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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hver staða kvenna 

í stjórnum innan íslensku íþróttahreyfingarinnar er, hvað það er 

sem stuðlar að og hvað stuðlar ekki að þátttöku kvenna í 

stjórnum innan íþróttahreyfingarinnar og að komast að því 

hvernig hægt er að fjölga konum í stjórnum innan 

íþróttahreyfingarinnar. Rannsóknin var unnin á vorönn 2015, 

annars vegar voru notaðar megindlegar rannsóknaraðferðir til að 

komast að stöðu kvenna innan íþróttahreyfingarinnar og hins 

vegar voru eigindlegar rannsóknaraðferðir notaðar til að komast 

að upplifun kvenna í stjórnum innan íþróttahreyfingarinnar. 

Helstu niðurstöður voru að konur voru 27% stjórnarmeðlima í 

framkvæmdarstjórn ÍSÍ, 26% stjórnarmeðlima í sérsamböndum 

ÍSÍ og 29% stjórnarmeðlima í nefndum og ráðum innan ÍSÍ. 

Einnig voru konur um 44% formanna íþróttahéraða innan ÍSÍ. 

Tekin voru viðtöl við átta konur sem komu að stjórnum innan 

íþróttahreyfingarinnar. Viðmælendur voru sammála um að 

stjórnarstarfið væri skemmtilegt og að það væri mikilvægt að 

hafa konur í stjórnum innan íþróttahreyfingarinnar, en þær eru 

ekki að sækjast eftir stöðum nema þær séu beðnar um það. 

Viðmælendur ræddu einnig um áhrif vegna ímyndar kvenna 

þegar kemur að störfum kvenna innan heimilisins og að hefðir 

væru hindranir. Lausnir líkt og að vekja athygli á stöðunni og 

kynjakvóti voru nefndar til að bæta ástandið. Með niðurstöðum 

má álykta að konur eru í minnihluta í stjórnum innan 

íþróttahreyfingarinnar á Íslandi. 
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Formáli 

Mér finnst jafnrétti mikilvægt, hvort sem það er innan íþróttahreyfingarinnar, á 

vinnustað eða á heimilum fólks. Ég hef sjálf reynslu af því að sitja í stjórn 

sérsambands og fannst mér það skemmtileg og áhugaverð reynsla þar sem ég fann 

að ég gat haft áhrif. Mér finnst mikilvægt að sýn beggja kynja fái að njóta sín í 

stjórnum og eftir að hafa skoðað lítillega stöðu kvenna innan stjórna fannst mér 

mikilvægt að rannsaka stöðu þeirra nánar. Ég vona að ritgerðin stuðli að því að 

athygli verði vakin á stöðunni, sem svo verði til þess að konur bjóði sig fram í 

stjórnir sérsambanda. 

Ritgerðin er lokaverkefni til BSc gráðu í íþróttafræði við Háskólann í 

Reykjavík. Leiðbeinandi minn var Margrét Lilja Guðmundsdóttir og vil ég þakka 

henni fyrir góðan stuðning og leiðbeiningar við gerð verkefnisins. Einnig vil ég 

þakka Eyrúnu Evu Haraldsdóttur fyrir yfirlestur og Sabínu Steinunni Halldórsdóttur 

fyrir að gefa mér hugmyndina að skemmtilegu verkefni. Nánustu vinum og 

fjölskyldu þakka ég fyrir, en þau hafa staðið við bakið á mér og veitt mér 

ómetanlegan stuðning í gegnum námið. Síðast en ekki síst vil ég þakka 

viðmælendum mínum fyrir þeirra þátttöku í verkefninu.  
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Inngangur 

Ísland er ofarlega á lista þegar kemur að jafnrétti kynjanna og á árunum 2009-2012 

kom það best út í heiminum þegar kom að stöðu kynjanna (Hausmann, Tyson, 

Bekhouche og Zahidi, 2012). Lög á Íslandi banna kynjamismunun, hvort sem um 

er að ræða laun eða hlutfall kynja í stjórnum, nefndum og ráðum á vegum ríkis, 

sveitafélaga og opinberra hlutafélaga (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10/2008). Þegar skoðuð var staða kvenna í stjórnum íþróttasérsambanda 

mátti sjá að konur voru í minnihluta í flestum stjórnum í heiminum í byrjun árs 

2014 (The International Working Group on Women and Sport, e.d.-a) og því er 

athyglisvert að rannsaka stöðuna á Íslandi og reyna að komast að því hvað það er 

sem veldur þessari stöðu í stjórnum innan íþróttahreyfingarinnar. 

Í eftirfarandi ritgerð verður fjallað um sögu íslenskra kvenna í íþróttum, 

stöðu þeirra í stjórnum innan íþróttahreyfingarinnar og stöðu kvenna í stjórnum 

fyrirtækja á Íslandi. Einnig verður fjallað um hverjir sækjast í sjálfboðaliðastörf 

innan íþróttahreyfingarinnar og áhrif fyrirmynda og fjölmiðla á stjórnir innan 

hennar. Fjallað verður um stjórnunarstíl kvenna og hann borinn saman við 

stjórnunarstíl karla, en auk þess verður fjallað um líklega skýringu á því hvers vegna 

konur sækja ekki meira í stjórnarstörf en þær gera.  

Rannsóknin skiptist í megindlegan og eigindlegan hluta. Megindlegur hluti 

rannsóknarinnar fjallar um tölulegar upplýsingar um fjölda kvenna og karla í 

stjórnum innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. Eigindlegur hluti 

rannsóknarinnar eru viðtöl, en viðtöl voru tekin við átta konur sem eru eða voru í 

stjórnum, eða hafa unnið með stjórnum innan íþróttahreyfingarinnar til að komast 

að því hvernig stjórnarstarfið er, reyna að finna lausn á vandamálinu og að komast 

að niðurstöðu um hvers vegna konur hafa ekki boðið sig oftar fram í stjórnarstörf 

innan íþróttahreyfingarinnar. 

Markmiðið rannsóknarinnar var að finna svör við því hver staða kvenna er 

í stjórnum innan íþróttahreyfingarinnar, hvernig konur upplifa það að vera í stjórn 

og hvernig hægt er að fjölga konum í stjórnum. 
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Saga íslenskra kvenna í íþróttum 

Í byrjun 20. aldar voru fáar konur sem stunduðu íþróttir og þær konur sem gerðu 

það voru aðhlátursefni og kallaðar „ókvenlegar gálur“ (Ágúst Ásgeirsson, 2012). Á 

þessum tíma þóttu konur ekki hafa þá líkamlegu burði til að stunda íþróttir, þær 

þóttu of veikburða og íþróttir voru jafnvel taldar hættulegar fyrir konur (UN 

Women, 2007). Fljótlega varð breyting og fóru konur að taka þátt í skipulagðri 

íþróttastarfsemi í kringum árið 1910. Þær þurftu þó enn að kljást við það viðhorf að 

ekki þætti kvenlegt að stunda íþróttir (Ágúst Ásgeirsson, 2012).  

 Íþróttafélag Reykjavíkur var það félag sem lagði hvað mesta áherslu á 

íþróttaiðkun kvenna. Félagið hélt fyrsta íþróttamótið sem einungis var fyrir konur, 

en það fór fram á kvenréttindadaginn 19. júní árið 1926 (Ágúst Ásgeirsson, 2012). 

Áhrifamenn innan íþróttahreyfingarinnar byrjuðu að vekja athygli á stöðu kvenna í 

íþróttum en þar ber helst að nefna Þorstein Einarsson, fyrrverandi íþróttafulltrúa 

ríkisins. Þorsteinn barðist fyrir því að hafa íþróttamót karla og kvenna óaðskilin og 

að keppni kvenna skyldi ekki vera í lok móta eins og áður hafði tíðkast (Ágúst 

Ásgeirsson, 2012). Nefnd þriggja kvenna var þá starfandi hjá ÍSÍ, en hún átti að 

gefa ráð varðandi íþróttaval kvenna. Nefndin fékk þó litlar undirtektir mála sinna 

hjá stjórn ÍSÍ og árið 1957 var ákveðið að búa til nýtt ráð innan ÍSÍ, Kvennaráð ÍSÍ. 

Skipaðar voru fimm konur í ráðið og var helsta verkefni þess „að búa til tillögur um 

íþróttir kvenna og iðkun þeirra og koma bestu skipulagi á þau mál“ (Ágúst 

Ásgeirsson, 2012, bls. 177–178). 

Gísli Halldórsson vildi bæta stöðu kvenna innan íþróttahreyfingarinnar og 

7. apríl árið 1979 var kölluð saman sérstök kvennaráðstefna að hans frumkvæði 

(Ágúst Ásgeirsson, 2012). Þá voru konur 30% íþróttaiðkenda og um 1100 konur 

sátu í stjórnum eða nefndum innan hreyfingarinnar. Árið 1964 sigraði íslenska 

kvennalandsliðið í handknattleik Norðurlandameistaramótið og var Sigríður 

Sigurðardóttir, fyrirliði liðsins, kjörin íþróttamaður ársins fyrst kvenna á Íslandi 

(Ágúst Ásgeirsson, 2012), en auk þess var hún fyrsti hópíþróttamaðurinn til að 

hampa titlinum (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.-a). Árið 1991, eða 27 

árum síðar, hlaut kona aftur titilinn, en það var sundkonan Ragnheiður Runólfsdóttir 

eftir góðan árangur á Evrópumeistaramótinu í sundi (Ágúst Ásgeirsson, 2012). 

Síðan þá hafa tvær konur hlotið titilinn, en það eru Vala Flosadóttir frjálsíþróttakona 

árið 2000 og Margrét Lára Viðarsdóttir knattspyrnukona árið 2007 (Íþrótta- og 
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Ólympíusamband Íslands, e.d.-a). Frá því að kjörið um íþróttamann ársins hófst árið 

1956 hafa alls 40 íþróttamenn hlotið titilinn og af þeim eru fjórar konur (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, e.d.-a).  

Staða kvenna í stjórnum innan íþróttahreyfingarinnar 

Lovísa Einarsdóttir og Katrín Gunnarsdóttir voru fyrstu konurnar til að vera kosnar 

í stjórn Íþróttasambands Ísland, en það var árið 1986 og voru þær báðar 

meðstjórnendur (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Ekki eru til heimildir um stjórnir 

innan íþróttahreyfingarinnar fyrir 1994 þar sem skráning stjórnameðlima var 

ófullnægjandi (Menntamálaráðuneytið, 1997). 

Árið 1996 var stofnuð nefnd á vegum menntamálaráðuneytisins með það 

hlutverk að kanna stöðu kvenna og stúlkna innan íþróttastarfsins á Íslandi 

(Menntamálaráðuneytið, 1997). Í skýrslu nefndarinnar frá 1997 kemur fram að 

konur voru í minnihluta innan stjórna íþróttafélaganna, en í um 20% stjórna gegndu 

konur formannshlutverki og í um 38% stjórna var kona í stöðu gjaldkera. Í 

skýrslunni kom ekki fram hvert kynjahlutfall stjórna innan íþróttahreyfingarinnar 

var (Menntamálaráðuneytið, 1997).  

