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 i 

Ágrip 
Fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki fyrir samfélagið, þeir sjá um að halda fólki upplýstu um 

það sem er að gerast í heiminum. Fjölmiðlar hafa gífurleg áhrif á samfélagið og geta haft áhrif 

á bæði viðhorf og skoðanir fólks.  

Konur sem starfa í fjölmiðlum hafa lengi verið mun færri en karlar. Þrátt fyrir að vera færri 

hafa erlendar rannsóknir sýnt að þær að fá mun meiri gagnrýni og athugasemdir, ekki varðandi 

umfjallanir heldur varðandi útlit. Með komu samfélagsmiðla er orðið auðveldara að koma 

skoðunum sínum eða gagnrýni á framfæri. En oft er einnig verið að spyrja hvar fréttakonan fékk 

fötin sín, hvert fer hún í hárgreiðslu og hvaða förðunarvörur hún notar til dæmis. Kvenkyns 

fréttaþular hafa upplifað að fólk er meira að hugsa um hvernig hún lítur út og hlustar ekki á 

umfjöllunina sem hún er með.  

Markmiðið með þessari ritgerð var að skoða hvort íslenskar fjölmiðlakonur eru að upplifa 

mikla gagnrýni eða athugasemdir varðandi útlit. Tekin voru þrjú viðtöl við konur sem eru 

áberandi í fréttum. Það er ýmislegt sem þarf að huga að fyrir beina útsendingu og þurfa konur 

sem eru að vinna við fréttalestur á Íslandi þurfa að hugsa sjálfar um fatnaðinn sem þær eru í. 

Niðurstöður úr viðtölum sýndu að íslensku fjölmiðlakonurnar upplifa jákvæða gagnrýni frá 

báðum kynjum. Þær upplifa þó einnig að fá eingöngu athugasemdir og hrós á það hvernig þær 

líta út en fá ekkert hrós fyrir fréttina sem þær voru að vinna. Fólk heldur að þær séu bara þarna 

til að lesa fréttirnar. 
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Abstract 
The media play an important role for society, they keep people informed about what is 

happening in the world. The media has an enormous impact on society and can affect both 

people's attitudes and opinions. 

Women working in the media have long been far fewer than men. Despite being fewer, 

foreign research has shown that they receive much more criticism and comments, not in terms 

of coverage but in terms of appearance. With the advent of social media, it has become easier 

to express one's views or criticisms. But it is also often asked where the reporter got her clothes, 

where she goes to hairdressing and what make-up products she uses, for example. Female 

news reporters have experienced that people are more concerned about what she looks like 

and do not listen to the coverage she has. 

The aim of this dissertation was to examine whether Icelandic female journalists are 

experiencing much criticism or comments regarding appearance. Three interviews were 

conducted with women who are prominent in the news. There are various things that need to 

be considered for live broadcasting and women who work as news reporters in Iceland need to 

think about the clothes they are wearing. Results from interviews showed that the Icelandic 

media women experience positive criticism from both sexes. However, they also experience 

receiving only comments and compliments on how they look, but receive no praise for the news 

they were working on. People think they're just there to read the news. 
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Formáli 
Að velja viðfangsefni fyrir lokaverkefnið mitt var ekki auðvelt. Fjölmiðlafræðin er fjölbreytt og 

margt spennandi innan þeirra fræða. Ég hef starfað í kvikmynda- og þáttageiranum sem sminka 

og leikgervahönnuður í rúmlega 10 ár og oft þurft að hugsa og passa upp á hvernig fólk lítur út 

fyrir framan myndavélina. Ég hef heyrt ýmsar athugasemdir, bæði góðar og slæmar, varðandi 

útlit á fólki sem birtist í sjónvarpinu eða á myndum. Það hefur verið mikið í umræðunni 

undanfarin ár um jákvæða líkamsímynd og hefur það breytt viðhorfi margra á hvernig fólk og 

þá sérstaklega kona á að líta út. Ég sá þetta verkefni sem tækifæri til að kafa aðeins dýpra og 

heyra hvort íslenskar fjölmiðlakonur eru að upplifa mikið af neikvæðri eða jákvæðri gagnrýni 

varðandi útlit sitt.  

Ég vil þakka leiðbeinandanum mínum, Guðbjörgu Hildi, fyrir alla leiðsögnina, aðstoðina og 

skilning í gegnum verkefnið. Mig langar einnig að þakka viðmælendum mínum fyrir frábær og 

skemmtileg viðtöl. Sérstakar þakkir fær móðir mín, Margrét Kristjánsdóttir, fyrir allan 

stuðninginn og yfirlestur. 
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1 Inngangur 
Fjölmiðlar í dag eru allskonar. Það eru prentmiðlar, ljósvakamiðlar, samfélagsmiðlar, podcöst 

og fleira. Með komu netmiðla hefur krafa um hraðari fréttir og fleiri upplýsingar. Hlutverk 

fjölmiðla ákveða hvaða upplýsingar eru mikilvægar og hvað fólkið í samfélaginu þarf að vita. 

Áhrifin frá fjölmiðlum eru gífurleg því þau geta haft áhrif á hvernig skoðanir og ákvarðanir fólks. 

Það er því mikilvægt er að fjölmiðill gæti ritstjórnarlegs frelsis og sé án áhrifa frá 

hagsmunaaðilum eða öðrum sem geta haft áhrif á fréttaumfjöllun. Fólkið á bakvið fjölmiðilinn 

bera ábyrgð á því að afla réttra upplýsinga, senda út efni og viðhalda stöðlum miðilsins.  

Staðalímynd, sem er fyrir fram gefin mynd af til dæmis konum og körlum, er líka ríkjandi í 

fjölmiðlum. Staðalímyndir segja fólki hvernig persóna það er. Hún segir þeim hvernig þau eiga 

að hegða sér, klæða sig, hvernig hár og förðun á að vera og fleira. Konur eiga að vera kvenlegar 

og karlar eiga að vera harðir. Ímyndin af því hvernig karlar og konur eiga að vera kemur frá 

samfélaginu, fjölskyldunni og nánast umhverfi. Allt frá barnæsku fáum við að heyra hvernig 

kynin eiga að vera og það mótar okkur í hugsun og hvernig við sjáum fólkið í kringum okkur.  

