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Ágrip 

Tilgangur og markmið þessa verkefnis er að kanna hvort munur sé á meðalaldri karla og 

kvenna í efstu deild í knattspyrnu á Íslandi. Brottfall kvenna í knattspyrnu verður einnig 

skoðað og hvort kynjum sé mismunað innan íþróttarinnar. Munur á meðalaldri milli 

kynjanna í efstu deild hefur ekki verið rannsakaður sérstaklega svo vitað sé og því er það 

áhugavert rannsóknarefni. Notast var við megindlega rannsóknaraðferð með fyrirliggjandi 

gögnum þar sem öflun gagna fór fram á heimasíðu Knattspyrnusambands Íslands. Þar var 

notast við mótalista frá árinu 1990 til ársins 2015. Valin voru sex ár sem voru 1990, 1995, 

2000, 2005, 2010 og 2015 en því næst var aldur hvers og eins leikmanns reiknaður hverju 

sinni og meðalaldur liða reiknaður út frá því.   

Helstu niðurstöður sýna að munur er á meðalaldri kynja í efstu deild á þá vegu að 

meðalaldur karla er hærri en kvenna. Það er ekki ólíklegt að þessi munur hafi einhver áhrif 

á brottfall kvenna úr íþróttinni. Stúlkur byrja fyrr en drengir að æfa og spila með 

meistaraflokki og þær hætta einnig fyrr. 

Í framhaldi af þessari könnun væri fróðlegt að skoða hvort munur sé á meðalaldri 

karla og kvenna í neðri deildum en einnig hvort munur sé á því fjármagni sem rennur til 

karla og kvenna og ef svo er hvort sá munur hafi áhrif á, ásamt fjölmiðlaumfjöllun, 

brottfall stúlkna og kvenna úr knattspyrnu. 
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Á mínum yngri árum spilaði ég knattspyrnu en þegar ég var 16 – 17 ára hætti ég meðal 

annars vegna meiðsla. Alltaf hélt ég áfram að fylgjast með knattspyrnu og geri það enn í 

dag. Ég er tengd inn í kvennaráð hjá félaginu í mínum heimabæ og veit nokkurn veginn 

um allt sem þar fer fram og hef tekið þátt í hinum ýmsu verkefnum með ráðinu. 

Knattspyrna kvenna er eitthvað sem ég tel að megi fá meiri athygli. Um og eftir síðasta 

sumar fór ég að velta því svolítið fyrir mér hvort að karlar væru mikið eldri en konur í 

meistaraflokki þannig vissi ég að minnsta kosti að það væri hjá félaginu sem ég held og 

fylgist með. Það var þessi hugsun og einstakt samtal við landsliðsþjálfara sem varð 

kveikjan að verkefninu. 

Verkefni þetta er lokaritgerð í B.A. námi í Tómstunda- og félagsmálafræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Vægi ritgerðarinnar er 10 ECTS einingar. Helstu þakkir 

fær Vanda Sigurgeirsdóttir sem var leiðbeinandi minn. Ég á henni margt að þakka við gerð 

þessarar ritgerðar, en Vanda hefur verið afar þolinmóð, skilningsrík, sýnt mér stuðning og 

veitt mér góðar ábeindingar.  

Ég vil einnig þakka fjölskyldunni fyrir frábæran stuðning og unnusta mínum þá 

þolinmæði og  aðstoð sem hann hefur veitt mér á meðan á þessu ferli stóð. 

Knattspyrnusambandinu er ég einnig afar þakklát en meðlimir þess gáfu mér ýmsar góðar 

hugmyndir. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér Guðbjörgu Björgvinsdóttur. Ég hef kynnt mér 

Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og 

fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 2016 

______________________________________ 
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1 Inngangur  

Ritgerð þessi fjallar um það að kynjum sé mismunað í knattspyrnu á Íslandi og um brottfall 

kvenna úr knattspyrnu. Einnig verður greint frá könnun á meðalaldri leikmanna í efstu 

deild karla og kvenna á árunum 1990 – 2015. Rýnt verður í heimildir um 

fjölmiðlaumfjöllun, fjármagn og fordóma en einnig verður skoðað hvort mismunun og 

meðalaldur hafi áhrif á brottfall. 

Eitt af því sem knattspyrnuhreyfingin glímir við er brottfall iðkenda. Mikilvægt er að 

kanna hvað veldur brottfalli og finna því næst leið til að draga úr því. Þó er einnig 

mikilvægt að hafa í huga að brottfall úr knattspyrnu er ekki alltaf neikvætt sbr. í þeim 

tilfellum þegar iðkendur hætta og færa sig yfir í aðra íþróttagrein eða annars konar 

reglubundna hreyfingu. Hér á landi hefur brottfall kvenna úr knattspyrnu aðeins verið 

rannsakað lítillega og einnig hafa nokkrar rannsóknir verið gerðar á brottfalli úr íþróttum 

almennt. Þessar rannsóknir leiða í ljós að nokkur kynjamunur er á íþróttaiðkun ungmenna 

(Þorlákur Karlsson og Ingibjörg Kaldalóns, 1994), og að stúlkur séu mun líklegri til að 

hætta í íþróttum en drengir (U.S. Anti-Doping Agency, 2012). Í þessu samhengi er 

áhugaverð sú staðreynd að stúlkur og konur stunda mun frekar almenningsíþróttir í stað 

keppnisíþrótta og getur það verið ein útskýringin á brottfalli úr keppnisíþróttum á borð 

við knattspyrnu (Þorlákur Karlsson og Ingibjörg Kaldalóns, 1994). 

Það er óhætt að fullyrða að innan knattspyrnunnar ríkir töluverðu kynjaójöfnuður í 

fjölmiðlaumfjöllun og dreifingu á fjármagni. Ótal rannsóknir leiða í ljós að munurinn á 

umfjöllun karla og kvenna er sorglega mikill (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2007; 

Þórhildur Ólafsdóttir, 2014). Þessi munur getur haft neikvæðar afleiðingar á íþróttaiðkun 

stúlkna. Það eru ekki til neinar heimildir hér á landi um dreifingu fjármagns en eigi að 

síður ættu flestir, sem af einhverju viti fylgjast með knattspyrnu, að vita að munurinn er 

gríðarlegur, og þá  sérstaklega í meistaraflokkum. Eftirtöldum atriðum er einnig misskipt 

milli kynjanna en þau eru: æfingaraðstaða, æfingatímar, búnaður og fjöldi þjálfara. 

Einhver félög eru sannarlega að standa sig vel í þessum efnum en þegar á heildina er litið 

er verulega vegið að konum í knattspyrnu. 
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 Þar sem verulega er vegið að jafnrétti kynjanna innan knattspyrunnar er ekki úr vegi 

að skoða jafnréttisáætlun Knattspyrnusambandsins frá því árið 2008. Þar kemur fram að 

markmið sambandsins sé það að allt jafnréttisstarf innan knattspyrnuhreyfingarinnar sé 

markvisst og skipulagt ferli sem fléttast inn í alla þætti knattspyrnunnar 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2008). Miðað við hversu langt er síðan þessi áætlun var 

gerð er óhætt að fullyrða að árangurinn hafi ekki verið nægilega góður í ansi mörgum 

félögum. Í raun má segja að hreyfingin eigi enn langt í land þegar kemur að jafnrétti ef 

miðað er við stöðu kvenna í dag. 

Markmið könnunarinnar, það sem greint verður frá í þessari ritgerð, var að komast að 

því hvort um mun sé að ræða á meðalaldri karla og kvenna í efstu deild í knattspyrnu og 

hvort hægt sé að tengja þann mun við brottfall kvenna úr íþróttinni. Hér á landi hefur 

meðalaldur kynja í meistaraflokkum ekki verið rannsakaður svo vitað sé. Ekki fundust 

heldur neinar sambærilegar erlendar rannsóknir. Það útilokar þó ekki að slíkar rannsóknir 

hafi verið gerðar. 

Verkefnið er byggt upp með þeim hætti að fyrsti eiginlegi kafli ritgerðarinnar, eða annar 

kafli, fjallar almennt um íþróttir, þar á meðal um mikilvægi íþrótta. Í þriðja kafla er efnið 

þrengt og knattspyrna sett í forgang. Með fjórða kafla er lögð áhersla á brottfall og þá 

mismunun sem á sér stað innan knattspyrnunnar. Í lokin er farið yfir könnunina sjálfa þar 

sem greint er frá aðferðinni, þátttakendum, framkvæmd og niðurstöðum. Ritgerðinni 

lýkur síðan á umræðukafla þar sem niðurstöður verða skoðaðar og settar í samhengi við 

fræðin. 
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2 Íþróttir 

Íþróttir hafa verið stundaðar á Íslandi allt frá landnámstíð en festust þó ekki í sessi hér á 

landi fyrr en á síðustu öld þar sem Reykjavík og Reykvíkingar voru frumkvöðlar að íslensku 

íþróttalífi (Sigurður Á. Friðþjófsson, 1994).  

Það gefur auga leið að íþróttir eru mikilvægur hluti af íslensku menningarlífi og eyða 

margir frístundum sínum í vissa hreyfingu eða íþróttir (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Með hreyfingu og íþróttum getum við eflt félags-, tilfinninga- og siðgæðisþroska okkar 

verulega, og á það sérstaklega við um börn og unglinga (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Einnig hafa Íþróttir visst forvarnargildi og þá einna helst gegn reykingum og áfengisdrykkju 

en ýmsar rannsóknir hafa sýnt að þeir sem stunda íþróttir eru ólíklegri til þess að neyta 

áfengis eða að byrja að reykja (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Auk þessa alls efla íþróttir 

þann sem þær iðka og auka festu í lífi viðkomandi einstaklings (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 

2014). 

Samkvæmt rannsókn Weiskopf frá árinu 1982 eyðir manneskjan að meðaltali 27 árum 

af ævi sinni í frítíma, 24 árum í svefn, 7,33 árum í vinnu og að lokum 4,33 árum í formlega 

menntun. Af þessu má sjá að einstaklingur eyðir mestum hluta ævi sinnar í frítíma og þarf 

þar af leiðandi að eyða honum skynsamlega. Þess vegna eru skipulagðar íþróttir gríðarlega 

mikilvægar líkt og annað skipulagt tómstundarstarf (Leitner og Leitner, 2012). 

Íþróttaiðkendum fer sí fjölgandi í heiminum í dag (De Knop o.fl., 1996; Guttmann, 

2004) og er margt sem bendir til þess að börn og ungmenni séu hvað fjölmennasti 

hópurinn innan íþróttahreyfingarinnar (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2014). Margar ástæður 

geta verið fyrir því að ungmenni sæki æ meira í íþróttir en ein þeirra er eflaust hvatning 

frá foreldrum. Margir foreldrar kjósa að börn þeirra iðki íþróttir en helsti hvatinn að baki 

því er til dæmis sá að þau eflast líkamlega, félagslega og hugarfarslega (U.S. Anti-Doping 

Agency, 2012; Rúnar Vilhjálmsson og Þórólfur Þórlindsson, 1998). Árið 2014 voru alls 

133.632 iðkendur skráðir hjá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands og er það 6% aukning 

frá fyrra ári þar sem skráðir iðkendur voru 126.212 talsins (Kristín Lilja Friðriksdóttir, 

2015). 
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Í þessum kafla verður fjallað nánar um mikilvægi íþrótta og þá sérstaklega um áhrif 

íþróttaiðkunar á andlega og líkamlega heilsu. Þar á eftir kemur umfjöllun um brottfall úr 

íþróttum, sem er heilmikið vandamál, og að lokum verður sagt frá Íþrótta- og 

Ólympíusambandi Íslands sem heldur utan um allt íþróttastarf hér á landi. 

2.1 Mikilvægi íþrótta 

Íþróttir gegna ýmsum hlutverkum og eru gríðarlega mikilvægar en til að mynda efla þær 

ekki bara þroska barna og unglinga heldur eru einnig góðar fyrir sjálfsmynd, félagsfærni 

og sjálfstæði þeirra (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). Rannsóknir sem framkvæmdar hafa 

verið á Íslandi hafa sýnt að skipulagt íþrótta- og tómstundastarf hefur áhrif á þroska og 

uppbyggingu lífs barna og unglinga (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2014). Aðrar rannsóknir 

hafa sýnt að skipulagðar íþróttir hafa áhrif á forvarnar- og uppeldislega þætti, til dæmis 

dregur íþróttaþátttaka úr áhættuhegðun ungmenna á borð við áfengisneyslu og 

steranotkun (Þórólfur Þórlindsson og Viðar Halldórsson, 2010; Þórólfur Þórlindsson o. fl, 

1994).  

Rannsóknir og greining er rannsóknarmiðstöð á Íslandi sem sér um rannsóknir er 

nefnast Ungt fólk. Fólkið sem þar starfar sérhæfir sig í rannsóknum á ungu fólki hérlendis 

en þær eru framkvæmdar árlega. Niðurstöður þessara rannsókna hafa meðal annars leitt í 

ljós mikilvægi þess að börn og ungmenni fái tækifæri til þess að stunda alls kyns 

tómstunda- og íþróttastarf undir handleiðslu ábyrgra fagaðila (Hrefna Pálsdóttir o.fl, 

2014). Íþróttastarf í umsjón ábyrgra aðila hefur til að mynda forvarnargildi gagnvart 

afbrotum, ofbeldi og vímuefnaneyslu. Börn og ungmenni sem eru virk í íþróttum standa 

gjarnan betur að vígi námslega og líður almennt betur, þau hafa ágæta sjálfsvirðingu og 

jákvæðari sjálfsmynd (Guðbjörg Norðfjörð o.fl., 2015) en það helst í hendur við erlendar 

rannsóknir (World Health Organization, 2006). 

Að lokum er vert að minnast á að hreyfingarleysi hefur aukist í samfélaginu og í 

kjölfarið fylgir offita og ofþyngd og mun fleiri þjást af ýmsum heilsutengdum sjúkdómum 

(Lýðheilsustöð, 2006). Samkvæmt Hills o.fl. (e.d.) hefur líkamlegri og andlegri heilsu 

almennt hrakað hjá yngri aldurshópum en Lýðheilsustöð ráðleggur einstaklingum að auka 

hreyfingu og minnka kyrrsetu (Lýðheilsustöð, 2006). 
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Af umfjöllun hér að ofan ætti að vera ljóst að íþróttaiðkun og sú hreyfing sem henni 

fylgir hefur ýmis jákvæð áhrif á heilsu, lífsgæði og vellíðan. Í næstu tveimur köflum verður 

gerð nánari grein fyrir þessum áhrifum. 

