
 

 

Hvað með stelpurnar? 
Að komast á stórmót er ekki það sama og að komast á 

stórmót 

Jóhann Ólafsson 

Lokaverkefni til MA-gráðu í blaða- og fréttamennsku 
 

Félagsvísindasvið 
 

Júní 2016 



  

 

Hvað með stelpurnar? 
Að komast á stórmót er ekki það sama og að komast á stórmót 

Jóhann Ólafsson 

Lokaverkefni til MA-gráðu í blaða- og fréttamennsku 

Leiðbeinandi: Valgerður Anna Jóhannsdóttir 

 

Stjórnmálafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 
Júní 2016 



  

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til MA-gráðu í blaða- og fréttamennsku og er óheimilt 
að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Jóhann Ólafsson 2016 

020288-2729 

 

Reykjavík, Ísland 2016



 

 

Útdráttur 
	  

Greinargerð og þrjár greinar í dagblaði eru lokaverkefni mitt til MA–prófs í Blaða- og 
fréttamennsku við Háskóla Íslands. Greinargerðin lýsir undirbúningi og vinnuferli við gerð 
verkefnisins sem fjallar um fjölmiðlaumfjöllun þegar annars vegar kvennalandsliðið og hins 
vegar karlalandsliðið í knattspyrnu komust í fyrsta skipti á stórmót í knattspyrnu.  

 Í greinargerðinni er stiklað á stóru við vinnslu blaðagreinanna þriggja. Var umfjöllun 
tveggja stærstu dagblaða landsins, Fréttablaðsins og Morgunblaðsins, nógu góð þegar 
kvennalandsliðið komst á Evrópumótið sem fram fór í Finnlandi árið 2009? Fengu karlarnir 
meiri athygli síðasta haust þegar þeir tryggðu sér þátttökuréttinn á Evrópumótinu sem fer 
fram í Frakklandi í sumar?  

 Niðurstöður mínar eru þær að bæði lið hafi fengið mikla og góða umfjöllun þegar 
þessum merku áföngum var náð. Hins vegar virðist stemningin í þjóðfélaginu hafa verið meiri 
karlamegin og sést það að einhverju leyti í umfjöllun fjölmiðla. 

 Það er staðreynd að konur og kvennaíþróttir fá minni athygli fjölmiðla en karlar og 
þeirra íþróttaiðkun. Því verður líka rætt við fólk sem tengist kvennalandsliðinu, fjölmiðlamenn 
og félagsfræðing og þau spurð hvað þeim finnist um umfjöllun í tengslum við þessa 
stórviðburði; að komast á stórmót í knattspyrnu. 
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1. Inngangur 
 
 

Þessi greinargerð er hluti af lokaverkefni mínu í meistaranámi í Blaða- og fréttamennsku 

við Háskóla Íslands. Sjálft lokaverkefnið eru þrjár blaðagreinar sem fjalla um muninn á 

umfjöllun Morgunblaðsins og Fréttablaðsins þegar annars vegar kvennalandsliðið og hins 

vegar karlalandsliðið tryggðu sér sæti á stórmóti í knattspyrnu í fyrsta skipti og er 

lokaverkefnið 30 einingar. Saga kvennalandsliðsins er rakin, umfjöllun blaðanna um afrek 

beggja liða er gerð góð skil og skoðaður munurinn á umfjöllun eftir því hvort liðið á í hlut. Til 

að skýra málin enn frekar ræði ég við fólk sem tengist landsliðinu, blaðamenn og 

félagsfræðing.  

 Árið 2008 braut kvennalandslið Íslands í knattspyrnu blað í íþróttasögunni. 30. 

október sigruðu þær Írland, 3:0, í síðari leik liðanna í umspili um laust sæti á Evrópumótinu 

sem fram fór í Finnlandi sumarið 2009. Sjö árum síðar fetaði karlalandsliðið í knattspyrnu 

sömu braut þegar það tryggði sér þátttökurétt á Evrópumótinu sem fram fer í Frakklandi í 

sumar. 

 Þegar A-landslið karla í knattspyrnu tryggði sér sæti á Evrópumótinu fylgdist maður 

með allri þjóðinni fagna áfanganum. Talað var um merkilegasta afrek íslenskrar íþróttasögu 

og mótið sagt það stærsta sem íslenskt lið hefði verið hluti af. Af því tilefni vaknaði forvitni hjá 

mér hvernig fjallað hefði verið um þessi mál sjö árum áður, þegar kvennalandsliðið braut 

ísinn með því að tryggja sér þátttökurétt á Evrópumótinu í Finnlandi. Þar kviknaði hugmyndin 

um að bera saman umfjöllun tengda þessum stóru atburðum skoða sögu landsliðanna og sjá 

hvað fólki sem tengst hefur kvennalandsliðinu í gegnum tíðina þykir um þessi mál.  

 Ég hef fylgst með íþróttum frá því ég man eftir mér og það verður að segjast eins og 

er að almennt hallar talsvert á konur í umfjöllun um íþróttir.  

 

1.1 Val og aðdragandi 
Höfundur lokaverkefnis hefur frá fyrstu tíð haft brennandi áhuga á íþróttum, og þá 

sérstaklega knattspyrnu, og starfar í hlutastarfi á íþróttadeild Morgunblaðsins og mbl.is 

meðfram námi og hefur gert undanfarið ár. Það þótti því tilvalið að fjalla um helsta 

áhugamálið, knattspyrnu, í lokaverkefninu. Flestir hafa miklar skoðanir á íþróttafréttum, hvort 

sem þeir hafa sjálfir áhuga á þeim eður ei.  

Skoðuð verður umfjöllun í tveimur stærstu dagblöðum landsins, Morgunblaðinu og 

Fréttablaðinu, í tengslum við stóra áfanga í knattspyrnusögu Íslendinga. Annars vegar verður 

umfjöllun skoðuð þegar íslenska kvennalandsliðið tryggði sér sæti á Evrópumóti í 

knattspyrnu en það gerðist haustið 2008. Hins vegar verður litið yfir umfjöllun þegar 
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karlalandsliðið tryggði sér sæti á Evrópumótinu síðastliðið haust. Er meira gert úr afreki 

karlaliðsins? Er umfjöllun svipuð en meira virðist gert úr afreki karlaliðsins vegna þess að það 

fær meiri athygli almennings? Þessum og fleiri spurningum verður reynt að svara með 

hliðsjón af umfjöllun blaðanna í tengslum við hin miklu afrek; að komast á lokamót í 

knattspyrnu. 

 Íþróttafréttir hafa lengi verið stór hluti af fjölmiðlaumhverfi. Þróun fjölmiðla hefur verið 

ör undanfarin ár og nú getur almenningur fylgst með fréttum á fjölmörgum stöðum. 

Íþróttafréttir eru áberandi á vefmiðlum, í dagblöðum og á sjónvarpsskjáum landsmanna en 

líkt og með aðrar fréttir hafa íþróttafréttir þurft að aðlagast breyttum aðstæðum á 

fjölmiðlamarkaði. Nýjar fréttir þurfa helst að birtast stanslaust á vefnum og notendur gera 

miklar kröfur um gæði og fjölda frétta. Allir helstu fréttamiðlar segja einhverjar íþróttafréttir, þó 

einhverjum þyki þær ómerkilegri en „harðar” fréttir úr heimi stjórnmála eða annarra slíkra 

viðfangefna. Í því samhengi hefur verið sagt að íþróttafréttir séu „dótakassi fréttamiðla,” þetta 

sé einfaldlega afþreyingarefni sem skipti litlu máli. (Poole, 2009). 

 Aðrir telja íþróttafréttir ómissandi hluta frétta og margir fylgjast nánast bara með 

fréttaflutningi þeim tengdum. Fólk lifir sig inn í leiki hjá sínu liði og getur ekki beðið eftir því að 

sjá hvað hinum hlutlausu fréttamönnum þótti um frammistöðu síns liðs.  

 Hvort sem fólki líkar betur eða verr er það staðreynd að íþróttaumfjöllun er gríðarlega 

vinsæl, eitt það vinsælasta sem fjölmiðlar bjóða upp á. Allur sá fjöldi sem stundar íþróttir vill 

fá ítarlega og faglega umfjöllun um áhugamál sitt. Landslagið er stöðugt að breytast og nú er 

starfræktur fjöldinn allur af miðlum sem fjalla eingöngu um íþróttir. Þeir miðlar fjalla vitanlega 

um það sem þeim sýnist áhugavert, til að mynda fjalla knattspyrnutengdir fréttamiðlar 

eingöngu um boltaspark, og fleira í þeim dúr. 

