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Útdráttur  

Markmiðið með rannsókninni var að finna út hver munurinn á umfjöllun fjölmiðla 

á knattspyrnu karla og knattspyrnu kvenna sé og hvernig hann komi fram í fjölda, 

tegund og umfangi umfjallana. Í rannsókninni var notast við megindlegar aðferðir 

þar sem tölulegum upplýsingum á umfjöllun þriggja íslenskra vefmiðla var safnað 

og síðan greindar. Þeir vefmiðlar sem teknir voru fyrir voru Rúv.is, Mbl.is og 

Fótbolti.net og valdi höfundur eina viku frá sumrinu 2013 til þess að greina. Þá 

voru niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar nánar eftir því hvort að umfjöllunin 

sneri að efstu deild á Íslandi, neðri deildum eða erlendu efni. Meginniðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að heildarhlutfall umfjöllunar þar sem fjallað var um 

konur var 9.1% í samanburði við 89.5% umfjöllun á körlum. Hlutfall kvenna í 

umfjöllun miðlanna á efstu deildum karla og kvenna var 19.1% sem endurspeglar 

ekki fjölda kveniðkenda hér á landi, en konur eru um 31.5% iðkenda. Í neðri 

deildum var hlutfall kvenna aðeins 7.8% af heildarumfjöllun og 4.3% í erlendu 

efni. Umfjöllun á knattspyrnu karla var almennt fjölbreyttari og var algengasta 

snið umfjöllunar kvenna lítilleg samantekt úr leikjum þeirra. Einnig voru 

umfjallanir karla að meðaltali lengri hvort sem um ræddi í orðum, sekúndum eða 

fjölda mynda. Flestar umfjallanir um konur birtust á vefsíðu Fótbolti.net eða um 

26%. Rúv.is birti hlutfallslega flestar fréttir af konum eða um 27% frétta, Mbl.is 

um 9% frétta og Fótbolti.net 7.5% frétta en hlutfallslega birtust fæstar fréttir um 

konur á Fótbolti.net af öllum miðlunum. Hvers vegna þessi munur sé tilkominn er 

spurning sem vert er að skoða og því er þörf á nánari rannsóknum á samanburði á 

umfjöllun fjölmiðla á knattspyrnu karla og kvenna. 
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1. Inngangur 

Íþróttir hafa lengi verið stundaðar og eru vissulega miðlægt fyrirbrigði í nútíma 

samfélagi (Kjartan Ólafsson, 2006). Íþróttir eru vinsæl afþreying og gegna 

mikilvægu hlutverki í menntakerfinu og í forvarnarstarfi (Werch o.fl., 2003). Fyrir 

utan skemmtanagildi þeirra þá eru þær vaxandi atvinnustarfsemi (Kjartan 

Ólafsson, 2006). Í fjölda ára hafa íþróttir kvenna verið í skugganum af íþróttum 

karla og hefur umfjöllun í fjölmiðlum á íþróttaþátttöku kvenna verið lítil sem 

engin í samanburði við íþróttir karla (Bernstein, 2002). Oft á tíðum er dregið úr 

afrekum kvenna eða iðkun þeirra jafnvel hunsuð (Trolan, 2013). Þetta segir okkur 

það að íþróttir kvenna séu almennt taldar minna verðugar og ekki eins mikilvægar 

og karlkyns íþróttir (Koivula, 1999; Tolvhed, 2013). Þátttaka kvenna í íþróttum er 

sífellt að aukast og þar á meðal innan knattspyrnunnar. Knattspyrna kvenna á sér 

stutta sögu en iðkendum íþróttarinnar fer ört fjölgandi (Hallmann, 2012). 

Umfjöllun á kvennaknattspyrnu hefur verið kaflaskipt í gegnum tíðina. Fyrri 

rannsóknir hér á Íslandi hafa sýnt að umfjöllun á knattspyrnu kvenna sé bágborin í 

samanburði við umfjöllun á knattspyrnu karla (Kjartan Ólafsson, 2006; Kolbeinn 

Tumi Daðason, 2013). Skiptar skoðanir hafa verið á því hvort hún hljóti næga 

umfjöllun, sé í réttum hlutföllum við umfjöllun á knattspyrnu karla miðað við 

fjölda iðkenda kvenna eða hvort að umfjöllunin sé í raun umfram áhuga 

samfélagsins (Arnþór Gíslason, 2012; Bishop, 2003; Þórður Einarsson, 2012). 

Frekari umfjöllun á íþróttum kvenna gæti mögulega haft áhrif á áhuga og viðhorf 

samfélagsins til kvenkyns íþróttamanna. Aukin umfjöllun gæti meðal annars 

aukið áhorf, ásókn og fjölgað iðkendum innan íþróttarinnar. Fyrirmyndir eru 

sterkur hlekkur í forvarnastarfi (Sigríður Dögg Auðunsdóttir, 1999). Brottfall 

stúlkna úr íþróttum er mun algengara en drengja (Slater og Tiggemann, 2010) og 

er spurning hvort að þetta aukna hlutfall stúlkna sem hættir í íþróttum sé vegna 

vöntunar á fyrirmyndum? 

Í þessari rannsókn verður farið yfir samanburð á umfjöllun þriggja 

íslenskra vefmiðla, Rúv.is, Mbl.is og Fótbolti.net, á knattspyrnu karla og kvenna. 

Umfjallanir miðlanna þriggja verða skoðaðar í efstu deild hér á landi, neðri 

deildum og á erlendum vettvangi. Niðurstöður rannsóknarinnar gætu mögulega 

gefið vísbendingu um það hvort að kynbundið misrétti sé einkennandi fyrir 
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íþróttafréttamennsku á Íslandi og varpað ljósi á hversu langt konur eru komnar 

hvað varðar félagslegt jafnrétti, og þá sérstaklega í íþróttum (Trolan, 2013).  
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2. Fræðilegur kafli 

2.1 Kyngervi 

Hugmyndir um mannlegt eðli og muninn á konum og körlum hafa verið ríkjandi 

frá upphafi mannkynsins (Kjartan Ólafsson, 2006). Hugtökin kyn og kyngervi 

hafa oft verið notuð í víðum skilningi og því hefur mikið verið rætt og deilt um 

hvernig eigi að skilgreina þau. Kyngervi gefur til kynna hvað það merkir að vera 

karl eða kona (Skelton, Francis og Smulyan, 2006). Það er líffræðilegur 

greinarmunur á körlum og konum þar sem æxlunarfæri, innri og ytri kynfæri, 

hormón og fleira skilja kynin að (Chalabaev, Sarrazin, Fontayne, Boiché og 

Clément-Guillotin, 2013; Darnall og Suarez, 2009). Hugtakið kyn hefur hinsvegar 

verið notað til þess að skýra þau persónueinkenni sem greina karla og konur að 

(Chalabaev o.fl., 2013) og þær væntingar sem að samfélagið hefur til kvenna og 

karla. Kyn einstaklinga er því í rauninni félagslega- og menningarlega mótaður 

munur kynjanna (Darnall og Suarez, 2009; Kjartan Ólafsson, 2006) sem almennt 

er talinn mótast á félagslegan eða eðlisbundinn hátt (Skelton o.fl., 2006).  

2.2 Jafnrétti 

Í bók sinni Equality greinir Stuart White (2007) frá þremur gerðum jafnréttis, það 

er; lagabundnu-, pólitísku- og félagslegu jafnrétti. Þegar talað er um félagslegt 

jafnrétti þá er átt við þær hugmyndir sem falla undir það sem við þekkjum sem 

nútímajafnrétti, það er að fólk njóti sömu réttinda óháð fjölskylduhag, stétt, 

kynferði eða þjóðerni (White, 2007). Þá er átt við jafnrétti um stöðu 

einstaklinganna í samfélaginu og segir White það snúa að persónulegri stöðu. 

Með því á hann meðal annars við þann hátt sem að hann eða hún eru skilgreind af 

opinberum stofnunum eða einstaklingum samfélagsins (White, 2007). Munurinn á 

konum og körlum kemur víða fram á mismunandi hátt (Chalabaev o.fl., 2013). 

Kynjajafnrétti er vandmeðfarið hugtak og er myndað úr orðunum kyn og jafnrétti 

sem bæði eru afar umdeild. Með jafnrétti kynjanna er átt við að hvorki konum né 

körlum sé mismunað á nokkurn hátt (Krook og True, 2012), að staða kynjanna sé 

jöfn á öllum sviðum og að einstaklingar samfélagsins hljóti jöfn tækifæri óháð 

kyni (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008 með 

áorðnum breytingum 162/2010 og 126/2011). Í kringum 1970 komu fyrstu 

jafnréttisáherslurnar fram á sjónarsviðið en það var með tilkomu kynja- og 
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kvennafræða í háskólum                              . Síðan þá hefur 

jafnréttisbarátta kvenna einkennst af stöðugri og áframhaldandi baráttu á 

alþjóðlegum og innlendum vettvangi þar sem að konur um heim allan hafa barist 

gegn ósamræmi og óréttlæti í samfélaginu (Krook og True, 2012). 

2.3 Staðalmyndir kynjanna 

Samfélagið hefur ákveðna hugmynd um hvað það sé að vera karl eða kona, útlit 

þeirra, hegðun og hvaða skyldum kynin gegna. Frá unga aldri er félagsmótun 

karla og kvenna mjög frábrugðin (Kjartan Ólafsson, 2006). Staðalmyndir 

kynjanna eru notaðar þegar lýsa á ákveðnu hegðunarmynstri karla og kvenna. Ólík 

hlutverk kynjanna koma meðal annars fram í íþróttum og hreyfingu og hafa fyrri 

rannsóknir sýnt fram á að staðalmyndir kynjanna komi helst fram og myndist við 

félagsmótun einstaklinga (Chalabaev o.fl., 2013). Hér áður fyrr var ungum 

drengjum kennt að stunda eða horfa á íþróttir á meðan konum var kennt að íþróttir 

væru aðeins fyrir karlmenn (Trolan, 2013). Lengi hefur verið litið á konur sem 

kyntákn og voru þær áður fyrr taldar óæðri kynverur sem áttu ekki erindi í 

líkamleg athæfi eins og íþróttir (Daniels, 2009). 

Íþróttir eru oft tengdar við karlmennsku þar sem að ímynd karla einkennist 

af líkamlegum og andlegum styrk, hreysti og valdi (Koivula, 2001; Ross og 

Shinew, 2008). Vestræn menning hefur ýtt undir þær hugmyndir sem ríkja víða 

um karlmennsku og kvenleika í íþróttum (Krane, Choi, Baird, Aimar og Kauer, 

2004). Íþróttir og fjölmiðlar hafa lengi réttmætt og styrkt tvískiptingu kynjanna 

með því að birta karlmenn sem sterka og valdamikla þar sem ætlast er til að þeir 

sýni karlmennsku og að konur sýni kvenleika (Tolvhed, 2013). Frá bernsku til 

fullorðinsára eru karlmenn frekar hvattir til íþróttaþátttöku (Meece, Glienke og 

Burg, 2006) og taka því virkari þátt í hreyfingu og íþróttum heldur en konur 

(Hrefna Pálsdóttir, Ásgeir Logi Kristjánsson, Jón Sigfússon og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2012; Chalabaev o.fl., 2013). Líkamlegur og líffræðilegur munur 

kvenna og karla tengist félagslegum og menningarlegum væntingum samfélagsins 

til hlutverka kynjanna (Bernstein, 2002). Sú staðhæfing að konur séu líffræðilega 

og líkamlega veikbyggðari hefur verið notað til að réttlæta minni þátttöku, minni 

verðleika kveníþrótta og jafnvel útilokun kvenna í ákveðnum íþróttagreinum 

(Kenney, 2012; Bradley, Dellal, Mohr, Castellano og Wilkie, 2013). Þetta hefur 

meðal annars haft áhrif á þá hugmynd samfélagsins að konur sem að stundi 
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karlmannlegar íþróttir séu ekki eins kvenlegar og jafnvel samkynhneigðar 

(Harrison og Lynch, 2005). Miklar framfarir hafa orðið á íþróttaþátttöku kvenna 

og hafa konur náð ákveðnum grundvelli á sviðum jafnréttismála. Í dag iðka konur 

flestar íþróttagreinar sem í boði eru í hinum vestræna heimi og taka þátt í 

keppnum á öllum stigum (Óskar Örn Guðbrandsson, 2013; Klomsen, Marsh og 

Skaalvik, 2005). Þrátt fyrir það þá eru mun færri konur sem stunda íþróttir en 

karlar og virðist sem að brottfall þeirra sé einnig meira heldur en karlmanna 

(Bernstein, 2002; Trolan, 2013). Þó svo að tímarnir hafi breyst og konur séu nú 

taldar jafngildir þegnar samfélagsins sem njóti sömu réttinda og karlmenn þá er 

oft á tíðum litið öðrum augum á þær sem íþróttamenn heldur en karlmenn. 

Algengt er að fyrst og fremst sé litið á þær sem konur en ekki íþróttamenn og 

komið fram við þær út frá því, eins og til dæmis þjálfarar, dómarar, fjölmiðlar, 

foreldrar og fleiri (Trolan, 2013). 

2.4 Fjölmiðlar 

2.4.1 Þróun fjölmiðla  

Í kringum 1950 birtust íþróttafréttir almenningi með tvennum hætti, í dagblöðum 

og í útvarpi. Tímarnir hafa breyst og með tilkomu internetsins hefur aðgangur 

samfélagsins að íþróttum og öðru fréttaefni aukist. Aukin notkun internetsins er 

líklega ein af ástæðunum fyrir því að dreifing dagblaða hefur dregist saman 

(Woods, 2007). Internetið er sífellt að verða mikilvægara í miðlun upplýsinga. 

Notkun vefmiðla hefur aukist og er það að verða algengara að fólk leiti á 

internetið í stað dagblaða (Hong, 2012). Flest okkar nota internetið í þeim tilgangi 

að bæta við þekkingu okkar og fylgjast með framgangi mála í þjóðfélaginu. 

Íþróttaunnendur heimsækja vefsíður ýmist til þess að komast að ákveðnum 

úrslitum, skoða umfjallanir, rýna í greinar og fleira (Woods, 2007). Internetið 

hefur gert það að verkum að fréttaefni er mun aðgengilegra en áður fyrr. Fólk 

getur nálgast efni óháð staðsetningu eða tíma. Talið er að 33% farsímaeigenda í 

Bandaríkjunum nýti sér fjarskiptabúnað til þess að lesa fréttir af vefnum (Hong, 

2012). 

