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Útdráttur 

Markmiðið með rannsókninni var að komast að því hvort sama ójafnvægi væri í umfjöllun um 

karla og konur í íþróttum á íslenskum vefmiðlum og eldri rannsóknir hafa sýnt að sé tilfellið í 

dagblöðum og sjónvarpi. Megindleg rannsókn var gerð á íþróttafréttum á vefmiðlunum Mbl.is, 

Rúv.is og Vísir.is á árinu 2011. Við flokkun frétta var annars vegar miðað við fjölda frétta í 

hverjum flokki og hins vegar var fréttum skipt í þrjá flokka eftir umfangi. Þá var umfjöllun 

vefmiðlanna þriggja borin saman. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sama ójafnvægis gæti á vefmiðlum og á 

öðrum tegundum miðla. Ellefu prósent frétta fjalla um íþróttir kvenna en hlutfallið hækkar í 

fjórtán prósent þegar umfangsmestu fréttirnar eru skoðaðar einar og sér. Mikill meirihluti 

frétta af konum fjalla um Íslendinga en aðeins helmingur frétta af körlum. Þá er mun 

algengara að vitnað sé í karla í fréttum af körlum en konur í fréttum af konum. 

Fréttir af knattspyrnu, handbolta og körfubolta eru í brennidepli á íslenskum vefmiðlum og er 

knattspyrna í algjörum sérflokki. Í meirihluta frétta er enginn viðmælandi eða tilvitnun. Rúv.is 

flytur hlutfallslega flestar fréttir af íþróttum kvenna miðað við fjölda frétta. Umfang frétta af 

konum á Mbl.is og Vísir.is er þó mun meira. 
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Abstract 

The purpose of the study was to find out whether the bias in coverage, of male and female 

sports in Iceland‘s online media, is as great as research on coverage in newspapers and 

television has shown. Quantitative research was performed on the sports coverage of Mbl.is, 

Ruv.is and Visir.is in 2011. Coverage was firstly based on the number of news pieces, and 

secondly, news pieces were arranged in three groups according to their extent. The three 

websites were then in turn compared. 

The main results suggest that a similar bias in coverage exists online as in other types of 

media. Women are in focus in 11 percent of sports news but the rate is 14 percent when 

paricularly extensive news pieces are singled out. Icelandic women represent the great 

majority of news on female athletes, while Icelandic men split the coverage with foreign 

athletes. Men are much more frequently quoted on male sports than women on female sports. 

Football (soccer), handball and basketball receive by far the most coverage of sports, with 

football most dominant by far. In the majority of news pieces, there were no quotes or 

comments from athletes. Ruv.is has the highest "women to men news" ratio while Mbl.is and 

Visir.is cover women's sports in more depth. 
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Formáli 

Ritgerðin er fræðilegur þáttur lokaverkefnis til meistaragráðu í blaða- og fréttamennsku í 

Félags- og mannvísindadeild við Háskóla Íslands. Lokaverkefnið í heild sinni er 30 einingar 

og skiptist til jafns í 15 eininga fræðilegan hluta og 15 eininga verklegan hluta. Leiðbeinandi í 

fræðilega hlutanum er Kjartan Ólafsson. 

Verklegi hlutinn er heimildarmynd um sundkappann Jón Margeir Sverrisson sem vann til 

gullverðlauna á Ólympíumótinu í London sumarið 2012. Leiðbeinandi í verklega hlutanum er 

Rakel Þorbergsdóttir. 

Sérstakar þakkir fyrir sinn hlut við gerð þessarar ritgerðar hljóta leiðbeinandi minn, Kjartan 

Ólafsson og forsvarsmenn íþróttadeilda Mbl.is, Rúv.is og Vísir.is fyrir aðstoð við gagnaöflun. 



7 
 

 

Efnisyfirlit	  
1. Inngangur ............................................................................................................................. 10	  

2. Fræði..................................................................................................................................... 13	  

2.1 Hlutverk fjölmiðla .......................................................................................................... 13	  

2.2 Helstu kenningar ............................................................................................................ 13	  

2.3 Samband fjölmiðla og íþrótta ......................................................................................... 15	  

2.4 Íþróttafréttamennska á Netinu........................................................................................ 16	  

2.5 Hlutur kvenna í fjölmiðlum............................................................................................ 17	  

2.6 Konur sem íþróttafréttamenn ......................................................................................... 18	  

2.7 Íþróttaáhorf kvenna ........................................................................................................ 19	  

2.8 Innlendar rannsóknir ...................................................................................................... 21	  

2.9 Erlendar rannsóknir ........................................................................................................ 22	  

2.10 Rannsóknarspurningin.................................................................................................. 24	  

3. Framkvæmd.......................................................................................................................... 25	  

3.1 Rannsóknaraðferð........................................................................................................... 25	  

3.2 Úrtak............................................................................................................................... 25	  

3.3 Flokkun frétta ................................................................................................................. 27	  

3.4 Gagnaúrvinnsla............................................................................................................... 29	  

4. Rannsóknarniðurstöður ........................................................................................................ 30	  

4.1 Almennar niðurstöður .................................................................................................... 30	  

4.2 Niðurstöður með tilliti til kynjanna................................................................................ 41	  

4.3 Miðlarnir bornir saman................................................................................................... 53	  

5. Umræður............................................................................................................................... 64	  

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 68	  

 

 



8 
 

 

Töflur 
Tafla 1. Þeir dagar á árinu 2011 sem voru til skoðunar. .......................................................... 27	  

Tafla 2. Flokkun íþróttafrétta eftir umfangi. ............................................................................ 28	  

Tafla 3. Tegundir íþróttafrétta. ................................................................................................. 29	  

Tafla 4. Fjöldi frétta á hverjum miðli fyrir sig. ........................................................................ 30	  

Tafla 5. Fjöldi frétta í hverjum umfangsflokki......................................................................... 31	  

Tafla 6. Viðmælendur á íþróttavefmiðlum............................................................................... 31	  

Tafla 7. Skipting milli innlendrar og erlendrar íþróttaumfjöllunar. ......................................... 32	  

Tafla 8. Hlutfall umfjöllunar um íslenskt og erlent íþróttafólk................................................ 34	  

Tafla 9. Fjöldi íþróttafrétta eftir íþróttagreinum....................................................................... 36	  

Tafla 10. Umfjöllun um einstakar íþróttagreinar í umfangsflokkunum þremur. ..................... 36	  

Tafla 11. Fjöldi íþróttafrétta um íþróttagreinar utan boltaíþróttanna. ...................................... 38	  

Tafla 12. Skipting „annarra“ íþróttagreina eftir umfangsflokkum. .......................................... 38	  

Tafla 13. Fjöldi frétta í hverjum tegundarflokki. ..................................................................... 40	  

Tafla 14. Hlutfall íþróttafrétta um hvort kyn miðað við fjölda frétta....................................... 41	  

Tafla 15. Hlutfall íþróttafrétta hvors kyns miðað við fjölda frétta í hverjum umfangsflokki. . 42	  

Tafla 16. Hlutfall mynda í hverjum flokki eftir kyni. .............................................................. 42	  

Tafla 17. Hlutfall mynda í hverjum flokki miðað við innlendar fréttir.................................... 43	  

Tafla 18. Hlutfall mynda í hverjum flokki miðað við erlendar fréttir...................................... 43	  

Tafla 19. Fjöldi frétta þar sem vitnað er í innlenda sem erlenda karla og konur. .................... 44	  

Tafla 20. Fjöldi frétta hjá báðum kynjum þar sem karlar og konur eru til svars...................... 45	  

Tafla 21. Skipting frétta innan innlendra og erlendra frétta. .................................................... 47	  

Tafla 22. Fjöldi frétta um aðrar íþróttagreinar en boltaíþróttirnar hjá hvoru kyni. .................. 50	  

Tafla 23. Knattspyrnuumfjöllun innanlands og utan................................................................ 51	  

Tafla 24. Fjöldi frétta í hverjum tegundaflokki hjá hvoru kyni. .............................................. 52	  

Tafla 25. Fjöldi íþróttafrétta hvers miðils. ............................................................................... 54	  

Tafla 26. Viðmælendur á miðlunum þremur............................................................................ 55	  

Tafla 27. Tegundir íþróttafrétta á miðlunum þremur. .............................................................. 62	  
 

 

 

 



9 
 

 

Myndir 

Mynd 1. Sú tegund fjölmiðla sem fólk notaði „í gær“ í fréttaleit skv.  Pew Research Center. 11	  

Mynd 2. Innlendar íþróttafréttir sem hlutfall af öllum fréttum og eftir umfangsflokkum. ...... 33	  

Mynd 3. Hlutfall innlendrar umfjöllunar í stökum íþróttagreinum. ......................................... 34	  

Mynd 4. Fréttir af Íslendingum sem hlutfall af öllum fréttum og eftir umfangsflokkum ........ 35	  

Mynd 5. Hlutfall umfjöllunar um íslenskt íþróttafólk í einstökum íþróttagreinum. ................ 35	  

Mynd 6. Hlutfall innlendra knattspyrnufrétta miðað við allar fréttir og umfangsflokkana. .... 39	  

Mynd 7. Hlutfall frétta af ensku knattspyrnunni miðað við allar fréttir og umfangsflokkana. 40	  

Mynd 8. Kyn viðmælenda í íþróttafréttum............................................................................... 44	  

Mynd 9. Hlutfall innlendra frétta hjá hvoru kyni. .................................................................... 46	  

Mynd 10. Hlutfall innlendra frétta hjá hvoru kyni miðað við umfangsflokkana þrjá. ............. 46	  

Mynd 11. Umfjöllun um Íslendinga og útlendinga hjá hvoru kyni.......................................... 47	  

Mynd 12. Umfjöllun um Íslendinga og útlendinga hjá hvoru kyni í umfangsflokkunum. ...... 48	  

Mynd 13. Umfjöllun um karla og konur eftir íþróttagreinum.................................................. 49	  

Mynd 14. Umfjöllun um karla og konur eftir íþróttagreinum miðað við umfangsflokkinn 

Stórar fréttir. ............................................................................................................................ 49	  

Mynd 15. Umfjöllun um innlenda knattspyrnu hjá báðum kynjum miðað við umfangsflokkana.

.................................................................................................................................................. 51	  

Mynd 16. Fréttir í tengslum við leik og aðrar íþróttafréttir hjá hvoru kyni. ............................ 53	  

Mynd 17. Fréttir í hverjum umfangsflokki á hverjum miðli. ................................................... 54	  

Mynd 18. Viðmælendur innan hvers miðils............................................................................. 55	  

Mynd 19. Erlend og innlend íþróttaumfjöllun hjá hverjum miðli............................................ 56	  

Mynd 20. Umfjöllun um Íslendinga og útlendinga á hverjum miðli. ...................................... 57	  

Mynd 21. Umfjöllun um kynin á hverjum miðli. ..................................................................... 57	  

Mynd 22. Íþróttafréttir af konum og körlum hjá hverjum miðli miðað við umfangsflokkana.58	  

Mynd 23. Umfjöllun hvers miðils um hverja íþróttagrein. ...................................................... 59	  

Mynd 24. Umfjöllun miðlanna um hverja íþrótt miðað við umfangsflokkinn Litlar fréttir. ... 60	  

Mynd 25. Umfjöllun miðlanna um hverja íþrótt miðað við umfangsflokkinn Meðal fréttir. .. 60	  

Mynd 26. Umfjöllun miðlanna um hverja íþrótt miðað við umfangsflokkinn Stórar fréttir. .. 60	  

Mynd 27. Tegundir íþróttafrétta á miðlunum þremur. ............................................................. 62	  

Mynd 28. Hlutfall frétta í tengslum við leiki og aðrar fréttir á miðlunum þremur. ................. 63	  

 



10 
 

1. Inngangur 
Íþróttir koma við sögu í fréttum fjölmiðla hvort sem er í dagblöðum, útvarpi, sjónvarpi eða á 

Internetinu. Margir telja íþróttafréttir ekki skipta jafnmiklu máli og tíðindi úr atvinnulífinu eða 

stjórnmálum svo dæmi séu tekin. Þeir líta fyrst og fremst á íþróttafréttir sem afþreyingu, 

„dótakassa fréttamiðla“, og telja að áhrif þeirra séu lítil. Fólk þarf þó einungis að skella sér á 

merkilegan íþróttaviðburð til þess að komast í skilning um mikilvægi íþrótta í menningu 

okkar. Okkur dreymir um íþróttir og skilgreinum okkur út frá þeim (Poole, 2009). Því er ekki 

óeðlilegt að gerð sé sú krafa til íþróttafréttamanna að þeir sýni fagmennsku í starfi sínu líkt og 

aðrir fréttamenn. Afar stór hluti samfélagsins stundar íþróttir; 86 þúsund manns eða um 27% 

Íslendinga samkvæmt iðkendatölum Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2011). Fólk gerir þá kröfu til fjölmiðla að þörf þess sé svalað með 

umfjöllun um þær íþróttir og íþróttafólk sem það hefur áhuga á og að jafnvægis sé gætt (Una 

María Óskarsdóttir, 1996; Orr, 1986). 

Á tímum mikillar og síaukinnar jafnréttishugsunar Íslendinga þar sem kona situr bæði í stól 

biskups og forsætisráðherra vekur það athygli hve lítill hlutur kvenna er þegar kemur að 

íþróttafréttum hér á landi. Þegar þetta er skrifað er til dæmis engin kona í fullu starfi sem 

íþróttafréttamaður á Íslandi (Félagaskrá Samtaka íþróttafréttamanna, 2012) og er hlutfall 

kveníþróttafréttamanna einnig lágt utan landsteinanna (Rowe, 2007). Konur eru einnig í 

miklum minnihluta bæði í þjálfarastéttinni í boltaíþróttagreinunum þremur sem eru mest 

áberandi í íþróttafréttum og í forsvari hjá íþróttahreyfingunni. Af þjálfurunum 29 sem stýrðu 

meistaraflokki kvenna í efstu deild í fótbolta, handbolta og körfubolta haustið 2012 voru 27 

karlar en aðeins tvær konur. Karlar manna allar þjálfarastöður hjá meistaraflokki karla í efstu 

deildum í sömu íþróttagreinum. Ef litið er til stjórnarsetu í íþróttasamböndum viðkomandi 

íþróttagreina (KSÍ, HSÍ og KKÍ) eru samanlagt 6 konur en 22 karlar. Konur eru því í 

minnihluta víða í íþróttahreyfingunni hér á landi. 

Þá eru niðurstöður rannsókna undanfarinna ára hér á landi á einu máli um að konur fái mun 

minni umfjöllun hvort sem er í formi frétta, viðtala eða myndbirtinga á síðum dagblaðanna 

eða í sjónvarpi (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2007; Hilmar Thor Bjarnason og Jódís 

Bjarnadóttir, 2000; Kjartan Ólafsson (ritstjóri), 2006). 

Íþróttafréttamenn á prent- og ljósvakamiðlum hafa getað borið fyrir sig plássleysi þegar 

kemur að því að velja hvað rata eigi í fréttirnar og hvað ekki. Á netmiðlum er plássið 

ótakmarkað og því ætti fréttamat því sem næst alfarið að ráða því hvað kemst á íþróttasíður 
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vefmiðlanna. En það er ekki aðeins þetta ótakmarkaða rými sem gerir Internetið áhugavert í 

tilfelli fjölmiðla. Fólk sækir í auknum mæli í fréttir á vefmiðlum á kostnað fréttalesturs í 

dagblöðum eins og sjá má á Mynd 1 sem unnin er úr niðurstöðum bandarískrar rannsóknar 

(Pew Research Center, 2011). Á myndinni má sjá að árið 2004, þegar fyrst er spurt út í notkun 

Internetsins, sögðust 24% hafa notast við miðilinn til þess að afla sér frétta næsta dag á undan. 

Hlutfallið var komið upp í 34% árið 2010. Á sama tíma lækkaði hlutfall þeirra sem lásu 

dagblöð í fréttaöflun sinni úr 42% niður í 31%.  

 

Mynd 1. Sú tegund fjölmiðla sem fólk notaði „í gær“ í fréttaleit skv.  Pew Research Center.  

 

Hér á landi má rýna í fjölmiðlakannanir Capacent undanfarin ár og sjá að jafnmargir 

Íslendingar á aldrinum 12-80 ára eða um 61% svarenda lásu Fréttablaðið, mest lesna dagblað 

landsins, og heimsótti mbl.is, vinsælasta fréttavef landsins, á tímabilinu ágúst til október árið 

2010 (Capacent, 2010).  

Þetta þarf ekki að koma á óvart þegar maður veltir fyrir sér þeim mikla fjölda fólks hér á landi 

og í vesturlöndum sem situr fyrir framan tölvu bróðurpartinn úr degi sínum. Notkun 

Internetsins er sérstaklega áberandi hjá yngra fólki (Capacent, 2010) og má því leiða að því 

líkum að Netið verði enn vinsælla á kostnað dagblaðanna og annarra miðla næstu ár eftir því 

sem fjölgar í kynslóð tæknivæddra ungmenna. Á sama tíma fer eldra fólki, sem treystir fyrst 

og fremst á fréttir í dagblöðum og ljósvakamiðlum, fækkandi. 
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Að þessu sögðu hlýtur að vera áhugavert að skoða hvort hlutfallsskiping umfjöllunar um karla 

og konur í íþróttafréttum á íslenskum vefmiðlum sé í takt við þá misskiptingu sem raunin 

hefur verið í öðrum tegundum fjölmiðla. Slík rannsókn hefur enn ekki verið framkvæmd 

þegar þetta er ritað. Ætli umfjöllunin með tilliti til kynjanna sé jafnari vegna þess að önnur 

lögmál eru í gildi? Það er til umfjöllunar í ritgerð þessari. Skoðaðar voru íþróttafréttir á 

þremur íslenskum vefmiðlum á árinu 2011 til þess að svara spurningunni. 

Höfundur þessar ritgerðar hefur frá blautu barnsbeini verið forfallinn íþróttaáhugamaður. 

Hann stefnir á frama í íþróttafréttamennsku og hefur frá sumrinu 2011 verið í hlutastarfi á 

íþróttadeild 365 miðla samhliða námi sínu. 
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2. Fræði 

2.1 Hlutverk fjölmiðla 
Í bók sinni Ritlist Prentlist Nýmiðlar frá 2005 fjallar Þorbjörn Broddason um mikilvægi þess 

að fjölmiðlar segi satt og rétt frá en bendir á að sannleiksástin dugi fréttamanninum skammt 

þegar kemur að því um hvað skal fjallað í fréttum og hvað ekki. Augljóst sé að fréttamiðill 

geti aðeins fjallað um brot af því efni sem til boða stendur og því skipti mikilvægi atburðanna 

höfuðmáli. Fréttamatið sé hins vegar erfitt viðfangs vegna þess hve mat á mikilvægi sé 

afstætt. Þorbjörn telur réttmætt að velja til frásagnar þá atburði sem snerta almenning mest 

(Þorbjörn Broddason, 2005, bls. 33). Samkvæmt Þorbirni er hlutverk fjölmiðla vandasamt en 

ábyrgð þeirra er mikil í ljósi þeirra áhrifa sem fréttir úr þeirra smiðju geta haft á samfélag 

okkar. 