Alþjóðlegur vinnuhópur um konur og íþróttir [IWG] var stofnaður árið 

1994, en markmið hópsins er að hvetja konur til þátttöku í íþróttum (The 

International Working Group on Women and Sport, e.d.-b). Sydney Scoreboard er 

starf á vegum IWG, en það tekur saman og birtir upplýsingar á heimasíðu sinni um 

kynjahlutföll í stjórnum sérsambanda íþróttahreyfinga alls staðar í heiminum (The 

International Working Group on Women and Sport, e.d.-c).  Ef skoðuð eru öll lönd 

sem Sydney Scoreboard hefur upplýsingar um frá árinu 2014, var staða kvenna í 

stjórnum sérsambanda verst í Bangladesh, en þar voru konur 5,35% 

stjórnarmeðlima. Í Evrópu komu Ítalía og Pólland lakast út, en á Ítalíu voru konur 

10,59% stjórnarmeðlima og í Póllandi voru konur 9,3% meðlima í stjórn (The 

International Working Group on Women and Sport, e.d.-a). Í Póllandi voru 18 af 

37 samböndum þar sem engin kona sat í stjórn sérsambands, en eina sambandið þar 

sem konur voru í meirihluta var Skautasamband Póllands (The International 

Working Group on Women and Sport, e.d.-d). Í Bandaríkjunum á árunum 2013-

2014 voru konur tæplega 29% af stjórnarmeðlimum, engin kona var í Júdósambandi 

Bandaríkjanna, en flestar konur voru í Vallarhokkísambandi Bandaríkjanna (e. 
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USA Field hockey association), þar voru konur rúmlega 69% stjórnarmeðlima (The 

International Working Group on Women and Sport, e.d.-e).  

Þegar Norðurlöndin voru skoðuð kom Noregur best út, þar voru konur 

37,37% stjórnarmeðlima í sérsamböndum. Rétt á eftir Noregi kom Svíþjóð, þar 

voru konur 32,8% stjórnarmeðlima. Á Íslandi voru konur 25,15% stjórnarmeðlima 

og 23,5% í Finnlandi. Danmörk kom verst út, en þar voru konur 19,56% 

stjórnarmeðlima sérsambanda (The International Working Group on Women and 

Sport, e.d.-a). Tvö sérsambönd í Danmörku voru með fleiri konur en karla, en það 

voru fimleikasambandið og hestamannasambandið. Hins vegar voru 14 af 58 

sérsamböndum í Danmörku þar sem engar konur voru meðlimir í stjórn (The 

International Working Group on Women and Sport, e.d.-f). Á Íslandi voru sex af 

28 sérsamböndum sem voru skoðuð, með engar konur í stjórn, en öll sambönd voru 

með karl í stjórn (The International Working Group on Women and Sport, e.d.-g).  

Alþjóðlega netboltasambandið (e. International Netball Federation) var 

eingöngu með konur í stjórn í byrjun árs 2014, en fyrir utan það þá voru konur í 

minnihluta í öllum öðrum stjórnum alþjóðlegu sambandanna, auk þess var ekkert 

alþjóðlegt samband með jafnt kynjahlutfall. Alls voru 29 af 90 alþjóðlegum 

samböndum einungis með karla í stjórn (The International Working Group on 

Women and Sport, e.d.-h). Ólympíusambönd þjóðanna, sem Sydney Scoreboard 

birtir upplýsingar um, voru öll með konu/konur í stjórn í byrjun árs 2014. Konur 

voru í meirihluta í tveimur löndum, á Haití og í Papúa Nýju-Gíneu, en jafnt 

kynjahlutfall var í Ólympíusambandi Palau (The International Working Group on 

Women and Sport, e.d.-i). 

Kanadíska leiðin 

Í byrjun árs 2014 voru konur tæplega 28% stjórnarmeðlima sérsambanda í Kanada 

(The International Working Group on Women and Sport, e.d.-a), en bæði kyn voru 

í öllum stjórnum þeirra (The International Working Group on Women and Sport, 

2015). Þar í landi eru samtök sem hafa það að markmiði að fjölga konum í íþróttum 

og hreyfingu, hvort sem um er að ræða iðkendur, þjálfara eða stjórnarmenn (The 

Canadian Association for the Advancement of Women and Sport and Physical 

Activity, 2013).  Samtökin heita Canadian Association for the advancement of 

Women and Sport and Physical Activity og hafa þau gefið út rit um konur í stjórnum. 

Í því er fjallað um mikilvægi þess að hafa konur í stjórnum, hvers vegna konur ættu 
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að taka að sér stjórnarstöðu, hvaða áskoranir fylgja því að vera í stjórn og fleira 

tengt stjórnarstarfinu (The Canadian Association for the Advancement of Women 

and Sport and Physical Activity, 2012). Bent er á í ritinu að ástæðan fyrir því að 

mikilvægt er að hafa konur í stjórnum er hvað þær hafa ólík sjónarmið og ólíka 

reynslu, fulltrúar stjórnarinnar verða fjölbreyttari, tenging og þekking er ólík og það 

er gott fyrir viðskiptin á þann hátt að arðsemi eykst (The Canadian Association for 

the Advancement of Women and Sport and Physical Activity, 2012). Áskoranir sem 

konur munu líklega upplifa þegar þær setjast í stjórn geta verið margar, sem dæmi 

má nefna að þær muni líklega upplifa aukna ábyrgð og að samstarf milli 

stjórnarmanna geti verið krefjandi. Líklega getur verið erfitt að finna tíma fyrir þá 

vinnu sem fylgir því að sitja í stjórn, en auk þess getur fundarsetan verið þreytandi 

þar sem stjórnarmenn munu þurfa að berjast við ólíkar skoðanir sín á milli. 

Stjórnarstarfið býður einnig upp á tækifæri líkt og að fá að taka þátt í ákvarðanatöku 

og líklega mun leiðtogahæfni þróast og verða betri. Einstaklingur í stjórn getur haft 

áhrif á ýmislegt sem hann gat ekki haft áhrif á áður og mun hann öðlast nýja færni, 

kynnast nýju fólki og þar með stækkað tengslahópinn sinn. Einnig mun 

stjórnarmaður þjóna samfélaginu og hann fær að kynnast hvers virði hann er sjálfur 

og fyllast hugmóði (The Canadian Association for the Advancement of Women and 

Sport and Physical Activity, 2012). 

Það sem þarf að hafa í huga áður en einstaklingur tekur að sér eða sækir um 

stjórnarstarf er að mikilvægt er að ræða við nánustu vini, fjölskyldu og maka um 

áætlanir og þær væntingar sem gerðar eru til þeirra (The Canadian Association for 

the Advancement of Women and Sport and Physical Activity, 2012). Mikilvægt er 

að stjórnarmaður taki ekki að sér verkefni sem geta valdið stressi og best er að halda 

skipulagi á daglegum venjum. Því ætti stjórnarmaður að ræða við meðstjórnendur 

um fundartíma sem hentar. Skipulagning og forgangsröðun verkefna er mikilvæg 

og hafa þarf í huga að eyða ekki tíma í verkefni sem skipti ekki máli (The Canadian 

Association for the Advancement of Women and Sport and Physical Activity, 

2012).  

Staða kvenna í stjórnum á Íslandi 

Staða kvenna í stjórnmálum á Íslandi fer batnandi, en sem dæmi má nefna að árið 

1974 voru konur 4% af kjörnum fulltrúum í sveitarstjórnum, árið 1994 25% og árið 

2010 40% af kjörnum fulltrúum í sveitastjórnum. Staðan er svipuð þegar 
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niðurstöður alþingiskosninga eru skoðaðar, en árið 1995 voru konur 25% og árið 

2009 voru konur 43% af kjörnum fulltrúum í alþingiskosningum 

(Velferðarráðuneytið, 2013).  

 Þegar tölur eru skoðaðar um stöðu kvenna í stjórnum fyrirtækja á Íslandi má 

sjá, samkvæmt Hagstofu Íslands, að konur voru 5.465 af 21.813, eða 25,1% af 

stjórnarmönnum fyrirtækja árið 2013. Meirihluti kvennanna voru eldri en 45 ára 

eða 3.471 kona (Hagstofa Íslands, 2014a). Staðan hefur því batnað frá árinu 2009, 

en í greininni Hlutfall kvenna í íslensku atvinnulífi er fjallað um stöðu kvenna í 

stjórnum íslenskra fyrirtækja. Fyrirtæki þar sem einungis karlar sátu í stjórn voru 

70,8%, en aðeins voru 14,1% fyrirtækja á Íslandi þar sem einungis konur sátu í 

stjórn. Hjá 15% fyrirtækja voru blandaðar stjórnir, en þá var mun líklegra að 

karlmenn sætu í stöðu framkvæmdastjóra. Karlmenn voru þó líklegri en konur til 

að vera stofnendur fyrirtækja, prókúruhafar, endurskoðendur, framkvæmdastjórar, 

stjórnarmenn, meðstjórnendur eða formenn stjórna. Konur voru örlítið líklegri en 

karlar til að vera varamenn í stjórnum íslenskra fyrirtækja (Anna Hulda 

Sigurðardóttir o.fl., 2009). Þá sýna rannsóknir að fyrirtæki voru ólíklegri til að vera 

á vanskilaskrá ef bæði kyn voru í stjórn og líklegra var að fyrirtæki þar sem bæði 

kyn voru í stjórn skiluðu betri arðsemi (Anna Hulda Sigurðardóttir o.fl., 2009; 

Margrét Sæmundsdóttir, 2009). Þegar staða kvenna í stjórnum eftir stærð fyrirtækja 

er skoðuð, má sjá að konum í stjórnarstöðum stærri fyrirtækja hefur fjölgað mikið, 

en árið 2004 voru konur 9% af stjórnarmönnum fyrirtækja með 250 starfsmenn eða 

fleiri og árið 2014 voru konur 38,5% af stjórnarmönnum fyrirtækja með 250 

starfsmenn eða fleiri (Hagstofa Íslands, 2014a).  

 Ef miðað er við hlutfall kvenna sem brautskráist frá háskólum, ættu konur, 

ekki síður en karlar, að vera áberandi í stjórnarstöðum. Á árunum 2011 til 2012 

voru brautskráðir 951 karl og 1643 konur með fyrstu háskólagráðu. Á sama tíma 

brautskráðust 411 karlar og 726 konur með meistaragráðu og 21 karl og 20 konur 

með doktorsgráðu. Konur eru því líklegri heldur en karlar til að klára háskólagráðu 

(Hagstofa Íslands, 2014b).  

Kynjakvóti 

Árið 2010 voru samþykkt lög um að kynjahlutfall í stjórnum fyrirtækja, þar sem 

kynjahlutfall starfsmanna sem voru fleiri en 50 á ársgrundvelli yrði að vera 40% 

(Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). Hlutafélög, 
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samlagshlutafélög og einkahlutafélög féllu undir lögin, en tími til aðlögunar var 

gefin þar til í september 2013 (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 

nr. 10/2008).  

 Í rannsóknum Mari Teigen (2011) var fjallað um áhrif kynjakóta á stöðu 

kvenna í stjórnum innan fyrirtækja, en árið 2003 voru samþykkt lög í Noregi um að 

stjórnir yrðu að hafa hlutfall annars kyns að lágmarki 40%. Árið 2009 tókst 

Norðmönnum að fylgja lögunum, en þá urðu konur 40% af stjórnarmönnum 

fyrirtækja, en áður en lögin um kynjakóta voru samþykkt voru konur um 6% 

stjórnarmanna fyrirtækja í Noregi (Teigen, 2011).  