Árið 2005 var gerð könnun í Bandaríkjunum sem stóð yfir í sex mánuði 

þar sem lækkun eftirspurnar um fréttablöð var skoðuð og kom í ljós að hún 

lækkaði um 2.6% á þessu hálfsárs tímabili. Eftir því sem að tæknin verður betri og 
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aðgangur að efni á netinu eykst þá mun þessi þróun aukast og sífellt fleiri nálgast 

fréttaefni á netinu í stað fréttablaða (Woods, 2007).  Fjölmiðlar þurfa því í auknu 

mæli að miðla fréttum sínum á vefsíðum til þess að ná til þessa stækkandi hóps 

sem nýtir sér internetið til upplýsingaröflunnar (Hong, 2012).  

2.4.2 Konur og karlar í fjölmiðlum 

Fjölmiðlar eru mikilvægir nútímasamfélagi, oft er talað um þá sem fjórða valdið 

og gegna þeir veigamiklu hlutverki þegar kemur að jafnréttismálum. Þeir eru 

taldir vera einn stærsti áhrifavaldur félagsmótunar í nútíma samfélagi og móta 

viðhorf fólks til kynbundinna gilda (Kian, 2007; Trolan, 2013). Fjölmiðlar bjóða 

okkur ekki einungis upp á eitthvað til þess að sjá, lesa eða heyra, heldur skapa þeir 

ákveðna ímynd fyrir karla og konur í samfélaginu (Kjartan Ólafsson, 2006). Þeir 

gegna stóru hlutverki í miðlun upplýsinga um mismun og ójöfnuð kynjanna í 

dagblöðum, netmiðlum, sjónvarpi og útvarpi (Trolan, 2013)  

Einstaklingar í samfélaginu eru upplýstir og mótaðir með tímaritum, 

vefsíðum og dagblöðum sem innihalda ljósmyndir og frásagnir um það hvað sé að 

vera kona eða karlmaður og hver munurinn sé á kynjunum (Trolan, 2013). 

Fjölmiðlar hafa áhrif á trú, viðhorf og gildi sem einstaklingar hafa hvað varðar þá 

sjálfa og aðra í kringum þá (Kian, 2007; Koivula, 1999). Þegar fjölmiðlar velja 

efni til umfjöllunar sem að þeirra mati er nógu mikilvægt til birtingar þá eru þeir í 

rauninni að svíkja raunveruleikann með eigin vali (Kjartan Ólafsson, 2006). Í 

fjölmiðlum hefur kynjaskekkja lengi verið þekkt. Oftar er fjallað um karlmenn í 

íþróttum, stjórnmálum og fleiri sviðum heldur en konur. Þeir eru oftar myndefni 

fréttanna og oftar nefndir á nafn (Eygló Árnadóttir, Valgerður Anna Jóhannsdóttir 

og Þorgerður Einarsdóttir, 2010). 

2.4.3 Umfjöllun fjölmiðla á íþróttum karla og kvenna 

Í dag birta allir helstu miðlar tíðindi úr heimi íþróttanna (Woods, 2007). Íþróttir 

hafa mikla þýðingu fyrir samfélög og hafa áhrif á líf einstaklinga. Þær eru 

mikilvægur þáttur þegar kemur að félagslegum samskiptum ásamt því að leggja 

gruninn að heilbrigðu líferni (Kjartan Ólafsson, 2006). Íþróttakeppnum og 

viðburðum er í flestum tilfellum kynjaskipt. Íþróttir og fjölmiðlar stuðla í 

sameiningu að skiptingu kynjanna með þar sem að kynjamunur kemur stöðugt 

fram með mismikilli og ólíkri umfjöllun karla og kvenna (Kian, 2007; Tolvhed, 

2013).  
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Frá árinu 1970, þegar sænska íþróttahreyfingin hóf baráttuna gegn 

kynjamisrétti, hafa femínistar barist fyrir jafnrétti í íþróttum og stendur sú barátta 

enn yfir (Tolvhed, 2013). Þrátt fyrir langa baráttu þá hefur hefur 

íþróttafréttamennska á margan hátt einkennst af íþróttum karla frekar en kvenna 

og hefur umfjöllun fjölmiðla á íþróttum kvenna alla tíð verið hlutfallslega lítil 

samanborið við íþróttir karla (Bernstein, 2002). Til að mynda hljóta konur í 

Bandaríkjunum um það bil 5 – 8% af heildarumfjöllun íþróttafréttamiðla jafnvel 

þótt að hlutfall þátttöku þeirra af heildaríþróttaiðkun í landinu sé um 40% 

(Chalabaev o.fl., 2013). Þetta endurspeglar gömul gildi um að karlmenn eigi að 

vera virkir en konur ekki (Kjartan Ólafsson, 2006). Litið hefur verið á konur sem 

óæðri körlum á mörgum sviðum í samfélaginu og hefur mismunun kynjanna 

ávallt verið ríkjandi í íþróttum. Í umfjöllunum um íþróttaþátttöku kvenna er oft 

gert lítið úr athæfum þeirra og yfirleitt litið á þær fyrst og fremst sem konur en 

ekki íþróttamenn (Trolan, 2013).  

2.4.4 Fyrri rannsóknir 

Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar um takmarkaða umfjöllun fjölmiðla á íþróttum 

kvenna en frá því að fyrstu rannsóknirnar voru gerðar hér á landi, 1966 – 1986, 

hefur þróunin verið fremur hæg (Eygló Árnadóttir o.fl., 2010). Niðurstöður 

rannsókna, sem gerðar voru á níunda áratugnum og fram yfir þann tíunda, voru 

þær að fjölmiðlar fjölluðu nær eingöngu um íþróttir karla. Síðan þá hafa 

fjölmiðlafyrirtæki, sérstaklega í vestrænum samfélögum, orðið mun meðvitaðri 

um þörfina fyrir jafnrétti í umfjöllun fjölmiðla. Þó svo að rannsóknir hafi sýnt 

fram á að konur séu mun sýnilegri í fjölmiðlum í dag heldur en áður þá er 

umfjöllun fjölmiðla á íþróttum kvenna enn töluvert minni miðaða við aukinn 

fjölda kvenna í íþróttum (Bernstein, 2002).  

Í bókinni The Sporting Women greina þeir Boutilier og Giovani (1983) frá 

rannsókn sinni þar sem þeir greindu forsíður tímarita og íþróttablaða yfir 34 ára 

tímabil. Þeir komust að því að kvenkyns íþróttamenn komust einungis á forsíður 

blaðanna í 5% tilvika. Þrátt fyrir að tímarnir hafi breyst þá eru þessar niðurstöður 

enn ríkjandi í dag, það er að hlutfall kvenna er lægra en karlmanna í umfjöllunum 

fjölmiðla, þó svo að bilið þar á milli hafi minnkað (Trolan, 2013).   

Í rannsókn sinni um kynbundna íþróttafréttamennsku hélt Kian (2007)  því 

fram að konur fái ekki einungis minni umfjöllun en karlar heldur sé umfjöllunin 
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einnig í öðrum gæðum. Rannsóknin sýndi fram á að fjölmiðlar geri frekar lítið úr 

kvenkyns íþróttamönnum og afrekum þeirra heldur en karlkyns íþróttamönnum. 

Kian taldi að þetta mætti rekja til fáfræði almennings um íþróttir kvenna og hélt 

hann því fram að með þessu varðveittu fjölmiðlar vald karla yfir konum á þessu 

sviði (Kian, 2007).  

Árið 2004 fór fram rannsókn en að verkefninu stóðu fimm þjóðir, Ísland, 

Litháen, Noregur, Austurríki og Ítalía. Jafnréttisstofa stjórnaði verkefninu en 

markmiðið var að, auka vitneskju fólks um hlutverk karla og kvenna í íþróttum og 

finna út hvernig mögulega væri hægt að brjóta upp hugmyndir fólks um 

staðalmynd kynjanna í íþróttum. Greindar voru um 1700 íþróttafréttir í sjónvarpi 

og tímaritum og átti hvert land innan verkefnisins um 20% fréttanna. 

Niðurstöðurnar voru þær að karlmenn birtust hlutfallslega oftar en konur og 

flokkaðist stór hluti gagnanna til hópíþrótta (Kjartan Ólafsson, 2006). Á mynd 1 

má sjá niðurstöður rannsóknarinnar á Íslandi þar sem gögnum úr 268 

íþróttafréttum (dagblöð og sjónvarpsfréttir) var safnað saman og þau greind. 

 

 

Mynd 1. Hlutfall kvenna og karla innan íþróttagreina á Íslandi 2004 - 2005 (Kjartan 

Ólafsson, 2006) 

 

Ef við skoðum mynd 1 nánar þá sjáum við að neðst á ritinu má sjá að fréttir um 

knattspyrnu eru í miklum meirihluta miðað við aðrar greinar á hér á landi. 

Samkvæmt þessu eru karlar í yfirgnæfandi meirihluta þegar kemur að umfjöllun á 

knattspyrnu en niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að umfjöllun á konum hafi 
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aðeins verið í kringum 7% af heildarumfjöllun fjölmiðla á knattspyrnu (Kjartan 

Ólafsson, 2006). Þetta sýnir að konur eiga undir högg að sækja þegar kemur að 

fjölmiðlaumfjöllun í íþróttum og ekki síst í hópíþróttum eins og knattspyrnu, 

handknattleik og körfuknattleik. 

Með lítilli umfjöllun á íþróttum kvenna í samanburði við karla gefa 

fjölmiðlar það í skyn að viðburðir eða afrek kvenna skipti ekki eins miklu máli og 

þegar karlar eiga í hlut (Trolan, 2013) og að íþróttir karla séu verðugri en íþróttir 

kvenna (Chalabaev o.fl., 2013). Misræmi í umfjöllun fjölmiðla er enn til staðar og 

er vandamál sem vert er að skoða (Bernstein, 2002). 

2.4.5 Neikvæð birtingarmynd kvenna í fjölmiðlum 

Þær framfarir sem hafa orðið í samfélaginu á aukinni umfjöllun um íþróttaafrek 

kvenna eru á því stigi að þær konur sem að fylgja hefðbundnum gildum um 

kvenleika fá meiri umfjöllun en þær sem aðhyllast ekki þær hugmyndir sem að 

samfélagið hefur um hlutverk kynjanna (Trolan, 2013). Oft á tíðum er litið á 

konur frekar sem kyntákn heldur en íþróttamenn (Bernstein, 2002; Woods, 2007). 

Enn tíðkast það að þær íþróttakonur sem taldar eru vera minna heillandi fái minni 

athygli frá fjölmiðlum. Með þessu er athyglin tekin af því sem skiptir máli, það er 

hæfni og geta þeirra í íþróttum, og einblínt á aðra utanaðkomandi þætti, þar á 

meðal útlit (Trolan, 2013). Fyrir Heimsmeistaramót kvenna í knattspyrnu árið 

2007 birtust til að mynda leikmenn ástralska landsliðsins naktar í karlatímariti. 

Þýska kvennalandsliðið endurtók leikinn fjórum árum seinna þegar leikmenn 

liðsins stilltu sér upp fyrir tímarit Playboy stuttu áður en flautað var til leiks á 

Heimsmeistaramótinu 2011. Bæði liðin útskýrðu athæfið sem leið til þess að 

kynna almenningi fyrir knattspyrnu kvenna, liði sínu og Heimsmeistarakeppninni 

(Trolan, 2013). Algengara er að fjallað sé um konur heldur en karla á síðum 

slúðurblaða eða í annarskonar kynbundnum auglýsingum þar sem þær koma fram 

fáklæddar eða upp strýlaðar með kynferðislegu yfirbragði. Lítið er fjallað um 

afrek þeirra og frammistöðu í íþróttaiðkun eða starfi heldur meira talað um útlit 

þeirra  og oft með smættandi orðalagi (Eygló Árnadóttir o.fl., 2010). 

Þrátt fyrir að ólík hlutverk kynjanna í umfjöllun fjölmiðla finnist víða eru 

þau þó sérstaklega áberandi í heim íþróttanna (Trolan, 2013). Með lítilli umfjöllun 

á afrekum kvenna og neikvæðri orðræðu gefa fjölmiðlar upp ranga mynd af 

íþróttum kvenna (Bernstein, 2002) og viðhalda á sama tíma stöðluðum 
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kynjaímyndum og kynjaskekkju í samfélaginu (Eygló Árnadóttir o.fl., 2010; 

Tolvhed, 2013; Trolan, 2013). 

2.4.6 Íslenskir vefmiðlar 

Ríkisútvarpið var stofnað árið 1930 en útsendingar hófust í útvarpi í desember 

sama ár. Ríkisútvarpið er eini ríkisrekni miðillinn hér á landi og eru ýmis starfsvið 

innan fyrirtækisins. Miðillinn sér um dagskrá útvarpsins, dagskrá sjónvarpsins og 

fréttaflutning í útvarpi, sjónvarpi og á vef Rúv.is (Saga RÚV, e.d.). Þar sem að 

ríkið rekur miðilinn þá hefur fyrirtækið ákveðum skyldum að gegna. Samkvæmt 

3. grein laga um hlutverk og skyldur Ríkisútvarpsins þá er miðlinum heimilt að 

hafa hlut karla og kvenna sem allra jafnastan innan allrar starfsemi sinnar, þar á 

meðal í dagskrá og fréttaflutningi (Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í 

almannaþágu, nr. 23/2013 með áorðnum breytingum 54/2013 og 89/2013). 

 Fyrsta útgáfa Morgunblaðsins var 2. nóvember 1913 þegar Vilhjálmur 

Finsen stofnaði blaðið. Í byrjun árs 1994 hóf útgáfufélag blaðsins, Árvakur hf., 

samstarf með Streng hf. sem sá um útgáfu Morgunblaðsins á netinu og var það 

fyrst allra dagblaða til þess að nýta sér slíka tækni (Árvakur, e.d.).  Fyrirtækið hóf 

þá að birta fréttir og greinar á tölvutæku formi. Lesendur gátu því nálgast blað 

hvers útgáfudags á netinu ásamt því að geta skoðað blöð viku aftur í tímann. Það 

var síðan 2. febrúar 1998 að miðillinn jók starfsemi sína á vefnum enn frekar 

þegar fréttavefurinn Mbl.is var stofnaður. Var hann öllum opinn og aðgengilegur 

og byggðist miðillinn á eigin fréttastofu. Síðan þá hefur fyrirtækið starfað og séð 

um að upplýsa samfélagið um tíðindi úr heiminum (Árvakur, e.d.). 