Fjölmiðlar skipta máli og hafa áhrif í samfélagi manna þó deilt sé um hversu mikil og 

hverslags áhrif þeirra eru. Prentmiðlarnir, sjónvarpið, útvarpið og nú síðast Internetið eru 

ólíkir miðlar sem fólk nýtir sér til þess að fylgjast með gangi mála í samfélaginu. Fólk treystir 

á að fréttaflutningur fréttamiðlanna sé faglegur, hlutlaus og upplýsandi. Um leið er gerð krafa 

um að fréttirnar berist eins fljótt og auðið er. Þetta á ekki síst við um fréttir á vefmiðlum þar 

sem önnur lögmál gilda en á hinum miðlunum. Vefurinn er ekki háður tímasetningu 

prentunar, sjónvarps- eða útvarpsfrétta. Þar þarf ekki að velja eða hafna sökum plássleysis í 

sama mæli og á prent- og ljósvakamiðlum. Auk þess er kapphlaup við prentsmiðjuna ekki 

fyrir hendi þó svo að blaðamenn á vefmiðlum finni fyrir stöðugum þrýstingi á að halda 

miðlinum reglulega uppfærðum og ferskum. Veffréttamaðurinn er því að sumu leyti 

óbundnari af öðru en því sem hann sjálfur eða hún sjálf telur að eigi erindi til lesenda. Í tilfelli 

íslensku miðlanna sem hér eru til umfjöllunar koma fréttamenn þó einnig að dagblaðaútgáfu 

og því ekki aðeins veffréttamenn.  

2.2 Helstu kenningar 
Fjölmargar kenningar eru fyrir hendi um áhrif fjölmiðla á almenning. Í tímans rás hefur því 

verið haldið fram af fræðimönnum að bein áhrif fjölmiðlanna væru því sem næst algjör en 

einnig lítil sem engin. Í upphafi 20. aldarinnar var kenningin um að fjölmiðlar því sem næst 

sprautuðu skilaboðum sínum í æðar almennings lífsseig. Þannig hefðu þeir bein áhrif á 

skoðanir og hegðun. Sú kenning byggði ekki á vísindalegum grunni heldur var frekar um að 
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ræða uppgötvun á þeim möguleikum sem fjölmiðlarnir buðu upp á til að ná til almennings og 

þeim miklu vinsældum sem miðlanir nutu (McQuail, 2009).  Í kjölfar seinni 

heimsstyrjaldarinnar urðu rannsóknir á áhrifum fjölmiðla mun fágaðri og nákvæmari. Því 

fylgdi það vandamál að erfitt var að tiltaka nákvæmlega eða mæla þessi meintu áhrif fjölmiðla 

á almenning. Vandamálið var ekki að áhrif fjölmiðla væru engin heldur var erfitt að sýna fram 

á bein tengsl. Ljóst þótti að almenningur gat tekið við upplýsingum frá fjölmiðlum án þess að 

mótast af þeim. Sömuleiðis var ljóst að þótt fjölmiðlar gætu haft áhrif á skoðun almennings 

þýddi það ekki að almenningur hegðaði sér öðruvísi (McQuail, 2009). 

Þessum óbeinu áhrifum fjölmiðlanna má lýsa með tveimur kenningum sem njóta almennra 

vinsælda meðal fræðimanna enn þann dag í dag. Fyrri kenningin vísar til þess að jafnvel þótt 

fjölmiðlarnir stjórni ekki skoðunum okkar á tilverunni þá leiði þeir okkur til að skoða hana á 

tilteknum forsendum og er talað um innrömmunaráhrif (Páll Hreinsson, Sigríður 

Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson (ritstj.), 2010). Heitið vísar til þess að neytandinn 

skoðar fréttir innan ákveðins ramma sem fjölmiðlarnir skapa. 

Síðari kenningin á rætur sínar að rekja til áttunda áratugar síðustu aldar. Þá tókst þeim 

Maxwell McCombs og Donald Shaw (1972) loks að lýsa fyrirbæri nokkru sem löngu var búið 

að taka eftir í tengslum við kosningabaráttur. Um er að ræða svokölluð dagskráráhrif 

fjölmiðla og verður þeim gerð nánari skil hér. 

2.2.1 Dagskráráhrif fjölmiðla 

Grunnhugmyndin um dagskráráhrif (stundum nefnt dagskrárvald) fjölmiðla er sú að 

fjölmiðlar hafi ekki áhrif á hvað við hugsum heldur hvað við hugsum um. Kenningin gerir ráð 

fyrir að fréttamiðlarnir gefi á hverjum tíma til kynna hvaða málefni séu mikilvægust sem 

endurspeglist í því sem almenningur telur vera heitustu málefnin (McQuail, 2009, bls. 512-

513). Fjölmiðlarnir gefa þetta til kynna með fréttavali sínu; hvað er til umfjöllunar og í hvaða 

röð fréttirnar eru fluttar. Þá hefur ekki síður áhrif hvað fær litla eða enga umfjöllun sem 

almenningur, samkvæmt kenningunni um dagskráráhrif, gæti metið sem svo að séu ekki 

mikilvæg málefni. Fjölmiðlarnir ákveða hverju sinni hvað borið sé á borð neytenda og stýra 

með því hugmyndum þeirra um hvað sé mikilvægt og hvað ekki. Þeir neytendur sem fylgjast 

með sömu fjölmiðlum deila því skoðun á hver séu mikilvægustu málefnin þótt þeir geti haft 

ólíkar skoðanir um viðkomandi mál. 

Fréttaumfjöllun vestanhafs í kringum O. J. Simpson réttarhöldin árið 1995 og framhjáhald 

forseta Bandaríkjanna, Bill Clinton, eru lýsandi dæmi um dagskráráhrif. Fjölmiðlar vöktuðu 
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bæði málin dag og nótt. Heilsíðufréttir í prentmiðlum, margar hverjar í lit sem var alls ekki 

reglan í þá daga, og fyrstu fréttir í sjónvarpsfréttatímum töldu almenningi trú um að mikilvæg 

mál væri um að ræða. Sumir töldu Simpson saklausan en aðrir sekan. Að sama leyti töldu 

sumir að setja ætti Clinton úr embætti forseta Bandaríkjanna en aðrir voru ekki sama sinnis. 

Að þessu leyti tókst fjölmiðlunum ekki að hafa áhrif á skoðun fólks á einn veg fremur en 

annan. Hins vegar töldu flestallir Bandaríkjamenn að um mikilvæg mál væri að ræða í lengri 

tíma (Lane, 2001). 

Ef kenningin um dagskráráhrif fjölmiðla er sett í samhengi við íþróttaumfjöllun má segja sem 

svo að því meira sem fjallað er um karla umfram konur því mikilvægari eða merkilegri telja 

neytendur að karlaíþróttir séu en kvennaíþróttir. Fjölmiðlarnir geta því haft mikil áhrif á hvað 

almenningur telur fréttnæmt í íþróttunum. En það eru ekki aðeins fjölmiðlarnir sem hafa áhrif 

á íþróttirnar eins og fjallað er um í næsta kafla.  

2.3 Samband fjölmiðla og íþrótta 

Mannfólkið stundaði íþróttir löngu áður en fjölmiðlar fóru að sýna þeim áhuga. Sem 

tómstundaiðja skiptir umfjöllun fjölmiðlanna engu máli. Iðkendurnir vita allt sem þeir þurfa 

að vita og enginn tilgangur að auglýsa viðburð, sýna frá honum eða draga ályktanir að 

viðburði loknum. Það er ekki fyrr en íþróttir verða hluti af afþreyingariðnaðinum sem 

fjölmiðlarnir skipta íþróttirnar máli (Coakley, 2007).  

Íþróttir eru ólíkar annarri afþreyingu að því leyti að um blöndu af skemmtiefni og fréttaefni er 

að ræða. Sem dæmi er í mesta lagi skrifuð gagnrýni að leiksýningu lokinni. Þegar 

íþróttaviðburði lýkur vill áhugafólk meira. Tölfræði leiksins, frammistaða leikmanna og liða, 

mikilvægi úrslita miðað við stöðu í deildum, alvarleiki meiðsla og svo mætti lengi telja. 

Fjölmiðlarnir sinna þessu áhugafólki og leggja grunninn að umræðu sem ýtir undir frekari 

áhuga. Úrslit leikja og túlkun á viðburðum verða að fréttaefni sem íþróttaáhugafólk drekkur í 

sig hvort sem það varð vitni að atburðinum eða ekki. Íþróttafélögin (sem í sumum tilfellum 

væri réttara að kalla fyrirtæki í dag) geta hagnast verulega á þessum áhuga t.d. með miðasölu, 

veitingasölu og sölu íþróttavarnings (Coakley, 2007). 

Það eru ekki aðeins íþróttirnar sem hagnast á fjölmiðlunum heldur njóta fjölmiðlar ekki síður 

góðs af íþróttum. Sem dæmi má nefna að nítján af tuttugu og fimm áhorfsmestu 

sjónvarpsútsendingum í sögu Bandaríkjanna hafa verið úrslitaleikirnir í ameríska fótboltanum 

(e. Superbowl). Þá má segja að bæði ESPN og FOX fjölmiðlasamsteypurnar í Bandaríkjunum 

hafi fyrst orðið að stórum fjölmiðlaveldum eftir að hafa fjárfest í sjónvarpsrétti að 
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atvinnumannadeild ameríska fótboltans. Þá fjalla bandarísk dagblöð meira um íþróttir en 

nokkurn annan málaflokk enda hafa blöðin miklar tekjur af auglýsendum sem vilja ná til þess 

markhóps sem sekkur sér í íþróttafréttirnar (Coakley, 2007).  

Í þessu samhengi þarf ekki að líta lengra en til Íslands þar sem 365 miðlar (áður Norðurljós og 

þar áður Stöð 2) hafa gert sér far um að tryggja sér sjónvarpsrétt á vinsælu íþróttaefni 

undanfarna tvo áratugi. Töluverð samkeppni hefur verið í þeim efnum t.d. í tilfelli ensku 

úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu þar sem keppst hefur verið um sýningaréttinn (Skjár einn og 

Sýn gerðu tilboð í sýningar enska boltans, 2006).  

Segja má að fjölmiðlarnir og íþróttir njóti mikilla hagsmuna af sterku sambandi sínu. Miklir 

fjármunir eru í húfi. Nefna má að íþróttaiðnaðurinn í Bandaríkjunum hefur verið metinn 

tvisvar sinnum stærri en bílaiðnaðurinn og sjö sinnum stærri en kvikmyndaiðnaðurinn þar í 

landi (Schultz-Jorgensen, 2005).  

2.4 Íþróttafréttamennska á Netinu 

Internetið hefur haft töluverð áhrif á samband íþrótta og fjölmiðla og ekki síður á 

starfsumhverfi þeirra sem flytja íþróttafréttir. Malcolm Moran, prófessor við 

íþróttafréttamennskudeild Ríkisháskólans í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum, telur miklar 

breytingar hafa orðið á faginu árið 2003. Þá hafi þjálfari háskólaliðs í fótbolta verið rekinn 

eftir að í ljós kom að hann hafði heimsótt nektarbúllu. Fréttir af þjálfaranum áttu upptök sín á 

stuðningsmannasíðu helsta erkifjanda liðsins en vefsíðan hreinlega logaði af fréttum af 

þjálfaranum. Úr varð stórfrétt sem teygði anga sína um öll Bandaríkin og lauk með 

brottvikningu þjálfarans. „Síðan hafa íþróttafréttmenn þurft að velta fyrir sér öllum 

slúðurfréttum á stuðningsmannasíðum háskólaliða því ef þeir missa af stórfrétt gæti starf 

þeirra verið í húfi. Þetta tilfelli breytti starfi íþróttafréttamannsins til hins verra,“ segir Moran 

(Poole, 2009). 

Með tilkomu Internetsins getur hver sem er nálgast úrslit, tölfræði og skorinorða umfjöllun 

augnablikum eftir að viðburðum lýkur. Áður hafði útvarpið og síðar sjónvarpið, með 

möguleika sínum á umfjöllun í rauntíma, breytt hlutverki íþróttablaðamannsins heilmikið. 

Síaukinn þorsti íþróttaáhugamanna í fréttir „á stundinni“ gerir það hins vegar að verkum að 

íþróttafréttamönnum á vefmiðlum er gert að sinna þeirri þörf á kostnað ítarlegrar umfjöllunar 

(Poole, 2009). Að þessu leyti virðist krafan um hraða á netmiðlunum og þar með magn frétta 

vera á kostnað gæða. 
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2.5 Hlutur kvenna í fjölmiðlum 

Það er vel þekkt að hlutur kvenna í fjölmiðlum er minni en karla. Í framkvæmdaáætlun 

Sameinuðu þjóðanna um málefni kvenna, sem samþykkt var á ráðstefnu í Peking árið 1995, er 

fjallað sérstaklega um tengsl fjölmiðla og kvenna. Þar er komið inn á þýðingu þess að 

jafnvægis sé gætt í umfjöllun um kynin (The United Nations Department of Public 

Information, 1995). Í framhaldi af ráðstefnunni hófu samtökin Global Media Monitoring 

Project (GMMP) fjölmiðlavakt sem síðan hefur verið framkvæmd á fimm ára fresti. Vaktin 

fer þannig fram að fréttaflutningur í dagblöðum, útvarpi og sjónvarpi í öllum 

þátttökulöndunum er skoðaður yfir heilan dag. Í síðustu vakt sem fór fram árið 2010 tóku 108 

lönd þátt og benda niðurstöðurnar til þess að hlutur kvenna eykst jafnt og þétt í fjölmiðlum 

þótt ójafnvægið sé enn töluvert. Hlutfall frétta í prentmiðlum, útvarpi og sjónvarpi sem fjalla 

um konur var í þessari síðustu athugun orðið 24% sem er skör hærra en 17% árið 1995 þegar 

fyrsta rannsóknin fór fram (Gallagher, 2010). 

Ísland tók í fyrsta sinn þátt í GMMP verkefninu árið 2010. Hlutfall frétta af konum var örlítið 

hærra en heilt yfir löndin 108 en lægra í samanburði við hin Norðurlöndin. Fjallað var um eða 

rætt við konur í 28% frétta en rannsóknin náði aðeins til 13-14 frétta á fremstu síðum 

dagblaðanna og því ekki til íþróttafrétta. Í íslenska hlutanum var þó hlutur kvenna á 

íþróttasíðum Fréttablaðsins og Morgunblaðsins skoðaður til viðbótar en var ekki hluti af 

gagnasöfnun GMMP. Þar kemur meðal annars fram að af 29 misítarlegum íþróttafréttum 

Morgunblaðsins var fjallað um konur á einn eða annan hátt í fimm þeirra (27%). Í 

Fréttablaðinu fjallaði ein af fimm fréttum um konur. Þá er nefnt að í umfjöllun um íslenska 

kvennalandsliðið var aðeins einn viðmælandi sem var einnig sá eini sem var nafngreindur. 

Það var þjálfarinn sem var karlkyns (Eygló Árnadóttir, Valgerður Anna Jóhannsdóttir og 

Þorgerður Einarsdóttir., 2010).  

Hafa verður í huga að sú hefð hefur skapast um allan heim að ræða við þjálfara keppnisliða að 

loknum kappleikjum og má nefna blaðamannafundi að loknum landsleikjum og í stærri 

deildum Evrópu sem dæmi. Stóra vandamálið er því hve fáar konur standa vaktina í 

þjálfarastéttinni hérlendis eins og komið var inn á í inngangi þessarar ritgerðar.  

Margrét Valdimarsdóttir komst einnig að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni árið 2005 að 

konur birtast mun sjaldnar á skjánum í fréttatímum og fréttatengdum þáttum á Rúv og Stöð 2. 

Af 999 einstaklingum sem birtust á skjánum voru 76% karlar en 24% konur (Margrét 

Valdimarsdóttir, 2005). 
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Niðurstöður Auðar Magndísar Leiknisdóttur í rannsókn þar sem hlutur kvenna og karla í 

sjónvarpsauglýsingum var til skoðunar var í takt við niðurstöður Margrétar. Af þeim 3393 

einstaklingum sem birtust í íslenskum sjónvarpsauglýsingum voru 70% karlar en 30% konur 

(Auður Magndís Leiknisdóttir, 2005). 

Það virðist því vera sama hvort fréttir í dagblöðum, ljósvakamiðlum eða framkoma í 

auglýsingum eru til skoðunar. Karlar eru í meirihluta en konur í minnihluta. 

2.6 Konur sem íþróttafréttamenn    
Ef frá er talin Hjördís Árnadóttir sem starfaði sem íþróttafréttamaður á Ríkisútvarpinu um 

árabil hafa konur lítið komið við sögu í stéttinni. Þegar þetta er skrifað er engin kona í 

Samtökum íþróttafréttamanna sem telur 22 félaga (Félagaskrá Samtaka íþróttafréttamanna, 

2012). Í rannsókn sem náði til íþróttaumfjöllunar í prentmiðlum og sjónvarpi í fimm 

Evrópulöndum á árunum 2004-2005 kom fram að í þeim tilfellum þar sem vitað var um kyn 

fréttamannsins voru konur í aðahlutverki í aðeins 9% tilfella. Þegar staða mála á Íslandi var 

skoðuð ein og sér kom í ljós að konur komu aðeins tvisvar við sögu eða í minna en 1% 

tilfella. Í bæði skiptin var um fréttaþuli að ræða sem lásu kynningu á frétt í sjónvarpi (Kjartan 

Ólafsson (ritstjóri), 2006).  

Hvers vegna konur sækja minna í starfið eða endast skemur hefur, að því er undirritaður best 

veit, ekki verið rannsakað hér á landi. Það hefur þó verið gert utan landsteinanna, meðal 

annars í Bandaríkjunum. 

Fræðimenn við Ríkisháskólann í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum framkvæmdu árið 2007 

könnun meðal fjölmiðlafólks af báðum kynjum sem fjallaði um bandarískar háskólaíþróttir. 

Vert er að taka fram að gríðarlegur áhugi er á háskólaíþróttum vestanhafs og umfjöllun í 

samræmi við það. Konur voru 26% svarenda en rannsakendur telja hlutfall kvenna í stéttinni 

töluvert lægra þar sem harðar var gengið eftir því að konur svöruðu könnuninni en karlar. Í 

ljós kom að konur fjalla í meira mæli um íþróttir sem eru minna í sviðsljósinu, jafnvel þegar 

þær eru hátt settar innan síns miðils, en karlar. Konur eru yfir heildina ánægðar í starfi. Þær 

glíma þó við nokkur vandamál sem rannsakendur telja meðal ástæðna þess hve fáar konur eru 

í stéttinni. Framlag kvenna er oft ekki metið til jafns við framlag karla, konurnar skortir á 

tíðum trúverðugleika frá samstarfsmönnum og íþróttamönnum/-þjálfurum auk þess sem 

konum líst oft ekki á blikuna þegar kemur að því að gæta jafnvægis varðandi starf sitt og 

fjölskylduhlutverk sitt. Þá reynist konum erfitt að skapa sér tengsl í fjölmiðlaheiminum. Þegar 
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laun kynjanna voru skoðuð kom í ljós að ekki var marktækur munur á þeim (Hardin & 

Whiteside, 2008). 

