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Útdráttur 
Fjölmiðlar hafa ákveðið vægi í nútímaþjóðfélagi. Þeir hafa áhrif 

á það sem rætt er um í samfélaginu með svokölluðum dagskráar-

áhrifum. Hægt er að velta því fyrir sér hvort komi á undan 

framboð og eftirspurn, áhorf eða áhugi á kvennaíþróttum. 

Samkvæmt rannsóknum ræðum við frekar um það sem fjallað er 

um í fjölmilum. Markmið rannsóknarinnar var að gefa betri 

innsýn á stöðu kvennaíþrótta í fjölmiðlum í dag. Sjónvarp er einn 

helsti fjölmiðillinn sem fólk fylgist með og lá því beinast við að 

rannsaka stöðu kvenna í íþróttum þar. Aðrar rannsóknir hafa sýnt 

að konur eiga aðeins brot af vægi sem karlar hafa í umfjöllun um 

íþróttir í fjölmiðlum. Ríkisútvarpið er fjölmiðill í almannaþágu 

og varð hann fyrir valinu í þessari rannsókn. Tekið var mið af 

fjölda frétta, tímalengdar fréttar og fyrstu frétt hvers fréttatíma 

yfir mánaðar tímabil. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

misvægi er á milli umfjöllunar kynja í íþróttafréttum. Misvægið 

er ekki eins mikið og hefur sést annars staðar en það er til staðar 

og er gildishlaðið. Karlar höfðu hæsta hlutfall í öllum flokkunum, 

það er að segja höfðu flestar fréttir, oftast í fyrstu frétt og höfðu 

hlutfallslega lengstan birtingartímann á tímabilinu.  

 

 

 

  



3 
 

Formáli 
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Inngangur 

Helsta ástæðan mín fyrir því að skoða þetta viðfangsefni er sú að ég hef upplifað 

sjálf sem íþróttakona þann mun, sem konur verða oft fyrir í íþróttum. Misrétti 

kynjanna í íþróttum á Íslandi í dag hefur verið mikið til umfjöllunar uppá síðkastið. 

Þar er meðal annars hægt að nefna bikaramálið mikla sem var til umræðu eftir að 

mynd var sett á Facebook síðu móður ungrar knattspyrnukonu, af stærðarmuni 

bikara þar sem drengir á sama móti fengu margfalt stærri og vegameiri bikar en 

stelpurnar. Þetta mál fór víða í fjölmiðlum og einna helst á netinu (Katrín Johnson, 

2015). Að sjálfsögðu taka stelpurnar sjálfar eftir þessum mun sem gerður er á 

kynjunum og höfðu stelpur í 5. flokki í FH þetta að segja í myndbandi um þennan 

mun sem er gerður strax í upphafi ferils þeirra sem íþróttakonur. Ingileif 

Friðriksdóttir tók nokkrar línur saman úr myndbandinu í grein sinni og hljóðar það 

svo:  

Af hverju fá strákar mikið stærri bikar en stelpur? Af hverju mæta 

miklu fleiri á strákaleiki en stelpuleiki? Af hverju eru strákaleikir 

sýndir í sjónvarpinu en ekki stelpuleikir? Af hverju eru strákar 

oftast krýndir íþróttamenn ársins en ekki stelpur? Af hverju fá 

strákar betri laun en stelpur í boltanum? Af hverju fá strákar meiri 

athygli en við?  

Við erum ekkert verri en strákar í boltanum. Það er oft búið að 

ákveða að strákarnir séu betri en við, eins og þetta sé bara íþrótt 

fyrir þá. Það er líka búið að ákveða að stelpur geti ekki verið jafn 

góðar og strákar þó þær geti það alveg. (Ingileif Friðriksdóttir, 

2015). 

Það eru ekki bara yngri íþróttastelpur sem hafa áhyggjur af þessarri stöðu, Hallbera 

Guðný Gísladóttir knattspyrnukona talaði um þetta mál á Facebook síðu sinni 

(Hallbera Guðný Gísladóttir, 2016a) og höfðu fjöldi fjölmiðla orð á ræðu hennar og 

umræða fór af stað í kjölfarið („Akraborgin- Hallbera ‘Ekki að heimta Porche með 

skrifum mínum’“, 2016, „Hallbera Guðný Gísladóttir“, 2016b, „Landsliðskona 

segir umfjöllun“, 2016; Hörður Snævar Jónsson, 2016). Hún nefnir að einu fyrir-

myndirnar sem hún hafði þegar hún var að alast upp voru knattspyrnumenn en engar 

knattspyrnukonur, hún hafi ekki vitað að þær væru til. Hún talar einnig um að það 

gæti tekið nokkur ár að komast á betri stað en einhvers staðar þurfi þetta að byrja. 

Hún hafi séð allt aðra ímynd á þessu þegar hún var að spila í Svíþjóð, þar mætti fólk 

á kvennaleikina og umfjöllunin um þá hafi jafnvel verið meiri en um karlaleikina 

(Hallbera Guðný Gísladóttir, 2016a).  

Aðal fjölmiðill íslendinga er á vegum ríkisins, hann kallast Ríkisútvarpið 

(Rúv) og er þjóðarmiðill sem tekur á málum líðandi stundar í íslenslu þjóðfélagi 
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(Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013). Ríkisútvarpinu er 

skylt samkvæmt lögum Alþingis að setja upp efni með fjölbreytni, metnaði, 

heiðarleika og virðingu. Hlutverk þeirra er að framleiða og miðla fjölbreittu og 

vönduðu efni í almannaþágu. Markmiðin eiga að mæta samfélagslegum, lýðræðis-

legum og menningarlegum þörfum í þjóðfélaginu þá stundina með því að miðla í 

texta, hljóði og mynd. Einnig segja lög Alþingis um Ríkisútvarpið að það eigi að 

hafa hlutföll karla og kvenna eins jöfn og hægt er (Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðil 

í almannaþágu nr. 23/2013). 

Þar sem íþróttir eru og hafa verið stór þáttur í menningu okkar vekur það 

upp spurningar af hverju konur í starfi íþróttafréttamanna sé aðeins ein en 25 karlar 

séu í sömu stöðu (Samtök íþróttafréttamanna, 2015). Jafnréttislöggjöf var sett árið 

1976 sem átti að tryggja jafnrétti kynjanna á atvinnumarkaði. Leggja átti áherslu á 

að konur kæmu á vinnumarkaðinn samhliða umsjár heimilis. Þetta var til þess að 

konur festust í ákveðnum störfum, þar sem erfiðara var að auka starfsmöguleika. 

Konur hafa náð yfirhöndinni í háskólanámi en erfiðara virðist fyrir þær að komast 

í ákveðnar stöður á vinnumarkaðnum og í mörgum tilfellum nýtist námið því ekki 

sem skyldi (Teigen og Reisel, 2014). Samkvæmt skýrslu Velferðaráðuneytisins 

voru konur í fullu starfi árið 2014 66% en karlar 87% og launamunur kynjanna var 

7,8% (Þingskjal 701, 2015-2016). 

Námsval virðist vera kynbundið þrátt fyrir að háskólar landsins hafi unnið 

að því að jafna kynjahlutfall innan deilda. Reynt hefur verið að jafna kynjahlutfall 

þannig, að það kyn sem hallar á innan ákveðinna deilda fær forgang inn í námið ef 

um er að ræða tvo einstaklinga með sömu hæfileika. Í Háskólanum á Bifröst hefur 

þetta til dæmis verið gert með áherslu á að styrkja karlkyns hlutfall nemenda í 

lögfræði, þar sem hlutfall kvenna var hærra. Einnig hefur Háskólanum í Reykjavík 

tekist að fjölga konum í tölvunnarfræði um allt að 20-25% (Þingskjal 701, 2015-

2016). Háskólinn í Reykjavík lagði upp með að vera vettvangur, þar sem tækifæri 

væru jöfn milli allra óháð kyni, skerðingu/óskerðingu (fatlað- og ófatlað), þjóðerni 

eða aldri einstaklinga. Þrátt fyrir að konur stundi nám af kappi skilar það sér ekki 

út á vinnumarkaðinn (Herdís Sólborg Haraldsdóttir, 2013).  

Hreyfing hefur færst í aukana á síðustu árum og einnig hefur iðkendum í 

skipulögðu íþróttastarfi fjölgað með auknum áhuga landsmanna á íþróttum. 

Samkvæmt Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ) eru rúmlega 133.000 manns 

eða 40% þjóðarinnar sem stundar skipulagðar íþróttir (Hagstofa Íslands, 2016; 
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Íþrótta- og ólympíusamband Íslands, 2014). Karlmenn eru 33% fleiri en þær konur 

sem stunda skipulagðar íþróttir með íþróttafélagi eins og sést á mynd 1. 

 

Mynd 1. Fjöldi iðkenda, sýnt eftir kyni árið 2014 (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 

2014). 

Þegar tölur yfir yngri iðkendur eru teknar saman má sjá að strákar í aldursflokki 15 

ára og yngri voru 15,5% fleiri en stelpur í sama flokki. Iðkendur 16 ára og eldri 

sýna að hlutfall stráka var orðið 51% og því meira en helmingi fleiri en stelpur í 

sama aldursflokki. Á þessu bili verður aukning hjá strákum en mikið brottfall hjá 

stelpum (Íþrótta- og ólympíusamband Íslands, 2014). Ástæðan fyrir þessari 

breytingu og því brottfall sem á sér stað hjá ungum konum, vekur spurningar.  