2.2 Íþróttir og andleg heilsa 

Andleg heilsa er öllum mikilvæg en rannsóknir sýna að með reglulegri hreyfingu ávinnst 

betri andleg heilsa sem veldur því að streita, kvíði og þunglyndi minnkar (Warburton, 

2006). Líkamleg þjálfun hefur einnig góð áhrif á hugræna heilsu en sem dæmi má nefna 

tilfinningavanda og bætt minni (Bouchard, Blair og Haskell, 2007). Einnig sýna rannsóknir 

að líkamleg þjálfun hefur jákvæð áhrif á geðheilsu jafnt hjá heilbrigðum og veikum 

einstaklingum (Bouchard o.fl., 2007). 

Á milli 10% – 20% barna eiga við sálfræðileg og hegðunartengd vandamál að stríða. 

Kannanir sýna að hreyfing er ekki aðeins góð fyrir líkamlega heilsu heldur eykur hún einnig 

sjálfstraust og þá sérstaklega hjá börnum sem er hætt við þunglyndi, sem stríða við slæma 

hegðun og/eða lélegt sjálfstraust (Waade, 2004). Auk þess dregur hreyfing og annað 

líkamlegt athæfi úr kvíðaköstum (O‘Loughlin o.fl., 2013). Þunglyndi er mjög alvarlegur 

sjúkdómur (Beardslee, 2002) og sýna rannsóknir að einn af hverjum þremur mun á 

einhverjum tímapunkti í lífinu finna fyrir einhvers konar þunglyndistruflunum. Undanfarna 

fjóra áratugi hefur í meira en 1200 rannsóknum verið lagt mat á möguleikann á því að 

notast við líkamlegar æfingar til að meðhöndla þunglyndi og þá hefur aðallega verið 

einblínt á alvarlegt þunglyndi. Niðurstöður þessarar vinnu hafa leitt í ljós að með 

líkamlegri hreyfingu má gjarnan bæta skap og draga úr einkennum þunglyndis og kvíða, 

en við líkamlegar æfingar leysir líkaminn um endorfín efni sem bætir andlegan líðan 

(Bouchard o.fl., 2007). Vegna þessa er nú víða farið að ávísa hreyfiseðlum í stað lyfseðla til 

einstaklinga sem glíma við þunglyndi (Velferðaráðuneytið, 2014). Því má leiða líkur að því 

að reglubundin hreyfing, eins og sé sem fram fer í íþróttum, hefur jákvæð áhrif á andlega 

heilsu. Hreyfingin virkar jafnt fyrirbyggjandi gegn andlegum kvillum sem og hefur jákvæð 

áhrif á andleg veikindi en einnig getur hreyfing aukið lífsgleði og vellíðan hjá fólki almennt. 

2.3 Íþróttir og líkamleg heilsa 

Ótal rannsóknir sýna fram á jákvæð áhrif hreyfingar og íþróttaiðkunar á líkamlega heilsu. 

Til dæmis má nefna þegar íþróttir eru stundaðar verða vöðvafrumurnar næmari fyrir 



14 

insúlíni sem er mjög gott fyrir blóðsykurinn og kemur í veg fyrir sykursýki. Æðakerfið 

styrkist einnig og jafnvægi kemst á blóðstreymi (Þorbjörg Hafsteinsdóttir, 2012). Þá 

dregur regluleg hreyfing jafnframt úr líkum á hjartakveisu og hjartaáfalli þar og verndar 

hjartað gegn ýmsum sjúkdómum með því að hreinsa út slagæðarnar sem færa blóð til 

hjartavöðvans. Hreyfing kemur einnig í veg fyrir offitu sem leiðir hvað einna helst til 

sykursýki og hás blóðþrýstings (Carroll, 1992). Auk þess sýna rannsóknir að líkamleg 

hreyfing minnkar líkurnar á ýmsum tegundum krabbameina (Lee og Oguma, 2012) og 

getur jafnframt haft áhrif á þéttleika beina, en með íþróttaiðkun á unglingsárunum er 

hægt að auka þéttleika beina (Kahn, 2001).  

Einstaklingar glíma gjarnan við offitu, ofþyngd og aðra heilsutengda sjúkdóma vegna 

hreyfingaleysis og kyrrsetu. Hlutfall barna og ungmenna sem glíma við offitu á Íslandi fer 

hækkandi með ári hverju og er það orðið áhyggjuefni en talið er að um 24% barna á 

Íslandi séu of þung og um 5% glíma við offitu (Landlæknir, 2014).  

Með reglubundinni æfingu verða hjartað og lungun skilvirkari og vöðvar styrkjast, 

vellíðan eykst og svo framvegis. Að öllum líkindum eykst heilsa og líftími fólks ef það 

hreyfir sig alla ævi (Carroll, 1992). Mikilvægi íþrótta og hreyfingar er því mikið þar sem latt 

og iðjulaust barn er líklegra til þess að verða latt íframtíðinni með tilheyrandi heilbrigðis- 

og offituvandamálum. Til þess að þjálfa bein og vöðva, bæta samhæfingu og hraða, auka 

jafnvægi og þess háttar þurfa börn að æfa íþróttir eða hreyfa sig á einn eða annan máta 

(Carroll, 1992).  

 Í íslensku samfélagi í dag, þar sem hreyfingarleysi hefur aukist til muna, hefur 

íþróttaiðkun líklega sjaldan/aldrei verið mikilvægari. Það að börn taki þátt í íþróttastarfi 

og haldist þar sem lengst er hagsmunamál sem snertir samfélagið í heild. Því er miður 

hversu margir hætta í íþróttum, jafnvel á unga aldri, og er óhætt að segja að brottfall sé 

eitt alvarlegasta vandamálið sem íþróttahreyfingin glímir við.  

2.4 Brottfall úr íþróttum 

Brottfall má skilgreina á eftirfarandi hátt: þegar einstaklingur til dæmis fer úr einu 

íþróttafélagi í annað, fer úr einni íþrótt í aðra, hættir íþróttaiðkun en tekur upp aðra 

tómstundaiðju eða hættir íþróttaiðkun alfarið (Frímann Ari Ferdinandsson og Sigurður 

Magnússon, 1997). 
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Á unglingsárunum eykst brottfall úr skipulögðu íþróttastarfi og telur starfsfólk Íþrótta- 

og Ólympíusamband Íslands að það hefjist um og eftir 11 ára aldur. Rannsókn sem gerð 

var á vegum Íþrótta- og Ólympíusambandsins sýndi einnig að brottfall hjá stúlkum við 12 – 

15 ára aldur var 20% meira en hjá drengjum (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2004). 

Samkvæmt Þórólfi Þórlindssyni o.fl. (2000) skapast þessi munur, á brottfalli milli drengja 

og stúlkna, til dæmis vegna þess að stúlkur þroskast fyrr líkamlega, andlega og félagslega 

og fara fyrr í gegnum breytingaskeið unglingsáranna. Þá sýndi rannsókn Þórólfs og félaga 

frá árinu 2000 að alvara íþróttaþátttöku gerir mun fyrr vart við sig hjá stúlkum en 

drengjum og þar af leiðandi þurfa stúlkur, mun fyrr en drengir, að taka ákvörðun um það 

hvort þær séu tilbúnar að æfa daglega með meistaraflokki (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

2000).  

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands telur helstu ástæður brottfalls stúlkna úr 

knattspyrnu vera eftirfarandi: einhæfur félagsskapur, of mikil áhersla er lögð á keppni eða 

árangur, óánægja með eigin getu eða þjálfarann, meiðsli og/eða fjárhagsleg staða 

fjölskyldu. Íþrótta- og ólympíusambandið bendir á ýmsar leiðir til að sporna við brottfalli 

til dæmis með því að auka félagsleg tengsl og að minnka áherslu á keppni, þá sérstaklega 

hjá yngstu iðkendunum (Frímann Ari Ferdinandsson og Sigurður Magnússon, 1997). Þetta 

er að mestu leyti í samræmi við niðurstöður rannsóknar en á síðustu árum hefur verið 

töluverður áhugi á að rannsaka brottfall úr íþróttum þá sérstaklega á Vesturlöndum, þar 

sem þátttaka barna og ungmenna hefur aukist (Salguero o.fl., 2003). Ástæður brottfalls 

eru jafn misjafnar og þær eru margar en þær algengustu eru áhugaleysi, það að eiga í 

erfiðleikum með að ná árangri, lítill spilatími, að líka illa við þjálfarann eða 

þjálfunaraðferðir og leiði á íþróttinni (Allender o.fl., 2006; Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011; 

Salguero o. fl., 2003). Auk þess hafa rannsóknir leitt í ljós að tímaleysi, kostnaður, aðgengi 

og brottfall vina hefur einnig áhrif á brottfall úr íþróttum (Allender o.fl., 2006; 

Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Árið 2006 var gerð rannsókn á Spáni um brottfall barna og unglinga úr 

íþróttum.Úrtakið taldi 561 einstakling, stúlkur og drengi á aldrinum 14-24 ára. Öll höfðu 

þau hætt í skipulögðum íþróttum á aldrinum 8-17 ára. Niðurstöður sýndu að ekki var 

marktækur munur milli kynja en meðalaldur drengja þegar þeir hættu iðkun voru 15,4 ár 

en hjá stúlkum 15,1 ár (Molinero o. fl., 2006). Jafnframt var spurt um ástæður brottfalls 
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sem eru einna helst þær að viðföng höfðu annað að gera, að þeim líkaði ekki við 

þjálfarann, að þeim þætti liðsheildin ekk nógu góð og jafnframt töldu iðkendur að þeir 

væru ekki jafn góðir eins og þeir hefðu viljað vera. Hins vegar voru aðrir þættir nefndir 

eins og þeir að þeim líkaði ekki hvatningin eða verðlaunin, að þau voru of gömul og 

kynntust ekki nýjum vinum. Áhrifaþættir eins og starf og nám voru ekki teknir fyrir í 

rannsókninni en þó er vitað að þeir þættir hafa gjarnan áhrif á brottfall (Molinero o.fl., 

2006). Niðurstöður spænsku rannsóknarinnar leiða í ljós að brottfall 11-13 ára barna 

orsakast gjarnan af áhugaleysi, þ.e. þau missa áhuga á íþróttinni en þar þurfa þjálfarar að 

bregðast við með einhverjum hætti. Þá hafa sömu rannsóknir sýnt fram á að sérhæfing 

ungra íþróttamanna getur dregið úr árangri og aukið þar með líkur á brottfalli og 

álagsmeiðslum (Molinero o.fl., 2006).  

Rúna H. Hilmarsdóttir rannsakaði brottfall íslenskra barna og ungmenni úr íþróttu, á 

árunum 1994-2009. Rannsókn hennar leiddi í ljós að íþróttaþátttaka er mest á aldrinum, 

11 - 13 ára en eftir þann aldur minnkar þátttaka og æfa drengir almennt lengur en stúlkur 

(Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011). Þau börn sem höfðu stundað einstaklingsíþróttir voru 

jafnframt líklegri til að hætta fyrir 14 ára aldur og voru helstu ástæður þess lítill 

fjölbreytileiki. Þau börn sem höfðu stundað hvort tveggja um sig einstaklings- og 

hópíþróttir voru mun líklegri til þess að stunda enn íþróttir um 14 ára aldur (Rúna H. 

Hilmarsdóttir, 2011). 

Af þessu má sjá að brottfall úr íþróttum er töluvert og er það meira hjá stúlkum en 

drengjum. Það er jafnframt verulegt áhyggjuefni sem mikilvægt er að sporna við þar sem 

brottfall beggja kynja virðist aukast á milli ára. Brottfall er vandamál sem samfélagið allt 

glímir við en með ýmsum leiðum er hægt að sporna við því. Íþróttafélögin ásamt 

Íþróttahreyfingunni þurfa að snúa vörn í sókn og leita leiða til þess að bregðast við þessu 

vandamáli. 

2.5 Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands 

Á heimasíðu Íþrótta- og Ólympíusambandsins er sambandið skilgreint svona: ,,Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ), er landssamband hérðaðssambanda/íþróttabandalga og 

sérsambanda sem var stofnað þann 29. september árið 1921. Sambandið er æðsti aðili 

frjálsrar íþróttastarfsemi í landinu. ÍSÍ er ólympískt sérsamband og því ber því að halda 
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uppi virkri starfsemi á sviði íþróttagreinar sinnar heima fyrir og á alþjóðavettvangi, einkum 

með því að skipuleggja og taka þátt í keppnismótum og sjá fyrir kerfisbundinni þjálfun 

íþróttamanna“ (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.). 

Árið 1996 setti ÍSÍ sér stefnu í íþróttum barna og unglinga og síðan þá hafa töluverðar 

breytingar orðið á íþróttaumhverfi barna. Til að mynda hafa sérsambönd aðlagað og 

einfaldað keppnisfyrirkomulag í íþróttum barna, fækkað leikmönnum liða, minnkað mörk 

og gert minna úr úrslitum hjá yngstu aldurshópunum. Á meðan að þessar breytingar áttu 

sér stað jókst þátttaka barna og unglinga í íþróttum verulega, fjölbreytni varð meiri og 

börn hófu mun fyrr að stunda íþróttir með íþróttafélögunum. Á síðastliðnu ári var stefnan 

endurskoðuð og henni breytt töluvert. Mikil áhersla er nú lögð á að íþróttir eigi að vera 

fyrir alla, að þær þurfi að vera skemmtilegar og að leikurinn eigi að skipta höfuð máli. Til 

að styðja við stefnuna voru Íþróttaboðorðin 10 samin en þau eru eftirfarandi: „ 

1. Íþróttir fyrir öll börn 

2. Íþróttir byggi upp öfluga einstaklinga 

3. Virðum skoðanir barna og unglinga 

4. Fjölbreytt íþróttastarf 

5. Þjálfun hæfi aldri og þroska 

6. Íþróttakeppni með tilliti til aldurs og þroska 

7. Íþróttaaðstaða við hæfi 

8. Fagmenntaðir þjálfarar 

9. Stuðningur foreldra skiptir máli 

10. Virðum störf dómara og starfsmanna“ 

(Guðbjörg Norðfjörð o.fl., 2015). 

Á ári hverju sinnir starfsfólk ÍSÍ ótal verkefnum af öllum stærðum og ger‘um en meðal 

annars safnar það saman tölfræði yfir iðkendur hjá sérsamböndum. Alls voru skráðir 

iðkendur innan ÍSÍ 88.893 árið 2013 sem gerir 27,62% af þjóðinni. Þar af voru 52.897 

þeirra karlar sem er 32,97% af íbúafjölda landsins. Konur voru 35.996 eða 22,30% af 

íbúafjölda landsins. Einnig má geta þess að ríflega 56% íþrótta og hreyfinga á Íslandi voru 

stundaðar af börnum og ungmennum 20 ára eða yngri (Kristín Lilja Friðriksdóttir, 2015).  
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3 Knattspyrna 

Knattspyrna er afar vinsæl íþrótt jafnt hérlendis sem og víðsvegar um heiminn. 

