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Viðmælendagreining velferðarráðuneytisins og Fjölmiðlavaktarinnar 

 
 
Markmið: Að gera grein fyrir kyni þeirra viðmælenda sem komið 
hafa fram í fréttum og völdum fréttaþáttum í útvarpi og sjónvarpi á 
tímabilinu september 2014 – september 2015.   
 
Aðferð: Í greiningunni er talinn fjöldi viðmælenda og fjöldi viðtala í 
hverjum þætti / frétt sem og tíðustu viðmælendur hvers þáttar / 
fréttatíma.  
 
Einnig er gerð grein fyrir skiptingu viðmælenda eftir kyni fyrir 
hvern dagskrárlið. Talinn var fjöldi skipta sem hver viðmælandi 
var tekinn í viðtal.  



Viðmælendur taldir í fréttatímum 

RÚV 
Morgunfréttir útvarps 8:00 
Hádegisfréttir útvarps 12:20 
Kvöldfréttir útvarps 18:00 
Sjónvarpsfréttir 19:00 
Sjónvarpsfréttir 22:00 
 
Fjöldi viðtala: 4.962 
Fjöldi viðmælenda: 6.514 
 

 

365  
Bylgjufréttir 8:00 
Bylgjufréttir 12:00 
Fréttir Stöðvar 2 18:30 
 
Fjöldi viðtala: 3.289 
Fjöldi viðmælenda: 4.406 
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Viðmælendur taldir í eftirfarandi umræðuþátttum 

RÚV 
Morgunþættir Rásar 2 
Samfélagið á Rás 1 
Spegillinn á Rás 1 og 2 
Kastljós Sjónvarpsins 
 
Fjöldi viðtala: 1.578 
Fjöldi viðmælenda: 2.086 
 

365 
Í bítið á Bylgjunni 
Reykjavík síðdegis á 
Bylgjunni 
Ísland í dag á Stöð 2 
 
Fjöldi viðtala: 1.761 
Fjöldi viðmælenda: 2.037 
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Kynjahlutföll viðmælenda – þættir á RÚV  
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Kynjahlutföll viðmælenda – þættir á 365  
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Hlutfall kvenna og karla í sjónvarpsfréttum 
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Hlutfall kvenna og karla í útvarpsfréttum  
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Viðmælendur eftir kyni í öllum útvarpsþáttum  
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Tíðustu viðmælendur útvarpsþátta – heild   
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Viðmælendur í hverjum þætti fyrir sig – topplistar – RÚV 
útvarp 
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Viðmælendur í hverjum þætti fyrir sig – topplisti – 365 útvarp 
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Samantekt á kynjahlutföllum í heild sinni  

Þættir  Fréttir 
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Ályktanir – tími til að breyta?   

 
» Niðurstöður rannsóknar nefndar um konur og fjölmiðla frá árinu 2000 

á hlut kynja í fréttatímum ljósvakamiðla: 23% konur og 77% karlar 
» Árið 2001 voru konur 30% frétta- og blaðamanna en eru í dag um 

40% 
» Nefndin vildi:  

 Efla vitund fjölmiðlafólks  
 Auka fræðslu í skólum  
 Koma upplýsingum á framfæri 

» Þróunin er afar hæg og minnir á þróun stjórnmálaþátttöku kvenna 
» Eigum við að hinkra í 20 ár til viðbótar eða er kominn tími á róttækari 

aðferðir eins og þekkjast á vettvangi stjórnmála og atvinnulífs?  
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Ekkert glerþak – bara þykkt lag af körlum 
Þjóðarleiðtogar árið 2014. 
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Takk fyrir  

 
 

 
 
 

Rósa Guðrún Erlingsdóttir 
Sérfræðingur 

Velferðarráðuneytinu 
rosa.erlingsdottir@vel.is 
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