Íþróttir hafa verið hluti af menningu okkar og hafa lengi haft það vægi að 

skemmta fólki (Woods, 2011). Ákveðinn hluta af þeirri menningu er fenginn í 

gegnum fjölmiðla, hvort sem verið er að tala um  internetið,  sjónvarpið,  dagblöðin 

eða  útvarp. Hér á árum áður voru konur lítill hluti af þessari íþróttamenningu nema 

sem áhorfendur og var þeim oft meinaður aðgangur (Raney og Bryant, 2006; 

Woods, 2011). Íþróttir voru ekki ætlaðar konum. Íþróttir töldust andlit karlmennsku 

og var því ekki vettvangur fyrir konur, þar sem sú samfélagslega krafa ríkti að konur 

ættu ávallt að sýna kvenleika (Woods, 2011). Sem dæmi má nefna er að þegar konur 

fóru að hreyfa sig af heilsufarslegum ástæðum eftir að fólk fór að átta sig á 

mikilvægi hreyfingar var þeim skylt að sýna ákveðna háttsemi í hreyfingum sínum 

(Woods, 2011). Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan og margar konur hafa þurft 

að vinna sér inn verðskuldaðan sess í íþróttaheiminum og rík þörf er á að halda 

þeirri baráttu áfram. 
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Hvatinn er ekki sá sami þegar ómótaður einstaklingur fær þau skilaboð að hann sé 

annars flokks, í upphafi ferils síns í íþróttum. Þá hefur einhver annar ákveðið gæði 

og getu þess einstaklings fyrirfram.  

 

Konur og íþróttir 

Þegar litið er aftur í söguna voru íþróttakonur ekki áberandi. Það þótti hvorki við 

hæfi né kvenlegt að stunda íþróttir (Woods, 2011). Hægt er að segja að talað sé á 

svipaðan hátt til kvenna í íþróttaheiminum eins og annarstaðar í þjóðfélaginu. 

Einblínt er á útlit, prýðleika, klæðnað og lipurð íþróttakvenna svo eitthvað sé nefnt 

á meðan einblínt er á karlmennsku og yfirburði þegar rætt er um íþróttaiðkun 

karlmanna. Í orðræðum um íþróttafólk virðist hafa verið litið til karlmennsku. 

Íþróttamaður á að vera ófatlaður, hraustur, ungur, sterkur og að lokum gagnkyn-

hneigður karlmaður. Það kemst næst því að teljast fullkominn fulltrúi íþrótta 

(Guðmundur Sæmundsson og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2011). 

 Að mati sumra var ástæðan fyrir því að konur hafi ekki verið áberandi í 

íþróttaheiminum sú, að þær skorti áhuga á íþróttaiðkun. Hins vegar var frekar talið 

að ástæðan hafi verið samfélagslegur þrýstingur, að það væri ekki sæmandi fyrir 

konur að stunda hreyfingu og forðuðust þær því að stunda líkamlega hreyfingu með 

öllu (Woods, 2011). Konur fengu fyrst leyfi til að taka þátt á Ólympíuleikunum árið 

1920, það var einungis í litlu mæli og í ákveðnum greinum, fyrir það var þeim 

meinaður aðgangur því það þótti ekki við hæfi (fanbay.net, e.d.; Woods, 2011). 

Sú staðreynd að konur hafi haft áhuga á að stunda íþróttir kom betur í ljós 

þegar við færðumst inn á tuttugustu öldina. Til dæmis má nefna körfuknattleik en 

íþróttagreinin naut strax í upphafi vinsælda bæði hjá konum og körlum. Konum 

voru settar sér reglur sem þær þurftu að fara eftir þegar þær spiluðu körfuknattleik. 

Vellinum var skipt upp í þrjá hluta til að hindra hlaup þeirra og spiluðu þær í 

matrósakjólum, sem þótti heftandi og hægja á leiknum (Skapti Hallgrímsson, 2001).  

Getgátur hafa verið til staðar um ástæður þess að kvennaíþróttir njóti ekki 

vinsælda sé vegna þess að áhugi kvenna á íþróttaviðburðum sé lítill. Ástæður eru 

mismunandi milli kynjanna til að horfa á íþróttaviðburði. Helstu ástæður og 

ávinningur kvenna í því að mæta á íþróttaviðburði sé sá að þær geti notið þess að 

hafa samskipti við vini og fjölskyldu. Einnig séu ákveðnir þættir sem skipta máli 

fyrir þær til að mæta á íþróttaviðburði, eins og stolt af heimaliði sínu, að við-
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burðurinn væri á tiltölulega viðráðanlegu verði og skemmtanagildi væri til staðar í 

íþróttinni. Karlar virðast vilja heldur meiri spennu í leikinn og það, ásamt stolti af 

liði sínu virðist vera helsta ástæðan fyrir íþróttaáhorfi þeirra (Ridinger og Funk, 

2006).  

 Á Íslandi hafa íþróttakonur ekki heldur verið áberandi í sviðsljósinu 

samanborið við íþróttamenn og má þá nefna val á íþróttamanni ársins sem gert er 

upp í lok hvers árs (Íþrótta- og ólympíusamband Íslands, e.d.). Íþróttamaður ársins 

er valinn af samtökum íþróttafréttamanna og er valið úr tilnefningum á íþróttafólki 

sem hefur staðið sig vel á árinu í sinni íþróttagrein. Íþróttafólkið keppir í íþrótta-

greinum innan ÍSÍ. Verðlaunaafhendingin hefur verið haldin síðan árið 1956 þegar 

Vilhjálmur Einarsson hlaut verðlaunin fyrstur allra. Einungis fimm konur hafa 

hlotið verðlaunin á þessum 59 árum. Fyrsta konan sem var kosin íþróttamaður 

ársins var Sigríður Sigurðardóttir árið 1964 og síðan liðu 27 ár þar til kona vann 

aftur titilinn. Seinast var það Eygló Ósk Gústafsdóttir árið 2015 sem var valin 

íþróttamaður ársins og verður forvitnilegt að sjá hvort kona verði fyrir valinu fyrir 

árið 2016 en það hefur aldrei gerst að kona sé valin tvö ár í röð.  Engin íþróttakona 

hefur unnið verðlaunin oftar en einu sinni enda er hlutfall þeirra aðeins 8,5% af 

þeim sem hafa unnið verðlaunin frá upphafi. Það hafa hins vegar 11 íþróttamenn 

unnið verðlaunin oftar en einu sinni. Flest verðlaun til sama íþróttamanns var til 

Vilhjálms Einarssonar sem vann verðlauninin fimm sinnum, jafn oft og konur hafa 

unnið verðlaunin í heildina (Íþrótta- og ólympíusamband Íslands, e.d.). Spurning 

hvort ástæðan fyrir þessum mikla hlutfallslega mun sé sá að fáar konur hafa verið 

félagsmenn í Samtökum íþróttafréttamanna hingað til. Af þeim 26 félagsmönnum 

sem eru í samtökunum er aðeins ein kona (Samtök íþróttafréttamanna, 2015). 

   

Fjölmiðlakenningar 

Að mati margra hafa fjölmiðlar það vald að koma ákveðnum sjónarmiðum út í 

þjóðfélagið og sýna vissa mynd af því sem verið er að fjalla um (McQuail, 2010). 

Fjölmiðlar hafa ekki bein áhrif á skoðanir fólks á ákveðnum málefnum, heldur 

verður það sem fjölmiðlar fjalla um miðja þess sem rætt er um í samfélaginu og 

móta því skoðanir fólks á vissan hátt. Þetta eru því ekki bein áhrif (McQuail, 2010). 

Rannsóknir á seinni hluta síðustu aldar hafa sýnt fram á að það sem kemur fram í 

fjölmiðlum sé miðpunktur umræðunnar hverju sinni í þjóðfélaginu. Fjölmiðlar setja 
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upp ákveðna mynd af atburðum, sem verður oft eina sjónarmiðið sem fólk gengur 

út frá. Þegar talað er um heimsfréttir verður það útgangspunktur skoðana í því 

samfélagi (McQuail, 2010).  

Talað hefur verið um fjölmiðla sem fjórða valdið á eftir löggjafarvaldi, 

framkvæmdarvaldi og dómsvaldi en það skipar þrískiptingu ríkisvaldsins (Þorbjörn 

Broddason, 2005). Þetta sé þó einungis óskráð vald en það skipar sess þegar miðla 

á upplýsingum til fólksins í landinu. Stundum hafa fjölmiðlar fengið það nafn að 

vera varðhundar þjóðfélagsins, þar sem þeir hafa því hlutverki að gegna að sjá um 

að vara almenning við ef eitthvað bjátar á í samfélaginu. Ef eitthvað er að þá er því 

miðlað áfram í gegnum hina ýmsu miðla (Þorbjörn Broddason, 2005).  

Ein fyrirferðamesta kenningin um áhrif fjölmiðla er ræktunarkenningin (e. 

cultivation theory) (Griffin, 2012). Hún fjallar um að sjónvarp sé það sem 

samfélagið byggist á, að sjónvarp sýni hve hættulegur heimurinn sé. Fólk telji það 

sem það sér í sjónvarpinu vera hinn eina sanna raunveruleika, hvað sé mikilvægt og 

um hvað heimurinn snúist. Kenningin segir svo til um að því meira sem 

einstaklingur horfi á sjónvarpið því meiri verður trú hans á því að heimurinn sé 

slæmur og hættulegur. Sér í lagi áhorf á sjónvarpsþætti með hádramatík og að fólk 

trúi því að það sem gerist fyrir fólkið í þáttunum gæti komið fyrir sig hvenær sem 

er. Georg Gebner þróaði þessa kenningu og sagði hann að ofbeldishneigð gæti 

skilað sér til barna sem horfa mikið á sjónvarp (Griffin, 2012). Ræktunarkenning 

Gebners hefur þó verið gagnrýnd þar sem hans mynd af ofbeldi virðist ekki vera sú 

sama og hjá öðrum. Einnig hefur val hans á þeim þáttum sem hann rannsakaði verið 

gagnrýnt en hann tók ákveðna tegund af þáttum og rannsakaði sem eina heild í stað 

þess að taka mismunandi tegundir af þáttum. Þegar Gebner setti fram þessa 

kenningu var úrval áhorfs ekki mikið og virtust allir horfa á sama sjónvarpsefnið á 

þeim tíma en ofbeldishneigð sýndi sig ekki í öllu þjóðfélaginu. Í dag er alls kyns 

efni í boði og fólk getur valið úr tegundum efnis til að horfa á í sjónvarpi og einnig 

á internetinu (Griffin, 2012). 