Ein möguleg ástæða þess að svo fáar konur sækja í stétt íþróttafréttamanna gæti verið minni 

áhugi þeirra á íþróttum. Um það er fjallað í næsta kafla. 

2.7 Íþróttaáhorf kvenna 
Samkvæmt iðkendatölum ÍSÍ frá árinu 2010 eru karlar um 60% íþróttaiðkenda hér á landi en 

konur um 40% iðkenda (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2011). Það er þó ekki hægt að 

setja jafnaðarmerki á milli þeirra sem iðka íþróttir og þeirra sem fylgjast með íþróttum í 

fjölmiðlum. Þrátt fyrir að áhorf kvenna á íþróttir fari vaxandi horfa konur, líkt og karlar, mun 

meira á íþróttir karla enda lítið framboð á kvennaíþróttum á sjónvarpsskjánum.  

Raymond Boyle og Richard Haynes fjalla um uppgang kvennaíþrótta í bandarísku sjónvarpi 

undir lok síðustu aldar í bók sinni Power Play (Boyle & Haynes, 2000). Þeir segja að um það 

leyti hafi fjölmiðlasamsteypurnar áttað sig á því að konur væru ósnertur markhópur þegar 

kæmi að íþróttaefni í sjónavarpi. Þá var kvennadeild NBA-körfuboltans komið á koppinn og 

hefur notið töluverðra vinsælda þó svo að áhorfstölur séu langt í frá sambærilegar við 

karlakörfuboltann. Sömuleiðis var atvinnumannadeild í knattspyrnu stofnuð um sama leyti. 

Þrátt fyrir miklar og stöðugar vinsældir kvennaknattspyrnu á háskólastigi vestanhafs hefur 

gengið erfiðlega að festa atvinnumannaboltann í sessi. Nú síðast var keppnistímabilið 2012 

blásið af vegna fjárhagsvandræða sem þýddi að margar af bestu knattspyrnukonum heimsins 

voru allt í einu án félags. Ótrúleg staðreynd en Bandaríkjamenn hafa verið í fararbroddi í 

kvennaknattspyrnu um árabil og kaldhæðnislegt að landslið þjóðarinnar tryggði sæti sitt á 

Ólympíuleikunum daginn áður en deildinni var slegið á frest (Clark, 2012).  

Pam Creedon (1994) lýsir stöðu mála ágætlega þegar hann segir:  

Í íþróttum er mögulegur fjárhagslegur ávinningur íþróttafólks, félaganna og 

sjónvarpsstöðvanna oftar en ekki undirliggjandi þegar kemur að því að meta „mikilvægi 

íþróttaviðburða“ og áhuga almennings á honum. Því meiri hagnaði sem íþróttin og 

íþróttaviðburðir geta skilað því meiri líkur eru á ítarlegri umfjöllun fjölmiðlanna.  

Milljónir drengja í Bandaríkjunum iðka íþróttir og stærstur hluti þeirra fylgist grannt með 

gangi mála í karlaíþróttum úr stúkunni eða sófanum. Þrátt fyrir að íþróttaiðkun stúlkna hafi 

aukist gríðarlega undanfarna þrjá áratugi hefur hugmyndin að stelpur sem íþróttaiðkendur 

yrðu að konum sem áhorfendum ekki orðið að veruleika. Í bandarískri rannsókn frá 2011 var 
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reynt að útskýra hvers vegna með rýnihópum kvenna sem annaðhvort höfðu iðkað íþróttir eða 

töldu sig vera íþróttaáhugakonur. Í ljós kom að í þeim tilfellum sem konurnar horfðu á íþróttir 

í sjónvarpi var það frekar af tilviljun vegna þess að þær höfðu lausa stund frekar en að þær 

tækju frá tíma til að fylgjast með ákveðnum viðburði. Flestar báru fyrir sig annir við 

heimilisstörf sem leyfðu einfaldlega ekki mikinn tíma fyrir framan sjónvarpið. Ef þær á annað 

borð dvöldu í lengri tíma í sófanum og horfðu á íþróttir var það frekar í þeim tilgangi að eiga 

stund með eiginmanni sínum og styrkja fjölskylduböndin. Þá sýndu konurnar lítinn áhuga á að 

fylgjast með kvennaíþróttum. Í þeirra augum voru karlaíþróttirnar meira spennandi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna vel hversu yfirgripsmikið vandamálið er þegar það teygir 

sig niður í verkaskiptingu á heimilinu (Hardin & Whiteside, 2011).  

Annað dæmi um misheppnaða tilraun til þess að ná til kvenna er íþróttablaðið Sports 

Illustrated Women sem lifði aðeins í tvö og hálft ár. Blaðið var í raun hliðarútgáfa af Sports 

Illustrated og konur voru markhópurinn. Markaðsfólk benti á að ungum konum, sem tóku þátt 

í íþróttum í menntaskóla (e. high school), hafði fjölgað úr hlutfallinu 1 af 27 árið 1971 í 1 af 

2,5 árið 1998. Ellefu milljónir kvenna á aldrinum 18-34 ára stunduðu íþróttir tvisvar eða oftar 

í viku og þarna væri mögulega stór lesendahópur. Svo reyndist ekki vera og gekk illa að fá 

auglýsendur um borð sem varð til þess að útgáfu blaðsins, sem þótti hið glæsilegasta og talinn 

var markaður fyrir, var hætt (Media Life Magazine, 2002). 

Erfitt er að segja til um íþróttaáhuga kvenna hér á landi. Knattspyrnusíðan fotbolti.net, ellefta 

vinsælasta vefsíða landsins ef miðað er við notendafjölda (Samræmd vefmæling, 2012), gerði 

þó könnun meðal lesenda sinna í nóvember árið 2011. Rúmlega 38 þúsund manns tóku þátt í 

könnuninni sem leiddi í ljós að 89% lesenda síðunnar voru karlkyns en 11% kvenkyns1. 

Tölurnar gefa ágætis hugmynd um kynhlutfall lesenda á íþróttafréttum á vefmiðlum en hafa 

verður í huga að knattspyrna er í sérflokki þegar kemur að íþróttaumfjöllun hér á landi eins og 

kemur glögglega fram í niðurstöðukafla þessarar ritgerðar. 

Þá gerði Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands könnun fyrir Morgunblaðið árið 1996 þar sem 

í ljós kom að 29% kvenlesenda blaðsins lásu íþróttasíður blaðsins á þriðjudögum en 47% 

karllesenda blaðsins (Una María Óskarsdóttir, 1996). 

                                                
1 Skv. tölvupósti frá Hafliða Breiðfjörð, framkvæmdastjóra fotbolti.net, í apríl 2012. 
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2.8 Innlendar rannsóknir 

Til að setja niðurstöður rannsóknarinnar í samhengi er gott að skoða niðurstöður eldri 

rannsókna. Íþróttaumfjöllun í ljósvaka- og prentmiðlum hér á landi undanfarna tvo áratugi 

hefur verið umfjöllunarefni nokkurra rannsókna. Bæði hefur hlutur kynjanna verið til 

skoðunar en einnig misjöfn umfjöllun milli íþróttagreina. 

2.8.1 Íþróttaumfjöllun í dagblöðum 1999-2000 

Í könnun Jódísar Bjarnadóttur og Hilmars Thors Bjarnasonar frá 2000 var skoðað hvernig 

kynin birtust í íþróttaumfjöllun þriggja mest lesnu dagblaðanna hér á landi (Hilmar Thor 

Bjarnason og Jódís Bjarnadóttir, 2000). Áttundi hver dagur frá 1. maí 1999 til 30. apríl árið 

2000 var tekinn til skoðunar. Aðeins tæp 7% íþróttafrétta fjölluðu um íþróttir kvenna en tæp 

85% um íþróttir karla. Aðrar fréttir fjölluðu um íþróttir almennt. 

Hlutfallið var einnig skoðað fyrir innlendar íþróttafréttir annars vegar og erlendar hins vegar. 

Um 9% innlendra íþróttafrétta fjölluðu um íþróttir kvenna og 79% um íþróttir karla. 

Misvægið var meira í erlendum íþróttafréttum þar sem hlutur kvenna var tæp 3% á móti 

rúmum 96 prósentahlut karla. 

Kvenviðmælendur voru 54 á móti 625 karlviðmælendum eða um 8%. Í fjórum íþróttagreinum 

var umfjöllun um konur meiri en karla. Það var tilfellið í frjálsum íþróttum. Í hinum 

íþróttagreinunum þremur, karate, tennis og skautaíþróttum voru fréttir svo fáar að 

niðurstöðunni verður að taka með fyrirvara. 

2.8.2 Íþróttaumfjöllun í dagblöðum og sjónvarpi árið 1999-2000 

Fjölmiðlafræðinemar við Háskóla Íslands framkvæmdu að beiðni Menntamálaráðuneytisins 

og Jafnréttisstofu innihaldsgreiningar að erlendri forskrift árið 1999 og 2000.  Hlutur kvenna í 

sjónvarpi og dagblöðum var skoðaður og voru íþróttafréttir þar á meðal.  

Í dagblaðshluta rannsóknarinnar árið 1999 voru allar fréttir í þremur mest lesnu dagblöðum 

landsins flokkaðar yfir vikutímabil í janúar. Þegar íþróttafréttir voru skoðaðar sérstaklega var 

rætt í tæplega 11% tilfella við konur. Hlutfallið var það sama þegar umfjöllun um 

kvennaíþróttir var annars vegar. Í tæpum 11% tilvika var fjallað um íþróttir kvenna en í 

rúmum 6% tilvika um bæði kynin. Tæplega 74% fréttanna snerust um íþróttir karla. 

Í rannsókninni árið 2000 kom fram að 13% þess íþróttafólks sem rætt var við í 

sjónvarpsfréttum væru konur (Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001). 
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2.8.3 Íþróttafréttir í dagblöðum árið 2006 

Anna Guðrún Steindórsdóttir skoðaði íþróttafréttir í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu árið 

2006 í BS-ritgerð sinni við Kennaraháskóla Íslands (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2007). 

Öllum dagblöðum ársins var flett og magn íþróttafrétta mælt í dálksentimetrum. Fréttirnar 

voru meðal annars flokkaðar eftir kynjum. Í ljós kom að hlutfall umfjöllunar um íþróttir 

kvenna var tæplega 10% en hlutfall umfjöllunar um karla rúm 87%. Aðeins í skíðaíþróttum, 

sundi, fimleikum og blaki var umfjöllun um konur meiri en karla. Fréttir af þeim 

íþróttagreinum voru þó aðeins rúm 2% af heildarumfjölluninni. 

2.8.4 Eldri rannsóknir 

Ýmsar eldri rannsóknir hafa verið gerðar á skiptum hlut kvenna í íþróttaumfjöllun hérlendis. Í 

Morgunblaðinu árið 1999 (Sigríður Dögg Auðunsdóttir, 1999) er vitnað í eldri rannsóknir sem 

komust að svipaðri niðurstöðu. Hlutdeild kvenna í íslenskum íþróttafréttum hérlendis er 

samkvæmt rannsóknunum á bilinu 7-13%. Í greininni er rætt við þáverandi íþróttastjóra 

Morgunblaðsins og spurt hvers vegna svo lítið sé fjallað um konur í boltaíþróttum. Hann segir 

það meðal annars mega rekja til þess að Íslendingar hafi ekki átt margar afrekskonur í þeim 

íþróttagreinum. Á því hefur orðið breyting síðan enda kvennalandslið Íslands í handbolta 

komist í lokakeppni þriggja stórmóta í röð. Þá var íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu 

fyrsta A-landslið þjóðarinnar til að tryggja sér sæti í lokakeppni stórmóts á Evrópumótinu 

haustið 2009 og verður aftur meðal keppenda í lokakeppninni sumarið 2013. 

2.9 Erlendar rannsóknir 

Hér verða niðurstöður þriggja áhugaverðra erlendra rannsókna um hlut kvenna í 

íþróttaumfjöllun skoðaðar. Ein þeirra hafði sterka tengingu við Ísland en hinar tvær lýsa 

ágætlega stöðu mála á Norðurlöndunum og í Evrópu. 

2.9.1 Íþróttaumfjöllun á prenti og í sjónvarpi 2004-2005 

Evrópusambandið styrkti viðamikla rannsókn á íþróttaumfjöllun í fimm löndum árið 2004 og 

2005. Austurríki, Ítalía, Litháen og Noregur tóku þátt auk Íslands en greindar voru 

íþróttafréttir í dagblöðum og í sjónvarpi (Kjartan Ólafsson (ritstjóri), 2006). Greiningin náði 

til nokkurra daga á meðan á Ólympíuleikunum í Aþenu stóð sumarið 2004 og nokkurra 

„venjulegra“ daga á fyrri hluta ársins 2005 sem valdir voru því sem næst af handahófi. Í takt 

við íbúafjölda voru fæstar íþróttafréttir úr Íslandshlutanum en fréttafjöldi frá öllum löndum 

var veginn svo að niðurstöður eins lands hefðu ekki meiri áhrif á heildarniðurstöðuna en 

annars lands. 
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Í ljós kom að í 13% íþróttafrétta var fjallað um konur en 78% íþróttafrétta fjölluðu um 

karlmenn. Aðrar íþróttafréttir voru almenns eðlis eða fjölluðu um bæði kynin. Einnig var 

skoðað hversu oft rætt var við eða vitnað í viðmælendur. Í 5% tilfella var vitnað í konur en í 

65% tilfella í karla. Vitnað var í bæði kynin í 13% tilfella en í 17% frétta var ekki vitnað í 

neinn. Þá kemur fram að í mörgum tilfellum var vitnað í karlmenn um frammistöðu 

kveníþróttamanna, 44% tilfella, en hlutverkunum var mun sjaldnar snúið við eða í 6% tilfella. 

Fyrra tímabilið sem flokkunin náði til var meðan á Ólympíuleikunum í Aþenu stóð. 

Umfjöllun um konur reyndist umtalsvert meiri á því tímabili en á „venjulegum“ dögum sem 

voru greindir á síðara tímabili flokkunarinnar. Í skýrslunni er minnst á að jafnréttisstefna 

Ólympíunefndarinnar hafi ugglaust eitthvað um það að segja. Þá beina fjölmiðlar spjótum 

sínum fremur að frjálsum íþróttum en t.d. knattspyrnu á ólympíutímabilinu en kynjadreifingin 

er jafnari í íþróttagreinum á borð við frjálsar íþróttir en í boltaíþróttunum. Því hefur 

ólympíutímabilið mikið að segja um heildarniðustöðuna en um þriðjungur fréttanna var frá 

því tímabili. Reikna má með því að hlutur kvenna hefði verið enn minni ef dögunum hefði 

verið dreift yfir allt árið og áhrif þessa einstaka viðburðar verið minni. Sú varð allavega 

raunin þegar umfjöllun hér á landi var skoðuð sérstaklega. 

Þegar Íslandshluti greiningarinnar er skoðaður einn og sér kemur í ljós að hlutur kvenna er 

örlítið meiri í umfjöllun hér á landi. Um 18% íþróttafrétta fjalla um konur en 69% íþróttafrétta 

um karla. Aðrar íþróttafréttir fjalla um bæði kyn. Þegar fréttir innan ólympíutímabilsins og 

utan eru skoðaðar sér koma áhrif leikanna berlega í ljós. Um 23% frétta innan 

ólympíutímabilsins fjalla um konur en aðeins 12% frétta utan tímabilsins. 

Afar sjaldgæft er að leitað sé til kvenna sem álitsgjafa í íþróttafréttum hérlendis. Í aðeins 2% 

frétta er aðeins rætt við konur en í 47% tilfella er rætt við eða vitnað í karla. Þá er nokkuð 

algengt að karlar séu álitsgjafar í fréttum um konur en hið andstæða er afar sjaldgæft. 

2.9.2 Íþróttaumfjöllun í dagblöðum á Norðurlöndunum 

Mandag Morgen í Danmörku gerði úttekt á íþróttaumfjöllun í níu dagblöðum í Danmörku, 

Svíþjóð og Noregi árið 2002 (Schultz-Jorgensen, 2002). Þar kemur fram að ef ekki væri fyrir 

norskar skíðakonur og handboltakonur í löndunum þremur væru konur í raun ósýnilegar á 

íþróttasíðunum. Aðeins 8% íþróttafréttanna voru með konur í brennidepli Þá kemur einnig 

fram að í öllum löndunum eru þær íþróttagreinar í forgangi hvað umfjöllun varðar sem mest 

er sýnt frá í sjónvarpi og hafa mestar auglýsingatekjur. 
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2.9.3 Íþróttaumfjöllun í dagblöðum í tíu Evrópulöndum 

Sömu aðilar stóðu árið 2005 fyrir alþjóðlegri rannsókn sem náði til íþróttafrétta í 37 

dagblöðum í tíu löndum; Ástralíu, Austurríki, Bandaríkjunum, Danmörku, Englandi, 

Þýskalandi, Noregi, Rúmeníu, Skotlandi og Sviss (Schultz-Jorgensen, 2005). Alls voru 

flokkaðar yfir tíu þúsund íþróttafréttir. Þar kom berlega í ljós hve fáir kvenkyns 

íþróttafréttamenn eru. Aðeins 5% fréttanna þar sem kyn fréttamanns var þekkt voru skrifaðar 

af konum. Í rannsókninni var einnig skoðað hvort mun væri að finna á umfjöllun kvenna og 

karla í starfinu. Heildarniðurstaðan var sú að konur fjölluðu um konur í rúmlega 19% tilfella 

en konur voru í sviðsljósinu hjá karlkynsíþróttafréttamönnum í rúmum 4% tilfella. Ef 

Evrópuþjóðir voru skoðaðar einar og sér var niðurstaðan svipuð. Konur fjölluðu þó aðeins 

oftar um kynsystur sínar eða í 22% tilfella. 

Í greinargerð um rannsóknina sætir íþróttafréttamennska töluverðri gagnrýni. Þar er meðal 

annars fullyrt að dagskráráhrif íþróttaiðnaðarins séu því sem næst algjör. Ef horft er framhjá 

ólíkum áherslum milli landa á einstakar greinar sbr. sérstöðu hafnarbolta í Bandaríkjunum og 

handbolta í Danmörku, kemur í ljós að íþróttafréttamennska er svo til eins í löndunum tíu. 