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að það er mun meiri þrýstingur á kvenkyns fréttaþulum að 

líta vel út. Áhorfendur taka meira eftir því í hverju konan er, hvernig er hárið hennar og hvernig 

er förðunin frekar en að einblína á fréttina sem hún er að segja. Karlar virðast komast upp með 

meira og verða fyrir minni gagnrýni þegar kemur að útliti.  

Á Íslandi hafa konur sem starfa í fjölmiðlum alltaf verið í minnihluta. Það er einnig 

kynjamismunur þegar kemur að umfjöllunum. Í þessari ritgerð ætla ég að kanna hvernig 

upplifun íslenskra kvenna í fjölmiðlum er, hvort þær eru að upplifa mikla gagnrýni eða 

athugasemdir varðandi útlit þeirra. Ég fékk þrjár konur í viðtal sem hafa verið áberandi í fréttum 

og spurði þær fjórar spurningar meðal annars um upplifun þeirra, hvað þær þurfa að varast fyrir 

útsendingu og hvort þeim finnst karlar komast upp með meira. Viðtölin voru bæði áhugaverð 

og skemmtileg og höfðu þær mikið að segja.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Hlutverk fjölmiðla 

Fjölmiðlar gegna ýmsum hlutverkum en í grunninn hafa þeir það mikilvæga hlutverk að upplýsa 

almenning um atburði sem eru að gerast í heiminum. Skýrsla sem var gefin út af 

Menntamálaráðuneyti árið 2005 um íslenska fjölmiðla, er farið yfir hlutverk fjölmiðla. Í 

skýrslunni er vísað í 10 gr. Mannréttindasáttmála. Þar kemur fram mikilvægi þess að hafa  

fjölræði og fjölbreytni á fjölmiðlamarkaði. Fjölræði þýðir að fjölmiðill sé ekki undir yfirráðum 

fárra aðila. Þegar talað er um fjölbreytni í fjölmiðlum er átt við framboð fjölmiðla, það þurfa að 

vera ólíkir fjölmiðlar með ólíkt innihald. Fjölbreytni í umfjöllunum stuðlar að því að almenningur 

getur tekið þátt í lýðræðislegum ákvörðunum, tekið afstöðu og eru meira upplýstir. Fjölmiðlar í 

dag eru allskonar og með tækninýjungum er alltaf að koma ný leið til að nálgast þá. Það eru 

prentmiðlar, ljósvakamiðlar, samfélagsmiðlar blogg og fleira. Nýju stafrænu miðlarnir hafa gert 

fólki kleift að deila sínum skoðunum og viðhorfi með öðrum  (Nefnd menntamálaráðherra um 

íslenska fjölmiðla, 2005).  

 Fjölmiðlar hafa mikil völd og áhrif þeirra til samfélagsins eru því mikil. Oft hefur verið 

sagt að auk hinna þriggja arma ríkisvaldsins séu fjölmiðlar „fjórða valdið“(Nefnd 

menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, 2005). Fjölmiðlar hafa mikil áhrif á skoðanir og 

viðhorf almennings, því er mikilvægt að stuðla að ritstjórnarlegu frelsi þannig að 

hagsmunaaðilar og eigendur hafi sem minnst áhrif á þær fréttir og umfjöllunarefni sem birtast 

almenningi.  

 Eitt af hlutverkum fjölmiðla er að fara með persónuupplýsingar í umfjöllunum sínum. Í 

stjórnarskránni er tjáningarfrelsi og réttur til friðhelgi einkalífs tryggður. Fjölmiðlar þurfa að fara 

eftir þessum reglum og það getur verið fín lína milli tjáningarfrelsi fréttamanns og friðhelgi 

einkalífs viðmælanda eða þann sem fjallað er um.  
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Tjáningarfrelsi fjölmiðla nýtur sérstaklega ríkrar verndar vegna þess hve mikilvægu 

hlutverki þeir gegna í lýðræðisþjóðfélagi. Ritskoðun og aðrar sambærilegar skorður á 

tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða, sbr. 2. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar. Hins vegar má 

setja tjáningarfrelsinu ákveðnar skorður með lögum, meðal annars vegna réttinda eða 

mannorðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist lýðræðishefðum, sbr. 3. 

mgr. sömu greinar. Búa þar meðal annars að baki sjónarmið um friðhelgi einkalífs, sem 

vernduð er með 71. gr. stjórnarskrárinnar(Persónuvernd, 2020). 

 

Hlutverk fjölmiðla er að ákveða hvaða fréttir og umfjöllunarefni er mikilvægt og þurfi að upplýsa 

almenning um. Auk þess að bera skyldur gagnvart samfélaginu þá þurfa þeir einnig að viðhalda 

stöðlum fjölmiðla starfsins. Þeir bera einnig ábyrgð á að afla tekna fyrir miðilinn sem þeir vinna 

fyrir sé hann ekki ríkisrekinn og það er nauðsynlegt fyrir samfélagið að eiga sjálfstæðan miðil. 

James Glenn Stovall talar um í bókinni sinni Journalism að frétta og blaðamönnum er falið að 

hlúa að og efla hugmyndina um opið samfélag þar sem upplýsingar streyma frjálslega, fólk getur 

hugsað og talað á skapandi hátt og margvísleg sjónarmið um öll efni eru liðin. Helsta verkfærið 

sem blaðamaðurinn notar til að gera alla þessa hluti eru fréttir (James Glen Stovall, 2008). 

 

2.2 Staðalímyndir 

Staðalímynd eða steríótýpa er samkvæmt íslensku orðabókinni stöðluð eða fyrir fram gefin 

mynd af einhverju eða einhverjum (Árnastofnun). Staðalímyndir ná yfir ýmsa hópa þar á meðal 

kyn, kynþætti, menntun, trú og jafnvel stjórnmál. Staðalímyndir eru einfaldar en oft ónákvæmar 

því ekki er hægt að dæma fólk út frá því hvaðan það kemur eða á hvað það trúir til dæmis 

(Bordalo et al., 2016).  

