaktakerfið er úrelt, 

eins og viðmælandi E segir, og mætti endurhugsa það til að fjölskyldufólk hrökklist ekki úr starfi. 

Það er eðli starfsins sem heldur fjölmiðlafólki í starfinu, spennan og hraðinn, en ekki launin. Því 

myndu hærri laun hjálpa til við að halda fólki lengur í starfi. Fjölmiðlar hafa hins vegar ekki 

endilega fjarmagnið í launahækkanir. Það mætti því rannsaka hvað heldur fjölmiðlafólki í 

starfinu. Mæður í fjölmiðlum eiga ekki að þurfa finnast þær verða að þrauka í starfinu ef þeim 

þykir erfitt að samtvinna heimilislíf og vinnu. Konur eiga heldur ekki þurfa að keppa hver við 

aðra og gera eitthvað af því að einhver annar gat það. Á þetta ekki eingöngu við um 

fjölmiðlastarfið en það þarf að laga jafnrétti almennt svo að konur geti unnið draumastörfin sín 

án allra hindrana. Álag innan heimila á ekki eingöngu að falla í hendur kvenna. Forgangsröðun 

fólks er mismunandi og eins og viðmælandi F hefur séð í kennarastarfinu þá er þetta 

fráhrindandi vinnutími fyrir ungar konur í barneignahugleiðingum. Í dag starfar fjölbreyttur 

hópur fólks á öllum aldri á fjölmiðlum landsins og þarf vinnutíminn að endurspegla það. Þeir 

sem starfa í þessu umhverfi vita best hvað myndi henta þeim og það væri áhugvert að rannsaka 

hvaða breytingar þeir vilja sjá í vinnustaðamenningu fjölmiðla landsins. 
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6 Lokaorð 
Það er að ýmsu að huga þegar kemur að móðurhlutverkinu. Samræming vinnu og fjölskyldulífs 

getur verið erfið og hvað þá í vaktavinnu og vinnu sem erfitt er að taka ekki með sér heim. 

Fjölmiðlar á Íslandi virðast enn vera starfræktir með sama vaktafyrirkomulagi og fyrir áratugum 

síðan en tæknin hefur tekið miklum breytingum síðan þá. Vinnutími ætti að endurspegla þær 

breytingar sem orðið hafa í samfélaginu.  

 Starf fjölmiðlafólks er spennandi og engir tveir dagar eins. Þar er einnig mikill hraði og 

fjölmiðlafólk þarf stöðugt að vera vakandi og fylgjast með nýjustu vendingum í helstu málum 

hverju sinni. Því getur fylgt streita og hvíldarleysi þar sem pressan að skrifa nýjar fréttir getur 

verið mikil.  

 Viðmælendurnir í ritgerðinni virðast allar upplifa jafnrétti á sínum vinnustað en það má 

setja spurningarmerki við hvort svo sé í raun og veru. Mögulega er þar um að ræða áru 

kynjajafnréttisins þó erfitt sé að fullyrða um það. Konur hafa verið í fjölmiðlum í mörg ár en 

þrátt fyrir það virðist fjölmiðlaumhverfið enn vera karllægt. Eitthvað þarf að minnsta kosti að 

breytast í starfsumhverfi fjölmiðla ef fjölskyldufólk sem starfar í fjölmiðlum á ekki að hrökklast 

úr því starfi.  
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Viðauki 

Spurningalisti 
• Geturðu sagt mér frá þinni menntun? 

• Hvenær byrjaðir þú að vinna við fjölmiðla? 

• ... og hvernig hófst þinn starfsferill?  

 

• Hversu gömul eru börnin þín? 

• Varstu orðin mamma áður en fjölmiðlaferillinn hófst? 

• Ef já, voru einhverjar breytingar á starfinu eftir að þú eignaðist barn?  

 

• Á hvaða hátt hefur það haft áhrif á starfið að þú sért foreldri? 

• (Hvernig hefur það áhrif á þig í þínu starfi að þú sért móðir?) 

• Hefur foreldrahlutverkið haft áhrif á starf þitt sem fjölmiðlakona?  

• (Hvernig hefur það áhrif á starfið að þú sért móðir?) 

 

• Sýnir vinnustaðurinn því skilning að þú sért móðir? (starfsdagar/veikindi..) 

• Ef sýndur skilningur;  

• Færðu samviskubit gagnvart vinnunni? 

• Á hvaða hátt hefur samviskubitið áhrif á hvernig þú vinnur? 

• Hversu líkleg ertu til að sækja launaviðtöl og óska eftir launahækkun? 

• Á þínu heimili, hver er skipting veikindadaga barna?   

• Upplifir þú að þú sért sett í ákveðin fréttaverkefni vegna þess að þú ert móðir?  

• Upplifir þú jafnrétti á þínum vinnustað? 
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• Ertu meira í mjúkum fréttum en karlkyns kollegar þínir? 

• Hjá þínum kollegum, finnst þér þeirra starf eftir að þeir urðu feður hafa breyst?  

• En hvernig þeir vinna? 

• Eru feður líklegri að þínu mati til að vera settir í mjúkar fréttir en þeir sem eiga ekki börn?  

• Hefur þú tekið eftir því hvort feður á vinnustaðnum þínum séu jafn duglegir og 

mæðurnar að taka veikindadaga heima með börnunum? 

 

• Þegar umfjöllun frétta er þung, hvernig aðskilur þú vinnu og heimilislíf? Ef það er þá 

hægt.  

• Hefur starfið þitt áhrif á börnin þín?  

• Andleg líðan, er henni sýndur skilningur? (Ef samræður leiða þangað) 

• Umfjöllun frétta á netinu getur verið grimm, hefur hún einhvern tímann haft áhrif á þig?  

 

• Hvað er barnið þitt/börnin þín gömul? 

• Var þetta erfið ákvörðun? 

• Hvers vegna starfar þú ekki í fjölmiðlum í dag?  

• Hvers vegna starfarðu ekki við fréttir? 

• Þú ert með annan fótinn í dyragætinni með podcastinu, sá þú talaðir um að svala frétta 

þorstanum. 

• Hefði eitthvað getað fengið þig til að vinna áfram í fjölmiðlum 

• Sérðu fyrir þér að vinna aftur seinna í fjölmiðlum? 