Knattspyrna hefur verið spiluð í mörg hundruð ár og virðist ekki vera lát á vinsældum 

hennar. Ekki er vitað hvenær íþróttin varð til en þó eru til heimildir um íþrótt sem líkist 

knattspyrnu. Sú íþrótt nefnist ,,zu qiu“ og á uppruna sinn að rekja til Kinaveldis u.þ.b. rúm 

2000 ár aftur (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Á 13. öld hafði knattspyrna náð gríðarlegum vinsældum á Englandi og var 

sprengidagur nefndur ,,opinber leikdagur” ár hvert. Leikurinn var töluvert stundaður á 

sunnudögum en prestar og kaupmenn mótmæltu því. Prestar vegna þess að þessi iðja 

hafði áhrif á kirkjusókn og kaupmenn vegna þeirra skemmda sem leikurinn olli víða (Víðir 

Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997).  

Reglur knattspyrnunnar voru samdar árið 1848 af fótboltaáhugamönnum sem voru í 

námi við Oxford- og Cambridge háskóla. Reglunar báru nafnið Cambridge-reglurnar en 

með þeim var lagður grunnur að leiknum eins og hann er í dag (Víðir Sigurðsson og 

Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). Eftir að reglurnar höfðu verið samdar var knattspyrnan að 

veruleika og æ fleiri félög voru stofnuð. Fyrsta knattspyrnufélagið var stofnað árið 1855 og 

hét Sheffield en nokkrum árum eftir stofnun Sheffield var Enska knattspyrnusambandið 

stofnað, eða árið 1863. Eftir stofnun Enska knattspyrnusambandsins breyttust reglurnar 

töluvert en meginreglan varð sú að ekki mætti nota hendurnar (Víðir Sigurðsson og 

Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Maður að nafni James B. Ferguson er talinn hafa kynnt Íslendinga fyrir knattspyrnu í 

kringum árið 1895. Skömmu síðar hóf Ferguson að þjálfa og kenna knattspyrnu hér á landi 

(Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Fótboltafélag Reykjavíkur var fyrsta íslenska knattspyrnuliðið í sögu Íslands. Félagið 

var stofnað 16. febrúar árið 1899 og í dag þekkjum við það undir nafninu KR eða 

Knattspyrnufélag Reykjavíkur. Lið KR var eina liðið á landinu í nokkur ár og spilaði ekki við 

annað íslenskt lið fyrr enn árið 1908. Þá spilaði KR á móti ÍR en hafði spilað áður á móti 

ýmsum skipverjum frá hinum og þessum löndum (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. 
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Friðþjófsson, 1997). Næstu ár var hvert félagið af öðru stofnað sem varð til þess að árið 

1912 fór fram fyrsta Íslandsmótið þar sem einungis þrjú lið tóku þátt en það ár stóðu KR-

ingar uppi sem sigurvegarar (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). Árin liðu 

og sífellt fleiri lið skráðu sig til leiks en árið 1929 voru sex lið skráð á Íslandsmótið og voru 

reglunar þannig að ef lið tapaði tveimur leikjum féll það út. Árið 1919 byrjuðu erlend lið 

að streyma til Íslands til þess eins að spila knattspyrnu við íslensk lið. Telja má að með 

heimsóknum sem þessum hafi áhuginn á knattspyrnu aukist og þar af leiðandi urðu 

framfarir leikmanna meiri (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Skömmu eftir stofnun Knattspyrnuráðs Íslands árið 1920 kom upp sú hugmynd að fá 

erlendan þjálfara til landsins. Haft var samband við danskan þjálfara, mann að nafni Niels 

Christense en sá lét aldrei sjá sig hér á landi. Það var gerð önnur tilraun til þess að fá 

erlendan þjálfara til landsins árið 1922 og lukkaðist það vel. Þjálfarinn sem um ræðir var 

skoskur og bar nafnið Robert Templeton, en Robert starfaði hér á landi í um tvo mánuði 

þar sem hann þjálfaði öll lið Reykjavíkur (Víðir Sigurðsson og Sigurðir Á. Friðþjófsson, 

1997). Eftir komu Roberts fóru íslensku liðin að leita út fyrir landsteinana og erlendir 

þjálfara komu til landsins, flestir þeirra annað hvort frá Skotlandi eða Danmörku.  

Í síðari heimstyrjöldinni breyttist margt og þá einnig í knattspyrnu. Samskipti við 

önnur lið frá öðrum löndum urðu að engu vegna stríðsins og þar af leiðandi komu hvorki 

lið né þjálfarar til landsins, fyrir utan einn mann að nafni Per Haanell. Per var sænskur 

þjálfari sem kom til landsins til þess að leiðbeina íslensku þjálfurunum (Víðir Sigurðsson og 

Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Árin liðu og mikill uppgangur var í samfélaginu sem hafði áhrif á knattspyrnuna. Með 

uppganginum jókst þátttaka liða á Íslandsmótinu svo mikið að árið 1955 þurfti að skipta 

mótinu niður í deildir, það er að keppt var í 1. og 2. deild. Áfram hélt knattspyrnan að 

þróast en til að mynda var fyrsta bikarkeppnin haldin árið 1960. Meirstarakeppnin var 

tekin upp árið 1969, litla bikarkeppnin árið 1961 og að lokum Íslandsmót innanhúss sem 

haldið var í fyrsta sinn árið 1969 (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Knattspyrna er spiluð á hverjum degi hér á landi og eru spilaðar 5 deildir hjá körlum. 

Það eru Pepsi-deildin, Inkasso-deildin, 2., 3. og 4. deild. Ásamt þessum fimm deildum er 

sðilað í bikarnum þar sem öll lið landsins keppast um að vinna Borgunar-bikarinn og verða 

bikarmeistarar. Knattspyrna karla er gríðarlega vinsæl og svo virðist sem samfélagið allt 
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fylgist grannt með körlunum. Það virðist vera mikið um efnilega drengi í knattspyrnu í dag 

og er það jákvætt fyrir landann og framtíðina.  

Í sumar tók landslið karla þátt á sterku Evrópumóti þar sem þeir náðu frábærum 

árangri þar sem aðeins 24 lið tóku þátt. Náðu þeir að vinna frækilegan sigur á 

Englendingum í 16 liða úrslitum og komust þar af leiðandi í 8 liða úrslit þar sem ósigur 

beið þeirra gegn sterku liði Frakka. Þrátt fyrir tap stóðu þeir sig ótrúlega vel og komu heim 

við fögnuð mörg þúsunda Íslendinga sem samglöddust þeim og munu gera ævinlega. 

3.1 Knattspyrnusamband Íslands 

Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) er samband héraðssambanda og íþróttabandalaga 

þeirra félaga innan ÍSÍ sem stunda og keppa í knattspyrnu. Knattspyrnusambandið var 

stofnað í Reykjavík miðvikudaginn 26. mars árið 1947 af 14 bandalögum og félögum víðs 

vegar af landinu. Fyrsti formaður sambandsins var Agnar Klemens Jónsson en hann var 

einnig skrifstofustjóri utanríkisráðuneytisins. Verkefni sambandsins eru mörg og fjölbreytt 

en fyrsta verkefni þess var að undirbúa landsleik gegn Norðmönnum (Sigmundur Ó. 

Steinarsson, 2011). Margt hefur breyst síðan árið 1947 og er knattspyrnusambandið nú 

stærsta sérsamband á Íslandi. 

 Knattspyrnusambandið heldur árlega ársþing þar sem meðal annars eru ræddir 

ársreikningar og áætlanir komandi árs í rekstri sambandsins. Rekstrartekjur 

knattspyrnusambandsins árið 2015 voru 1.112 milljónir króna og að auki runnu 343 

milljónir króna til aðildarfélaga sambandsins og voru heildartekjur því 1.455 milljónir 

króna. Aukning var á tekjum milli ára, það er að segja úr 1.067 milljónum króna í 1.112 

miljjónir króna og hagnaðist sambandið því um 11 milljónir króna (Knattspyrnusamband 

Íslands, 2016). Á síðasta Ársþingi var fjárhagsáætlun fyrir árið 2016 lögð fram og þar er 

áætlað að hagnaður fyrir árið 2016 verði í kringum 600 milljónir króna sem er gríðarleg 

aukning, en af þessum 600 milljónum verður helmingi þeirra eða 300 miljónum skipt milli 

aðildarfélaga (Knattspyrnusamband Íslands, 2016). 

Höfuðstöðvar knattspyrnusambandsins eru staðsettar í Laugardal í Reykjavík. 

Formaður sambandsins er Geir Þorsteinsson og framkvæmdastjóri er Klara Bjartmarz. Í 

Laugardalnum starfa 18 fastráðnir starfsmenn og hafa flestir þeirra langan starfsaldur. 

Aðalleikvangur er Laugardalsvöllur í Reykjavík en hann er staðsettur á sama stað og 



21 

höfuðstöðvar sambandsins. KSÍ er stórt samband sem sinnir ýmsum verkefnum, meðal 

annars: fræðslumálum, dómaramálum, landsliðsmálum, lögfræðimálum, fjármálum, 

félagaskiptum og fleiru. 

Árið 2014 voru alls 22.638 iðkendur skráðir í knattspyrnu og er það 9% fjölgun frá 

fyrra ári en þá var skráður iðkendafjöldi 20.715. Stúlkur voru samtals 7.217 á meðan 

drengir voru 15.421 .Þess má einnig geta að af heildarfjölda skráðra iðkenda af báðum 

kynjum voru um 16.284 fimmtán ára eða yngri (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 

e.d.). Hér er hins vegar ekki tekið tillit til þeirra fjölmörgu iðkenda sem leika í 

utandeildum, eða þeim sem leika til dæmis hádegis- eða kvöldbolta með vinum og 

kunningjum. Þetta eru einungis tölur skráðra iðkenda hjá íþróttafélögum sem stunda 

knattspyrnu á vegum þeirra. KSÍ áætlar að í heildina stundi um 30.000 manns knattspyrnu 

að staðaldri (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.).  

Ef iðkendatölur fyrir 8., 9. og 10. bekk eru skoðaðar sérstaklega (Hrefna Pálsdóttir 

o.fl., 2014) kemur skýrt í ljós hversu mikill munur er á strákum og stelpum á þessum aldri. 

 

 

Tafla 1. Hlutfall og fjöldi nemenda í 8., 9. og 10. bekk sem stunduðu knattspyrnu árið 2014. 

Íþróttagrein Fjöldi skipta Strákar 

Fjöldi (%) 

Stelpur 

Fjöldi (%) 

Heild 

Fjöldi (%) 

Knattspyrna Nær aldrei 3757 (78,7) 4587 (89,0) 8344 (84,1) 

 1-3x í viku 474 (9,9) 182 (3,5) 656 (6,6) 

 4x í viku eða oftar 542 (11,4) 384 (7,5) 926 (9,3) 

 

Þá vekur athygli að aðeins 1.582 af 9.926 nemendum stunda knattspyrnu einu sinni í viku 

eða oftar, eða um 16%. 

3.2 Knattspyrna kvenna 

Saga knattspyrnu kvenna á Íslandi er frekar stutt þar sem íþróttin er fremur nýleg eða rétt 

rúmlega 48 ára gömul. Þó eru til atvik sem sýna fram á að knattpsyrna kvenna hafi verið 

stunduð hér á landi áður en sagan er talin hafa byrjað (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. 

Friðþjófsson, 1997). 
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Fyrsta knattspyrnufélag kvenna var stofnað á Ísafirði í kringum árið 1914. 

Knattspyrnufélagið var stofnað af stúlkum sem fengu ekki inngöngu í Fótboltafélag 

Ísfirðinga en tæplegu einu ári síðar fóru stúlkur í Reykjavík einnig að æfa knattspyrnu með 

Víkingi (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). Þar með markast upphafið á 

knattspyrnu kvenna sem þó varð ekki viðurkennd fyrr en árið 1968 þegar nokkrar 

handboltadömur tóku sig til og spiluðu knattspyrnu nokkur sumur. Fyrsti opinberi 

knattspyrnuleikur kvenna á Íslandi fór fram árið 1970 þegar lið Keflavíkur og Reykjavíkur 

mættust á Laugardalsvelli (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997).  

Íslandsmót kvenna innanhúss var haldið í fyrsta skiptið árið 1971 en utanhúss ári 

síðar, eða árið 1972, þar sem FH vann fyrsta titilinn. Næstu árin dró úr þátttöku liða og 

framtíðin virtist alls ekki björt hvað knattspyrnu kvenna varðaði. Á þessum tíma fengu 

konur nánast aldrei að nota grasvöll og æfingatímar þeirra voru afar seint á kvöldin eða 

þegar karlarnir höfðu lokið sínum æfingum. (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 

1997). Árið 1981 hófst Endurreisnin og þá fóru kvennalið að spila á ný og skráðu sig til 

leiks. Það sama ár varð fyrsti landsleikur kvenna að veruleika þar sem Ísland spilaði á móti 

Skotum en þeim leik lauk með tapi (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Eftir þetta var Íslandsmótið haldið á hverju ári og nú er svo komið að þrjár deildir eru í 

meistaraflokki kvenna. Landslið hefur verið við lýði frá því árið 1981 að undanskyldum 

árunum 1987 – 1992 þegar það var lagt niður vegna fjárskorts. Þrátt fyrir þennan fjárskort 

var hægt að halda úti bæði A landsliði og yngri landsliðum karla á sama tíma. Á 

undanförnum árum hafa þó miklar framfarir orðið í landsliðsmálum kvenna sem verður að 

teljast jákvætt. Árið 2015 æfðu 30 milljónir stúlkna og kvenna um allan heim og áætlað er 

að um 45 milljónir muni æfa árið 2019 en það ár fer næsta Heimsmeistaramót kvenna 

fram í Rússlandi (Fifa, 2015). Óhætt er að fullyrða að knattspyrnu stúlkum og konum sem 

stunda knattspyrnu fari ört fjölgandi. 

3.3 Brottfall kvenna úr knattspyrnu 

Eins og fram hefur komið er brottfall kvenkyns iðkenda úr íþróttum töluvert. 

Knattspyrna er þar engin undantekning og til merkis um það sýndi rannsókn Brynju 

Kristjándóttur og Kristínar Brynju Gunnarsdóttur (2008) að af 190 stúlkum sem stunduðu 
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knattspyrnu í þriðja og fjórða flokki árið 2002 voru 98 stúlkur hættar í lok árs, eða 51,5% 

(Brynja Kristjánsdóttir og Kristín Brynja Gunnarsdóttir, 2008). 