Þeir atburðir sem velta mestum fjármunum, hafa mest sjónvarpsáhorf og mestan fjölda 

áhorfenda í stúkunni ráða ríkjum á íþróttasíðum dagblaðanna. Fjölmiðlarnir virðast eiga erfitt 

með að fjalla um hluti sem eru ekki fyrirferðamiklir í sjónvarpi eða eiga sér stað utan stórra 

leikvanga og íþróttahalla. 

2.10 Rannsóknarspurningin 

Í þeim rannsóknum sem vitnað var til hér á undan var umfjöllun um íþróttir kvenna minnst 

7% (Hilmar Thor Bjarnason og Jódís Bjarnadóttir, 2000) en mest 13% (Kjartan Ólafsson 

(ritstjóri), 2006). Rannsóknirnar voru ólíkar, ýmist hérlendis eða erlendis auk þess sem 

misjafnt var hvort miðað var við fjölda frétta eða dálksentimetra/mínútur. Niðurstaðan hlýtur 

að vera sú að hlutur kvenna þegar kemur að íþróttaumfjöllun í dagblöðum og í sjónvarpi hafi 

verið af skornum skammti hérlendis sem erlendis. Með tilkomu vefmiðla hefur það rými sem 

fjölmiðlar hafa til að fjalla um íþróttir hins vegar aukist og í því ljósi er spurt: 

Er sama ójafnvægi í umfjöllun um karla og konur í íþróttum á íslenskum 

vefmiðlum og sýnt hefur verið fram á í dagblöðum og sjónvarpi? 

Auk þess að svara rannsóknarspurningunni er markmiðið að niðurstöðurnar svari spurningum 

lesandans um áherslur í íþróttafréttamennsku á íslenskum vefmiðlum. 
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3. Framkvæmd 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn var notast við megindlega aðferðarfræði. Í megindlegri aðferðarfræði er 

byggt á tölfræði, þ.e. því sem hægt er að telja eða mæla. Í rannsóknum sem unnar eru 

samkvæmt aðferðinni stýrir rannsóknarspurningin tölfræðilegri úrvinnslu gagnanna, þ.e. 

úrvinnslan miðar að því að svara spurningum og/eða tilgátum sem hafa verið settar fram 

(Amalía Björnsdóttir, 2003). 

Í megindlegum aðferðum er unnið með breytur sem eru hvert það fyrirbæri sem rannsakað er. 

Í þessari rannsókn eru breyturnar einstakar íþróttafréttir sem eru mældar á nafnkvarða, þ.e. 

settar í ákveðna flokka. Í okkar tilfelli eru flokkarnir til dæmis umfang íþróttafréttarinnar, það 

kyn sem er til umfjöllunar og hvort fjallað sé um Íslending eða útlending svo dæmi séu tekin  

(Amalía Björnsdóttir, 2003). 

3.2 Úrtak 

Í rannsóknarstarfi er mikilvægt að velja úrtak sem gefur sem besta mynd af þýðinu sem álykta 

á um (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Í þessari rannsókn er þýðið allar 

íþróttafréttir á  íslenskum vefmiðlum. Það gefur augaleið að afar tímafrekt væri að skoða allar 

íþróttafréttir á íslenskum vefmiðlum yfir heilt ár þótt augljóslega gæfi það bestu 

niðurstöðurnar. Á sama hátt væri best að fá skoðun allra Íslendinga í viðhorfskönnunum en 

eins og þekkt er gera fyrirtæki á borð við Capacent kannanir sínar á takmörkuðum hópi og 

heimfæra á heildina. 

Stærð úrtaks skiptir mestu máli þegar kemur að því að meta nákvæmni úrtaksins. Minna máli 

skiptir hversu stórt hlutfall úrtakið er af heildinni. Hægt er að reikna lágmarksfjölda í úrtaki 

útfrá viðmiðunargildum fyrir tiltekna vissu og öryggisbil sem rannsakandi sættir sig við. 

Algengt er í rannsóknum vestanhafs og hjá þeim fyrirtækjum sem framkvæma 

skoðanakannanir hér á landi að notast sé við hóp sem telur um 1000 manns. Úrtakið gefur 

öryggisbil í kringum 3,1 prósentustig (miðað við 95% öryggismörk) en öryggið eykst afar 

lítið þótt úrtakið sé margfalt stærra (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 

Til þess að skoða íþróttaumfjöllun á íslenskum vefmiðlum liggur í augum uppi að skoða þá 

vefmiðla sem mest eru lesnir af almenningi, þ.e. ná augum sem flestra. Modernus hefur gert 
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samræmda vefmælingu á íslenskum vefsíðum undanfarin ár og taka flestir af stærri vefum 

landsins þátt í mælingunni sem gerð er vikulega. Þar sést að íþróttahlutar fréttavefjanna Mbl.is 

og Vísir.is hafa verið mest lesnu almennu íþróttavefir undanfarin misseri og eru enn þegar 

þetta er skrifað (Samræmd vefmæling, 2012). Því var ákveðið að notast við íþróttafréttir 

þessara miðla við rannsóknina. Einnig var ákveðið að skoða til viðbótar umfjöllun á 

heimasíðu Ríkisútvarpsins, Rúv.is, þar sem um ríkisstofnun er að ræða sem lítur öðrum 

lögmálum en einkareknir vefmiðlar. Ólíkt Mbl.is og Vísir.is er ekki hægt að sjá 

heimsóknarfjölda á íþróttahluta Rúv.is einan og sér hjá Modernus. Í óformlegu spjalli 

rannsakanda við Kristínu Hörpu Hálfdánardóttur, yfirmann íþróttadeildar Rúv í janúar 2012, 

kom fram að þar til í október 2011 hefði veffréttamennska þurft að mæta afgangi hjá 

íþróttafréttamönnum deildarinnar. Breyting hafi orðið þar á með tilkomu nýs vefs þar sem nýr 

starfsmaður var ráðinn til þess að aðstoða við skrif á vefinn.  

Hafa verður í huga að íþróttafréttamenn á vefmiðlunum þremur koma oftar en ekki einnig að 

vinnu við aðra tegund fjölmiðils. Þannig sjá íþróttafréttamenn á Mbl.is einnig um útgáfu 

íþróttablaðs Morgunblaðsins og sömu sögu er að segja af íþróttafréttamönnum á Vísir.is sem 

skrifa íþróttafréttir í Fréttablaðið. Því má segja að fréttamenn á miðlunum starfi í raun undir 

tímapressu sem fylgir prentmiðli þar sem þeir þurfa að sinna báðum miðlum.  

Vefmiðillinn fótbolti.net er einnig mikið lesinn en þar sem hann einbeitir sé alfarið að 

umfjöllun um knattspyrnu þótti hann ekki henta fyrir þessa rannsókn. Vefmiðillinn sport.is er 

einnig almennur íþróttavefur en hann tekur ekki þátt í samræmdri vefmælingu á Modernus og 

því ómögulegt að segja hversu mikið hann er lesinn. 

Ákveðið var að skoða íþróttafréttir yfir eins árs tímabil til þess að lágmarka tímabilaskekkju 

vegna árstímabundinna íþróttagreina eða viðburða á borð við heimsmeistaramót í einstökum 

greinum. Í stað þess að skoða til dæmis allar fréttir í einstökum mánuði var brugðið á það ráð 

að skoða staka daga í öllum mánuðum ársins. Með því að skoða fréttir dreifðar yfir allt árið er 

tryggt að keppnistímabil í öllum íþróttum séu tekin með í reikninginn.  

Þessi tegund úrtaks kallast lagskipt slembiúrtak. Þýðinu er skipt í hópa, í þessu tilfelli mánuði, 

og svo er ákveðinn fjöldi daga valinn úr mánuðinum með kerfisbundinni slembiaðferð 

(Deacon, Pickering, Golding, & Murdock, 2007). Lagt var upp með að skoða allar 

íþróttafréttir fyrir þrjá daga í hverjum mánuði. Eftir að flokkun hófst og vitneskja um fjölda 

frétta hvers dags varð betri var látið nægja að skoða tvo daga í hverjum mánuði. Einn dagur til 

viðbótar hefði ekki aukið öryggi niðurstaðna að ráði. Úrtakið fer nálægt því að vera 
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hlutfallslega lagskipt, þ.e. fjöldi íþróttafrétta tekur ekki miklum breytingum á milli daga. Því 

var ekki talið nauðsynlegt að leiðrétta fyrir smávægilegar breytingar á milli daga.  

Dagarnir voru valdir á þann veg að fyrst var valinn upphafsdagur í janúar 2011 með 

slembiaðferð. Þannig varð sunnudagurinn 9. janúar að upphafspunkti og aðrir dagar valdir út 

frá honum. Miðað var við að sem best dreifing væri á vikudögunum yfir árið, þ.e. að 

sunnudagar væru ekki oftar taldir en mánudagar svo dæmi sé tekið. Þar eð vikudagarnir sjö 

ganga ekki upp í heildarfjölda dagana, 24, voru fjórir vikudagar þrisvar sinnum taldir en þrír 

vikudagar fjórum sinnum.  

Sem fyrr segir var upphaflega lagt upp með að taka þrjá daga í hverjum mánuði sem síðar 

varð að tveimur dögum. Af þeim sökum eru dagsetningarnar hér að neðan snemma í 

mánuðinum eða um hann miðjan. Kosturinn við að hafa dagana innan mánaða dreifða er að þá 

minnka áhrif einstakra viðburða enn frekar. Það var mat rannsakanda að halda sig við fyrri 

dagsetningar hvers mánaðar þar sem flokkun gagna var komin töluvert á veg þegar dögum var 

fækkað í tvo. 

Tafla 1. Þeir dagar á árinu 2011 sem voru til skoðunar. 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ág Sept Okt Nóv Des 

Su 9 Lau 5 Fö 4 Fi 7 Mi 11 Þri 7 Má 4 Su 7 Lau 10 Fö 7 Fi 10 Mi 7 

Þri 18 Má 14 Su 13 Lau 16 Fö 20 Fi 16 Mi 13 Þri 16 Má 19 Su 16 Lau 19 Fö 16 

 

3.3 Flokkun frétta 
Haft var samband við yfirmenn íþróttadeilda Morgunblaðsins, 365 miðla og Ríkisútvarpsins 

og beðið um leyfi til að nýta fréttir vefjanna í rannsókninni. Allir aðilar gáfu góðfúslegt leyfi. 

Þar sem rannsakandi hefur starfað við íþróttafréttamennsku í hlutastarfi á 365 miðlum síðan 

sumarið 2011 hafði hann þegar aðgang að vefstjórnarkerfinu á Vísir.is. Forsvarsmenn Mbl.is 

fóru þess á leit við rannsakanda að hann framkvæmdi flokkun á gögnum sínum innanhúss, þ.e. 

í húsakynnum fyrirtækisins. Rannsakandi gat skoðað allar íþróttafréttir ársins í tímasettri röð í 

tölvum fyrirtækisins.  

Tæknimenn á Rúv tóku saman íþróttafréttir ársins 2011 og settu á undirsíðu á Rúv.is svo 

handhægt væri fyrir rannsakanda að flokka fréttirnar. Við flokkunina kom þó í ljós að engar 

fréttir var að finna á þremur af sex dögunum yfir sumarið. Yfirmaður íþróttamála hjá Rúv 

fullyrti að á hverjum degi ársins hefði að lágmarki ein íþróttafrétt ratað á vefinn og því hlyti 

að vera um tæknileg mistök að ræða. Tæknimönnum Rúv tókst þó ekki að ráða fram úr 
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gátunni og því ljóst að í tilfelli Rúv.is vantar a.m.k. allar fréttir þriggja daga og mögulega 

stöku fréttir á öðrum dögum. Einnig varð mikil breyting á íþróttavef Rúv í október 2011 þegar 

ný og endurbætt vefsíða var tekin í notkun og íþróttaumfjöllun aukin töluvert. Sem dæmi 

birtust 89 íþróttafréttir þá sex daga sem skoðaðir voru í október, nóvember og desember. Hins 

vegar birtust alls 89 íþróttafréttir hina níu mánuði ársins en hafa verður í huga þá daga sem 

„duttu út“ úr gagnasöfnuninni yfir sumartímann. Af þessum sökum var ákveðið að sleppa 

íþróttafréttum á Rúv í heildargreiningunni. Þó yrðu tölur vefsins skoðaðar sérstaklega í 

samanburði við Mbl.is og Vísir.is. 

Við flokkun fréttanna var hver og ein þeirra opnuð í vafra. Fréttin var lesin, orðafjöldi mældur 

með því að ljóma textann og nota orðatalningu í ritvinnsluforriti og fréttin þvínæst flokkuð í 

töflureikninum Microsoft Excel. Flokkarnir voru: kyn til umfjöllunar, umfang umfjöllunar, 

kyn viðmælanda, innlend/erlend frétt, Íslendingar/útlendingar, íþróttagrein, enski boltinn, 

börn/fullorðnir og tegund fréttar.  

Mikill munur getur verið á umfangi einstakra frétta og þeirri vinnu sem fréttamaður þarf að 

leggja í við skrif þeirra. Því þótti ekki fullnægjandi að skoða aðeins mun í umfjöllun með 

tilliti til fjölda frétta heldur var ákveðið að skilgreina umfang og skoða sérstaklega. Við mat á 

umfangi umfjöllunar var ákveðið að flokka fréttirnar í þrennt. Flokkunin byggði aðallega á 

orðafjölda en einnig var það metið fréttinni til hækkunar ef ný sértekin ljósmynd fylgdi henni 

eða ef um var að ræða viðtal á texta- eða myndbandsformi.  

Tafla 2. Flokkun íþróttafrétta eftir umfangi. 

 Orðafjöldi Annað 

Stór frétt Fleiri en 300 orð 
Ný sértekin mynd fyrir frétt 

Texta- eða myndbandsviðtal 

Meðal frétt Á bilinu 151 – 300 orð - 

Lítil frétt 150 orð eða færri - 

 

Sem fyrr segir voru fréttirnar meðal annars flokkaðar eftir tegund. Upphaflega var ætlunin að 

flokka fréttir í annars vegar fréttir innan vallar og hins vegar fréttir utan vallar. Það reyndist 

aftur á móti oft á tíðum ómögulegt að setja frétt í annan flokkinn umfram hinn. Nefna má allar 

slúðurfréttir um leikmenn sem ganga kaupum og sölum, staðfestar fréttir af félagaskiptum 

leikmanna, fréttir af meiðslum/veikindum leikmanna sem geta af þeim sökum ekki tekið þátt í 

kappleik, fréttir af spillingu innan íþróttahreyfingar og fleira mætti telja. Sitt sýnist eflaust 
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hverjum um hversu beintengdar fréttir sem þessar eru íþróttum. Af þessum sökum voru 

fréttirnar flokkaðar í fleiri flokka sem hægt er að taka saman í færri flokka eftir hentugleika. 

Flokkana má sjá í Töflu 3 en nánari útlistun á hverjum flokki er að finna fyrir neðan. 

Tafla 3. Tegundir íþróttafrétta. 

Úrslit Upphitun 
Ummæli 

fyrir leik 

Ummæli 

eftir leik 
Slúður Ummæli Einkalíf Myndir/Myndbönd 

Almenn 

frétt 

 

• Úrslit – frétt þar sem fréttapunkturinn er hver vann kappleik eða úrslit á íþróttamóti 

• Upphitun – frétt þar sem fjallað er um kappleik eða mót sem framundan er  

• Ummæli fyrir leik – frétt þar sem vitnað er í þjálfara, leikmann eða aðra varðandi 

kappleik eða mót sem framundan er 

• Ummæli eftir leik – frétt þar sem vitnað er í þjálfara, leikmann eða aðra varðandi 

kappleik eða mót sem er nýlokið 

• Slúður – óstaðfest frétt t.d. af fyrirhuguðum félagaskiptum leikmanna í boltaíþróttum 

• Ummæli – frétt þar sem þjálfari, leikmaður eða annar segir sína skoðun á einhverju 

sem er óviðkomandi kappleik eða móti 

• Einkalíf – frétt sem snýr eingöngu að íþróttamanni sem persónu  

• Myndir/Myndbönd – Myndasyrpur frá kappleikjum, myndbönd af tilþrifum úr alls 

kyns íþróttum eða stiklur úr sjónvarpsþáttum 

• Almenn frétt – Fréttir sem falla ekki í neinn flokkanna sem áður var getið.  

3.4 Gagnaúrvinnsla 

Notast var við Microsoft Excel til þess að halda utan um gagnasöfnunina. Með einföldum 

leitarmöguleikum og skilyrðisskipunum var hægt að villuprófa gögnin auk þess sem 

stikkprufur voru teknar til þess að ganga úr skugga um að allt væri með feldu fyrir frekari 

greiningu. Þá voru gögnin færð yfir í tölfræðiforritið IBM SPSS til greiningar. Þær 

niðurstöður sem þóttu áhugaverðastar í ljósi rannsóknarspurningarinnar voru settar upp í 

töflur og súlurit.  
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4. Rannsóknarniðurstöður 
Niðurstöðukaflanum er skipt í þrjá kafla auk undirkafla í hverjum þeirra. Í fyrsta kaflanum er 

fjallað almennt um niðurstöðurnar. Í öðrum kaflanum er munur á umfjöllun um karla og konur 

til skoðunar. Í þriðja og síðasta hlutanum er munur á umfjöllun fjölmiðlanna þriggja tekinn 

fyrir. Sé annað ekki tekið fram miða niðurstöðurnar við fjölda íþróttafrétta. Þegar tilefni þykir 

er einnig miðað við umfang umfjöllunar sem kynnt var í 3. kafla. 

Alls voru 1895 fréttir af miðlunum þremur flokkaðar. Sökum galla og mögulegrar 

tímabilsskekkju í gögnunum frá Rúv.is var ákveðið að taka þær fréttir ekki með í 

heildarniðurstöðurnar í Kafla 4.1 og 4.2. Þær fréttir, sem eru umtalsvert færri en fréttirnar á 

Mbl.is og Vísir.is, eru þó hafðar með til hliðsjónar í síðasta niðurstöðukaflanum, Kafla 4.3, 

þar sem munurinn á miðlunum er til umfjöllunar.  

4.1 Almennar niðurstöður 
Til að setja hlutina í samhengi er gott að byrja á því að skoða íþróttaumfjöllunina á 

netmiðlunum almennt. 

4.1.1 Fjöldi og umfang frétta 

Heildarfjöldi íþróttafrétta á 24 dögum á miðlunum þremur var 1895. Í Töflu 4 sést greinilega 

hversu miklu meiri íþróttaumfjöllun er á fréttavefjum Mbl.is og Vísir.is í samanburði við 

Rúv.is. Í þessum kafla og kafla 4.2 verða fréttirnar af Mbl.is og Vísir.is (heildarfjöldi 1717 

fréttir) til skoðunar. 

Tafla 4. Fjöldi frétta á hverjum miðli fyrir sig. 