Staðalímynd kynjanna eru staðhæfingar um hvernig karlar og konur eru samkvæmt 

hlutverkakenningu. Samkvæmt staðalímynd kynjanna eru karlmenn meira við völd, þeir stjórna 

auðveldlega á meðan konur lúta undir stjórn. Staðalímynd um hlutverk kynjanna í samfélaginu 

segir hvernig fólk eigi að haga sér, klæða, tala o.s.frv.. eftir kyni. Konur eiga að eiga að vera 

kvenlegar, kurteisar, góðar og hlúa að öðru. Karlmenn eiga að vera sterkir, árásagjarnir og 

harðir. Það eru fjórar grunngerðir af staðalímynd kynjanna og það eru persónueiginleikar, 

hegðun á heimili, starf og líkamlegt útlit. Það er oft ætlast til þess að konur séu tilfinningaríkar, 

sjá um heimilið og börnin, þær eru í störfum sem eru kvenlæg eins og hjúkrun eða kennari, 

konur eiga að vera kvenlegar og grannar. Karlar eiga að vera harðari, þeir sjá til dæmis um bílinn 
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og fjármál á heimilinu, þeir starfa við karlægari störf eins og flugmenn eða vélstjórar og eiga að 

vera hávaxnir með vöðva (Hentschel et al., 2019)(Planned Parenthood, 2022). 

Staðalímynd kynjanna getur verið ólík eftir samfélögum og geta einnig breyst með 

tímanum. Í mörgum samfélögum eru staðalímyndir um kyn ósanngjarnar gagnvart öðru kyninu 

sem veldur kynjamismunun. Ungt fólk lærir um staðalímynd kynjanna frá sínu nánasta umhverfi 

og úr fjölmiðlum. 

Staðalímyndir eru líka til inni á fréttastofum, konur eru taldar hafa sérstaka „kvensýn“ og 

meiri tilhneigingu til að hafa meiri áhuga á viðmælendum og áhorfendum. Þeirra forgangsröðun 

og áhugamál eru önnur er hjá körlum. Þær sækjast meira í að fá heimildir frá öðrum konum eða 

frá ólíkum þjóðfélagshópum (Wahl-Jorgensen og Hanitzsch, 2009). Sjónvarpsþættir og 

kvikmyndir hafa búið til staðalímyndir af konum á fréttastofum. Birtingarmynd kvenna sem 

vinna í fjölmiðlum er sú að þær eru fljótar að bjóða fram kynlíf í skiptum fyrir upplýsingar. Þetta 

kemur fram í þáttum eins og „House of Cards“ of fleiri og virðist þessi ímynd aukast með 

árunum. Þessir þættir og bíómyndir eru að gefa upp brenglaða ímynd á hver fjölmiðla konan er 

og hafa mikil áhrif á hvernig annað fólk sér hana. Þessi ímynd hefur haft áhrif á konur í 

fjölmiðlum sem eru að upplifa áreiti og hótanir vegna staðalímynda sem búið er að búa til um 

þær (On-Screen Stereotypes of Female Journalists Feed a „Vicious Cycle“ of Sexism, 2021).  

 

2.3 Konur í fjölmiðlum 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að fólk á öllum aldri tengi það sem er fallegt við allt sem er gott 

og líkamlegt útlit er mikilvægur þáttur í hvernig annað fólk sér mann. Þess vegna hafa 

sjónvarpsstöðvar erlendis verið að ráða til sín fólk sem það telur vera flott því þau trúa því einnig 

að fallegt fólk auki trúverðugleika og gæði frétta. Það er hægt að skoða fréttastofu sem ákveðna 

tegund af samfélagi. Allir meðlimir í þessu samfélagi hafa ákveðin hlutverk og hlutverk kvenna 

er ekki eingöngu starfið þeirra innan fréttastofunnar heldur einnig hlutverk kynjanna þ.e. hvað 

samfélagið skilgreinir hvað það er að vera kona (Barnes, 2005) .  

Sjónvarpsfréttakonur fá mun meiri þrýsting á að líta vel út frekar en karlar. Karlmenn virðast 

komast upp með meira, þeir mega eldast, vera með skegg, sköllóttir og fleira á meðan konur 

þurfa að viðhalda háum staðli varðandi útlit og þurfa að vera ungar og fallegar. Þær hafa 

upplifað að fá gagnrýni jafnvel kvartanir frá áhorfendum varðandi hár, förðun og fatnað á 
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meðan karlkyns samstarfsmenn þeirra fá litla sem eina gagnrýni. Kvenkyns fréttaþular hafa 

einnig lent í því að fá fleiri athugasemdir varðandi útlit en umfjöllunina sem þær voru með 

(Barnes, 2005). 

Toya Washington er ein af þeim fréttaþulum sem hefur lent í að fá gagnrýni varðandi útlit 

sitt. Í grein frá Yahoo Life kemur fram að hún hafi eitt sinn fengið gagnrýni frá einum áhorfenda 

sem bað hana um að vera í minna afhjúpandi fatnaði í útsendingu. Hún ákvað að birta bréfið á 

samfélagsmiðlum og meðal annars sem í því stóð var „Undanfarið hefur klæðastíll þinn orðið 

afhjúpandi og minna fagmannlegur“(Solé, 2017). Fannst umræddur áhorfandi Washington vera 

að breyta fatnaði sínum í meira afhjúpandi til að fá meiri athygli. Bréfið hélt áfram þar sem 

áhorfandinn útskýrði að fólk vill fá fréttir en ekki fréttaþula sem sýna of mikið af „húð”. 

„Mögulega gætirðu verið að finna fyrir aldri þínum sem fréttaþula og heldur að minni 

klæðnaður sé meira“ segir sá sem skrifaði bréfið að lokum (Solé, 2017).  