Á árum áður var ekki vitað hvort fjölmiðlar hefðu áhrif á almenning og fjöldi 

kenninga hafa verið settar fram. Töldu fræðimenn annaðhvort að fjölmiðlar hefðu 

lítil sem engin áhrif eða alger áhrif (McQuail, 2010). Upp úr öðrum áratug síðustu 

aldar var talið að allt sem kæmi í fjölmiðla, tæki almenningur beint í æð og hefði 

þannig bein áhrif á hugsanir, gjörðir og skoðanir fólks. Þessi kenning var ekki 

byggð á vísindalegum staðreyndum (McQuail, 2010). Það þótti merkileg 
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uppgötvun að hægt væri að ná til almennings með ýmsum hætti í gegnum fjölmiðla 

og miðla þannig ákveðnum boðskap beint til neytenda. Að seinni heimstyrjöldinni 

lokinni hófust fágaðri og nákvæmari rannsóknir á áhrifum fjölmiðla. Það var ekki 

auðvelt viðfangsefni því erfitt reyndist að mæla áhrifin nákvæmlega. Greinilegt var 

að áhrifin væru einhver en vandamálið var að sýna fram á bein áhrif. Leiddu 

rannsóknir í ljós að fólk gæti tekið við upplýsingum frá fjölmiðlum en þrátt fyrir 

það ekki mótast af þeim né að hegðun þeirra breyttist. Skoðun neytanda gæti þó 

breyst að einhverju leyti (McQuail, 2010).  

Árið 1972 tókst loks að setja nafn og festu á heitið yfir þau áhrif sem 

fjölmiðlar höfðu á almenning. Kölluðust þau dagskráráhrif (e. agenda setting 

theory) og snúast um að fjölmiðlar hafa ekki áhrif á hvað almenningi finnist um 

málefni líðandi stundar, heldur hvað sé rætt hverju sinni. McCombs og Shaw settu 

fram þessa kenningu árið 1972 og var lykillinn sem þeir gengu út frá, að máttur 

fjölmiðla fælist í því að beina athygli almennings í ákveðna átt og ýta undir 

mikilvægi þess sem rætt væri hverju sinni. Athyglin sem ákveðin málefni fengu í 

fjölmiðlum segði til um hve mikilvægt efnið væri. Staðsetning í fréttatímum og 

blöðum segir neytendum hversu mikilvægt miðlar telja efnið vera (McQuail, 2010). 

Til dæmis má hér nefna forsíðu umfjöllun í dagblaði og fyrstu frétt í kvöld fréttum. 

Skoðanir fólks á heiminum mótist út frá þeim upplýsingum sem fjölmiðlar gefa og 

sýna ákveðna ímynd af heiminum. Orðið dagskrárrammi kemur út frá þeirri 

hugmynd að fjölmiðlar setji fram ákveðinn ramma um þau málefni og fréttir sem 

þeim finnist mikilvægust (McQuail, 2010). 

 

Umfjöllun fjölmiðla um íþróttir  

Fjölmiðlar flokka þau atvik og málefni sem gerast í þjóðfélaginu og að 

fjölmiðlamenn geti mælt og greint upplýsingar um málefni sem þeim finnst brýnt 

að fjalla um. Síðan geta þeir komið því í ákveðið fréttaform til að miðla áfram til 

neytanda (McQuail, 2013). Fréttamennska og fjölmiðlar flokkast sem samskiptar-

tæki til að koma upplýsingum til neytandans um líðandi stundir, til að svala forvitni 

mannsins (Wainwright, 1982). Maðurinn hefur í grunninn sterka upplýsingaþörf 

sem fjölmiðlar veita fólki (Anna G. Magnúsdóttir, 1990). Þetta er gert með því að 

taka það efni sem fjalla skal um í nokkur orð sem er síðan fjallað um í prenti, tali 

og/eða mynd. Fjölmiðlar hafa ekki eingöngu það hlutverk að koma upplýsingum 
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áfram heldur einnig hafa þeir ákveðið hlutverk í formi skemmtanagildis eftir því 

sem neytandinn leitast eftir (Wainwright, 1982). Hlutverk fjölmiðla er að koma 

upplýsingum til þjóðarinnar með málefni sem ákveðnir varðhundar almennings 

eins og áður hefur komið fram (McQuail, 2010). Þetta gera þeir í gegnum ýmsa 

miðla eins og til dæmis í gegnum sjónvarp, internet og dagblöð. Í sjónvarpi fer 

fjölmiðlaumfjöllun fram í formi mynda og hljóði þar sem fjallað er um ákveðinn 

atburð, eins og til dæmis þegar maðurinn steig fyrst á tunglið eða knattspyrnuleik 

(Wainwright, 1982). Form fjölmiðla hefur breyst mikið á fáeinum árum. Það að 

geta miðlað upplýsingum til fleira fólks á stuttum tíma breytir miklu. Hægt er að fá 

upplýsingar jafn óðum í stað þess að fréttir berist eftir nokkra daga eða vikur eins 

og áður þekktist (Wainwright, 1982). Þar sem fjölmiðlar hafa það vald að hafa 

tengingu í báða enda frá uppruna fréttar til neytanda getur hann haft áhrif í báðar 

áttir. Til dæmis með því að ákvarða mikilvægi efnisins sem fjallað er um. Fjölmiðlar 

geta haft áhrif á hvaða ákvarðanir fólk tekur og hvaða skoðanir fólk hefur um 

ákveðin málefni til dæmis hvað varðar kosningar (McQuail, 2013). Þetta séu þó 

ekki bein áhrif og getur ekki stjórnað skoðunum fólks að fullu heldur eingöngu haft 

ákveðin áhrif (McQuail, 2010). 

 

Íþróttafréttir í mismunandi miðlum  

Fréttaveita á internetinu hefur verið að færast í aukana síðustu ár og virðist það vera 

að taka yfir aðra miðla. Einn hluti netmiðla eru svokölluð blogg, vefsíður sem fólk 

heldur úti og skrifar um ýmis málefni allt frá uppskriftum til íþróttafrétta. Eigindleg 

rannsókn sem gerð var á netíþróttabloggurum árið 2011 gaf innsýn inn í þennan 

heim (Kian, Burden, Jr og Shaw, 2011). Þess má geta að allir viðmælendur voru 

með háskólagráður á öðrum sviðum en fréttamennsku og einhverjir með 

meistaragráðu. Starf þeirra allra byrjaði á því að þeim leiddist í skóla eða þáverandi 

vinnu og ákváðu að skrifa um íþróttir og íþróttalið sem þau héldu upp á, í frítíma 

sínum. Það sem kom á óvart var að bloggarar virtust nánast aldrei fara á 

íþróttaviðburði, heldur fengu þeir allar sínar upplýsingar með því að horfa á 

viðburði í sjónvarpinu. Miklir peningar voru í boði fyrir íþróttabloggara og töldu 

þeir að dagblöð væru ekki samkeppnisaðili að neinu leiti heldur færi samkeppnin 

að mestu fram á netinu (Kian o.fl., 2011). Það er greinilegt að bloggarar skrifi um 

það efni sem þeir hafa áhuga á og gerðu það ekki til að byrja með til að fá pening 

heldur sér til skemmtunar.  
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Samskiptamiðlar skipa stærri sess að því er virðist, með hverju árinu sem líður og 

spurning hvort um sé að ræða fram- eða aftur þróun í þeim efnum. Ýmsir miðlar 

hafa hlotið vinsældir, þar má nefna Facebook, Snapchat, Instagram og Twitter, þar 

sem fólk miðlar ýmist myndum, greinum eða skoðunum fyrir netheiminum. 

Vinsældir Twitter hafa aukist meðal íþróttamanna og íþróttasamtaka til að miðla 

upplýsingum til neytenda. Íþróttasamtök geta miðlað öllum sínum upplýsingum í 

gegnum samskiptamiðla á einn eða annan hátt og tryggt í leiðinni skemmtanagildi 

sem nær til neytandans. Svo virðist sem neytandinn vilji fá upplýsingar um 

íþróttamanninn sjálfan. Til dæmis má nefna að á heimsmeistara keppni kvenna í 

knattspyrnu árið 2011 voru margar knattspyrnukonur sem nálguðust aðdáendur sína 

í gengnum Twitter og héldu því áfram eftir að keppni lauk (Witkemper, Lim og 

Waldburger, 2012). 

 

Kvennaíþróttir í fjölmiðlum 

Kolbeinn Tumi Daðason gerði rannsókn á vefmiðlum hér á landi árið 2012 og tók 

fyrir mun á umfjöllun um íþróttir eftir kyni og voru niðurstöður hans áhugaverðar 

(Kolbeinn Tumi Daðason, 2013). Þegar skrifaðar voru greinar á íslenskum 

vefmiðlum var ekki rætt við einstaklinginn sjálfan né vitnað í orð neins í 58% 

tilvika. Knattspyrna hafði lang mestu umfjöllunina í fréttum á netinu eða 68%, þar 

á eftir kom handknattleikur með 16%, í þriðja sæti var körfuknattleikur með 9% en 

fjórði og síðasti flokkurinn sýndi 12% og fóru allar aðrar íþróttagreinar sem fjallað 

var um í þann flokk. Knattspyrna hafði því lang flestu fréttirnar og erfitt væri að 

setja aðrar íþrótagreinar í samanburð við hana að svo stöddu (Kolbeinn Tumi 

Daðason, 2013).  