 Opnað var fyrir vef Fótbolti.net þann 15. apríl 2002 en vefurinn sérhæfir 

sig í birtingu frétta úr knattspyrnuheiminum. Vefurinn er einn sá vinsælasti í 

sínum flokki og mikið lesinn af íslenskum knattspyrnuunnendum. Hafliði 

Breiðfjörð er stofnandi vefsins en Fótbolti ehf. heldur utan um rekstur 

fyrirtækisins en það er í eigu Hafliða og Magnúsar Más Einarssonar (Um 

Fótbolti.net, e.d.). Vefurinn á sér því tiltölulega stutta sögu ef miðað er við 

Ríkisútvarpið og Morgunblaðið.  

2.5 Knattspyrna 

Knattspyrna er alþjóðlegt og menningarlegt athæfi sem hefur skemmt þegnum 

samfélagsins í árhundraði (Reynir G. Karlsson, 1969). Knattspyrna er íþróttagrein 
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sem að fólk víðsvegar í heiminum hefur gaman af óháð aldri, kyni, stærð, 

kynferði, stétt eða hæfni (Risolo, 2010). Knattspyrna má finna víða í ýmsum 

útfærslum, á mismunandi stigum og með ólíkum áherslum. Greinin hefur lengi 

verið sú vinsælasta bæði í heiminum (Stølen, Chamari, Castagna og Wisløff, 

2005) og á Íslandi (Sindri Sverrisson, 2013) og er iðkuð af körlum sem konum, 

börnum og fullorðnum (Stølen o.fl., 2005). 

2.5.1 Karlmenn í meirihluta 

Þátttaka kvenna í íþróttum hefur aukist töluvert á síðari áratugum (Bernstein, 

2002) en þrátt fyrir mikla fjölgun eru karlmenn enn í meirihluta þegar kemur að 

ástundun. Hlutfall kynjanna er hinsvegar mismunandi eftir íþróttagreinum. Á 

meðan sumar greinar eru aðallega stundaðar af karlmönnum þá eru aðrar sem eru 

næstum einungis stundaðar af konum (Chalabaev o.fl., 2013). Í knattspyrnu er 

hlutfall karla töluvert hærra en kvenna (Kunz, 2007) en erfitt getur reynst að segja 

til um nákvæman fjölda iðkenda. Samkvæmt könnun Alþjóðaknattspyrnu-

sambandsins árið 2007 þá iðka um það bil 265 milljónir íbúar jarðar knattspyrnu 

sem áhuga- eða atvinnumenn en það samsvarar 4% af heildarfjölda jarðarbúa. 

Mikil aukning hefur verið á vinsældum íþróttarinnar en árin  2000 – 2006 fjölgaði 

iðkendum í heiminum um 9% (Kunz, 2007). Miklar framfarir hafa orðið á 

afreksstigi í íþróttinni á Íslandi og er heildarfjöldi iðkenda um 19.672, þar af 

13.473 karlar og 6.199 konur. Konur eru því 31.5% iðkenda hérlendis (Sindri 

Sverrisson, 2013). Staða kvenna innan íþróttarinnar er sífellt að styrkjast og hefur 

iðkun þeirra aukist verulega. Í dag eru um það bil 134 aðildarfélög innan 

Alþjóðaknattspyrnusambandsins sem tefla fram kvennaliðum                 

Internationale de Football Association, 2012a). Á sex ára tímabili (2000 – 2006) 

fjölgaði iðkendum kvenna um 19% frá því að vera 22 milljónir í 26 milljónir 

(Kunz, 2007). Í dag eru konur innan íþróttarinnar orðnar enn fleiri og sýna síðustu 

niðurstöður kannanna að um 29 milljónir kvenna stundi knattspyrnu víðsvegar um 

heiminn en það eru um 10.9% af heildarfjölda iðkenda                 

Internationale de Football Association, 2012a). Þrátt fyrir hraða þróun og fjölgun 

kvenna innan greinarinnar þá eru karlmenn enn í miklum meirihluta á öllum 

sviðum knattspyrnunnar. 
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2.5.2 Knattspyrna kvenna 

Knattspyrna kvenna á sér stutta sögu í samanburði við knattspyrnu karla. Þó svo 

að konur hafi verið byrjaðar að spyrna í bolta snemma á 18. öld þá var knattspyrna 

lengi vel talin óásættanleg meðal kvenna. Konur sem iðkuðu íþróttina voru 

dæmdar af samfélaginu fyrir karlmannlega hegðun og fyrir að svíkjast undan 

félagslegum gildum kvenna (Hallmann, 2012; Koivula, 1999). Til að mynda þá 

var konum óheimilt að leika knattspyrnu á árunum 1920 – 1971 þar sem að 

Knattspyrnusamband Evrópu (UEFA) bannaði konum að stunda íþróttina á 

þessum árum (Mandelbaum og Putukian, 1999). Síðan þá hefur knattspyrna 

kvenna aukist, íþróttin orðin vinsælli, knattspyrnukonum hefur fjölgað og áhorf 

og eftirspurn aukist (Hallmann, 2012). Á síðastliðnum Ólympíuleikum (2012) 

urðu miklar framfarir og var met slegið í ásókn og áhorfi á knattspyrnu kvenna. 

Gæði kvennaknattspyrnunnar eru stöðugt að þróast og halda áfram að verða betri 

                       tionale de Football Association, 2012b). Enn finnast 

fordómar um knattspyrnuiðkun kvenna  og heyrast víða í samfélaginu raddir um 

að konur eigi síður heima í knattspyrnu heldur en karlar (Hallmann, 2012). 

2.5.3 Knattspyrna kvenna á Íslandi  

Knattspyrnuiðkun íslenskra kvenna hófst fyrst árið 1914 á Ísafirði. Fljótlega eftir 

það var hún lögð niður, að sökum brottfalls, og eftir það höfðu stúlkur ekki 

tækifæri til þess að stunda knattspyrnu. Rúmri hálfri öld seinna var íþróttin tekin 

upp á ný eða árið 1970.  Knattspyrna kvenna á Íslandi er því mjög ung grein og 

sérstaklega miðað við knattspyrnu karla sem hófst 1895 þegar Fótboltafélag 

Reykjavíkur var stofnað (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Umfjöllun á íslenskri kvennaknattspyrnu er takmörkuð þegar miðað er við þá 

umfjöllun sem að karlarnir hljóta (Arnþór Gíslason, 2012). Misræmi í umfjöllun 

fjölmiðla á knattspyrnu karla og kvenna getur mögulega orsakast af því hversu ný 

grein knattspyrna kvenna er. Karlalandslið Íslands situr í 48. sæti á styrkleikalista 

Alþjóðaknattspyrnusambandsins árið 2014                                   

Football Association, 2014)  en konurnar í 19. sæti                                

de Football Association, 2013). Íslensk kvennaknattspyrna stendur því mun 

framar á alþjóðamælikvarða heldur en knattspyrna karla, þó svo að mögulega væri 

hægt að útskýra það með því að kvenkyns iðkendur eru hlutfallslega færri en 

karlar (Chalabaev o.fl., 2013). 
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Íslenska kvennalandsliðið komst í úrslitkeppni Evrópumeistaramótsins sumarið 

2013 og fengu ágætis umfjöllun í kringum það afrek  „Í      í á         ú     “  

2013). Hinsvegar átti karlalandsliðið möguleika á að komast á 

Heimsmeistaramótið í nóvember 2013 sem tókst ekki, en það fékk eina mestu 

umfjöllun sem að nokkurt íslenskt íþróttalið eða íþróttamaður hefur fengið 

(Guðmundur Hilmarsson, 2013). Munurinn á þessum tveimur viðburðum íslensku 

landsliðanna var skýr. Hann kom meðal annars fram í umfjöllun og eftirspurn 

fjölmiðla, áhuga samfélagsins og ásókn.  

Í rannsókn Kolbeins Tuma Daðasonar (2013) kom í ljós að knattspyrna er 

sú íþróttagrein sem hlýtur hvað mestu umfjöllun allra íþrótta í íslenskum 

fjölmiðlum. Í rannsókninni tók Kolbeinn fyrir 24 daga á árinu eða tvo daga í 

mánuði sem hann skoðaði og greindi umfjallanir eftir íþróttagrein, umfangi, 

tegund og kyni hjá þremur vefmiðlum, Rúv.is, Vísir.is og Mbl.is. Í ljós kom að 

munurinn á hlutfalli kynjanna var hvað mestur í umfjöllunum á knattspyrnu en 

knattspyrna karla fékk um 93% af heildarumfjöllun en konur aðeins 6%. Um 1% 

umfjöllunar fjallaði svo um bæði eða hvorug kynin (Kolbeinn Tumi Daðason, 

2013). 

Þrátt fyrir að umfjöllunin sé orðin betri í dag en hún var fyrir 10 árum, þá 

eru íslenskar knattspyrnukonur engan veginn komin með tærnar þar sem karlmenn 

eru með hælana þegar kemur að fjölmiðlaumfjöllun, greiningu á leikjum, ásókn 

og áhuga (Kolbeinn Tumi Daðason, 2013; Bernstein, 2002). 

2.6 Mikilvægi fjölmiðlaumfjöllunar 

Fjölmiðlar eru ómissandi þáttur í nútíma samfélagi, þeir varðveita og 

senda mikilvægar menningalegar upplýsingar til almennings. Fjölmiðlar eru 

mikilvægir í íþróttum og hafa umfjallanir þeirra áhrif á upplifun áhorfenda á 

íþróttaviðburðum (Bernstein, 2002). Framgangur kvenna í íþróttum hefur verið 

mikill síðustu áratugi. Iðkendum hefur bæði fjölgað og hefur umfjöllun fjölmiðla 

á íþróttum kvenna tekið miklum framförum á stuttum tíma (Bernstein, 2002). 

Samt sem áður þá er umfjöllun sem snýr að kvenkyns íþróttamönnum í 

fjölmiðlum takmörkuð og ekki eins sýnileg í samanburði við karlkyns 

íþróttamenn. Þó gríðarlegur vöxtur hafi verið á vinsældum kvennaíþrótta og skref 

hafi verið tekin í rétta átt, þá eru íþróttakonur enn taldar óæðri karlkyns 

íþróttamönnum. Of oft kemur það fyrir að íþróttir kvenna eru hunsaðar af 
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fjölmiðlum (Trolan, 2013). Nauðsynlegt er að vekja athygli á því að fjölmiðlar 

gegna ákveðnum skyldum þegar kemur að jafnréttismálum og eigi að taka 

hlutverk sitt alvarlega í þeim málum (Eygló Árnadóttir o.fl., 2010). En eins og 

kemur fram í 26. grein í lögum alþingis um fjölmiðla sem tekin voru í gildi í apríl 

2011, en þar segir að fjölmiðlaveita sé skyldug til þess að virða mannréttindi á 

borð við jafnrétti og sjá til þess að kröfur um hlutlægni séu uppfylltar og að fram 

komi mismunandi sjónarmið, bæði kvenna sem karla (Lög um fjölmiðla, nr. 

38/2011 með áorðnum breytingum 126/2011 og 58/2013). Fjölmiðlum er því skylt 

að taka tillit til kynja- og jafnréttissjónarmiða og eiga stuðla að því að draga úr 

misrétti á öllum sviðum samfélagsins (Eygló Árnadóttir o.fl., 2010) Skortur á 

umfjöllun og viðurkenninga á íþróttaiðkun kvenna fær utanaðkomandi 

einstaklinga, áhorfendur og aðdáendur til þess að trúa að íþróttir kvenna séu ekki 

eins verðugar og mikilvægar og íþróttir karla (Bernstein, 2002). Það mótar því 

viðhorf samfélagsins til kvenkyns íþróttamanna og hefur jafnvel áhrif á áhuga og 

ásóknir á íþróttaviðburði (Trolan, 2013). 

Íþróttir eru grundvöllur í forvörnum hjá börnum og unglingum (Werch 

o.fl., 2003). Því er ekki aðeins um jafnréttismál, milli kvenna og karla, að ræða 

heldur þarf samfélagið að móta ákveðnar fyrirmyndir fyrir stúlkur og drengi. 

Fjölmiðlar eru hentugasti og áhrifaríkasti vettvangurinn til þess að skapa 

fyrirmyndir fyrir ungt fólk (Sigríður Dögg Auðunsdóttir, 1999). Umfjöllun 

fjölmiðla á íþróttum kvenna er ekki aðeins hlutfallslega minni heldur í öðrum 

gæðum heldur umfjöllun á íþróttum karla. En slíkt getur haft áhrif á þær 

hugmyndir sem að ungt fólk og börn af báðum kynjum hafa um íþróttir og 

jafnrétti kynjanna til íþróttaiðkunar (Trolan, 2013). Hlutfall stúlkna í yngri 

flokkum í knattspyrnu nemur aðeins 12% af heildarfjöldanum                 

Internationale de Football Association, 2012a). Stúlkur eru í minnihluta í flestum 

íþróttagreinum og er brottfall þeirra í hlutfallslega hærra en drengja (Slater og 

Tiggemann, 2010). Sýnileiki kvenna í fjölmiðlum er mikilvægur og þörf er fyrir 

nánari skoðun á þeirri umfjöllun sem þessi hópur samfélagsins hlýtur í fjölmiðlum 

(Bernstein, 2002). Misrétti innan íþrótta mun halda áfram að vera til þangað til að 

fjölmiðlar endurskoða innihald og hlutföll frétta sinna þegar kemur að 

umfjöllunum um íþróttakonur og íþróttir kvenna (Trolan, 2013). 
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2.7 Markmið rannsóknarinnar 

Ætlunin með verkefninu var að greina og fjalla um kynbundna dreifingu 

umfjöllunar þriggja íslenskra vefmiðla, Rúv.is, Mbl.is og Fótbolti.net, á 

knattspyrnu karla og kvenna. Komast að því hvernig umfjöllunin dreifist á milli 

karla og kvenna og hvort að munur sé á gæðum þeirrar umfjöllunar sem karlar fá 

og þeirrar sem konur fá.  Umfjallanir miðlanna þriggja voru skoðaðar og greindar 

eftir fjölda, lengd og tegund umfjallana á efstu deild hér á landi, neðri deildum og 

á alþjóðavettvangi. Samkvæmt fyrri rannsóknum þá má búast við því að finna 

mun á umfjöllun fjölmiðla á knattspyrnu karla og kvenna. Markmiðið með þessari 

rannsókn er því að fá staðfestingu á þessum mun, vekja athygli á honum og opna 

umræðuna fyrir málefninu. 