Washington er ekki fyrsta og eina konan til að lenda í slíkri gagnrýni en margar konur sem 

vinna sem fréttaþular lenda í mikilli gagnrýni og fá jafnvel haturspósta eingöngu vegna þess 

hverju þær eru að klæðast. Washington ákvað að svara þessum áhorfenda „Þetta er hlægilegt 

vinir mínir, hvað að „finna fyrir aldri mínum“ … vá. Bara. Vá. Ef „að finnast ég vera á aldrinum 

mínum“ er vísað til þess að geta enn á áhrifaríkan hátt að vera framúrskarandi í vinnunni og 

heima sem eiginkona og móðir, þá já“(Solé, 2017). Hún bætti við í lokinn að hún myndi ekki fara 

eftir kröfum þess sem skrifaði bréfið halda áfram hún myndi halda áfram að klæðast eftir sínum 

eigin stíl og vinna góða vinnu óháð skoðun annarra. 

Þegar skoðaðar eru rannsóknir frá undaförnum árum  kemur í ljós að konur sem starfa við 

fjölmiðla á Íslandi eru alltaf í minnihluta. Í greininni Konur og karlar í fjölmiðlum eftir Eygló 

Árnadóttur, Valgerði Önnu Jóhannsdóttur og Þorgerði Einarsdóttur er fjallað um stöðu kynjanna 

á fjölmiðlamarkaði. Rannsóknin var gerð árið 2010 og kemur fram í greininni að konur í 

fjölmiðlum eru mun færri en karlar (Eygló Árnadóttir et al., 2010). Tölur frá Jafnréttisstofu frá 

árinu 2017 sýna að tölurnar höfðu lítið breyst á milli ára (Hagstofa, 2019). 

 Konur eru ekki bara færri heldur hafa rannsóknir erlendis bent til þess að það er líka 

kynjamismunur þegar kemur að umfjöllunum. Konur fá síður fréttamál tengd pólitík, 

efnahagsmál og afbrot. Í grein Eyglóar o.fl. er kannað hvernig fréttum er skipt milli kynja á 

Íslandi. Þar kemur fram að til dæmis eru konur að flytja fjórar af hverjum tíu fréttum um 
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efnahagsmál þótt þær séu í heild mun færri en karlarnir. Þær flytja færri fréttir um stjórnmál en 

fleiri um vísindi og heilsu. Karlar hafa lengi verið ráðandi þegar kemur að íþróttafréttum og eru 

því konur ólíklegri til að lesa íþróttafréttir (Eygló et al., 2010).  

 Konur eiga það til að sjá heiminn með öðrum augum en karlmenn, sem þýðir að þær 

eru með annað gildi þegar kemur að umfjöllunum í fréttum. Samkvæmt grein Randal A. Beam 

og Damon T. Di Cicco, When Women Run the Newsroom: and the News Management Change, 

Gender and the News, eru konur fjölbreyttari en eru að fjalla um efni sem teljast kvenlæg. Það 

eru efni eins og börn, heilsa, jafnrétti, menntun, fjölskyldulíf og margt fleira á meðan karlmenn 

velja harðari fréttir eins og afbrot, stjórnmál, viðskipti, íþróttir og fleira. Konur velja sér frekar 

aðra konu eða fólk úr minnihlutahópum sem heimildarmann(Beam & Di Cicco, 2010) . 
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3 Viðtöl við íslenskar fjölmiðlakonur 
„Alþekkt er að konur eru smættaðar í útlit sitt og það er vel þekktur veruleiki fjölmiðlakvenna í 

sjónvarpi. Reynsla, menntun eða fagmennska er aukaatriði – útlitið fyrst og fremst. Karlar 

komast upp með allskonar útlit – konur ekki,“ (Auður Ösp, 2017). Þessi setning birtist í frétt frá 

DV og kemur frá íslenskri konu sem starfað hefur innan fjölmiðlageirans. Fréttin birtist árið 2017 

þar sem konur í fjölmiðlum opnuðu sig varðandi áreiti sem þær hafa orðið fyrir.  

Ég tók viðtal við þrjár konur sem eru áberandi í fjölmiðlum og spurði þær spurningar sem 

tengjast þeirra upplifun. Viðmælendur mínir voru fréttakonur frá bæði RÚV og Stöð tvö. 

 

3.1 Hefur þú tekið eftir mismunun karla og kvenna þegar kemur að 
útliti í fjölmiðlum? Finnst þér karlar komast upp með meira? 

Viðmælandi 1 finnst ekki vera mikill kynjamunur, það leggja sig allir fram við að vera snyrtileg, 

fagmannleg og sómasamleg til fara hvort sem það eru karlar eða konur.  „Kannski myndi ég 

segja að munurinn væru sá að strákarnir geta notað jakkana og jakkafötin sín oftar við þurfum 

að skipta oftar en það er kannski ekki reglur hérna innanhús og það er ekki skipan sem við höfum 

fengið neins staðar frá heldur liggur það kannski meira hjá okkur“. En komast karlarnir upp með 

meira? Karlmenn eru að komast upp með meira vegna jakkafata sem eru ekki eins áberandi og 

föt kvenna sem eru fjölbreyttari. „Bara eins og þegar fólk er á rauða dreglinum í Hollywood þá 

tekur enginn eftir því að strákarnir eru í sömu jakkafötunum tvisvar en konurnar myndu aldrei 

mæta í sama kjólnum tvisvar, og jakkaföt eru náttúrulega þess eðlis að þú getur kannski þú veist 

verið í sama jakkanum og notað þrjár mismunandi skyrtur við og fjögur mismunandi bindi og þá 

ertu kominn í ólíkan klæðnað“. En konur klæðast líka jakkafötum og þá gilda sömu reglur og 

með karlana. „Sumar eru alltaf í jakka og blússu eða eitthvað svoleiðis og þá gilda auðvitað sömu 

reglur þar þú getur notað sama jakkann en verið í mismunandi blússum innanundir“.  

Viðmælandi 3 er sammála viðmælanda 1, konur eru meira áberandi í sjónvarpinu því það 

er meiri fjölbreytni á fatavali því karlmenn eru yfirleitt í jakkafötum. „Já ég held að það sé miklu 

meira verið að spá í einhvern veginn hverju konurnar eru í eða hvort þær hafi þú veist breytt 
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um gleraugu eða séu komnar með nýja hárgreiðslu eða hafi þú veist grennst eða fitnað. 