Samkvæmt rannsókninni fengu börn og unglingar litla sem enga umfjöllun 

í vefmiðlum eða 1% af allri umfjöllun. Konur fengu einnig litla umfjöllun eða um 

11% á meðan karlar nutu 86% umfjöllunarinnar. Oft var valið úr gömlum myndum 

við gerð frétta en þó voru mun fleiri nýjar myndir settar af körlum en konum og 

oftar var myndatökumaður sendur á vettvang þegar átti að taka viðtal við mann en 

konu um íþróttaviðburð. Þegar skoðaður var munur á hvort vitnað væri í íþróttafólk 

eftir kyni var vitnað mun oftar í menn eða 47% gegn 18% þar sem vitnað var í 

konur. Konur voru afar sjaldan viðmælendur í frétt eða í 2% tilvika. Allt annað var 

upp á tengingnum hjá körlunum en þeir voru í 47% tilvika viðmælendur. Áberandi 

var hve mikið vefmiðlar lögðu upp úr úrslitum kvenna en það voru 49% frétta um 



16 
 

íþróttakonur á meðan fréttir um menn dreifðust á fleiri þætti eins og til dæmis 

almennar fréttir, ummæli eftir leik, ummæli og upphitun. Meira var um fréttir af lífi 

karlmanna utan íþrótta heldur en af lífi kvenna og styðja aðrar rannsóknir við það 

(Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2006; Kolbeinn Tumi Daðason, 2013). Mesti 

munur kynjanna var eftir íþróttagreinum en knattspyrna kom verst út, knattspyrnu-

konur fengu 8% umfjöllun á móti 92% umfjöllun um knattspyrnumenn. Í hópi yfir 

aðrar íþróttir en knattspyrnu, handknattleik og körfuknattleik komu konur best út 

með 23% gegn 66% hlutfalli karla en þar var stærsti hlutur í flokki beggja eða 

hvorugs kyns með 11% (Kolbeinn Tumi Daðason, 2013).  

Þessar tölur eru sláandi, sér í lagi með það í huga að knattspyrna hafði 68% 

af fréttum á netinu og að 92% þeirra frétta hafi verið af knttspyrnumönnum og því 

aðeins ein af hverjum 16 fréttum um knattspyrnu hafi fjallað um konur (Kolbeinn 

Tumi Daðason, 2013).  

Í samanburði á miðlum hjá Kolbeini var munur á hlutfalli kvenna og karla 

svipaður. Hlutfall umfjöllunar á konum voru 13% á mbl.is, 8% hjá visi.is en hlutur 

kvenna í íþróttafréttum kom best út á ruv.is með 17% umfjöllun sem er þó afar slök 

niðurstaða (Kolbeinn Tumi Daðason, 2013). 

Árið 2006 var gerð rannsókn á hlutfalli kynjanna í dagblöðum eftir 

dálkasentimetrum í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu af Önnu Guðrúnu 

Steindórsdóttur (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2006). Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að á heildina litið var Morgunblaðið með meiri íþróttaumfjöllun (57,3%) 

heldur en Fréttablaðið (42,6%) (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2006). Hlutföll voru 

svipuð hvað varðar flokkun íþróttagreina en knattspyrna var á toppnum með 53,3% 

hlutfall frétta. Strax á eftir var handknattleikur með 27,0% og körfuknattleikur með 

tæp 8,0%. Munur milli kynja kom út með afgerandi hætti en menn fengu 87,1% 

umfjöllun á meðan konur fengu 9,7% umfjöllun, bæði kynin tekin saman fengu 

3,2% umfjöllun um íþróttaiðkun sína (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2006).  

Rannsóknir á þessu sviði sýna að knattspyrna fær mestu umfjöllunina af 

öllum þeim íþróttagreinum sem fjallað er um í dagblöðum, sjónvarpi og á netinu 

(Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2006; Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2006; 

Kolbeinn Tumi Daðason, 2013). Einnig er svipað mynstur í því hvernig flokkun 

frétta fer fram hjá konum og körlum og er fjölbreyttari umfjöllun um menn og 

einblínt meira á líf karlmanna en aðallega úrslit þegar kemur að umfjöllun um konur 

(Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2006; Kolbeinn Tumi Daðason, 2013). 
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Hvernig er talað um konur i fjölmiðlum 

Munur er á því hvernig talað er um íþróttafólk í fjölmiðlum, eftir kyni. Menn fá 

meiri umfjöllun um einkalíf sitt, þeir njóta frægðar á meðan ekki er talað eins mikið 

um einkalíf kvenna utan íþróttaiðkun þeirra. Karlmenn fá líka frekar neikvæða 

umfjöllun en konur. Aftur á móti fá karlar líka meiri umfjöllun um velgengni í 

íþróttaiðkun sinni, konur fá ekki þá athygli þrátt fyrir velgengni á sama sviði (Auður 

Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2006). 

Almennt séð hafa fjölmiðlar haft það að vana að tala um útlit íþróttafólks. 

Umfjöllunin fari þó eftir kyni íþróttafólksins sem rætt var um hverju sinni. Oftar sé 

minnst á fegurð og prýðleika kvenna og þær birtar sem fegurðardísir (Guðmundur 

Sæmundsson, 2012; Guðmundur Sæmundsson og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2011) á meðan talað er um karlmannlegt útlit karlmanna og þeim líkt við víkinga, 

bergrisa og heljarmenni. Líkingar sem þessar styðjast við þær útlitskröfur sem bæði 

konur og karlar þurfa að mæta í þjóðfélaginu (Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 

2006; Guðmundur Sæmundsson, 2012). Það hefur verið sýnt fram á að það skipti 

máli hvernig talað sé um konur í fjölmiðlum, til dæmis upp á sjálfsmynd kvenna og 

hugmyndir þeirra um hvernig sé ákjósanlegt að líta út. Bein tenging er þarna á milli 

en þetta hefur sést meira í íþróttagreinum sem gera mikið út á kvenlegt útlit og 

þröngan fatnað eins og til dæmis í fimleikum (Bissell, 2004).  

Árið 2000 vann Vala Flosadóttir bronsverðlaun í stangarstökki og var það 

framúrskarandi árangur (Guðmundur Sæmundsson, 2012). Mikið var rætt um hana 

í fréttamiðlum. Vala var ekki einungis sett fram sem íþróttakona heldur var 

kvenleiki hennar borinn fram í hverri orðræðu. Minnst var sértaklega á fallega 

framkomu og hógværð hennar, að hún væri ung og glæsileg íþróttakona og sagði 

forseti Íþróttasambands Íslands að Vala hefði fallegt bros. Vala var dregin fram í 

fjölmiðlum sem tilfinningaþrungin ung kona sem gréti á öxl þjálfara síns sem tjáði 

að sér fyndist hún einstaklega góð stúlka (Guðmundur Sæmundsson, 2012).  

 

Konur í starfi íþróttafréttamanna 

Eins og áður hefur komið fram er mismunandi hvaða stöðu konur fá á 

vinnumarkaðnum. Minnsta hlutfall þeirra sé í flokki byggingarstarfsemi og 

mannvirkjagerðar eða 5% og mest sé af konum í heilbrigðis- og félagsþjónustu eða 
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82% hlutfall. Í menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi eiga þær um helming 

starfa eða 51%. Hafa ber í huga að þessi flokkur nær víða í þjóðfélaginu og eru störf 

innan íþrótta aðeins hluti af honum (Þingskjal 701, 2015-2016)  

Konur eru almennt á undanhaldi í fjölmiðlum sem fréttamenn (Hardin og 

Shain, 2005a, 2005b; Hardin, Shain og Shultz-Poniatowski, 2008; Sunna 

Stefánsdóttir, 2013). Árið 2013 voru fréttir sem voru gerðar af konum í dagblöðum 

aðeins 20% frétta og í íþróttafréttum fjölluðu karlkyns fréttamenn um 95% þeirra 

frétta sem voru birtar. Þessar tölur voru svipaðar þegar um íþróttafréttir í sjónvarpi 

var að ræða. Karlkyns íþróttafréttamenn áttu um 95% af fréttum. Kvenkyns 

fréttamenn virtust taka fyrir önnur málefni en karlar, þær fjölluðu meira um slúður 

og menningu, á meðan karlar töluðu meira um stjórnmál, efnahag og viðskipti 

(Sunna Stefánsdóttir, 2013). 

Fjöldi frétta eru á fréttaveitum í dag og er hluti þeirra íþróttafréttir. Fjöldi 

íþróttafréttamanna hefur aukist jafnt og þétt síðustu ár en árið 2015 voru skráðir 26 

meðlimir í Samtök Íþróttafréttamanna, sem var stofnað árið 1956. Á þessum árum 

hafa ekki margar konur starfað sem íþróttafréttamenn, aðeins tvær konur hafa verið 

skráðar sem slíkar á þessum 60 árum, sem félagið hefur verið starfandi (Samtök 

íþróttafréttamanna, 2015). Í dag er aðeins ein kona af 26 meðlimum í samtökunum, 

Edda Sif Pálsdóttir, starfandi sem íþróttafréttakona (Samtök íþróttafréttamanna, 

2015). Svipaða sögu er að segja vestanhafs en í Bandaríkjunum hafa konur sýnt 

sögulegt lágmark í starfi íþróttafréttamanna, karlar ráði þar algjörlega ríkjum og það 

sé erfitt fyrir konur að komast að (Bissell, 2004).  

Eigindleg rannsókn sem gerð var á íþróttafréttakonum vestanhafs  í starfi 

blaðamanna og ritstjóra bæði í dagblöðum og tímaritum gaf innsýn í starf kvenna í 

þessum bransa (Hardin og Shain, 2005a). Það kom í ljós að þeim fannst þær knúnar 

til að vekja athygli á starfi sínu og hvetja aðrar konur til að velja sama starfsframa. 

Einnig fannst þeim þær sinna mikilvægri stöðu hvað varðar sitt starfssvið og ein 

talaði um að hún teldi sig mögulega geta breytt heiminn með starfi sínu sem 

íþróttafréttakona. Þær voru sammála um að mikilvægt sé að hafa samskipti og 

tengingu við aðrar konur sem starfa á sama sviði, að þær yrðu að standa vörð um 

þá sameiginlegu ábyrgð að styðja og fræða ungar konur. Það hversu fáar þær starfi 

sem íþróttafréttakonur jók þá hugsun að þær þyrftu að standa saman og vera í 

samskiptum hver við aðra. Þau samskipti þyrftu ekki að vera náin, símtal eða 
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tölvupóstur við og við myndi gera gæfumuninn en stundum voru þær einu konurnar 

á sínum vinnustað (Hardin og Shain, 2005a).  