 Mbl.is Vísir.is Rúv.is Alls 

Fjöldi frétta 880 837 178 1895 

 

Í Töflu 5 er umfang fréttanna tekið saman sbr. skiptinguna sem fjallað var um í 

framkvæmdarkaflanum. Flestar fréttanna eða 44% falla í flokkinn Lítil frétt, það er að segja 

frétt með 150 orð eða færri. Um fjórðungur tilheyrir flokknum Meðal frétt, þ.e. 151-300 orð.   

Um þriðjungur fréttanna fellur undir Stór frétt sem inniheldur fleiri en 300 orð eða inniheldur 

viðtal eða sértekna ljósmynd.  
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Tafla 5. Fjöldi frétta í hverjum umfangsflokki. 

  Fjöldi Hlutfall 
Lítil frétt 755 44% 
Meðal frétt 420 24% 
Stór frétt 542 32% 

 

Það er áhugaverð staðreynd að 44% íþróttafrétta sem birtast á vefmiðlum eru styttri en 150 

orð og að þrátt fyrir að þessum fréttum fylgi mynd þá er þar um að ræða eldri mynd úr safni.  

Leiða má líkum að því að flestar þessara frétta séu skrifaðar af fréttamanni í húsi og sem ekki 

hefur ráðist í sjálfstæða efnisöflun. 

4.1.2 Myndefni 

Fullyrða má að íþróttafrétt er ekki birt á vefmiðlunum sem hér eru til umfjöllunar nema henni 

fylgi mynd. Þó er misjafnt hvort um hlutlausa mynd sé að ræða, nýja mynd tengda 

atburðinum úr ljósmyndabanka sem viðkomandi miðill hefur aðgang að, eldri mynd í eigu 

miðilsins eða hvort ljósmyndari sé gerður út af örkinni vegna viðburðarins.  

Í 18% fréttanna var notast við nýja mynd úr erlendum myndabanka og í 16% frétta var 

myndin sem fylgdi fréttinni sértekin af ljósmyndara eða blaðamanni viðkomandi miðils. 

Aðrar myndir eða 66% voru eldri myndir, ýmist úr erlendum ljósmyndabanka eða úr smiðju 

miðilsins. 

4.1.3 Viðmælendur 

Í meirihluta íþróttafrétta eða rúmlega 58% þeirra var hvorki rætt við neinn né vitnað í orð 

neins eins og sjá má í Töflu 6.  

Tafla 6. Viðmælendur á íþróttavefmiðlum. 

  Fjöldi Hlutfall 
Enginn viðmælandi 998 58% 
Myndbandsviðtal 155 9% 
Textaviðtal 183 11% 
Tilvitnun 381 22% 

 

Áhugavert er að bera þetta hlutfall saman við niðurstöður fimm þjóða rannsóknarinnar sem 

fjallað var um í kafla 2.9.1. Sú rannsókn náði til prentmiðla og sjónvarpsfrétta en í 17% 
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tilfella var ekki vitnað í neinn í fréttinni. Íslandshluti rannsóknarinnar er þó í betra samræmi 

við okkar niðurstöður en í 51% íslensku fréttanna var enginn viðmælandi.  

Í 9% frétta tók blaðamaður myndbandsviðtal í tengslum við umfjöllunarefnið, í tæpum 11% 

frétta var viðtal blaðamanns birt á textaformi (blaðamaður hafði persónulega samband við 

aðila) og í rúmlega 22% frétta var vitnað orð einhvers úr öðrumfjölmiðlum. Oftast var um að 

ræða þýdd ummæli erlendra knattspyrnumanna eða -þjálfara úr erlendum fjölmiðlum.  

Erfitt er að átta sig á því hvers vegna viðmælendur eru ekki jafntíðir í íþróttafréttum hér á 

landi og í evrópskum miðlum eins og niðurstöðurnar gefa til kynna. 

4.1.4 Innlendar og erlendar fréttir 

Íþróttafréttunum var skipt í tvo flokka, innlendar og erlendar fréttir, eftir því hvort viðburður 

átti sér stað innalands eða utan. Þannig flokkast frétt af íslenska handboltalandsliðinu í keppni 

erlendis sem erlend frétt en frétt af erlendum skíðakappa við keppni á Íslandi væri innlend 

frétt. Fréttir þar sem fjallað er um Íslendinga erlendis eru nokkuð algengar og telja 33% af 

öllum erlendum fréttum. Íslendingar eru umfjöllunarefnið í 98% innlendra frétta (í næsta 

undirkafla er umfjöllun um Íslendinga og útlendinga tekin fyrir). Niðurstöðurnar má sjá í 

Töflu 7. 

Tafla 7. Skipting milli innlendrar og erlendrar íþróttaumfjöllunar. 

  Fjöldi 
Innlendar fréttir 570 (33%) 
Erlendar fréttir 1147 (67%) 

 

Athygli vekur hve miklu stærri hlutur erlendra íþróttafrétta er heldur en innlendra þegar miðað 

er við fjölda frétta. Um 67% fréttanna voru um atburði eða íþróttafólk erlendis en 33% voru 

innlendar fréttir.  

Athyglisvert er að bera skiptinguna miðað við fjölda frétta saman við umfangsflokkana þrjá. 

Hlutfall innlendra frétta er rúmlega tvöfalt hærra þegar mikið er lagt í fréttirnar, þ.e. í 

flokknum Stórar fréttir. Rúmlega tveir þriðju allra íþróttafrétta í umfangsflokknum tilheyra 

innlendum fréttum eins og sést á Mynd 2.  
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Mynd 2. Innlendar íþróttafréttir sem hlutfall af öllum fréttum og eftir umfangsflokkum. 

 

Erlendar íþróttafréttir eru því fyrirferðarmeiri en innlendar á íslenskum vefmiðlum þegar 

miðað er við fjölda frétta. Hins vegar, í tilfellum þegar kafað er dýpra eða 

blaðamaður/ljósmyndari sendur úr húsi, eru rúmlega tveir þriðju fréttanna innlendar.  

Fróðlegt er að bera niðurstöðurnar saman við niðurstöður Önnu Guðrúnar Steindórsdóttur sem 

tók fyrir íþróttafréttir í íslenskum dagblöðum árið 2006 og mældi í dálksentimetrum (Anna 

Guðrún Steindórsdóttir, 2007). Hlutfall innlendra frétta í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu var 

um 60% en erlendar fréttir um 40%. Hlutfall innlendra frétta var enn hærra í rannsókn 

Hilmars Bjarnasonar og Jódísar Bjarnadóttur árið 2000 eða 66% (Hilmar Thor Bjarnason og 

Jódís Bjarnadóttir, 2000). Ólíkt Önnu Guðrúnu mældu þau Hilmar og Jódís ekki 

dálksentimetra heldur miðuðu við fjölda frétta.  

Samanburður við rannsóknirnar tvær sýnir að töluverður munur er á því hvernig prent- og 

vefmiðlarnir nálgast umfjöllun sína jafnvel þótt sömu aðilar eigi þá prentmiðla sem skoðaðir 

voru í rannsóknunum tveimur á sínum tíma og netmiðlana sem hér eru til skoðunar. Innlend 

umfjöllun á prentmiðlunum er töluvert meiri en á vefmiðlunum. 

Í framhaldinu var innlenda umfjöllunin brotin niður í íþróttagreinar. Niðurstöðurnar má sjá á 

Mynd 3 en hér er miðað við fjölda frétta.  
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Mynd 3. Hlutfall innlendrar umfjöllunar í stökum íþróttagreinum. 

 

Athygli vekur að körfubolti er eina boltaíþróttin þar sem meira er fjallað um innlenda viðburði 

en erlenda. Ein skýring þess gæti verið sú að körfuboltalandslið Íslands keppa ekki jafnmarga 

landsleiki og handknattleiks- og knattspyrnulandsliðin. Þá eru mun færri Íslendingar í 

atvinnumennsku í körfubolta en í hinum boltagreinunum tveimur. 

4.1.5 Íslenskt og útlenskt íþróttafólk 

Fréttirnar voru einnig flokkaðar eftir því hvort Íslendingar eða útlendingar væru til 

umfjöllunar óháð hvar í heiminum viðkomandi iðkaði íþrótt sína. Þannig væri hægt að taka 

með í reikninginn fréttir af Íslendingum erlendis sem í mörgum tilfellum er okkar helsta 

afreksfólk og því eðlilegt að mikið sé fjallað um. Niðurstöðuna má sjá í Töflu 8.  

Tafla 8. Hlutfall umfjöllunar um íslenskt og erlent íþróttafólk. 

  Fjöldi Hlutfall 
Íslendingar 935 54% 
Útlendingar 782 46% 

 

Umfjöllun um íslenskt og útlenskt íþróttafólk er nokkuð jöfn. Í rúmlega helmingi fréttanna er 

fjallað um Íslendinga. Fróðlegt er að skoða umfjöllun um Íslendinga í umfangsflokkunum 

þremur til samanburðar eins og gert er á Mynd 4.  
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Mynd 4. Fréttir af Íslendingum sem hlutfall af öllum fréttum og eftir umfangsflokkum 

 

Ef umfangsflokkurinn Stórar fréttir er skoðaður sést að tæplega níu af hverjum tíu fréttum 

fjalla um Íslendinga. Af því má draga þá ályktun að sjaldnast þykir tilefni til ítarlegrar 

umfjöllunar nema íslenskt íþróttafólk eigi í hlut. 

Áhugavert er að skoða muninn milli íþróttagreinanna þriggja hvað varðar umfjöllun um 

Íslendinga og útlendinga. Hann má sjá á Mynd 5 en hér er miðað við allar fréttir.  

 

Mynd 5. Hlutfall umfjöllunar um íslenskt íþróttafólk í einstökum íþróttagreinum. 

 

54%	  

42%	  

33%	  

89%	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

90%	  

100%	  

Allar	  fréCr	   Litlar	  fréCr	   Meðal	  fréCr	   Stórar	  fréCr	  

Allar	  fréCr	  

Litlar	  fréCr	  

Meðal	  fréCr	  

Stórar	  fréCr	  

86%	  

68%	  

45%	   48%	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

90%	  

100%	  

Handbol4	   Körfubol4	   KnaLspyrna	   Annað	  

Íslendingar	  



36 
 

Af boltagreinunum þremur er handbolti í sérflokki þegar kemur að umfjöllun um Íslendinga 

en rúmlega sex sinnum fleiri fréttir eru af íslenskum handboltaköppum en erlendum. Íslenskt 

körfuboltafólk nýtur einnig rúmlega tvöfalt meiri athygli en erlent körfuboltafólk. Meira er 

fjallað um útlent knattspyrnufólk en íslenskt þó munurinn sé lítill. Jafnast er hlutfallið í öðrum 

íþróttagreinum en boltaíþróttunum. 

4.1.6 Íþróttagreinar 

Knattspyrna fær langmesta umfjöllun hjá íslensku vefmiðlunum eins og sést í Töflu 9. 

Tæplega 63% allra íþróttafrétta fjalla á einn eða annan hátt um knattspyrnu. Handbolti kemur 

næstur í röðinni með tæplega fjórum sinnum minni umfjöllun en knattspyrnan. Umfjöllun um 

handbolta er þó tæplega tvöfalt meiri en umfjöllun um körfubolta sem situr í þriðja sæti.  

Tafla 9. Fjöldi íþróttafrétta eftir íþróttagreinum. 

  Fjöldi Hlutfall 
Knattspyrna 1077 63% 
Handbolti 281 16% 
Körfubolti 147 9% 
Aðrar íþróttagreinar 212 12% 

 

Boltagreinarnar þrjár hljóta tæplega 88% allrar athygli þegar miðað er við fjölda frétta. 

Hlutdeild enska boltans er athyglisverð en 481 frétt eða 28% allra íþróttafrétta er um ensku 

knattspyrnuna. Sá undirflokkur knattspyrnunnar er því stærri en umfjöllun um handbolta og 

körfubolta samanlagt. 

Anna Guðrún skoðaði einnig hlut íþróttagreinanna í sinni rannsókn árið 2006 (Anna Guðrún 

Steindórsdóttir, 2007). Þar var hlutdeild knattspyrnu rúm 53% en 27% frétta fjölluðu um 

handbolta. Körfubolti kom næstur með tæp 8%. Samræmi er milli rannsóknanna hvað varðar 

yfirburði knattspyrnunnar en umfjöllun um handbolta er töluvert meiri í dagblöðunum en á 

vefmiðlunum. Hafa verður í huga að Anna Guðrún miðaði við dálksentimetra af texta í 

rannsókn sinni en í samanburðinum hér á undan er miðað við fjölda.  

Umfjöllun íþróttagreinanna var einnig skoðuð miðað við umfangsflokkana þrjá. 

Niðurstöðurnar má sjá í Töflu 10. 

Tafla 10. Umfjöllun um einstakar íþróttagreinar í umfangsflokkunum þremur. 

  Knattspyrna Handbolti Körfubolti Aðrar íþróttagreinar 
Litlar fréttir 68% 14% 6% 12% 
Meðal fréttir 64% 9% 8% 18% 
Stórar fréttir 54% 26% 12% 8% 
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Hlutföllin í umfangsflokkinum Stórar fréttir ríma einkar vel við niðurstöður Önnu Guðrúnar. 

Hlutdeild knattspyrnu er 54% sem er sambærilegt við niðurstöðu Önnu Guðrúnar. Sömu sögu 

er að segja um handbolta sem hækkar upp í 26% en hlutdeild körfubolta er um helmingi meiri 

á netmiðunum eða 12%. Flokkurinn Stórar fréttir hlýtur að vera sá flokkur sem við höfum 

mestan áhuga. Í þann flokk falla fréttir þar sem tilefni þykir til ítarlegrar umfjöllunar eða 

blaðamaður/ljósmyndari er sendur úr húsi viðburðarins vegna.  

Hér að neðan má sjá aðrar íþróttir sem fjallað var um á þeim dögum sem rannsóknin náði til. 

Alls fengu 30 íþróttagreinar umfjöllun en til samanburðar má nefna að fjöldi sérsambanda 

innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands er 28. Íþróttagreinarnar borðtennis, dans, 

hestaíþróttir, mótorhjóla- og snjósleðaíþróttir, siglingar, skautar og taekwondo eru þær einu 

innan ÍSÍ sem fengu enga umfjöllun. Ekki er þó hægt að draga þá ályktun að þessar 

íþróttagreinar fái minni umfjöllun heilt yfir en þær íþróttir sem minnst er fjallað um í Töflu 11. 

Taka hefði fyrir mun stærra tímabil til að geta dregið afgerandi ályktanir af umfjöllun um þær 

íþróttagreinar.  

Það vekur athygli að hestaíþróttir, sem eru í þriðja sæti á iðkendalista ÍSÍ frá 2010, fá enga 

umfjöllun og sömu sögu má segja um dans sem er í tíunda sæti á iðkendalistanum (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2011). Eins sýnir Tafla 11 glögglega hversu mikil áhrif sjónvarpið 

hefur þegar hlutur Formúlu 1 kappaksturs er skoðaður. Enginn íslenskur íþróttamaður stundar 

íþróttina en allar keppnir ársins hafa um árabil verið sýndar í beinni útsendingu hér á landi, 

fyrst á Rúv og nú í opinni dagskrá á Stöð 2 Sport. Það virðist skila sér í umfjöllun á 

vefmiðlunum. Vel má vera að verið sé að svara eftirspurn fjölmargra íslenskra unnenda 

Formúlu 1 en erfitt er að henda reiður á áhuga fólks á íþróttinni hér á landi. 
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Tafla 11. Fjöldi íþróttafrétta um íþróttagreinar utan boltaíþróttanna. 

Aðrar íþróttagreinar Fjöldi Hlutfall 
Formúla1 48 2,8% 
Golf 47 2,7% 
Frjálsar 20 1,2% 
Íshokkí 17 1,0% 
Sund 11 0,6% 
Blak 7 0,4% 
Íþróttaleikar 7 0,4% 
Tennis 7 0,4% 
Amerískur fótbolti 5 0,3% 
Fimleikar 5 0,3% 
Skíði 5 0,3% 
Badminton 3 0,2% 
Hjólreiðar 3 0,2% 
Hnefaleikar 3 0,2% 
Júdó 3 0,2% 
Kappakstur 3 0,2% 
Karate 3 0,2% 
Keila 3 0,2% 
Aflraunir 2 0,1% 
Veggtennis 2 0,1% 
Glíma 1 0,1% 
Hafnarbolti 1 0,1% 
Járnkarlinn 1 0,1% 
Kraftlyftingar 1 0,1% 
Skotfimi 1 0,1% 
Skylmingar 1 0,1% 
Strandblak 1 0,1% 

 

Ef fréttir af öðrum íþróttum en boltagreinunum þremur eru skoðaðar sérstaklega kemur í ljós 

að flestar þeirra tilheyra flokknum Stórar fréttir eða 43% eins og sést í Töflu 12.  

Tafla 12. Skipting „annarra“ íþróttagreina eftir umfangsflokkum. 

Litlar fréttir Meðal fréttir Stórar fréttir 
21% 36% 43% 

 

Það er töluvert hærra en heildarhlutfall Stórra frétta, 32%, sem fjallað var um í kafla 4.1.1. 

Samkvæmt því eru aðrar íþróttagreinar en boltagreinarnar líklegri til þess að fá yfirgripsmeiri 

umfjöllun þegar á annað borð er fjallað um þær. 
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4.1.7 Knattspyrna innanlands og utan 

Þar sem knattspyrnan nýtur algjörrar sérstöðu þegar kemur að umfjöllun er áhugavert að 

skoða sérstaklega erlenda og innlenda umfjöllun í þeirri íþróttagrein. Þá hefur enska 

knattspyrnan einnig notið mikilla vinsælda hér á landi sem víðar undanfarna áratugi og 

fróðlegt að skoða umfjöllun um hana nánar. 

Ef miðað er við fjölda frétta fær erlend knattspyrna mun meiri umfjöllun en innlend 

knattspyrna eins og sjá má á Mynd 6.  

 

Mynd 6. Hlutfall innlendra knattspyrnufrétta miðað við allar fréttir og umfangsflokkana. 

 

Dæmið snýst svo algjörlega við þegar þær knattspyrnufréttir sem komust í flokkinn Stórar 

fréttir eru skoðaðar sérstaklega. Þá kemur í ljós að kafað er dýpra í innlenda knattspyrnu en 

erlenda. Sviptinguna má að einhverju leyti rekja til þess að miðlarnir senda fulltrúa sinn, 

blaðamann og stundum einnig ljósmyndara, á alla leiki sumarsins í efstu deild karla í 

knattspyrnu. Þær fréttir falla allar í umfangsflokkinn Stórar fréttir. Umfjöllun um erlenda leiki, 

þótt mikil sé miðað við fjölda frétta, er í fæstum tilfellum ítarleg og gefur auga leið að 

ljósmyndari miðilsins er ekki sendur út fyrir landsteinana til að mynda knattspyrnuleiki nema 

í algjörum undantekningartilfellum.  

