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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BSc prófs í viðskiptafræði með áherslu 

á stjórnun á Félagsvísindasviði við Háskóla Íslands.  

Leiðbeinandi minn var Ásta Dís Óladóttir, lektor og fær hún sérstakar þakkir fyrir veitta 

aðstoð og  góða og snögga leiðsögn í gegnum ritgerðarskrifin.  

Hugmyndin að ritgerðarefninu kom strax á fyrsta fundi með Ástu Dís. Þar sem 

höfundur hefur áhuga á knattspyrnu og mikið hefur verið rætt um kynjaójafnrétti í 

íþróttum var ákveðið að skoða hver munurinn væri á milli kynjanna í tengslum við 

knattspyrnu á Íslandi. Einnig að athuga hvernig umgjörð og rekstri er háttað með tilliti til 

jafnréttisstefnu og mismunar. 

Sérstakar þakkir fá þátttakendur sem svöruðu spurningarkönnun við framkvæmd 

rannsóknarinnar en án þeirra hefði höfundur aldrei fengið þessar niðurstöður og svörun 

við rannsóknarspurningum sínum. 

Auk þess hefði mér aldrei tekist að framkvæma þessa ritgerð án fjölskyldu minnar sem 

hefur staðið með mér í gegnum allt námið og verið til staðar þegar á reynir. Sérstakar 

þakkir vil ég veita systur minni Eygló Önnu Magnúsdóttir fyrir hvatningu og yfirlestur á 

ritgerðinni. Ég vil einnig þakka Árna Freyr Guðnasyni og Áslaugu Hreiðarsdóttur fyrir 

yfirlestur á ritgerðinni. 
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Útdráttur 

Mikil umræða hefur verið um meint misrétti á milli kvenna og karla í íþróttum og 

sérstaklega hefur umræðan verið hávær í kringum knattspyrnu. Þá vakti karlalandslið 

Íslands mikla athygli þegar þeir fóru á sitt fyrsta stórmót í knattspyrnu og mikil umræða 

skapaðist í kringum þá. Þá var umgjörð þeirra allt önnur en þegar kvennalið Íslands 

komust í fyrsta skipti á stórmót í knattspyrnu.  

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast dýpri skilning á muninum milli kvenna- og 

karlaknattspyrnu, hvort mismunun ætti sér stað á milli kynjanna og hvort leikmenn 

upplifðu sjálfir einhvern mun. Einnig ef svo væri í hverju munurinn á kynjunum væri 

fólginn og hvort auðvelt sé að koma í veg fyrir þennan mun. Þá var rekstur og umgjörð í 

kringum leiki og æfingar kynjanna skoðuð og einnig jafnréttisstefna 

Knattspyrnusambands Íslands (KSÍ) og félaganna átta sem hafa bæði karla- og kvennalið í 

efstu deild knattspyrnu á Íslandi. Hér er lagt upp með að svara rannsóknarspurningum 

sem lagðar voru fyrir í upphafi ritgerðar en aðalrannsóknarspurningin er „Hver er 

munurinn á rekstri og umgjörð karla og kvenna í knattspyrnu á Íslandi?” 

Undirspurningarnar eru tvær og eru þær „Mismuna knattspyrnufélög konum og körlum?” 

og „Er fjárframlag félaganna í takt við jafnréttisstefnur þeirra?” 

Framkvæmd rannsóknar var gerð með megindlegri rannsókn, netkönnun sem var 

hönnuð af höfundi og send á leikmenn liðanna. Að lokinni rannsókn voru gögn greind og 

unnið úr tölfræði upplýsingum.  

Helstu niðurstöður sýna að félög mismuna konum og körlum og að það sé munur á 

rekstri og umgjörð karla og kvenna miðað við þau lið sem rannsóknin var framkvæmd á. 

Svarhlutföll kvenna voru mun líkari og nánast allar konur voru sammála um hvert atriði 

sem spurt var um á meðan svarhlutföll karla voru dreifðari. Þátttakendur voru sammála 

um að karlmenn fái meiri umfjöllun í fjölmiðlum og að umgjörð í kringum karlaleiki sé 

betri. Þá sést að meiri peningar eru í spilunum hjá körlunum en flestir þátttakendur fá 

greiðslur fyrir að iðka knattspyrnu, en þó var mikill munur á meðallaunum kynjanna. Af 

þessu má álykta að mismunað er eftir kyni í knattspyrnu á Íslandi.  



6 

Efnisyfirlit 

Formáli ....................................................................................................................... 4 

Útdráttur .................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 6 

Myndaskrá ................................................................................................................. 8 

Töfluskrá................................................................................................................... 10 

1 Inngangur ........................................................................................................... 11 

2 Fyrri rannsóknir .................................................................................................. 13 

2.1 Jafnréttisrannsókn ...................................................................................... 13 

2.2 Viðhorfsrannsókn um jafnréttismál ........................................................... 14 

2.3 Laun og launajafnrétti á vinnumarkaði ...................................................... 15 

2.4 Launamælingar Hagstofunnar .................................................................... 16 

2.5 Lækkar kvennanafn launin? ....................................................................... 16 

2.6 Launamunur kynjanna ................................................................................ 18 

2.6.1 Rannsóknir/mælingar ......................................................................... 19 

2.6.2 Tekjublaðið .......................................................................................... 20 

2.6.3 Viðskiptablaðið/Áramót ...................................................................... 21 

2.6.4 Staða landsliðsmanna/atvinnumanna ................................................ 21 

2.7 Launakönnun VR......................................................................................... 21 

2.8 Rannsókn á umfjöllun um íþróttir .............................................................. 22 

3 Kenningar ........................................................................................................... 24 

3.1 Jafngildiskenning Adams ............................................................................ 24 

4 Jafnrétti .............................................................................................................. 25 

4.1 Lög/orðabók ............................................................................................... 25 

4.2 Íþróttasamband Íslands .............................................................................. 25 



7 

4.3 Knattspyrnusamband Íslands ..................................................................... 26 

4.3.1 Aðildarfélög ......................................................................................... 26 

4.3.1.1 Breiðablik......................................................................................... 27 

4.3.1.2 FH .................................................................................................... 27 

4.3.1.3 Grindavík ......................................................................................... 27 

4.3.1.4 ÍBV ................................................................................................... 28 

4.3.1.5 KR..................................................................................................... 28 

4.3.1.6 Stjarnan ........................................................................................... 28 

4.3.1.7 Valur ................................................................................................ 28 

4.3.1.8 Þór/KA ............................................................................................. 28 

5 Umgjörð ............................................................................................................. 30 

5.1 Leyfiskerfi KSÍ .............................................................................................. 30 

5.1.1 Knattspyrna ......................................................................................... 30 

5.1.2 Beinar útsendingar og sjónvarpsleikir ................................................ 31 

5.1.3 Pepsi-mörkin ....................................................................................... 31 

5.2 Umgjörð í kringum leiki .............................................................................. 32 

5.3 Laun dómara í knattspyrnu á Íslandi .......................................................... 33 

6 Rekstur ............................................................................................................... 34 

6.1 Ábyrgð og reglur ......................................................................................... 34 

6.2 Styrkir og gjöld ............................................................................................ 34 

6.2.1 Auglýsingar .......................................................................................... 34 

6.3 Laun ............................................................................................................ 35 

6.3.1 Launþegar ........................................................................................... 35 

6.3.2 Verktakar ............................................................................................. 35 

7 Aðferðarfræði .................................................................................................... 36 

7.1 Aðferð og gögn ........................................................................................... 36 

7.2 Rannsóknin ................................................................................................. 36 

7.2.1 Þátttakendur ....................................................................................... 37 

