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Aðjúnkt í blaða- og fréttamennsku 



• GMMP er umfangsmesta og langlífasta rannsókn á hlut 

karla og kvenna í fréttum 

• 1995, 2000, 2005, 2010 og 2015 

• Helstu fréttamiðlar í 114 löndum vaktaðir í einn dag,  

skoðað m.a kyn fréttamanna og viðmælenda og í hvers 

konar fréttum/ hlutverki  þau birtust  

• Ísland tók nú fullan þátt í annað skipti 

• RÚV, Stöð 2, Bylgjan, Morgunblaðið, Fréttablaðið, 

visir.is, dv.is, eyjan.is, kjarninn.is, mbl.is og rúv.is.   

• Alls kóðaðar 186 fréttir  

 







– 1986: 13% viðmælenda í sjónvarpi  
– Sigrún Stefánsdóttir (1990)  

– 2000: 23% viðmælenda í sjónvarpsfréttum 
–  Nefnd um konur og fjölmiðla (2001) 

– 2005: 24% viðmælenda í sjónvarpsfréttum 
– Margrét Valdimarsdóttir (2005) 

– 2010: 28% fjallað um eða rætt við konur 
– GMMP (2010) 

– 2013: 30% viðmælenda í sjónvarpsfréttum 
– Valgerður Jóhannsdóttir  & Ragnar Karlsson (2013) 

– 2009-2013: 26-28% í fréttum og þáttum 
– Félag kvenna í atvinnulífinu (2013) 

 

Konur í fréttum á Íslandi  









Konur á fjölmiðlum á Íslandi 

• 1962: Átta konur vinna á fjölmiðlum 

• 2014: Konur 43% á fjölmiðlum (Hagstofa 

Íslands) 

• 2012: Konur 35%  á fréttamiðlum/stofum 

• 2015: 31% fréttanna skrifaðar af konum (GMMP) 

• Fáar meðal (æðstu) stjórnenda en hefur fjölgað 

nýlega (Rúv, 365) 



• Ekki að sjá að konur væru síður 

viðmælendur í „hörðum“ fréttum, en karlar  

• Fréttakonur fjalla ekki síður um „hörð“ mál, 

en fréttakarlar 

• Fréttakonur líklegri til að tala við konur, en 

karlkyns kollegar þeirra 



Dagskráráhrif fjölmiðla 

• Fjölmiðlar segi okkur EKKI hvað við eigum 

að hugsa, en hins vegar hafa þeir áhrif á  

hvað við hugsum UM 



• Fréttir um mál sem varða konur 

sérstaklega 

• Fréttir sem vísa til jafnréttis/mannréttinda 

• Fréttir þar sem staðaímyndum er ögrað 

eða viðhaldið  

• EKKI Á DAGSKRÁ 



• Konum fjölgar sem vinna á fjölmiðlum fjölgar 

• Hlutur kvenna í fjölmiðlum eykst mun hægar 
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