Kynjakvóti virðist vera umdeilur, en samkvæmt rannsókn Guðbjargar Lindu 

Rafnsdóttur og Margrétar Þorvaldsdóttur (2012) voru 72% kvenna á Íslandi 

hlynntar kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja, en 52% karla. Viðmælendur í 

rannsókninni voru þó sammála um að það þyrfti að fjölga konum í stjórnum 

fyrirtækja, en þeir sem voru andvígir kynjakvóta sögðu að það væri mikilvægara að 

meta fólk eftir hæfileikum heldur en kyni. Lýðræði var nefnt sem jákvæð og 

neikvæð rök fyrir kynjakóta, jákvæð á þann hátt að með því að fjölga konum í 

stjórnum væri verið að koma til móts við lýðræðis- og réttlætismál og neikvæð á 

þann hátt að það væri ólýðræðislegt að ráða einstakling í stjórn vegna kyns 

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012). 

Sjálfboðaliðastarf innan íþróttahreyfingarinnar 

Íþróttafélögin reiða sig að stórum hluta á starf sjálfboðaliða, og er stjórnarseta dæmi 

um það. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Steinunnar Hrafnsdóttur eru 

sjálfsboðaliðastörf innan íþróttahreyfingarinnar algengustu sjálfboðaliðastörfin á 

Íslandi (Steinunn Hrafnsdóttir, 2005). Í rannsókninni kom fram að um 18% 

þátttakenda höfðu unnið sjálfboðaliðastörf hjá íþróttafélögum, en þátttakendur voru 

alls 1500 talsins á aldrinum 18-80 ára. Karlar voru líklegri heldur en konur til að 

vinna sjálfboðaliðastörf, en 81% karla höfðu unnið sjálfboðaliðastörf og 71% 

kvenna. Einnig kom fram að karlar voru líklegri til að vinna sjálfboðaliðastörf innan 

íþróttahreyfingarinnar eða um 53%, en 30% kvenna. Líklegra þótti að fólk sem var 

gift eða í sambúð með börn ynni sjálfboðaliðastörf, en það var um 52% þátttakenda. 

Einstæðir foreldrar þóttu ólíklegastir til að vinna sjálfboðaliðastörf eða um 22%. 

Menntun hafði einnig áhrif, en þeir sem voru með háskólapróf voru líklegastir til 
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að stunda sjálfboðaliðastörf eða um 49%, en þeir sem voru með grunnskólapróf sem 

hæstu menntun voru ólíklegastir, eða um 28% (Steinunn Hrafnsdóttir, 2005). 

Fyrirmyndir og fjölmiðlar 

Fjölmiðlar eru stór hluti af samfélaginu, en þeir eru annars vegar afþreying en hins 

vegar sjá þeir um að túlka umfjöllunarefni og miðla því til almennings (Coakley, 

2007). Fjölmiðlar hafa einnig mikil áhrif þegar kemur að fyrirmyndum og eru 

stúlkur líklegri heldur en drengir til að velja sér fjölmiðlastjörnu en 

fjölskyldumeðlim sem fyrirmynd (Vescio, Wilde og Crosswhite, 2005).  

 Í lokaverkefni Þórhildar Ólafsdóttur (2014) í íþróttafræði bar hún saman 

umfjöllun íslenskra vefmiðla á knattspyrnu karla og kvenna sem skoðaðir voru yfir 

árs tímabil árið 2011, tvo daga í mánuði. Vefmiðlarnir sem voru skoðaðir voru: 

ruv.is, fotbolti.net og mbl.is. Fréttir sem snéru að konum voru 50 talsins eða 

rúmlega 9%, en 492 fréttir fjölluðu um karla eða 89,5% (Þórhildur Ólafsdóttir, 

2014). Niðurstöður þessarar rannsóknar staðfestir niðurstöður rannsóknar frá árinu 

2013 um að minna er fjallað um konur en karla þegar kemur að íþróttafréttum. Þar 

kom fram að í íþróttafréttum á vefmiðlum var fjallað um konur í 11% íþróttafrétta, 

fjallað var um karla í 86% íþróttafrétta og bæði kyn eða hvorugt í 3% íþróttafrétta. 

Auk þess voru meiri líkur á því að viðmælandi í íþróttafréttum væri karl (Kolbeinn 

Tumi Daðason, 2013).  

Þegar umfjöllun um konur í íþróttum er skoðuð sýna niðurstöður að  

umfjöllunin snýr frekar að starfi kvenna á þeirra eigin heimili heldur en árangrinum 

sjálfum. Sem dæmi má nefna að þegar Sigríður Sigurðardóttir var kosin 

íþróttamaður ársins árið 1964 birtist grein um hana í Tímanum, en þar stóð meðal 

annars:  

Það er sérstök ástæða til að óska Sigríði til hamingju með 

útnefninguna, því hún hefur sýnt fórnfýsi og dugnað við 

íþróttaiðkanir sínar – talar bezt sínu máli, að hún er móðir og 

iðkar íþróttir, þrótt fyrir þær annir, sem á góðri húsmóður hvíla. 

(„Álít þetta fremur viðurkenningu fyrir allt liðið“, 1965, bls. 12) 

Það þarf þó ekki að fara eins langt aftur í tímann til að finna sambærilega umfjöllun 

um konur í íþróttum. Á visir.is, þann 27. febrúar 2015, var birt grein þar sem 

fyrirsögnin var „Fjórar þriggja barna mæður í bikarúrslit.“ Greinin fjallaði, líkt og 

fyrirsögnin gefur til kynna, um fjórar konur sem voru komnar í bikarúrslit með liði 
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sínu í handbolta og áttu allar þrjú börn (Tómas Þór Þórðarson (fréttamaður), 2015). 

Fjölmiðlar stjórna ekki hvað fólk hugsar, en þeir hafa mikil áhrif og hafa því áhrif 

á umræðuefni samfélagsins (Coakley, 2007).  

 Mikilvægt er að fjölga konum í stjórnum, með tilliti til þess að fyrirmyndir 

hafa áhrif á hvað ungir iðkendur taka sér fyrir hendur, en einstaklingar eru líklegri 

til að velja sér fyrirmynd af sama kyni heldur en gagnstæðu (Adriaanse og 

Crosswhite, 2008).  

Konur í stjórnarstöðum 

Í grein Stroope og Hagemann (2011) kemur fram að konur þurfi fimm eiginleika til 

að eiga betri möguleika á því að komast í stjórnarstöðu. Þessir fimm eiginleikar eru: 

að geta tekið ákvarðanir, að vera óhræddar við að taka áhættu, vera ákveðnar í 

samskiptum við aðra, jafnvægi á milli einkalífs og starfs og einnig þurfa þær að 

virka hvetjandi á aðra (Stroope og Hagemann, 2011, bls. 52–53).  

Þegar fólk hugsar um stjórnendur eða leiðtoga er líklegt að karl komi fyrst 

upp í huga þeirra (Svava Jónsdóttir, 2006). Er það talið eðlilegt þar sem mun meiri 

líkur eru á því að karlmenn starfi í stjórn heldur en konur (Hagstofa Íslands, 2014a). 

Konur standa sig í heildina vel í stjórnendastöðum, en þær þurfa þó að huga að því 

að haga stjórnunaraðferðum sínum öðruvísi en karlar. Þær kröfur sem gerðar eru á 

konur í stjórnendastöðum eru að þær eiga að vera næmari og vera tilbúnar til að 

hlusta. Yfirleitt tileinka konur sér lýðræðislegan stjórnunarstíl (Svava Jónsdóttir, 

2006).   

Duehr og Bono (2006) rannsökuðu meðal annars staðalímyndir kvenna með 

tilliti til stjórnunar, þar sem upphaf 21. aldarinnar var borið saman við stöðuna 30 

árum fyrr. Niðurstöðurnar voru að staðalímyndir kvenna virðast vera að breytast. 

Karlkyns stjórnendur líta ekki lengur á konur sem undirgefna og óvirka 

einstaklinga, heldur sem einstaklinga með sjálfstraust, metnað og leiðtogahæfileika. 

Körlum þóttu konur samt ekki hafa þá hæfileika til að verða árangursríkir 

stjórnendur (Duehr og Bono, 2006).  

Eigindleg rannsókn var gerð í Svíþjóð á 20 konum í stjórnarstöðum með það 

markmið að fá konurnar til að tjá sig um upplifun sína á því að verða og að vera 

stjórnendur (Billing, 2011). Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að konur 

upplifa viðhorf undirmanna sinna þannig að þær séu ekki kvenlegar þegar þær eru 

ákveðnar eða harðar. Konurnar upplifðu kröfur undirmanna sinna í þeirra garð, 
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öðruvísi heldur en ef þær væru karlkyns stjórnendur, þær ættu að vera mýkri (e. 

softer) og skilningsríkari. Sumar kvennanna upplifðu sig frávik frá því sem talið 

væri eðlilegt með því vera kvenkyns stjórnandi. Konurnar upplifðu einnig að þeim 

væri ekki treyst í fyrstu og að þær þurftu að sanna sig til að vinna sér inn traust 

samstarfsfólks. Konurnar áttu flestar sameiginlegt að hafa þurft að axla ábyrgð í 

barnæsku, en auk þess fannst þeim þær vera sterkar, ákveðnar, virkar og ríkjandi 

strax í æsku (Billing, 2011). Í íslenskri rannsókn kom fram að konur vildu frekar 

vinna verkefnin sjálfar og væru því ólíklegri til að deila verkefnum til starfsmanna 

sinna (Margrét Sæmundsdóttir, 2009). 

Stjórnunarstílar karla og kvenna er að einhverju leyti ólíkir. Konur eiga 

erfiðara heldur en karlar með að taka ákvarðanir tengdar peningum og því er 

algengara að karlar séu í störfum sem krefjast ábyrgðar (Blayney, 2010). Einnig er 

munur á því hversu mikill tími karla og kvenna fara í starf, en konur eyða 27 árum 

ævi sinnar í vinnu en karlar eyða 40 árum ævi sinnar í vinnu (Blayney, 2010).  

 Þegar skoðaðar eru kröfur karla og kvenna til starfa má sjá að þær eru ólíkar, 

en í bók eftir Geert Hofstede frá árinu 1991 (líkt og vísað er í grein Claes, 1999) 

koma fram að kröfur kvennanna snérust um að vinna til að lifa, jafnrétti, umhyggju 

og öryggi, en hins vegar gerðu karlar kröfur um árangur, góð laun, áskoranir og 

stöðuhækkanir. Í bók Sally Helgesen frá árinu 1995 (líkt og vísað er í Claes, 1999) 

er fjallað um mismunandi stjórnunarstíl kvenna og karla. Þar kemur fram að í 

heildina voru konur skipulagðari en karlar, en auk þess voru þær sveigjanlegri þegar 

breytingar eða truflanir áttu sér stað í starfi. Í grein Wicker og Breuer frá 2010 (eins 

og vísað er í grein Wicker, Breuer og von Hanau, 2012) kemur fram að konur í 

íþróttastarfi eru líklegar til að bjóða sig fram til vinnu á skemmtunum, eins og 

sumarhátíðum eða jólaskemmtunum, þar sem þær sjá um veitingar. Niðurstöður 

rannsóknar Wicker, Breuer og von Hanau (2012) benda til þess að skipulag innan 

íþróttasambands er meira ef hlutfall kvenna er hærra en karla innan stjórna.  