Karlmenn eru yfirleitt bara í jakkafötum og skipta um bindi, meðan konu fötin eru aðeins 

fjölbreyttari, og allir hafa bæði menn og konur hafa miklu meiri skoðanir á kvennfréttakonum 

en körlunum“. Hún er þó ekki viss um að þeir séu að komast upp með meira heldur er það vegna 

þess að þeir eru ekki eins áberandi en ef þeir færu út fyrir ramman og gerðu eitthvað öðruvísi 

þá myndu þeir fá einnig gagnrýni á klæðaburð en þeir yrðu þó aldrei gagnrýndir með sama hætti 

og kvenfólk. „Ef einhver karl kæmi og myndi bara lesa fréttirnar í stuttermabol eða lopapeysu 

eitthvað sem væri öðruvísi þá yrði alveg eitthvað talað um það en ekki með sama hætti og 

konurnar“. 

Viðmælandi 2 var ekki sömu skoðunar og hefur ekki upplifað mismunum eða fundist að 

gerðar séu meiri og öðruvísi kröfur til hennar. „Ég hef aftur á móti, eins og almenningur, séð 

fréttir eða athugasemdir um útlit fjölmiðlakvenna en finnst eins og það hafi breyst mjög mikið 

síðustu ár“. Breytingarnar eru að það er minna um það að verið sé að setja út á útlit 

fjölmiðlafólks. „Að minnsta kosti finnst mér hópur fjölmiðlafólks vera fjölbreyttari en áður – fólk, 

og þar með talið konur, er af öllum stærðum og gerðum, ekki alveg sömu útlitskröfur og áður 

fyrr“. Viðmælanda finnst karlmenn ekki komast upp með meira þegar kemur að útliti. „Mér 

finnst karlar alveg eins fá athugasemdir ef þeir eru ekki smekklegir til fara og snyrtilegir“. 

 

3.2 Hefur þú orðið fyrir gagnrýni, athugasemdir vegna fatnaðar eða 

útlits?  

Viðmælandi 2 hefur aldrei upplifað gagnrýni eða fengið athugasemdir varðandi útlit.  

Viðmælandi fær reglulega símtöl og pósta, sérstaklega frá karlmönnum, sem hafa skoðun 

á því hvernig hún klæðir sig „ég hef nokkrum sinnum fengið bæði símtöl og tölvupósta frá 

körlum sem spyrja hvaðan fötin mín eru því þeim langar svo að gefa konunni sinni eins, það er 

pínulítið sætt“. Flestir tölvupóstar og símtöl sem Birta fær varðandi klæðnað er hrós eða 

jákvæðar athugasemdir „ég lendi reglulega í því að fólk sendi mér tölvupósta og spyr hvaðan 

fötin sem ég er í“.  

Viðmælandi 3 hefur verið að lesa fréttir síðan 2009 og segist aldrei hafa upplifað slæma 

gagnrýni. Hún er sammála viðmælanda 1 um að hafa fengið jákvæðar athugasemdir og 
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spurningar varðandi klæðnað „hvar fékkstu þennan jakka eða þessa blússu eitthvað svona þú 

veist eða hvar ferðu í klippingu hver litar á þér hárið“. Það sem viðmælanda finnst hins vegar 

áhugavert er að þrátt fyrir að mesta vinnan fari í að búa til fréttina þá er oftar sent athugasemdir 

varðandi föt frekar en fréttina „ég er ennþá oft að hitta fólk sem heldur að ég sé bara þula, það 

heldur að það sé bara að mitt starf sé bara að lesa fréttir, þegar það er í rauninni bara minnsti 

parturinn af vinnunni“. Starfið er miklu meira en að lesa eingöngu fréttir. Mesta vinnan fer í að 

vinna fréttina eins og til dæmis að lesa flóknar skýrslur eða fletta ofan af málum en fréttaþular 

fá oftast ekkert hrós fyrir það „maður er kannski búin að vinna einhverja brjálaðis erfiða vinnu 

og gerir svo bara einhverja ógeðslega flott frétt og svo bara engin segir bara vá“. Það er þá helst 

yfirmenn, samstarfsfólk eða viðmælendur sem veita hrós fyrir góða frétt sem er einnig fólkið 

sem veit hvað það fer mikil vinna í að búa til frétt „það fer miklu meiri orka og meira svona 

erfiðara að vinna fréttina heldur en að lesa fréttir, að lesa fréttir er bara ef þú ert með ágætis 

taugakerfi þá er það frekar einfalt, vera þokkalega klæddur fara í smink og svo lestu bara texta 

af skjá þú veist og passa bara að mismæla þig ekki og vera eðlileg“. 

 

3.3 Finnst þér þú þurfa hugsa mikið um í hverju þú ert áður en þú ferð í 

útsendingu eða tökur? Hvað ertu þá helst að passa upp á? 

Það er að ýmsu að huga áður en farið er í útsendingu. Á Íslandi er hár og förðun til staðar, en 

það eru engir stílistar eins og erlendis til að aðstoða fréttaþula áður en stigið er í beina 

útsendingu. Fötin passa misvel við mismunandi bakgrunna og einnig ef það er grænn skjár 

(green screen) þá má alls ekki klæðast grænu. Það er mikið um óskráðar reglur líka. Þegar ég 

tók viðtalið við viðmælanda 1 þá hafði hún mætt um hádegið og var að fara að lesa tíufréttir 

um kvöldið „ég veit að ég er að fara í smink klukkan sjö og ég þarf að ákveða í hverju ég ætla að 

vera“. Hluti af þessu er að hugsa um klæðnaðinn sem hún þarf að vera í bæði yfir daginn og um 

kvöldið „maður náttúrulega líka með jakka og auka föt bæði ef maður hellir niður á sig eða 

eitthvað en líka bara ef eitthvað kemur upp. Þó ég sé kannski ekki að lesa, en er samt á vakt og 

það getur einhver forfallast eða eitthvað gerist og við þurfum að fara í útsendingu eða eitthvað 

slíkt þannig við erum alltaf með fataskápinn hérna eða svona nokkrar flíkur til að hlaupa í  ef á 