Á Mynd 7 er umfjöllun um ensku knattspyrnuna tekin fyrir sérstaklega innan frétta af 

knattspyrnu.  
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Mynd 7. Hlutfall frétta af ensku knattspyrnunni miðað við allar fréttir og umfangsflokkana. 

 

Um 45% (481/1077) allra knattspyrnufrétta, innlendra sem erlendra, eru af ensku 

knattspyrnunni. Í fæstum tilfellum er þó um ítarlega umfjöllun að ræða. Aðeins 8% frétta af 

ensku knattspyrnunni falla í umfangsflokkinn Stórar fréttir. Aðrar fréttir eru styttri en 300 orð 

og 58% eru styttri en 150 orð. 

4.1.8 Tegundir frétta 

Fréttirnar voru flokkaðar eftir tegund eins og fjallað var um í 3. kafla. Niðurstöðuna má sjá í 

Töflu 13.  

Tafla 13. Fjöldi frétta í hverjum tegundarflokki. 

  Alls Hlutfall 
Úrslit 538 31% 
Almenn frétt 460 27% 
Ummæli eftir leik 246 14% 
Ummæli 197 11% 
Upphitun 98 6% 
Myndir/Myndbönd 54 3% 
Ummæli fyrir leik 53 3% 
Slúður 46 3% 
Einkalíf 25 2% 

 

Stærsti flokkurinn er Úrslit en þar á eftir kemur flokkurinn Almenn frétt sem eru í raun allar 

íþróttafréttir sem ekki þótti þörf á að flokka sérstaklega í neinn hinna flokkanna. Ef flokkarnir 

Úrslit, Upphitun, Ummæli fyrir leik og Ummæli eftir leik eru teknir saman má sjá að fréttir 
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sem tengjast einstökum leik eða viðburði eru alls um 55%. Flokkinn Myndir/Myndbönd mætti 

í sumum tilfellum einnig taka með í samantektina en þar undir eru til dæmis íþróttafréttir sem 

í raun eru myndasyrpur frá viðburðinum. 

Það vakti athygli undirritaðs hve smár flokkurinn Einkalíf var miðað við það sem hann hafði 

reiknað með. „Aðeins“ 25 fréttir var hægt að setja í þann flokk en sem dæmi um fréttir sem 

rötuðu í flokkinn voru fréttir af handtökum erlendra knattspyrnumanna eftir næturbrölt, 

stjörnupari sem tenniskona og golfkarl mynduðu og augnaðgerð íslensks 

knattspyrnumarkvarðar sem var sýnd í beinni útsendingu á netinu.  

4.1.9 Börn og unglingar 

Ljóst er að börn og unglingar fá litla sem enga íþróttaumfjöllun á netmiðlunum. Aðeins 18 

fréttir eða um 1% fjölluðu eingöngu um börn eða unglinga en miðað var við að fréttir af 

iðkendum 19 ára og yngri færu í þann flokk. Stærstur hluti fréttanna féll í umfangsflokkinn 

Litlar fréttir.  

Í innlendri rannsókn sem gerð var árið 2007 á íþróttaumfjöllun barna- og unglinga í 

dagblöðum kom í ljós að um 6% frétta fjölluðu um börn og unglinga. Það var mun lægra 

hlutfall en í rannsókn sem vitnað var til frá árinu 1985 þegar hlutfallið var 13% (Hlynur 

Birgisson og Ólafur Már Þórisson, 2008). Af þessu má draga þá ályktun að umfjöllun um 

börn og unglinga hafi hugsanlega hrapað undanfarna tæpa þrjá áratugi. Þó verður að hafa í 

huga að verið er að bera saman ólíka tegund miðla. 

4.2 Niðurstöður með tilliti til kynjanna 

Í þessum kafla verða niðurstöðurnar brotnar sérstaklega niður með tilliti til kynjanna. Bæði 

verða niðurstöður skoðaðar miðað við fjölda frétta en einnig með tilliti til 

umfangsskiptingarinnar þegar tilefni þykir til. 

4.2.1 Umfjöllun um kynin 

Karlar fá mun meiri umfjöllun en konur hvort sem miðað er við fjölda frétta eða 

umfangsskiptinguna. Aðeins tæp 11% íþróttafrétta eru með kveníþróttamenn í brennidepli en 

86% fjalla um karlmenn þegar miðað er við fjölda frétta eins og sjá má í Töflu 14. 

Tafla 14. Hlutfall íþróttafrétta um hvort kyn miðað við fjölda frétta. 

  Fjöldi Hlutfall 
Karl 1484 86% 
Kona 181 11% 
Bæði/Hvorugt 52 3% 
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Þegar umfjöllunin er skoðuð miðað við umfangsflokkana kemur í ljós að hlutur kvenna er 

skör skárri í flokknum Stórar fréttir líkt og sést í Töflu 15. Þar fá konur tæplega 14% 

umfjöllunarinnar en hlutfall karla lækkar um rúmlega 1%. Því virðist vera það sama uppi á 

teningnum líkt og hjá „minni íþróttagreinunum“ að þegar á annað borð konur komast inn úr 

kuldanum þá er það af meira tilefni. 

Tafla 15. Hlutfall íþróttafrétta hvors kyns miðað við fjölda frétta í hverjum umfangsflokki. 

  Litlar fréttir Meðal fréttir Stórar fréttir 
Karlar 87% 87% 85% 
Konur 9% 9% 14% 
Bæði/Hvorugt 4% 4% 1% 

 

Samkvæmt þessum niðurstöðum virðist hlutur kvenna í íþróttafréttum á vefmiðlum svipaður 

og rannsóknir í dagblöðum og sjónvarpi undanfarinn áratug hafa sýnt. Lægsta hlutfall úr þeim 

innlendu rannsóknum sem fjallað var um í fræðakaflanum var 7% en aldrei var hlutfallið 

hærra en 18%. Það var reyndar þegar umfjöllun um Ólympíuleikana var þriðjungur þess 

tímabils sem til rannsóknar var og lækkaði hlutfallið í 12% utan þess tímabils (Kjartan 

Ólafsson (ritstjóri), 2006). Því má draga þá ályktun að hlutur kvenna hafi ekki vaxið með 

tilkomu vefmiðlanna. 

4.2.2 Myndefni 

Athyglisvert er að skoða áherslur vefmiðlanna þegar kemur að myndefni með tilliti til 

kynjanna líkt og gert er í Töflu 16. Um helmingi algengara er að vefmiðlarnir finni nýja mynd 

í erlendum myndabönkum þegar karlmenn eru annars vegar en kvenmenn. Munurinn liggur 

líklega í þeirri staðreynd að sjaldgæfara er að ný mynd sé til staðar í myndabönkunum í tilfelli 

kvennaíþrótta. Munurinn snýst hins vegar við þegar um sértekna mynd er að ræða en í 

tæplega fjórðungi tilfella frétta af íþróttakonum er ljósmyndari sendur úr húsi til þess að 

mynda fréttaefnið. 

Tafla 16. Hlutfall mynda í hverjum flokki eftir kyni. 

  Ný mynd Sértekin mynd Gömul mynd 
Karlar 19% 15% 66% 
Konur 12% 25% 63% 

 

Munurinn verður ennþá skýrari ef myndaskiptinging er skoðuð fyrir innlendar fréttir annars 

vegar og erlendar fréttir hins vegar eins og gert er í Töflu 17 og 18. 
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Tafla 17. Hlutfall mynda í hverjum flokki miðað við innlendar fréttir. 

Innlendar fréttir Ný mynd Sértekin mynd Gömul mynd 
Karlar 3% 41% 56% 
Konur 3% 31% 66% 

 

Tafla 18. Hlutfall mynda í hverjum flokki miðað við erlendar fréttir. 

Erlendar fréttir Ný mynd Sértekin mynd Gömul mynd 
Karlar 25% 4% 70% 
Konur 22% 18% 60% 

 

Notkun erlendra myndabanka er greinileg ef borin er saman notkun nýrra mynda í innlendum 

og erlendum fréttum. Fátítt er að nýjar myndir, þ.e. ný mynd tekin af öðrum en ljósmyndara 

miðilsins, sé notuð með fréttum innanlands en það er tilfellið í um fjórðungi frétta erlendis 

sama hvort litið sé til frétta af körlum (25%) eða konum (22%). 

Algengara er að ljósmyndari sé sendur á vettvang innanlands þegar kemur að íþróttum karla 

(41%) en íþróttum kvenna (31%). Það snýst hins vegar við og gott betur þegar kemur að 

erlendum fréttum. Þá er hlutfall sértekinna mynda mun hærra hjá konum (18%) en körlum 

(4%). Hafa verður í huga að fjöldi erlendra frétta af körlum (1048) er mun hærra en af konum 

(88) eins og fjallað verður um í Kafla 4.2.4. 

Heilt yfir er þó algengast að notast sé við gamlar myndir, ýmist úr erlendum myndabönkum 

eða safni miðilsins.  

4.2.3 Viðmælendur 

Á Mynd 8 sést glögglega hversu sjaldan konur segja sögu sína eða skoðun í íþróttafréttum 

vefmiðla. Af 181 frétt af konum er vitnað í kvenmann á einu eða öðru formi í 33 fréttanna 

sem svarar til 18%. Hlutfallið er töluvert hærra hjá körlunum eða 47% (692/1484).  
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Mynd 8. Kyn viðmælenda í íþróttafréttum. 

 

Ef miðað er við hlutfallið af öllum fréttum svara fréttirnar 33 þar sem kona er viðmælandi til 

tæplega 2% tilfella (33/1717). Um tuttugu sinnum algengara er að karlmaður sé til svars eða í 

um 40% tilfella (692/1717).  

Athyglisvert er að í 27 af fréttunum 33 (82%) sem rætt er við konur fellur fréttin í flokkinn 

Stórar fréttir. Þar er í langflestum tilfellum um að ræða viðtöl við íslenskar íþróttakonur að 

loknum kappleikjum. Einnig er algengast að þegar rætt er við karla sé það í fréttum sem falla í 

umfangsflokkinn Stórar fréttir en hlutfallið er þó töluvert minna eða 49%. Hefur þar mikið að 

segja sá mikli fjöldi frétta þar sem vitnað er í ummæli erlendra knattspyrnukappa og -þjálfara í 

erlendum miðlum. Þær fréttir falla í langflestum tilfellum í flokkinn Litlar fréttir.  

Í Töflu 19 má sjá hlutfall innlendra og erlendra viðmælenda.  

Tafla 19. Fjöldi frétta þar sem vitnað er í innlenda sem erlenda karla og konur. 

  Karlar Konur 
Íslenskir viðmælendur 355 (51%) 27 (82%) 
Útlenskir viðmælendur 337 (49%) 6  (18%) 

 

Rúmlega fjórum sinnum algengara er að vitnað sé í íslenska konu en erlenda. Hins vegar gætir 

meira jafnræðis hjá karlpeningnum þar sem rætt er við Íslendinga og útlendinga næstum því 

til jafns. 
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Einnig er athyglisvert hve algengt er að karlmenn séu álitsgjafar þegar kemur að 

kvennaíþróttum en konur eru hins vegar því sem næst aldrei spurðar álits þegar kemur að 

karlaíþróttum líkt og sést í Töflu 20. Aðeins þrisvar sinnum í þeim 1717 fréttum sem til 

skoðunar voru var rætt við eða vitnað í konu í tengslum við íþróttir karla. Skiptingin er mun 

jafnari þegar kemur að íþróttum kvenna þar sem konur eru viðmælendur í 57% tilfella en 

karlar í 43% tilfella. Hluti af skýringunni er sú hversu algengt er að rætt sé við þjálfara að 

loknum kappleikjum en mun algengara er að karlmenn þjálfi kvennalið en öfugt eins og áður 

hefur verið fjallað um. 

Tafla 20. Fjöldi frétta hjá báðum kynjum þar sem karlar og konur eru til svars. 

  Íþróttir karla  Íþróttir kvenna  
KK viðmælandi 666 (99,5%) 21 (43%) 
KVK viðmælandi 3 (0,5%) 28 (57%) 

 

Þessar niðurstöður eru nokkuð sláandi og ljóst að hlutur kvenna sem viðmælendur er minni á 

vefmiðlum miðað við hlut þeirra á prenti og í sjónvarpi. Í íslenskum rannsóknum frá því um 

aldamót voru konur viðmælendur í 8-11% tilfella (Hilmar Thor Bjarnason og Jódís 

Bjarnadóttir, 2000) og í fimm þjóða rannsókninni um miðjan síðasta áratug var rætt við konur 

í 5% tilfella (Kjartan Ólafsson (ritstjóri), 2006). Í 13% tilfella var rætt við bæði kyn í sömu 

frétt og þar af voru konur álitsgjafar um karla í 6% tilfella. Þegar Íslandshluti rannsóknarinnar 

er skoðaður sést að í aðeins 2% tilfella er eingöngu rætt eða vitnað í konur sem er í takti við 

niðurstöður okkar rannsóknar.  

4.2.4 Innlendar og erlendar fréttir 

Á Mynd 9 má sjá hversu stór hluti allra frétta er af karlmönnum erlendis. Tæplega 2,5 sinnum 

fleiri fréttir fjalla um karlaíþróttir á erlendri grundu en innanlands eða 71%. Á sama tíma er 

nánast algjört jafnvægi á umfjöllun um konur innanlands og utan.  
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Mynd 9. Hlutfall innlendra frétta hjá hvoru kyni. 

 

Næst skoðum við hlutfall innlendra frétta hjá báðum kynjum miðað við umfangsflokkana þrjá. 

Skiptinguna má sjá á Mynd 10. Í flokknum Stórar fréttir er hlutfall innlendra frétta um tveir 

þriðju hjá báðum kynjum. Í ítarlegri fréttum og umfjöllunum er því frekar fjallað um innlenda 

atburði. 

 

Mynd 10. Hlutfall innlendra frétta hjá hvoru kyni miðað við umfangsflokkana þrjá. 
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Í Töflu 21 má svo sjá skiptinguna innan innlendra frétta annars vegar og erlendra frétta hins 

vegar. Þar sést að hlutfallsleg hlutdeild kvenna í innlendum fréttum er tvöfalt meiri en í 

erlendum fréttum. 

Tafla 21. Skipting frétta innan innlendra og erlendra frétta. 

  Innlendar Erlendar 
Karlar 76% 91% 
Konur 16% 8% 
Bæði/Hvorugt 7% 1% 

 

Í rannsókn Hilmars og Jódísar frá árinu 2000 (Hilmar Thor Bjarnason og Jódís Bjarnadóttir, 

2000) reyndust konur skipa 9% hlutans þegar innlendar fréttir voru skoðaðar sérstaklega og 

3% hlutans þegar erlendar fréttir voru skoðaðar sér. Þetta eru töluvert lægri gildi en í okkar 

niðurstöðum. Því mátti reyndar reikna með enda var heildarhlutfall íþróttafrétta um konur 

aðeins 7,5% í rannsókn þeirra. 

4.2.5 Íslenskt og útlenskt íþróttafólk 

Hafa verður í huga að fjölmargar erlendar íþróttafréttir fjalla um íslenskt íþróttafólk. Því er 

áhugavert að skoða hver munurinn er á umfjöllun um kynin þegar Íslendingar og útlendingar 

eru skoðaðir sérstaklega óháð því hvar íþróttafólkið iðkar sína iðju. Niðurstöðurnar má sjá á 

Mynd 11. Fjallað er því sem næst til jafns um íslenska og útlenska karla. Hins vegar er 

rúmlega sex sinnum algengara að fjallað sé um íslenskar en erlendar konur. 

 

Mynd 11. Umfjöllun um Íslendinga og útlendinga hjá hvoru kyni.  
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Skoðum til samanburðar umfjöllun um Íslendinga og útlendinga hjá hvoru kyni í 

umfangsflokkunum þremur sem er að finna á Mynd 12. Greinilegt er að þegar tilefni þykir til 

ítarlegrar umfjöllunar, í flokknum Stórar fréttir, eru Íslendingar í sviðsljósinu hvort sem 

karlar (87%) eða konur (96%) eiga í hlut. Flestar fréttir í þessum flokki eru greinargerðir auk 

viðtala eftir kappleiki hér á landi. 

 

Mynd 12. Umfjöllun um Íslendinga og útlendinga hjá hvoru kyni í umfangsflokkunum. 

 

Af Mynd 12 má draga þá ályktun að vefmiðlunum þyki ástæða til að fjalla í töluverðum mæli 

um erlenda íþróttamenn. Aftur á móti þykir þessum sömu miðlum ekki ástæða til þess að 

fjalla um þá í mörgum orðum. Velta má fyrir sér hvort krafa lesenda, hvort sem hún er 

ímynduð eða ekki, um ferskar fréttir í hvert skipti sem viðkomandi vefmiðill er heimsóttur 

setji þá pressu á blaðamenn að fylla vefsíður sínar af erlendu efni. Það gefur augaleið að á 

þeim tíma sem blaðamaður bregður sér úr húsi til að taka viðtal, hringja símtal og skrifa upp 

frétt getur hann lesið nokkrar erlendar fréttir og skrifað stutta íslenska útgáfu. Eins og fjallað 

var um í fræðakaflanum gæta erlendir fréttamiðlar síst meira jafnréttis en íslenskir þegar 

kemur að íþróttaumfjöllun. Af þeim sökum er sá erlendi fréttabrunnur sem blaðamenn 

hérlendis sækja í fullur af fréttum af karlmönnum. 

4.2.6 Íþróttagreinar 

Knattspyrna er ekki aðeins sú íþróttagrein sem fær langmesta umfjöllun heldur er einnig 

mestur munur á umfjöllun um konur og karla í þeirri íþróttagrein eins og sjá má á Mynd 13 

þar sem miðað er við fjölda frétta.  
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Mynd 13. Umfjöllun um karla og konur eftir íþróttagreinum. 

 

Aðeins ein af hverjum sextán knattspyrnufréttum fjallar um konur. Í hinum boltagreinunum er 

staða kvenna betri en yfir heildina. Skiptingin er jöfnust í handbolta þar sem rúmlega þrisvar 

sinnum algengara er að íþróttafrétt fjalli um karla en konur.  

Lítinn mun er að finna á skiptingunni í umfangsflokkunum þremur og miðað við fjölda frétta. 

Við látum nægja að sína niðurstöðuna fyrir umfangsflokkinn Stórar fréttir sem sýndur er á 

Mynd 14.  

 

Mynd 14. Umfjöllun um karla og konur eftir íþróttagreinum miðað við umfangsflokkinn Stórar fréttir. 
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Í Töflu 22 má sjá aðrar íþróttagreinar sem voru til umfjöllunar. Þeim er raðað upp eftir fjölda 

frétta. Þær íþróttagreinar þar sem umfjöllun um konur er tíðari en umfjöllun um karla eru 

skáletraðar. Þó ber að taka fámennustu íþróttagreinunum með fyrirvara. Taka þyrfti fleiri daga 

til skoðunar til þess að fá nægilegan fjölda frétta svo hægt sé að draga afgerandi ályktanir um 

skiptingu frétta í þeim flokkum. 