Fyrir utan þessa rannsókn fundust ekki margar rannsóknir á brottfalli kvenna úr 

knattspyrnu en sú staðreynd er afar athyglisverð. Ein þessara rannsókna er frá árinu 1997 

en þar var kannað hve margir leikmenn U16 kvenna sem tóku þátt í Norðurlandamótinu 

frá árinu 1990 væru ennþá að spila knattspyrnu árið 1997. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar leiddu í ljós að 82,7% þátttakenda voru ennþá að spila en 16,5% voru alfarið 

hættir knattspyrnuiðkun (Anna María Björnsdóttir, 2008). Leikmenn sem leika með 

landsliði eru yfirleitt sérlega áhugasamir og metnaðarfullir og því ekki ólíklegt að brottfall 

sé enn hærra meðal þeirra leikmanna sem ekki komast í landslið. Árið 1999 var gerð 

önnur rannsókn þar sem kannað var hvað hefði orðið um unga og efnilega leikmenn í 

knattspyrnu á Akureyri. Þátttakendur rannsóknarinnar voru af báðum kynjum og allir 

fæddir á árunum 1975 – 1976 en þeir voru spurðir hvort þeir höfðu verið að æfa 

knattspyrnu með Þór eða KA árið 1989 (Anna María Björnsdóttir, 2008). Það sem þótti 

mest sláandi er það að 73% þátttakenda voru alfarið hættir knattspyrnuiðkun þar af 69% 

stúlkna eða 9 af 13. Helstu ástæður brottfallsins voru þær að þjálfari þótti lélegur eða 

leiðinlegur en hjá báðum kynjum var enginn af félögunum eða í vinkonuhópnum enn að 

æfa og höfðu einhverjir valið sér aðra íþróttagrein (Anna María Björnsdóttir, 2008). 

Í rannsókn Brynju og Kristínar (2008) kemur fram að brottfall getur orðið af hinum 

ýmsu ástæðum en meiðsl eru megin ástæða brottfalls hjá stúlkum sem oftast eða í 42,3% 

tilfella. Of tíðar æfingar er einnig stór orsakavaldur (38%) en áhugaleysi á íþróttinni fylgir 

fast þar á eftir (32,4%). Þó kom jafnframt í ljós að meirihluta stúlknanna þótti knattspyrna 

enn skemmtileg þegar þær gáfu hana upp á bátinn (69%) og líkaði þeim jafnframt vel við 

þjálfarann sinn (70,4%).  

Árið 2007 birtist viðtal við Ásthildi Helgadóttur fyrrum landsliðskonu í Morgunblaðinu 

þar sem hún ræðir um knattspyrnu kvenna og brottfall þeirra úr greininni. Í viðtalinu 

kemur fram að Ásthildur stendur frammi fyrir þeirri bláköldu staðreynd að hún fái hærri 

laun sem verkfræðingur en sem atvinnumaður í knattspyrnu (Orri Páll Ormarsson, 2007). 

Þessi orð Ásthildar sýna hversu sorglegt ástand ríkir í knattspyrnu kvenna í dag en hún 

nefnir einnig þá staðreynd að karlar sem eru í fremsta flokki í knattspyrnu þéni mjög vel 
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og að konur séu langt á eftir í þeim efnum. Ásthildur telur að helstu ástæður fyrir brottfalli 

kvenna úr knattspyrnu séu fjármál og barneignir (Orri Páll Ormarsson, 2007).  
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4 Mismunun 

Ein af grunnhugmyndunum mannréttinda er jafnræðisreglan eða bann við mismunun. 

Regluna er hægt að finna í helstu mannréttindasamningum, 65. grein stjórnarskrárinnar, 

og er hún grundvallarregla í löggjöf Evrópusambandsins (Mannréttindaskrifstofa Íslands 

og Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar, 2009). Orðið mismunun felur í sér þá 

merkingu að komið er á mismunandi hátt fram við einstaklinga sem eru í sömu stöðu. 

Einnig má segja að mismunun sé ákveðin hegðun eða meðferð sem byggir á fordómum. 

Mismunun og jafnrétti eru að hluta til tengd orð þar sem mismunun verður þegar brotið 

er gegn jafnræðisreglunni (Mannréttindaskrifstofa Íslands og Mannréttindaskrifstofa 

Reykjavíkurborgar, 2009). Þetta þýðir þó ekki að allar mismunandi aðferðir milli 

einstaklinga eða hópa séu mismunun. Til að mynda geta kröfur ýmissa starfsgreina 

útilokað ýmsa hópa og einstaklinga frá því að sækja um störf. Sem dæmi eru ýmsar 

atvinnuauglýsingar sem geta ekki verið kynlausar eins og þegar auglýst  er eftir kvenkyns 

baðverði í kvennaklefa og öfugt (Mannréttindastofa Reykjavíkur, e.d.).  

Til eru bæði bein og óbein mismunun. Bein mismunun verður þegar einstaklingur fær 

óhagstæðari meðferð en annar sem er í sömu stöðu, líkt og vegna uppruna, þjóðernis, 

litarháttar, kynhneigðar og fleira. Óbein mismunun á sér hins vegar stað þegar ráðstafanir, 

skilyrði eða viðmið sem virðast hlutlaus eru ákveðnum hópi eða einstaklingum 

óhagstæðari í samanburði við aðra (Mannréttindaskrifstofa Íslands og 

Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar, 2009). Það er með öllu óheimilt að mismuna 

fólki vegna kyns og skal alltaf vinna markvisst gegn allri mismunun og hamlandi áhrifum 

staðlaðra ímynda kynjanna (Mannréttindaskrifstofa Íslands og Mannréttindaskrifstofa 

Reykjavíkurborgar, 2009).  

Lögin eru afar skýr það er ekki leyfilegt, hvorki með beinum né óbeinum hætti, að 

mismuna eftir kyni. Staðreyndin er hins vegar sú að víða er pottur brotinn í þeim efnum, 

þar á meðal í íþróttum. Í þessum kafla verður fjallað nánar um þætti er snerta mismunun. 

Fyrst verður fjallað um fordóma og jafnrétti, þar sem ítrekað verður að stefna 

Knattspyrnusambandsins er skýr, þ.e. vinna skal á móti fordómum og í átt að jafnrétti 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2008). Eftir það koma tveir kaflar þar sem fjallað er um 
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mismunun í knattspyrnu, annars vegar fjölmiðlaumfjöllun og hins vegar fjármagn. Þó skal 

það tekið fram að Knattspyrnusambandið stjórnar ekki fjölmiðlaumfjölun og ber því ekki 

ábyrgð á þeim mikla mun sem er á umfjöllun um knattspyrnu karla og kvenna.  

4.1 Fordómar 

Fordómar eru þegar einhver er áreittur, útilokaður, sniðgengin eða mismunað vegna 

útlits, uppruna, kynþáttar, litarháttar, kynferðis, kynhneigðar, skoðana, trúar, fötlunar, 

efnahags eða annarra aðstæðna (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). Það verður að 

segjast eins og er að því miður verða einstaklingar á Íslandi fyrir fordómum og öðru slíku 

til að mynda vegna uppruna síns.  

Samkvæmt sálfræðinni eru fordómar ekki eingöngu yfirlýsing á áliti eða trú heldur fela 

þeir í sér viðhorf sem inniber fyrirlitningu, það að líka illa við eða almennt hatur. 

Fordómar, staðalímyndir og mismunun eiga það til að haldast hönd í hönd (Plous, 2003), 

en fordómar byggja oftar en ekki á staðalímyndum eða ýta undir þær og eru yfirleitt 

neikvæðir. Staðalímyndir eru ákveðin viðhorf í garð einstakra hópa. Það að telja svertingja 

þjóf, svertingjar séu góðir í körfu, útlendinga sem ódýrt vinnuafl og konur sem kynverur 

eru dæmi um staðalímyndir (Gleitman, 1994). 

Til þess að koma í veg fyrir fordóma í knattspyrnunni þurfa allir að leggjast á eitt, 

þjálfarar, félög, foreldrar, leikmenn, áhorfendur og aðstandendur. Ef allir standa saman og 

gera sitt allra besta ætti að vera hægt að ýta fordómum til hliðar fyrir fullt og allt innan 

knattspyrnunnar. Það er hægt að gera ýmislegt til þess að koma í veg fyrir fordóma, til að 

mynda er æskilegt að taka ekki undir með einstakling sem er haldinn fordómum heldur er 

betra að vera honum ósammála og benda honum á það. Það er líka gott að biðja fólk að 

setja sig í spor þess sem verður fyrir fordómum en oft og tíðum er það nóg til þess að fólk 

átti sig. Síðast en ekki síst verðum við að sýna þeim sem verða fyrir fordómum stuðning. 

Knattspyrnusambandið hefur tekið skýra afstöðu gegn fordómum og með stuðningi 

UEFA og Mastercard setti það af stað átaksverkefni sem ber nafnið “Knattspyrna – Leikur 

án fordóma.“ Verkefnið er þríþætt en einn liður verkefnisins er bæklingur þar sem afstaða 

sambandsins birtist og hljóðar hún svo: „KSÍ leggur áherslu á að knattspyrnan sé leikin á 

heiðarlegan hátt og hvetur alla sem koma að íþróttinni til að sýna öðrum þátttakendum 

virðingu. Öguð og jákvæð framkoma ætti að vera markmið sérhvers leikmanns á vellinum. 
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KSÍ hefur einnig tekið saman þau meginatriði sem felast í heiðarlegri framkomu og hvað 

hægt er að gera til að auka veg knattspyrnunnar og gera hann sem mestan“. 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). Markmiðið með átakinu var að útrýma fordómum úr 

knattspyrnu, að koma í veg fyrir einelti og leggja áherslu á heiðarlegan leik. Fyrirliðar liða í 

úrvalsdeildum karla og kvenna studdu átakið árið 2008 með samstarfsyfirlýsingu um að 

sýna gott fordæmi (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). Áhorfendur eru ekki undanskildir 

þar sem þeir eru einnig hluti af leiknum líkt og leikmenn og dómarar. Átakið er í samræmi 

við erlendu samtökin Kick It Out sem hafa stofnað staðal sem knattspyrnufélög geta farið 

eftir. Staðallinn gengur m.a. út á að knattspyrnufélögin myndi stefnu gegn fordómum 

meðal áhorfenda og félagsins sjálfs (Ousley, 2014). Sannarlega er jákvætt að 

Knattspyrnusambandið beiti sér með þessum hætti. Þrátt fyrir þetta eru fordómar í 

knattspyrnuheiminum og koma þeir fram í ýmsum myndum.Til að mynda birtast 

fordómar í knattspyrnu kvenna í kynþáttafordómum, kvenfyrirlitningu eða 

staðalímyndum.  

Í seinni tíð hefur æðsta stjórn knattspyrnunnar á alþjóðavettvangi sett aukinn kraft í 

að útrýma  fordómum og mismunun en raunin er sú að æðri stjórnir einkennast af 

miðaldra hvítum karlmönnum og reynist breytingin því erfið. Þetta þýðir að ef farið verður 

í þessi mál af fullum krafti getur opnast svigrúm fyrir konur, litað fólk og fatlaða 

einstaklinga til þess að komast í stjórnunarstöður og taka þátt í stórum ákvörðunum í 

heimi knattspyrnunnar (Ousley, 2014).  

Fyrrum þjálfari sænska og kínverska kvennalandsliðsins í knattspyrnu Marika 

Domanski-Lyfors tjáði sig um það í viðtali að í knattspyrnu eiga karlar og konur meira 

sameiginlegt en almenningur heldur. Til að mynda er nánast enginn munur á hugarfari og 

hjá framúrskarandi leikmönnum er tæknin svipuð. Þó er fjöldi karlkyns leikmanna sem 

hafa góða tækni mun hærri, enda töluvert fleiri karlar sem stunda knattspyrnu. Einnig 

hafa karlmenn meiri styrk og hraða og þar af leiðandi skara þeir fremur fram úr (Fifa 

world, 2011). 

Fordómar í garð kvenna í knattspyrnu á Íslandi eru og verða alltaf einhverjir til staðar 

til að mynda eru ýmis niðrandi orð um konur jafnan notuð þegar karla spila. Segjum að 

leikmaður í Pepsi-deild karla klúðri rækilega eða spili hægan fótbolta þá er ef til vill kallað 

á eftir honum að hann skjóti eins og stelpa eða spili eins og kerling. Nákvæmlega þetta 
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eru meðal annars fordómar sem konur og stúlkur í knattspyrnu verða fyrir. Annað dæmi 

er þegar almenningur gefur til kynna eða heldur því fram á þær stúlkur eða konur sem 

spila knattspyrnu séu lesbíur af því að knattspyrna er einungis karlaíþrótt að þeirra mati. 

Eins birtast fordómar gagnvart samkynhneigðum jafnan í setningum á borð við þessa: þú 

ert verri knattspyrnumaður afþví að þú ert samkynhneigð. En einhverra hluta vegna þurfa 

einstaklingar að tala niðrandi um samkynhneigða einstaklinga eða niðurlægja þá á 

einhvern hátt og má telja það líklegustu ástæðu þess að knattspyrnufólk kemur ekki út úr 

skápnum.  

Fordómar gagnvart knattspyrnu kvenna geta komið frá ýmsum aðilum, eins og til 

dæmis knattspyrnuþulum. Það er heldur minnistætt þegar Andy Gray og Richard Keys 

héldu því fram að kvenkyns línuvörður kynni ekki rangstöðuregluna í knattspyrnu, en þessi 

orð létu þeir falla árið 2011 þegar þeir lýstu leik Liverpool og Wolves. Félagarnir héldu þó 

að ekki væri kveikt á hljóðnemanum sínum en allt kom fyrir ekki og almenningur heyrði 

orð þeirra þar sem þeir lýstu því yfir að þeir tryðu ekki að einn línuvarðanna væri 

kvenkyns og að konur kynnu ekki rangstöðuregluna.Eins héldu þeir því fram að eitthvað 

klúður myndi pottþétt eiga sér stað og að einhver þyrfti nú að fara og kynna hana fyrir 

rangstöðureglunni (Birgir Olgeirsson, 2011). Þessi orð þeirra eru dæmi um niðrandi orð í 

garð kvenna í knattspyrnu sem og getu þeirra innan íþróttarinnar. 

Í sumar átti ég gott spjall við erlendan leikmann sem leikur í 1. deild kvenna á Íslandi 

en umræðan okkar snéri að viðfangsefni þessarar ritgerðar. Leikmaðurinn tjáði mér að 

knattspyrnan fjallaði heldur um pólitík og minna um fordóma  heimalandi hennar. Hún 

taldi sig þó ekki hafa fundið fyrir neinum fordómum en hafði orð á því að fordómarnir 

felist einna helst í því hversu hæg knattspyrna kvenna sé ásamt lakari tækni og því að 

spilamennska kvenna sé oft og góð á tíðum leiðinleg. Þó var hún hörð á því að knattspyrna 

kvenna og knattspyrna karla sé ekki það sama og eigi ekki að vera sett undir sama hatt, 

heldur séu karlar jafnt sem konur góð á sinn hátt. 