Hvers vegna sækja konur ekki í stjórnarstöður? 

Karlar eru líklegri til að sækja um stjórnarstöður heldur en konur (Ginther og Kahn, 

2004; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2012). Ginther og 

Kahn (2004) telja út frá niðurstöðum líklega skýringu að konur þurfi að gegna 

skyldum sínum á heimilinu og í barnauppeldinu, en auk þess þykir líklegt að kona 

sé að taka frama maka síns fram yfir sinn eigin (Ginther og Kahn, 2004). Í íslenskri 
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rannsókn kemur fram að eitt af því sem hindrar konur í að vera í æðstu stjórnum 

fyrirtækja er að ábyrgðin virðist vera meiri hjá þeim, heldur en körlum þegar kemur 

að samspili fjölskyldu- og atvinnulífs. Þannig virðist ósveigjanlegur vinnutími og 

fjarvera frá heimilinu vera meiri byrði fyrir konur (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og 

Margrét Þorvaldsdóttir, 2012). 

Í niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar, þar sem markmiðið var að komast 

að því hvers vegna fáar konur störfuðu sem alþjóðlegir stjórnendur, kom fram að 

giftum konum þótti erfiðara að skipuleggja eigin feril í samanburði við maka sinn, 

líkt og eðlilegra þætti að konur taki feril maka síns fram yfir sinn eigin (Linehan, 

2001). Í niðurstöðunum kemur einnig fram að konurnar tóku ábyrgð á barnauppeldi 

og heimilishaldi, en sumar kvennanna þurftu að setja eigin feril í bið vegna 

barneigna. Einnig kom fram að þegar konurnar snéru aftur til fyrri starfa eftir 

barneignarleyfi, þá upplifðu þær að þær væru ekki teknar jafn alvarlega og fyrir 

barneignarleyfi. Sumir viðmælendanna höfðu orðið vitni af því að konur hættu í 

starfi vegna þess að starfið hentaði ekki samhliða barnauppeldinu. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar munu konur halda áfram að vera í minnihluta þar til 

stofnanir og fyrirtæki endurskoða venjur sínar og stefnur (Linehan, 2001). 

Niðurstöður stjórnendakönnunnar VR frá árinu 2012 sýndu annað, en þar kom í ljós 

að konur voru ekki síður líklegri en karlmenn til að taka starf sitt fram yfir einkalíf. 

Í könnuninni var kannað hverju einstaklingar væru tilbúnir til að fórna fyrir frama. 

Niðurstöðurnar sýndu lítinn kynjamun, en karlar voru þó örlítið líklegri til að færa 

persónulegar fórnir fyrir frama sinn eða 64%, en 54% kvennanna voru tilbúnar til 

þess (VR, e.d.). 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands 

Íþróttasamband Íslands var stofnað 28. janúar árið 1912 (Steinar J. Lúðvíksson, 

2012). Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) varð til árið 1997 þegar 

Íþróttasamband Íslands sameinaðist við Ólympíunefnd Íslands (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2012). Í lögum ÍSÍ kemur fram að ÍSÍ sé landssamband á Íslandi, 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.-b). Í 1. grein laga Íþrótta- og 

Ólympíusambands Íslands stendur:  

Í samræmi við tilgang sinn og markmið sem landssamband heitir 

ÍSÍ því að leggja lið að aðgerðum í þágu friðar og vinna að því 

að efla stöðu kvenna í íþróttum og íþróttamálum á grundvelli 
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jafnréttis. Einnig heitir ÍSÍ því að styðja og efla virðingu 

siðareglna í íþróttum, að berjast gegn lyfjamisnotkun og að sýna 

ábyrga umhyggju gagnvart málefnum á sviði umhverfisverndar, 

er á reynir í sambandi við iðkun íþrótta. (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, e.d.-b) 

Hlutverk ÍSÍ er meðal annars að halda utan um sérsamböndin og 

héraðssambönd/íþróttabandalög, (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.-c), en 

innan ÍSÍ starfa 24 nefndir og ráð (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.-d), 30 

sérsambönd (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.-e), 25 íþróttahéruð (Íþrótta- 

og Ólympíusamband Íslands, e.d.-f) og sex íþróttanefndir (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, e.d.-g). ÍSÍ stuðlar einnig að þróun í almennings- og 

afreksíþróttum, auk þess sem sambandið heyrir til Ólympíuhreyfingarinnar og er 

því viðurkennt af Alþjóðaólympíunefndinni (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 

e.d.-b).  

Jafnréttisstefna ÍSÍ 

ÍSÍ hefur leiðarvísi að jafnréttisstefnu hjá íþróttafélagi, en hún nær til stjórna, 

starfsfólks, iðkenda og þjálfara. Stefna þessi á að gilda í allri starfsemi félagsins, en 

hún hefst á eftirfarandi orðum: „Styrkja skal jákvæð samskipti og gagnkvæma 

virðingu kynjanna í öllu íþróttastarfi með börnum og unglingum og hvetja þau til 

að rækta hæfileika sína og persónuþroska án hamlandi áhrifa hefðbundinna 

kynjaímynda“ (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2013a, bls. 2). 

Í stefnunni kemur einnig fram að þegar skipuð er nefnd, stjórn eða ráð á 

vegum félags á að huga að kynjahlutfalli, en kynjahlutfallið á að endurspegla 

iðkendahlutfall í viðkomandi íþróttagrein. Auk þess eiga bæði karlar og konur að 

koma fram fyrir hönd félagsins í fjölmiðlum og á opinberum samkomum (Íþrótta- 

og Ólympíusamband Íslands, 2013a). Í 4. grein laga ÍSÍ kemur fram að markmið og 

tilgangur ÍSÍ er að „berjast gegn hvers kyns mismunun og ofbeldi í íþróttum, hvort 

sem um er að tefla mismunun vegna kynþáttar, trúarbragða, stjórnmálaskoðana, 

kynferðis eða af öðrum toga“ (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.-b).  

Iðkendur sérsambanda ÍSÍ 

Á árunum 1994-1995 voru konur um 36% iðkenda íþróttafélaganna, en 56-57% 

þeirra voru undir 15 ára aldri (Menntamálaráðuneytið, 1997). Samkvæmt 
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iðkendatölum ÍSÍ frá 2013 voru 129.212 einstaklingar skráðir sem iðkendur innan 

sambandsins, af þeim voru 115.174 iðkendur sérsambandanna. Þar af konur 36,5% 

og karlar 63,5% (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2013b). Árið 2013 voru 

fjölmennustu íþróttagreinarnar knattspyrna, golf og hestaíþróttir (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2013b). Mesti munur á hlutfalli kynja var í skotfimi, en 

þar voru 249 konur af 3948 iðkendum, eða rúmlega 6%. Þær íþróttir þar sem hlutfall 

kynja var hvað jafnast voru hestaíþróttir, en þar voru konur tæplega 49% iðkenda. 

Konur voru fleiri en karlar í sex af 29 íþróttagreinum, en þær voru fimleikar, 

frjálsíþróttir, dans, sund, blak og listskautar (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 

2013b).  

Sambandsaðilar ÍSÍ 

Sambandsaðilar ÍSÍ eru héraðssambönd og sérsambönd. Héraðssambönd eða 

íþróttabandalög eiga meðal annars að stjórna sameiginlegum íþróttamálum í sínu 

héraði. Hvert og eitt héraðssamband er fulltrúi ÍSÍ í sínu héraði (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, e.d.-b).  

Sérsambönd sjá um ákveðna íþróttagrein, en þau eru landssamtök allra 

héraðssambanda. Innan ÍSÍ er hvert sérsamband æðsti aðili um sérfræðileg málefni 

sinnar íþróttagreinar. Sérsambandi er stjórnað af sérsambandsþingi og 

sérsambandsstjórn (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.-b). Sérsambönd eiga 

meðal annars „að vinna að stofnun nýrra sérráða og efla á annan hátt viðkomandi 

sérgrein í landinu“ (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.-b). 
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Aðferð og gögn 

Eftirfarandi kafli fjallar um markmið rannsóknarinnar, þar eru 

rannsóknarspurningar settar fram, greint verður frá rannsóknaraðferðum við 

gagnaöflun og frá vali á þátttakendum, framkvæmdinni sjálfri og gagnaúrvinnslu. 

Rannsóknin skiptist í megindlegan og eigindlegan hluta. 

Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar  

Markmið rannsóknarinnar voru að kanna stöðu kvenna innan stjórna í 

íþróttahreyfingunni á Íslandi. Einnig var viðhorf kvenna til stjórnarstarfsins skoðað, 

en markmiðið var að komast að því hvers vegna er mikilvægt að hafa konur í 

stjórnum innan íþróttahreyfingarinnar og hvernig er hægt að fjölga þeim. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitast verður við að svara í rannsókninni eru fjórar 

talsins: 

 Hvert er hlutfall kvenna í stjórnum innan Íþrótta- og Ólympíusambands 

Íslands? 

 Hvað stuðlar að þátttöku kvenna í stjórnum innan íþróttahreyfingarinnar? 

 Hvaða þættir draga úr þátttöku kvenna í stjórnum innan 

íþróttahreyfingarinnar?  

 Hvernig er hægt að fjölga konum í stjórnum innan íþróttahreyfingarinnar? 

Megindleg rannsóknaraðferð 

Framkvæmd og úrvinnsla 

Í megindlegum hluta rannsóknarinnar var skoðað kynjahlutfall í aðalstjórnum allra 

sérsambanda (30) innan ÍSÍ, í öllum nefndum og öllum ráðum (24) innan ÍSÍ og 

kynjahlutfall formanna íþróttahéraða (25) innan ÍSÍ. Gögnum um stjórnarmeðlimi 

var safnað af heimasíðum sérsambandanna og af heimasíðu ÍSÍ. Upplýsingum um 

framkvæmdarstjórn ÍSÍ og nefndir og ráð innan ÍSÍ var safnað af heimasíðu ÍSÍ. 

Gögnum um formenn innan íþróttahéraðanna var safnað af heimasíðum 

íþróttahéraðanna. Gögnin voru tekin saman og niðurstöður skráðar í forritið 

Microsoft Exel, en auk þess voru myndir settar upp í Exel.  
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Eigindleg rannsóknaraðferð  

Eigindlegar rannsóknir byggja meðal annars á afrituðum viðtölum, en þannig er 

hægt að rannsaka viðhorf einstaklinga, með því öðlast dýpri skilningur á 

viðfangsefninu (Willig, 2013). Í þessari rannsókn voru notuð viðtöl til að afla 

gagna, en markmiðið var að fá upplifanir og skoðanir einstaklinga um efnið og því 

fóru viðtölin fram með opnum spurningum til viðmælenda. Viðtöl voru tekin við 

átta einstaklinga. Viðtalsrammann má sjá í viðauka 1. 

Framkvæmd rannsóknar 

Við val á viðmælendum var annars vegar leitað eftir konum með reynslu í stjórnum 

innan íþróttahreyfingarinnar og hins vegar eftir konum sem höfðu reynslu af að 

starfa með stjórnum innan íþróttahreyfingarinnar. Ekki var sett það viðmið að 

konurnar þyrftu að vera núverandi stjórnarmeðlimir.  