Tafla 22. Fjöldi frétta um aðrar íþróttagreinar en boltaíþróttirnar hjá hvoru kyni. 

  Karlar Konur Bæði/Hvorugt Alls 
Formúla 1 48 0 0 48 

Golf 42 1 4 47 
Frjálsar íþróttir 11 6 3 20 

Íshokkí 16 1 0 17 
Sund 3 1 7 11 
Blak 0 6 1 7 

Íþróttahátíðir 3 0 4 7 
Tennis 4 2 1 7 

Amerískur fótbolti 5 0 0 5 
Fimleikar 1 2 2 5 

Skíði 0 2 3 5 
Badminton 0 2 1 3 
Hjólreiðar 3 0 0 3 

Hnefaleikar 3 0 0 3 
Júdó 2 0 1 3 

Kappakstur 3 0 0 3 
Karate 0 0 3 3 
Keila 1 0 2 3 

Aflraunir 2 0 0 2 
Veggtennis 0 0 2 2 

Glíma 0 1 0 1 
Hafnabolti 1 0 0 1 

Járnkarl/-kona 0 1 0 1 
Kraftlyftingar 0 1 0 1 

Skotfimi 1 0 0 1 
Skylmingar 0 0 1 1 
Strandblak 0 1 0 1 

Alls 149 27 35 211 

 

4.2.7 Knattspyrna innanlands og utan 

Þar sem knattspyrnan er í algjörum sérflokki þegar kemur að magni íþróttaumfjöllunar hér á 

landi er vel þess virði að skoða umfjöllun um íþróttagreinina nánar. Í Töflu 23 má sjá hversu 

margar innlendar og erlendar fréttir eru af íþróttafólki af báðum kynjum. Rétt er að árétta að 

með erlendri íþróttafrétt er um að ræða frétt af atburði eða fólki utan landsteinanna sem getur 

þó vel verið íslenskt. Hér er miðað við allar fréttir. 
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Tafla 23. Knattspyrnuumfjöllun innanlands og utan. 

 Fjöldi frétta 
  Karlar Konur 
Innanlands 272 (27%) 31 (47%) 
Erlendis 730 (73%) 35 (53%) 
  1002 66 

 

Um 73% knattspyrnufrétta af karlmönnum fjalla um erlenda viðburði á meðan skiptingin er 

því sem næst jöfn hjá konunum þegar miðað er við fjölda frétta. Ef dreifingin er skoðuð 

miðað við umfangsskiptinguna er niðurstaðan allt önnur eins og sjá má á Mynd 15. 

  

Mynd 15. Umfjöllun um innlenda knattspyrnu hjá báðum kynjum miðað við umfangsflokkana. 

 

Aðeins 5% knattspyrnufrétta í flokknum Litlar fréttir er af knattspyrnumönnum innanlands og 

19% þeirra í flokknum Meðal fréttir. Þegar fjallað er ítarlega um karla í knattspyrnu, í 

flokknum Stórar fréttir, beinist sviðsljósið hins vegar í þremur af hverjum fjórum skiptum að 

knattspyrnu innanlands (73%). Hlutfallið í þeim flokki er sambærilegt hjá konunum (77%). Í 

hinum umfangsflokkunum tveimur er hlutfall frétta af kvennaknattspyrnu innanlands mun 

hærra en hjá körlunum. Fréttir af knattspyrnukonum erlendis eru nær eingöngu af 

atvinnumönnum Íslands erlendis eða tíðindi af kvennalandsleikjum Íslands á erlendri grundu. 

Fréttir af meiðslum leikmanna, félagaskiptaslúðri og úrslitafréttir úr evrópskum 

kvennafótbolta rata, ólíkt því sem þekkist karlamegin, ekki í miklum mæli á íslensku 

vefmiðlana.    
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4.2.8 Tegundir frétta 

Í Töflu 24 má sjá fjölda og hlutfall frétta í hverjum tegundaflokki hjá körlum og konum. 

Flestar fréttir eru úrslitafréttir en sá flokkur er áberandi stærstur hjá konunum. 49% frétta af 

konum falla í flokkinn en hlutfallið er lægra hjá körlunum eða 29%.  

Tafla 24. Fjöldi frétta í hverjum tegundaflokki hjá hvoru kyni. 

  Karlar Konur Bæði/Hvorugt 
Úrslit 433 (29%) 88 (49%) 17 (33%) 
Almenn frétt 399 (27%) 36 (20%) 25 (48%) 
Ummæli e. Leik 226 (15%) 20 (11%) 0 
Ummæli 187 (13%) 9 (5%) 1 (2%) 
Upphitun 80 (5%) 12 (7%) 6 (12%) 
Myndir/Myndbönd 44 (3%) 9 (5%) 1 (2%) 
Ummæli f. Leik 47 (3%) 6 (3%) 0 
Slúður 46 (3%) 0 0 
Einkalíf 22 (2%) 1 (1%) 2 (4%) 
Alls 1484 (100%) 181 (100%) 52 (100%) 

 

Greinilegt er að fjölmiðlar leggja hlutfallslega mest upp úr því að greina frá úrslitum í 

kvennaflokki þótt vafalítið sé ekki minna lagt upp úr því karlamegin. Fréttir utan sjálfs 

leikdags skipa einfaldlega mun meiri sess hjá körlunum og lækka hlutfall úrslitafrétta. 

Athygli vekur að engin frétt féll í flokkinn Slúður hjá konunum en 46 hjá körlunum sem 

svarar þó aðeins til 3% íþróttafrétta karlamegin. Sömuleiðis var aðeins ein frétt af íþróttakonu 

sem féll í flokkinn Einkalíf á móti 22 hjá körlunum. Það var frétt af bandarísku skíðakonunni 

Lindsay Vonn sem skellti sér á menntaskólaball með 15 ára aðdáanda sínum. Fréttir í þessum 

flokkum, þar sem ástæða þykir til að fjalla um daglegt líf íþróttafólks, fá yfirleitt mikinn lestur 

en hafa verður í huga samkeppni vefmiðlanna um heimsóknafjölda á síður sínar. Þessar fréttir 

stjörnuvæða þó um leið íþróttafólkið hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað hjá 

fréttamönnunum. Sömu sögu má segja um slúðurfréttirnar þar sem tíma er varið í að velta 

fyrir sér einhverju, svo sem mögulegum félagaskiptum knattspyrnumanna, sem auka á frægð 

og hróður íþróttamanna án þess að þeir hafi unnið fyrir því á íþróttavellinum. Íþróttafólkið 

verður að stjörnum sem um leið verða að fyrirmyndum ungra íþróttamanna. En skortur á 

kvenfyrirmyndum er talin ein ástæða þess að stúlkur hætta íþróttaiðkun í ríkari mæli á 

unglingsaldri en karlkyns jafnaldrar þeirra (Kjartan Ólafsson (ritstjóri), 2006, bls. 123).  

Ef tegundaflokkarnir Úrslit, Upphitun, Ummæli fyrir leik og Ummæli eftir leik eru teknir 

saman í einn flokk sem við köllum Fréttir í tengslum við leik, enda tengjast þeir allir 
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einstökum viðburði, er hægt að skoða hlutfall þeirra frétta hjá körlum og konum. Hlutfall 

slíkra frétta má sjá á Mynd 16.  

 

Mynd 16. Fréttir í tengslum við leik og aðrar íþróttafréttir hjá hvoru kyni. 

 

Fréttir í tengslum við viðburði eru rétt rúmlega helmingur allra frétta hjá körlum en tæplega 

70% allra frétta hjá konum. Þetta er í takt við erlendar rannsóknir sem hafa komist að þeirri 

niðurstöðu að íþróttafréttir af konum eru beintengdari leikjunum sjálfum (Kjartan Ólafsson 

(ritstjóri), 2006). 

4.3 Miðlarnir bornir saman  

Niðurstöðurnar sem raktar hafa verið fram að þessu einskorðuðust við íþróttafréttir Mbl.is og 

Vísir.is. Í þessum kafla verður fréttaumfjöllun miðlanna tveggja borin saman í einstökum 

flokkum auk þess sem íþróttafréttir Rúv.is verða skoðaðar til samanburðar. Þrátt fyrir að 

Rúv.is hafi tekið miklum breytingum í október 2011 má helst merkja breytingarnar í fjölda 

daglegra frétta. Ekki er að sjá ritstjórnarlegan mun að því leytinu til að meira sé fjallað um 

annað hvort kynið, innlenda frekar en erlenda atburði og þar fram eftir götunum. Raunar er 

ótrúlega lítill munur á umfjöllun yfir tímabilin tvö ef magn frétta er frátalið. Því er 

samanburður á Rúv.is við hina miðlana tvo talinn viðeigandi hér jafnvel þótt einstaka daga 

eða fréttir vanti hjá Rúv.is eins og vikið var að áður. 

4.3.1 Fjöldi og umfang frétta 

Í Töflu 25 sést að lítill munur er á fjölda íþróttafrétta sem Mbl.is og Vísir.is birtir en mun 

meiri íþróttaumfjöllun var á síðunum en á Rúv.is á árinu 2011. Íþróttafréttir Mbl.is eru 46% af 
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heildinni en fréttir á Vísir.is eru 44%. Ef fréttunum er deilt niður á dag birtir Mbl.is að 

meðaltali 37 fréttir á degi hverjum, Vísir.is 35 fréttir. Umfjöllun á Rúv.is tók stakkaskiptum í 

október 2011. Þá sex daga sem skoðaðir voru í október, nóvember og desember voru fréttirnar 

89 eða rétt tæplega 15 fréttir að meðaltali á dag.   

Tafla 25. Fjöldi íþróttafrétta hvers miðils. 

  Fjöldi Hlutfall 
Mbl.is 880 46% 
Vísir.is 837 44% 
Rúv 178 9% 

 

Umfangsskiptingu frétta innan hvers miðils fyrir sig má sjá á Mynd 17. 

 

Mynd 17. Fréttir í hverjum umfangsflokki á hverjum miðli. 

 

Þar sést að á öllum miðlunum falla flestar fréttir í umfangsflokkinn Litlar fréttir þótt hlutfall 

frétta af Rúv.is í þeim flokki sé áberandi hæst. Hæst hlutfall Lítilla frétta er á Mbl.is eða 50% 

en hæst hlutfall Stórra frétta er á Vísir.is eða 34%. Dreifingin milli flokka er jöfnust hjá 

Vísir.is en hafa verður í huga að undirritaður, sem tók ákvörðun um skilgreiningu 

umfangsflokkanna eftir ráðleggingar frá íþróttafréttamönnum Mbl.is og Vísir.is, hefur starfað 

hjá Vísir.is sem gæti haft áhrif á jafna dreifingu frétta í umfangsflokkana þrjá á miðlinum. Það 

var þó alls ekki markmiðið. 
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4.3.2 Viðmælendur 

Í Töflu 26 má sjá hve lítill munur er á miðlunum Mbl.is og Vísir.is þegar kemur að því að 

vitna í einstaklinga, þ.e. taka viðtöl á texta- eða myndbandsformi.  

Tafla 26. Viðmælendur á miðlunum þremur. 

  Mbl.is Vísir.is Rúv.is 
Kvót 231 305 6 
Textaviðtal 94 89 1 
Myndbandsviðtal 77 78 7 
Alls 402 472 14 

 

Nánast enginn munur er á Mbl.is og Vísir.is þegar kemur að fjölda myndbandsviðtala og litlu 

munar þegar kemur að textaviðtölum. Heilt yfir vitnar Vísir.is aðeins oftar í íþróttafólk en 

Mbl.is. Munurinn er um 17%. 

Fjöldi frétta með viðmælendum er afar lítill hjá Rúv.is sem sést best þegar hlutfall slíkra frétta 

innan hvers miðils er skoðað líkt og gert er á Mynd 18. Rúv.is vitnar í einhvern í 8% frétta 

sinna á meðan hlutfallið er 46% hjá Mbl.is og 56% hjá Vísir.is. 

 

Mynd 18. Viðmælendur innan hvers miðils. 

 

Erfitt er að henda reiður á hvers vegna tilvitnanir eru svo óalgengar í íþróttafréttum á Rúv.is 

Það helst þó líklega í hendur við þá staðreynd að flestar fréttanna, eða 82% þeirra, eru í styttri 

kantinum og rata í flokkinn Litlar fréttir. 

26%	  

36%	  

3%	  
11%	   11%	  

1%	  

9%	   9%	  
4%	  

54%	  

44%	  

92%	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

90%	  

100%	  

Mbl.is	   Vísir.is	   Rúv.is	  

Kvót	  

Textaviðtal	  

Myndbandsviðtal	  

Enginn	  viðmælandi	  



56 
 

4.3.3 Innlendar og erlendar fréttir 

Á Mynd 19 má sjá samanburðinn á hlutfalli innlendra og erlendra íþróttafrétta hjá miðlunum 

þremur.  

 

Mynd 19. Erlend og innlend íþróttaumfjöllun hjá hverjum miðli. 

 

Athyglisvert er að munurinn á miðlunum er frekar lítill eða um 3% á Rúv.is, sem hefur hæst 

hlutfall innlendra frétta, og Mbl.is og aftur um 3% á Mbl.is og Vísir.is sem hefur lægst hlutfall 

innlendra frétta. Því virðist sem svipuð lína sé hjá miðlunum þremur hvað varðar áherslu á 

innlenda og erlenda umfjöllun. 

4.3.4 Íslenskt og útlenskt íþróttafólk 

Munurinn á miðlunum er meiri þegar umfjöllun um Íslendinga og útlendinga í stað atburða 

innanlands og erlendis er borin saman. Samanburðinn má sjá á Mynd 20.  
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Mynd 20. Umfjöllun um Íslendinga og útlendinga á hverjum miðli. 

 

Röðun miðlanna er þó í samræmi við innlenda og erlenda umfjöllun þar sem hlutfallslega 

mest er fjallað um Íslendinga á Rúv.is (66%) líkt og tilfellið var með innlenda viðburði. 

Hlutfallslega mest er fjallað um útlendinga á Vísir.is þar sem skiptingin milli Íslendinga og 

útlendinga er jöfn. 

4.3.5 Umfjöllun um karla og konur 

Á Mynd 21 er borin saman umfjöllun miðlanna þriggja hvað kynin varðar.  

 

Mynd 21. Umfjöllun um kynin á hverjum miðli. 

59%	  

50%	  

66%	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

90%	  

100%	  

Mbl.is	   Vísir.is	   Rúv.is	  

Íslendingar	  

84%	   89%	  

71%	  

13%	  
8%	  

17%	  

3%	   3%	  

12%	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

90%	  

100%	  

Mbl.is	   Visir.is	   Ruv.is	  

Karlar	  

Konur	  

Bæði/Hvorugt	  



58 
 

Konur fá áberandi mesta umfjöllun á Rúv.is eða tæplega 17% en auk þess er fjöldi frétta í 

flokknum bæði/hvorugt fjórum sinnum hærri en á hinum miðlunum. Mestur er munurinn á 

umfjöllun um íþróttir karla og kvenna á Vísir.is þar sem tæplega 89% allra frétta snúa að 

karlmönnum. Hlutfallið er lægra á Mbl.is eða rúmlega 84%. 

Önnur leið til að skoða umfjöllun miðlanna um kynin er að athuga í hvaða umfangsflokka 

allar fréttir af körlum annars vegar og konum hins vegar dreifast. Dreifinguna má sjá á Mynd 

22.  Til útskýringar má lesa út úr myndinni að skipting frétta af konum á Mbl.is er 43% Litlar 

fréttir, 19% Meðal fréttir og 38% Stórar fréttir.  

 

Mynd 22. Íþróttafréttir af konum og körlum hjá hverjum miðli miðað við umfangsflokkana. 

 

Sjá má að Mbl.is og Vísir.is haldast nokkuð í hendur innan hvers umfangsflokks þegar kemur 

að hlutfalli karla- og kvennafrétta sem rata í hvern flokk. Í flokknum Stórar fréttir er hlutfall 

milli frétta af körlum og konum t.d. nánast það sama. Um 35% (46/34 hjá Vísir.is & 38/28 hjá 

Mbl.is) hlutfallslega fleiri fréttir eru af konum en körlum í þeim flokkum hjá einkamiðlunum 

tveimur. Hlutfall kvennafrétta í umfangsflokknum Stórar fréttir er þó hæst á Vísir.is eða 46%.  

Hjá Rúv.is er hlutfall karlafrétta í umfangsflokknum Stórar fréttir rúmlega tvisvar sinnum 

hærra en hlutfall kvennafrétta. Þó verður að hafa í huga að heildarfjöldi frétta hjá Rúv.is í 

þessum umfangsflokki var aðeins 11. 
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4.3.6 Íþróttagreinar 

Á Mynd 23 má sjá áherslur miðlanna þriggja hvað íþróttagreinar varðar miðað við fjölda 

frétta af hverri íþróttagrein.  

 

Mynd 23. Umfjöllun hvers miðils um hverja íþróttagrein. 

 

Vísir.is leggur mesta áherslu á boltaíþróttirnar þrjár en 90% allra frétta eru af þeim og er 

knattspyrna í algjörum sérflokki. Sömu sögu er að segja af Mbl.is sem fjallar þó örlítið minna 

um knattspyrnu en Vísir.is og sinnir öðrum íþróttagreinum en boltaíþróttagreinunum þremur 

meira fyrir vikið. Rúv.is sker sig svolítið úr. Vissulega er mest umfjöllun um knattspyrnu en 

hún er þó töluvert minni en á hinum miðlunum tveimur. Umfjöllun um handbolta er 

hlutfallslega mest á Rúv.is og sömu sögu er að segja um körfuboltann þótt litlu muni. Rúv.is 

er áberandi duglegast að sinna öðrum íþróttagreinum en boltaíþróttunum en 31% 

umfjöllunarinnar snýr að öðrum greinum. 

Á Mynd 24, 25 og 26 má sjá hve mikla umfjöllun hver íþróttagrein fékk í hverjum 

umfangsflokki.  
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Mynd 24. Umfjöllun miðlanna um hverja íþrótt miðað við umfangsflokkinn Litlar fréttir. 

 

Mynd 25. Umfjöllun miðlanna um hverja íþrótt miðað við umfangsflokkinn Meðal fréttir. 

 

Mynd 26. Umfjöllun miðlanna um hverja íþrótt miðað við umfangsflokkinn Stórar fréttir. 
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Af myndunum má lesa það að bæði á Mbl.is og Vísir.is er hlutfall knattspyrnufrétta lægra í 

umfangsflokknum Stórar fréttir en Litlar fréttir. Munurinn er þó ekki mikill frekar en í 

körfuboltafréttunum. Nokkurs munar gætir hins vegar í handboltanum og í öðrum íþróttum. 