Viðhorfið gagnvart knattspyrnu kvenna er allt annað í dag en það var fyrir 10 árum til 

dæmis. Í dag er staðan sú að Íslendingar eiga fjöldann allan af atvinnumönnum í 

knattspyrnu kvenna og fara fordómar þverrandi þó svo að einstaka sinnum komi upp viss 

atvik sem lýsa kvenfyrirlitningu eða kynþáttafordómum. Það gefur auga leið að 

knattspyrna kvenna er örlítið frábrugðin knattspyrnu karla. Það er þó ekki hægt að segja 
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að knattspyrna kvenna sé eitthvað verri en karla, heldur frábrugðin, stúlkur og konur eru 

góðar á sinn hátt. Knattspyrna kvenna og knattspyrna karla er alltaf sett undir sama 

hattinn sem er eiginlega ekki hægt, það er að segja að alltaf er metingur á milli eða mikið 

verið að bera saman muninn og þess háttar. Við sjáum þennan meting og þennan 

samanburð ekki jafn mikið innan annarra íþróttagreina samanber í körfubolta, handbolta 

eða tennis. Sjáum til að mynda Serenu Williams atvinnumann í tennis, aldrei er hún borin 

saman við Novak Djokovic eða hún gerð minni en hann í samfélaginu þó þau spili sömu 

íþróttina. Vert er að hafa þetta í huga þegar knattspyrna kvenna er borin saman við 

knattspyrnu karla. 

 

4.2 Jafnrétti 

Jafnrétti kynjanna merkir það að kynin séu jafn sjáanleg í samfélaginu, að þau hafi jafn 

mikið vald og að þátttaka þeirra í samfélaginu sé í jöfnum hlutföllum. Það er að segja að 

karl og kona séu jöfn í samfélaginu (Jafnréttisstofa, e.d.).  

Almenn lög um jafnrétti voru ekki sett hér á landi fyrr en árið 1976 með það að 

markmiði að stuðla að jafnrétti kynjanna á öllum sviðum þjóðfélagsins. Lögunum er einnig 

ætlað að auka rétt kvenna á þeim sviðum þar sem hallar á konur og styrkja rétt karla þar 

sem þeir hafa minni rétt. Jafnrétti er jákvætt og báðum kynjum í hag, en með því njóta 

allir góðs af í samfélaginu (Velferðarráðueytið, 2008). Hér fyrir neðan er hægt að sjá 

hvernig markmiðinu skal náð: 

a. „gæta jafnréttissjónarmiða og vinna að kynjamisþættingu í stefnumótun og 

ákvörðun á öllum sviðum samfélagsins, 

b. vinna að jöfnum áhrifum kvenna og karla í samfélaginu, 

c. bæta sérstaklea stöðu kvenna og auka möguleika þeirra í samfélaginu, 

d. vinna gegn launamisrétti og annarri mismunun á grundvelli kyns á vinnumarkaði, 

e. gera bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf, 

f. efla fræðslu um jafnréttismál, 

g. greina tölfræðiupplýsingar eftir kyni, 

h. efla rannsóknir í kynjafræðum, 
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i. vinna gegn kynbundnu ofbeldi og áreitni, 

j. breyta hefðbundnum kynjaímyndum og vinna gegn neikvæðum staðalímyndum 

um hlutverk kvenna og karla“. 

(Lög um grunnskóla nr. 10/2008) 

Það þarf stöðugt að berjast fyrir jafnrétti kynjanna, að standa vörð um það og stuðla 

að því rétt eins og með mannréttindi almennt (Aldís Yngvadóttir og Tryggvi Jakobsson, 

2009).  

Knattspyrnusamband Íslands setti fram jafnréttisáætlun árið 2008 þar sem markmið 

stefnunnar er að tryggja jafna möguleika allra til knattspyrnuiðkunar á Íslandi 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2008). Í áætluninni segir að það sé vilji sambandsins að 

allir, óháð kyni, stöðu og búsetu, hafi jafna möguleika á knattspyrnuiðkun og að 

jafnréttissjónarmið séu samþætt allri starfsemi. Gæta skal jafnréttis við skipun í stjórnir, 

ráð og nefndir og einnig við ráðningu starfsfólks (Knattspyrnusamband Íslands, 2008). Til 

gamans má geta þess að af þeim átján starfsmönnum sem fastráðnir eru hjá 

Knattspyrnusambandinu eru aðeins fjórar konur. Einnig kemur fram í áætluninni að veita 

eigi öllum jöfn tækifæri og að ekki eigi að gera greinarmun á drengja- og stúlknaliðum við 

útdeilingu á æfingatíma. Það á að vera menntaður þjálfari í öllum liðum þar sem sömu 

ráðningarkröfur eru gerðar til þjálfara drengja og stúlkna (Knattspyrnusamband Íslands, 

2008). Það kemur jafnfram fram að iðkendur, starfsmenn, stjórnarmenn og aðrir þeir sem 

hafa hlutverki að gegna innan KSÍ hafi ekki uppi orð eða athafnir sem líta má á sem kynja- 

eða kynþáttamisrétti gagnvart öðrum, hvort sem um ræðir einstaklinga eða hópa innan 

eða utan Íslands (Knattspyrnusamband Íslands, 2008).  

Stúlkum og konum í knattspyrnu finnst þeim mismunað hér á landi og eru þær ekki 

hræddar við að tjá sig um málið. Nýlega var tekið viðtal við stúlkur sem leika með U17 ára 

landsliðinu þar sem þær vilja jafnrétti og telja jafnframt að karlar fái meiri athygli en konur 

í knattspyrnu. Til dæmis voru æfingamót hjá landsliði stúlkna um daginn en á sama tíma 

var æfingamót drengja. Drengirnir fengu að æfa saman viku fyrir mót á meðan að 

stúlkurnar rétt hittust á flugvellinum og rétt vissu hverjir samherjar sínir væru. Þær höfðu 

sumsé aldrei hist almennilega áður einungis spilað hver á móti annarri (Birna 

Guðmundsdóttir, 2016). Þá voru stúlkurnar voru ánægðar með Pepsi-mörk kvenna sem 
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byrjaði í fyrsta sinn í sumar og töldu sig vita mun meira um íslenska kvenna knattspyrnu 

fyrir vikið. Þær höfðu einnig allar orð á því að oftar en ekki þyrftu þær að víkja af 

æfingasvæðinu þegar drengir eða meistaraflokkur karla mætir til æfinga, þar sem þær 

enda þá með því að æfa á verri velli. 

Í dag byggir knattspyrna töluvert meira á jafnrétti en hún gerði áður en þó er hægt að 

gera betur og skapa meira jafnrétti. Til að mynda eru konur á mörgum stöðum með lægri 

laun, verri æfingatíma ásamt æfingaaðstöðu og svo virðist sem minni vinna sé lögð í 

knattspyrnu kvenna.  Það hefur þó tekist vel í yngri flokkum landsins þar sem jafnrétti 

ræður ríkjum en því miður er ekki hægt að segja það sama um meistaraflokkana. 

Réttur karla og kvenna í knattspyrnu á að vera hinn sami, þar sem það er ekkert sem 

réttlætir það að karlar hafi meiri rétt en konur. Það er hægt að spyrja þess oft hvers vegna 

karlarnir gangi fram yfir konur eða af hverju það gildi ekki jafnt um konur og karla.Kynin 

skula hafa jöfn tækifæri.  

 

4.3 Fjölmiðlar 

Hvar er að finna alla helstu um íþróttir, uppáhalds leikmennina okkar og liðið þeirra? Jú, 

það finnum við í fjölmiðlum landsins. Fjölmiðlar eru flokkaðir sem viss samskiptatæki til 

þess að upplýsa einstaklinga þá er mynda þjóðfélagið um það sem er að gerast heiminum 

í ásamt því að vera ákveðin skemmtun (Wainwright, 1982). Þegar talað er um fjölmiðla 

kemur veraldarvefurinn fyrst upp í hugann á flestum, en fjölmiðill er af ýmsum toga meðal 

annars sjónvarp, útvarp, dagblöð og þess háttar. Í dag er einnig talað um bækur og dvd 

diska sem fjölmiðla. Hlutverk fjölmiðla nútímans er margs konar en þeir upplýsa, fræða og 

móta hugsun og skoðanir almennings. Hugtakið fjölmiðill er skilgreint sem stofnun eða 

fyrirtæki, lögaðili, sem safnar, metur og setur reglulega fram upplýsingar í því skyni að 

dreifa þeim til umtalsverðs fjölda fólks á tilteknu svæði (Páll Sigurðsson, 1997).  

Mikið hefur verið rætt um þá umfjöllun sem knattspyrna kvenna fær í fjölmiðlum og 

er helsta ástæða þess hinn mikli munur sem er á þeirri umfjöllunun sem konur fá til móts 

við karla í fjölmiðlum landsins. Nútíma samfélög hafa jafnan reynt að auka erótíska ímynd 

kvenlíkamans og horfa gjarnan á útlit kvenna og líkama þeirra frekar en íþróttagetu 

(Trolan, 2013). Það mun þurfa hugmyndafræðilega og táknræna breytingu í samfélaginu, 
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þó ekki aðeins í íþróttum, til þess að konur muni hafa stjórn á sínum eigin líkama. Þessi 

breyting er nauðsynleg á öllum stigum samfélagsins og í tengslum við íþróttir mun 

breyting eiga sér stað þegar fleiri konur eru ráðnar sem þjálfarar, fréttamenn eða 

sérfræðingar. Slíkar breytingar geta eingöngu átt sér stað ef stjórnarmenn samfélagsins 

telji að breytingar séu nauðsynlegar til að bæta ímynd kvenna í íþróttum sem og í 

samfélaginu almennt. Án efa er litið á íþróttir sem „karlaheim“ og þó breytingar á því geti 

reynst erfiðar og hægar þá munu þær að lokum gerast (Trolan, 2013). 

Það hafa verið gerðar þó nokkrar rannsóknir á  þeim mun sem er á íþróttaumfjöllun 

um karla til móts við konur eru niðurstöður þeirra nokkuð samhljóma. Árið 2007 birti 

Anna Guðrún Steindórsdóttir rannsókn sína á íþróttaumfjöllun hjá Morgunblaðinu og 

Fréttablaðinu. Niðurstöður hennar sýndu að alls fjallaði 9,7% íþróttaumfjöllunar um konur 

sem gefur okkur til kynna að 90,3% hafi verið um karla (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 

2007). Einnig hafa Boutilier og Giovani greint frá rannsókn sinni þar sem forsíður tímarita 

og íþróttablaða voru greindar á 34 ára tímabili. Niðurstöður rannsóknarinnar voru sláandi 

því í aðeins 5% tilvika komust kvenkyns íþróttamenn á forsíður blaðanna (Boutilier og 

Giovani, 1983).  

Þórhildur Ólafsdóttir gerði rannsókn árið 2013 á nokkrum fréttamiðlum landsins, það 

er Rúv.is, Mbl.is og Fótbolti.net. Þórhildur skipti rannsókninni niður á milli deilda, það er 

efstu deildir karla og kvenna, neðri deildir karla og kvenna og að lokum erlent efni um 

knattspyrnu. Niðurstöður rannsókar hennar sýndu að umfjöllun um konur var 9,1% 

samanborið við 89,5%  sem fjallaði um karla. Í efstu deild var munurinn einfaldlega sá að 

fjallað var um konur í 19,1% tilfella, í neðri deildum var hlutfallið einungis 7,8% og af 

erlendu efni var aðeins fjallað um konur í 4,3% tilfella. Auk þess leiddu niðurstöður 

Þórhildar í ljós að umfjallanir um karla voru lengri, það er að segja í orðum, myndum eða 

sekúndum heldur en kvenna ásamt því að vera fjölbreyttari, á meðan að umfjöllun um 

konur var meira samantekt úr leikjum. Aðrar niðurstöður sýndu að flestar umfjallanir um 

konur eru á vefsíðu Fótbolta.net eða 26% (Þórhildur Ólafsdóttir, 2014). 

Vegna ónægrar umfjöllunar um knattspyrnu kvenna í fjölmiðlum hafa ýmsar aðferðir 

verið notaðar til að koma henni af stað. Leikmenn gera ýmislegt til þess að koma sér og 

liði sínu á framfæri til að mynda sat ástralska kvennalandsliðið í fótbolta fyrir nakið í 

karlatímariti  fyrir heimsmeistarmótið árið 2007. Þetta gerðu þær til þess að auglýsa 
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þátttöku sína á mótinu en einnig til þess að auglýsa mótið sjálft (Trolan, 2013). Fjórum 

árum síðar fyrir heimsmeistaramótið 2011 gerði þýska kvenna landsliðið slíkt hið sama og 

gáfu þær út þá yfirlýsingu að þetta hafi verið gert til þess að auglýsa heimsmeistaramótið 

ásamt því að reyna að fjölga áhorfendum (Trolan, 2013). Fyrir ekki svo löngu endurtóku 

íslenskar stelpur svipaðan verknað en ástæður þeirra voru til þess að kynna lið sitt og afla 

fjár. 

Eins og fram hefur komið þá er knattspyrna kvenna frekar ung, en margir telja það 

vera eina af meginástæðum þess að konum sé mismunað í fjölmiðlum. Fyrirmyndir eru 

eitt af því sem laðar börn að íþróttum og eru fjölmiðlar einn besti vettvangurinn til að 

skapa nýjar fyrirmyndir og því eru þeir mikilvægir fyrir konur líka. (Þórhildur Ólafsdóttir, 

2014). 

Nýlega birtist viðtal við Hallberu Guðnýju (landsliðskona í knattspyrnu) þar sem hún 

tjáir blaðamanni DV hversu litla umfjöllun um knattspyrnu kvenna er að finna í fjölmiðlum 

og telur hún jafnframt að það skili sér með minni áhuga almennings og dræmri aðsókn á 

leiki. Hallbera telur einnig að með breyttu viðhorfi og markaðssetingu sé hægt að bæta 

ástandið og að það sé mikilvægt fyrir unga knattspyrnuiðkendur. Hún segir jafnframt að 

nágrannaþjóðirnar séu komnar langt fram úr okkur Íslendingum hvað þetta varðar (DV, 

2016) og nefnir að lokum hversu mikilvægt það sé fyrir ungar stúlkur og konur í 

knattspyrnu að hafa jákvæðar fyrirmyndir og aukna hvatningu (DV, 2016). 

Lítil umfjöllun fjölmiðla um knattspyrnu kvenna eða íþróttaiðkun yfir höfuð kann að 

vera ástæða þess að stúlkum og konum skortir fyrirmyndir. Fjölmiðar eru sá vettangur 

sem skapar einna helst nýjar fyrirmyndir og viðheldur þeim gömlu (Morgunblaðið, 1999) 

og því má áætla að skortur á fyrirmyndum hafi áhrif á brottfall stúlkna úr knattspyrnu 

(Morgunblaðið, 1999). 