þarf að halda“.  
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Það þarf að passa vel upp á almenna snyrtimennsku, neglur þurfa að vera í lagi, það má ekki 

mæta með sorgarrendur í stúdíó. „Við fáum engar reglur um svona sjálf þetta er bara svona 

maður veit svona hvað má og hvað má ekki. Við njótum í rauninni bara mikils trausts það er 

enginn hérna innanhús sem að hérna einhvern veginn fer yfir það með okkur við  bara kaupum 

okkar föt sjálf og klæðumst því sem við í rauninni viljum en auðvitað ef einhver væri að fara yfir 

strikið eða eitthvað væri ekki viðeigandi eða eitthvað svoleiðis þá myndi kannski fréttastjóri eða 

einhver annar tala við okkur einslega“. Ólíkt fréttastofum erlendis þá eru þær íslensku ekki með 

stílista sem aðstoða við klæðnað eða kaupa föt á fólk áður en það fer í útsendingu. „Það er líka 

kostur að því leyti að þá kannski mega líka allir hafa sinn stíl, við erum ólík og klæðum okkur 

ólíkt þó við séum öll í sparifötunum í vinnunni þegar við erum að lesa fréttir þá svona það er 

líka alveg gaman, það væri ekki gaman ef þetta væri einhver einkennisbúningur  og allir þyrftu 

að vera í jökkum og hvítum skyrtum. Við fáum bara sjálf að velja allt sem við viljum“.  

Viðmælandi 2 segist líka hugsa mikið um það í hverju hún á að klæðast áður en hún fer í 

útsendingu en það er þó mest frá hennar eigin pressu. „Mig langar að líða vel í útsendingu, vera 

ánægð með fötin og útlitið. Ég passa þá helst upp á að vera snyrtileg og í fötum sem mér líður 

vel í og mér finnst passa fyrir minn stíl“. 

Þegar ég talaði við viðmælanda 3 var hún heima „til dæmis í dag er ég ekki í vinnunni og þá 

er ég bara í einhverjum svona heima jogginggalla ég myndi ekki vera í þessum fötum í vinnunni“. 

Íslenskt fréttafólk þarf að versla sér sjálft föt og það þarf að huga að því að hægt er að nota 

fatnaðinn bæði í sjónvarpi og sem hversdagsklæðnað. Viðmælanda þykir þó ekki mikill tími fara 

í þetta. Erlendu stöðvarnar eru með starfsfólk sem sér alfarið um útlit og klæðnað 

„fréttakonurnar eða mennirnir ekkert að hugsa um þetta, þeir bara mæta og þá er bara búið að 

finna til eitthvað dress til að nota í kvöld, þau eiga ekki einu sinni fötin, heldur á í rauninni 

sjónvarpið þetta“. Útlit og sjónarhorn á íslensku setti er líka oft ólíkt þeim erlendis „á BBC og 

þeim stöðum þá er myndin full frame manneskjan er öll í mynd, það sést alveg skórnir og 

buxurnar og allt skilurðu en hjá okkur sést eiginlega bara fyrir ofan mitti“. Það er mikilvægt að 

mæta snyrtileg með huggulegan klæðnað og hafa með sér auka klæðnað „svo tek ég kannski 

með mér þú veist blússu og jakka eða eitthvað ef ég á að lesa, þá er ég bara í þessu í dag og svo 

fer ég í þetta þegar ég fer í smink og ætla að lesa í þessu, en það er nú líka bara líka sem maður 

vill ekki að eiga í hættu á að sulla á sig“. Dagarnir geta líka verið langir, stundum 12 tímar, og í 

lokin þurfa fréttaþular að fara í beina útsendingu í stúdíó. „Mér finnst það oft soldið scary að 
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það er enginn stílisti eða það er enginn manneskja sem passar upp á okkur sem erum mikið á 

skjánum það er engin svona sem fer yfir þú veist hvernig við erum og segir þetta er í lagi að 

þetta er ekki í lagi“. María hugsar stundum hvað ef hún væri eitthvað „off“ einn dag og fyndist 

það fyndið að lesa í dónalegum fötum eða einhverju sem væri mjög óviðeigandi, þá er það engin 

sem er að fylgjast með „okkur er bara treyst til þess að vera í lagi með þetta“. 

 Trúartákn, barmmerki eða aðrir hlutir mega ekki sjást í útsendingu því fréttaþular þurfa 

að vera hlutlægir og ekki sýna stuðning við til dæmis trúfélög, stjórnarflokka eða jafnvel 

fótboltalið. Viðmælandi tók þó upp á því tvisvar að fara og lesa fréttir í landsliðstreyjunni. Það 

var þegar Ísland var í HM og vann Frakka og einnig þegar Íslendingar voru að keppa við England 

á EM „við vorum komin ógeðslega langt sko og unnum síðan England þá var einhver svona 

æsingur og ég las þá í landsliðstreyju, þá spurði ég engan þá var ég bara hey nú er þetta bara 

rosa dæmi“. Hún fékk viðtal við Bjarna Fel sem vakti mikla lukku. „Ég vissi samt að þetta væri 

smá pönk“, en þetta slapp og yfirmenn voru ánægðir. Þetta myndi hins vegar aldrei ganga ef 

um væri að ræða lið frá ólíkum bæjarfélögum „nú bý ég í vesturbænum og ég er KR-ingur ég 

gæti aldrei mætt í KR búning þegar gengur vel hjá KR það yrði allt crazy“.  