7.3 Greining gagna og úrvinnsla ....................................................................... 38 



8 

8 Niðurstöður........................................................................................................ 39 

8.1 Jafnrétti ...................................................................................................... 40 

8.2 Umgjörð ...................................................................................................... 44 

8.3 Umfjöllun .................................................................................................... 47 

8.4 Rekstur........................................................................................................ 51 

8.5 Dómarar...................................................................................................... 55 

9 Lokaorð .............................................................................................................. 57 

9.1 Tillögur að frekari rannsóknum .................................................................. 58 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 59 

Viðauki 1 ................................................................................................................... 63 

Viðauki 2 ................................................................................................................... 64 

Myndaskrá 

 

Mynd 1: Óleiðréttur launamunur kynjanna 2008 – 2015 (Hagstofan, e.d.)..................... 19 

Mynd 2: Umfjöllun um íþróttagreina á Íslandi 2004 – 2005 (Kjartan Ólafsson, 

2006) ..................................................................................................................... 23 

Mynd 3: Spurning 1: Hvert er kyn þitt? ............................................................................ 39 

Mynd 4: Spurning 3: Í hvaða liði ert þú? .......................................................................... 40 

Mynd 5: Spurning 29: Þekkir þú jafnréttisstefnu KSÍ? ...................................................... 40 

Mynd 6: Spurning 30: En jafnréttisstefnu hjá félaginu þínu? ........................................... 41 

Mynd 7: Spurning 31: Ef þú þekkir jafnréttistefnuna hjá félaginu þínu, hvernig 

finnst þér félagið sinna henni? ............................................................................. 41 

Mynd 8: Spurning 32: Ef nei í spurningu 30, ætlar þú að kynna þér hana? ..................... 42 

Mynd 9: Spurning 33: Finnst þér jafnræðis gætt á milli flokkanna með tilliti til 

æfinga, fatnaðar og þjálfara? ............................................................................... 42 

file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255512
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255512
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255513
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255514
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255515
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255516
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255517
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255517
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255518
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255519
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255519


9 

Mynd 10: Spurning 35: Hvað finnst þér mega bæta varðandi jafnrétti á milli karla 

og kvenna í knattspyrnu á Íslandi? ....................................................................... 43 

Mynd 11: Spurning 39: Hversu mikilvægt finnst þér að jafnrétti sé í knattspyrnu á 

Íslandi?.................................................................................................................. 43 

Mynd 12: Spurning 13: Er umgjörð eins fyrir karla og konur í þínu liði? .......................... 44 

Mynd 13: Spurning 14: Er matur fyrir leik hjá þínu liði? ................................................... 45 

Mynd 14: Spurning 15: Er matur eftir leik hjá þínu liði? ................................................... 45 

Mynd 15: Spurning 16: Er sjúkraþjálfari á æfingum? ....................................................... 46 

Mynd 16: Spurning 18: Ert þú á samning hjá liðinu þínu? ............................................... 47 

Mynd 17: Spurning 4: Finnst þér umfjöllun kynjanna jöfn í fjölmiðlum? ......................... 48 

Mynd 18: Spurning 6: Hvar eru leikirnir hjá þínu liði auglýstir? Veldu alla 

möguleika sem eiga við ........................................................................................ 48 

Mynd 19: Spurning 7: Telur þú að leikir annars kynsins séu auglýstir meira en hjá 

hinu kyninu? ......................................................................................................... 49 

Mynd 20: Spurning 8: Ef svo er hvort kynið fær meiri umfjöllun? .................................... 50 

Mynd 21: Spurning 11: Hvernig finnst þér umfjöllun Pepsi-marka karla? ....................... 50 

Mynd 22: Spurning 12: Hvernig finnst þér umfjöllun Pepsi-marka kvenna? .................... 51 

Mynd 23 Spurning 25: Færðu greiðslur/laun fyrir að spila/æfa fótbolta? ....................... 52 

Mynd 24: Spurning 26: Ef já, hver er upphæðin ca. á mánuði sem þú færð fyrir að 

æfa/spila? ............................................................................................................. 53 

Mynd 25: Spurning 27: Útvegar félagið þér bíl? .............................................................. 53 

Mynd 26: Spurning 28: Telur þú að það sé launamunur á milli kynjanna í félaginu 

þínu? ..................................................................................................................... 54 

Mynd 27: Spurning 37: Þarft þú að vinna í sjoppu/miðasölu þegar hitt kynið er að 

spila? ..................................................................................................................... 54 

Mynd 28: Spurning 40: Finnst þér kyn dómara skipta máli í Pepsi-deildinni? .................. 55 

file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255520
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255520
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255521
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255521
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255523
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255524
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255525
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255526
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255527
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255528
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255529
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255529
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255530
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255530
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255532
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255533
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255534
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255535
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255535
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255536
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255537
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255537
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255538
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255538
file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Margrét%20Sif%20Magnúsdóttir%20-%20BS%20ritgerð%20-%20LAGA.docx%23_Toc482255539


10 

Töfluskrá 

Tafla 1 Launatafla frá Hagstofunni ................................................................................... 16 

Tafla 2 Liðin í Pepsi-deild karla og kvenna og liðin í ritgerðinni ....................................... 27 

Tafla 3 Fjöldi leikja og beinna útsendinga Pepsi-deild karla og kvenna ........................... 31 

Tafla 4: Laun dómara í knattspyrnu .................................................................................. 33 

 

 

 

 

file:///C:/Users/magnus.palsson/Desktop/Margrét%20Sif%20-%20BS%20Ritgerð/Ritgerð-næstum%20lokaútgáfa%20-%20yfirferð%20frá%20Ástu.docx%23_Toc480794530


11 

1  Inngangur  

Mikil umfjöllun hefur verið um jafnrétti kynjanna hér á landi með tilliti til starfa og launa, 

einnig hefur skapast mikil umræða um mismunun í íþróttum á milli kynja. Með þessari 

ritgerð er höfundur að reyna öðlast dýpri skilning á muninum á karla- og 

kvennaknattspyrnu og skoða hvort jafnrétti sé gætt á milli kynjanna í liðum sem hafa 

konur og karla sem spila í efstu deild hér á landi sem nefnist Pepsi-deildin.  

Við val á viðfangsefni var markmið höfundar að tengja saman áhugasvið sitt og 

persónulega reynslu á misjafnri umgjörð og rekstri. Þegar byrjað var að ákveða efni fyrir 

lokaverkefnið fyrir B.Sc. í viðskiptafræði datt höfundi fjölmörg viðfangsefni í hug sem væri 

áhugavert að skrifa um og rannsaka en flestar hugmyndirnar tengdust rekstri, stjórnun og 

umgjörðum liða eða fyrirtækja. Viðfangsefni þessara ritgerðar kom strax á fyrsta fundi 

með Ástu Dís leiðbeinanda þar sem höfundur lagði fram hugmyndir sem hann var kominn 

með og sagðist hafa áhuga á að skrifa um mismunun í Íslenskri knattspyrnu, þá kom 

leiðbeinandinn með góða ábendingu, að taka þetta merka viðfangsefni út frá 

jafnréttisstefnu. 