Árið 1999 birtist í Morgunblaðinu viðtal við Unu Maríu Óskarsdóttur (uppeldis- og 

mentunarfræðingur) þar sem hún segir: "Börn læra mjög snemma að samsama sig 

ákveðnum fyrirmyndum. Svokallað herminám fer þannig fram að börn veita hátterni eða 

viðhorfum athygli og líkja síðan eftir. Það er því ljóst að þegar íþróttakonur fá einungis 

10% umfjöllunar er úr mjög litlu að moða og stúlkur finna sér fáar fyrirmyndir í 

íþróttaumfjöllun fjölmiðlanna. Drengir finna sér hins vegar margar hetjur til að líkja eftir" 

(Morgunblaðið, 1999).   
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Ástandið virðist ekki vera að batna neitt sérstaklega þar sem enn þann dag í dag 

benda rannsóknir á að aðeins 10% af íþróttaumfjöllun í fjölmiðlum sé um konur. Þó má 

telja jákvætt að Pepsi-mörk kvenna eru farin af stað þar sem farið er yfir úrvalsdeild 

kvenna einu sinni í viku. Einstaka fjölmiðlar eru að taka við sér þar sem leikir eru sýndir 

einstöku sinnum, greinar farnar að birtast oftar í blöðum og til að mynda prýddi 

knattspyrna kvena forsíðu Fréttablaðsins fyrr í sumar. Staðreyndin er sú að töluvert færri 

leikir og annað tengt knattspyrnu kvenna er sýnt í sjónvarpi og koma einstaka fréttir um 

knattspyrnu kvenna í blöðum landsins. Helsti vettvangur íþróttafrétta er að öllum 

líkindum á vefmiðlum, en fréttir af erlendum kvenkyns leikmönnum er nánast hvergi að 

finna nema leitað sé á erlendum vefmiðli. Það er ekki nóg að sýna einstaka leiki og koma 

með litla frétt um knattspyrnu íslenskra kvenna heldur þarf að gera þetta meira og stærra 

svo almenningur öðlist meiri áhuga á íþróttinni. 

4.4 Fjármagn 

Knattspyrnufélög landsins leggja mismikið fjármagn í starf sitt en á flestum stöðum er lagt 

mun meira fjármagn í knattspyrnu karla en kvenna. Þar sem jafnræði liða er mikilvægt þá 

skiptir máli að fjármagn knattspyrnuliða sé jafnt í öllum flokkum, hjá körlum sem konum 

(Barnes og Oliver, 2003). Samkvæmt Bóel Kristjánsdóttur (2013) stendur Ísland höllum 

fæti ef miðaða er við önnur lönd, þau sem við berum okkur helst saman við, hvað 

skiptingu fjármagns varðar. Bóel segir að önnur lönd séu farin að leggja mun meiri pening 

í knattspyrnuiðkun kvenna og þar með taka leikmenn þessara landa meiri framförum og 

verða okkur erfiðari andstæðingar. Aðstæður hjá þessum liðum eru töluvert betri en á 

Íslandi og fá konur þar að æfa við sömu aðstæður og karlarnir (Bóel Kristjánsdóttir, 2013). 

Það erhætta á því að ef ekkert verður að gert muni íslensku kvennalandsliðin dragast aftur 

úr öðrum þjóðum. 

Það hefur sýnt sig á marga vegu hversu mismunandi verðlaunafé og laun karla og 

kvenna eru í knattspyrnuheiminum. Ef borin eru saman síðustu Heimsmeistaramót karla 

og kvenna í knattspyrnu kemur í ljós að heildar verðlaunafé kvennaliða nam um það bil 

1.764.900.000 íslenskra króna (15 milljón dollara) meðan heildar verðlaunafé árið áður 

hjá körlum var um það bil 67.772.160.000 íslenskra krónur (576 milljónir dollara) en það 
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er rúmlega 40 sinnum meira. Þetta er gríðarlega mikill munur og fyrir atvinnukonur í 

knattspyrnu er þetta til skammar (Mary Pilon, 2015). 

Laun knattspyrnumanna er eitt af þeim málum sem hrekja stúlkur úr íþróttinni vegna 

þess að laun kvenna eru afar bágborin ef miðað er við laun karla. Fimm leikmenn 

bandaríska kvennalandsliðsins í knattspyrnu hafa nýlega ákveðið að höfða mál gegn 

bandaríska knattspyrnusambandinu vegna launamisréttis og vilja þær fá launamismuninn 

leiðréttan. Þessar konur eru allar þekktir einstaklingar í heimi kvennaknattspyrnunnar en 

þetta eru þær: Carli Loyd, Becky Sauerbrunn, Alex Morgan, Megan Rapinoe og Hope Solo. 

Stúlkurnar kynntu mál sitt í sjónvarpsþætti ásamt lögmanni sínum, Jeffrey Kessler 

(Morgunbaðið, 2016). Leikmennirnir telja að bandaríska karlalandsliðið fái fjórum sinnum 

hærri greiðslur fyrir sitt vinnuframlag þó svo að kvennalandsliðið skapi meiri tekjur í 

kringum sína viðburði. Carli Lloyd sagði í samtali við NBC: „Ég tel að nú sé rétti tímapunkt-

urinn til þess að stíga fram og benda á þetta óréttlæti. Við höfum sýnt fram á hvers virði 

við erum undanafarin ár. Við höfum til að mynda nýverið tryggt okkur heimsmeistaratitil-

inn og árangur okkar síðastliðin ár er glæsilegur.“ Málið er enn í vinnslu og verða 

niðurstöðurnar vonandi jákvæðar og þeim í vil (Morgunblaðið, 2016). 

Íslenskir leikmenn hafa tök á að fara í atvinnumennsku erlendis þar sem þeir fá greidd 

laun fyrir það eitt að spila knattspyrnu. Í dag spila nokkuð margar stúlkur erlendis sem 

atvinnumenn sem er jákvætt. Sú staðreynd segir okkur að við eigum efnilegar stúlkur sem 

eiga framtíðina fyrir sér í knattspyrnu. Munurinn á atvinnumennsku karla og kvenna er 

launamismunurinn, stúlkur fá ekki greitt í samanburði við laun karla. 

Lítið hefur breyst undanfarin ár og er í mörgum félögum skortur á fjármagni þegar 

kemur að knattspyrnu kvenna. Laun kvenna eru enn töluvert lægri og mun minna fé er til 

staðar hjá félögunum til þess að nota í kvennaflokka. Vegna lágra launa eru stúlkurog 

konur í meistaraflokki að vinna fulla vinnu með knattspyrnunni til þess að vinna sér inn 

aur fyrir heimilishaldi og þess háttar. Einnig þurfa stúlkur og konur að afla sér fjár sjálfar 

fyrir ýmsum hlutum vegna þess að styrkir til meistaraflokks kvenna eru ekki alltaf þeir 

sömu og karlar fá. Ég veit fyrir víst að í heimabæ mínum er töluvert minna fé varið í 

knattspyrnu kvenna heldur en það sem rennur til knattspyrnu karla og er þetta staðreynd 

víða annars staðar. Það spilar að öllum líkindum svolítið inní dræm mæting á leiki og mót 

hjá stúlkum og konum í knattspyrnu og er það annað áhyggjuefni sem þarf að breytast. En 
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eftir allt þá snýst þetta ekki endilega um það að stúlkur og konur vilji meira fé heldur vilja 

þær vera jafnar drengjum og körlum og fá sömu meðhöndlun og þeir.  
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5 Aðferðafræði 

Hluti af þessu verkefni er könnun á meðalaldri leikmanna í efstu deildum karla og kvenna í 

knattspyrnuá árunum 1990 – 2015. Í þessum kafla verður greint frá þeirri aðferð sem 

notast var við. Farið verður yfir markmið könnunarinnar, aðferðina við verkið, 

framkvæmdina þar sem þátttakendur koma við sögu og að lokum siðferðileg álitamál. 

Þær rannsóknaraðferðir sem helst eru notaðar við gerð rannsókna eru eigindlegar (e. 

qualitive) og megindlegar (e. quantitative) aðferðir. Eigindlegar rannsóknaraðferðir má 

rekja til hugmynda og kenninga þar sem áhersla er lögð á það að einstaklingurinn sé virkur 

túlkandi veruleikans. Eigindlegar rannsóknir beinast að því að afla gagna um það hvernig 

fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður. Útkoma slíkra rannsókna er ekki í formi tölulegs 

samanburðar heldur hugtaka sem lýsa því hvað er sameiginlegt með reynslu eða upplifun 

mismunandi hópa og einstaklinga (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Það er ekki hægt að 

alhæfa um niðurstöður eigindlegrar rannsóknar vegna þess að þær byggjast ekki á 

hefðbundnum tölulegum upplýsingum sem hægt er að yfirfæra á fjöldann til þess að sýna 

meðaltöl og dreifingu. Sjónarhorn þátttakenda er því skoðað af rannsakendum þar sem 

rannsakandinn reynir ekki að finna hinn eina sannleika (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Viðtalsrannsóknir, þátttökuathuganir og notkun rýnihópa eru allt dæmi um 

eigindlegar aðferðir sem eru töluvert mikið notaðar, þá sérstaklega á jaðar- og 

minnihlutahópa sem og í mannfræðilegum rannsóknum á framandi menningarheimum. 

Megindlegar aðferðir eru rannsóknaraðferðir sem fyrst og fremst er beitt á viðfangsefni 

félagsvísinda. Þessi aðferð byggir á tölum á einstaklingum og fyrirbærum og eru notaðar 

til þess að safna tölulegum gögnum, til að mynda með spurningarlista sem lagður er fyrir 

úrtak þess hóps sem ætlunin er að alhæfa um. Megindlegar aðferðir eru notaðar við yfirlit 

á ýmsum sviðum, til að kanna viðhorf einstaklinga eða hegðunarmynstur. Helstu 

aðferðirnar eru símakannanir, netkannanir, póstkannanir, vttvangskannanir og 

heimsóknarkannanir (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

 Fræðimenn eru ekki alltaf sammála um það hvor aðferðin sé betri, sú eigindlega eða 

sú megindlega, og hafa átt sér stað átök um efnið. Flestir eru þó á þeirri skoðun að nota 
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þurfi báðar aðferðirnar til þess að byggja upp heildstæða þekkingu á sviði félagsvísinda 

(Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

Í þessari könnun voru fyrirliggjandi gögn skoðuð, sem getur talist til eigindlegra 

rannsóknar, en þar sem um töluleg gögn var að ræða flokkast aðferðin sem megindleg 

rannsókn á fyrirliggjandi gögnum. 

5.1 Markmið könnunar 

Markmið könnunarinnar var að skoða hvort munur væri á meðalaldri karla og kvenna í 

efstu deild í knattspyrnu. Meðalaldur í knattspyrnu hefur ekki verið rannsakaður áður svo 

vitað sé, í það minnsta ekki hér á landi, og því var athyglisvert að skoða hvort munur væri 

á kynjunum, ekki síst í ljósi mismununar og brottfalls. 

Í verkefninu öllu voru lagðar fram tvær rannsóknarspurningar: 

Er munur á meðalaldri karla og kvenna í efstu deild í knattspyrnu á Íslandi? 

Hvaða þættir hafa áhrif á brottfall kvenna úr knattspyrnu? 

5.2 Aðferð 

Könnunin er byggð á fyrirliggjandi gögnum. Fyrirliggjandi gögn eru meðal annars almenn 

gögn sem allir hafa aðgang að líkt og opinberar skýrslur og rannsóknarmiðuð gögn. Eldri 

rannsóknir, skýrslur og gagnabankar eru einnig dæmi um fyrirliggjandi gögn en þessi gögn 

eru til áður en rannsakandi fer að vinna að sinni rannsókn. Þegar fyrirliggjandi gögn eru 

notuð skiptir miklu máli að áreiðanleiki þeirra sé góður og innihaldið eigi við 

rannsóknarefnið hverju sinni (Baxter og Jack, 2008). 

5.3 Framkvæmd könnunar 

Öflun gagna fór fram í gegnum heimasíðu knattspyrnusambandsins. Könnunin byggði ekki 

beint á þátttöku einstaklinga heldur voru ártöl og fæðingadagar leikmanna skoðaðir. 

Ákveðið var að skoða meðalaldurinn á 5 ára fresti frá árinu 1990 til ársins 2015, samtals 6 

ár í heildina. 

Verkið var framkvæmt út frá heimasíðu knattspyrnusambandsins þar sem 

leikmannamál og mótamál eru geymd. Vinnan við verkefnið var mjög tímafrek og krafðist 

mikillar þolinmæði. Það þurfti að velja einn leikmann í einu úr hverju liði og reikna út frá 

fæðingarári hans hve gamall hann var hverju sinni. Stundum voru allt að 30 leikmenn 
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skráðir hjá félögunum sem gerði verkið töluvert umfangsmeira. Handtökin voru því æði 

mörg en vinnan hófst um miðjan febrúar og lauk um miðjan mars. 

5.4 Siðferðileg álitamál 

Við gerð rannsókna og kannana skal hafa í huga að siðferðileg álitamál geta komið upp. 

Því þarf rannsakandi að huga að ýmsum þáttum og eins er gott að hafa þrjár megin 

siðareglur í huga. Siðareglurnar eru eftirfarandi: Þess þarf að gæta að þátttakendur beri 

ekki skaða af framkvæmd rannsóknarog/eða könnunar, hvorki líkamlegan né andlegan, að 

sjálfsforræði þeirra sé virt og þeir upplýstir um alla þætti rannsóknarinnar sem og það að 

gætt sé að hagsmunum þeirra (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Til þess að tryggt sé að ekki komi til siðferðilegra álitamála eru nokkrar 

grundvallarreglur sem vert er að hafa í huga. Til að mynda skal hlutfall á milli áhættu og 

ávinnings ætíð metið, upplýst samþykki frá þátttakendum er æskilegt sem og það að 

persónulegrar leyndar og trúnaðar við þá sé gætt. Einnig skal vanda alla framkomu í garð 

þátttakenda, sér í lagi ef þeir eru varnarlausir og frá opinberum eftirlitsaðila (Sigurður 

Kristinsson, 2003). 

Að þessu sinni voru ekki nein alvarleg siðferðileg álitamál sem þurfti að varast, og þá 

sér í lagi vegna þess að engir eiginlegir þátttakendur tóku þátt í rannsókninni. Þó er vert 

að taka fram að höfundur ritsmíðar hefur aldrei áður framkvæmt rannsókn eða könnun á 

borð við þessa og hefur því litla reynslu af rannsóknaraðferðum. Sú staðreynd kann ef til 

vill að teljast til siðferðilegs álitamáls, a.m.k. á einhvern máta, en þar að auki er höfundur 

ritsmíðar ekki alveg hlutlaus þegar kemur að viðfangsefninu. Þar sem hins vegar er um 

tölulegar en jafnframt óbreytanlegar staðreyndir að ræða hafði ástríða rannsakanda á 

viðfangsefninu engin áhrif á könnunina.  
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6 Niðurstöður 

Hér að neðan verður greint frá helstu niðurstöðum könnunarinnar. Eins og áður kom fram 

í aðferðakaflanum var ákveðið að kanna meðalaldur í efstu deild karla og kvenna í 

knattspyrnu á fimm ára fresti frá 1990 til og með 2015. Voru því öll liðin og hver einasti 

leikmaður skoðaður. Þegar þessari vinnu var lokið var meðalaldur liðanna reiknaður út. 