 

1.2 Markmið 
Markmið verkefnisins er að kanna hvort einhver munur sé á umfjöllun stærstu dagblaða 

landsins í tengslum við stórviðburði í íþróttasögu Íslendinga. Það er algengt umkvörtunarefni 

að kvennaíþróttum séu gerð verri skil en karlaíþróttum. Markmið mitt er að kanna hvort það 

sé á rökum reist. Fjölluðu Fréttablaðið og Morgunblaðið meira um það þegar karlalandsliðið 

komst á Evrópumót í fyrsta skipti en þegar kvennalandsliðið náði sama árangri? Einnig á að 

gefa nokkrum gömulum og yngri landsliðskonum í knattspyrnu tækifæri til að segja sína 

skoðun á málinu. Auk þeirra er rætt við blaðamenn og fyrrverandi og núverandi 

landsliðsþjálfara kvenna. Einnig ræðir lektor í félagsfræði um félagslegan þátt 

knattspyrnunnar, hve ung kvennaknattspyrna er og fleira í þeim dúr.  
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 Almenningur treystir fjölmiðlum til að segja hvað er mikilvægt, hvað er síður 

mikilvægt, og hverju við eigum að beina sjónum okkar að þá stundina. Hættan getur hins 

vegar verið sú að fjölmiðlar sýni helst sínum áhugamálum athygli. Það þurfi því að sýna öðru 

en karlmönnum í knattspyrnu athygli.  

 Hér í framhaldinu verður rannsóknarspurningin sett fram. Í kjölfarið verður 

miðlunarleiðin skýrð og sagt frá því hvers vegna hún varð fyrir valinu. Að því loknu verður 

reynt að skilgreina hvað fjölmiðlar eru og einnig þátttöku og hlutverk kvenna í fjölmiðlum. 

Verkferillinn verður reifaður og gerð grein fyrir þeim viðtölum sem tekin voru við gerð 

verkefnisins.  

 Rannsóknarspurningin sem gengið er útfrá í verkefninu, bæði í greinargerð og 

greinunum sjálfum, er hvort meira sé gert úr afreki karlaliðsins en kvennaliðsins. Er munur á 

umfjöllun? Farið verður yfir það og einnig athugað hvað fólki sem tengst hefur 

kvennalandsliðinu í gegnum tíðina þykir um umfjöllunina sem liðið fær og hefur fengið.  

 

1.3 Miðlunarleiðin 
Af hverju kýs ég að miðla efninu í greinaformi? Mér þykja greinar og viðtöl í dagblöðum 

heillandi miðlunarleið. Ég hef alltaf haft áhuga á því að skrifa texta og segja fréttir og sögur í 

gegnum textann. Mér hefur líka fundist eins og fólk verði oft feimnara og segi minna þegar 

fjölmiðlamaður beinir myndavél að andlitinu á því. Að því sögðu er tilvalið að ræða við fólk og 

taka viðtalið upp með litlu upptökutæki. Þá verður andrúmsloftið afslappaðra, að mínu mati, 

og fólk svarar öllu skýrt og skilmerkilega.  

 Ítarleg viðtöl í dagblöðum hafa alla tíð heillað mig. Blöðin hafa það fram yfir vefinn að 

þar er þægilegra að lesa lengri texta. Sjálfur hef ég tekið nokkur viðtöl, mislöng, og áhuginn á 

skrifum hefur alltaf verið til staðar. Mín reynsla er sú að þetta sé góð miðlunarleið og viðtölin 

verði oft betri og ítarlegri en ef um sjónvarpsviðtal væri að ræða. Fólk virðist oft verða of 

meðvitað um allar græjurnar sem fylgja sjónvarpsupptökum og heldur þar af leiðandi aftur af 

sér; verður feimið. Þegar viðtöl fyrir dagblöð eru tekin upp þarf ákaflega lítinn tækjabúnað og 

samtalið verður allt þægilegra og afslappaðra. Það er því ósk mín að viðtölin og umfjöllunin 

öll sé eins nákvæm og kostur er. Umfjöllunin er hugsuð til birtingar í Morgunblaðinu en löng 

hefð er fyrir ítarlegum greinum og viðtölum í blaðinu.  
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2. Dagblöðin 

 

Dagblöðin tvö sem skoðuð voru við gerð þess verkefnis, Fréttablaðið og Morgunblaðið, 

eru víðlesin. 49% allra landsmanna lesa Fréttablaðið og 28,5% lesa Morgunblaðið 

(„Prentmiðlakönnun Gallup”, 2016). Þetta eru einu blöðin á landsvísu sem koma út á hverjum 

morgni, eða sex daga vikunnar. Bæði hafa blöðin sérstaka íþróttadeild og á báðum stöðum 

er mikið lagt upp úr því að vera með sem vandaðastar íþróttafréttir. Eins og kemur fram hér 

að ofan eru blöðin nokkuð mikið lesin en vert er að hafa í huga að dagblaðalestur hefur 

almennt dregist saman á undanförnum 15-20 árum, sér í lagi með tilkomu frétta á 

veraldarvefnum. 

 Ég skoðaði umfjöllun beggja blaða, annars vegar frá 25. október til 1. nóvember árið 

2008 og hins vegar frá 1. september til 9. september í fyrra. Fyrra tímabilið er í tengslum við 

umspilsleiki kvennalandsliðsins gegn Írum þegar kvennalandsliðið tryggði sér sæti á 

Evrópumótinu í Finnlandi. Leikirnir fóru fram 26. október og 31. október árið 2008. Síðara 

tímabilið er í tengslum við þá tvo leiki þar sem karlalandsliðið tryggði sér sæti á 

Evrópumótinu í Frakklandi. Annars vegar leikinn gegn Hollandi 3. september og hins vegar 

gegn Kasakstan 6. september. Umfang frétta, magn frétta, hvað var sagt í umfjöllun um 

landsliðin var skoðað. Fjallað var um bæði liðin af miklum ágætum en nánar verður vikið að 

því síðar í greinargerðinni. 

 

2.1 Verkferill 
Haustið 2015 var ákveðið að ráðast í gerð lokaverkefnis þar sem borin yrði saman 

umfjöllun í tengslum við hin glæsilegu íþróttaafrek; að komast í lokakeppni stórmóts í 

knattspyrnu. Ákveðið var að verkefnið yrði greinar í dagblaði, enda vinnur höfundur í 

hlutastarfi á prentmiðli. Löngu var vitað að lokaverkefnið yrði tengt íþróttum á einhvern hátt, 

enda hefur höfundur gríðarlega mikinn áhuga á íþróttum og þá sérstaklega boltaíþróttum. Í 

kjölfarið á því að karlalandsliðið tryggði sér sæti á Evrópumótinu sem fram fer í Frakklandi í 

sumar var ákveðið að skoða málin nánar. Sjö árum áður hafði kvennalandsliðið staðið í sömu 

sporum, nema þá var ferðinni heitið til Finnlands, ekki Frakklands. Á haustdögum 2015 var 

höfuðið lagt í bleyti. Þótti afrek kvennalandsliðsins minna, eða var á einhvern hátt minna gert 

úr því? Þó erfitt sé að leggja mat á stemningu, sérstaklega á milli mismunandi ára, þá virtist 

eins og landsmenn væru almennt spenntari fyrir árangri karlalandsliðsins. Ferðaskrifstofur 

auglýstu hagstæðar pakkaferðir til Frakklands, fólk frestaði brúðkaupum og fleira í þeim dúr. 

Allt var þetta gert til að sem flestir gætu fylgt strákunum okkar til fyrirheitna landsins; 

Frakklands. Á fyrstu dögum ársins 2016 var farið að skipuleggja um hvað hver grein ætti að 
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fjalla, hverja ætti að taka viðtal við og af hverju. Frá upphafi var ljóst að það þyrfti að heyra í 

landsliðskonum í knattspyrnu, bæði þeim sem hefðu lagt skóna á hilluna og einnig þeim sem 

eru enn í boltanum. Einnig var strax ljóst að tala þyrfti við blaðamenn á Fréttablaðinu/Vísi og 

Morgunblaðinu. Höfundur verkefnisins fékk síðan ábendingu þess efnis að áhugavert gæti 

verið að ræða við Viðar Halldórsson, lektor í félagsfræði, sem reyndist gríðarlega 

happadrjúgt. 