Tilgangur rannsóknar var að öðlast dýpri skilning á muninum á karla- og kvenna-

knattspyrnu á Íslandi. Margar rannsóknir hafa verið gerðar í tengslum við jafnrétti í 

heiminum og sérstaklega hefur verið skoðað hver launamunur kynjanna er. Fyrri 

rannsóknir á þessu sviði voru skoðaðar og eru nokkrar þeirra tilgreindar í þessari ritgerð. 

Aðallega var verið að sjá hver launamunur kynjanna væri og hvort mismunun kynjanna sé 

til staðar. Einnig var skoðuð rannsókn á umfjöllun kynjanna í íþróttum. 

Markmið höfundar var að sjá hvort mismunun á sér stað milli kynjanna með tilliti til 

umgjarðar á rekstri knattspyrnufélaganna. Einnig var markmið að svara þeim rannsóknar-

spurningum sem ákveðnar voru í upphafi ritgerðar. Gerð varð rannsókn og notast var við 

megindlega aðferðafræði sem felur í sér að fá tölfræðilegar niðurstöður. Þar var hönnuð 

spurningarkönnun sem var lögð fyrir lið sem hafa bæði karla og kvenna lið í efstu deild í 

knattspyrnu á Íslandi. Við niðurstöður rannsóknar fékk höfundur svör við þeim 

spurningum sem leitast var eftir. 
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Uppbygging ritgerðarinnar var skipt upp í sex kafla. Á eftir inngangi kemur fræðilegur 

hluti sem sýnir fyrri rannsóknir, kenningar og þætti sem eru til umfjöllunar í ritgerðinni. 

Þar var lögð áhersla á að skoða fyrri rannsóknir sem tengjast misrétti kynjanna til dæmis 

í sambandi við launagreiðslur. Köflunum var skipt upp í fyrri rannsóknir, jafnrétti, 

launamun kynjanna, umgjörð og rekstur. Þar var farið í helstu atriði sem tengjast hverjum 

lið. Eftir fræðilega hlutann kom kafli um aðferðafræði þar sem talað var um hvaða 

aðferðafræði er notuð við rannsókn ritgerðar. Þar er útskýrt hver ástæðan var fyrir því 

vali. Niðurstöður komu svo út frá aðferðafræði kaflanum þar sem rýnt er í helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar. Endað var á lokaorðum og umræðu þar sem rannsóknar-

spurningum var svarað og rýnt nánar í niðurstöðurnar.  

Mikilvægt er að rannsaka hvort kynjamismunun eigi sér stað, þar sem mismunun á ekki 

að eiga sér stað. Mikil umræða hefur verið um að konur lúti í lægra haldi þegar kemur að 

launum og störfum. Stjórnvöld á Íslandi leggja mikla áherslu á jafnlaunavottun í 

stjórnarsamstarfinu og þess vegna er umræðan sérstaklega mikilvæg. Rannsóknin sýnir 

hver upplifun leikmanna úr liðunum er í sambandi við umgjörð og eins hver þekking þeirra 

er á jafnréttisstefnu KSÍ og félaganna. 

Við rannsókn er reynt að svara rannsóknarspurningum sem lagðar voru fyrir í upphafi 

ritgerðar en aðalrannsóknarspurningin er ,,Hver er munurinn á rekstri og umgjörð karla 

og kvenna í knattspyrnu á Íslandi?” Undirspurningar voru svo tvær. Annars vegar 

,,Mismuna knattspyrnufélög körlum og konum ?” og hins vegar ,,Er fjárframlag félaganna 

í takt við jafnréttisstefnur þeirra?”  
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2 Fyrri rannsóknir 

2.1 Jafnréttisrannsókn 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar er varða jafnréttismál á Íslandi, þá sérstaklega 

þegar skoðaðar eru rannsóknir um laun, viðhorf og umfjöllun kynjanna í íþróttum. 

Nýleg rannsókn sem gerð var á viðhorfi til jafnréttis og mismunar á íslenskum 

vinnumarkaði árið 2014  bendir til þess að meirihluti svarenda telja að ekki sé unnið eftir 

jafnréttisáætlun á þeirra vinnustað. Rannsóknina framkvæmdi Rannsóknarmiðstöð 

Háskólans á Akureyri fyrir Jafnréttisstofu. Í þessari rannsókn var til athugunar mismunun 

á íslenskum vinnumarkaði og hver þekking stjórnenda á mismunartilskipunum tveimur 

sem eru ,,þekkingu og viðhorf til tilskipana ESB um annars vegar jafnrétti án tillits til 

kynþáttar eða þjóðernisuppruna (Nr. 2000/43/EB) og hins vegar bann við mismun á 

vinnumarkaði og í starfi (Nr. 2000/78/EB)”. Við gerð rannsóknarinnar var haft samband 

við 558 fyrirtæki og 50,5% fyrirtækja svöruðu en í niðurstöðum þá var tekið inn í jöfnuna 

starfsmannafjöldi, staðsetning og tegund fyrirtækja en einnig var skoðað kyn, starfstitill, 

aldur og menntun (Marta Einarsdóttir, 2014). 

Rannsókninni var skipt í fjóra þætti. Jafnréttismál og jafnréttisáætlun fyrirtækja, 

kynferðisleg áreitni á vinnustaðnum og hvort áætlun um kynferðislega áreitni væri til 

staðar. Þá var einnig skoðuð mismunun á vinnustöðum og þekkingu á viðhorfum til 

tilskipana Evrópusambandsins um jafnrétti og bann við mismunun á vinnumarkaði. Þar 

sem þetta verkefni fjallar um jafnréttisstefnuna og mismunun á umgjörð og rekstri 

kynjanna þá verður rýnt í þau gögn úr þessari rannsókn (Marta Einarsdóttir, 2014). 

Í 18. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla stendur: ,,Atvinnurekendur 

og stéttarfélög skulu vinna markvisst að því að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði” og 

,,fyrirtæki og stofnanir þar sem starfa fleiri en 25 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli 

skulu setja sér jafnréttisáætlun” (lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

10/2008). 

Alls tóku 263 fyrirtæki þátt í könnunni en hlutfall kynjanna var 65% karlar á móti 35% 

konum. Ef horft er á menntun kynjanna þá var mikill meirihluti kvenna sem hafði lokið 

framhaldsprófi frá háskóla en kynjahlutfallið var svipað sem hafði lokið grunnnámi frá 

háskóla. Þá má vekja athygli á því að gífurlegur munur er á milli kynjanna í hlutfalli 



14 

forstjóra eða framkvæmdastjóra en þar eru karlar í 81,3% hlut á meðan konur eru 27,5% 

í þessum stöðum (Marta Einarsdóttir, 2014).  

Meirihluti svarenda hafði fengið litla eða enga fræðslu um jafnrétti á þeirra vinnustað. 

Þegar svarendur voru spurðir út í jafnrétti á þeirra vinnustað svöruðu flestir að mikið 

jafnrétti ríkti á vinnustað þeirra en það ber að taka fram að undir jafnrétti í þessari 

rannsókn var nefnt kynferði, aldur, trú, kynhneigð, fötlun, kynþáttur og þjóðernisuppruni. 

Meirihluti karla eða 54,4%  svöruðu mjög mikið en 37,4% svöruðu að mikið jafnrétti ríkti 

á þeirra vinnustað en svarhlutfall kvenna var meira í svarmöguleikanum nokkuð eða um 

18,7%. Þegar spurt var hvort fyrirtækið vinni eftir jafnréttisáætlun voru 34,7% hlynntir því 

en 65,3% tölu að svo væri ekki (Marta Einarsdóttir, 2014). 