Rannsóknarspurning:  

 Hver er munurinn á umfjöllun íslenskra vefmiðla á knattspyrnu karla og 

knattspyrnu kvenna? 

Undirspurningar: 

 Hvert er kynjahlutfall frétta og hver er munurinn á tegund og umfangi 

umfjöllunar á körlum og konum? 

 Hver er munurinn á umfjöllun miðlanna á körlum og konum í efstu deild 

hér á landi (Pepsí deild)? 

 Hver er munurinn á umfjöllun miðlanna á körlum og konum í neðri 

deildum hér á landi, það er 1. deild kvenna og 1., 2., 3. og 4. deild karla? 

 Hver er munurinn á umfjöllun íslenskra vefmiðla á viðburðum og afrekum 

karla og kvenna í knattspyrnu á erlendum vettvangi? 
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3. Aðferð og gögn 

3.1 Rannsóknaraðferð og framkvæmd 

Markmið og rannsóknarspurningar hverrar rannsóknar ákvarðar hvaða 

rannsóknaraðferð hentar best hverju sinni (Marshall, 1996). Í félagsvísindum hafa 

rannsakendur ýmist notast við megindlegar eða eigindlegar rannsóknaraðferðir við 

öflun upplýsinga og úrvinnslu gagna (Punch, 2005).  

 Í þessari rannsókn var eingöngu notast við megindlegar aðferðir þar sem 

að tölulegum upplýsingum var safnað og þær síðan greindar og flokkaðar. 

Breyturnar voru því allar íþróttafréttir sem fjölluðu um knattspyrnu hjá þremur 

vefmiðlum, Rúv.is, Mbl.is og Fótbolti.net yfir viku tímabil sumarið 2013. Rýnt 

var í hverja og eina umfjöllun á þessu tímabili, hún greind og síðan flokkuð með 

nafn- eða tölukvarða eftir kyni, tegund og umfangi fréttar.  

3.2 Úrtak 

Úrtak er sá hópur eða þau atriði sem tekin eru fyrir í sérhverri rannsókn og þau 

prófuð eða skoðuð með einum eða öðrum hætti. Þýði er aftur á móti sú heild sem 

rannsóknin snýr svo að (Amalía Björnsdóttir, 2004). Stærð úrtaks skiptir máli í 

rannsóknum þar sem betri og áreiðanlegri spá fæst eftir því sem úrtakið er stærra. 

Því stærra sem úrtakið er því líklegra er að það endurspegli þýðið og líkurnar á 

úrtaksvillu minnka (Marshall, 1996). Það að velja úrtak er mikilvægt skref í öllum 

rannsóknum þar sem sjaldgæft er að rannsakendur hafi þann kost að geta 

rannsakað þýðið í heild sinni. Markmið allra megindlegra rannsókna er að geta 

ályktað um þýðið útfrá því úrtaki sem tekið er fyrir hverju sinni. Stærð úrtaks 

ákvarðast af því hvað rannsakandinn telur vera hæfilegan fjölda til þess að geta 

yfirfært niðurstöðurnar á þýðið (Marshall, 1996). Markmiðið með þessari 

rannsókn var að geta ályktað útfrá vefmiðlunum þremur um hver munurinn sé á 

umfjöllun knattspyrnu karla og knattspyrnu kvenna í íslenskum vefmiðlum. 

Úrtakið er því þeir vefmiðlar sem rannsakaðir voru Rúv.is, Mbl.is og Fótbolti.net. 

Þýðið í rannsókninni er svo allar íþróttafréttir í íslenskum vefmiðlum sem fjalla 

um knattspyrnu.  

Vefmiðlarnir þrír sem urðu fyrir valinu eiga það sameiginlegt að vera 

vinsælir meðal almennings og eru í hópi þeirra mest lesnu (Samræmd vefmæling, 

2014). Ákveðið var að taka fyrir einn ríkisrekinn miðil (Rúv.is), einn hefðbundinn 
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fréttamiðil á netinu (Mbl.is) og einn sérhæfðan vefmiðil sem fjallar eingöngu um 

knattspyrnu (Fótbolti.net). Hver og ein frétt sem birt var á vef Fótbolti.net var því 

skoðuð en aðgreina þurfti þær fréttir sem skoðaðar voru hjá hinum miðlunum þar 

sem að þeir fjalla almennt um íþróttir, það er fleiri íþróttagreinar. 

Skoðuð var umfjöllun miðlanna þriggja yfir viku tímabil 23. – 29. maí 

2013 og hún greind. Byrjað var að skoða umfjallanir á fimmtudegi en það var gert 

vegna hentugleika þar sem að með því náðist heil umferð í öllum deildum innan 

knattspyrnu hérlendis, bæði hjá körlum og konum. Einnig var reynt að velja viku 

þar sem að lítil sem engin verkefni íslensku landsliðanna hefðu áhrif á 

niðurstöðurnar. Að vísu komu upp nokkrar umfjallanir um landslið íslands og var 

þeim sleppt til þess að forðast skekkju í niðurstöðunum.  

3.3 Úrvinnsla og greining gagna 

Við greiningu umfjallana þá var hver frétt hvers miðils sem fjallaði um 

knattspyrnu skoðuð. Í töflu 1 má sjá hvaða viðmiðunum var farið eftir við 

greininguna. Fréttirnar voru flokkaðar eftir því hvort kynið fjallað væri um, 

tegund umfjallana og umfang þeirra í orðafjölda, lengd í mínútum eða fjölda 

mynda ef um myndasöfn var að ræða. Umfjöllunum hvers miðils var svo skipt 

upp í þau viðfangsefni eða flokka sem þau fjölluðu um, það er efstu deild, neðri 

deildir, bikarkeppni og erlent efni. Niðurstöðurnar voru síðan færðar inn í 

tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) þar sem unnið 

var með gögnin, þau krosskeyrð og fengin lýsandi tölfræði yfir þau. Þær 

niðurstöður sem þóttu áhugaverðar og svöruðu rannsóknarspurningum 

verkefnisins voru síðan flokkaðar, settar í töflur og súlurit og greint nánar frá.  
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Tafla 1. Flokkar við greiningu umfjallana 

Flokkun Kyn Tegund umfjöllunar  Umfang 

Efsta deild Karl Frétt  Orðafjöldi 

Neðri deildir Kona Umfjöllun fyrir leik  Mínútur 

Fleiri en ein deild Bæði kynin Umfjöllun eftir leik  Fjöldi mynda 

Bikarkeppni  Viðtal (myndband)   

Erlent efni  Viðtal (skriflegt)   

  Viðtal (hljóðupptaka)   

  Textalýsing   

  Leikskýrsla   

  Einkunnargjöf   

  Maður leiksins   

  Maður umferðarinnar   

  Lið umferðarinnar   

  Lið ársins   

  Uppgjör   

  Spá   

  Annarskonar greining   

  Grein   

  Myndasafn   

  Myndband   

  Slúðurpakki   
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4. Niðurstöður 

Niðurstöðukaflinn skiptist niður í fjóra kafla, almennar niðurstöður, kynjahlutfall, 

tegundir umfjallana og umfang frétta. Undirkaflar fyrir hvern og einn kafla sýna 

svo niðurstöður í efstu deild, neðri deildum, bikarkeppni og að lokum erlendu 

efni. Í hverjum kafla er umfjöllun kynjanna borin saman og greint nánar frá 

niðurstöðunum. 

4.1 Almennar niðurstöður 

Heildafjöldi frétta sem skoðaðar voru á viku tímabili voru 550 talsins. Tafla 2 

sýnir heildarfjölda frétta sem skoðaðar voru og einnig fjölda frétta hvers miðils. 

 

Tafla 2. Heildarfjöldi frétta og fjöldi frétta hjá hverjum miðli 

 Fjöldi Hlutfall (%) 

Rúv.is 37 6.7% 

Mbl.is 157 28.5% 

Fótbolti.net 356 64.7% 

Samtals 550 100% 

Rúv.is birti alls 37 fréttir um knattspyrnu eða 6.7% af heildafjölda frétta, Mbl.is 

birti 157 eða 28.5% og Fótbolti.net 356 fréttir eða um 64.7%. 

 

Eins og áður kom fram þá var unnið með fréttirnar eftir ákveðnum flokkum.  Í 

töflu 3 má sjá fjölda umfjallana og hlutfall þeirra í hverjum flokki fyrir sig.  

 

Tafla 3. Hlutfall frétta eftir flokkum 

 Fjöldi Hlutfall (%) 

Efsta deild 141 25.6% 

Neðri deildir 64 11.6% 

Fleiri en ein deild 10 1.8% 

Bikarkeppni 34 6.2% 

Erlent 301 54.7% 

Samtals 550 100% 
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Erlent efni var algengasta umfjöllunarefnið en 301 frétt fjallaði um slíkt eða um 

54.7%. Næst algengastar voru fréttir úr efstu deildum á Íslandi, alls 141 frétt eða 

25.6%. Fjallað var um neðri deildir í 64 fréttum eða 11.6%, bikarkeppnir í 34 

fréttum eða 6.2% en fæstar voru þær fréttir sem fjölluðu um fleiri en eina deild 

eða um 1.8%. 

 

Alls voru 64 leikir spilaðir yfir sjö daga tímabil (23. – 29. maí 2013) í efstu 

deildum og neðri deildum karla og kvenna hér á landi. Tafla 4 sýnir fjöldi leikja 

sem leiknir voru yfir þessa viku. 

 

Tafla 4. Fjöldi spilaðra leikja í efstu og neðri deildum vikuna 23. - 29. maí 2013 

         Fjöldi leikja sem fjallað var um  

 Heildarfjöldi 

leikja 

 

Rúv.is 

 

Mbl.is 

 

Fótbolti.net 

Efsta deild karla 6 6 6 6 

Efsta deild kvenna 5 5 5 5 

1. deild karla 6 6 6 6 

2. deild karla 6 0 0 6 

3. deild karla 5 0 0 5 

4. deild karla 12 0 0 12 

1. deild kvenna 8 0 0 7 

Bikarkeppni karla 10 10 0 10 

Bikarkeppni kvenna 6 0 0 6 

Samtals 64 28 18 63 

 

Á vefsíðu Rúv.is var fjallað um 28 leiki og greint frá þeim leikjum sem spilaðir 

voru í efstu deild karla og kvenna, 1. deild karla og bikarkeppni karla. Rúv.is 

fjallaði ekkert um bikarkeppni kvenna, 1. deild kvenna, 2., 3. og 4.deild karla. Á 

Mbl.is var eingöngu greint frá eða fjallað um þá leiki sem spilaðir voru í efstu 

deildum karla og kvenna og 1. deild karla en alls voru það 18 leikir. Fótbolti.net 

fjallaði um 63 leiki en það er eini vefmiðillinn sem fjallaði um alla leiki sem 

spilaðir voru yfir vikuna nema einn. Það var leikur í 1. deild kvenna en ekkert var 

fjallað um eða sagt frá úrslitum þess leiks. Rúv.is fjallaði því um 31.6% leikja 
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kvenna og 48.9% leikja karla. Mbl.is fjallaði um 31.6% leikja kvenna og 26.7% 

leikja karla. Fótbolti.net fjallaði um alla leiki karla en 94.7% leiki kvenna. 
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4.2 Kynjahlutfall 

Í töflu 5 kemur fram fjöldi frétta og hlutfall kynjanna yfir þær 550 fréttir sem 

teknar voru fyrir í rannsókninni. Einnig kemur fram hvert öryggisbil hlutfallanna 

sé en það var kannað til þess að geta sagt til um með 95% vissu á hvaða bili 

raunverulegt hlutfall sé.  

 

Tafla 5. Heildarfjöldi umfjallana og hlutfall karla og kvenna 

  

Tíðni 

 

Hlutfall (%) 

95% Öryggisbil 

Neðri mörk Efri mörk 

Karl 492 89.5% 86.9% 92.1% 

Kona 50 9.1% 6.7% 11.5% 

Bæði kynin 8 1.5% 7.0% 9.0% 

Samtals 550 100%    

     

Umfjallanir á fréttum sem tengdust körlum voru alls 492 eða 89.5% af 

heildarumfjölluninni. Fréttir þar sem fjallað var um konur voru 50 talsins eða 

9.1% af heildarumfjölluninni. Í átta umfjöllunum var fjallað um bæði kynin en 

það var aðallega þegar sagt var frá leikjum dagsins sem fram fóru á Íslandi þann 

daginn í öllum deildum karla og kvenna. Öryggisbilið í töflunni gefur til kynna að 

segja megi með 95% vissu að hlutfall umfjöllunar á knattspyrnu karla sé 86.9 – 

92.1% og að hlutfall frétta um konur sé einhverstaðar á milli 6.7 – 11.5%. 

Öryggisbilin skarast ekki þannig að segja má með vísu að karlmenn hljóti meiri 

umfjöllun í fjölmiðlum en konur þegar kemur að umfjöllun á knattspyrnu.  

 

Á mynd 2 má sjá hlutfall umfjöllunar á körlum og konum hjá hverjum miðli. 

Minnstur var munurinn á vefsíðu Rúv.is en 27 eða um 73% frétta um knattspyrnu 

fjölluðu um karla en 10 eða 27% um konur. Mbl.is fjallaði um karla í 142 fréttum 

eða 91% tilfella en 14 fréttir vefsins fjölluðu um konur eða um 9% af heildarfjölda 

frétta. Mestur var munurinn á hlutfalli karla og kvenna hjá Fótbolti.net en þar 

birtust 323 eða 92.5% frétta sem fjölluðu um karla en 26 eða 7.5% um konur.  
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Mynd 2. Hlutfall karla og kvenna í umfjöllun miðlanna þriggja 

Þrátt fyrir það að mestur munur hafi verið á hlutfalli umfjöllunar á körlum og 

konum hjá Fótbolti.net þá er vert að taka það fram að Fótbolti.net fjallaði mest um 

knattspyrnu kvenna af miðlunum þremur. Á mynd 3 sést hlutfall umfjöllunar 

hvers miðils á knattspyrnu kvenna.  