Allar voru þær sammála um að þær fyndu fyrir virðingarleysi í sinn garð 

vegna kynferðis frá karlkyns samstarfsmönnum og öðrum karlmönnum sem 

hringdu inn með fréttir og neituðu að tala við þær og báðu um að fá að tala við 

karlkyns starfsmann í staðinn (Hardin og Shain, 2005a). Alvarleikinn hvað varðar 

kynferðislegt áreiti inn í klefum hefur verið viðloðandi í áraraðir og annars konar 

óviðunandi hegðun í garð kvenna lét þeim finnast starf sitt erfitt og jafnvel hata það, 

þrátt fyrir að elska það sem þær gerðu (Hardin og Shain, 2005a). Þegar spurningar 

bárust að því að sækja um stöður virtust þær að einhverju leiti vera í vissum forgangi 

því þær væru svo fáar en aftur á móti töluðu sumar um að það væri erfitt að fá stöðu, 

sérstaklega þar sem það var kona í starfi fyrir (Hardin og Shain, 2005a). Í annarri 

rannsókn talaði fréttakona um ósanngjarnan forgang þess að vera kona í íþróttafrétta 

heiminum. Hún taldi árangur sinn í að ná sér í stöður og þær fréttir sem hún hafi 

landað hafi með það að gera að hún væri kona (Hardin o.fl., 2008). Ekki voru þær 

raddir um forgang íþróttafréttakvenna í stöðu sinni og frama háværar þar sem 

fleirum virtist það vera öfugt farið eða að þær fyndu fyrir stórum kynja þröskuldum 

sem erfitt væri að stíga yfir. Sú hugsun virtist viðloðandi að ef kona væri nú þegar 

í starfi hjá miðlinum væri ekki þörf fyrir aðra. Ein benti á að ef dæminu yrði snúið 

við myndi það ekki hljóma eins rökrétt (Hardin og Shain, 2005a). Sú pressa að þurfa 

alltaf að sanna sig töldu þær sterka og til staðar í hverju horni sem í væri að líta. 

Það væri sífellt verið að  reyna á þær í starfi sínu og að það væri ákveðið ósýnilegt 

glerþak sem nánast væri ógerlegt að brjótast í gegnum, eingöngu vegna þess að þær 

voru konur (Hardin og Shain, 2005a, 2005b; Hardin o.fl., 2008). Sérstaklega þótti 

þeim, sem áttu börn, erfitt að viðhalda ferli sínum sem íþróttafréttakonur vegna þess 

að fagið byði ekki upp á þann sveigjanleika sem mögulega þurfi, til að púsla saman 

fjölskyldulífi og vinnu. Langur vinnutími og löng ferðalög var hluti þeirrar 

skoðunar (Hardin og Shain, 2005a; Hardin o.fl., 2008). 

Helstu niðurstöður rannsókna á þessu sviði sýndu að ástæður fyrir brottfalli 

úr starfi væri ekki hve erfitt starfið væri og sú staðreynd að virðing væri kynbundin 

heldur það að ekki væri hægt að velja bæði fjölskyldulíf og atvinnuferil. Þær tóku 

samskipti við fjölskyldu og vini fram yfir framann sem íþróttafréttakonur. Það 

virtist sem þær fáu sem næðu á toppinn væru konur sem ættu ekki fjölskyldu 

(Hardin og Shain, 2005a, 2005b; Hardin o.fl., 2008).  



20 
 

Ekki hefur verið gerð svona yfirgripsmikil rannsókn hér á landi þannig að ekki er 

hægt að yfirfæra algjörlega þessar niðurstöður en þetta gefur ákveðnar hugmyndir 

um stöðu kvenna í þessarri atvinnustétt sem nánast einskorðast við karlkyns 

íþróttafréttamenn.  

 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að konur séu að fá litla umfjöllun í íþróttafréttum 

í samanburði við karlmenn (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2006; Auður Magndís 

Leiknisdóttir o.fl., 2006; Kolbeinn Tumi Daðason, 2013). Rúv hefur komið best út 

hvað varðar kynjahlutfall í íþróttafréttum á vefmiðlum (Kolbeinn Tumi Daðason, 

2013) og leiðir það að spurningunni:  

 

Er kynjamunur í íþróttafréttum á Rúv eins afgerandi og hefur 

verið sýnt fram á hjá öðrum miðlum? 
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Aðferðir og gögn 

Framkvæmd 

Til þess að gera framkvæmd rannsóknarinnar eins auðvelda og hægt væri, var 

áveðið að notast við fréttaveitu Rúv á netinu sem kallast Sarpur. Á Sarpinum var 

hægt að nálgast efni stöðvarinnar aftur í tímann og var notast við þá tækni til að 

safn gögnum. Notast var við skeiðklukku til að taka tímann á hverri frétt en til þess 

að taka mið af heildartíma var notast við gefinn tíma á fréttaveitu. Í einstaka fréttum 

passaði heildar fréttatími ekki nákvæmlega við tíma sem var gefinn á Sarpinum og 

þá var tími tekinn á skeiðklukku til að mæla heildartíma, til að tryggja nákvæmni. 

Passað var upp á að hver frétt miðaðist við þann tíma þegar fréttamaður byrjaði að 

tala eða mynd birtist á skjánum, sama átti við um lok hverrar fréttar, þar til 

fréttamaður hætti að tala eða mynd hvarf. Gögn voru slegin inn jafnóðum í 

Microsoft Excel. Þar var gert ráð fyrir hverjum degi sem rannsakaður var, tímatökur 

og hlutföll sett inn með tilliti til kyns, fyrstu fréttar og íþróttagreina í hverri 

umfjöllun. Eftir að öllum gögnum hafði verið safnað, var unnið úr niðurstöðunum. 

Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin var byggð á megindlegri aðferðafræði þar sem leitast var við að notast 

við tölfræði til að koma skipulag á þau gögn sem unnið var með (Amalía 

Björnsdóttir, 2013). Megindleg aðferðafræði snýst um að rýna í raunveruleika sem 

er til staðar og að hann sé hægt að mæla, vega og telja (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Tölfræðin sem notast var við kallast lýsandi tölfræði þar sem skoðaður var 

munur á milli hópa. Til að skilgreina ákveðna hópa þarf að setja upp breytur sem 

unnið er út frá eins og til dæmis kyni, búseta og annað til að skilja heildarmyndina 

betur af tilteknu fyrirbæri innan þýðis (Amalía Björnsdóttir, 2013).  

Rannsakandinn leitast eftir í þessari rannsókn að sjá hlutfall kynja í 

íþróttafréttum Ríkisútvarpsins (Rúv) til að gefa frekari innsýn í stöðu kvenna í 

íþróttafréttum í sjónvarpi í dag og mun því aðferðin hér að ofan nýtast vel til þess.  

Gagnaöflun 

Valið fyrir þessa rannsókn var ákveðið út frá miðli sem hefur mikið áhorf og varð 

sjónvarp fyrir valinu. Nánar tiltekið íþróttafréttir í aðalfréttatíma miðilsins. 

Ríkisútvarpið (Rúv) er í eigu ríkisins og á því að vera miðill þjóðarinnar og lýtur 

því öðrum lögum en aðrir miðlar, sem eru einkareknir (Lög um Ríkisútvarpið, 
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fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013). Það lá því beinast við að skoða stöðu þess 

miðils hvað varðar kynjahlutfall íþróttafrétta. Best hefði verið að bera Rúv saman 

við annan miðil eins og til dæmis íþróttafréttir í kvöldfréttum Stöðvar 2 hjá 365 

miðlum til að fá sem besta útkomu og víðari sýn á stöðu kvenna í íþróttafréttum í 

sjónvarpi. Ákveðið var þó að einblína á einn miðil við gerð rannsóknarinnar. 

Tímabil rannsóknar var einn mánuður, frá 1. mars til 2. apríl 2016. Dagurinn 12. 

mars var þó ekki með í gagnaöflun, mögulega var um að ræða mistök þar sem 

veðurfréttir voru inn á íþróttafrétta tíma þann daginn og því ekki hægt að nota hann 

til mælingar og dettur hann því út. 

  

Úrvinnsla gagna 

Notast var við Microsoft Excel til að vinna úr gögnum rannsóknarinnar. Gögn voru 

skoðuð og merktar þær íþróttagreinar sem höfðu hæsta gildi til að taka þær 

sérstaklega fyrir og greina út frá tíma og kyni. Íþróttir sem höfðu minni umfjöllun 

voru settar saman í einn flokk. Þær niðurstöður sem rannsakandi taldi áhugaverðar 

voru settar upp í töflur og súlurit til að sýna fram á niðurstöður. 
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Niðurstöður 

Í niðurstöðukaflanum verður farið ýtarlega í mun kynja í íþróttafréttum eftir 

birtingartíma annars vegar og íþróttagreinum hins vegar. Gerðar voru bæði 

tölulegar og myndrænar niðurstöður til að sýna sem best útkomu rannsóknarinnar.  

Í heildina voru 32 dagar rannsakaðir á tímabilinu 1. mars til 2. apríl 2016. 

Heildarfjöldi frétta þessa daga voru 193 talsins og tími hverrar fréttar 1,1 mínúta að 

meðaltali á dag. Heildar fréttatími var minnst 4 mínútur og 20 sekúndur en fór mest 

upp í 11 mínútur og 10 sekúndur. Einn dagur datt út vegna skorts á gögnum á 

heimasíðu Rúv sem var 12. mars, eins og áður er getið. Heildarfjöldi íþróttagreina 

sem voru til umfjöllunar í fréttum á rannsóknartímabilinu voru 34 talsins og er gert 

grein fyrir þeim í töflu 1. Fáeinar fréttir tilgreindu enga íþróttagrein og voru þær 

fréttir ekki teknar með í niðurstöðukafla.  

 

  



24 
 

Tafla 1. Hlutfall allra íþróttagreina sem voru í fréttum á tímabilinu. 