Þegar þátttakendur voru spurðir um hvort mismunun ætti sér stað á íslenskum 

vinnustöðum og í hvaða mæli sögðu 13,8% ekki telja að mismunur ætti sér stað en 86,2% 

svöruðu að einum eða fleiri þáttum sé mismunað á íslenskum vinnustöðum. Flestir 

svöruðu að mismunun ætti sér stað eftir kynferði eða 63,8% en fæstir nefndu trú eða 

aðeins 20,5%. Einnig gátu svarendur skrifað athugasemdir og benti einn svarenda á 

mismunað sé á vinnustöðum sérstaklega varðandi laun (Marta Einarsdóttir, 2014). 

2.2 Viðhorfsrannsókn um jafnréttismál 

Þá gerði Rannsóknarstofa í kvenna- og kynjafræðum við Háskóla Íslands viðhorfsrannsókn 

um jafnréttismál árið 2003. Markmið rannsóknarinnar var að kanna stöðu jafnréttismála 

á Íslandi og var úrtak 1200 manns á aldrinum 18-75 ára en svarhlutfall var 62,9%. 

Niðurstöður þeirra benda til þess að staða karla sé mun betri að mati kvenna í 45% tilvika 

á meðan karlar svöruðu sömu spurningu um að staða karla væri mun betri í 23% tilvika.  

Þegar spurt var hvort karlar eða konur væru hæfari til að stjórna fyrirtækjum var 

svarhlutfall kynjanna í 91% tilfella að kynin væru jafnhæf. Í spurningunni: ,,Ríkir jafnrétti 

milli kynjanna á vinnustað þínum”, var svarhlutfall kvenna 45% að þær væru mjög 

sammála á meðan karlar völdu möguleikann mjög sammála í 63% tilfella. Viðmælendur 

voru spurðir hvort kynferði sitt sé hindrun í launamálum í núverandi starfi og töldu 19% 

kvenna að svo væri á meðan 2% karla sögðu að kynferði væri hindrun. Rúmlega 49,3% 

karla töldu að staða karla væru aðeins betri en staða kvenna og 34,6% sögðu að staða 

karla sé mun betri en staða kvenna, sem sýnir hvernig íslenskt samfélag er. Þegar athugað 
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var ástand og hvernig það mun þróast á næstu 10 árum töldu 64,6% að jafnrétti muni 

aukast en miðað við síðustu ár hefur jafnrétti aukist en ekki nægilega mikið.  

Þegar spurt var um jafna möguleika á vinnumarkaði kom fram að karlar hafa meiri 

möguleika eða 67,3% á meðan 30,8% töldu að konur og karlar hafa jafna möguleika. Þegar 

athuguð voru laun kom í ljós að 83,5% töldu að karlar hafi hærri laun, en 15,7% töldu að 

konur og karlar hafi sambærileg laun. Jafnréttismál á vinnustað voru einnig skoðuð og þar 

töldu 35,8% að þau væru unnin frekar vel og 33,9% töldu mjög vel. Meirihlutinn eða 89,7% 

töldu að kynferði væri ekki hindrun í launamálum, en við ítarlegri niðurstöður sést að 19% 

kvenna telja að kynferði sé hindrun í þeirra launamálum (Matthías Þorvaldsson, Sigrún 

Drífa Jónsdóttir og Þóra Ásgeirsdóttir, 2003). 

2.3 Laun og launajafnrétti á vinnumarkaði 

Velferðarráðuneytið lét framkvæma rannsókn sem skoðaði sérstaklega laun og 

launajafnrétti á vinnumarkaði og meirihluti svarenda telja að karlar hafi hærri laun en 

konur. Miðað við skýrsluna fyrir árið 2013 kemur fram að síðustu ár hafi launamunur 

mælst á bilinu 7-18%, en samkvæmt flestum launarannsóknum þá mælist munur á milli 

karla og kvenna í starfi sem rekja má til kynferðis um 7-17% en það fer allt eftir því hvernig 

rannsóknir eru mældar. 

Hagstofa Íslands setti af stað árið 2010 eina af stærstu rannsóknum sem framkvæmd 

hefur verið hér á landi. Rannsóknin var byggð á gagnasafni frá launarannsóknum Hagstofu 

Íslands en skoðuð voru laun 185 þúsund einstaklinga á almennum vinnumarkaði á 

höfuðborgarsvæðinu. Þessi rannsókn sannaði enn á ný að konur hafa almennt lægri laun 

en karlar, þó að hlutfallslegur launamunur kynjanna hefði minnkað á tímabilinu. 

Erfitt er að finna hina einu réttu tölu sem segir hver launamunur kynjanna sé en árið 

2000 voru konur með 24,8% lægri tímakaup en karlar en þegar sama könnun var gerð árið 

2007 var munurinn kominn niður í 18,5%. Við rannsókn var athugað hvort samvist hafði 

áhrif á laun karla og einnig var athugað hvort háskólapróf hafði áhrif á hækkun launa. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að karlar í samvist hafa 0,6% hærri laun en karlar sem 

ekki eru skráðir í samvist en aftur á móti þegar kom að háskólaprófi hafði það meiri áhrif 

á hækkun á laun karla en kvenna (Anna Kolbrún Árnadóttir og fleiri, 2014). 
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2.4 Launamælingar Hagstofunnar 

Tafla 1: Launatafla frá Hagstofunni 

 

 

Frá árinu 2008 hefur Hagstofan gert árlega skýrslu um óleiðréttan launmun sem sýnir hver 

munurinn sé á launum kynjanna. Þegar óleiðréttur launamunur er reiknaður þá er notuð 

aðferðafræði en útreikningur á jöfnunni er ,,tímakaup karla mínus tímakaup kvenna deilt 

með tímakaupi karla” en laun sem notuð eru til útreiknings eru mánaðarlaun sem 

byggjast á föstum greiðslum (Margrét Vala Gylfadóttir, 2013). Eins og sjá má í töflu 1 hefur 

óleiðréttur launamunur dregist saman frá árinu 2008 og var 17% árið 2015. Sömu sögu er 

að segja um bæði almennan og opinberan vinnumarkað að þar hefur dregið úr launamun 

en þó meira á opinberum vinnumarkaði. (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Einnig kom fram í skýrslu frá Hagstofunni að konur voru með tæplega 30% lægri laun 

en karlar, en þar voru skoðaðar allar tekjur óháð vinnutíma. Ástæðan fyrir þessum mun 

liggur helst í vinnutímum kynjanna en talið er að karlar hafi unnið að jafnaði meira en 

konur. Karlar unnu að meðaltali 44,1 klukkustund á viku á meðan konur unnu 35,5 

klukkustundir að jafnaði.  

Þegar skoðuð voru regluleg laun með yfirvinnu þá reyndist munurinn vera 18% á milli 

kynjanna. (Hagstofa Íslands, 2016).  

2.5 Lækkar kvennanafn launin? 

Árið 2007 var gerð rannsókn í Háskólanum í Reykjavík en þar voru þau Þorlákur Karlsson, 

Margrét Jónsdóttir og Hólmfríður Vilhjálmsdóttir að rannsaka hvort kvennanafn lækki 

launin og var tilgangur með verkefninu að fá mögulega skýringu á óútskýrðum launamun 

karla og kvenna. Þeir sem tóku þátt í verkefninu voru starfsmenn fyrirtækja og 
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háskólanemendur eða alls 429 manns, þar af voru 143 stjórnendur og 133 almennir 

starfsmenn en skipting kynjanna voru 142 konur á móti 132 körlum úr fyrirtækjum. Síðan 

voru háskólanemendur alls 153 en þar var skiptingin 105 konur á móti 48 körlum. 