 

2.3 Viðmælendur 
Tekin voru viðtöl við átta einstaklinga sem tengjast kvennalandsliðinu, eða íþróttum 

almennt, með einum eða öðrum hætti.  

 Rætt var við Ásthildi Helgadóttur, fyrrverandi landsliðsfyrirliða. Ásthildur er fædd árið 

1976 en hún lék samtals 69 landsleiki og skoraði í þeim 23 mörk. Hún hóf að leika með 

meistaraflokki Breiðabliks árið 1991 og var ferillinn ákaflega farsæll allt þar til hún lagði skóna 

á hilluna síðla árs 2007. Hún var ein af fyrstu kvenfyrirmyndunum í knattspyrnu, höfundur 

man að litið var til hennar af aðdáun í kringum aldamótin, og því var nauðsynlegt að ræða við 

hana. 

 Jörundur Áki Sveinsson var landsliðsþjálfari á árunum 2002-2003 og svo aftur 2005-

2006. Undir hans stjórn gekk landsliðinu gríðarlega vel, fór í vel heppnaða auglýsingaherferð 

og var nálægt því að komast á stórmót. Áhugavert var að heyra hans hlið á hvernig umfjöllun 

um landsliðið hefur breyst og liðinu var sýndur sífellt meiri áhugi samhliða því að árangurinn 

varð betri. 

 Fyrrverandi landsliðskonan Kristín Anna Arnþórsdóttir lék sinn fyrsta landsleik 30. júlí 

1983 þegar Ísland tapaði 1:0 fyrir Noregi á Kópavogsvelli. Samtals lék Kristín 12 landsleiki og 

skoraði í þeim tvö mörk en síðasti leikur hennar var 2:1 tap gegn Englandi í umspili um sæti 

á Evrópumótinu árið 1995. Tímarnir eru auðvitað gríðarlega breyttir en áhugavert var að 

heyra hvernig staðan var þegar Kristín var í boltanum, allt harkið og hvernig litið var á konur í 

knattspyrnu sem annars flokks. 

 Margréti Láru Viðarsdóttur, landsliðsfyrirliða, þarf vart að kynna. Margrét Lára hefur 

leikið 106 landsleiki og skorað í þeim 76 mörk. Fyrsta landsleikinn lék hún árið 2003, mánuði 

áður en hún varð 17 ára, og skoraði í leiknum sem var gegn Ungverjum. Margrét Lára hefur 

verið stórstjarna, atvinnumaður í knattspyrnu, íþróttamaður ársins og er líklega helsta 

innlenda fyrirmynd ungra stelpna í fótbolta. Að hennar mati hafi hlutirnir þróast í rétta átt 

síðan hún hóf að leika með landsliðinu. 

 Rætt var núverandi landsliðsþjálfara, Frey Alexandersson. Hann ræddi hvernig 

honum þykir fjölmiðlar standa sig og hvað megi betur fara. 
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 Fjölmiðlamennirnir Víðir Sigurðsson og Kolbeinn Tumi Daðason voru teknir tali. Rætt 

var hvernig fjölmiðlaumfjöllun um kvennaliðið hefur verið, hvernig hún snýr að þeim og hvað 

þurfi að gera, ef eitthvað, til að bæta umfjöllun. Endurspegla fjölmiðlar samfélagið að þeirra 

mati? 

 Að endingu var rætt við lektor í félagsvísindum, Viðar Halldórsson. Viðar er með 

doktorspróf í félagsfræði með sérstaka áherslu á félagsfræði árangurs. Hann hefur sinnt 

verkefnum sem ráðgjafi fyrir íþróttafélög, fyrirtæki og stofnanir frá árinu 2001 og var á sínum 

tíma sviðsstjóri íþróttafræðisviðs í Háskólanum í Reykjavík. Hann hefur gefið út bækur og 

greinar sem fjalla um íþróttaþátttöku ungs fólks og félagslegan þátt íþrótta. 
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3. Fjölmiðlar 
 
Hvað er fjölmiðill og hvert er hlutverk fjölmiðla? Orðabókarskilgreiningin á fjölmiðli er sú að 

hann sé „tæki til að dreifa upplýsingum til mikils mannfjölda á stóru svæði” („Fjölmiðill, snara”, 

2016). Ísland er lýðræðisþjóðfélag og fjölmiðlar starfa í því umhverfi. Hlutverk fjölmiðla í 

nútíma lýðræðisríki er margskonar. Þeir upplýsa, fræða, móta skoðanir, skemmta og koma 

frá sér auglýsingum og tilkynningum. Fjölmiðlar eiga að veita stjórnvöldum og öðrum 

valdastofnunum samfélagsins aðhald. Þeir eru mikilvæg uppspretta upplýsinga fyrir 

almenning í nútímanum. Það á síðan að stuðla að lýðræðislegri umræðu og gagnsæjum 

stjórnarháttum. Fjölmiðlar eru því spegill samfélagsins en á sama tíma eru þeir mótunarafl 

með því að veita sumum málum athygli en ekki öðrum og halda þar með fram skoðunum um 

tiltekin mál („Greinagerð nefndar menntamálaráðherra um eignarhald í fjölmiðlum á Íslandi,” 

2004). Í fjölmiðlalögum, sem samþykkt voru á Alþingi 21. apríl árið 2011, segir að 

fjölmiðlaveita skuli í starfi sínu heiðra lýðræðislegar grundvallarreglur og standa vörð um 

tjáningarfrelsi. Fjölmiðlar eigi að uppfylla kröfur um hlutlægni og nákvæmni og gæta þess að 

mismunandi sjónarmið komi fram („Lög um fjölmiðla,” 2011).  

Hvert á hlutverk fjölmiðla að vera? Eiga fjölmiðlar að leitast við að segja frá einhverjum 

ákveðnum atburðum vegna jafnréttissjónarmiða? Hvað eru íþróttafréttir? Grípum aðeins 

niður í viðtal við Víði Sigurðsson, umsjónarmann íþróttadeildar Morgunblaðsins og mbl.is. 

„Það er rosalega ósanngjarnt gagnvart þeim (kvennalandsliðinu) að bera þær endalaust 

saman við þá (karlalandsliðið). Það vantar stundum í þetta að þær þurfa að vera þarna á 

sínum forsendum og fá að vaxa og dafna á sínum forsendum en vera ekki að þessum 

samanburði. Það er ekki hægt að segja, það er búið að skrifa þetta um þá, það verður að 

skrifa þetta um þær, það einhvernvegin virkar ekki” (Víðir Sigurðsson, 2016). Fjölmiðlar 

endurspegla þjóðfélagið, eins og mun væntanlega koma í ljós í sumar þegar strákarnir mæta 

til leiks í Frakklandi í sumar. Umfjöllun verður þá í samræmi við þann áhuga sem landsmenn 

sýna strákunum og væntanlega vita flestir landsmenn af því að landsliðið sé á leið á stórmót í 

sumar, ólíkt því sem var fyrir sjö árum. „Ég held að það viti hver einasti Íslendingur af því,” 

sagði Freyr Alexandersson, landsliðsþjálfari kvennalandsliðsins, vegna þessa verkefnis 

(Freyr Alexandersson, 2016).  

 Það er snúið að reyna að bera saman kvenna- og karlalandsliðið í knattspyrnu að 

mati Víðis Sigurðssonar, umsjónarmanns íþróttadeildar Morgunblaðsins og mbl.is. „Það er 

miklu meiri áhugi í þjóðfélaginu á karlafótboltanum heldur en kvennafótboltanum. Það er bara 

þannig á heimsvísu og það er mjög ósanngjarnt að bera þetta saman út frá þessu. 

Kvennafótboltinn er ungur sem slíkur og er stöðugt í sókn á heimsvísu. Það er smám saman 

verið að gera þeim á ýmsan hátt jafn hátt undir höfði og körlum og það er eitthvað sem er 
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eðlilegt að þróist. Þetta er bara þróun sem tekur langan tíma. Það vantar stundum í þetta að 

þær (kvennalandsliðið) þurfa að vera þarna á sínum forsendum og fá að vaxa og dafna,” 

sagði Víðir í viðtali vegna verkefnisins (Víðir Sigurðsson, 2016). 