 

 

Mynd 3. Hlutfall umfjöllunar hvers miðils á knattspyrnu kvenna 

Alls birtust 50 fréttir samanlagt á miðlunum þremur þar sem umfjöllunarefnið var 

konur á því viku tímabili sem tekið var fyrir. Af heildarfjöldanum þá voru 26 

fréttir eða 52% af heildarfjölda frétta á vef Fótbolti.net, 14 fréttir eða 28% á 

Mbl.is og 10 fréttir eða um 20% á vefsíðu Rúv.is. 
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4.2.1 Kynjahlutfall í umfjöllun á efstu deild 

Í efstu deildum karla og kvenna voru alls 114 fréttir þar sem fjallað var um efstu 

deild karla og 27 um efstu deild kvenna. Í töflu 6 má sjá fjölda hlutfall frétta sem 

fjölluðu um efstu deildir karla og kvenna.  

 

Tafla 6. Fjöldi umfjallana miðlanna þriggja á efstu deild karla og kvenna 

 Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

Karl 7 (70.0%) 34 (81.0%) 73 (82.0%) 

Kona 3 (30.0%) 8 (19.0%) 16 (18.0%) 

Samtals 10 (100%) 42 (100%) 89 (100%) 

 

Á vefsíðu Rúv.is var hlutfall frétta 70% þar sem karlar voru umfjöllunarefni og 

30% þar sem fjallað var um konur. Mbl.is fjallaði um karla í 34 fréttum eða um 

81% af heildarumfjöllun sinni og um konur í átta fréttum eða um 19% af heildar 

umfjöllun miðilsins. Fótbolti.net birti 73 fréttir um knattspyrnu karla eða 82% af  

heildarumfjöllun sinni. Í umfjöllun á knattspyrnu kvenna þá voru 16 fréttir sem 

fjölluðu um slíkt efni eða um 18% af heildarumfjöllun miðilsins. Samanlagt 

hlutfall kvenna í efstu deild var 19.1% en en hlutfall karla 80.9%. 

4.2.2 Kynjahlutfall í umfjöllun á neðri deildum 

Umfjöllun leikja í neðri deildum var töluvert minni en þeirra leikja sem leiknir 

voru í efstu deildum. Eina deildin sem að Rúv.is og Mbl.is fjölluðu um var 1. 

deild karla. Fótbolti.net er því eini miðillinn sem að fjallaði um allar neðri deildir 

á Íslandi. Í töflu 7 má sjá fjölda frétta þar sem fjallað var um neðri deildir.   

 

Tafla 7. Fjöldi umfjallana miðlanna þriggja á neðri deildum karla og kvenna 

 Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

1.deild karla 4 (100%) 4 (100%) 30 (53.6%) 

2.deild karla 0 0 8 (14.3%) 

3.deild karla 0 0 7 (12.5%) 

4 deild karla 0 0 6 (10.7%) 

1. deild kvenna 0 0 5 (8.9%) 

Samtals 4 (100%) 4 (100%) 56 (100%) 
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Heildarfjöldi umfjallana á neðri deildum var 56 fréttir hjá Fótbolti.net, þar af 

fjölluðu 30 fréttir um 1. deild karla, átta um 2. deild karla, sjö um 3. deild karla og 

sex um 4. deild karla. Athygli vakti á því að fimm fréttir sem birtar voru á 

Fótbolti.net fjölluðu um 1. deild kvenna og fengu konur því aðeins 8.9% af 

heildarumfjöllun neðri deilda. Bæði Rúv.is og Mbl.is fjalla eingöngu um 1. deild 

karla af öllum neðri deildum á Íslandi og voru fréttirnar alls fjórar á hvorum miðli 

fyrir sig. Samanlagt heildarhlutfall kvenna í neðri deildum var 7.8%. 

4.2.3 Kynjahlutfall í umfjöllun á bikarkeppni karla og kvenna  

Umfjöllun miðlanna þriggja á bikarkeppni karla og kvenna kemur fram í töflu 8. 

Taflan sýnir fjölda umfjallana og hlutfall þeirra af heildar umfjöllun hvers miðils á 

bikarkeppni. 

 

Tafla 8. Fjöldi umfjallana miðlanna þriggja á bikarkeppni karla og kvenna 

 Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

Karl 1 (50%) 5 (83.3%) 23 (88.5%) 

Kona 1 (50%) 1 (16.7%) 3 (11.5%) 

Samtals 2 (100%) 6 (100%) 26 (100%) 

 

Rúv.is birti samtals tvær umfjallanir á bikarkeppnum karla og kvenna. Hlutfall 

umfjöllunar á körlum var því 50% og kvenna sömuleiðis 50%. Mbl.is birti fimm 

fréttir þar sem fjallað var um leiki í bikarkeppni karla en aðeins eina frétt þar sem 

farið var yfir gang mála í leikjum sem spilaðir höfðu verið í bikarkeppni kvenna. 

Hlutfall karla í umfjöllun Mbl.is á bikarkeppni var því 83.3% en hlutfall kvenna 

16.7%. Mestur munur á umfjöllun á bikarkeppni karla og kvenna kom fram á vef 

Fótbolti.net. Þar voru 23 umfjallanir sem fjölluðu um bikarkeppni karla eða um 

88.5% af heildar umfjöllun miðilsins á bikarkeppnum. Umfjallanir á bikarkeppni 

kvenna voru alls þrjár talsins eða 11.5% af heildarumfjölluninni. Samanlagt 

hlutfall kvenna í umfjöllun á bikarkeppni var 14.7% en 85.3% hjá körlum. 

4.2.4 Kynjahlutfall í umfjöllun á erlendu fréttaefni 

Í töflu 9 er greint frá fjölda umfjallana og hlutfall kvenna og karla eftir miðlunum 

þremur í erlendu efni. 
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Tafla 9. Fjöldi umfjallana miðlanna þriggja á erlendu efni 

 Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

Karl 14 (70.0%) 99 (95.2) 175 (98.9%) 

Kona 6 (30.0%) 5 (4.8%) 2 (1.1%) 

Samtals 20 (100%) 104 (100%) 177 (100%) 

 

Rúv.is birti alls 20 fréttir af erlendu efni. Þar af voru 14 fréttir sem fjölluðu um 

karla eða 70% og sex fréttir sem fjölluðu um konur eða 30%. Munurinn á 

umfjöllun á kynjunum var meiri á vefsíðu Mbl.is en þar fjölluðu 99 fréttir um 

karla eða 95.2% en aðeins fimm fréttir sögðu frá knattspyrnu kvenna eða um 4.8% 

af heildarumfjöllun. Mestur var munurinn hjá Fótbolti.net en þar voru birtar 175 

fréttir af körlum eða 98.9% af heildarumfjöllun á erlendu efni, en einungis tvær 

fréttir um konur eða 1.1%. Samanlagt hlutfall kvenna var 4.3% og karla 95.7%. 
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4.3 Tegund 

4.3.1 Tegund umfjöllunar á efstu deild  

Tafla 10 sýnir helstu tegundir umfjallana í efstu deild karla og kvenna. Í töflunni 

kemur fram fjöldi hverrar tegundar á milli vefmiðlanna eftir kyni. 

 

Tafla 10. Tegundir umfjallana á efstu deild karla og kvenna 

 Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

 Karl Kona Karl Kona Karl Kona 

Umfjöllun fyrir leik 0 0 1 1 10 0 

Umfjöllun eftir leik 5 3 8 4 12 5 

Textalýsing 0 0 6 3 6 2 

Leikskýrsla 0 0 1 0 6 2 

Frétt 0 0 8 1 14 0 

Viðtal (myndband) 2 0 10 2 19 6 

Viðtal (skriflegt) 0 0 7 0 3 0 

Myndasafn 0 0 1 0 12 4 

 

Í þeim umfjöllunum sem birtar voru fyrir spilaða leiki voru 10 umfjallanir birtar á 

Fótbolti.net fyrir leiki karla en engin fyrir leiki kvenna. Mbl.is birtir hinsvegar 

sitthvora umfjöllunina fyrir leiki beggja kynja.  Í umfjöllunum eftir leik þá birti 

Rúv.is fimm umfjallanir um karla og þrjár um konur, Mbl.is átta umfjallanir um 

karla og fjórar um konur og að lokum Fótbolti.net 12 umfjallanir um karla og 

fimm um konur. Algengara var að textalýsing fylgdi umfjöllunum karlaleikja 

heldur en kvennaleikja en á Mbl.is og Fótbolti.net var að finna sex textalýsingar á 

hvorum miðli í umfjöllunum á körlum en aðeins þrjár á Mbl.is og tvær á 

Fótbolti.net á konum. Einnig var algengara að leikskýrsla fylgdi með 

umfjöllunum á leikjum karla heldur en kvenna. Alls birtust 14 fréttir á Fótbolti.net 

og átta á Mbl.is sem fjölluðu um efstu deild karla en aðeins ein frétt birtist á 

Mbl.is sem fjallaði um efstu deild kvenna. Birting viðtala var mun algengari eftir 

leiki í efstu deild karla heldur en kvenna. Rúv.is birti tvö viðtöl hjá körlum og 

ekkert hjá konum, Mbl.is birti 10 viðtöl eftir leiki karla og tvö eftir leiki kvenna 

og Fótbolti.net birti 19 viðtöl eftir leiki karla og sex eftir leiki kvenna. Skrifleg 
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viðtöl birtust eingöngu í umfjöllun um karla en Mbl.is birti sjö og Fótbolti.net 

þrjú. Einnig birtust mun fleiri myndasöfn á vef Fótbolti.net af leikjum efstu 

deildar karla heldur en kvenna en þau voru 12 á meðan fjögur myndaalbúm voru 

birt úr leikjum kvenna. 

Algengi ýmissa greininga, sem fram komu á vef Fótbolti.net, var einnig 

kannað hjá körlum og konum. Umferðin í efstu deild karla var gerð upp þar sem 

ýmis atvik voru valin og titlar gefnir, til dæmis atvik umferðarinnar eða flottasta 

mark umferðarinnar. Umferð kvenna fékk enga slíka umfjöllun. Leikmaður 

leiksins var valinn í fjórum leikjum í efstu deild karla en aðeins í einum leik hjá 

konum. Leikmenn umferðarinnar voru valdir bæði hjá konum og körlum. Spáð 

var í leiki karla fyrir umferðina, það er hvernig ætla mætti að leikir umferðarinnar 

myndu fara en ekki var spáð fyrir um leiki kvenna. Annarskonar greining sem 

ekki tengdist endilega vellinum var einnig algengari hjá körlunum, til dæmis best 

og verst klæddu þjálfarar efstu deildar karla. 

4.3.2 Tegund umfjöllunar á neðri deildum 

Í töflu 11 koma tegundir umfjallana og fjöldi hverrar tegundar eftir miðli í 

umfjöllun á 1. deild karla.  

 
Tafla 11. Tegundir umfjallana á 1.deild karla 

 Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

Umfjöllun fyrir leik 0 0 3 

Umfjöllun eftir leik 4 4 9 

Textalýsing 0 4 4 

Leikskýrsla 0 0 4 

Frétt 0 0 2 

Viðtal (myndband) 0 0 10 

Myndasafn 0 0 3 

 

Fótbolti.net var eini miðillinn sem birti umfjallanir fyrir leiki í 1. deild karla en 

þær voru þrjár talsins. Allir þrír miðlarnir birtu umfjallanir eftir leiki. Fótbolti.net 

var eini miðillinn sem birti viðtöl eftir leiki í 1. deild karla en þau voru 10 talsins.  

Fótbolti.net er einnig eini miðillinn sem fjallar um 1. deild kvenna, 2., 3. 

og 4. deild karla, að utantalinni hljóðupptöku á vefsíðu Rúv.is en það viðtal 
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fjallaði um 2. og 3. deild karla. Alls birtust þrjár umfjallanir á Fótbolti.net eftir 

leiki í 1 .deild kvenna, ein fyrir leik og þrjú myndasöfn. Á vef Fótbolti.net voru 

einnig birtar sjö umfjallanir eftir leiki í 2. deild karla, sjö eftir leiki í 3. deild karla 

og þrjár eftir leiki í 4. deild karla. Einnig birtust tvö myndasöfn og tvær 

umfjallanir sem greindu frá fréttum af 4. deild karla. 

4.3.3 Tegund umfjöllunar á bikarkeppni 
 

Samanburður á tegund umfjöllunar á leikjum í bikarkeppni kvenna og karla kemur 

fram í töflu 12 og sýnir taflan fjölda hverrar tegundar eftir miðli. 

 

Tafla 12. Tegundir umfjallana á bikarkeppni karla og kvenna 

 Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

 Karl Kona Karl Kona Karl Kona 

Umfjöllun fyrir leik 0 1 0 1 0 0 

Umfjöllun eftir leik 1 0 3 0 11 1 

Textalýsing 0 0 2 0 2 0 

Leikskýrsla 0 0 0 0 3 0 

Frétt 0 0 0 0 0 2 

Viðtal (myndband) 0 0 2 0 12 0 

Myndasafn 0 0 0 0 2 0 

 

Fjallað var um hvernig dregist hefði í bikarkeppni kvenna í einni umfjöllun á vef 

Rúv.is og einni á Mbl.is en slíka umfjöllun fengu karlar ekki. Hinsvegar var 

algengara að fjallað væri um þá leiki sem höfðu verið spilaðir í bikarkeppni karla 

heldur en kvenna. Alls birtust 15 umfjallanir, 11 á Fótbolti.net, þrjár á Mbl.is og 

ein á Rúv.is. Aðeins var ein umfjöllun birt þar sem farið var yfir þá leiki sem 

spilaðir höfðu verið í bikarkeppni kvenna en það var á vef Fótbolti.net. Einnig 

voru alls 14 viðtöl birt eftir leiki karlanna, 12 á Fótbolti.net og tvö á Mbl.is en 

ekkert viðtal var birt eftir leiki kvenna. Maður leiksins var valinn í tveimur 

leikjum hjá körlunum en ekkert slíkt var birt í umfjöllun á leikjum kvenna. 