Tafla 2 sýnir hvernig vinnan var unnin og sett upp í Excel. Þar má sjá aldur leikmanna í 

kvennadeildinni árið 2000 sem og nafn liðanna, fjölda leikmanna hvers liðs og aldur 

þeirra. Sama vinna var síðan unnin með hvert ár sem valið var að rannsaka. 

Tafla 2. Aldur leikmanna í efstu deild kvenna árið 2000. 

Fjöldi Breiðablik KR Stjarnan ÍBV Valur ÍA Þór/KA FH 

1 20 16 29 19 21 22 21 38 

2 17 23 16 22 24 22 19 22 

3 19 26 18 17 27 19 17 38 

4 17 24 18 16 20 15 18 24 

5 15 21 19 22 24 18 33 17 

6 18 19 18 20 28 17 17 25 

7 19 18 24 20 19 19 18 15 

8 20 22 16 18 24 25 20 22 

9 24 29 24 26 17 17 18 17 

10 19 28 26 29 24 18 17 19 

11 18 19 22 18 21 15 16 19 

12 24 31 16 20 21 22 17 21 

13 21 16 18 18 16 27 20 21 

14 21 25 22 14 20 27 17 18 

15 20 26 18 24 18 16 30 18 

16 29 28 29 27 16 18 20 19 

17 19 29 17 21 20 26 18 16 

18 24 22 31 22 19 27 21 20 

19 23 25 19 31 24 16 19 20 

20 31 16     27 28 20 25 

21 23 18     18 15 24 15 

22 21         15 18 23 
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23 29             19 

24 19             16 

25 19             18 

26               22 

27               28 

 

Töflur 3 og 4 sýna meðalaldur og fjölda liða í deildunum tveimur Eins og sjá má í 

niðurstöðunum var fjöldi liða ár hvert ekki jafn milli kynja, taldi ég það ekki hafa nein áhrif 

á útreikninga og niðurstöður mínar. Karlarnir höfðu alltaf fleiri lið skráð en konur, þar sem 

munurinn var allt að 4 liðum. 

 

Tafla 3. Meðalaldur kvenna í efstu deild eftir árum. 

Konur 

Ár Meðalaldur Aldursbil Fjöldi liða 

1990 20,42 12-29 ára 6 

1995 21,14 14-34 ára 8 

2000 21,14 14-38 ára 8 

2005 21,35 15-34 ára 8 

2010 21,16 15-34 ára 10 

2015 22,17 15-35 ára 10 

 

 

Tafla 4. Meðalaldur karla í efstu deild eftir árum. 

Karlar 

Ár Meðalaldur Aldursbil Fjöldi liða 

1990 23,91 16-36 ára 10 

1995 24,56 16-37 ára 10 

2000 25,45 17-38 ára 10 

2005 25,24 16-37 ára 10 

2010 24,48 16-38 ára 12 

2015 24,7 15-40 ára 12 

 

Athygli vekur að meðalaldur kvennanna eykst með árunum sem verður að teljast 

jákvæð niðurstaða. 
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Þegar rýnt er í mun á kynjum kemur greinilegur aldursmunur í ljós en meðalaldur 

karla er hærri og byrja þeir einnig síðar að spila með meistaraflokki og halda lengur áfram. 

Nánar verður fjallað um þessar niðurstöður hér að neðan. Fyrst verður meðalaldurinn 

skoðaður nánar, þá verður fjallað um hvort munur sé á aldri eftir því hvort liðin eru á 

landsbyggðinni eða á höfuðborgarsvæðinu og loks verður skoðað hvort árangur liðanna 

hafi áhrif á meðalaldur. 

6.1 Meðalaldur 

Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós greinilegan mun á meðalaldri kynjanna í efstu 

deild í knattspyrnu. Karlar voru alltaf með hærri meðalaldur en konur og náðu yfirleitt 

hærri aldri í spilamennsku. Mesti munur á meðalaldri var árið 2000 þar sem munurinn var 

4,32 ár. Minnsti munurinn var hins vegar árið 2015 þar sem munurinn var 2,52 ár. Þá má 

velta því upp hvort þessi munur tengist brottfalli og mismunun á einhvern hátt. 

Ef hvert ár er skoðað nánar kemur í ljós að meðalaldur kvennaliðanna er alltaf lægri 

en karlaliðanna. Hér á eftir koma sex töflur sem sýna þennan mun nánar. Tafla 5 sýnir 

meðalaldur hvers liðs árið 1990. Meðalaldur karla var 23,9 ár en kvenna 20,42 ár. 

Munurinn var því 3,48 ár. Aldursbil liðanna var misjafnt en aldursbil kvenna var frá 12 – 29 

ára meðan karla var 16 – 36 ára. Af þessu má lesa að konur byrji fyrr og hætti fyrr.  

 

Tafla 5. Meðalaldur liða eftir kyni árið 1990. 

1990 KK 

 

1990 KVK 

Lið Meðalaldur 

 

Lið Meðalaldur 

Fram 23,78 

 

Breiðablik 22,11 

KR 24 

 

ÍA 19,76 

ÍBV 22,94 

 

Valur 22,55 

Valur 24,73 

 

KR 19,55 

Stjarnan 23,55 

 

Þór 20,05 

FH 26,125 

 

KA 18,52 

Víkingur R. 24,5 

 

Meðalaldur 20,42 

KA 23,68 

   Þór 22,86 

   ÍA 22,89 

   Meðalaldur 23,9 
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Tafla 6 sýnir þessar sömu niðurstöður yfir árið 1995 en þá var meðalaldur karla 24,56 

ár en kvenna 21,14 ár. Munurinn var því 3,42 ár. Aldursbil liðanna var misjafnt en konur 

voru á aldrinum 14 – 34 ára meðan karlar voru 16 – 37 ára. Hér er einnig hægt að lesa út 

að konur byrji fyrr og hætti fyrr. 

 

Tafla 6. Meðalaldur liða eftir kyni árið 1995. 

1995 KK 

 

1995 KVK 

Lið Meðalaldur 

 

Lið Meðalaldur 

ÍA 23,6 

 

Breiðablik 24,25 

KR 23,18 

 

Valur 22,56 

Fram 24,16 

 

ÍA 20,43 

Keflavík 24,36 

 

KR 21,5 

Leiftur 26,72 

 

Stjarnan 21,24 

Grindavík 25,30 

 

ÍBV 19,58 

Valur 24,26 

 

ÍBA 20,4 

Breiðablik 24,26 

 

Haukar 19,17 

FH 25,05 

 

Meðalaldur 21,14 

ÍBV 24,67 

   Meðalaldur 24,56 

    

Tafla 7 sýnir aðeins öðruvísi niðurstöður en eins og áður kom fram er munurinn 

mestur árið 2000 eins og sjá má á töflu 7. Meðalaldur karla var 25,46 ár en kvenna 21,14 

ár. Munurinn var því 4,32 ár. Aldursbil liðanna var nokkuð jafnt en konur voru á áldrinum 

14 – 38 ára á meðan karlar voru 17 – 38 ára. Samkvæmt útreikningum fyrir árið 1995 ná 

konur og karlar jafn háum aldri, þótt konur byrji fyrr eða um þremur árum áður. Því er 

athyglisvert að sjá að munur meðalaldursins sé mestur hér. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

Tafla 7. Meðalaldur liða eftir kyni árið 2000. 

2000 KK 

 

2000 KVK 

Lið Meðalaldur 

 

Lið Meðalaldur 

KR 26,63 

 

Breiðablik 21,16 

Fylkir 25,05 

 

KR 22,9 

Grindavík 25,72 

 

Stjarnan 21,05 

ÍBV 26,29 

 

ÍBV 21,26 

ÍA 24,85 

 

Valur 21,33 

Keflavík 24,86 

 

ÍA 20,18 

Breiðablik 25,8 

 

Þór/KA 19,90 

Fram 23,9 

 

FH 21,3 

Stjarnan 25,04 

 

Meðalaldur 21,14 

Leiftur 26,44 

   Meðalaldur 25,46 

    

Tafla 8 sýnir svipaðar niðurstöður og árin 1990 og 1995 það er að meðalaldur karla 

var hærri. Árið 2005 var meðalaldur karla 25,24 ár en kvenna 21,4 ár. Munurinn var því 

3,84 ár. Aldursbil liðanna var misjafnt en bil kvenna var frá 15 – 34 ára meðan karla var 16 

– 37 ára. Af þessu má dæma að konur byrji fyrr að æfa og hætti fyrr.   

 

 

Tafla 8. Meðalaldur liða eftir kyni árið 2005. 

2005 KK 

 

2005 KVK 

Lið Meðalaldur 

 

Lið Meðalaldur 

FH 27,21 

 

Breiðablik 21,17 

Valur 25,77 

 

Valur 21,19 

ÍA 25,64 

 

ÍBV 22,45 

Keflavík 22,63 

 

KR 22,11 

Fylkir 24,6 

 

Keflavík 22,2 

KR 25,7 

 

Stjarnan 19,9 

Grindavík 26,17 

 

FH 20,7 

ÍBV 23,08 

 

ÍA 21,05 

Fram 25,65 

 

Meðalaldur 21,40 ár 

Þróttur R. 25,95 

   Meðalaldur 25,24 ár 
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Tafla 9 sýnir okkur niðurstöður frá árinu 2010. Meðalaldur karla var þá 24,48 ár en 

kvenna var 21,16 ár. Munurinn var því 3,32 ár. Aldursbili kvenna var 15 – 34 ára en karla 

var frá 16 – 38 ára. Enn og aftur sýnir taflan þá staðreynd að konur byrja fyrr og hætta fyrr 

að æfa knattspyrnu. 

 

Tafla 9. Meðalaldur liða eftir kyni árið 2010. 

2010 KK 

 

2010 KVK 

Lið Meðalaldur 

 

Lið Meðalaldur 

Breiðablik 22,55 

 

Valur 22,92 

FH 26,04 

 

Þór/KA 19,5 

ÍBV 24,2 

 

Breiðablik 20,45 

KR 23,77 

 

Stjarnan 20,63 

Fram 23,28 

 

Fylkir 21,58 

Keflavík 25,29 

 

KR 21,67 

Valur 25,6 

 

Grindavík 21,72 

Stjarnan 24,21 

 

Afturelding 19,92 

Fylkir 23,95 

 

FH 22,29 

Grindavík 25,56 

 

Haukar 20,92 

Haukar 25,52 

 

Meðalaldur 21,16 

Selfoss 23,8 

   Meðalaldur 24,48 ár 

    

Tafla 10 er síðasta taflan sem gerð var. Meðalaldur karla var 24,7 ár en kvenna var 

22,17 ár. Munurinn var því 2,53 ár sem er minnsti munur meðalaldurs milli karla og 

kvenna. Þar að auki var aldursbil kvenna 15 – 35 ára meðan karla var 15 – 40 ára. 

Samanborið við fyrri ár virðist meðalaldur karla fara lækkandi og verða jafnari konum. Þó 

virðast karlar æfa töluvert lengur en konur. 
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Tafla 10. Meðalaldur liða eftir kyni árið 2015. 

2015 KK 

 

2015 KVK 

Lið Meðalaldur 

 

Lið Meðalaldur 

Fh 26,15 

 

Breiðablik 22,76 

Breiðablik 24,39 

 

Stjarnan 23,96 

KR 26,43 

 

Selfoss 21,71 

Stjarnan 24,83 

 

Þór/KA 20,63 

Valur 24,82 

 

ÍBV 20,65 

Fjölnir 24,27 

 

Fylkir 23,26 

ÍA 24,22 

 

Valur 22,42 

Fylkir 24,63 

 

KR 22,31 

Víkingur R. 24,32 

 

Afturelding 22,71 

ÍBV 24,12 

 

Þróttur R. 21,33 

Leiknir 23,79 

 

Meðalaldur 22,17 

Keflavík 24,38 

   Meðalaldur 24,7 

    

6.2 Árangursmunur liða 

Í þessu samhengi getur verið athyglisvert að skoða árangur liðanna. Til að mynda sigraði 

Breiðablik deildina fimm af sex árum sem valin voru til könnunar. Árið 2010 var Breiðablik 

með sitt yngsta lið, meðalaldurinn var þá 20,45 ár. Það ár endaði liðið einmitt í 3. sæti. 

Auk þessa var deildinni skipt upp í tvennt, efri og neðri hluta. Efri hluti deildar tilheyrir 

þeim liðum sem eru í toppbaráttu en neðri hlutinn tilheyrir þeim liðum sem eru í 

fallbaráttu. Með þessu er hægt að kanna hvort meðalaldur liða sé lægri hjá þeim sem eru í 

fallbaráttu heldur en hjá þeim sem eru á toppnum. Gerðar voru sex töflur, ein fyrir hvert 

ár og verður greint frá þeim hér að neðan. 

Tafla 11 sýnir mun meðalaldurs á efri og neðri hluta deildar. Meðalaldur karla í efri 

hluta árið 1990 var 23,8 ár en 24,12 ár í neðri hluta. Hins vegar var meðalaldur kvenna í 

efri hluta 21,47 ár og 19,37 ár í neðri hluta. Af þessu má lesa að lítill munur sé á 

meðalaldri karla í efri og neðri hlutum deildar meðan töluverður munur er á meðalaldri 

kvenna milli hluta. 
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Tafla 11. Meðalaldur efri og neðri hluta deildar árið 1990, karlar og konur. 

Lið KK Meðalaldur 

 

Lið KVK Meðalaldur 

Fram 23,78 

 

Beiðablik 22,11 

KR 24 

 

ÍA 19,76 

ÍBV 22,94 

 

Valur 22,55 

Valur 24,73 

 

Meðalaldur = 21,47 ár 

Stjarnan 23,55 

 

KR 19,55 

Meðalaldur = 23,8 ár 

 

Þór 20,05 

FH 26,125 

 

KA 18,52 

Víkingur R. 24,5 

 

Meðalaldur = 19,37 ár 

KA 23,68 

   Þór 22,86 

   ÍA 22,89 

   Meðalaldur = 24,12 ár 

    

Tafla 12 sýnir sömu niðurstöður og var að finna í fyrri töflu er varðar mun meðalaldurs 

á efri og neðri hluta deildar. Meðalaldur karla í efri hluta árið 1995 var 24,40 ár en 24,71 

ár í neðri hluta. Hins vegar var meðalaldur kvenna í efri hluta 22,19 ár og 20,1 ár í neðri 

hluta. Af þessu má lesa að lítill munur sé á meðalaldri karla í efri og neðri hlutum deildar 

meðan töluverður munur er á meðalaldri kvenna milli hluta. 