 Kolbeinn Tumi Daðason, fréttastjóri Vísis, telur að góður árangur kvennalandsliðsins 

síðustu ár hafi ýtt undir áhuga og orðið til þess að umfjöllun um liðið sé meiri en áður. 

„Umfjöllun hefur klárlega aukist og sömuleiðis áhuginn. Ég er þeirrar skoðunar að þar sé 

frábærum árangri fyrst og fremst að þakka eins og í tilfelli karlalandsliðsins þar sem lítil 

stemning var lengi vel á landsleikjum og langt í frá uppselt,” sagði Kolbeinn Tumi í viðtali 

vegna verkefnisins (Kolbeinn Tumi Daðason, 2016).  

 

3.1 Konur í fjölmiðlum 
Meira er fjallað um karla en konur í fjölmiðlum en þetta er niðurstaða rannsóknar, Global 

Media Monitoring Project, sem kynnt var síðastliðið haust (GMMP, 2015). Þar kemur fram að 

konur séu fjórðungur þeirra sem fjallað er um eða talað við í fréttum á heimsvísu en karlar 

þrisvar sinnum fleiri. Einnig kemur fram að hér á landi er hlutfall kvenna í fréttum einungis 

20% á meðan það er 23-31% á öðrum Norðurlöndum samkvæmt áðurnefndri rannsókn.  

 Í íslenska hluta GMMP rannsóknarinnar frá árinu 2010 var hlutur kvenna á 

íþróttasíðum Fréttablaðsins og Morgunblaðsins skoðaður aukalega. Kemur þar fram að af 29 

íþróttafréttum Morgunblaðsins hafi verið fjallað um konur í fimm þeirra. Í Fréttablaðinu fjallaði 

einn fimmti hluti frétta um konur (Eygló Árnadóttir, Valgerður Jóhannsdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir, 2010). Það verður þó að hafa í huga að margir þjálfarar kvennaliða eru karlkyns 

en eftir kappleiki er rætt við þjálfara liðanna; sem eru karlar. Það vantar því einnig fleiri konur 

í þjálfun. 

 Niðurstöður rannsóknar frá árinu 2006 benda einnig til þess að konur eigi undir högg 

að sækja í íþróttafréttum. Einungis 13% íþróttafrétta fjölluðu um konur á meðan karlar voru í 

aðalhlutverki í 78% tilvika. 9% frétta voru skilgreindar sem almennar eða af báðum kynjum. 

Rannsóknin var annars vegar gerð á Ólympíuári, 2004, og hins vegar á hefðbundnu ári, 

2005. Á venjulegu ári ráða boltaíþróttir ríkjum í umfjöllun en aukið jafnræði ríkir þegar 

vinsælar greinar Ólympíuleika eru í boði, eins og frjálsar íþróttir. Rannsóknin fór fram í fimm 

löndum, Íslandi, Austurríki, Ítalíu, Litháen og Noregi. Ísland stóð örlítið betur að vígi en 

meðaltal rannsóknarinnar segir til um. Um 18% íþróttafrétta á Íslandi fjölluðu um konur en 

69% um karla (Kjartan Ólafsson (ritstjóri), 2006). 

 Þrátt fyrir að jafnrétti hafi aldrei verið meira en nú, árið 2016, er samt ekki nema ein 

kona í fullu starfi sem íþróttafréttamaður og þar af leiðandi meðlimur í samtökum 
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íþróttafréttamanna (Félagaskrá Samtaka íþróttafréttamanna, 2016). Ljóst er að konur gætu 

verið mun fleiri á þessum starfsvettvangi. 

 Hlíf Þorgeirsdóttir rannsakaði íþróttaumfjöllun hér á landi í MA-ritgerð sinni árið 2010. 

Samkvæmt þeirri rannsókn fjalla íþróttafréttamenn mest um þær íþróttir sem þeir hafa áhuga 

á. Á þessum tíma var engin kona starfandi sem íþróttafréttamaður og allir höfðu karlarnir sem 

störfuðu við sportið stundað knattspyrnu á einhverjum tímapunkti. Umfjöllun snerist að miklu 

leyti um fótbolta og telur Hlíf að ástæðan fyrir því sé sú að það sé uppáhaldsíþrótt 

fréttamannanna (Hlíf Þorgeirsdóttir, 2010).  

 Kolbeinn Tumi Daðason gerði rannsókn fyrir fimm árum á íslenskum vefmiðlum. Þar 

skoðaði hann meðal annars mun á íþróttaumfjöllun út frá kyni umfjöllunarefnis. Niðurstöður 

rannsóknar hans sýna að einungis 11% íþróttafrétta fjalla um konur og í þau skipti sem fjallað 

er um konur eru það langoftast íslenskar konur. Einnig sýnir Kolbeinn Tumi fram á það að 

boltaíþróttir eru langalgengasta umfjöllunarefni vefmiðla (Kolbeinn Tumi Daðason, 2013).  

 Ásthildur Helgadóttir, fyrrverandi landsliðsfyrirliði hóf að leika með meistaraflokki 

Breiðabliks árið 1991 og man því tímana tvenna úr knattspyrnuheiminum. „Ég byrjaði í 

meistaraflokki árið 1991 og þá var umfjöllun mjög lítil. Hún batnar svo og nær hámarki síðar 

en við unnum rosalega í því sjálfar að fá fólk á völlinn,” sagði Ásthildur í viðtali vegna 

verkefnisins (Ásthildur Helgadóttir, 2016).  Hún segir að fjölmiðlar verði að rannsaka hlutina 

betur og setja þá í samhengi. „Ég var að spila í einu besti liði Evrópu (í Svíþjóð) og það var 

varla minnst einu orði á það þegar maður skoraði mark,” bætti hún við en Ásthildur lék með 

stórliði Malmö í Svíþjóð áður en hún lagði skóna á hilluna árið 2007. Hún segir að það sé 

eðlilegt að það taki tíma að auka umfjöllunina og staðan sé betri í dag en þegar hún var á 

hátindi ferilsins. 

 Undir þetta tekur Jörundur Áki Sveinsson, fyrrverandi landsliðsþjálfari. „Umfjöllunin 

var nánast engin, nema það sem fjölmiðlar gerðu af skyldurækni, það var mín upplifun. Við 

náðum að breyta þessu með þessum auglýsingaherferðum og með því að ná betri árangri,” 

sagði Jörundur Áki (Jörundur Áki, 2016) en umræddar auglýsingaherferðir vöktu mikla athygli 

árið 2002. Þá birtust heilsíðuauglýsingar af landsliðskonum í dagblöðum, á strætóskýlum og 

á fleiri áberandi stöðum vegna næstu landsliðsverkefna. „Fyrsta auglýsingin var svolítið 

ögrandi, þær voru bara á bikini, eða sundfötum, og það yrði örugglega allt vitlaust í dag ef 

þetta yrði gert,” bætti Jörundur við. Hann sagðist hafa fundið að það væri stöðugt meiri 

vakning að stelpurnar væru mjög góðar í fótbolta. „Ég hafði alltaf sagt að það væri styttra í að 

stelpurnar kæmust á stórmót en strákarnir og það gekk eftir. Umfjöllun hefur breyst 

gríðarlega en er þó ekki eins mikil og hjá strákunum, langt því frá. Það er ekki hægt að bera 

þetta saman. Það er eins og að bera saman epli og appelsínur. Það er bara eðlilegt mál, ég 

er á þeirri skoðun og þetta verður held ég alltaf svona.” 
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 Landsliðsfyrirliðinn Margrét Lára Viðarsdóttir er líklega frægasta íslenska 

knattspyrnukonan fyrr og síðar. Hún segir að það sé munur á því hvernig fjallað eru um 

landsliðin en það hafi þó breyst síðan hún hóf landsliðsferilinn fyrir 13 árum.  

„Það er klárlega mikill munur á umfjöllun í kringum kvennalandsleiki og karlalandsleiki. 

Strákarnir fá mun meiri umfjöllun en við stelpurnar og það hefur verið þannig frá því ég 

byrjaði að leika með landsliðinu. Það er þó staðreynd að það er meira fjalla um 

kvennalandsliðið nú á dögum en þegar ég var að byrja, sem er jákvætt,” sagði Margrét Lára í 

viðtali vegna verkefnisins (Margrét Lára Viðarsdóttir, 2016). Margrét Lára segir ennfremur að 

það eigi ekki að bera karla- og kvennalandsliðið saman, við séum öll í sama liðinu. „Mér 

finnst öll sú athygli og umræða sem karlalandsliðið fær frábær og þeir eiga allt gott skilið. 