Niðurstöður verkefnisins sýndu að þegar fólk var spurt út í mánaðarlaun sem 

þátttakendur myndu bjóða umsækjanda fyrir tvær stöður, annars vegar deildarstjóra og 

hinsvegar sölufulltrúa. Þar kom í ljós að þau myndu bjóða körlum sem væru deildarstjórar 

556.095 kr. á mánuði á meðan konur myndu fá 521.528 kr. á mánuði. Þá myndu þau bjóða 

körlum sem eru sölufulltrúar 276.667 kr. á mánuði á meðan konur fengju 262.573 kr. 

Einnig var rýnt í hverju kynin höfðu svarað en þar sést að bæði kynin myndu bjóða 

karlmönnum hærri laun fyrir þessi störf.  

Einnig sést að karlmenn segja að konur sætta sig við 47 þúsund króna lægri laun á 

mánuði heldur en karlar, en konur töldu muninn minni eða 36 þúsund krónur.  

Þátttakendur voru einnig spurðir hvað þeir myndu ráðleggja umsækjanda að biðja um 

í mánaðarlaun. Þar voru þátttakendur úr fyrirtækjum spurðir en ekki nemendur úr 

Háskólanum í Reykjavík að ímynda sér að „frænka“ eða „frændi“ væri að sækja um starf 

og vantaði ráðleggingar. Helmingur þátttakenda fékk lýsingu á deildarstjóra og hinn 

helmingurinn fékk lýsingu um sölufulltrúa og sama átti við um að helmingur hópsins átti 

að ráðleggja „frænku sinni“ og hinn „frænda sínum“. Mikill munur var á hvað 

þátttakendur ráðlögðu „frænda“ eða „frænku“ en „frændum“ var ráðlagt að biðja um 

11,2% hærri laun sem deildarstjórar en „frænkum“ ráðlagt að biðja um 10,7% hærri 

mánaðarlaun við umsókn um sölufulltrúa. 

Þá voru þátttakendur spurðir hvað þeir teldu að umsækjanda ætti að vera boðið í 

mánaðarlaun, þar töldu þeir að „frænda“ yrði að meðaltali boðið rúmlega 531 þúsund 

krónur á mánuði eða meðan „frænkur“ myndu fá að meðaltali 470 þúsund krónur sem 

deildarstjóra. Þegar athugað var með sölufulltrúa þá töldu þeir að „frændur“ fái að 

meðaltali 280 þúsund krónur á meðan „frænka“ fengi 251 þúsund krónur á mánuði.  

Þegar skoðað var hvað kynin sögðu um laun sölufulltrúa sögðu karlmenn að „frændur“ 

fengju 19 þúsund krónur hærri mánaðarlaun að meðaltali en „frænkur“ en konur töldu 

að „frændur“ yrði boðið 39 þúsund krónur hærri mánaðarlaun en „frænkur“. Síðasta 

spurningin var hvað þátttakendur myndu ráðleggja umsækjanda að sætta sig við, þar 

sýndu niðurstöður að „frændi“ ætti að sætta sig við 584 þúsund krónur sem deildarstjóri 
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en „frænkur“ ættu að vera sáttar með 536 þúsund sem er um það bil 50 þúsund króna 

munur á milli kynjanna. „Frændur“ ættu að sætta sig við 309 þúsund krónur að meðaltali 

á meðan „frænkur“ ættu að sætta sig við 277 þúsund krónur sem gerir um 32 þúsund 

króna launamun á milli kynjanna.  

Þá sýndi það sig einnig þegar skoðuð voru hlutföll kynjanna í svarhlutfalli að karlar 

bentu „frændum“ sínum á að fá hærri laun en konur bentu körlum á að sækjast eftir 

(Hólmfríður Vilhjálmsdóttir, Margrét Jónsdóttir og Þorlákur Karlsson, 2007). 

2.6 Launamunur kynjanna 

Mikil umfjöllun hefur verið um launamun kynjanna og hafa kannanir síðustu ára sýnt 

mismunandi niðurstöður en í þeim öllum sést að konur eru að jafnaði með lægri laun en 

karlar. Erfitt er að bera saman kannanir þar sem ólíkar aðferðir eru notaðar. Flestar 

kannanir í þessari umfjöllun innihalda upplýsingar um óleiðréttan launamun 

(e.unadjusted wage gap) eða leiðréttan launamun (e.adjusted wage gap). Aðferðafræði 

þessara kannanna eru ólíkar og því erfitt að gefa rétt svar hver munur á launamun 

kynjanna í raun er (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal 2004). 

Fyrstu lög um jafnrétti kynjanna komu árið 1976 og hétu þau jafnréttislög og voru nr. 

78. Það sem fólst í lögunum var að stuðla að jafnrétti og jafnri stöðu kvenna og karla, en 

þessi lög féllu úr gildi árið 1985 þegar ný lög nr. 65 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna 

komu. Með þeim varð sú breyting að Alþingi fékk meira formlegt eftirslitshlutverk Alþingis 

en þá þurfti ráðherra að gefa Alþingi skýrslu árlega, einnig kom fram að lögin kváðu um 

tímabundnar aðgerðir til að rétta hlut kvenna svo þau brytu ekki lögin. Árið 1991 féllu lög 

nr. 65 úr gildi og komu ný lög sem urðu nr. 28. Þar myndaðist kærunefnd jafnréttismála, 

en einnig bar sveitarfélögunum sem höfðu fleiri en 500 íbúa að setja jafnréttisnefndir. 

Þessi lög féllu úr gildi árið 2000 þegar ný lög komu en með þeim lokaði skrifstofa 

jafnréttismála en Jafnréttisstofa var stofnuð. Nýmæli laganna nr. 96 frá árinu 2000 voru 

atvinnurekendum og skólastjórnendum skylt að koma í veg fyrir kynferðislega áreitni á 

vinnustöðum og í skólum. Fyrirtæki sem höfðu fleiri enn 25 starfsmenn þyrftu að gera 

jafnréttisáætlun. Lög nr. 96 féllu svo úr gildi árið 2008 þegar núverandi lög nr. 10 komu 

um jafnrétti og hefur verið fjallað um jafnréttislög hér áður í verkefninu (lög um jafnrétti 

kvenna og karla nr. 78/1976; lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

65/1985; lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 28/1991; lög um jafna 
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stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000; lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 

og karla nr. 10/2008). 

2.6.1 Rannsóknir/mælingar 

Nokkrar nálganir/mælingar er hægt að skoða í launamun kynjanna en þær eru óleiðréttur 

launamunur, launabil kynjanna og leiðréttur launamunur. 

Við gerð þess konar rannsókna er oft litið á óleiðréttan launamun en þar er litið á 

muninn á atvinnutekjum kynjanna samkvæmt skattframtali. Þessi munur segir frá 

aðstöðumun kynjanna á vinnumarkaði. Skýringarþættir eru ekki teknir inn sem hafa áhrif 

á laun einstaklinga (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal). 