4.3.4 Tegund umfjöllunar á erlendu efni  

Tafla 13 sýnir tegundir umfjallana á erlendu efni hjá milli körlum og konum. Í 

töflunni kemur fram fjöldi hverrar tegundar eftir miðli. 
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Tafla 13. Tegundir umfjallana á erlendu efni 

 Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

 Karl Kona Karl Kona Karl Kona 

Umfjöllun fyrir leik 0 0 2 0 8 0 

Umfjöllun eftir leik 4 6 13 5 10 0 

Frétt 9 0 74 1 133 2 

 

Algengasta form umfjallana á erlendu efni voru fréttir, til dæmis um 

leikmannakaup eða félagaskipti. Fótbolti.net birti alls 133 fréttir um karla, Mbl.is 

74 fréttir og Rúv.is níu fréttir. Fréttir á erlendu efni þar sem viðfangsefnið var 

konur voru alls tvær á Fótbolti.net og ein á Mbl.is. Einnig voru umfjallanir fyrir 

og eftir leiki fleiri meðal karla en kvenna.  

Alla daga vikunnar birti Fótbolti.net svokallaðan slúðurpakka en sú 

umfjöllun fjallaði einungis um það sem var að gerast í knattspyrnu karla. Alls 

birtust þrjú myndasöfn úr leikjum erlendra karlaliða á vef Fótbolti.net en engin 

myndasöfn birtust með myndum úr leikjum kvenna. Viðtöl þar sem rætt var við 

viðmælendur úr knattspyrnu karla voru fimm talsins ýmist á skriflegu formi, í 

formi myndbandsupptöku eða hljóðupptöku. 
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4.4 Umfang frétta 

Til þess að bera saman umfang umfjöllunar hjá körlum og konum þá var leitast 

eftir því að finna hver munurinn væri á fjölda orða, sekúndna og mynda í 

umfjöllun hjá báðum hópum.  

4.4.1 Orðafjöldi í umfjöllunum á efstu deild 

Í töflu 14 kemur fram hver heildarfjöldi orða var í efstu deild karla og efstu deild 

kvenna. Einnig sýnir taflan meðaltal orða, miðgildi, þá umfjöllun sem innihélt 

hvað fæst orð sem og flest orð. 

 

Tafla 14. Fjöldi orða í umfjöllun á efstu deild karla og kvenna 

 Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

 Karl Kona Karl Kona Karl Kona 

Heildarfjöldi orða 473 388 15.331 2.392 20.163 4.204 

Meðaltal 67,5 129,3 450,9 299 276,2 262,8 

Miðgildi 69 131 153 182 137 164 

Fæst orð 29 68 58 97 18 18 

Flest orð 134 189 2.242 1.053 1.779 981 

 

Ef orðafjöldi í umfjöllun karla er borinn saman við fjöldann í umfjöllun kvenna þá 

má sjá að umtalsverður munur var á fjölda orða hjá kynjunum. Minnstur var 

munurinn hjá Rúv.is en þar var heildarfjöldi orða í umfjöllun 473 hjá körlum en 

388 hjá konum. Einnig vakti athygli að meðaltal orða í umfjöllun kvenna var 

töluvert hærra en hjá körlum. Þær umfjallanir sem innihéldu bæði fæst og flest orð 

voru umfangsminni hjá körlum heldur en konum. Í fréttum Mbl.is og Fótbolti.net 

var munurinn á fjölda orða hinsvegar meiri. Heildarfjöldi orða í umfjöllun karla 

var 15.331 orð á meðan heildarfjöldi orða hjá konum náði aðeins 2.392 orðum. 

Meðaltalið í umfjöllun um karla var einnig töluvert hærra en sú umfjöllun sem 

innihélt hvað flest orð var rúmlega tvöfalt umfangsmeiri miðað við þá umfjöllun 

sem var umfangsmest hjá konunum. Orðafjöldi í umfangsminnstu umfjölluninni 

var hinsvegar lægri í fréttum um karla heldur en um konur. Hjá Fótbolti.net var 

einnig töluverður munur á heildarfjölda orða í umfjöllunum um kynin. 

Heildarfjöldi orða í umfjöllunum um karla var 20.163 en aðeins 1.083 um konur. 
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Lítill munur var á meðaltali og enginn munur á umfangsminnstu umfjölluninni en 

sú umfagsmesta var aftur á móti tæplega tvöfalt fleiri orð hjá körlum heldur en hjá 

konum. 

4.4.2 Orðafjöldi í umfjöllunum á neðri deildum 

Tafla 15 sýnir orðafjölda í umfjöllun á 1. deild karla og 1. deild kvenna. Í töflunni 

kemur fram heildarfjöldi orða, meðaltal, miðgildi og orðafjölda þeirra umfjallana 

sem voru með fæst og svo flest orð. 

 

Tafla 15. Fjöldi orða í umfjöllun á 1.deild karla og kvenna 

 Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

 Karl Kona Karl Kona Karl Kona 

Heildarfjöldi orða 505 0 2.222 0 8.294 1.083 

Meðaltal 126,3 0 555,5 0 276,5 216,6 

Miðgildi 133 0 555 0 167,5 119 

Fæst orð 70 0 267 0 25 35 

Flest orð 169 0 845 0 1328 682 

 

Bæði Rúv.is og Mbl.is fjölluðu eingöngu um 1. deild karla af öllum neðri deildum 

karla og kvenna og því birtast aðeins tölur yfir umfjallanir þeirra miðla á 1. deild 

karla.  Fótbolti.net fjallaði hinsvegar um báðar deildir karla og kvenna. Munurinn 

á heildarfjölda orða samanlagðra umfjallana var hins vegar töluverður. 

Umfjallanir á 1. deild karla voru samtals 8.294 orð en umfjallanir um konur 

aðeins 1.083 orð. Að meðaltali var munurinn á orðafjölda ekki svo mikill. 

Umfangsminnsta umfjöllunin var minni hjá körlum heldur en konum. Aftur á móti 

var sú umfangsmesta tæplega tvöfalt fleiri orð hjá körlum heldur en konum. 

 

Tafla 16 sýnir samanburð á fjölda orða í umfjöllun Fótbolti.net á 1. deild kvenna 

og 2., 3. og 4. deild karla, þar sem að það var eini miðillinn sem fjallaði um þær 

deildir. 
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Tafla 16. Fjöldi orða i umfjöllun á 2., 3. og 4. deild og í 1. deild kvenna 

  Fótbolti.net   

 2. deild kk 3. deild kk 4. deild kk 1. deild kvk 

Heildarfjöldi orða 1.741 1.057 1.174 1.083 

Meðaltal 217,6 151 195,7 216,6 

Miðgildi 113,5 88 184,5 119 

Fæst orð 78 47 21 35 

Flest orð 561 358 421 682 

 

Heildarfjöldi orða var töluvert meiri í umfjöllunum á 2. deild karla heldur en á 1. 

deild kvenna. Meðaltalið er samt sem áður nánast það saman og er umfangs 

minnsta fréttin færri orð hjá konum. Umfangsmesta fréttinni um 1. deild kvenna 

var aftur á móti fleiri orð heldur en sú umfangsmesta um 2. deild karla. Ef 3.- og 

4. deild karla eru bornar saman við 1. deild kvenna þá er heildarfjöldi orða nokkuð 

svipaður eða 1.083 í umfjöllunum á 1. deild kvenna, 1.057 á 3. deild karla og 

1.174 á 4. deild karla. Meðaltal orða í umfjöllun er þó töluvert hærri í 

umfjöllunum á 1. deild kvenna og umfangs mesta fréttin jafnframt stærri. 

4.4.3 Orðafjöldi í umfjöllunum á bikarkeppni 

Í töflu 17 er orðafjöldi umfjöllunar á bikarkeppni karla og kvenna borinn saman. Í 

töflunni sést að Rúv.is birti eina umfjöllun bæði um bikarkeppni karla og kvenna 

og því er aðeins ein tala yfir alla greininguna í töflunni yfir Rúv.is, 157 orð hjá 

körlum og 79 orð hjá konum. 

 

Tafla 17. Fjöldi orða í umfjöllun á bikarkeppni karla og kvenna 

 Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

 Karl Kona Karl Kona Karl Kona 

Heildarfjöldi orða 157 79 2.673 74 5.434 480 

Meðaltal 157 79 534,6 74 236,3 160 

Miðgildi 157 79 156 74 180 110 

Fæst orð 157 79 138 74 83 80 

Flest orð 157 79 1.150 74 769 290 
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Í umfjöllunum Mbl.is var ein frétt um bikarkeppni kvenna birt og var hún 74 orð. 

Sama talan spannar því greiningu í töflunni rétt eins og í umfjöllun Rúv.is. 

Hinsvegar var heildarfjöldi umfjallana Mbl.is á bikarkeppni karla töluvert hærri 

eða 2.673 orð, meðaltalið var 534,6 orð, umfangsminnsta fréttin 83 orð og sú 

umfangsmesta 1.150 orð. Fótbolti.net fjallaði um báðar keppnir en heildarfjöldi 

orða í umfjöllunum um karla var 5.434 á meðan heildarfjöldi orða um konur var 

480 orð. Meðaltalið var einnig töluvert hærra hjá körlunum eða 236,3 en meðaltal 

orða í umfjöllunum um konur 160 orð. Umfangsminnstu fréttirnar voru svipað 

mörg orð en umfangsmesta fréttin um karla var meira en helmingi fleiri orð heldur 

en umfangsmesta fréttin um konur. 

4.4.4 Orðafjöldi í umfjöllunum á erlendu efni 

Þegar orðafjöldi í erlendu umfjöllunarefni var skoðað þá kom í ljós að mikill 

munur var á milli umfjöllunar á körlum og konum. Í töflu 18 má sjá samanburð á 

orðafjölda umfjallana miðlanna þriggja. 

 

Tafla 18. Fjöldi orða í umfjöllun á erlendu efni 

   Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

 Karl Kona Karl Kona Karl Kona 

Heildarfjöldi orða 1.668 490 14.545 603 23.780 171 

Meðaltal 119,1 81,7 146,9 120,6 123,9 85,5 

Miðgildi 122 70,5 135 121 118 85,5 

Fæst orð 11 57 24 76 35 81 

Flest orð 190 149 407 160 632 90 

 

Minnstur var munurinn í umfjöllun Rúv.is en þar var heildarfjöldi orða 1.668 í 

umfjöllunum um karla en 490 hjá konum. Meðaltalið í fjölda orða hjá konum var 

einnig lægra, umfangsmesta fréttin var fleiri orð hjá körlum en konum. 

Umfangsminnsta fréttin var þó töluvert færri orð hjá kölum heldur en í umfjöllun 

um konur. Í umfjöllunum Mbl.is var munurinn mikill. Heildarfjöldi orða í 

samanlögðum umfjöllunum var 14.545 orða hjá körlum en aðeins 603 hjá konum 

og var meðaltal í umfjöllunum kvenna einnig lægra. Umfangsmesta fréttin var 

meira en helmingi fleiri orð hjá körlum en umfangsminnsta greinin var hinsvegar 

færri orð hjá körlum og konum rétt eins og í umfjöllunum Rúv.is. Langmesti 
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munurinn var á vefsíðu Fótbolti.net en þar var heildarfjöldi orða 23.780 í 

umfjöllunum um karla á meðan aðeins 171 orð var skrifað um konur. Meðaltal 

orða var einnig hærra hjá körlum, umfangsmesta fréttin um karla var 632 orð eða 

sex sinnum umfangsmeiri en umfangsmesta fréttin um konur sem var aðeins 90 

orð. Rétt eins og hjá Rúv.is og Mbl.is þá innihélt umfangsminnsta umfjöllunin um 

karla færri orð heldur en kvenna. 

4.4.5 Sekúndufjöldi í umfjöllunum á efstu deild  

Sekúndur voru taldar í þeim myndböndum eða upptökum sem birtust á vef 

miðlanna. Í umfjöllunum á íslensku efni þá var algengast að hvor tveggja væri í 

formi viðtals. Í töflu 19 sést fjöldi sekúndna í umfjöllun á efstu deild karla og 

efstu deild kvenna. 

 

Tafla 19. Fjöldi sekúndna í umfjöllun á efstu deild karla og kvenna 

 Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

 Karl Kona Karl Kona Karl Kona 

Heildarfjöldi sek. 168 0 1.106 231 3.249 769 

Meðaltal 84 0 110,6 115,5 162,5 128,2 

Miðgildi 84 0 100,5 115,5 106,5 105,5 

Fæstar sekúndur 80 0 75 107 72 62 

Flestar sekúndur 88 0 169 124 803 274 

 

Á vefsíðu Rúv.is birtust einungis tvær umfjallanir á efstu deildum sem voru í 

formi sekúndna en báðar fjölluðu þær um efstu deild. karla og var heildarfjöldinn 

168 sekúndur. Mbl.is birti alls 1.106 sekúndur af umfjöllun á efstu deild karla en 

231 sekúndu á efstu deild kvenna. Meðaltalið var ekki svo frábrugðið en lítillegur 

munur var á  umfjöllunum sem voru fæstar sekúndur milli kynjanna sem og flestar 

sekúndur. Fótbolti.net birti 3.249 sekúndur af umfjöllun á efstu deild karla en 769 

sekúndur af umfjöllun á efstu deild kvenna. Meðaltalið hjá körlunum var örlítið 

hærra, sekúndufjöldi umfangsminnstu umfjöllunarinnar var lítillega hærri hjá 

körlum en mikill munur var á sekúndufjölda þeirrar umfansmestu og var sú 803 

sekúndur hjá körlum en aðeins 274 sekúndur hjá konum.  
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4.4.6 Sekúndufjöldi í umfjöllunum á neðri deildum 

Fótbolti.net var eini vefmiðillinn sem birti umfjöllun í formi sekúndna í neðri 

deildum. Aðeins þó í 1. deild karla en 1. deild kvenna og 2., 3. og 4. deild karla 

fengu enga slíka umfjöllun. Tafla 20 sýnir fjölda sekúndna í umfjöllun 

Fótbolti.net á 1. deild karla 

 

Tafla 20. Fjöldi sekúndna í umfjöllun á 1. deild karla og kvenna 

                 Fótbolti.net         

   1. deild karla  1.deild kvenna 

Heildarfjöldi sek.   2.168  0 

Meðaltal 180,7 0 

Miðgildi 127 0 

Fæstar sek. 98 0 

Flestar sek. 698 0 

 

Í töflunni má sjá að heildarfjöldi sekúndna í umfjöllun Fótbolti.net á 1. deild karla 

var 2.168 sekúndur og var meðaltal sekúndna í umfjöllun 180,7 sekúndur. Sú 

umfjöllun sem var hvað umfangsminnst var 98 sekúndur og sú umfangsmesta 698 

sekúndur. 