Íþróttagreinar 

Heildarfjöldi 

frétta Hlutfall 

Knattspyrna 56 29,0% 

Handknattleikur 28 14,5% 

Körfuknattleikur 17 8,8% 

Golf 10 5,2% 

Frjálsar íþróttir 10 5,2% 

Tennis 8 4,1% 

Skíðaganga 5 2,6% 

Skíðaskotfimi 5 2,6% 

Fimleikar 4 2,1% 

Hestaíþróttir 4 2,1% 

Skák 4 2,1% 

Íshokký 4 2,1% 

Skíði 4 2,1% 

Keila 3 1,6% 

Blak 3 1,6% 

Kraftlyftingar 3 1,6% 

Amerískur 

fótbolti 
2 1,0% 

Akstursíþróttir 2 1,0% 

Sund 2 1,0% 

Alpagreinar 2 1,0% 

Langhlaup 2 1,0% 

Veggtennis 1 0,5% 

Hjólaskautar 1 0,5% 

Krikket 1 0,5% 

Glíma 1 0,5% 

Karate 1 0,5% 

Skotfimi 1 0,5% 

Dans 1 0,5% 

Boccia 1 0,5% 

Listskautar 1 0,5% 

Borðtennis 1 0,5% 

Hjólreiðar 1 0,5% 

Snjóbretti 1 0,5% 

Taikwondo 1 0,5% 
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Tafla 1 sýnir þær íþróttagreinar sem Rúv hafði til umfjöllunar á tímabili 

rannsóknarinnar. Þar sést hve margar íþróttagreinar fjallað var um, þrátt fyrir að um 

stutt tímabil hafi verið að ræða. Flestar íþróttagreinarnar eru á skrá ÍSÍ, bæði innan 

sérsambanda og utan ásamt öðrum sem eru ekki skráðar í ÍSÍ (Íþrótta- og 

ólympíusamband Íslands, 2014). Knattspyrna hefur augljósa yfirburði með 29% 

allra þeirra frétta sem fjallað var um á tímabilinu og þar á eftir koma handknattleikur 

(14,5%) og körfuknattleikur (8,8%). Gert verður grein fyrir þessum íþróttagreinum 

sérstaklega en hinar íþróttagreinarnar verða settar saman í flokkinn Annað. Fréttir 

voru flokkaðar í þrjá flokka: Karlar, Konur og Bæði/Hvorugt. Í flokknum 

Bæði/Hvorugt var mun algengara að verið væri að fjalla um bæði kyn en í einstaka 

frétt var ekki talað um ákveðna einstaklinga og því ekki greint frá neinu kyni í þeim 

fréttum.  

 

Tafla 2. Hlutfallslegur fjöldi frétta á tímabilinu eftir kyni. 

Karlar Konur  Bæði/ Hvorugt 

48,7% 24,4% 26,4% 

 

Tafla 2 sýnir hlutfall frétta eftir kyni á tímabilinu. Í 48,7% tilvika voru karlar til 

umfjöllunar í fréttum, konur voru til umfjöllunar í 24,4% tilvika. Flokkurinn 

Bæði/Hvorugt var til umfjöllunar í 26,4% tilvika eða 2% umfram fjöldi frétta sem 

fjallaði eingöngu um konur. Fréttirnar voru mislangar og var hlutfall tíma sem hvort 

kyn fékk á tímabilinu líka tekið saman til að sjá betur hvert hlutfall kynja var í raun.  

 

Tafla 3. Kynjahlutfall eftir íþróttagreinum og heildartíma. 

  Íþróttagreinar 

Heildar 

birtingartími 

Karlar 48,7% 54,8% 

Konur  24,4% 17,5% 

Bæði/Hvorugt 26,4% 27,7% 

 

Eins og sést á töflu 3 höfðu karlar stærra hlutfall bæði í fjölda frétta og heildar 

birtingartíma en hlutfallið er minna á milli kynja í fjölda frétta. Tími kvenna er 6,9% 
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minni en hlutfall þeirra segir til um í fjölda frétta, sem bendir til þess að fréttir sem 

fjalla um konur eru styttri en þær fréttir sem fjalla um karla. Umfjöllun karla er því 

meiri, bæði í fjölda frétta og hver frétt er lengri hjá körlum en þær fréttir sem fjalla 

um konur. Ekki er hægt að áætla með flokkinn Bæði/Hvorugt hvort kynið sé meira 

til umfjöllunar. 

Fyrsta íþrótt í fréttatíma 

Fyrsta íþrótt í hverjum fréttatíma er talin mikilvægasta fréttin (McQuail, 2010). 

Því ákvað rannsakandi að rýna vel í það hlutfall bæði eftir íþróttagrein og einnig 

eftir kyni.  

 

Mynd 2. Hlutfall íþróttagreina sem fyrsta frétt. 

Mynd 3 sýnir hvernig knattspyrna hefur vinninginn í fjölda frétta í fyrstu frétt með 

37,5% hlutfall, handknattleikur kemur þar fast á eftir með 31,3% hlutfall. Þessar 

íþróttagreinar eru með áberandi mikla yfirburði en þær íþróttagreinar sem koma þar 

á eftir eru frjálsar íþróttir og skák báðar með 6,3% umfjöllun sem fyrsta frétt. Þar 

sem frjálsar íþróttir og skák eru þriðju mest umfjölluðustu íþróttagreinarnar sem 

fyrsta frétt í stað körfuknattleiks eins og sést á töflu 1 verður gerð grein fyrir þeim 

í stað körfuknattleiks í þessum kafla. Aðrar íþróttagreinar fengu aðeins eina 

umfjöllun hver og flokkast það sem 3,1% af þeim fréttum sem fjallað var um sem 

fyrsta frétt yfir tímabilið.   
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Tafla 4. Algengustu íþróttagreinarar greindar eftir kyni. 

Kyn Heild 

Knatt-

spyrna 

Handknatt-

leikur 

Frjálsar 

íþróttir Skák Annað 

Karlar 
56,3% 25,0% 18,8% 0,0% 3,1% 9,4% 

Konur 
25,0% 9,4% 9,4% 6,3% 0,0% 0,0% 

Bæði/ 

Hvorugt 
18,8% 3,1% 3,1% 6,3% 3,1% 9,4% 

 

Þar sem fyrsta frétt skiptir áhorfendur máli (McQuail, 2010), er þörf á að skoða mun 

kynjanna í fyrstu frétt sem flutt er í fréttatíma. Tafla 3 sýnir hlutfall kynja eftir 

fjórum algengustu íþróttagreinunum sem voru í flokki fyrstu fréttar, seinasti 

flokkurinn eru allar hinar íþróttagreinarnar sem sjást á mynd 3 settar saman í einn 

flokk undir nafninu Annað. Hér sést hvernig karlar hafa mestu umfjöllun í tveimur 

algengustu íþróttagreinunum, knattspyrnu (25,0%) og handknattleik (18,8%). 

Umfjöllun karla í skák sem fyrsta frétt var 3,1% en þeir hafa enga umfjöllun í 

frjálsum íþróttum en 9,4% í hinum íþróttagreinunum. Greinilegt er að konur eru í 

minnihluta með 9,4% hlutfall, bæði í knattspyrnu og handknattleik. Konur hafa þó 

hlutfallslega flestar fréttir í fyrstu frétt í umfjöllun um frjálsar íþróttir (6,3%) og var 

það þegar Aníta Hinriksdóttir frjálsíþróttakona var að keppa erlendis. Fréttir í 

flokknum Bæði/Hvorugt hafa 3,1% í knattspyrnu, handknattleik og skák, enga 

umfjöllun í frjálsum íþróttum en sama hlutfall og karlar í flokknum Annað þar sem 

þeir hafa 9,4% hlutfall. Karlar hafa því hæsta hlutfallið í fjölda frétta, birtingartíma 

frétta og fyrstu frétt. 
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Mynd 3. Fyrsta frétt flokkuð eftir kyni. 

Mynd 3 sýnir heildarhlutfall kynjanna í fyrstu frétt. Það sést hvernig karlar hafa 

afgerandi hærra hlutfall en þeir eru í 56,3% tilvika í fyrstu frétt og konur í 25,0% 

tilvika. Flokkurinn Bæði/Hvorugt hafði 18,8% umfjöllun og var aðeins ein frétt af 

þessum sem flokkaðist undir hvorugt kyn en allar hinar fréttirnar fjölluðu um bæði 

kynin í sömu frétt.  

 

Kynin borin saman eftir íþróttagreinum  

Eftir að hafa rýnt í kynjahlutfall fyrstu fréttar í hverjum fréttatíma verður farið yfir 

kynjahlutfall í fréttum eftir íþróttagreinum.  Farið verður yfir þær íþróttagreinar sem 

fjallað var mest um. Aðrar íþróttagreinar verða settar saman í flokkinn Annað. 

Einstaka fréttir fjölluðu ekki um ákveðna íþróttgrein og voru þær fréttir teknar frá 

heildinni. 
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Tafla 5. Kynjahlutfall í öllum fréttum eftir íþróttagreinum. 