Viðtölin fóru fram á skrifstofum viðmælenda, heima hjá viðmælendum eða 

rannsakanda, á kaffistofu heilbrigðisstofnunnar og á kaffihúsi, en viðtölin tóku á 

bilinu 21-54 mínútur. Viðmælendur fengu upplýsingar um rannsóknina, tilgang 

hennar og markmið. Viðmælendur gáfu leyfi fyrir upptöku á samtalinu, en allir 

koma undir dulnefni. Vinna við rannsóknina stóð yfir frá janúar til maí 2015. 

Viðtölin fóru fram frá 19. febrúar til 4. maí 2015.  

Úrvinnsla og greining 

Viðtölin voru hljóðrituð, afrituð og greind samkvæmt eigindlegum 

rannsóknaraðferðum (Willig, 2013). Gögnin voru greind og fundin þemu í hverju 

viðtali fyrir sig og fundin þemu milli viðtala. Aðalmarkmið með greiningu 

gagnanna var að leitast við að finna svör við rannsóknarspurningunum.   

Þátttakendur 

Anna Sigurðardóttir – Situr í stjórn sérsambands. Var iðkandi og þjálfari í þeirri 

íþrótt sem hún situr í stjórn fyrir.   

Þóra Jónasdóttir – Sat í stjórn sérsambands innan ÍSÍ. Var iðkandi, þjálfari og 

dómari í þeirri íþrótt sem hún sat í stjórn fyrir.   
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Helga Jónsdóttir – Situr í stjórn deildar innan íþróttafélags. Var iðkandi þeirri 

íþrótt sem hún situr í stjórn fyrir.   

Kristín Pálsdóttir – Var í nefnd innan ÍSÍ og hefur unnið mikið með stjórnum 

innan íþróttahreyfingarinnar. Var iðkandi og er þjálfari. 

Eyrún Elvarsdóttir – Situr í stjórn sérsambands. Er keppandi, dómari og þjálfari í 

þeirri íþrótt sem hún situr í stjórn fyrir.   

Jóna Kristinsdóttir – Sat í stjórn deildar innan íþróttafélags. Situr í ráði innan 

íþróttafélagsins. Er þjálfari og var iðkandi í þeirri íþrótt sem hún sat í stjórn fyrir. 

Rut Rúnarsdóttir – Situr í stjórn deildar innan íþróttafélags. Er foreldri iðkanda 

sem stundarr þá íþrótt sem hún situr í stjórn fyrir.   

Katrín Einarsdóttir – Situr í stjórn sérsambands. Var iðkandi í þeirri íþrótt sem 

hún situr í stjórn fyrir.   
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Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst verður fjallað um 

niðurstöður sem fengust með því að greina gögn af heimasíðum, þá verður farið í 

niðurstöður eigindlega hluta rannsóknar.   

 

 

Mynd 1. Kynjahlutfall í framkvæmdastjórn ÍSÍ.  

 

Á mynd 1 má sjá kynjahlutfall í framkvæmdastjórn ÍSÍ. Af þeim 11 sem eru 

í framkvæmdarstjórn ÍSÍ eru karlar átta eða 73% og konur eru þrjár eða 27% 

stjórnarmanna framkvæmdarstjórnar ÍSÍ. 

 

 

73%

27%

Karlar Konur
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Mynd 2. Fjöldi karla og kvenna innan aðalstjórna sérsambanda ÍSÍ. 
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Á mynd 2 má sjá fjölda karla og kvenna innan aðalstjórna sérsambanda ÍSÍ. 

Í heild eru 178 stjórnarmeðlimir aðalstjórna sérsambanda ÍSÍ. Sex sérsambönd hafa 

ekki konu í aðalstjórn, en það eru Akstursíþróttasamband Íslands, 

Borðtennissamband Íslands, Júdósamband Ísland, Mótorhjóla- og 

snjósleðasamband Íslands, Skíðasamband Íslands og Skotíþróttasamband Íslands. 

Eitt sérsambandanna er ekki með karl í aðalstjórn hjá sér, en það er 

Skautaíþróttasamband Íslands. Sundsamband Íslands er eina sérsambandið sem er 

er með jafnt kynjahlutfall í aðalstjórn. Konur eru fleiri en karlar í stjórn eins 

sérsambands, en það er Dansíþróttasamband Íslands. Karlar eru fleiri en konur í 21 

sérsambandi. 

 

 

Mynd 3. Kynjahlutfall innan aðalstjórna sérsambanda ÍSÍ. 

 

Á mynd 3 má sjá kynjahlutfall innan aðalstjórna sérsambanda ÍSÍ í heild 

sinni. Karlar eru 131 eða 74% og konur eru 47 eða 26%  af meðlimum aðalstjórna 

sérsambanda ÍSÍ.  

74%
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Karlar Konur
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Mynd 4. Fjöldi karla og kvenna í nefndum og ráðum innan ÍSÍ. 

 

Á mynd 4 má sjá fjölda karla og kvenna í nefndum og ráðum innan ÍSÍ. Í 

heild eru 139 stjórnarmeðlimir í nefndum og ráðum innan ÍSÍ. Sex nefndir og ráð 

innan ÍSÍ hafa ekki konu í stjórn, en það eru Afreks- og Ólympíusvið, Upplýsinga- 
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og fjölmiðlanefnd, Lyfjaráð ÍSÍ, Dómstóll ÍSÍ, Áfrýjunardómstóll ÍSÍ og 

Tölvunefnd ÍSÍ. Ein nefnd er ekki með karl í stjórn, en það er Kvennahlaupsnefnd. 

Þrjár nefndir og/eða ráð innan ÍSÍ eru með jafnt kynjahlutfall í aðalstjórn, en það 

eru Verkefnasjóður ÍSÍ, Laganefnd ÍSÍ og Nefnd um íþróttir 60+. Konur eru fleiri 

en karlar í stjórnum þriggja nefnda og ráða innan ÍSÍ, en það eru 

Almenningsíþróttasvið, Alþjóðanefnd ÍSÍ og Afrekssjóður Íslandsbanka og ÍSÍ. 

Karlar eru fleiri en konur í 10 nefndum og ráðum innan ÍSÍ. 

 

 

Mynd 5. Kynjahlutfall í nefndum og ráðum innan ÍSÍ. 

 

Á mynd 5 má sjá kynjahlutfall í nefndum og ráðum innan ÍSÍ. Karlar eru 98 

eða 71% og konur eru 41 eða 29% af meðlimum í nefndum og ráðum innan ÍSÍ. 
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Karlar Konur



27 

 

 

Mynd 6. Kynjahlutfall formanna íþróttahéraða innan ÍSÍ 

 

Á mynd 6 má sjá kynjahlutfall formanna íþróttahéraða innan ÍSÍ. Í heild eru 

25 formenn. Karlar eru 14 eða 56% og konur eru 11 eða 44% af formönnum 

íþróttahéraða innan ÍSÍ.  

Eigindlegi hluti rannsóknar  

Eigindlegi hluti rannsóknar skiptist í sex þemu, þau eru stjórnarstarfið, hindranir, 

mikilvægi þess að hafa bæði kyn í stjórn innan íþróttahreyfingarinnar, áhrif 

fyrirmynda og fjölmiðla, leiðin í stjórnarstarf og lausnir. 

Stjórnarstarfið 

Viðmælendur voru sammála um að almennt væri stjórnarstarfið skemmtilegt. Starf 

í stjórn hefur sína kosti og þykir starfið gefandi og lærdómsríkt, og tók Anna fram 

að hún myndi ekki bjóða sig fram ef hún myndi sjá eftir tímanum sem færi í starfið. 

Stjórnarstarfið er tækifæri til að sjá íþróttina með öðrum augum og tækifæri 

viðhalda tenglsum við íþróttina og vildi Katrín gera eitthvað meira eftir að hún hætti 

sem iðkandi. Hún tók einnig fram að henni finndist hún vera að gefa til baka með 

því að vera í stjórn, henni fannst hún vera að þakka fyrir það sem íþróttin gaf henni. 

Stjórnarstarfið veitir reynslu og meiri innsýn í íþróttastarfið, en Eyrún talaði 

um að eftir að hún fór í stjórn, þá vissi hún hvað væri um að vera í íþróttinni og 
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nefndi að hún hefði fleiri tækifæri líkt og að fara í utanlandsferðir á vegum 

sambandsins. Starfið veitir skemmtilegan félagsskap og það gefur tækifæri á því að 

stækka tengslahópinn. „Fjölskyldan þín stækkar“ sagði Helga og taldi vera góða 

vináttu milli þeirra sem koma að starfi innan íþróttafélagsins. Katrín var sammála 

þessu og sagði að hún væri búin að kynnast fullt af fólki í gegnum stjórnarstarfið.  

Stjórnarstarfið er tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri og hafa 

þannig áhrif á starfið og talaði Anna um áhrifin sem felast í því að vera í stjórn og 

það að taka þátt í því „að byggja eitthvað upp.” Stjórnarstarfið hefur mikil áhrif á 

starf íþróttarinnar og sérsamböndin eru að vinna fyrir félögin í landinu. Hlutverk 

stjórnarinnar eru að bæta og þróa starfið og að stjórnarmenn þurfa að hlusta á fólkið 

innan starfsins. Mikilvægt er að vinna fyrir heildina og taldi Katrín að konur hefðu 

það fram yfir karla að þær leggja meiri áherslu á að vinna fyrir heildina. Þóra nefndi 

þau áhrif sem hún hafði á starfið á meðan hún var í stjórn og þar mátti helst nefna 

breytingu á lögum íþróttarinnar sem höfðu áhrif á þátttöku kvenna. Með tímanum 

upplifði hún að stjórnarmeðlimir voru farnir að sjá hennar sýn á íþróttina. Hún tók 

einnig fram að stjórnin hefði áhrif á á hvaða tímum flokkar fá afnot af sölum og 

hvort jafnræðis er gætt í úthlutun á þeim tímum.  

Stjórnarstarf innan íþróttahreyfingarinnar er ekki fullkomið, en starfið er 

ólaunað sjálfboðaliðastarf sem getur verið erfitt, tímafrekt og krefst oft mikillar 

vinnu. Einnig getur starfið verið „mjög sérstakt,“ stundum leiðinlegt og ólíklegt að 

öllum þyki það spennandi. Þetta snýst ekki bara um að sitja á stjórnarfundum, 

heldur líka að mæta á mót, lesa og svara tölvupóstum, vinna ýmis verkefni á vegum 

félagsins og að fara í utanlandsferðir. Rut nefndi að eftir erfiðan undirbúning, til 

dæmis fyrir mót, þá væri gaman að sjá allt ganga upp, „kikkið“ gerir vinnuna þess 

virði, ásamt því að upplifa þakklætið og gleðina hjá iðkendum og áhorfendum. 

Katrín var sammála þessu og fannst hún vera að fá viðkenningu fyrir það sem hún 

væri að gera. 

Jóna upplifði ákveðið óöryggi í stjórn, en henni fannst hún ekki tilbúin til 

að fara í stjórn og fannst hún vera „ofar í goggunarröðinni“ heldur en hún hefði átt 

að vera. Hún tók einnig fram að aldur og reynsluleysi hefði frekar hamlað því að 

geta haft meiri áhrif í stjórninni, heldur en það að hún væri kona. Á stjórnarfundum 

var Jóna ekki tilbúin til að ræða um það sem hún vissi ekkert um, en tók þátt í 

umræðunni þegar rætt var um það sem hún hafði skoðun á og vildi hafa áhrif á. 