Viðmælandi 1 minnist á síðustu kosninganótt „ég man til dæmis þegar ég var að lesa á 

kosninganótt síðast sjónvarpsfréttatíma klukkan sjö og þá var ég í sko mjög viljandi svörtu og 

hvítu. Ég vildi ekki mæta þar í bláu og ég vildi ekki mæta þar í grænu og ég vildi ekki mæta þar í 

rauðu eitthvað sem að tengist. Þó að auðvitað kannski er ekki einhver að fara eitthvað djúpt að 

fara að lesa í það en maður svona passar sig að hérna að klæðast ekki neinu sem fólk gæti túlkað 

sem stuðningsyfirlýsingu við eitt eða neitt sama hvað það er“. Nú þegar stríð geisar í Úkraínu 

hafa fréttaþular líka þurft að sýna hlutlægni „ég var einmitt að lakka neglurnar á syni mínum 

um daginn og honum langaði að fá Úkraínu fánan á neglurnar og hann skildi ekki afhverju ég 

setti það ekki líka ég sagði ég gæti það ekki“. Þó að fréttamenn passa vel upp á hlutlægni í 

klæðnaði og útlit þá eru viðmælendur er ekki að hugsa út í þessa hluti „við höfum alveg fengið 

gagnrýni því við höfum fengið fólk sem álitsgjafar til okkar í stúdíóið sem hafa kannski klæðst 

bláu og gulu sem er svona eftir á soldið óheppilegt“. 

Það þarf einnig að passa upp á að fatnaður sé góður fyrir hljóðið. Það er vandamál sem 

karlmenn lenda minna í vegna þess að þeir klæðast oftast jakkafötum eða skyrtum. Viðmælandi 

1 „við þurfum alltaf að koma fyrir bæði mic og snúrunni og boxinu með því og svo erum við líka 

með svona í eyranu svo það er líka snúra og box sem fylgir því og það getur verið algjört vesen 
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að koma því fyrir í einhverju sem manni fínn klæðnaður en svo bara passar þetta ekki við og 

maður er með kryppu á bakinu við bregðum á það ráð að vera stundum með teygju hérna á 

lærinu sem hægt er að festa dæmið í sem er þá undir borðinu það er líka einn hluti af því sem 

þú velur föt, já það er ekki hægt að setja mækinn á í þessu“. Það er því að ýmsu að huga þegar 

valið á fatnaði er til staðar.  

 

 

3.4 Finnst þér fjölmiðlar og samfélagsmiðlar hafa áhrif á ímynd 

konunnar? Hvað með fjölmiðlakonuna? 

Það hefur ýmislegt breyst með komu samfélagsmiðla og það er orðið auðveldara að nálgast 

allskonar efni. Þekktir einstaklingar enda auðveldlega á samfélagsmiðlum ef þeir gera mistök. 

Viðmælandi 2 telur að bæði samfélagsmiðlar og fjölmiðlar hafa áhrif á ekki eingöngu konur 

heldur karla og annarra kynja líka. „Samfélagsmiðlar og fjölmiðlar senda mjög mörg skilaboð til 

allra kynja um hvernig við eigum að líta út, hvernig tískuföt við eigum að kaupa, að við þurfum 

að fara í ræktina og kaupa alls kyns snyrtivörur. Líklega fá konur meira flóð yfir sig hvað varðar 

föt og snyrtivörur. Mér finnst áhrifin ekki vera meiri á fjölmiðlakonur en aðrar konur“. 

 Viðmælandi 1 segir að með tilkomu samfélagsmiðla eins og Twitter og Facebook þá fara 

mismæli fljótlega inn á miðlana. En það er ekki eingöngu mistök og mismæli sem fljótlega birtast 

á miðlum, einnig eru það spurningar varðandi föt og hvar þau fást. „Inn á mæðratips hef ég 

stundum séð eitthvað sem vinkonur mínar hafa bent mér á einhver svona skjáskot af hérna þá 

er ég að lesa fréttir og einhver hefur tekið mynd og sett vitiði hvar þessi kjóll fæst, stundum þá 

kemur ekki í lok kreditlistans hverju við klæðumst, af því við erum hvorki bundin neinu fyrirtæki 

né við erum ekki fáum engin spons í fötum eða neitt svoleiðis við erum bara í okkar fötum“. 

Viðmælandi talar um að það er mikilvægt að kaupa fatnað sem þér líður vel í því það skilar sér 

best. „Persónulega finnst mér lang skemmtilegast eignlega öll fín föt kaupi ég í svona vintage 

og svona second hand búðum mér finnst það einhvern vegin ógurlega skemmtilegt þá er maður 

kannski stundum líka í einhverju sem að ekki allir eiga“. Það vill gerast að fólk heyrir ekki fréttina 

því það er of upptekið af því í hverju sá eða sú sem les fréttirnar er. Klæðnaður og útlit þeirra 

sem eru í útsendingu má ekki vera í aðalhlutverki til að taka ekki athyglina frá fréttinni. „Við 
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viljum að það heyrist ekki að fólk sé að horfa á fréttir og bara hvað er að frétta með þennan bol 

hvernig er hárið á henni hvað er að frétta en það má heldur ekki vera of yfirkeyrt og mikið til 

þess að einhvern vegin það steli ekki athyglinni frá“. Það er einnig fín lína að vera orðin of fín 

„þetta er svona fín lína en svo auðvitað eru sminkurnar mjög flínkar í þessu vita náttúrulega 

hvar línan liggur“. 

 Viðmælandi 3 telur einnig að miðlarnir hafi mikil áhrif og ekki góð áhrif. Það hafa orðið 

miklar breytingar frá því hún var ung „þegar ég var stelpa og unglingur og maður var að bera 

sig saman við eitthvað aðrar stelpur þú veist bara eitthvað svona varðandi útlit eða föt, það sem 

var sko í rauninni þá var maður bara að spá í vinkonum sínum og kannski stelpurnar sem voru 

með manni í bekk“. Það er auðveldara í dag að ná í efni og þó það sé ekki verið að leita af efninu 

þá birtist það inn á samfélagsmiðlum. Það verða fleiri konur til að bera sig saman við og mikið 

af því er bæði með filter eða photoshop af sérfræðingum. „Núna eru stelpur að miða sig við þú 

veist Kim Kardashian og einhverjar rosalegar hérna ofurfyrirsætur eða bara einhverjar þú veist 