Íþróttagreinar 

Heildarfjöldi 

frétta Hlutfall Karlar Konur 

Bæði/ 

Hvorugt 

Knattspyrna 56 29,0% 24,4% 2,6% 2,1% 

Handknattleikur 28 14,5% 7,8% 5,7% 1,0% 

Körfuknattleikur 17 8,8% 6,2% 2,1% 1,0% 

Golf 10 5,2% 2,6% 2,6% 0,0% 

Frjálsar íþróttir 10 5,2% 0,5% 1,6% 3,1% 

Tennis 8 4,1% 1,6% 2,6% 0,0% 

Skíðaganga 5 2,6% 0,5% 0,5% 1,6% 

Skíðaskotfimi 5 2,6% 0,5% 0,5% 1,6% 

Fimleikar 4 2,1% 0,0% 1,0% 1,0% 

Hestaíþróttir 4 2,1% 0,5% 0,0% 1,6% 

Skák 4 2,1% 1,6% 0,0% 1,6% 

Íshokký 4 2,1% 0,0% 2,1% 0,0% 

Skíði 4 2,1% 0,0% 1,0% 1,0% 

Keila 3 1,6% 0,5% 0,0% 1,0% 

Blak 3 1,6% 0,0% 0,5% 1,0% 

Kraftlyftingar 3 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 

Amerískur fótbolti 2 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 

Akstursíþróttir 2 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 

Sund 2 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Alpagreinar 2 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Langhlaup 2 1,0% 0,5% 0,0% 0,5% 

Veggtennis 1 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 

Hjólaskautar 1 0,5% 0,0% 0,5% 0,0% 

Krikket 1 0,5% 0,0% 0,5% 0,0% 

Glíma 1 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 

Karate 1 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 

Skotfimi 1 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 

Dans 1 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 

Boccia 1 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 

Listskautar 1 0,5% 0,0% 0,5% 0,0% 

Borðtennis 1 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 

Hjólreiðar 1 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 

Snjóbretti 1 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 

Taekwondo 1 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 
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Tafla 5 sýnir hlutfall allra frétta eftir íþróttagreinum, það hlutfall sem hver 

íþróttagrein fær og síðan hlutfall frétta eftir kyni. Athyglisvert er að sjá þær 

íþróttagreinar sem hafa litla umfjöllum, hve sjaldan annað kynið er tilgreint, heldur 

er fjallað um bæði kynin í flestum fréttunum. 

 

Mynd 4. Íþróttagreinar flokkaðar eftir kyni. 

Munur er á hlutfalli kynja eftir íþróttagreinum og sér í lagi þegar litið er á mun 

þeirra þriggja algengustu, eins og sést greinilega á mynd 4 og töflu 5. Knattspyrna 

hefur eins og áður hefur komið fram flestar fréttir til umfjöllunar og voru 24,4% 

allra þeirra frétta sem fluttar voru á tímabilinu um karla. Sama má segja um 

handknattleik (7,8%) og körfuknattleik (6,2%) en þó er jafnara hlutfall þar á milli 

kynja. Það sem er þó einstakt við þessar niðurstöður, er sú staðreynd, að aðrar 

íþróttgreinar en þessar þrjár helstu sýna allt aðrar tölur. Þar er algengara að kynin 

séu sett saman í eina frétt af þeim íþróttagreinum sem er fjallað minna eða lítið um. 

Þar hafa karlar hlutfallslegu minnstu umfjöllunina (10,3%), konur þar á eftir 

(14,0%) en flokkurinn Bæði/Hvorugt hafði mestu umfjöllununa eða 22,3%. Mesti 

munur á kynjum er í knattspyrnu en það er einungis 2,6% umfjöllun um 

kvennaknattspyrnu. Þarna er munurinn 21,8% á konum og körlum. Aðeins 2,1% 

umfjöllunar um knattspyrnu var í flokknum Bæði/Hvorugt. Munur milli kynja var 

minnstur í handknattleik en þar var munurinn 2,1% og 1,0% frétta var umfjöllun í 

flokknum Bæði/Hvorugt.  
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Tafla 6. Kynjahlutfall sýnt eftir heildar birtingartíma, fjölda frétta og fyrstu frétt. 

  Karlar Konur Bæði/Hvorugt 

Birtingartími 

fréttar 
54,8% 17,5% 27,7% 

Fjöldi frétta 48,7% 24,4% 26,4% 

Fyrsta frétt 56,3% 25,0% 18,8% 

 

Tafla 6 sýnir hversu hlutfall karla er langtum meira en kvenna. Flokkurinn 

Bæði/Hvorugt hefur meiri umfjöllun en flokkur kvenna í birtingartíma og fjölda 

frétta en aðeins minni umfjöllun í fyrstu frétt. Fréttir um karla eru alltaf um helmingi 

fleiri en fréttir um konur. Konur fá mest 25,0% umfjöllun og er það í fyrstu frétt. 

Minnst fá þær 17,5% umfjöllun í heildar birtingartíma og er umfang þeirra því 

minnst í fréttatímanum.  

 

Tafla 7. Hlutfall iðkenda og fjölda frétta eftir þremur algengustu íþróttagreinunum. 

  Hlutfall iðkenda af heild Hlutfall frétta eftir fjölda 

  Karlar Konur Karlar  Konur 

Knattspyrna 11,5% 5,4% 24,4% 2,6% 

Handknattleikur 3,8% 5,4% 7,8% 5,7% 

Körfuknattleikur 3,6% 1,5% 6,2% 2,1% 

 

Ef tafla 7 er skoðuð sést munurinn á því hversu margir æfa þrjár algengustu 

íþróttagreinarnar og hlutfall þeirra við þann tíma sem greinarnar fá í umfjöllun hjá 

Rúv. Knattspyrnumenn eru að fá lang mestu umfjöllunina miðað við iðkendatölur 

frá ÍSÍ eða 13% meiri umfjöllun. Handknattleiksmenn fá 3% meiri umfjöllun 

hlutfallslega miða við hvað iðkendatölur segja til um og sama má segja um 

körfuknattleiksmenn með 2,6% meiri umfjöllun. Knattspyrnukonur fá hlutfallslega 

minnstu umfjöllunina eða 2,8% minni umfjöllun en iðkendatölur segja til um. Sá 

tími sem fer til hinna kvennaflokkana er einnig minni en iðkendatölur segja til um. 

Handknattleikskonur fá 0,3% minni umfjöllun en iðkendatölur sýna og körfu-

knattleikskonur 0,6% minni. Það sem er athyglisvert hér er að konur fá alltaf 

hlutfallslega minni tíma en karlar og knattspyrnumenn hafa mikla yfirburði yfir 

allar aðrar íþróttagreinar eins og áður hefur komið fram. Þess má geta að golf, 
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fimleikar og hestaíþróttir hafa hærra hlutfall iðkenda en handknattleikur og 

körfuknattleikur en eru samt sem áður ekki með umfjöllun sem er í líkingu við þá 

umfjöllun sem þeir fá (Íþrótta- og ólympíusamband Íslands, 2014). Þar kemur 

einnig inn í sá áhugaverði punktur að fimleikar hafa stærsta flokk kvenna og barna 

í iðkendatölum ÍSÍ en umfjöllun um þá íþróttagrein er alls ekki í réttu hlutfalli við 

þær tölur (Íþrótta- og ólympíusamband Íslands, 2014).  

 

Samanburður við rannsóknir á dagblöðum og á netinu. 

Á síðustu árum hafa verið gerðar rannsóknir á dagblöðum og á netmiðlum hér á 

Íslandi og áhugavert er að skoða samanburð frétta á Rúv við þær rannsóknir. Eins 

og áður hefur verið fjallað um, var gerð rannsókn árið 2006 af Önnu Guðrúnu, sem 

tók mið af dálkasentimetrum og sýndi þann mun sem kynin fengu í íþróttafréttum í 

dagblöðum (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2006). Árið 2012 gerði Kolbeinn Tumi 

rannsókn á netmiðlum landsins og flokkaði eftir hlutfalli kynjanna (Kolbeinn Tumi 

Daðason, 2013).  

 

 

Mynd 5. Samanburður á rannsóknum á kynjahlutfalli í íþróttafréttum í dagblöðum, á 

netmiðlum og í sjónvarpsfréttum Rúv. 

Mynd 5 (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2006; Kolbeinn Tumi Daðason, 2013) sýnir 

niðurstöður samanburðar við aðra miðla. Það sést að umfjöllun var í stórum mæli 

um karla eða 87,1% í dagblöðum og 86,0% á netmiðlum. Dreifingin hjá Rúv er 

töluvert meiri. Karlar eru enn með hæsta hlutfallið (48,7%) í fjölda frétta og aðeins 
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meira þegar tíminn er tekinn saman (54,8%). Rúv hafði ekki eins afgerandi 

kynjamun í fréttum sínum, eins og hinar tvær rannsóknirnar sýna. Þrátt fyrir að tölur 

Rúv komi betur út gerir Rúv töluverðan mun á kynjunum. Rúv kemur best út með 

24,4% umfjöllun þegar horft er á hlut kvenna í fjölda frétta sem er meira en helmingi 

meira en í dagblöðum og á netmiðlum. Ef tíminn sem konur fá á móti körlum er 

tekinn saman telur það þó einungis 17,5%. Það sem er þó athyglisvert er flokkurinn 

Bæði/Hvorugt þar sem Rúv hafði um 27% umfjöllun í þeim flokki en sá flokkur 

hafði einungus um 3% umfjöllun í dagblöðum og á netmiðlum (Anna Guðrún 

Steindórsdóttir, 2006; Kolbeinn Tumi Daðason, 2013).  

 

Tafla 8. Samanburður við dagblöð á þrem algengustu íþróttagreinunum eftir kyni. 

  Knattspyrna Handknattleikur Körfuknattleikur 

   Dagblöð  Rúv Dagblöð Rúv Dagblöð Rúv 

Karlar 48,8% 24,4% 24,9% 7,8% 6,5% 6,2% 

Konur 3,8% 2,6% 2,1% 5,7% 1,0% 2,1% 

Bæði/Hvorugt 0,3% 2,1% 0,1% 1,0% 0,1% 1,0% 

 

Tafla 8 sýnir mun á þeim þremur íþróttagreinum sem höfðu flesta dálkasentimetra 

í dagblöðum og fjölda frétta hjá Rúv. Dreifing á íþróttagreinum er meiri hjá Rúv 

sem skýrir eflaust lægri tölur í algengustu íþróttagreinunum miðað við það sem 

dagblöðin sýna. Þó eru það sömu íþróttagreinar sem tróna á toppnum, það á einnig 

við um aðrar rannsóknir á þessu sviði hér á landi (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 

2006; Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2006; Kolbeinn Tumi Daðason, 2013).  
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Umræður 

Til að svara rannsóknarspurningunni sem var sett fram í byrjun þá er munur á 

umfjöllun eftir kyni í íþróttafréttum á Rúv en munurinn er ekki eins mikill og hefur 

sýnt sig annars staðar. Tekið er tillit til kynja í meira mæli en í öðrum rannsóknum 

sem hafa verið gerðar á þessu sviði en þó ekki nægilega mikið, til að hægt sé að tala 

um jafnrétti (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2006; Auður Magndís Leiknisdóttir 

o.fl., 2006; Kolbeinn Tumi Daðason, 2013). Karlar hafa yfirburði í umfjöllun í 

fjölda frétta, hlutfalli af birtingartíma og í fyrstu frétt. Það sem er ólíkt í þessarri 

rannsókn, er hve stór hluti frétta fjallar um bæði kynin í sömu frétt. Þá er í mörgum 

tilvikum verið að fjalla um ákveðin mót eða keppnir þar sem bæði kyn eru að keppa. 