Eyrúnu fannst áhrifin sem hún hafði vera takmörkuð og henni fannst hún fljóta 
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svolítið með, en þegar hún hafði skoðun á hlutunum kom hún skoðun sinni á 

framfæri og passaði að konurnar gleymdust ekki. Henni kom helst á óvart hversu 

heimilislegt þetta var, hún hélt að þetta væri miklu stærra „batterí,“ fundirnir voru 

svolítið óformlegir og oft mikið spjall, sem henni þótti kostur. 

Jóna og Eyrún nefndu þá óvissu sem felst í því að fara í stjórn innan 

íþróttahreyfingarinnar. Þeim fannst hlutverk þeirra vera óskýr og þær vissu ekki 

hvað þær væru að fara út í þegar þær voru beðnar um að taka að sér stöðu í stjórn 

innan íþróttahreyfingarinnar. Rut upplifði einnig óvissu í byrjun og hún lýsir sínum 

fyrsta stjórnarfundi á þennan veg: „ég sat bara á þessum fundi og hugsaði, bíddu í 

hvað ert þú búin að koma þér, [...] svo bara er fullt af góðu fólki búið að vera með 

manni í þessu og maður gerir náttúrulega ekkert einn,“ starfið byggist ekki upp á 

einum einstaklingi, heldur á góðum hópi fólks. Sjálfboðastarfið er mikilvægt innan 

íþróttahreyfingarinnar og sagði Kristín að hreyfingin „stendur og fellur“ með 

fólkinu, þetta gengur ekki nema að hafa sjálfboðaliða til að vinna störfin.  

Jónu og Katrínu fannst þær þurfa að vinna sér inn virðingu í stjórninni, en 

til þess þurfti að sýna ákveðni á fundum. Konurnar höfðu þó ekki allar orðið varar 

við árekstra milli kynja, en sumum fannst líklegt að þeir væru til staðar þó að þær 

hefðu ekki orðið varar við þá. Ólíkar skoðanir fólks innan stjórna gætu leitt til átaka 

á fundum, en viðmælendur tengdu það yfirleitt ekki við árekstra milli kynja. Þóra 

og Katrín upplifðu þó áskorun sem fylgdi því að koma í stjórn þar sem karlar eru í 

miklum meirihluta. Þeim fannst þær hafa þurft að berjast fyrir stöðu kvenna í 

íþróttinni, fannst þær þurfa að „standa vörð um kvenfólk,“ en Þóra tók einnig fram 

að hlutverk kynjanna væri stundum misjafnt og nefndi að væntingar líkt og það að 

koma með bakkelsi kæmi oft í hlut kvennanna. Katrín nefndi að hún tæki fullan þátt 

í að ræða um strákana og vill vera með í því líka, en henni finnst hún þurfa að sjá 

meira um stelpurnar heldur en karlkynsstjórnarmenn, þannig að meðstjórnendur 

hennar treystu á hennar skoðun þegar kveníþróttin var til umræðu. 

Hindranir 

Hindranir kvenna til að bjóða sig fram í stjórn eru nokkar, hvort sem þær eru þeirra 

upplifun eða reynsla. Katrín hafði ekki beint barist fyrir því að fá aðra konu inn í 

stjórn, en hún hafi reynt að fá konur til að bjóða sig fram. Hún sagði að það væri 

almennt erfitt að fá fólk í stjórn innan íþróttahreyfingarinnar og að konur væru 

líklegri til að neita þegar þær væru beðnar um að koma. 
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Meirihluti viðmælenda nefndi að staða kvenna innan heimilisins hefði áhrif 

á það hvort konur tækju að sér vinnuna sem felst í því að vera í stjórn innan 

íþróttafélags eða -sambands. Þær viðurkenndu að ábyrgð á heimilinu, ábyrgð á 

fjölskyldunni og uppeldi barnanna hefði allt áhrif. Eyrún sagði „kannski sjá karlar 

þetta hlutverk í öðru ljósi,“ og útskýrði það þannig að karlarnir vinna og sjá um 

hlutina og konurnar sjá um heimilið. Katrín upplifði kröfur frá börnunum, um að 

hún þyrfti að vera heima, en hún taldi að kröfurnar væru öðruvísi til makans. Hún 

taldi að það væri viðurkenndara að karlar væru í stjórnum og sagði að það væri 

eitthvað í samfélaginu sem gæfi það til kynna að konan ætti ekki að geta gert þetta 

allt, séð um heimilið, verið í vinnu og unnið sjálfboðaliðastarf líkt og stjórnarstarfið 

innan íþróttahreyfingarinnar er. Henni fannst líklegt að pressa frá heimilinu yrði til 

þess að konur hætti í stjórnum, þær væru að gera of miklar kröfur til sín, þær þurfi 

að sinna börnunum, sinna heimilinu, sinna vinnunni og það verði til þess að „þær 

bara í rauninni guggna.“ 

 Fundarseta í stjórnum félaga og sambanda er misjöfn innan íþróttastarfsins, 

en það að fundartímar séu á kvöldin og vinnan oft um helgar töldu bæði Helga og 

Þóra vera neikvæður þáttur í stjórnarstarfi innan íþróttahreyfingarinnar. Anna 

nefndi að konur væru duglegar að bjóða sig fram til að sjá um barna- og 

unglingastarfið, en taldi að þær væru yfirleitt ekki að fara lengra innan félagsins, 

þær hefðu minni áhuga á einhverju meira. 

Þær konur sem sækjast í eða eru beðnar um að bjóða sig fram í stjórnir innan 

íþróttahreyfingarinnar eru líklegri til að vera ákveðnar og vilja standa á sínu. Katrín 

sagði að konur þyrftu að vera grimmar - og helst grimmari en karlarnir - og upplifði 

Þóra það stundum sem eitthvað neikvætt þar sem konur sem standa fyrir sínu í 

stjórnum eru álitnar frekjur og jafnvel kallaðar „rauðsokkur.”  

Katrín taldi að konur væru feimnar við að taka svona starf að sér og nefndi 

önnur að konur væru viðkvæmar fyrir gagnrýni. Það kom fram hjá Kristínu að henni 

finndist skoðun annarra skipta máli og sagði að hún myndi haldi áfram á meðan að 

fólk yrði ekki leitt á henni. Helga tók samt fram að konur „þurfa bara að læra að 

þetta er ekki persónulegt.”  

Hefð innan íþróttastarfsins með tilliti til karla í stjórnum virðist vera til 

staðar, en þessa hefð vantar hjá konum. Sem dæmi má nefna að þegar Helga bauð 

sig fram voru viðbrögðin þau að framboð hennar „væri eitthvað óeðlilegt.“ Anna 

kom einnig inn á þetta og sagði að saga kvenna í stjórnum innan 
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íþróttahreyfingarinnar næði ekki langt aftur í tímann og að ekki væri búin að 

myndast hefð. Líklega er staðan eins og hún er í dag að hluta til vegna þess að það 

er lítil endurnýjun innan stjórna í íþróttahreyfingunni, en bæði Þóra og Anna töldu 

það mikilvægt að einstaklingur sætu ekki of lengi í stjórn. Viðmælendur voru 

sammála um að þær ættu að hætta í stjórnum þegar þær hefðu ekkert fram að færa 

og ef áhuginn væri ekki lengur til staðar.   

Mikilvægi þess að hafa bæði kyn í stjórn innan íþróttahreyfingar 

Stjórnir hafa mikil áhrif, sem dæmi má nefna breytingar á reglum, ráðningar 

þjálfara og ýmiss konar skipulag varðandi þjálfun og undirbúning fyrir mót. Allir 

viðmælendur voru sammála um að mikilvægt, eða nauðsynlegt, væri að hafa bæði 

kyn í stjórn innan íþróttahreyfingarinnar og að það hafði góð áhrif á íþróttastarfið. 

Anna sagði að karlarnir sem væru í stjórn með henni væru „fegnir“ að hafa konur 

í stjórn með þeim. Hún tók einnig fram að henni þætti ólíklegt að félögin myndu 

mismuna kynjum í dag og sagði að tímarnir væru breyttir frá því að hún var iðkandi.  

Viðmælendur töldu að með því að hafa bæði kyn í stjórn væru sjónarmið og 

sýn beggja kynja til staðar og tók Katrín fram að með því að hafa konur í stjórnum 

væru niðurstöður umræðnanna líkari umhverfinu. Áherslur kynjanna væru ólík og 

því horfa þau oft ólíkt á hlutina. Jóna nefndi að með því að hafa bæði kynin í stjórn 

myndist ákveðið jafnvægi og þannig myndi stjórnin standa vörð um bæði kynin. 

Þóra velti því fyrir sér hvaða áhrif það hefði ef formaður Knattspyrnusambands 

Íslands væri kona og taldi líklegt að það myndi breyta umhverfinu og jafnvel hafa 

áhrif á úthlutun fjármagns.  

 Katrín upplifði það að þegar rætt var um kvennahlið íþróttarinnar fóru 

einstaklingar innan stjórnarinnar að tala um eitthvað annað, eins og þeim væri 

„skítsama um“ kveníþróttina, því væri mikilvægt að hafa konur „svo þær geti verið 

með í bátnum.“ Hún tók einnig fram að þegar aðeins karlar væru í stjórn yrði 

umræðan „ósjálfrátt karllæg.“ 

Kynin eru ólík þegar kemur að hegðun í stjórn, konur eru varkárari og 

skynsamari á þann veg að þær vilja ekki taka skyndiákvarðanir, heldur skoða málið. 

Einnig kom fram að konur taka hlutina of alvarlega og konur eru hræddari við að 

segja skoðanir sínar út á við og hræddari við að opinbera skoðanir sínar. Katrín taldi 

jafnframt að konur væru sterkari í því að standa með stjórninni, þær stæðu með 

ákvörðunum.  
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Jóna nefndi að konur hefðu áhrif á fundarhaldið, að þær veittu einhvers 

konar aga á fundum, þeir yrðu málefnalegri ef það væru konur í stjórn. Katrínu 

fannst karlar vera líklegri til að hugsa strax um enda mála en gleyma leiðinni að 

niðurstöðunum. Hún taldi einnig að karlar væru duglegri að færa verkefni yfir á 

aðra ef þeir kæmust ekki yfir að gera þau, en konur myndu ekki gera það. 

Anna taldi kynjahlutfall iðkenda hafa áhrif á kynjahlutfall í stjórnum á þann 

hátt að í þeim íþróttagreinum þar sem fáir strákar eru iðkendur, þar eru fáir karlar í 

stjórnum og svo öfugt. Viðmælendur voru yfirleitt sammála um að jafnt 

kynjahlutfall í stjórnum hefði lítil áhrif á iðkendur. Þó taldi Þóra að stjórnir hefðu 

áhrif á iðkendur og að það smitaði út frá sér ef stjórn félagsins væri af báðum 

kynjum. Svo virðist sem bæði kyn í stjórn eru líklegri til að skila af sér betra og 

fjölbreyttara starfi heldur en ef aðeins annað kynið er í stjórn.  

Áhrif fyrirmynda og fjölmiðla 

Fjölmiðlar hafa áhrif í samfélaginu og á starf innan stjórna í íþróttahreyfingunni. 