4.4.7 Sekúndufjöldi í umfjöllunum á bikarkeppni 

Í bikarkeppni karla var Fótbolti.net eini miðillinn sem fjallaði um þá leiki með 

viðtölum eða í formi sekúndna en bikarkeppni kvenna fékk enga slíka umfjöllun. 

Tafla 21 sýnir fjölda sekúndna í umfjöllunarefni á bikarkeppni karla og kvenna. 

 

Tafla 21. Fjöldi sekúndna í umfjöllun á bikarkeppni karla og kvenna 

 Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

 Karl Kona Karl Kona Karl Kona 

Heildarfjöldi sek. 0 0 0 0 1.421 0 

Meðaltal 0 0 0 0 710,5 0 

Miðgildi 0 0 0 0 129 0 

Fæstar sekúndur 0 0 0 0 55 0 

Flestar sekúndur 0 0 0 0 166 0 
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Í töflunni sést að Fótbolti.net var eini miðillinn sem fjallaði um bikarkeppni karla. 

Heildarfjöldi sekúndna í samanlögðum umfjöllunum var 1.421, meðaltalið var 

710,5 sekúndur, lengsta umfjöllunin var 166 sekúndur og sú stysta 55 sekúndur. 

4.4.8 Sekúndufjöldi í umfjöllunum á erlendu efni 

Í umfjöllun á erlendu efni þá voru Mbl.is og Fótbolti.net einu miðlarnir sem birtu 

fréttaefni í formi sekúndna en konur fengu enga slíka umfjöllun. Tafla 22 sýnir 

fjölda sekúndna í umfjöllun Mbl.is og Fótbolti.net á erlendu efni.  

 

Tafla 22. Fjöldi sekúndna í umfjöllun á erlendu efni 

 Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

 Karl Kona Karl Kona Karl Kona 

Heildarfjöldi sek. 0 0 614 0 5.467 0 

Meðaltal 0 0 102,3 0 420,5 0 

Miðgildi 0 0 106,5 0 121 0 

Fæstar sekúndur 0 0 41 0 37 0 

Flestar sekúndur 0 0 145 0 2.280 0 

 

Umfjöllun Mbl.is var töluvert umfangsminni í sekúndum heldur en umfjöllun 

Fótbolti.net. Heildarfjöldi sekúndna í umfjöllunum á Mbl.is var 614 en 

Fótbolti.net birti alls 5.467 sekúndur af fréttaefni úr þessum flokki. Meðaltalið var 

töluvert hærra hjá Fótbolti.net og einnig var umfagsmesta umfjöllunin einnig 

töluvert lengri á Fótbolti.net alls 2.280 sekúndur en 145 sekúndur á Mbl.is. 

4.4.9 Fjöldi mynda í albúmum af efstu deild 

Fjöldi mynda í albúmi var skoðaður og má sjá niðurstöðurnar í töflu 23 en taflan 

sýnir heildarfjölda mynda í þeim albúmum sem birtust í umfjöllun miðlanna 

þriggja á efstu deild karla og kvenna. Mbl.is birti aðeins eitt myndaalbúm en bæði 

Fótbolti.net og Mbl.is birtu myndaalbúm með myndum úr leikjum í efstu deild 

karla en Fótbolti.net er eini miðillinn sem birti slík albúm með myndum úr 

leikjum sem spilaðir voru efstu deild kvenna.  
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Tafla 23. Fjöldi mynda í myndaalbúmi í umfjöllun á efstu deildum 

 Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

 Karl Kona Karl Kona Karl Kona 

Heildarfjöldi mynda 0 0 6 0 503 89 

Meðaltal 0 0 6 0 45,7 22,3 

Miðgildi 0 0 6 0 43 22,5 

Fæstar myndir 0 0 6 0 8 4 

Flestar myndir 0 0 6 0 143 40 

 

Eina myndaalbúmið sem birtist á Mbl.is var með sex myndum og því er öll 

greining töflunnar sú sama fyrir Mbl.is. Heildarfjöldi mynda í albúmi sem birtar 

voru úr leikjum efstu deildar karla á vef Fótbolti.net voru alls 503 talsins en 

aðeins 89 úr efstu deild kvenna. Meðaltal mynda í albúmi var 45,7 myndir hjá 

körlum en 22,3 hjá konum. Mikill munum var á milli kynjanna þegar það albúm 

sem var með hvað flestar myndir var skoðað en umfangsmesta albúmið hjá 

körlum var með 143 myndir en hjá konum einungis 40 myndir. 

4.4.10 Fjöldi mynda í albúmum af neðri deildum 

Fótbolti.net var eini miðillinn sem birti myndaalbúm með myndum úr leikjum 

neðri deilda en tafla 24 sýnir fjölda mynda í albúmi í umfjöllun á 1. deild karla og 

1. deild kvenna. 

 

Tafla 24. Fjöldi mynda í myndaalbúmi í umfjöllun á neðri deildum 

 Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

 Karl Kona Karl Kona Karl Kona 

Heildarfjöldi mynda 0 0 0 0 66 50 

Meðaltal 0 0 0 0 22 25 

Miðgildi 0 0 0 0 20 25 

Fæstar myndir 0 0 0 0 12 14 

Flestar myndir 0 0 0 0 34 36 

 

Fjöldi mynda sem birtust á vef Fótbolti.net úr leikjum karla voru 66 talsins en 50 

úr leikjum kvenna. Meðaltal fjölda mynda í albúmi var svipað sem og fjöldi 

mynda í umfangsmesta albúminu og því umfangsminnsta. Í 3. deild karla birtist 
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eitt myndasafn á vef Fótbolti.net sem innihélt 19 myndir og eitt í 4. deild karla en 

það hafði að geyma 15 myndir úr leikjum deildarinnar. 

4.4.11 Fjöldi mynda í albúmum af bikarkeppni  

Eingöngu birtust tvö myndaalbúm frá leikjum í bikarkeppni karla en Fótbolti.net 

var sá vefur sem birti þau albúm. Í töflu 25 sést fjöldi mynda í albúmi í umfjöllun 

um bikarkeppnir karla og kvenna. 

 

Tafla 25. Fjöldi mynda í myndaalbúmi í umfjöllun á bikarkeppni 

 Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

 Karl Kona Karl Kona Karl Kona 

Heildarfjöldi mynda 0 0 0 0 59 0 

Meðaltal 0 0 0 0 29,5 0 

Miðgildi 0 0 0 0 29,5 0 

Fæstar myndir 0 0 0 0 25 0 

Flestar myndir 0 0 0 0 34 0 

 

Alls birtust 59 myndir á vefnum og hafði umfangsmesta albúmið að geyma 34 

myndir en það umfangsminnsta 25 myndir.  

4.4.12 Fjöldi mynda í albúmum af erlendu efni 

Myndaalbúm umfjallana á erlendu efni birtust eingöngu á vef Mbl.is. Aðeins voru 

birtar myndir af erlendu efni knattspyrnu karla og má sjá fjölda mynda í 

myndaalbúmi í töflu 26.  

 

Tafla 26. Fjöldi mynda í myndaalbúmi í umfjöllun á erlendu efni 

 Rúv.is Mbl.is Fótbolti.net 

 Karl Kona Karl Kona Karl Kona 

Heildarfjöldi mynda 0 0 31 0 0 0 

Meðaltal 0 0 15,5 0 0 0 

Miðgildi 0 0 13 0 0 0 

Fæstar myndir 0 0 4 0 0 0 

Flestar myndir 0 0 14 0 0 0 
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Heildarfjöldi mynda í samanlögðum albúmum var 31 mynd. Það albúm sem hafði 

að geyma hvað fæstar myndir var með fjórar talsins en það umfangsmesta 14 

talsins. 



 
48 

5. Umræða 

Kynjaskekkja hefur lengi viðgengist í samfélaginu (Eygló Árnadóttir o.fl., 2010). 

og sýna niðurstöður rannsóknarinnar ekki fram á annað en að slíkt misræmi sé enn 

viðloðandi í fjölmiðlaumfjöllun á knattspyrnu karla og kvenna.  

Íþróttafréttamennska hefur alla tíð einkennst af íþróttum karla og hefur hlutfall 

umfjöllunar á afrekum kvenna yfirleitt verið lítil í samanburði við umfjöllun á 

afrekum karla (Berstein, 2003). Í Bandaríkjunum hljóta konur um 5 – 8% 

íþróttaumfjöllunar þrátt fyrir að konur séu um 40% íþróttafólks þar í landi 

(Chalabaev o.fl., 2013). Fjölmiðlafyrirtæki í hinum vestræna heimi eru orðin 

meðvitaðri en áður um mikilvægi jafnréttist en samt sem áður virðist sem að 

umfjöllun á konum hafi tekið litlum framförum miðað við mikla aukningu á 

kveniðkendum (Bernstein, 2002). Konur eiga því undir höggi að sækja en 

niðurstöður verkefnis Jafnréttisstofu frá árinu 2004, sem greint var frá í kafla 

2.4.4, gáfu til kynna að aðeins um 7% af heildarumfjöllun á knattspyrnu fjallar um 

konur (Kjartan Ólafsson, 2006). Enn þann dag í dag virðist sem að hlutfall kvenna 

sé töluvert lægra en karla í umfjöllun íþróttafréttamiðla þó svo að staða kvenna sé 

sífellt að styrkjast og bilið þar á milli hafi að vissu leyti minnkað (Trolan, 2013). 

Niðurstöður rannsóknar Kolbeins Tuma frá árinu 2013 gáfu einnig það sama til 

kynna en rannsóknin sýndi að hlutur kvenna innan knattspyrnunnar er hvað 

verstur í samanburði við aðrar íþróttagreinar og að umfjöllun á knattspyrnu 

kvenna sé aðeins um 6% af heildarumfjöllun íslenskra vefmiðla á knattspyrnu 

(Kolbeinn Tumi Daðason, 2013).  

Almennar niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á að sú umfjöllun 

sem birt er í íslenskum vefmiðlum á knattspyrnu kvenna er töluvert minni heldur 

en á knattspyrnu karla. Hinsvegar bendir rannsóknin til þess að hlutfall 

umfjöllunar á konum innan knattspyrnunnar sé örlítið hærra en fyrri rannsóknir í 

fræðilegum kafla ritgerðar gefa til kynna. Niðurstöðurnar voru þær að samanlagt 

hlutfall umfjöllunar miðlanna þriggja á knattspyrnu kvenna er 9.1% en ætla má að 

raunverulegt hlutfall sé einhverstaðar á bilinu 6.7 – 11.5%. Það virðist því sem að 

niðurstöður rannsóknarinnar séu örlítið jákvæðari en niðurstöður fyrri rannsókna. 

Til dæmis ef miðað er við rannsókn Kolbeins Tuma þá bendir allt til þess að 

framfarir hafi orðið í umfjöllun fjölmiðla á knattspyrnu kvenna. Hinsvegar er 

möguleiki á því mismunandi gagnasöfnun á milli rannsókna hafi áhrif þar á.  
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Minnstur munur var á hlutfalli kynjanna í umfjöllun vefmiðilsins Rúv.is en þar 

var hlutfallið 73% karlar móti 27% konur. Á vefsíðu Mbl.is var hlutfall karla 

hinsvegar hærra en þar voru karlar um 91% af heildarumfjöllun miðilsins en 

konur aðeins 9% umfjöllunarefnis. Fótbolti.net birti flestar fréttir um konur eða 

um 52% af  heildarumfjöllun miðlanna þriggja á knattspyrnu kvenna. Þrátt fyrir 

það þá er mestur munur á hlutfalli kvenna og karla í umfjöllunum Fótbolti.net en 

um 92.5% af heildarumfjöllun miðilsins fjallaði um karla en aðeins 7.5% um 

konur. Rúv.is hefur ákveðnum jafnréttisskyldum að gegna en eins og fram kemur 

í kafla 2.4.6 þá er þeim skylt samkvæmt lögum að hafa hlut kvenna sem jafnastan 

karla. Rúv.is birti hlutfallslega flestar fréttir af konum og vegna þeirra fjölmörgu 

frétta af körlum á vefsíðu Fótbolti.net þá voru umfjallanir þeirra um konur 

hlutfallslega fæstar.  

Rannsókn þessi styður því það sem fram kemur í fræðilegum kafla 

ritgerðar, að þrátt fyrir hraða þróun kvennaknattspyrnunnar og fjölgun iðkenda þá 

eru karlmenn enn í stórum meirihluta þegar að kemur að umfjöllun fjölmiðla. Í 

efstu deildum karla og kvenna var hlutfall kvenna í umfjöllun fjölmiðla þó aðeins 

hærra. Hlutfall kvenna í umfjöllunum Mbl.is og Fótbolti.net var nokkuð svipað 

eða í kringum 20% en hlutfall karla í kringum 80%. Hinsvegar þá voru 70% þeirra 

frétta sem birtar voru úr efstu deildum á Rúv.is af körlum og heil 30% af konum. Í 

neðri deildum á Íslandi þótti það athyglisvert að bæði Rúv.is og Mbl.is fjölluðu 

um leiki í 1. deild karla en ekkert um leiki 1. deild kvenna. Fótbolti.net fjallaði um 

1. deild karla í alls 30 umfjöllunum og 1. deild kvenna í fimm umfjöllunum. 

Þessar fimm umfjallanir voru þær einu sem birtar voru á 1. deild kvenna af öllum 

vefmiðlunum en það var lægsta hlutfall umfjöllunar á öllum efri og neðri deildum 

á Íslandi. Hlutfall kvenna í umfjöllun á neðri deildum er því bágborin í 

samanburði við karla. Ef hlutfall umfjöllunar á Fótbolti.net á 1. deild karla og 

kvenna er borið saman þá er hlutfall karla 53.6% af heildaumfjöllun á neðri 

deildum en hlutfall kvenna aðeins 8.9%.  