Tafla 12. Meðalaldur efri og neðri hluta deildar árið 1995, karlar og konur. 

Lið Meðalaldur 

 

Lið Meðalaldur 

ÍA 23,6 

 

Breiðablik 24,25 

KR 23,18 

 

Valur 22,56 

Fram 24,16 

 

ÍA 20,43 

Keflavík 24,36 

 

KR 21,5 

Leiftur 26,72 

 

Meðalaldur = 22,19 ár 

Meðalaldur = 24,40 ár 

 

Stjarnan 21,24 

Grindavík 25,30 

 

ÍBV 19,58 

Valur 24,26 

 

ÍBA 20,4 

Breiðablik 24,26 

 

Haukar 19,17 

FH 25,05 

 

Meðalaldur = 20,1 ár 

ÍBV 24,67 

   Meðalaldur = 24,71 ár 
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Tafla 13 sýnir sömu niðurstöður og fyrri töflur um mun meðalaldurs á efri og neðri 

hluta deildar. Meðalaldur karla í efri hluta árið 2000 var 25,71 ár en 25,21 ár í neðri hluta. 

Hins vegar var meðalaldur kvenna í efri hluta 21,59 ár og 20,68 ár í neðri hluta. Út úr 

þessu má því enn og aftur lesa að lítill munur sé á meðalaldri karla í efri og neðri hlutum 

deildar meðan töluverður munur er á meðalaldri kvenna milli hluta. 

Tafla 13. Meðalaldur efri og neðri hluta deildar árið 2000, karlar og konur. 

Lið Meðalaldur 

 

Lið Meðalaldur 

KR 26,63 

 

Breiðablik 21,16 

Fylkir 25,05 

 

Valur 22,9 

Grindavík 25,72 

 

ÍA 21,05 

ÍBV 26,29 

 

KR 21,26 

ÍA 24,85 

 

Meðalaldur = 21,59 ár 

Meðalaldur = 25,71 ár 

 

Stjarnan 21,33 

Keflavík 24,86 

 

ÍBV 20,18 

Breiðablik 25,8 

 

ÍBA 19,90 

Fram 23,9 

 

Haukar 21,3 

Stjarnan 25,04 

 

Meðalaldur = 20,68 ár 

Leiftur 26,44 

   Meðalaldur = 25,21 ár 

    

Tafla 14 sýnir enn og aftur sömu niðurstöður og fyrri töflur á muni meðalaldurs á efri 

og neðri hluta deildar. Meðalaldur karla í efri hluta árið 2005 var 25,17 ár en 25,31 ár í 

neðri hluta. Hins vegar var meðalaldur kvenna í efri hluta 21,73 ár og 20,96 ár í neðri 

hluta. Af þessu má lesa að lítill munur sé á meðalaldri karla í efri og neðri hlutum deildar 

meðan töluverður munur er á meðalaldri kvenna milli hluta. 
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Tafla 14. Meðalaldur efri og neðri hluta deildar árið 2005, karlar og konur. 

Lið Meðalaldur 

 

Lið Meðalaldur 

FH 27,21 

 

Breiðablik 21,17 

Valur 25,77 

 

Valur 21,19 

ÍA 25,64 

 

ÍBV 22,45 

Keflavík 22,63 

 

KR 22,11 

Fylkir 24,6 

 

Meðalaldur = 21,73 ár 

Meðalaldur = 25,17 ár 

 

Keflavík 22,2 

KR 25,7 

 

Stjarnan 19,9 

Grindavík 26,17 

 

FH 20,7 

ÍBV 23,08 

 

ÍA 21,05 

Fram 25,65 

 

Meðalaldur = 20,96 ár 

Þróttur R. 25,95 

   Meðalaldur = 25,31 ár 

    

Tafla 15 sýnir breytingar frá fyrri niðurstöðum. Árið 2010 var meðalaldur karla í efri 

hluta  24,19 ár en 24,77 ár í neðri hluta. Hins vegar var meðalaldur kvenna í efri hluta 

21,02 ár og 21,3 ár í neðri hluta. Af þessu má lesa að lítill munur er á meðalaldri liða í efri 

og neðri hluta deilda. Þetta gæti þýtt að meðalaldur stúlkna sé að verða jafnari. 

Tafla 15. Meðalaldur efri og neðri hluta deildar árið 2010, karlar og konur. 

Lið Meðalaldur 

 

Lið Meðalaldur 

Breiðablik 22,55 

 

Valur 22,92 

FH 26,04 

 

Þór/KA 19,5 

ÍBV 24,2 

 

Breiðablik 20,45 

KR 23,77 

 

Stjarnan 20,63 

Fram 23,28 

 

Fylkir 21,58 

Keflavík 25,29 

 

Meðalaldur = 21,02 ár 

Meðalaldur = 24,19 

 

KR 21,67 

Valur 25,6 

 

Grindavík 21,72 

Stjarnan 24,21 

 

Afturelding 19,92 

Fylkir 23,95 

 

FH 22,29 

Grindavík 25,56 

 

Haukar 20,92 

Haukar 25,52 

 

Meðalaldur = 21,3 ár 

Selfoss 23,8 

   Meðalaldur = 24,77 ár 
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Tafla 16 sýnir sömu niðurstöður og fyrri tafla, en árið 2015 var meðalaldur karla í efri 

hluta 25,15 ár en 24,24 ár í neðri hluta. Hins vegar var meðalaldur kvenna í efri hluta 

21,94 ár og 22,41 ár í neðri hluta. Af þessu má því lesa að lítill munur er á meðalaldri liða í 

efri og neðri hlutum deilda. Miðað við þetta virðist meðalaldur karla og kvenna verða 

jafnari með árunum. 

 

Tafla 16. Meðalaldur efri og neðri hluta deildar árið 2015, karlar og konur. 

Lið Meðalaldur 

 

Lið Meðalaldur 

Fh 26,15 

 

Breiðablik 22,76 

Breiðablik 24,39 

 

Stjarnan 23,96 

KR 26,43 

 

Selfoss 21,71 

Stjarnan 24,83 

 

Þór/KA 20,63 

Valur 24,82 

 

ÍBV 20,65 

Fjölnir 24,27 

 

Meðalaldur = 21,94 ár 

Meðalaldur - 25,15 ár 

 

Fylkir 23,26 

ÍA 24,22 

 

Valur 22,42 

Fylkir 24,63 

 

KR 22,31 

Víkingur R. 24,32 

 

Afturelding 22,71 

ÍBV 24,12 

 

Þróttur R. 21,33 

Leiknir 23,79 

 

Meðalaldur = 22,41 ár 

Keflavík 24,38 

   Meðalaldur = 24,24 ár 

    

6.3 Landsbyggðin og höfuðborgarsvæðið  

Athyglisvert er að bera saman lið á höfuðborgarsvæðinu við liðin á landsbyggðinni, en 

liðin á landsbyggðinni innihalda yfirleitt færri leikmenn þar sem íbúafjöldi er ekki alltaf 

hár. Vegna þessa má áætla að leikmenn á landsbyggðinni byrji fyrr að æfa með 

meistaraflokki. Gerðar voru töflur þar sem meðal annars var reiknaður út meðalaldur liða 

af höfuðborgarsvæðinu og hins vegar liða af landsbyggðinni en það var reiknað út frá 

báðum kynjum.  

 

Tafla 17. Meðalaldur liða eftir árum og landshluta. 
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Konur 

Ár Meðalaldur höfuðborg Ár Meðalaldur landsbyggð 

1990 21,4 ár 1990 19,4 ár 

1995 21,7 ár 1995 20,1 ár 

2000 21,6 ár 2000 20,4 ár 

2005 21 ár 2005 21,9 ár 

2010 21,3 ár 2010 20,6 ár 

2015 22,7 ár 2015 21 ár 

 

Tafla 17 sýnir meðalaldur kvenna ýmist á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni á 

milli ára. Út úr töflunni má lesa að munur sér á liðum. Til að mynda var meðalaldur liða á 

höfuðborgarsvæðinu árið 2015, 22,7 ár á meðan meðalaldur liða á landsbyggðinni var 21 

ár. Munurinn er því 1,7 ár, sem telst mikið. 

Tafla 18. Meðalaldur liða eftir árum og landshluta. 

Karlar 

Ár Meðalaldur höfuðborg Ár Meðalaldur landsbyggð 

1990 24,45 ár 1990 23,1 ár 

1995 24,2 ár 1995 24,9 ár 

2000 25,3 ár 2000 25,6 ár 

2005 25,8 ár 2005 24,38 ár 

2010 24,4 ár 2010 24,7 ár 

2015 24,9 ár 2015 24,2 ár 

 

Tafla 18 sýnir meðalaldur karla ýmist á höfuðborgarsvæðinu eða úti landsbyggðinni 

milli ára. Niðurstöður leiða í ljós að lítill munur er á meðalaldri liða milli landshluta. Þó má 

sjá ágætan mun árin 1990 og 2005. Árið 2005 er þessi munur mestur en þar er meðalaldur 

á landsbyggðinni 24,38 ár en 25,8 ár á höfuðborgarsvæðinu, munurinn er því 1,42 ár sem 

er töluvert. 
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7 Umræður 

Markmið þessa verkefnis var annars vegar það að skoða brottfall kvenna á Íslandi úr 

knattspyrnu og mismunun á grundvelli kyns og hins vegar að kanna meðalaldur karla og 

kvenna í efstu deild. Niðurstöður leiða í ljós að brottfall er mun meira hjá konum en hjá 

körlum (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011; Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2004) og 

einnig ríkir töluverður ójöfnuður er kemur að fjölmiðlaumfjöllun og fjármagni þar sem 

konur lúta í lægra haldi (Boutilier og Giovani, 1987; Trolan, 2013). Töluverður munur er 

einnig á meðalaldri karla og kvenna í efstu deild þar sem konur eru mun yngri. Munur á 

meðalaldri var mestur árið 2000 um 4,32 ár sem verður að teljast töluverður munur. Hins 

vegar var minnsti munurinn árið 2015 en þá var hann þó 2,52 ár. Erfitt er að bera þessar 

niðurstöður saman við aðrar rannsóknir þar sem þær virðast einfaldlega ekki vera til, ekki 

svo vitað sé að minnsta kosti. Þó er alltaf möguleiki á að einhver staðar liggi slík rannsókn 

fyrir. Það er sérlega áhugavert að velta vöngum yfir því hvers vegna þessi munur sé fyrir 

hendi og án þess að hægt sé að fullyrða um ástæður þess þá virðist líklegasta skýringin sú 

að færri stúlkur sæki í að iðka knattspyrnu en drengir ásamt því að brottfall er tíðara hjá 

konum. Af þessum sökum getur reynst erfitt að manna liðin a.m.k. þegar um 

meistaraflokk er að ræða, og þá er leitað niður í yngri flokka eftir leikmönnum. Því er þó 

enn ósvarað hvers vegna konurnar hætta fyrr en karlar að stunda knattspyrnu og hvers 

vegna mun færri stúlkur hefja iðkun en drengir en einnig hvað er þess valdandi að 

brottfall er meira hjá konum. Svörin við þessum spurningum eru samofin samfélagi okkar 

og menningu og tengjast beint þeirri mismunun sem ríkir á milli kynja innan 

knattspyrnunnar. Mismununin kemur helst fram í dreifingu á fjármagni og í umfjöllun 

fjölmiðla. Anna Guðrún Steindórsdóttir gerði könnun (2007) á íþróttaumfjöllun hjá 

Morgunblaðinu og Fréttablaðinu og niðurstöðurnar sýna að aðeins 9,7% 

íþróttaumfjöllunnar er um konur. Þetta er langt frá því að vera jöfn umfjöllun og ekki í 

samræmi við þátttöku kvenna í íþróttum. Þá er í raun óhætt að fullyrða að þetta sé á 

mörkum þess að vera fordómar í garð íþróttakvenna. Eitt er þó víst að á meðan 

umfjöllunin er eins lítil og raun ber vitni vantar ungar stúlkur fyrirmyndir af eigin kyni og 

það hefur áhrif á þátttöku (Bernstein, 2002). Ekki eru til rannsóknir sem sýna að önnur 
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mismunun líkt og dreifing fjármagns, aðstaða, æfingatímar, gæði þjálfara og aðbúnaður 

hafi áhrif á þátttöku en höfundur þessarar ritsmíðar telur nokkuð augljóst að svo sé. 

Það var margt annað sem kom í ljós við framkvæmd þessarar könnunar meðal annars 

munur meðalaldurs á landsbyggðinni samanber á höfuðborgarsvæðinu og var hann 

nokkur hjá konum en minni hjá körlum. Helsti munurinn var hjá konum árið 2015 en þar 

var meðalaldur liða á landsbyggðinni 21 ár en á höfuðborgarsvæðinu var hann 22,7 ár. 

Munurinn var því 1,7 ár sem má teljast mikið. Sama ár var meðalaldur karla á 

landsbyggðinni 24,2 ár en 24,9 ár á höfuðborgarsvæðinu. Munurinn var því 0,7 ár sem 

telst ekki beint mikið. Eins og fram kom í niðurstöðum má áætla að lið af landsbyggðinni 

innihaldi yngri leikmenn vegna þess að iðkendur eru hlutfallslega færri og þar af leiðandi 

færast þeir fyrr upp í meistaraflokk. Svo virðist sem meðalaldur hafi ekki bein áhrif á 

árangur liða en þó má reikna með því að hærri meðalaldur innan liðsins haldist í hendur 

við aukna reynslu innan liðsins og þar af leiðandi gæti meðalaldur haft áhrif á árangur. 

Könnunin leiddi einnig í ljós að kvennalið Breiðabliks var hvað sigursælasta liðið í 

deildum kvenna af þeim árum sem unnið var með.  

Það væri hægt að gera heila ritgerð til viðbótar um staðalímyndir, félagsmótun, 

jafnrétti, karlaveldið og fleira sem vissulega hefur með þetta að gera en eitt er víst að 

brottfall kvenna er gífurlegt vandamál innan knattspyrnunnar og birtist m.a. í lægri 

meðalaldri. Skoða þyrfti nánar ástæður brottfalls og þyrfti að rýna sérstaklega í þátt 

fjölmiðla, skiptingu fjármagns, aðbúnað, aðstæður og þjálfun. Hallbera Guðný Gísladóttir, 

landsliðskona í knattspyrnu, lét hafa eftir sér í viðtali sem birtist í Fréttatímanum (2016) 

að ungur frændi hennar hefði spurt hana af hverju Gylfi Sigurðsson æki um á Porsche á 

meðan hún æki um á gamalli Hyundai druslu. Svar hennar var: Vegna þess að ég er stelpa. 
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