ógeðslega miklar líkamsræktarkonur eða leikkonur eða eitthvað svona, þær eru að bera sig 

saman við milljarða kvenna og flottustu konurnar úr því mengi“. Viðmælandi er fegin því að vera 

ekki unglingur í dag með alla þessa pressu og upplýsingar um hvernig þú átt að líta út. „Ég held 

að þetta geti verið mjög kvíðavaldandi og stelpur eru að gera sig svona mjög sick hugmyndir um 

vaxtarlag og allir þessir filterar og hvernig er hægt að draga saman mitti og stækka rassa og 

lengja hálsa, allt þetta er bara mjög ruglandi“. Þær eru að fara mjög ungar í lýtaaðgerðir í dag 

sem er afleiðing af of mikilli pressu á að vera með „fullkomið“ útlit. Þær eru komnar með 

brenglaða hugmynd um hvernig á að líta út og telur hún að stelpur þurfi að vera meira vakandi 

yfir þessu til að láta ekki fara með sig út í eitthvað rugl. Það er líka hægt að læra allt á netinu 

„öll þessi makeup video þetta er rosalega útlits miðað allt, ungar stelpur eru farnar að mála sig 

mikið með allskonar svona brögðum svona sjónhverfingar eða eitthvað svona hlutir sem þú 

getur gert til að stækka augun eða hækkað kinnbeinin svona allskonar“. Förðunar brellur sem 

eingöngu færir förðunarfræðingar voru með hér áður. „Þetta er orðin önnur hver stelpa sem er 

yngri en 18 sem eru búnar að fara í makeup skóla og læra förðun, og þær sem fara ekki í makeup 

skóla geta lært þetta sjálfar á youtube eða eitthvað“. 
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4 Umræður og lokaorð 
Tilgangurinn með þessari ritgerð var að skoða upplifun íslenskra kvenna á fjölmiðlamarkaðinum. 

Viðtölin voru áhugaverð og var upplifun þeirra á ýmsum sviðum svipuð en ólík á öðrum. 

Upplifun þeirra miðað við erlendar fréttakonur er öll gagnrýni sem þær hafa fengið er jákvæð. 

Konur á Amerísku sjónvarpstöðvunum hafa ekki eingöngu fengið gagnrýni heldur lenda þær líka 

í að fá haturspósta varðandi útlit þeirra. Washington er gott dæmi um grófa gagnrýni þegar hún 

mætti í útsendingu og sýndi aðeins meira hold. Þetta fór mikið fyrir brjóstið á einum 

áhorfendanum sem sagði hana of gamla og ekki fagmanleg að mæta svona í útsendingu. Þessi 

gagnrýni er algeng erlendis. Íslensku fréttakonurnar töluðu um að hafa bara fengið jákvæða 

gagnrýni varðandi fatnað og útlit og jafnvel frá körlum, sem oft vilja kaupa eins fyrir konuna 

sína. En það er oft sem fólk heldur að þær séu bara að lesa fréttir og þau sjá ekki alla vinnuna 

sem fer í hverja frétt. Það fer miklu meiri vinna að búa til fréttina en að lesa fréttina segja þær 

og það vantar að fréttaþular fái viðurkenningu fyrir alla vinnuna.  

Hlutlægni er mikilvæg í fréttum og það á ekki bara við í orðum heldur einnig í fatnaði og 

skarti til dæmis. Reglur varðandi hvað má vera í og hvað má ekki eru flestar óskrifaðar. 

Fréttaþular mega ekki bera trúartákn eða barmmerki til dæmis. Viðmælandi 1 talaði um að hún 

passar að vera í hlutlausum litum þegar kemur að kosningavöku svo almenningur haldi ekki að 

hún sé að sýna stuðning við einn flokk. Viðmælandi 3 ákvað þó að lesa fréttir í íslenska 

landsliðsbúningnum tvisvar en það vakti mikla lukku enda stórleikir í gangi. Hún tók þó fram að 

þau hafa alltaf þurft að passa sig í hverju þau eru hvort sem það er fréttakona eða fréttamaður. 

Þau mega aldrei vera aðalatriðið og draga athyglina frá umfjölluninni. Fólk verður að heyra það 

sem þau segja  „þú ert að reyna að koma einhverjum upplýsingum á framfæri það er það sem 

þetta snýst um þú mátt aldrei vera einhvern veginn þannig klædd eða þannig máluð eða þannig 

greidd eða með þannig skartgripi eða eitthvað að fólk heyrir ekki hvað þú segir og er bara að 

spá í hálsmeninu eða jakkanum eða hárin“.   

Eftir viðtölin var augljóst að það var mikið sem þær þurfa að hugsa um fyrir útsendingu. Það 

er mun einfaldara fyrir karlmenn að undirbúa sig fyrir útsendingu þeir geta komst upp með að 
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vera í sömu eða svipuðum jakkafötum en breytt bara um bindi eða skyrtu. Konur eru meira 

áberandi því fötin þeirra eru oftast meira áberandi þær þurfa líka að passa að falla ekki inn í 

bakgrunninn, vera ekki í grænu þegar það er „green screen“, þurfa að passa neglur, skart og 

margt fleira. Viðmælandi 1 sagði að það voru hlutir sem hún hafði aldrei hugsað út í varðandi 

útlit áður en hún fór að lesa fréttirnar „fyndið þegar maður vinnur sem fréttamaður þá er þetta 

svona kannski það sem maður er ekkert endilega að spá í þegar maður byrjar en svo allt í einu 

er þetta orðin stór hluti eða ekki stór hluti eða jú talsverður hluti af vinnunni mans og það er 

soldið fyndið en bara skemmtilegt og allt í lagi“. 

Staðalímyndir eru alls staðar og nær einnig inn í fréttastofuna. Þó íslenskar fjölmiðlakonur 

eru ekki að lenda í neikvæðri gagnrýni líkt og starfsystur þeirra erlendis þá er ákveðinn staðall 

og ímynd sem þarf að fara eftir. Hlutfall kvenna innan fjölmiðla hefur aukist með árunum en 

þær eru þó ennþá í minnihluta. Rannsóknir hafa sýnt að konur sækjast í öðruvísi umfjöllunarefni 

en karlmenn og einnig sækjast þær frekar kvenkyns heimildamenn, fólk af mismunandi 

þjóðernum eða minnihlutahópum. Gæti það verið vegna þess að konur hafa lengi verið í 

minnihlutahóp og vilja gefa öðrum í sömu stöðu rödd?  
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