Þeir „veita aðhald,“ nefndi Anna. Kristín taldi líklegt að fjölmiðlar og skortur á 

fyrirmyndum hefðu áhrif á iðkendur, að kynjahlutfall í stjórnum gæti haft áhrif á 

brottfall. Þóra og Rut nefndu einnig mikilvægi þess að hafa fyrirmyndir, að ungar 

stelpur þurfi að sjá að það séu konur í stjórnum innan íþróttahreyfingarinnar, en 

viðmælendur nefndu að þetta væri ekki bara í stjórnum heldur líka víðar í 

íþróttahreyfingunni eins og í þjálfun og dómgæslu.  

 Katrín tók fram að henni finndist mikilvægt að taka svona störf að sér vegna 

þess að hún væri fyrirmynd, hún væri að breyta sínu heimili með því að sýna 

börnunum að það væri eðlilegt að konan vinni svona vinnu. Hún sagði að hún vildi 

sýna að allir gætu gert þetta, alveg sama hvort um væri að ræða konu eða karl. 

Umfjöllun í fjölmiðlum hefur áhrif á fyrirmyndir: „það er rosalegt 

karlaveldi og við sjáum það bara út frá umfjöllun í fjölmiðlum að það er,“ sagði 

Þóra og tók fram að fjölmiðlar gætu jafnvel haft áhrif á hvar karlar sækjast frekar 

eftir að komast í stjórn og hvar ekki, búi til einhvers konar stéttaskiptingu milli 

deilda innan félagsins, að stjórnarseta í einni deild sé merkilegri heldur en 

stjórnarseta í annarri. 
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Leiðin í stjórnarstarf 

Allir viðmælendur höfðu tekið þátt í einhvers konar starfi innan félags eða 

sambands áður en þær fóru í stjórn, en þær höfðu verið þjálfarar, dómarar, iðkendur, 

foreldrar iðkenda og starfað í öðrum nefndum. Konurnar áttu það sameiginlegt að 

hafa verið beðnar um að koma í stjórn af sitjandi stjórnarmanni. Þó sagði Katrín að 

hún hefði fyrst boðið sig fram í stjórn að eigin frumkvæði, vegna þess að á tímabili 

gat hún ekki stundað íþróttina. Hún var síðan beðin um að bjóða sig fram í þá stjórn 

sem hún er í af þáverandi stjórnarmanni. Jóna taldi að konur ættu auðveldara með 

að fara í stjórnir innan íþróttahreyfingarinnar heldur en á almennum vinnumarkaði. 

Þrjár af konunum voru beðnar um að koma í stjórn meðal annars á þeim 

forsendum að þær væru konur. Þeim fannst leiðinlegt að upplifa að þær væru að 

uppfylla einhvers konar kynjakvóta, en konurnar voru sammála um að kona ætti að 

vera metin af verðleikum, en ekki vera kosin í stjórn vegna kyns síns.  

Jóna hafði ekki hugsað sér að fara í stjórn í íþróttahreyfingunni þegar hún 

var beðin um að koma, en hún viðurkenndi að ef hún hefði verið búin að gera fimm 

ára áætlun, þá hefði hún innihaldið einhvers konar stjórnarsetu innan hennar félags. 

Þrjár kvennanna lögðu áherslu á mikilvægi þess að hafa fjölbreytta stjórn, 

en Helga líkti stjórnarstarfinu við rekstur fyrirtækja og nefndi að besti 

bakgrunnurinn fyrir stjórn væri reynsla úr fyrirtækjarekstri. Hún nefndi þó að hún 

vildi hafa þekkingu stjórnarmanna sem fjölbreyttasta. Katrínu fannst mikilvægt að 

hafa íþróttina sem bakgrunn í stjórnum sérsambanda. Henni fannst mikilvægt að 

hafa fjölbreytta stjórn, þar sem bæði kyn og breiður aldur væri samankominn.  

Lausnir 

Konur þurfa að hafa trú á því að þær hafi eitthvað fram að færa þegar kemur að 

stjórnum. Katrín og Anna töldu að staða kvenna í stjórnum íþróttafélaga væri 

líklega konunum sjálfum að kenna, „þær bjóða sig ekki fram í þetta“ nefndi Anna. 

Rut taldi að fólk væri almennt ekki að bjóða sig fram, hvorki konur né karlar, það 

þurfi alltaf að biðja fólk um að koma í stjórn.  

Ein lausnin gæti verið sú að vekja athygli á stöðunni, auka umræður, búa til 

einhvers konar vettvang þar sem vakin yrði athygli á stjórnarstörfum innan 

íþróttahreyfingarinnar og stöðu kvenna þar. Þóra nefndi að „það væri hægt að hafa 

einhvern vettvang, einhverjar málstofur, ráðstefnur, [...] þar sem það er opin 
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umræða um hlutverk kynjanna eða jafnrétti í íþróttum, stöðu og stétt kvenna.“ Með 

því er verið að auka líkurnar á því að konur taki skrefið í að huga að því að bjóða 

sig fram. Helga nefndi ábyrgð íþróttafélaganna og að þau ættu að sækja það stíft að 

fjölga konum í stjórnum, líklega þurfi að sannfæra konu um að hún sé þess verð að 

bjóða sig fram í stjórn. Jóna kom einnig inn á þetta og nefndi að hugmyndina um 

að fara í stjórn vanti, „mér datt þetta bara ekki í hug.“ Samstaða og hvatning milli 

kvenna í íþróttahreyfingunni var nefnd sem ein lausn til að bæta stöðu kvenna 

almennt innan hreyfingarinnar. Þóra og Anna töldu mikilvægt að  byrja á 

grunninum, á grasrótinni, og þannig bæta stöðu kvenna víðar innan 

íþróttahreyfingarinnar. 

Þóra sagði kynjakvóta vera lausnina til að breyta ástandinu eins og það er í 

dag og hún tók fram að kynjakvótann þyrfti svo fjarlægja þegar staðan væri orðin 

betri. Katrínu fannst leiðinlegt að fara að setja einhverjar reglur um þetta, en henni 

fannst staðan í dag vera þannig að það væri jafnvel nauðsynlegt. Hún nefndi að 

kynjakvóti, þar sem kröfur væru um jafnt kynjahlutfall í stjórnum, væri ómöguleg 

lausn vegna þess að það væri ekki nóg af konum sem hefðu áhuga á því að vinna í 

stjórnum. Hún taldi sniðugt að hafa þá reglu að stjórn yrði að hafa bæði kyn 

innanborðs. Flestum viðmælendum fannst kynjakvóti ekki jákvæð leið til að fjölga 

konum í stjórnum. Þær vildu fara í stjórn á þeim forsendum að þær væru rétti 

einstaklingurinn í stjórnina, en ekki vera kosin í stjórn vegna þess að þær væru 

konur. Helga kom einnig inn á þetta: „það á ekki að sækja konu af því að hún er 

kona, það á að sækja einstakling af því að hann er góður.“ Þóra nefndi dæmi um 

að gera kröfur um að félög sendi konur jafnt og karla á íþróttaþing og sú lausn að 

tilnefna konur á næsta ársþingi kom einnig til tals, en þó væri mikilvægt að fá 

samþykki þeirra fyrst. 

Gott skipulag er nauðsynlegt til að tíminn nýtist sem best á stjórnarfundum. 

Anna nefndi lausn á skipulagi í kringum stjórnarstarfið eins og að „sníða 

fundartíma þannig að það henti báðum kynjum,“ og Þóra nefndi nútímalausnir líkt 

og að minnka fundarsetu með því að nýta samfélagsmiðlana. Rut kom einnig inn á 

þetta og sagði að mikið af samskiptum stjórnarinnar færu fram í tölvupósti og hún 

tók fram að hennar stjórn hafi líklega setið formlegan stjórnarfund þrisvar sinnum 

í þau 10 ár sem hún hafði verið í stjórn félagsins. Hún lagði áherslu á að hlutverk 

hvers stjórnarmeðlims innan stjórnarinnar væru skýr og verkefnin afmörkuð. Með 

góðu skipulagi er hægt að minnka fundarsetu. Þegar hún þarf að fá einstakling í 
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stjórn með sér þá hringir hún í hann og biður hann um að koma í stjórn og útskýrir 

í hverju hans hlutverk felst. Katrín sagði að fólk ætti það á hættu að ætlast til að 

einhverjir aðrir geri vinnuna, en fólk á að hugsa hvernig hægt er að bæta starfið og 

hvað það geti gert til að bæta það. 
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hver staða kvenna er í stjórnum 

íþróttahreyfingarinnar á Íslandi. Niðurstöður sýna að konur voru í minnihluta í 

framkvæmdarstjórn ÍSÍ, en þar voru þær 27% stjórnarmanna. Konur voru einnig í 

minnihluta í stjórnum sérsambanda ÍSÍ, en rúmlega fjórðungur stjórnarmanna eða 

26% voru konur, því hefur konum fjölgað um 1% milli ára (The International 

Working Group on Women and Sport, e.d.-a).  Þegar litið var til nefnda og ráða á 

vegum ÍSÍ var staðan örlítið betri, en þar voru konur 29%. Hjá formönnum 

íþróttahéraðanna voru konur 44% formanna.  

  Samkvæmt jafnréttisstefnu ÍSÍ á kynjahlutfall í stjórnum félaga að 

endurspegla kynjahlutfall iðkenda (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2013a). Í 

heildina voru kvenkyns iðkendur 36,5% af iðkendum sérsambandanna, en í 

stjórnum voru konur 26% stjórnarmanna. Af þeim fimm íþróttum þar sem kvenkyns 

iðkendur voru fleiri heldur en karlar, voru konur í minnihluta í stjórn eins sambands, 

það var Frjálsíþróttasambands Íslands. Konur voru fleiri en karlar í Skautaíþrótta- 

Dansíþrótta- og Fimleikasambandi Íslands, en jafnt kynjahlutfall var í stjórn 

Sundsambands Íslands. 

Í þeim viðtölum sem tekin voru í tengslum við rannsóknina kom fram að 

staða kvenna í stjórnum innan íþróttahreyfingarinnar er ósættanleg, en hana væri 

hægt að bæta. Viðmælendur voru allir sammála um að starfið væri skemmtilegt, og 

nefndu kosti líkt og tengslahópurinn stækkaði. Í starfinu eru fólgin tækifæri til að 

fá vera áfram tengdur íþróttinni, ásamt því að fá að sjá íþróttina frá öðru sjónarhorni. 

Samkvæmt viðmælendum voru áhrifin í stjórnum ólík, sumar kvennanna töldu sig 

ekki hafa áhrif, en öðrum fannst hafa áhrif á íþróttastarfið. Viðmælendum fannst 

hlutverk stjórnar vera að byggja upp og bæta íþróttastarfið. Konunum fannst starfið 

tímafrekt, en í því felst mikil fundarseta og verkefni tengd íþróttastarfinu, en ásamt 

því þarf að mæta á mót og fara í utanlandsferðir á vegum félagsins eða sambandins. 

Konurnar voru ósammála um að árekstar milli kynjanna væru til staðar í stjórnum, 

en sumum þeirra fannst þær hafa þurft að vera ákveðnar á fundum og þannig vinna 

sér inn virðingu í stjórninni. 