Við gerð skattframtala eru ekki tekin inn í jöfnuna vinnutími kynjanna, störf fólks og 

vinnuframlag. Með óleiðréttum launamun sést hvernig kynin sinna mismunandi 

vinnuframlagi í launaðri og ólaunaðri vinnu í samfélaginu sem endurspeglast síðar í 

atvinnutekjum.  

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni um óleiðréttan launamun kynjanna á árunum 

2008 til 2015 var launamunurinn mestur árið 2008 en sveiflur hafa verið á muninum eins 

og sjá má hér fyrir neðan (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Mynd 1: Óleiðréttur launamunur kynjanna 2008 – 2015 (Hagstofan, e.d.) 

Mikilvægt er að leiðrétta launamun kynjanna með því að taka tillit til vinnutíma, aldurs, 

menntunar og hæfni en þessi mælikvarði kallast launabil kynjanna (e.gender pay gap).  

Þegar við finnum út meðaltímakaup eftir kyni þá er heildarlaunum deilt með fjölda 

vinnustunda en sú tala gefur okkur skýra mynd hvað konum vantar í tímakaup til að vera 
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með sambærileg laun og karlar. Launabil kynjanna hefur ekki verið kannað reglulega á 

Íslandi eins og er gert í öðrum löndum (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal). 

Þessar þrjár aðferðir mæla launamun kynjanna sem er mikilvægt umræðuefni í dag. Þó 

ber að varast að bera ekki saman tölur sem koma úr mismunandi aðferðum. Nánast er 

óraunhæft að finna út þessa tölu þar sem margir þættir spila inn í útreikninga. Þar má 

nefna meðhöndlun gagna, skýribreytur sem eru valdar og hvaða aðferð og tölfræði er 

notuð. Samkvæmt Þorgerði og Kristjönu 2004, þá segja þær að hjúskaparstaða og 

barneignir hafi jákvæð áhrif á laun karla en aftur á móti neikvæð eða engin áhrif á laun 

kvenna. Fræðimenn hafa gagnrýnt að notað sé starfssvið sem skýribreytu við rannsókn 

þar sem kvennastörf eru oft metin verr en karlastörf til launa og þar með er mismunað 

störfum (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004). Áhugavert getur verið 

að skoða hver þróun á launamun hefur verið og sjá hvort hann hefur farið vaxandi eða 

minnkandi. 

2.6.2 Tekjublaðið 

Frjáls verslun gefur úr tekjublað sem segir hverjar tekjur Íslendinga eru í mismunandi 

flokkum. Blaðið segir frá tekjum rúmlega 3.725 Íslendinga en tekjurnar eru byggðar á 

útsvarsskyldu tekjum frá árinu 2015 sem endurspegla ekki föst laun einstaklinga. Í flokki 

17 er talað um íþróttamenn og þjálfara. Á listanum voru 80 einstaklingar en einungis 14 

konur komast á listann. Ef teknir eru tveir launahæstu einstaklingar fyrir hvort kyn þá 

sjáum við að Sigurkarl Aðalsteinsson fitnesmaður er með 1.772 þúsund á mánuði á meðan 

launahæsta konan Líney Rut Halldórsdóttir framkvæmdastjóri ÍSÍ er með 1.188 þúsund á 

mánuði. Ef skoðaðir eru launalægstu einstaklingarnir á listanum er Hilmar Þór Ólafsson 

einkaþjálfari í World Class með 150 þúsund á mánuði á meðan körfuknattleikskonan 

Helena Sverrisdóttir er með 138 þúsund á mánuði.  

Þar sem í þessu verkefni er talað um íþróttir og lagt áherslu á knattspyrnu þá ber að 

nefna að af þessum 80 einstaklingum eru 35 sem tilheyra knattspyrnu. 32 karlmenn og 

aðeins þrjár konur. Af þessum þremur konum er einn leikmaður og tveir starfsmenn 

Knattspyrnusambands Íslands (Jón G. Hauksson, 2016). 
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2.6.3 Viðskiptablaðið/Áramót 

Samkvæmt lista sem var gerður fyrir Áramót sem er tímarit Viðskiptablaðsins sést hverjir 

20 launahæstu íslensku atvinnumenn í íþróttum. Mikil umræða skapaðist um listann 

þegar hann var birtur þar sem engin kona kemst á listann og einnig eru aðeins 

knattspyrnumenn á listanum nema 3 einstaklingar sem koma úr öðrum íþróttum. 

Launahæsti leikmaðurinn á listanum er Gylfi Þór Sigurðsson en laun hans nema um 480 

m.kr. á mánuði fyrir skatt og neðstur á listanum er Arnór Ingvi Traustason en laun hans 

nema um 23 m.kr. á mánuði fyrir skatt (Viðskiptablaðið, 2016). 

2.6.4 Staða landsliðsmanna/atvinnumanna 

Landsliðsþjálfarinn Freyr Alexandersson sagði eitt sinn í ítarlegu viðtali að margar 

landsliðskvennanna væru ekki á góðum launum sem atvinnumenn. Í þessu viðtali nefnir 

Freyr að einn ónefndur leikmaður átti ekki fyrir mat í lok mánaðar í langan tíma. Freyr 

nefnir einnig að leikmenn hafi verið kallaðir í landsliðsverkefni og þurft að leggja út 

ferðakostnað sem KSÍ endurgreiðir en ákveðnir leikmenn áttu erfitt með að leggja út fyrir 

ferðakostnaði. Dagpeningar eru fyrir leikmenn í íslenska A-landsliðinu og munar þessi 

peningur verulega fyrir stelpurnar á meðan þetta er bland í poka fyrir strákana (Eyjólfur 

Garðarsson, 2016). 

2.7 Launakönnun VR 

Launakannanir frá VR sýna að launamunur kynjanna hefur alltaf verið til staðar. Í þessum 

könnunum hafa konur aldrei mælst yfir körlum í launamun. Samkvæmt síðustu mælingu 

þeirra var kynbundinn launamunur innan VR 10% og hefur launamunur ekki mikið breyst 

á seinustu árum þrátt fyrir harða baráttu. Í kynbundnum launamun er tekið inn í jöfnuna 

áhrifaþættir sem tengjast vinnumarkaðsstöðu einstaklinga sem eru aldur, starfsaldur, 

starfsstétt, atvinnugrein, menntun, mannaforráð, vaktavinna og vinnutími en taka ekki 

áhrifaþætti eins og hjúskaparstöðu eða fjölda barna. 

Munurinn á heildarlaunum kynjanna í fullu starfi nemur 14,2% í janúar 2016 en þar 

höfðu karlar að meðaltali 648 þúsund á mánuði en konur um 556 þúsund sem gerir 14,2% 

mun. Hlunnindi starfsmanna geta falist í bílastyrkjum, farsíma, símakostnaði svo eitthvað 

sé nefnt. Þá var mjög áhugavert að í ljós kom í könnun VR að karlar eru mun líklegri til að 
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fá þessi hlunnindi. Hlunnindi karla eru í kringum 87% á meðan 74% kvenna fá þessi 

hlunnindi (VR, e.d.). 