Strákarnir eru búnir að standa sig ótrúlega vel en það höfum við stelpurnar gert líka. Við 

vitum það sjálfar og vitum að fólk virðir okkur alveg jafn mikið og strákana. Fyrir mér er þetta 

ekki keppni. Við erum öll í sama liðinu, sem er Ísland, og eigum að standa saman.” 

 Þrátt fyrir að okkur þyki ekkert sjálfsagðara en að sjá konur í íþróttum núna var staðan 

önnur fyrir nokkrum áratugum. Á þetta bendir félagsfræðingurinn Viðar Halldórsson en hann 

hefur unnið með íþróttamönnum í gegnum tíðina og rannsakað félagslegan hluta íþrótta: 

 „Það voru mýtur um að konur mætu ekki og gætu ekki stundað íþróttir vegna þess að 

líkami þeirra gæfi ekki kost á því. Mýturnar hafa afsannast hver af annarri. Ég myndi segja að 

upp úr 1970-1980, í tengslum við kvennahreyfinguna, fari konur líka að stunda íþróttir,” sagði 

Viðar í viðtali vegna þessa verkefnis (Viðar Halldórsson, 2016).  Íþróttir kvenna séu ungar og 

í sögulegu samhengi sé alveg glænýtt að konur stundi keppnisíþróttir. „Þetta er bara nýtt. Hér 

á landi hafa fleiri strákar verið í íþróttum heldur en stelpur. Árið 1992 stunduðu 30% stúlkna 

íþróttir í íþróttafélagi en þessi prósentutala er 55% árið 2014. Á meðan stunda 60% stráka 

íþróttir árið 2014. Þátttakan er orðin almennari og það er ekkert tabú lengur að stelpur stundi 

íþróttir,” bætti Viðar við. Það þurfi fyrirmyndir og þær hafi komið þegar kvennalandsliðið 

komst á Evrópumótið í Finnlandi, þá urðu til stjörnur. „Margrét Lára (landsliðsfyrirliði) var 

fremst í flokki sem gerði það að verkum að ég held að það hafi haft áhrif. Við í félagsfræðinni 

tölum oft um norm, hvað er eðlilegt. Um leið og þú ert farinn að sjá kvenkyns íþróttamenn í 

einhverjum svona hlutverkum þá breytast normin, þetta má alveg. Ef þú hefur það fyrir 

augunum á hverjum degi, á auglýsingaskiltum og í fjölmiðlum þá fara normin að breytast, þá 

fer þetta að verða eðlilegt. Ég tala nú ekki um þegar þær ná árangri.” 
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4. Konurnar brutu ísinn 
 

Kvennalandsliðið mætti Írlandi haustið 2008 í tveimur leikjum þar sem sigurvegarans beið 

sæti í lokakeppni Evrópumótsins næsta sumar. Fyrri leikurinn fór fram ytra, sunnudaginn 26. 

október. Fjallað var um leikinn í helgarblöðunum þar sem meðal annars kom fram að leikirnir 

tveir væru líklega þeir mikilvægustu hjá kvennalandsliðinu frá upphafi. Leiknum lyktaði með 

jafntefli, 1:1, og íslenska kvennalandsliðið því í mjög góðri stöðu fyrir síðari leikinn sem 

leikinn yrði á þjóðarleikvanginum í Laugardal fjórum dögum síðar. Eftir leikinn ytra var talað 

um að íslenska kvennalandsliðið ætti góða möguleika á að komast á Evrópumótið („Vinnum 

þær bara heima”, 2008). Fréttaflutningur á leikdegi snerist að miklu leyti um hvort 

fyrirhugaður leikur um kvöldið gæti farið fram. Ástæðan var sú að töluvert hafði snjóað í 

Reykjavík og Laugardalsvöllur þakinn snjó og klaka. Völlurinn er ekki upphitaður og því 

ákaflega hæpið, eða nánast ómögulegt, að leika knattspyrnu á honum í frosti, snjó og klaka 

(„Ætla sér sigur gegn Írum”, 2008). Sjálfboðaliðar unnu hörðum höndum að því að gera 

völlinn leikfæran, sem og tókst. Fyrirfram var talað um leik sem gæti markað þáttaskil í 

íslenskri knattspyrnusögu. Það varð raunin, Ísland sigraði Írland, 3:0, í síðari leik liðanna á 

ísilögðum Laugardalsvelli („Æðislegur draumur rættist”, 2008). Eflaust hefði átt að fresta 

leiknum vegna þess að aðstæður voru ekki eins og best verður á kosið en það þýðir lítið að 

velta vöngum yfir því núna.  

 Sigrinum, og sæti á stórmóti, var fagnað á forsíðum beggja blaða. Annað þeirra 

skrifaði „Stelpurnar okkar skrifuðu nýjan kafla í íþróttasöguna” („Stelpurnar okkar skrifuðu 

nýjan kafla í íþróttasöguna”, 2008).  Landslið Íslands í handknattleik karla hefur oft á tíðum 

verið kallað Strákarnir okkar, að minnsta kosti þegar vel gengur, og því ljóst að viðurnefnið 

var mikill heiður. Áhorfendur á þjóðarleikvanginum urðu vitni að ógleymanlegri stund þegar 

stúlkurnar brutu blað í íþróttasögunni. „Ég var í stúkunni þegar við mættum Írlandi. Ég man 

að það var kalt en samt var geggjuð stemning í loftinu,” sagði Freyr Alexandersson, 

núverandi landsliðsþjálfari kvenna í viðtali vegna verkefnisins (Freyr Alexandersson, 2016). 

Sögulega séð er áhugavert að A-landslið kvenna hafi tryggt sér sæti í lokakeppni stórmóts 

eftir jafn fáa landsleiki og raunin er. Þegar Ísland sigraði Írland, 3:0, í síðari leik liðanna í 

október 2008 og tryggði sér sæti á Evrópumótinu sem fór fram í Finnlandi ári síðar, var það 

125. landsleikur kvennalandsliðsins frá upphafi (A-landslið kvenna, 2016). Til samanburðar 

tryggði karlalandsliðið sér sæti á Evrópumótinu í Frakklandi, sem fram fer í sumar, með því 

að gera markalaust jafntefli við Kasakstan í september á síðasta ári. Umræddur leikur var 

429. landsleikur A-landsliðs karla (A-landslið karla, 2016 ) og því skal engan undra að talað 

sé um kvennaliðið sem barn eða ungling í samanburði við aldrað karlaliðið. Karlaliðið lék sinn 

125. landsleik áður en konurnar léku sinn fyrsta leik. 26. ágúst 1981 tapaði Ísland 3:0 gegn 
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Danmörku á Parken (A-landslið karla, 2016) en tæpum mánuði síðar brutu stelpurnar ísinn, 

eins og áður hefur komið fram. Ljóst er að árangur stelpnanna í aðdraganda mótsins í 

Finnlandi var eftirtektarverður og landsmenn fylltust stolti. Fréttablaðið og Morgunblaðið 

fjölluðu um hetjulegan árangur stelpnanna okkar en orðræðan var önnur þegar strákarnir 

náðu loks að tryggja sér sæti á lokamóti. Aðdragandi stelpnanna var styttri og vegna þess, 

og ef til vill líka þess að knattspyrna karla er vinsælasta íþrótt í heimi, virðist stemningin í 

samfélaginu meiri núna en þegar stelpurnar voru á leið til Finnlands.  

 

4.1 Karlarnir fylgdu í kjölfarið 
Karlalandsliðið fetaði í fótspor kvennaliðsins þegar það tryggði sér sæti á Evrópumótinu í 

Frakklandi árið 2016. Sætið var öruggt eftir markalaust jafntefli gegn Kasakstan sunnudaginn 

6. september 2015 („Takk Lars”, 2015). Eftir leik brutust út mikil fagnaðarlæti enda löng bið 

loks á enda. Ólíkt konunum fóru karlarnir ekki í umspil um laust sæti á stórmóti. Eftir að hafa 

lagt Hollendinga að velli í Amsterdam 3. september var sú staða komin upp að jafntefli gegn 

Kasakstan á heimavelli dugði til að tryggja liðinu farseðil til Frakklands. Eftir 1:0 sigurinn gegn 

Hollandi vissu fjölmiðlar í hvað stefndi. Talað var um stærsta afrek Íslands á 

knattspyrnuvellinum frá upphafi, liðið væri hænuskrefi frá því að komast á Evrópumót og að 

þetta væri sögulegur sigur („Fullt hús á móti einni bestu knattspyrnuþjóð heims”, 2015). 