Viðmælendur voru þeirrar skoðunar að það sem drægi helst helst úr þátttöku 

kvenna í stjórnum innan íþróttahreyfingarinnar væri staða kvenna innan heimilisins, 

mikil fundarseta og hversu tímafrekt starfið getur verið. Einstaklingar bjóða sig 
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almennt ekki fram í stjórnarstarf af eigin frumkvæði, hvorki konur né karlar, það 

þarf að sækja fólk í þessi störf. Konur eru þó líklegri til þess að neita þegar þær er 

beðnar um að bjóða sig fram í stjórn. Líklega má það rekja til stöðu þeirra innan 

heimilisins, en konur virðast hafa meiri ábyrgð og hlutverk en karlar þegar kemur 

að heimilinu og uppeldinu. Foreldrar eru þó líklegri til að vinna sjálfboðaliðastörf, 

en konur voru ólíklegri en karlar til að taka þau að sér (Steinunn Hrafnsdóttir, 2005). 

Spurning hvort staðan sé enn svo slæm inni á heimilum landsins, að konur hafa 

minni tíma heldur en karlar til að taka að sér stjórnarstarf innan 

íþróttarhreyfingarinnar, eða eru heimilisstörfin, það að vera heima og hugsa um 

heimilið og börnin, afsökun fyrir því að taka ekki að sér sjálfboðaliðastörf. Það er 

viðurkenndara að karlar starfi í stjórnum og þegar fólk hugsar um stjórn þá hugsar 

það um karla (Svava Jónsdóttir, 2006). Líklega vantar fyrirmyndir til að breyta 

þessu hugarfari, það getur haft áhrif ef fleiri konur taka að sér stjórnarstarf og 

þannig myndi fyrirmyndum fjölga innan stjórna og hindranir kvenna á leið í stjórn 

gætu orðið minni. Einhvers konar sambland fyrirmynda og fjölmiðla - og áhrif 

þeirra hvort á annað - gæti verið líklegur áhrifavaldur á stöðu kvenna innan stjórna 

og víðar í íþróttahreyfingunni. 

Allir viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess að bæði konur og 

karlar taki sæti í stjórnum og með því yrðu stjórnir fjölbreyttari og sýn beggja kynja 

fengi að njóta sín. Að gæta að jöfnu kynjahlutfalli í stjórnum gæti jafnvel haft 

jákvæð áhrif á fjárhag sambandsins, en það kemur til dæmis fram í skýrslu Önnu 

Huldu Sigurðardóttur og félaga (2009) og í grein Margrétar Sæmundsdóttur (2009). 

Ritgerðin sýnir að konur hafa jákvæð áhrif á starf íþróttahreyfingarinnar með 

þátttöku sinni í stjórnum, því ætti að vera eðlilegt að biðja konu um að koma í stjórn 

vegna þess að það vantar konu, en sýn konu á starfið er mikilvæg, bæði fyrir starfið 

og kvenhliðina á íþróttinni. Konur vilja einfaldlega ekki vera beðnar um að bjóða 

sig fram í stjórn til að uppfylla kynjakvóta, þær vilja vera beðnar um að koma í 

stjórn vegna þess að þær eru hæfastar í starfið. Hegðun kvenna í stjórnum er ólík 

hegðun karla, konur taka gagnrýni og stjórnarstarfið almennt inn á sig. Í 

niðurstöðum kom fram að karlar eru líklegri en konur til að deila verkefnum á 

samstarfsmenn sína, og eru þessar niðurstöður í takt við það sem koma fram í grein 

Margrétar Sæmundsdóttur (2009).  

Með því að vekja athygli á stöðu kvenna í stjórnum innan 

íþróttahreyfingarinnar væri hægt að fjölga konum í stjórnum, hafa þing, vettvang 
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og auka umræðu um stöðuna. Þetta gæti aukið líkurnar á því að konur bjóði sig fram 

í stjórnir. Kynjakvóti gæti einnig verið lausn, en hann hefur bætt stöðu kvenna í 

stjórnum fyrirtækja til dæmis í Noregi (Teigen, 2011) og hægt væri að gera kröfur 

um að hafa að lágmarki bæði kyn í stjórn. Skýr hlutverk stjórnarmanna og gott 

skipulag, líkt og hentugir fundartímar eða notkun samfélagsmiðla, gæti auðveldað 

stjórnarstarfið og aukið líkur á því að konur bjóði sig fram. Þar sem fólk býður sig 

almennt ekki fram í stjórnir innan íþróttahreyfingarinnar að eigin frumkvæði, þarf 

að sækja einstakling í stjórn og með því er hægt að virkja fleiri konur til að starfa í 

stjórnum innan íþróttahreyfingarinnar.   

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar sem hér er greint frá eru bornar saman 

við starfið í Kanada er margt líkt, sem dæmi má nefna mikilvægi þess að hafa bæði 

kyn í stjórnum, þá með tilliti til fjölbreytni og sýn beggja kynja á starfið, áhrif 

heimilisins á ásókn kvenna í stjórnir, tækifæri sem bjóðast, líkt og að 

tengslahópurinn stækkar og það að hafa áhrif á íþróttina. Stefna samtakanna í 

Kanada bjóða upp á athyglisverða nálgun á undirbúning fyrir stjórnarstarf, en hann 

felst í því að tala við sína nánustu um hvað sé í vændum og í hverju starfið felst 

(The Canadian Association for the Advancement of Women and Sport and Physical 

Activity, 2012). Einnig eiga niðurstöður rannsóknarinnar það sameiginlegt við 

stefnu samtakanna í Kanada að mikilvægt sé að finna fundartíma sem henta til að 

starfið gangi upp. Árið 2014 hafði stefna samtakanna í Kananda stuðlað að því að 

hlutfall kvenna í stjórnum sérsambandanna þar í landi var 28%, og var staðan þar 

2% betri en hér á landi, auk þess sem þar voru bæði kyn í öllum stjórnum 

sérsambanda Kanada.  

Kostir rannsóknarinnar voru hversu mikil og skýr tenging var á milli viðtala. 

Miðað við stöðu kvenna innan íþróttahreyfingarinnar var mikilvægt að skoða hvað 

það var sem stuðlaði að þátttöku kvenna í stjórnum innan íþróttahreyfingarinnar og 

hvaða lausnir voru til staðar til að fá konur til að sinna stjórnarstarfi. Einnig var 

athyglisvert að fá viðhorf og þekkingu kvenna sem hafa starfað í og með stjórnum. 

Rannsóknina hefði mátt styrkja með því að fjölga viðmælendum, en auk 

þess hefði mátt hafa fleiri stjórnir innan íþróttahreyfingarinnar í megindlegum hluta 

rannsóknarinnar, líkt og stjórnir íþróttahéraðanna, ekki bara formenn. Þá hefði verið 

áhugavert að fá viðhorf karla til þátttöku kvenna í stjórnum og sjá hvaða áhrif þau 

hefðu getað haft á niðurstöður rannsóknarinnar, hvort upplifun þeirra væri 

sambærileg og upplifun kvenna í stjórnum. Einnig hefði verið áhugavert að hafa 
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erlenda eigindlega rannsókn til samanburðar og bera saman niðurstöður 

viðmælenda, upplifun þeirra og viðhorf til stjórnarstarfa innan 

íþróttahreyfingarinnar. 

Hugmyndir um framtíðarrannsóknir eru margar, en sem dæmi má nefna að 

athyglisvert væri að skoða hver væru hlutverk kvenna innan stjórna,  hvort konur 

gegni störfum varaformanns eða ritara í stjórnum innan íþróttahreyfingarinnar 

frekar en formanna eða gjaldkera. Megindleg rannsókn gæti einnig verið 

athyglisverð þar sem spurningalisti yrði sendur til stjórnarmeðlima innan 

íþróttahreyfingarinnar. Í einu viðtali kom fram að mikið brottfall kvenkynsiðkenda 

gæti tengst kynjahlutfalli í stjórnum, því væri fróðlegt að skoða það nánar og þá sér 

í lagi með tilliti til þess hvaða áhrif sýnileiki kvenna í stjórnum hefur á kynjahlutfall 

iðkenda. Einnig væri fróðlegt að rannsaka sérstaklega tengingu milli kynjahlutfalls 

iðkenda og stjórna, hver staðan væri þar. Í viðtölum var staðan innan 

knattspyrnuhreyfingarinnar oft nefnd, en nokkrum viðmælendum fannst staða 

kvenna innan stjórna, ráða og nefnda innan knattspyrnufélaga ekki vera góð. Því 

væri fróðlegt að rannsaka sérstaklega stöðu kvenna innan 

knattspyrnuhreyfingarinnar.  

Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna mikilvægi þess að hafa konur í stjórnum innan 

íþróttahreyfingarinnar, með konum komi fjölbreytni, agi og jafnvel betri rekstur 

starfsins. Hægt er að auka hlutfall kvenna í stjórnum með því að vekja athygli á 

stöðunni og með því að koma hugmyndum um að bjóða sig fram í stjórnir til kvenna 

sem vilja starfa innan íþróttahreyfingarinnar. Konurnar eru til, en það þarf að sækja 

þær, biðja þær um að bjóða sig fram, segja þeim að þær séu rétti einstaklingurinn 

sem þarf til að bæta starfið. Jafnt kynjahlutfall í stjórnum er ekki endilega lausnin, 

heldur væri hægt að byrja á því að setja kröfum um að hafa bæði kyn í stjórn. Árið 

er 2015 og jafnrétti kynjanna er komið lengra á Íslandi en það að konur upplifi 

skyldur sínar þannig að þær þurfi, frekar en karlar, að vera heima á kvöldin til að 

sinna heimili og uppeldi. Ungum stúlkum vantar fleiri fyrirmyndir í stjórnum innan 

íþróttahreyfingarinnar og stúlkur sem finna sig ekki sem iðkendur eiga að geta 

fundið hlutverk innan íþróttastarfins, hvort sem það felur í sér þjálfun, dómgæslu, 

stjórnarstörf eða annað sem íþróttir hafa að bjóða.   
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Viðauki 1 

Viðtalsrammi 

Íþróttabakgrunnur og menntun. Stjórnarbakgrunnur. Hvað varst þú 

lengi í stjórn? Hvað kom til að þú fórst í stjórn? Hvernig upplifun 

finnst þér af því að vera í stjórn? Hvernig bakgrunn er gott að hafa 

til að verða góður stjórnarmeðlimur í stjórn tengd íþróttastarfinu? 

Hvernig finnst þér staða kvenna innan íþróttastarfsins? Hvað finnst 

þér um stöðu kvenna innan stjórna íþróttahreyfingarinnar? Hvaða 

áhrif hefur það á íþróttastarfið að hlutfall kynjanna sé jafnt í stjórnum 

íþróttasambanda? Heldur þú að það skipti máli að konur séu í 

stjórnum íþróttasambanda? Hvers vegna ætti einstaklingur að taka 

að sér stjórnarstöðu? Hver er munurinn á konum og körlum í 

stjórnum, m.t.t. viðhorfs, hugarfars og áherslur þeirra? Hverjar eru 

kröfur til kvenna í stjórn innan íþróttasambands? Hvaða áhrif hafa 

konur í stjórn á starf sambandsins og hvert er hlutverk kvenna í 

stjórn? Hvernig er hægt að fjölga konum í stjórn? Hvað veldur því 

að konur hætta í stjórn, hverjar telur þú vera ástæður þess að konur 

hætta? Hvaða áhrif hefur kynjahlutfall í stjórnum á iðkendur? Hvað 

með árekstra milli kynjanna? Eitthvað sem þú vilt bæta við að 

lokum? 

 

 

 

 

 

 

  