2.8 Rannsókn á umfjöllun um íþróttir 

Rannsókn var gerð í verkefni um íþróttir, fjölmiðla og staðalímyndir – konur og karlar í 

íþróttum og fjölmiðlum (e. Sports, media and stereotypes – women and men in sport and 

media). Jafnréttisstofa stjórnaði verkefninu hér á landi sem var framkvæmt árið 2004 í 

samvinnu við Austurríki, Litháen, Noregur og Ítalía. Markmið verkefnisins var að auka 

vitneskju og sjá hvert hlutverk kynjanna er í íþróttum og brjóta upp staðalímyndir 

kynjanna í íþróttum. Hér verður greint frá niðurstöðum Íslands í þessari rannsókn. Við 

gerð rannsóknarinnar var notast við tvö ólík tímabil en tímabil sem rannsókn fór fram var 

yfir nokkra daga sumarólympíuleikana árið 2004 og svo fyrri part árs 2005. Gengið var í 

skugga um að engin ein íþróttagrein væri meira algeng en önnur. Í hverju landi var tekið 

úrtak úr dagblöðum og sjónvarpi en hlutföllunum var skipt jafnt þannig að hvert land hafði 

20% í gagnagrunninum. (Kjartan Ólafsson, 2006). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að konur birtast mun sjaldnar en karlar í 

íþróttafréttum. Flestar fréttir voru um hópíþróttir og þar var knattspyrna mest áberandi 

og karlarnir meira sýnilegir á þeim sviðum en aftur á móti voru konur sýnilegri í 

einstaklingsíþróttum eins og frjálsum íþróttum. Rannsóknin sýndi einnig að umfjöllun um 

stráka snérist meira um einkalíf þeirra og frægð á meðan umfjöllun um konur snérist að 

íþróttagrein þeirra (Kjartan Ólafsson, 2006). 

Eins og sjá má á mynd 1 sjáum við að fjöldi frétta frá Íslandi við þessa rannsókn voru 

268 talsins. Eins og bent var á hér að framan var mesta umfjöllun um knattspyrnu og að 

strákar væru í meirihluta umfjöllunar en þetta fer ekki framhjá neinum við skoðun á mynd 

1 þar sem allar tölur eru hlutfallstölur. Í tíu íþróttagreinum sem oftast er fjallað um á 

Íslandi sést að karlmenn fá meiri umfjöllun í öllum greinum að undanskyldum frjálsum 

íþróttum. Þá má einnig sjá að þá ríkir ekki mikið jafnrétti í umfjöllun á milli kynjanna og 

eiga konur langt í land til að vera jafnar strákunum (Kjartan Ólafsson, 2006). 
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Ekki fundust rannsóknir um jafnrétti í íþróttum, þar sem þetta efni hefur lítið verið 

rannsakað, hér á eftir verður fjallað um kenningu jafngildi.  

  

Mynd 2: Umfjöllun um íþróttagreina á Íslandi 2004 – 2005 (Kjartan Ólafsson, 2006) 
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3 Kenningar 

3.1 Jafngildiskenning Adams 

J. Stacey Adam kom með jafngildiskenninguna (e. Equity Theroy) en hún fjallar um 

sanngirni en starfsfólk finnur fyrir hvatningu þegar sanngirni ríkir á milli starfsmanna og 

atvinnurekanda. Framlag starfsmanna felur í sér nokkra þætti en þeir eru þekking, 

reynsla, menntun, hæfni, orka o.s.frv. Einstaklingar krefjast því viðurkenningu í launum, 

umbun og áhugavert krefjandi starf. Sanngirni er metin með því að setja upp jöfnu og 

útkoma jöfnunar metin til samanburðar við aðra starfsmenn í sambærilegu starfi (Riggio, 

2003). 

Upplifanir starfsfólks varðandi skort á hvatningu eru tvenns konar. Fyrri upplifun er 

þegar starfsmaður skynjar að hann uppskeri minna en hann telur sig leggja til vinnu. Það 

gæti falið í sér að starfsmaður gerir sér grein fyrir að hann sé með lægri laun en annar 

starfsmaður í svipaðri stöðu, með sömu menntun og einnig reynslu. Sá starfsmaður sem 

upplifir slíkt getur brugðist við með því að bæta frammistöðu sína, minnka 

vinnuframlagið, breyta samanburði við aðra starfsmenn eða sagt upp störfum. Hin 

upplifunin er öfugt á við fyrri en þar upplifir starfsmaður að hann fær meira en hann 

leggur til starfsins. Þar má nefna að starfsmaður uppgötvar að hann hafi hærri laun en 

starfsmaður sem sinnir sambærilegu starfi með svipaða menntun og einnig reynslu en 

starfsmenn bregðast einnig við þessar upplifun eins og fyrri á margvísilegan hátt. Þar má 

helst nefna að starfsmaður getur aukið vinnuframlagið sitt eða jafnvel minnkað það, 

einnig breytt samanburðinum eins og í fyrri upplifun eða komið fram eins og hann sé 

hæfari en hinn aðilinn og litið á að sitt starf sé mikilvægara en sambærileg störf. 

Samkvæmt kenningunni þá vilja starfsmenn að sanngirni ríki og ef þeir finna fyrir sanngirni 

þá er það mikill hvati fyrir starfsmenn til að standa sig vel (Riggio, 2003; Muchinsky, 2003).  
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4 Jafnrétti 

Jafnrétti er hugtak sem rekja má til kenningar Aristóteles, en þó má einnig rekja hugtakið 

til kvenréttinda sem kom fram um miðja 19. öld þegar konur vildu sömu réttindi og frelsi 

og karlmenn. Á 20. öld kom önnur bylgja þar sem áhersla var lögð á jafnrétti kynjanna hjá 

opinberum aðilum og í einkageiranum. Þessar kenningar og kröfur hafa verið kallaðar 

femínismi. Mikil umræða hefur verið í þjóðfélaginu undanfarin ár um jafnrétti. Árið 2003 

skipaði Hafnarfjarðarbær lýðræðis- og jafnréttisfulltrúa og hafa margar stofnanir og sjóðir 

fylgt í kjölfarið og hefur nú m.a. verið stofnuð Jafnréttisstofa og Jafnréttissjóður, en 

Hafnarfjörður var með þeim fyrstu til að ráða slíkan fulltrúa (Guðný Gústafsdóttir, 2016). 

4.1 Lög/orðabók 

Þegar flett er upp orðinu jafnrétti í orðabók Jafnréttisstofu segir að jafnrétti kynjanna 

þýði: ,,Kringumstæður þar sem konur og karlar njóta sömu réttinda og tækifæra þannig 

að hegðun, væntingar, óskir og þarfir karla og kvenna séu jafnmikils metnar”. Þá segir 

einnig á heimasíðu Jafnréttisstofu að jafnrétti kynjanna þýði að kynin séu jafn sjáanleg í 

samfélaginu, jafn valdamikil og taki þátt í opinberu og einkalífi í jöfnum hlutföllum 

(Jafnréttisstofa, e.d.). 

Alþingi Íslands setti lög um jafna stöðu og rétt karla og kvenna þann 10. mars 2008. 

Markmið þessara laga er að koma á og viðhalda jöfnum tækifærum karla og kvenna og 

jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Þá skulu allir einstaklingar eiga 

jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska sína hæfileika óháð kyni. Þá segir einnig 

í lögunum hvernig þessum markmiðum skal náð m.a. með því að gæta 

jafnréttissjónarmiða og vinna að kynjasamþættingu í stefnumótun, vinna að jöfnum 

áhrifum karla og kvenna í samfélaginu, vinna gegn launamisrétti og annarri mismunun á 

grundvelli kyns á vinnumarkaði og svo mætti lengi telja (Lög um jöfn staða og jafn réttur 

kvenna og karla nr.10/2008). 