 Það má segja að karlalandsliðið hafi tekið við af handknattleikslandsliðinu sem 

„Strákarnir okkar,” en eins og áður kom fram voru stelpurnar kallaðar „Stelpurnar okkar” 

þegar þær komust á Evrópumótið fyrir sjö árum. Fagnaðarmyndir frá Laugardalsvelli prýddu 

forsíðu Fréttablaðsins og Morgunblaðsins daginn eftir leikinn gegn Kasakstan. Fréttablaðið 

fjallaði um að biðin væri loks á enda („Biðin er loksins á enda”, 2015) vegna þess að 

karlalandsliðið í knattspyrnu væri á leið á stórmót í fyrsta skipti í sögunni. Strax var farið að 

velta vöngum yfir því hversu margir Íslendingar myndu fylgja liðinu til Frakklands en slíkar 

vangaveltur voru ekki sjáanlegar þegar stúlkurnar komust á EM, sjö árum áður.  

  

4.2 Klakinn vakti athygli 
Bæði blöðin, Fréttablaðið og Morgunblaðið, gerðu afreki stelpnanna góð skil þegar þær 

tryggðu sér sæti á Evrópumótinu haustið 2008. Bæði blöðin fjölluðu einnig ítarlega um afrek 

strákanna. Stelpurnar mættu Írum, eins og áður sagði, í tveimur leikjum þar sem ljóst var að 

sigurvegarans biði sæti í lokakeppni Evrópumótsins. Fyrir fyrri leikinn var íþróttasíða 

Fréttablaðsins undirlögð af viðtali við Sigurð Ragnar Eyjólfsson, landsliðsþjálfara. Þar talaði 



  

 18 

hann um mikilvægi þess að nýta yfirburði gegn Írlandi, Ísland væri með sterkara lið: 

 

Mynd 1: Umfjöllun Fréttablaðsins um einvígi Íslands og Írlands. 26. október 2008. 

Nánast heil síða, af tveimur íþróttasíðum, fór í umfjöllun um fyrri leikinn daginn eftir leik. 

Rætt var við þrjár landsliðskonur og landsliðsþjálfarann. Kom þar fram að liðið þyrfti að halda 

vel á spöðunum og EM-draumurinn lifði góðu lífi („Draumurinn lifir enn góðu lífi”, 2008).  

 Morgunblaðið ræddi við landsliðsþjálfarann daginn fyrir leikinn ytra. Þar talaði hann 

um að leikurinn væri stærsti leikur í sögu Íra og að Ísland yrði að hafa varann á, þrátt fyrir að 

vera talið sigurstranglegri aðilinn („Óvíst með Margréti Láru”, 2008). Daginn eftir leik voru 

tvær af átta íþróttasíðum Morgunblaðsins með fréttir og stórar myndir úr leiknum. 

Landsliðsþjálfarinn sagði að það gæti brugðið til beggja vona í síðari leiknum og kvaðst vera 

hóflega bjartsýnn („Getur brugðið til beggja vona,” 2008). Tveimur dögum fyrir síðari leikinn 

fjölluðu bæði blöðin um að mikil óvissa væri varðandi hann vegna þess að Laugardalsvöllur 

væri óleikhæfur vegna klaka og spáin ekki góð: 
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Mynd 2: Umfjöllun Fréttablaðsins um einvígi Íslands og Írlands. 28. október 2008. 

 

Enn voru aðstæður á Laugardalsvelli umfjöllunarefni blaðanna á leikdegi, 30. október. Í 

Fréttablaðinu birtist mynd af landsliðsþjálfara moka völlinn til að gera hann leikfæran. Í 

Morgunblaðinu var talað um að stemningin í landsliðshópnum hefði aldrei verið betri, þær 

ætluðu sér sigur og ætluðu ekki að láta umræðu um slæm vallarskilyrði hafa áhrif á 

einbeitninguna: 

Mynd 3: Umfjöllun Morgunblaðsins um einvígi Íslands og Írlands. 30. október 2008. 

  

Myndir af glæstum sigri stelpnanna prýddi forsíðu beggja blaða daginn eftir leik. Á forsíðu 

Morgunblaðsins var sagt tæplega fimm þúsund áhorfendur hefðu orðið vitni að ógleymanlegri 

stund í íslenskri íþróttasögu: 
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Mynd 4: Umfjöllun Morgunblaðsins um einvígi Íslands og Írlands. 31. október 2008. 

  

Einnig var fjallað ítarlega um glæsilegt afrekið á íþróttasíðum beggja blaða. Leiðari 

Morgunblaðsins snerist einnig um afrek kvennalandsliðsins. Þar var farið fögrum orðum um 

kvennalandsliðið, sagt að þær væru frábærar fyrirmyndir og að um væri að ræða sögulegan 

áfanga í íslenskri íþróttasögu („Stelpur í stuði, 2008”). Tveimur dögum eftir síðari leikinn var 

Fréttablaðið með umfjöllun þar sem kom fram hversu glæstum árangri landsliðið hafði náð á 

heimavelli í undankeppninni („Markatalan var 21-0 á Laugardalsvellinum, 2008”). 

Morgunblaðið var með litla frétt í laugardagsblaði sínu en þar kom fram að Ísland yrði í þriðja, 

og neðsta, styrkleikaflokki þegar dregið yrði í riðla fyrir EM („Stelpurnar í þriðja 

styrkleikaflokki, 2008”). 

 

4.3 Meiri spenna 
Staða karlalandsliðsins var býsna góð en liðið lék útileik gegn Hollandi, 3. september í 

fyrra. Ljóst var að með sigri væri liðið komið langleiðina til Frakklands. Umfjöllun var eftir því 

fyrir leikinn en tveimur dögum fyrir leik var viðtal í Fréttablaðinu við landsliðsþjálfara og 

fyrirliða um komandi verkefni („Þeir þekkja allir hlutverk sín, 2015”). Daginn fyrir leik var stór 

grein, eða nánast öll íþróttasíða Fréttablaðsins undirlögð af grein sem fjallaði um hollensku 

áhrifin í íslenska boltanum („Hollensku áhrifin í landsliðinu, 2015”). Auk þess var stór mynd af 

æfingu landsliðins á forsíðu þann daginn: 
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Mynd 5: Umfjöllun Fréttablaðsins í kringum leikina gegn Hollandi og Kasakstan. 2. september 2015. 

  

Á leikdegi var birt viðtal við sóknarmanninn Kolbein Sigþórsson en hann var að fara að 

leika á gamla heimavellinum sínum um kvöldið. Þar talaði Kolbeinn meðal annars að 

landsliðið væri í frábærri stöðu („Kemur mark númer átján hjá Kolbeini á Amsterdam Arena? 

2015”). Ísland sigraði Holland, 1:0, og var því í frábærri stöðu til að tryggja sér farseðilinn til 

Frakklands. Forsíða Fréttablaðsins var líka risastór mynd af strákunum að fagna eina marki 

leiksins og þar stóð meðal annars að strákarnir væru hænuskrefi frá stórmóti. Sigurinn fékk 

einnig alla athygli íþróttasíðunnar en þar var meðal annars komið inn á það að Íslendingar 

gætu farið að panta sér farmiða til Frakklands („Fullt hús á móti einni bestu knattspyrnuþjóð 

heims, 2015”). Sunnudaginn 6. september, þremur dögum eftir leikinn í Hollandi, gerði Ísland 

markalaust jafntefli við Kasakstan og tryggði sér sæti í lokakeppni EM. Leikurinn var það eina 

sem fjallað var um á íþróttasíðunni og á forsíðunni var risastór mynd af nýjustu þjóðhetjunni, 

sjálfum landsliðsþjálfaranum: 
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Mynd 6: Umfjöllun Fréttablaðsins í kringum leikina gegn Hollandi og Kasakstan. 7. september 2015. 

  

Þremur dögum eftir að sætið á Evrópumótinu var tryggt beindi Fréttablaðið kastljósinu að 

því hversu mikið Svíar sakni Lars Lagerbäck, landsliðsþjálfara. Þar er talað um að hann hafi 

aldrei verið eins ánægður í starfi og elski Ísland („Sjá núna hverjum þeir köstuðu frá sér, 

2015”).  