Þá er hér ekki verið að tala um boltaíþróttirnar sem eru algengastar, heldur í meira 

mæli einstaklingsíþróttir og aðrar íþróttir sem er minna fjallað um. Þessi rannsókn 

staðfesti það sem aðrar rannsóknir hafa sýnt, að algengustu íþróttagreinarnar hafa 

mesta mun eftir kyni og knattspyrna hefur lang hæsta hlutfall karla og minnsta 

hlutfall kvenna. Svo virðist sem að í íþróttagreinum sem minna er fjallað um er 

frekar talað um bæði kynin í einu en þó í meira mæli í þessari rannsókn en öðrum 

(Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2006; Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2006; 

Kolbeinn Tumi Daðason, 2013). Rannsóknin gefur til kynna að hlutdeild kvenna sé 

meiri í íþróttafréttum í sjónvarpi á ríkismiðli en á öðrum miðlum, eða um helmingi 

meiri. Hafa þarf þó í huga að einungis eru hér tölur frá Rúv og ekki hægt að yfirfæra 

þær á aðrar sjónvarpsstöðvar eða aðra miðla. Greinilegt er að miðillinn tekur fleiri 

fréttir til umfjöllunar um konur heldur en hefur sést eða í 24,4% tilvika gegn 10-

11% umfjöllun í dagblöðum og netmiðlum (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2006; 

Kolbeinn Tumi Daðason, 2013). Hinsvegar er umfjöllun minni ef birtingartíminn 

er tekinn saman en þar er hlutur kvenna lægri eða 17% umfjöllun, sem er þó hærra 

hlutfall en áður hefur verið sýnt fram á. (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2006; Auður 

Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2006; Kolbeinn Tumi Daðason, 2013). Þó sýndi 

Kolbeinn fram á að ruv.is fjallaði meira um konur en aðrir netmiðlar og hefur það 

sama hlutfall kvenna eða 17% ef bera á saman við birtingartímann en ekki fjölda 

frétta (Kolbeinn Tumi Daðason, 2013).  

Sá flokkur sem kom á óvart var flokkurinn Bæði/Hvorugt. Einungis fáeinar 

fréttir höfðu ekki kyn í umfjöllun og er nánast hægt að skipta þeim flokki eftir 

kynjunum. Flokkurinn hafði í öðrum rannsóknum einungis talið um 3% (Anna 
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Guðrún Steindórsdóttir, 2006; Kolbeinn Tumi Daðason, 2013) og því kom það 

verulega á óvart hve stór sá flokkur var, eða 26,4% í fjölda frétta og 27,7% í 

birtingartíma sem í báðum tilvikum var stærri en flokkur frétta um konur. Þrátt fyrir 

að konur séu í hlutfallslega fleiri fréttum, er ekki sama sagan hvað varðar 

birtingartíma í hverri frétt. Því hefði þurft að taka nákvæmlega niður birtingartíma 

beggja kynja í þessum flokki til að fá nákvæmari niðurstöður. Algengastar voru þær 

fréttir sem fjölluðu sérstaklega um eitt kyn í fyrstu frétt hvers fréttatíma og því 

hlutur beggja kynja saman í flokki 18,8% sem er þó töluvert hár. Það kom líka á 

óvart að þrjár algengustu íþróttagreinarnar í fyrstu frétt voru ekki þær sömu og þær 

sem voru algengastar yfir heildina í öllum fréttunum. Knattspyrna og handknatt-

leikur höfðu yfirburði í fyrstu frétt. Þar á eftir skák og frjálsar íþróttir en ekki 

körfuknattleikur sem var þriðja algengasta íþróttin í íþróttafréttum í heild sinni. 

Aðrar íþróttagreinar höfðu minni umfjöllun. Fjöldi frétta yfir heildina sýndi sömu 

íþróttir og aðrar rannsóknir, knattspyrna, handknattleikur og körfuknattleikur. 

Knattspyrna var með yfirburði og þar á eftir handknattleikur og svo körfuknattleikur 

(Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2006; Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2006; 

Kolbeinn Tumi Daðason, 2013). Rúv fjallar um margar íþróttagreinar eða 34 

talsins, á þessu stutta tímabili af ýmsum toga sem er jákvætt fyrir fjölbreytni frétta 

enda er það hlutverk miðilsins samkvæmt lögum (Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðil 

í almannaþágu nr. 23/2013). Munur er á kynjahlutfalli milli þeirra frétta sem voru 

algengastar og þeirra sem voru minna í umfjöllun. Karlar voru með afgerandi meiri 

umfjöllun í knattspyrnu sem er svipað og tölur sem sjást í öðrum rannsóknum (Anna 

Guðrún Steindórsdóttir, 2006; Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2006; Kolbeinn 

Tumi Daðason, 2013). Greinilega var fjallað meira um karla í þessum þremur 

algengustu íþróttagreinum þrátt fyrir að jafnara hlutfall væri í þeim íþróttagreinum 

sem höfðu minni umfjöllun. Það sem var svo áhugavert að sjá voru fréttirnar sem 

talað var minna um en í flestum af þeim fréttum var minnst á bæði kyn í sömu 

fréttinni. Niðurstöður ransóknarinnar sýna að þar sem karlar hafa yfirburði í fyrstu 

frétt, er miðillinn að segja til um að karlíþróttir séu mikilvægari en kvennaíþróttir 

út frá staðsetningu frétta (McQuail, 2010). Spurningin er hvort að þetta hlutfall sé 

svona lítið hjá konum af því að fáar konur starfa sem íþróttafréttamenn. Það hefur 

sýnt sig að fréttamenn tala um það sem þeir hafa áhuga á (Kian o.fl., 2011). Rúv er 

í eigu ríkisins og á að miðla fréttum til allra hópa jafnt en raunin er önnur (Lög um 

Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013). Þeir bera mögulega fyrir sig 
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skort á áhuga en hvort ástæðan sé frekar vöntun á framboði telur rannsakandi að sé 

frekar ástæðan. Það er greinilega áhugi hjá konum til að fylgjast með íþróttum en 

það er ekki nægilegt framboð að þeirra mati (Hallbera Guðný Gísladóttir, 2016a; 

Ingileif Friðriksdóttir, 2015). Hægt er að velta hér fyrir sér þessu mikla brottfalli 

sem verður hjá stelpum á unglingsárum en aukningu hjá strákunum að það skorti 

fyrirmyndir eins og íþróttakonur eru að tjá sig um (Íþrótta- og ólympíusamband 

Íslands, 2014).  

Vankantar rannsóknarinnar voru einna helst lengd tímabilsins sem var 

rannsakað. Tími frétta sem var til skoðunar var einungis mánuður en mælingar voru 

tímafrekar í framkvæmd og ekki gafst tími til að greina stærra tímabil í þessarri 

rannsókn. Það hefði þurft að skoða lengra tímabil til að fá gleggri hugmynd um 

stöðu kvenna í íþróttafréttum hjá Rúv. Þess þá heldur hefði þurft að bera saman við 

annan miðil eins og til dæmis Stöð 2, sem hefði þá sýnt betri heildarmynd af stöðu 

kvenna í íþróttafréttum í sjónvarpi á Íslandi í dag. Áhugavert væri að sjá niðurstöður 

úr þeirri rannsókn því grunur liggur á, að ekki séu sömu tölur þar að fá eins og hjá 

Rúv. Einnig telur rannsakandi að það þyrfti að skoða hlutfall kynjanna eftir 

birtingartíma því rannsóknin sýndi að þrátt fyrir að fjöldi frétta væri hátt í 25% hjá 

konum var birtingartíminn sem konur fengu aðeins 17%. Flokkinn með fréttum um 

bæði kyn þyrfti því einnig að skoða eftir kynjahlutfalli. Aðra þætti hefði þurft að 

taka með í rannsóknina, eins og hvort væri talað við iðkandann sjálfan, hvernig væri 

talað um iðkandann, var myndatökumaður á staðnum eða eingöngu bara rætt við 

þjálfara en rannsakandinn veitti því eftirtekt að í flestum tilvikum var þjálfari 

karlkyns.  

Ekki er fjallað nægilega mikið um konur og oft mæta þær fólki með þá 

skoðun að þær séu annars flokks. Þetta þarf að laga, þótt ekki sé nema bara fyrir 

ungu kynslóðina sem eru núna iðkendur í yngri flokkum og munu eftir nokkur ár 

færast upp í meistaraflokk. Þegar þessi ritgerð er skrifuð eru breytingar farnar af 

stað til hins betra. 365 miðlar hafa aukið umfjöllum um íþróttakonur í efstu deildum 

körfuknattleiks í úrslitakeppni Domino‘s deild kvenna með því að sýna alla leikina 

og hafa frekari umfjöllun um þær samhliða Domino‘s deild karla. Eftir umfjöllun 

Hallberu sem fór víða komu 365 miðlar fram með að þeir ætluðu að fjalla meira um 

kvennaleikina í Pepsi deild kvenna sumarið 2016 hvort sem það hafi verið vegna 

ummæla Hallberu eða ekki. Áhugavert verður að sjá stöðu kvenna í báðum þessu 

deildum eftir nokkur ár. Hvernig verður staðan þá? Munu ungar íþróttakonur eiga 
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jafn mikla möguleika og karlkyns jafnaldrar þeirra eða verður ennþá skortur á 

kvenfyrirmyndum til að líta upp til, sem fjallað væri reglulega um í fjölmiðlum?  
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