Mikill munur var á hlutfalli kynjanna í umfjöllunar miðlanna á 

bikarkeppnum karla og kvenna. Rúv.is birti eina frétt um bikarkeppni karla og 

eina frétt um bikarkeppni kvenna. Munurinn á þessum tveimur fréttum á vef 

Rúv.is var sá að fjallað var um úrslit og gang mála í þeim leikjum sem spilaðir 

höfðu verið í bikarkeppni karla. Hinsvegar voru þeir leikir sem spilaðir höfðu 

verið í bikarkeppni kvenna ekki orðaðir en aftur á móti var greint frá 
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bikardrættinum sem fram fór nokkrum dögum seinna. Sama átti við um umfjöllun 

Mbl.is á bikarkeppni kvenna en þar var einungis fjallað um hvernig dregist hafi í 

bikar hjá konunum en alls birtust fimm umfjallanir þar sem farið var yfir 

samantekt úr leikjum í bikarkeppni karla. Fótbolti.net birti þrjár fréttir um 

bikarkeppni kvenna en ein þeirra fjallaði um þá leiki sem spilast höfðu í vikunni. 

Fótbolti.net var því eini miðillinn sem sagði frá úrslitum í bikarkeppni kvenna. 

Samt sem áður þá var hlutfall frétta um konur hvað lægst hjá Fótbolti.net þar sem 

að birtar voru 23 umfjallanir eftir leiki í bikarkeppni karla. Samanlagt hlutfall 

umfjöllunar miðlanna þriggja á bikarkeppni karla og kvenna var því 85.3% hjá 

körlum og 14.7% hjá konum. 

Í fréttaefni miðlanna á erlendu efni var misræmið í umfjöllun á kynjunum 

þó mest. Á vefsíðu Rúv.is voru hlutföllin þau sömu og í efstu deildum kvenna og 

karla eða 70% á móti 30%. Hlutfall kvenna í erlendu fréttaefni sem birtist á Mbl.is 

var 4.8% og karla 95.2%. Mestur var hlutfallslegur munur á erlendu fréttaefni 

Fótbolti.net en þar snérist 98.9% fréttaefnisins um karla en aðeins 1.1% um konur. 

Athygli vakti að erlent fréttaefni sem birt var á miðlunum og snéri að konum 

fjallaði yfirleitt um íslenska leikmenn í erlendum liðum. Ekkert var fjallað um 

erlendar deildir kvenna nema að íslendingar kæmu við sögu í fréttinni. Hinsvegar 

þá virtist það ekki skipta máli í umfjöllun um karla hvort að íslendingur kæmi við 

sögu eða ekki. Fjöldi frétta fjölluðu um erlent efni þar sem að enginn íslendingur 

var nefndur á nafn en einnig birtust fréttir af íslenskum leikmönnum í erlendum 

deildum. 

Þó svo að samanburðurinn gefi til kynna að misræmi sé í umfjöllun 

fjölmiðla á knattspyrnu karla og kvenna þá er vert að taka tillit til fjölda iðkenda 

og fjölda leikja sem spilaðir voru hjá körlum og konum þessa vikuna. Iðkendur 

kvenna eru færri (Sindri Sverrisson, 2013; The Fédération Internationale de 

Football Association, 2012a) og því eru færri konur heldur en karlar sem hægt er 

að að fjalla um. Alls voru spilaði 64 leikir hérlendis yfir þá viku sem rannsakandi 

tók fyrir og skoðaði. Þar af voru 45 leikir hjá körlum eða 70.3% leikja og og 19 

leikir hjá konum eða um 29.7% leikja. Þetta hefur eflaust áhrif á þær niðurstöður 

sem rannsókn þessi leiddi í ljós. Því fleiri leikir, því fleiri viðburði er hægt að 

fjalla um. Þrátt fyrir að hægt sé að færa rök fyrir því hvers vegna hlutfall kvenna 

sé lægra í umfjöllun fjölmiðla á knattspyrnu þá réttlætir það ekki þann mun sem er 

á hlutfalli kynjanna í umfjöllunarefni fjölmiðla.  Hlutfall kvenna í umfjöllunum á 
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efri og neðri deildum hér á landi samsvarar ekki hlutfalli kveniðkenda hérlendis. 

Heildarhlutfall miðlanna þriggja á umfjöllun á efstu deild kvenna er 19.1% og í 

neðri deildum 7.8%. Samkvæmt kafla 2.5.1 þá eru konur um 31.5% allra 

knattspyrnuiðkenda á Íslandi og því ætti umfjöllunin að vera í samræmi við það. 

Umfjöllun Rúv.is á knattspyrnu kvenna var í flestum tilfellum hvað næst því 

hlutfalli sem samsvarar fjölda kveniðkenda en hlutfall kvenna hjá Mbl.is og 

Fótbolti.net var töluvert lægra. Rúv.is er því eini miðillinn sem er hlutfallslega 

ekki svo langt frá því að uppfylla þau skilyrði sem þeim ber að gera samkvæmt 

lögum.  

Ef tölulegar mælingar á iðkendum í öllum heiminum eru skoðaðar þá er 

hlutfall kvenna töluvert lægra. Konur samsvara um 10.9% iðkenda og karlmenn 

því í miklum meirihluta. Þó svo að karlmenn séu mun fleiri innan íþróttarinnar þá 

er ekki þar með sagt að réttlætanlegt sé að umfjöllun á karlmönnum sé 

umfangsmeiri og jafnvel frábrugðin þeirri sem konur fá. Í efstu deild karla var 

mun algengara að fjallað væri um leiki áður en þeir hófust, byrjunarlið tilkynnt, 

leikir auglýstir og fleira. Einnig voru fleiri umfjallanir birtar á vefum miðlanna að 

leikjum loknum. Algengt var að fjallað væri um hvern og einn leik hjá körlum í 

sitthvorri fréttinni en leikjum kvenna oftar en ekki þjappað saman í eina umfjöllun 

þar sem sagt var frá tíðindum og gangi mála allra leikja í einu og sömu fréttinni. 

Mun algengara var að viðtöl væru tekin í lok hvers leiks hjá körlum en yfirleitt 

birtust að minnsta kosti eitt eða fleiri viðtöl fyrir hvern leik sem spilaður var. 

Fótbolti.net birti til að mynda 19 viðtöl eftir sex leiki í efstu deild karla en sex 

viðtöl eftir fimm leiki í efstu deild kvenna. Mbl.is birti 10 viðtöl eftir leiki karla 

og tvö eftir leiki kvenna. Í neðri deildum voru niðurstöðurnar svipaðar en 

umfjallanir fyrir og eftir leiki voru töluvert algengari í 1. deild karla heldur en 

kvenna, 10 viðtöl voru tekin eftir sex leiki hjá körlum en ekkert hjá konunum en 

athygli vakti að myndasöfn beggja deilda voru jafn mörg eða þrjú talsins. Í 

erlendu efni voru fréttir hvað algengasta form umfjöllunar hjá körlum. Alls birtust 

216 fréttir þar sem fjallað var um karla en aðeins þrjár fréttir um konur. Tegund 

umfjöllunar er því í heildina litið frábrugðin á milli kynjanna. Umfjöllun á 

knattspyrnu karla er mun fjölbreyttari en umfjöllun á knattspyrnu kvenna. 

Algengasta form umfjöllunar á knattspyrnu kvenna voru niðurstöður úrslita þar 

sem lítillega er sagt frá frá því sem gerðist í leik, greint frá stöðu, markaskorurum 

og þess háttar. 
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Umfang umfjöllunar virtist einnig vera breytilegt á milli kynjanna. Lengd hverrar 

umfjöllunar í orðum virtist vera mismunandi eftir því hvort fjallað var um karla 

eða konur. Heildarfjöldi orða þeirra umfjallana sem fjölluðu um konur voru 

margfalt umfangsminni en umfjallanir um karla. Til að mynda var samanlagður 

heildarfjöldi orða hjá miðlunum þremur í umfjöllunum á efstu deildum 35.967 orð 

hjá körlum en aðeins 6.984 orð hjá konum. Umfangsmestu fréttirnar voru í 

flestum tilfellum allt að tvöfalt lengri hjá körlum heldur en konum. Minnsti munur 

var þó á umfangi frétta á vef Rúv.is en þar var munurinn á orðafjölda og umfangi 

frétta hjá körlum og konum ekki svo mikill. Munurinn virtist þó mikill á milli 

kynjanna þegar orðafjöldi var skoðaður í erlendu efni. Samanlagður heildarfjöldi 

orða í erlendu fréttaefni um karla var 39.993 orð en hjá konum var hann aðeins 

1.264 orð. Ef sekúndufjöldi var nánar skoðaður í umfjöllunum miðlanna þriggja 

kom í ljós að hjá konum voru aðeins birtar umfjallanir í formi viðtala í efstu deild 

kvenna. Í þeim tilfellum þar sem hægt var að bera saman sekúndufjölda í 

umfjöllunum kvenna og karla þá var heildafjöldi sekúndna í umfjöllunum mun 

hærri hjá körlum heldur en konum. Myndaalbúm sem birtust á vef voru einnig 

fleiri hjá körlum en konum. Jafnframt voru myndir albúmanna töluvert fleiri hjá 

körlum sem og samanlagður heildarfjöldi mynda. Umfjöllun á konum innan 

íþrótta er því ekki aðeins hlutfallslega minni heldur einnig í öðrum gæðum.  

Þó svo að umfjallanir miðlanna þriggja hafi aðeins verið skoðaðar yfir 

viku tímabil þá gefur rannsóknin ágætis mynd af því hver staða 

kvennaknattspyrnu er í umfjöllun íþróttafréttamiðla. Upphaflega var ætlunin að 

taka tvær vikur fyrir en ekki var nægur tími til þess að greina seinni vikuna og því 

varð höfundur að láta þá fyrri duga. Með vissu hefði verið æskilegast að skoða 

umfjöllunina yfir lengra tímabil. Niðurstöður slíkrar rannsóknar hefðu eflaust 

gefið nákvæmari niðurstöður. 

Í verkefninu var eingöngu notast við lýsandi tölfræði en hafa verður í huga 

að slík tölfræði hefur ákveðnar takmarkanir og gefur aðeins yfirlit yfir dreifingu 

gagnanna. Hún sýnir stöðu knattspyrnu kvenna innan fjölmiðla en gefur aftur á 

móti litlar skýringar á samhengi þeirra breytna sem notaðar voru í rannsókninni. 

Rannsóknin tekur því í rauninni ekki tillit til annarra breytna sem mögulega hafa 

áhrif og gætu að hluta til útskýrt þennan mun á umfjöllun fjölmiðla á körlum. Því 

er ekki hægt að fullyrða að allur þessi munur sé óútskýrður og þar af leiðandi að 

hann sé allur tilkominn vegna ójafnréttis. Það leikur enginn vafi á því að munur er 
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á umfjöllun knattspyrnu karla og knattspyrnu kvenna. Hvort að munur þessi sé 

óútskýrður eða hvort að aðrar breytur hafi áhrif á niðurstöðurnar er ekki víst. Til 

að mynda væri hægt að skoða nánar hvort að stutt saga íþróttarinnar, hlutfall 

kveniðkenda eða fjöldi viðburða hjá konum hafi áhrif á þessa takmörkuðu 

umfjöllun sem konur fá. Eða hvort að fjöldi atvinnumanna og atvinnumannadeilda 

erlendis hafi áhrif á þá umfjöllun sem að erlend knattspyrna karla og kvenna fær í 

fjölmiðlum hérlendis. Með því að skoða slíkar breytur væri hægt að draga fram þá 

ályktun að sá munur sem eftir stæði á umfjöllun kynjanna væri óútskýrður eða 

tilkominn vegna ójafnréttis. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þá virðist 

sem að munurinn á umfjöllun á knattspyrnu karla og kvenna sé talsverður og því 

verður að teljast líklegt að hann sé óútskýrður að hluta til. 

Rannsóknin styður við þá staðhæfingu að oftar sé fjallað um karlmenn og 

að stuðlað sé kynjaskiptingu með mismikilli og ólíkri umfjöllun kynjanna (Trolan, 

2013). Eins og fram kom í kafla 2.4.2 þá eru fjölmiðlar oft sagðir vera fjórða 

valdið og eru taldir vera mikilvægur þáttur í jafnréttismálum í nútíma samfélagi. 

Efni sem þeir birta hefur menningarleg áhrif á trú, gildi og viðhorf almennings til 

ýmissa þátta (Trolan, 2013). Konur eiga enn til að gleymast og er sýnileiki kvenna 

mikilvægur þegar að kemur að fjölmiðlaumfjöllun. Því er þörf á að skoða nánar 

þá umfjöllun sem þessi hópur samfélagsins er að fá og þá sérstaklega þegar kemur 

að íþróttaiðkun. Með því að að mismuna konum í umfjöllun fjölmiðla, með 

hlutfallslega lítilli og umfangsminni umfjöllun eru fjölmiðlar að senda þau 

skilaboð til samfélagsins að íþróttir kvenna séu minna verðugar (Bernstein, 2002).  

Umfjöllun kvenna er mikilvæg og ættu fjölmiðlar að endurskoða það efni sem 

þeir senda frá sér, vinna að því að skapa jákvæða ímynd fyrir jafnt karla sem 

konur og reyna að draga úr kynjaskekkju samfélagsins. Getur verið að lítil 

umfjöllun skapi ákveðið andrúmsloft í samfélaginu og smiti útfrá sér með þeim 

afleiðingum að knattspyrna kvenna er ekki litin sömu augum og knattspyrna 

karla? Takmörkuð umfjöllun á konum hlýtur að senda viss skilaboð til almennings 

og jafnvel hafa áhrif á skoðanir og viðhorf einstaklinga í garð 

kvennaknattspyrnunnar. Því væri áhugavert í framhaldi af þessari rannsókn að 

skoða nánar hvers vegna þessi munur sé til staðar og hvaða áhrif hann hafi á 

ásókn, eftirspurn og áhuga samfélagsins á knattspyrnu kvenna.  
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