 Svipað var uppi á teningnum hjá Morgunblaðinu. Upphitun fyrir leikinn gegn Hollandi 

hófst 1. september, líkt og hjá Fréttablaðinu, með viðtali við landsliðsþjálfara og 

landsliðsmenn vegna leiksins þremur dögum síðar („Gæti orðið líkur leikur, 2015”). Tveimur 

dögum fyrir leik var fjallað um að Kolbeinn væri á heimavelli í Amsterdam, líkt og Fréttablaðið 

gerði. Einnig var viðtal við skærustu stjörnu landsliðsins, Gylfa Þór Sigurðsson, þar sem hann 

sagði landsliðið vera í góðum málum svo framarlega sem Holland ynni ekki leikinn („Sparað 

fyrir þessa viku, 2015”). Á leikdegi voru þrjár fréttir í íþróttablaðinu vegna leiksins. Þar var því 

meðal annars velt upp hvort landsliðið yrði komið á EM eftir leikina gegn Hollandi og 

Kasakstan („Ísland komið á EM á sunnudagskvöld? 2015). Daginn eftir leik er fjallað um 

hversu glæsilegt afrek sigurinn í Amsterdam hafi verið. Spurt er að því hvort þetta sé stærsta 

afrek Íslands í knattspyrnu frá upphafi („Stærstur allra frá upphafi, 2015”) og því einnig velt 

upp hvort Ísland verði jafnvel komið á EM áður en flautað er til leiks gegn Kasakstan. Til þess 

að það gæti gerst hefðu önnur úrslit í riðlinum þurft að vera okkur hagstæð. Auk þess var 

mynd á forsíðu Morgunblaðsins þar sem bent var á hversu nálægt takmarkinu landsliðið 

væri: 
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Mynd 7: Umfjöllun Morgunblaðsins í kringum leikina gegn Hollandi og Kasakstan. 4. september 2015. 

  

Á milli leikja var fjallað um sögulegan árangur og einnig talað um að Kasakar geti verið 

sýnd veiði en ekki gefin. Viðtal var tekið við Emil Hallfreðsson, landsliðsmann, sem var frá 

keppni vegna meiðsla. Hann talaði um að þetta væri ótrúlegt staða og ekki hægt að klúðra 

málunum úr þessu („Þetta er ótrúleg staða, 2015”).  Sunnudagsblaðið tekur afrek stelpnanna 

fyrir en þar er talað um að þær hafi tvisvar komist í lokakeppni Evrópumóts áður en 

strákunum tókst það.  Daginn eftir leikinn gegn Kasakstan eru allir í skýjunum. Ísland er 

fámennasta þjóðin í sögunni til að vinna sér sæti á Evrópumótinu. Einnig eru vangaveltur um 

hversu margir Íslendingar ætli að fylgja liðinu á mótið á komandi sumri. Draumur strákanna 

rættist eins og sjá má á forsíðu Morgunblaðsins 7. september í fyrra: 
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Mynd 8: Umfjöllun Morgunblaðsins í kringum leikina gegn Hollandi og Kasakstan. 7. september 2015. 

  

Tveimur dögum eftir að sætið var tryggt voru ýmsar vangaveltur sem tengdust EM-sætinu; 

til að mynda að leikmenn fái hluta af verðlaunafé sem greitt er til liða sem komist í 

lokakeppni. Ritstjórnarpistillinn í Morgunblaðinu fjallar um frábæran árangur landsliðsins og 

það sé vel gert að feta í fótspor kvennalandsliðsins („Ótrúlegt afrek landsliðs Íslands, 2015”). 

 Eins og má sjá á upptalningu frétta hér að ofan er ljóst að umfjöllun um afrek beggja 

kynja var býsna góð. Þó að aðstæður liðanna hafi verið svipaðar, voru þær einnig ólíkar. 

Liðin léku tvo leiki með nokkurra daga millibili og komust á stórmót að loknum þessum 

tveimur leikjum. Kvennalandsliðið lék tvo leiki gegn sömu þjóðinni þar sem ljóst var að 

sigurvegarinn kæmist á EM en tapliðið sæti eftir með sárt ennið.  Karlarnir léku hins vegar tvo 

leiki, gegn sitthvorri þjóðinni, og áttu möguleika á umspili, hefði þeim ekki tekist að tryggja sér 

EM-sætið í þessari lotu landsleikja. Helst tek ég eftir mun á orðræðu í tengslum við afrekin. 

Afrek kvennaliðsins var talið merkilegt en ekki var gert jafnmikið úr því og hjá körlunum, 

sérstaklega í aðdragandanum. Viðtöl voru tekin við landsliðsþjálfara fyrir leikinn úti í Írlandi 

en ekki var talað um sögulegt afrek sem væri í uppsiglingu. Stemningsmunurinn var einnig 

áberandi á milli leikja, eða eftir fyrri leik og fram að síðari leik. Nánast öll athygli 

fjölmiðlamanna fyrir síðari leik kvennaliðsins beindist að því fyrir sér hvort leikfært yrði á 

Laugardalsvelli vegna klaka. Þegar sigur hafðist í klakaleiknum fræga var talað um að nýr 

kafli hefði verið ritaður í íþróttasögunni.  
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 Karlamegin var spennan fyrir leikinn gegn Kasakstan nánast áþreifanleg. Maður 

skynjaði það eins og fjölmiðlamennirnir og aðrir fótboltaáhugamenn gætu hreinlega ekki 

beðið eftir því að sjá strákana skokka inn á flóðlýstan Laugardalsvöllinn að kvöldi 

sunnudagsins 6. september. Eftir leikinn gegn Hollandi var talað um hvort það væri stærsta 

afrekið í íslenskri knattspyrnusögu, farið var að huga að ferðum til Frakklands og því velt upp 

hvort við kæmumst á EM áður en leikurinn gegn Kasökum hæfist. Fréttamagnið var því 

svipað en spennan meiri. Voru fjölmiðlar þar einfaldlega að endurspegla áhuga almennings á 

karlalandsliðinu? 

  Eins og kemur fram hér að ofan var ekki sjáanlegur munur á magni frétta, en eins og 

Viðar Halldórsson, lektor í félagsfræði, bendir á þá skiptir gríðarlegu máli hvað er sagt. „Það 

skiptir ekki eingöngu máli hversu mikil umfjöllun er, heldur líka hvað er sagt. Það eru þessar 

steriotýpur, hvernig er talað um konur og hvernig er talað um karla. Konur eru sagðar mjúkar, 

með fallegan limaburð en karlar eru harðir töffarar. Um þetta er fjallað í klassískum 

íþróttafélagsfræðum; þennan mun á orðræðu” (Viðar Halldórsson, 2016) Bæði stelpurnar og 

strákarnir fengu myndir af sér á forsíðum þar sem afrekum þeirra var hampað. Eins og 

nokkrir viðmælendur mínir við gerð þessa verkefnis töluðu um þá virðist frekar eins og 

stemningin í samfélaginu sé meiri núna en fyrir sjö árum. Þar sé ef til vill ekki hægt að kenna 

fjölmiðlum um. Fjölmiðlar endurspegli þjóðfélagið og þar af leiðandi verði umfjöllunin aðeins 

ýktari þegar strákarnir eiga í hlut. Víðir Sigurðsson, umsjónarmaður íþróttadeildar 

Morgunblaðsins og mbl.is, bendir á þetta í viðtali vegna verkefnisins. „Það er þessi almenni 

áhugi í þjóðfélaginu sem gerir það. Fólk virðist stundum misskilja fjölmiðlana og þeirra 

hlutverk. Við erum bara að endurspegla þjóðfélagið og flytja fréttir af því sem er vinsælast og 

efst á baugi” (Víðir Sigurðsson, 2016).  