Hlutfall handboltafrétta meira en þrefaldast á milli þessara tveggja umfangsflokka á Vísir.is 

og meira en tvöfaldast á Mbl.is. Á móti eru tæplega þrefalt fleiri fréttir af öðrum íþróttum í 

flokknum Litlar fréttir á Vísir.is og tæplega tvöfalt fleiri á Mbl.is. 

4.3.7 Aðrar íþróttagreinar  

Sökum þess að heildarmagn frétta af Rúv.is sem greindar voru var aðeins 178 er ekki hægt að 

draga stórar ályktanir af fréttum af öðrum íþróttagreinum en boltaíþróttagreinunum. Lítill 

fjöldi frétta af öðrum íþróttagreinum er raunar einnig vandamál á hinum miðlunum líkt og 

fjallað var um í Kafla 4.2.6. Þó eru nokkrar athyglisverðar niðurstöður sem rétt er að nefna því 

þær sýna glögglega ólíka stefnu miðlanna. Í þessum samanburði er aðeins miðað við fjölda 

frétta af hverri íþróttagrein. 

• Fréttir af blaki, frjálsum íþróttum og golfi voru hlutfallslega töluvert fleiri á Rúv.is en 

á hinum miðlunum. Munurinn var mestur í frjálsum íþróttum sem taldi 4,5% allra 

íþróttafrétta á Rúv.is en var aðeins í kringum 1% á hinum miðlunum. Blakfréttir voru 

rúm 2% allra íþróttafrétta á Rúv, tæplega 1% á Mbl.is en engin blakfrétt var birt á 

Vísir.is á tímabilinu sem tekið var til skoðunar. Hvað golf varðar var hlutfallið á 

Rúv.is um 5%  á meðan hlutfallið á Mbl.is og Vísir.is var tæplega 3%. 

• Mbl.is var í sérflokki þegar kom að umfjöllun um íshokkí en miðillinn birti 15 fréttir 

af íshokkí, Vísir.is tvær en Rúv.is enga.  

• Rúv.is fjallaði um sjö íþróttagreinar sem aldrei var fjallað um á hinum miðlunum á 

tímabilinu. Í flestum tilfellum var aðeins um eina frétt að ræða. Íþróttagreinarnar voru 

andspyrna (ástralskur fótbolti), borðtennis, bridds, skák, taekwondo, torfæra og 

vaxtarækt auk fréttar af útgáfu íþróttabókar. Nefna má að bridds og skák teljast af 

mörgum fremur til lista en íþróttagreina en íþróttadeild Ríkisútvarpsins hefur þó í 

gegnum árin fjallað um hvorutveggja þegar ástæða hefur þótt til. 

• Vísir.is var í sérflokki þegar kom að umfjöllun um tennis en miðillinn birti 7 fréttir af 

tennis, Mbl.is eina og Rúv.is enga. 

• Tvisvar sinnum var fjallað um amerískan fótbolta á Rúv.is sem telst til rúmlega 1% 

íþróttafrétta. Hlutfallið var tæplega helmingi minna á Mbl.is en engin frétt um 

amerískan fótbolta var birt á Vísir.is þessa daga. Litlar ályktanir er hægt að draga af 
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þessu en athygli vekur að ríkismiðill fjallar í tvígang um fréttnæma hluti úr amerískum 

fótbolta sem einkamiðillinn Vísir.is sér ekki ástæðu til að fjalla um sömu daga. 

4.3.8 Tegundir frétta 

Í Töflu 27 má sjá áherslur vefmiðlanna þriggja þegar kemur að tegundum íþróttafrétta. 

Myndræna framsetningu á töflunni má sjá á Mynd 27.  

Tafla 27. Tegundir íþróttafrétta á miðlunum þremur. 

  Mbl.is Vísir.is Rúv.is 
Almenn frétt 251 (29%) 209 (25%) 52 (29%) 
Einkalíf 8 (1%) 17 (2%) 2 (1%) 
Myndir/Myndbönd 22 (3%) 32 (4%) 2 (1%) 
Upphitun 57 (6%) 41 (5%) 12 (7%) 
Úrslit 307 (35%) 231 (28%) 100 (56%) 
Slúður 11 (1%) 35 (4%) 2 (1%) 
Ummæli 75 (9%) 122 (15%) 6 (3%) 
Ummæli e. leik 117 (13%) 129 (15%) 2 (1%) 
Ummæli f. leik 32 (4%) 21 (3%) 0 

 

 

Mynd 27. Tegundir íþróttafrétta á miðlunum þremur. 

 

Sjá má að Mbl.is birtir töluvert fleiri úrslitafréttir en Vísir.is. Vísir.is leggur meira upp úr 

fréttum þar sem vísað er í ummæli íþróttamanna og slúður. Þá birtast tvisvar sinnum fleiri 

fréttir í flokknum Einkalíf á Vísir.is en á Mbl.is. Þá eru almennar íþróttafréttir sem tilheyra 

flokknum Almenn frétt um 20% fleiri á Mbl.is en á Vísir.is 
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Athygli vekur að yfir helmingur íþróttafrétta á Rúv.is snýr að upplýsingum um úrslit. Það 

hlutfall er mun hærra en á hinum miðlunum. Hlutfall úrslitafrétta er 7% hærra á Mbl.is en á 

Vísir.is. Þá lætur Rúv.is því sem næst ósnert ummæli leikmanna og þjálfara hvort sem er í 

aðdraganda eða að loknum kappleikjum eins og komið var inn á í Kafla 4.3.2. 

Ef allar fréttir er snúa að einstökum kappleik eða móti eru teknar saman í einn flokk sem við 

titlum Fréttir í tengslum við leik sést munurinn á miðlunum enn skýrar og snýst í raun við eins 

og sjá má á Mynd 28.  

 

Mynd 28. Hlutfall frétta í tengslum við leiki og aðrar fréttir á miðlunum þremur. 

 

Vísir.is flytur flestar fréttir í tengslum við einstaka leiki en rúmlega helmingur allra frétta 

tengjast viðburðum. Hlutfallið er lægst hjá Rúv.is þrátt fyrir að miðillinn sé með hæst hlutfall 

úrslitafrétta líkt og sást á Mynd 27. 
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5. Umræður  
Rannsóknarspurningunni sem sett var fram í Kafla 2.10 verður að svara neitandi. 

Fréttaumfjöllun um íþróttir á vefmiðlum á Íslandi gerir körlum mun hærra undir höfði en 

konum og skiptir þar litlu máli frá hvaða sjónarhorni hlutirnir eru skoðaðir. Ekki er að sjá að 

íþróttaumfjöllun á vefmiðlum með tilliti til kynferðis sé jafnari samanborið við þær 

rannsóknir á umfjöllun í dagblöðum og sjónvarpi sem fjallað var um í fræðakaflanum. 

Hlutdeild kvenna í íslenskum íþróttafréttum í dagblöðum og sjónvarpi samkvæmt fyrri 

rannsóknum hefur verið á bilinu 7-12% en niðurstaða þessarar rannsóknar, 11% eins og kom 

fram í Töflu 14, er einnig á því bili. Því er ekki hægt að draga aðra ályktun en þá að 

umfjöllunin um íþróttakonur standi því sem næst í stað. Þessi rannsókn sýndi þó að í þeim 

tilfellum sem fjallað er um konur er þeim gerð hlutfallslega ítarlegri skil en karlmönnum þó 

það muni ekki miklu. Í umfangsflokknum Stórar fréttir hækkar hlutfall íþróttafrétta af konum 

upp í 14% aðallega á kostnað hlutlausra frétta eins og sýnt var í Töflu 15. 

Hlutdeild kvenna í umfjöllun hér á landi virðist örlítið meiri en í nágrannalöndum okkar hvað 

fjölda frétta og umfjöllun varðar. Aftur á móti virðist sjaldnar vitnað í konur í íþróttafréttum 

hér á landi en annars staðar og hvergi sjaldnar en á vefmiðlunum eins og niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna. Í aðeins 18% frétta af konum er vitnað í konu á meðan hlutfallið er mun 

hærra hjá körlunum eða 47%. 

Þegar kemur að myndefni með íþróttafréttum fylgja sérteknar myndir af ljósmyndurum 

miðilsins hlutfallslega oftar fréttum af íþróttum kvenna en karla. Í einni af hverjum fjórum 

kvennafréttum fylgir sértekin mynd en hlutfallið er aðeins 15% hjá körlunum. Aftur á móti er 

helmingi algengara að ný mynd, sem yfirleitt er úr erlendum myndabanka eða aðsend mynd, 

fylgi fréttum af íþróttum karla. Þetta helst nokkuð í hendur við mun á innlendri og erlendri 

umfjöllun. Á meðan 29% frétta af körlum eru af innlendum vettvangi er hlutfallið 51% hjá 

konunum. Af öllum erlendum fréttum eru 8% þeirra af íþróttum kvenna en hlutfallið er 16% 

af öllum innlendum fréttum. Munurinn er enn meiri þegar umfjöllun um Íslendinga og 

útlendinga er skoðuð. 49% karlafrétta eru af Íslendingum en hlutfallið er 86% hjá konum. Að 

þessu sögðu er ljóst hversu litla áherslu íslensku miðlarnir leggja á útlenskar kvennaíþróttir á 

meðan rúmlega helmingur allra karlafrétta er af útlendingum. Hér verður þó að hafa í huga 

lágt hlutfall íþróttafrétta af konum hjá erlendum miðlum. Íslensku miðlarnir sækja í þær fréttir 
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erlendu miðlanna sem viðkomandi miðlar gera hæst undir höfði, þ.e. birta á forsíðum og fjalla 

ítarlega um. Sjaldnast er um fréttir af konum að ræða. 

Það liggur nokkuð beint við að draga þá ályktun að í það minnsta hluti af skýringunni á því 

hvers vegna svo mikið er fjallað um erlenda karlmenn en ekki konur hljóti að vera sú mikla 

sjónvarpsumfjöllun, auk annarrar umfjöllunar, sem erlendir íþróttakarlar fá hér á landi. Með 

auknum tíma á sjónvarpsskjánum og öðrum miðlum verða stjörnurnar til. Það sést berlega 

þegar tegundir íþróttafrétta eru skoðaðar. Á meðan 46 fréttir af körlum höfnuðu í 

slúðurflokknum hafnaði engin kvennafrétt þar. Svipaða sögu er að segja af flokknum Einkalíf  

þar sem 22 fréttir af körlum höfnuðu en aðeins ein af konu.  

Ætla mætti að aukinn og eftirtektarverður árangur íslensku kvennalandsliðana í tveimur 

vinsælustu íþróttagreinunum (þeim sem fá mesta umfjöllun hér á landi), knattspyrnu og 

handbolta, myndi skila sér í aukinni umfjöllun. Vera má að viðkomandi landslið hafi fengið 

meiri umfjöllun en hún virðist í það minnsta ekki hafa áhrif á heildarmyndina. Hafa verður í 

huga að umfjöllun um landslið er staðbundin, landslið eru í sviðsljósinu ákveðna daga á ári en 

ekki jafnt og þétt eins og félögin, og í rannsókn sem þessari ræður tilviljun hvort dagarnir séu 

teknir með í rannsóknina. Þrátt fyrir allt lenti einn dagur, þar sem íslenska kvennalandsliðið í 

handbolta var mikið til umfjöllunar vegna leiks á HM í Brasilíu, í úrtakinu. 

Í knattspyrnunni er hlutur kvenna verstur. Aðeins 6% knattspyrnufrétta eru af konum en 

hlutfallið er aftur á móti 16% í fréttum af körfubolta og 23% þegar handboltinn er annars 

vegar. Hafa verður í huga að knattspyrnufréttir skipa 63% allra íþróttafrétta. Umfjöllun af 

ensku knattspyrnunni einni og sér er meiri en samanlögð umfjöllun um handbolta og 

körfubolta. Ef knattspyrnufréttir væru undirskildar væri hlutfall frétta af íþróttum kvenna 18% 

en af körlum 75% (7% frétta ókynbundnar eða af íþróttum beggja kynja). Sú eina íþróttagrein 

hefur því afar mikið um heildarniðurstöðuna að segja.  

Erfitt er að lesa út úr niðurstöðum þessarar rannsóknar að einhverjar ákveðnar íþróttagreinar 

séu „kvennagreinar“ líkt og kalla mætti knattspyrnu, Formúlu 1, golf og íshokkí 

„karlagreinar“ sé  miðað við þá umfjöllun sem karlkyns iðkendur fá. Blak er í raun eina 

íþróttagreinin sem draga má þá ályktun af, þó með fyrirvara um lítinn fjölda slíkra frétta þá 

daga sem þær voru flokkaðar, að meira sé fjallað um konur en karla. Allar sex blakfréttirnar 

sem höfnuðu í úrtakinu voru af konum.  
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Áhyggjuefni er hve fáar konur starfa í stétt íþróttafréttamanna. Hlutfall kvenna í stéttinni um 

allan heim er lágt en í þeim rannsóknum sem undirritaður hefur kynnt sér hefur hlutfallið 

aldrei verið jafnlágt og var hér á landi meðan að rannsóknin fór fram. Rannsóknir sýna að 

konur fjalla meira um konur en kollegar þeirra af hinu kyninu svo reikna mætti með að 

kvenmenn í stéttinni myndu hjálpa til við aukna umfjöllun um íþróttir kvenna. 

Ekki er hægt að kenna íþróttafréttamönnum eingöngu um stöðu mála. Að miklu eru þeir að 

svara eftirspurn sem sést greinilega á muninum í aðsókn á leiki í boltaíþróttagreinunum 

þremur hér á landi svo dæmi sé tekið. Áhuginn á karlaíþróttum er einfaldlega mun meiri. 

Áhugann má hins vegar meðal annars rekja til umfjöllunar fjölmiðla sem hafa gert íþróttum 

karla góð skil um áratugaskeið þannig að upp er komin spurning sem ómögulegt er að svara 

líkt og í tilfelli hænunnar og eggsins. Ennfremur þarf að hafa í huga að þó svo að yfirgnæfandi 

hluta karla í íþróttafréttum mætti að hluta rekja til þess að fjölmiðlar hafi á kerfisbundinn hátt 

hampað körlum á kostnað kvenna í umfjöllun sinni, þá er hægar sagt en gert fyrir fjölmiðlana 

að snúa þessari þróun við. Þá má velta upp þeirri spurningu hvort hlutfall kvenna í 

íþróttafréttum hér á landi sé mögulega hærra en eftirspurnin. Þó umfjöllun um íþróttir kvenna 

hér á landi sé í miklum minnihluta er hún þó fyrir hendi og ekki minni en erlendis miðað við 

þær rannsóknir sem vitnað var til í fræðakaflanum.  

Undirritaður hefur í starfi sínu orðið var við að fréttir af íþróttum kvenna rata afar sjaldan á 

lista yfir mikið lesnar fréttir. Fréttamenn skrifa fréttir meðal annars með það fyrir augum að 

svara spurningum, vekja umhugsun og skapa umræðu. Sé raunin sú að fréttir af íþróttum 

kvenna fái lítinn lestur er það ekki til þess að ýta undir aukna umfjöllun. Hér má aftur velta 

fyrir sér dagskáráhrifum sem fjallað var um í fræðakaflanum. Gerir lítil umfjöllun um 

kvennaíþróttir það að verkum að kvennaíþróttir þykja ekki jafn fréttnæmar og karlaíþróttir? 

Eflaust að einhverju leyti en að hve miklu er ómögulegt að segja. Þá má velta fyrir sér hvort 

konur sæki í minna mæli á íþróttavefmiðla vitandi að ólíklegt sé að fjallað sé um kynsystur 

þeirra. Erlendar rannsóknir, sem sýnt hafa fram á að konur hafa meiri áhuga á að fylgjast með 

íþróttum karla en kvenna, benda þó ekki til þess að það sé líklegt. 

Umfjöllun um íþróttir kvenna er minnst á Vísir.is (8,4%) en helmingi meiri á Mbl.is (12,6%). 

Rúv.is stendur sig áberandi best þegar kemur að umfjöllun um konur (16,9%). Þar er einnig 

áberandi hæst hlutfall frétta þar sem kynin eru saman til umfjöllunar eða hvorugt þeirra. Ein 

ástæða þess að meira er fjallað um íþróttir kvenna á Rúv.is gæti verið sú að þar hefur kona 

verið í hlutastarfi að skrifa íþróttafréttir. Þá er íþróttastjórinn einnig kona auk þess sem 
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sumarstarfsmaður miðilsins árið 2011 var kvenkyns. Því voru þrír af átta íþróttafréttamönnum 

íþróttadeildar Rúv árið 2011 kvenkyns eða 37,5%. Gera má ráð fyrir að vinnuhlutfall kvenna 

hafi þó verið lægra enda önnur konan í sumarstarfi en hinn hóf störf seint á árinu. Hlutfallið er 

engu að síður merkilega hátt ekki síst ef miðað er við að engin kona er í starfi 

íþróttafréttamanns á hinum miðlunum. Þetta er í takt við erlendar rannsóknir sem sýna að 

kvenkyns íþróttafréttamenn fjalla oftar um konur en karlkyns íþróttafréttamenn. 

Sérstaða Rúv.is sést best á jafnari dreifingu milli íþróttagreina, kynjanna og aukinni 

umfjöllunar um Íslendinga. Þetta ætti kannski ekki að koma á óvart enda hafa fjölmiðlar í 

ríkiseigu þjónustugildin í öndvegi. Almenningi skal þjónað eins vel og mögulegt er og reynt 

að sinna öllum. Gildi einkamiðlanna er annað enda reknir með arðsemi að leiðarljósi. Í því 

ljósi fjalla þeir um það sem er vinsælast og líklegast til að selja best. Þetta er þó ekki eina 

markmið miðlanna en í flestum tilfellum það sem ræður för (Coakley, 2007, bls. 404-405). 

Ljóst er að á konur hallar í íþróttaumfjöllun í öllum tegundum miðla. Rannsóknir í dagblöðum 

og ljósvakamiðlum höfðu þegar sýnt fram á það og niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að 

það sama er uppi á teningnum á vefmiðlum. Ýmsu má velta fyrir sér í þessu sambandi. Þrátt 

fyrir að 11% umfjöllunar um konur í íþróttafréttum sé líklega að flestra mati of lágt er líklega 

óraunhæf krafa að ætla fjölmiðlunum að fjalla til jafns um íþróttir karla og kvenna. 

Íþróttafréttamiðlar sinna almenningi og þjónusta lesendur sína sem eru, þegar öllu er á 

botninn hvolft, upp til hópa karlmenn. Allt helst þetta í hendur en ætla mætti að aukin 

umfjöllun um íþróttir kvenna myndi með tímanum auka tíðni kvenlesenda á 

íþróttafréttamiðlum. Hver stefna einstakra miðla í þessum efnum er væri áhugavert 

rannsóknarefni í framhaldinu. Eru íslenskir vefmiðlar sáttir við eigin frammistöðu þegar 

kemur að því að fjalla um íþróttir kvenna? 
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