 Síðan er spurning hvað fjölmiðlar geti gert í því að það sé uppselt á alla leiki 

strákanna og fjarskiptafyrirtækið NOVA ákveði að halda sigurhátíð á Ingólfstorgi þegar þeir 

tryggðu sér sætið á EM, þeir stjórna því væntanlega ekki hvað einkafyrirtæki og fólk gerir 

þegar það fagnar. Einnig töluðu nokkrir viðmælendur mínir um að ósanngjarnt væri gagnvart 

stelpunum að bera þær sífellt saman við strákana. Knattspyrna karla er einfaldlega 

langvinsælasta íþrótt í heimi, við því sé ekkert að gera. Knattspyrna kvenna hafi hins vegar 

þróast, vaxið og dafnað gríðarlega á síðustu árum og það verði hún að fá að gera áfram, á 

eigin forsendum. 
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5. Niðurstöður 
 
Eftir að hafa skoðað umfjöllun blaðanna frá báðum tímum rætt við landsliðskonur, þjálfara, 

blaðamenn og sérfræðinga er niðurstaðan sú að munurinn á umfjöllun sé ekki mikill eða 

marktækur. Í kringum umspilsleikina hjá konunum virtist athyglin mikið beinast að klakanum á 

Laugardalsvelli og hvar, eða hvort, leikurinn færi fram. Talað var um stórkostlegt afrek en það 

var eins og blaðamenn væru spenntari þegar strákarnir náðu að leika sama leik og 

stelpurnar, sjö árum síðar. Þá var talað um stærsta afrek knattspyrnusögunnar og það væri 

ótrúlegt að ná að sigra Hollendinga tvisvar. Við værum fámennasta þjóðin til að komast á EM 

og að það væri stórkostlegur árangur. Spennan og eftirvæntingin var meiri en spurningin er 

hvort hún kom frá almenningi, og blaðamenn hafi þá endurspeglað samfélagið, eða hvort 

blaðamennirnir sjálfir séu svona miklir knattspyrnuáhugamenn, eins og kom fram hér að 

ofan, og hafi því verið svona spenntir. Hins vegar geta blaðamenn lítið að því gert þegar 

fyrirtæki ákveða að halda sigurhátíð eða fagna á einhvern hátt. Þá er hlutverk þeirra 

einfaldlega að segja frá og fanga stemninguna.  

 Hvert á hlutverk fjölmiðla að vera? Eiga fjölmiðlar að leitast við að segja frá 

einhverjum ákveðnum atburðum vegna jafnréttissjónarmiða? Hvað eru íþróttafréttir? Víðir 

Sigurðsson, umsjónarmaður íþróttadeildar Morgunblaðsins og mbl.is, telur að 

kvennalandsliðið verði að fá að vaxa og dafna á sínum eigin forsendum. Ekki sé hægt að 

standa í einhverjum samanburði og mæla hvað sé búið að skrifa um strákana því sama 

magn verði að skrifa um stelpurnar. (Víðir Sigurðsson, 2016). Fjölmiðlar endurspegla 

þjóðfélagið, eins og mun væntanlega koma í ljós í sumar þegar strákarnir mæta til leiks í 

Frakklandi í sumar. Umfjöllun verður þá í samræmi við þann áhuga sem landsmenn sýna 

strákunum og væntanlega vita flestir landsmenn af því að landsliðið sé á leið á stórmót í 

sumar, ólíkt því sem var fyrir sjö árum.  

 Kolbeinn Tumi Daðason, fréttastjóri Vísis, telur að góður árangur kvennalandsliðsins 

síðustu ár hafi ýtt undir áhuga og orðið til þess að umfjöllun um liðið er meiri en áður. Sama 

sé hægt að segja um karlaliðið en þar hafi lengi vel verið lítil stemning á landsleikjum og 

langt því frá uppselt á leiki. Ennfremur bendir Kolbeinn Tumi á að gríðarlega erfitt sé að bera 

saman hin mörgu mismunandi afrek íslenskra íþróttamanna, hverjum þyki sin fugl fagur. 

Einhverjum þyki afrek strákanna hið merkilegasta og aðrir benda á önnur afrek. Hægt sé að 

benda á bronsið hjá Völu Flosadóttur frá því á Ólympíuleikunum í Sydney, bronsið hjá Bjarna 

Friðrikssyni í Los Angeles, afrek Eiðs Smára á knattspyrnuvellinum, tilþrif Óla Stef. í 

handboltanum og þar fram eftir götunum. Sjálfur á Kolbeinn Tumi erfitt með að meta það 

enda telur hann þetta að einhverju leyti eins og kjörið á íþróttamanni ársins, samanburður á 
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eplum og appelsínum að miklu leyti. Hver og einn verði að hafa sína skoðun á þessu og 

hann hefur ekki fundið fyrir því að leikmenn kvennalandsliðsins láti skoðanir fólks fara í 

taugarnar á sér. 

Kolbeinn Tumi segir það morgunljóst að fleiri konur þurfi í störfin sem tengjast 

knattspyrnunni. Jafnrétti í umföllun verði væntanlega ekki náð fyrr en konur manni stöður í 

íþróttafélögum til jafns við karla. Þetta sé því eins og jafnréttisbaráttan á öðrum sviðum en 

íþróttum, hefðin spili inn í. Konur hafi byrjað seinna að spila fótbolta, kvennalandsliðið var 

stofnað langt á eftir karlalandsliðinu og fyrsta heimsmeistaramót kvenna var fleiri tugum ára á 

eftir mótinu karlamegin. Framkvæmdastjórn FIFA (Alþjóðaknattspyrnusambandsins) er 

skipuð körlum, sömuleiðis eru karlar í meirihluta í stjórnum knattspyrnusambanda úti í heimi. 

Íþróttafréttamenn eru einni upp til hópa karlar. Vandamálið sé því miklu meira samfélagslegt 

og fólki einfaldi hlutina um of þegar það bendi á íþróttafréttamenn og segir að þeir séu ekki 

að standa sig í stykkinu (Kolbeinn Tumi Daðason, 2016). 
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6. Lokaorð 
 
Ljóst er kvennalandsliðið í knattspyrnu fékk mikla og góða umfjöllun þegar það tryggði sér 

þátttökurétt á Evrópumótinu sem fór fram fyrir sjö árum. Það er því ekki hægt að benda á 

fjölmiðla og tala um að þeir hafi ekki sýnt glæsilegu afreki stelpnanna áhuga. Því fer fjarri. 

Eins og Viðar Halldórsson, lektor í félagsvísindum, bendir hins vegar á er umfjöllun og 

umfjöllun ekki það sama. Fjölmiðlar notuðu stærri orð þegar strákarnir tryggðu sér farseðilinn 

til Frakklands. Einnig er vert að benda á það að áhugi landsmanna virðist hafa verið töluvert 

meiri þegar strákarnir áttu í hlut, enda, eins og allir viðmælendur mínir komu inn á, þá er 

karlaknattspyrna vinsælasta íþrótt í heimi. Fjölmiðlar endurspegli áhuga almennings og því 

sé eðlilegt að fleiri fréttir, eða ítarlegri, fylgdu í kjölfarið á markalausa jafnteflinu gegn 

Kasakstan 6. september í fyrra. Spurningin er hins vegar hvort áhuginn sé svona mikill vegna 

þess að umfjöllunin er meiri, hvort kom á undan hænan eða eggið? Ég tel að þarna sé ekki 

við einstaka íþróttafréttamenn að sakast heldur frekar þá staðreynd að hópurinn var of 

einsleitur. Blaða- og fréttamenn fjalla oftast um það sem þeir vita hvað mest um, enda 

auðveldast að skrifa fréttir þegar vitneskja er til staðar. Auk þess starfa blaðamenn undir 

sífelldri tímapressu og þá er auðveldara og fljótlegra að leita í efni sem vel er þekkt. Þetta er 

svipað og ef allir starfsmenn í einhverju fyrirtæki væru lögfræðingar með sömu áhugamál. 

Hópurinn yrði eflaust fremur einsleitur en það er nokkuð ljóst að þörf er á fleiri konum í störf 

íþróttafréttamanna. Knattspyrnuheimurinn er algjört karlaveldi og það verður líklega að byrja 

á því að brjóta það niður áður en krafan um jafna umfjöllun og áhuga á karla- og 

kvennaknattspyrnu verður að veruleika. Eins benda allir viðmælendur mínir á að staðan sé 

mun betri en hún var fyrir nokkrum árum síðan. Ætli þróunin sé ekki eðlileg? 

Kvennaknattspyrnan er miklu yngri en karlaknattspyrnan og hún verður að fá að þróast, 

þroskast og dafna á eigin forsendum. Við getum ekki stanslaust verið að bera hana saman 

við karlaboltann, það er ósanngjarnt gagnvart báðum aðilum. Það eru allir að róa í sömu átt 

og staðan verður sífellt betri. Þetta gengur, hægt en örugglega.  
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