4.2 Íþróttasamband Íslands 

Íþróttasamband Íslands, hér eftir nefnt ÍSÍ, hefur útbúið leiðarvísi fyrir íþróttafélög til þess 

að félögin geti sett fram sínar eigin jafnréttisstefnur þar sem félögin á landinu eru ólík eru 

jafnréttisstefnur þeirra mismunandi. Í stefnu ÍSÍ segir að það eigi að styrkja jákvæð 

samskipti og gagnkvæma virðingu kynjanna í íþróttastarfi og að íþróttafélög skuli stuðla 
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að jöfnum tækifærum félagsmanna og hafa gagnkvæma virðingu í öllu starfi. Þá vitnar ÍSÍ 

einnig í 23. gr. laga um að kynjasamþættingar skuli gætt við alla stefnumótun þar á meðal 

í íþrótta- og tómstundastarfi. Mikilvægt sé að íþróttafélögin vinni eftir jafnréttisstefnunni 

og fylgi henni vel eftir en hún nær til allra iðkenda, þjálfara, stjórnar og starfsfólks félaga. 

Mikilvægt sé þó að endurskoða jafnréttisstefnu félaganna og lagfæra ef þess þarf í takt 

við tíðarandann í samfélaginu (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2013). 

4.3 Knattspyrnusamband Íslands 

Knattspyrnusamband Íslands, hér eftir nefnt KSÍ, hefur einnig sett sér jafnréttisstefnu sem 

aðilum sem starfa hjá sambandinu ber að fara eftir. Þeirra jafnréttisstefna byggir á lögum 

og mannréttindasáttmálum sem Ísland er aðili að. KSÍ vill að allir hafi jafna möguleika á 

knattspyrnuiðkun og að jafnréttissjónarmið séu samþætt allri starfsemi þeirra. Þá er reynt 

að gæta jafnréttis í skipun í stjórnir, ráð og nefndir á vegum sambandsins og við ráðningu 

starfsfólks. Æfingatímum er skipt jafnt óháð kyni og gerðar kröfur um sömu menntun og 

hæfni þjálfara hvort sem þeir þjálfi karla eða konur. Hjá KSÍ starfar sérstakur 

jafnréttisfulltrúi sem samþættir kynja- og jafnréttissjónarmið innan knattspyrnu-

hreyfingarinnar á Íslandi. 

Öll aðildarfélög á Íslandi þurfa að fylgja lögum og reglum frá KSÍ en í 5. gr. laga 

Knattspyrnusambandsins segir hver réttindi og skyldur félaganna eru. Öllum félögum ber 

skylda til að virða þessi lög, reglur og aðrar ákvarðanir sem settar eru af KSÍ, 

Knattspyrnusambandi Evrópu (UEFA) eða Alþjóða knattspyrnusambandinu (FIFA) 

(Knattspyrnusamband Íslands, 2008).  

4.3.1 Aðildarfélög 

Pepsi-deildin er heitið á efstu deild karla og kvenna í knattspyrnu á Íslandi, en heitið á 

deildinni er yfirleitt keypt og þar með er deildin styrkt af fyrirtæki/vörumerki. Í Pepsi-deild 

karla spila 12 lið en í Pepsi-deild kvenna eru tveimur liðum færri en þar spila 10 lið. Þau 

félög sem verða hér til umfjöllunar eiga það öll sameiginlegt að eiga bæði karla og kvenna 

lið í Pepsi-deildinni.  
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Tafla 2: Liðin í Pepsi-deild karla og kvenna og liðin í ritgerðinni 

 

4.3.1.1 Breiðablik 

Í jafnréttisstefnu Breiðabliks segir að allir skulu eiga möguleika óháð kynferði eða 

kynþætti. Þá eiga kynin að fá að æfa jafnmikið og útdeiling æfingatíma á að vera jöfn. 

Krafa um menntun og hæfni þjálfara er sú sama og borga skuli sambærileg laun fyrir sömu 

vinnu. Þá hefur Breiðablik lagt sig fram við að auka veg og virðingu í kvennaknattspyrnu 

og hafa m.a. hlotið viðurkenningu fyrir jafnrétti frá Kópavogsbæ (Breiðablik, e.d.). 

4.3.1.2 FH 

Hjá FH er lagt áherslu á að knattspyrna sé leikur án fordóma en þá er einnig talað um að 

piltar og stúlkur eigi að hafa jafna möguleika á að stunda íþróttir og að sömu hæfniskröfur 

séu gerðar til þjálfara óháð því hvort kynið þeir þjálfi. Einnig er talað um að aðstaða og 

möguleikar beggja kynja til afreka skuli vera jöfn og kynjahlutföll í stjórnum félagsins og 

deilda innan þess sé sem jafnast. Þá er lögð áhersla á að leikið sé drengilega og á 

heiðarlegan hátt og umfram allt að sýna öðrum þátttakendum virðingu (Fimleikafélag 

Hafnarfjarðar, e.d.). 

4.3.1.3 Grindavík 

Í Grindavík eiga allir að njóta eigin atorku og þroska. Þar er lögð áhersla á að kynin hafi 

tækifæri á að æfa jafn mikið og jafn oft og enginn greinarmunur á kynjum við útdeilingu 

á æfingatímum. Þá eru sömu kröfur gerðar til beggja flokka varðandi menntun og hæfni 

þjálfara og sambærileg laun greidd (Ungmennafélag Grindavíkur, 2009). 
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4.3.1.4 ÍBV 

ÍBV segja að þeirra stefna sé að tryggja sömu tækifæri fyrir alla og þar sé einstaklingurinn 

metinn að verðleikum sínum. Þá sé reynt að bjóða upp á sama æfingamagn hjá báðum 

kynjum með eins vel menntuðum þjálfurum og kostur sé. Þar er unnið með 

jafnréttisstefnu þannig að kynferði er tekið á skipulagðan hátt með í reikninginn við alla 

ákvarðanatökur, jafnt litlum sem stórum (Íþróttabandalag Vestmannaeyja, e.d.). 

4.3.1.5 KR 

Á heimasíðu KR er eingöngu vitnað í jafnréttisstefnu KSÍ og gert ráð fyrir að unnið sé eftir 

henni (Knattspyrnufélag Reykjavíkur, e.d.). 

4.3.1.6 Stjarnan 

Á heimasíðu Stjörnunnar stendur að allir skuli njóta eigin atorku og fá að þroska hæfileika 

sína. Jafnréttissjónarmið sé í starfi félagsins og að hvers kyns kynjamismunun verði ekki 

liðin. Þá skulu bæði kyn fá tækifæri til að æfa jafn mikið, jafn oft og engin munur á kynjum 

við útdeilingu æfingatíma. Menntun og hæfni þjálfara sé svipuð og sömu launakröfur fyrir 

þjálfara (Ungmennafélagið Stjarnan, e.d.). 

4.3.1.7 Valur 

Valur leggur áherslu á jafnrétti kynjanna varðandi aðstöðu, þjálfun og fjármagn. Laun 

þjálfara skuli taka mið af menntun og reynslu en ekki kynferði en þó skuli taka tillit til 

markaðarins varðandi framboð og eftirspurn (Knattspyrnufélagið Valur, e.d.). 

4.3.1.8 Þór/KA 

Knattspyrnuliðið Þór/KA er sameinað úr tveimur félögum sem hafa hvort um sig sér 

jafnréttisstefnu. Hér að neðan má sjá stefnur félaganna. 

Þór þarf að fylgja jafnréttisstefnu Akureyrarbæjar varðandi tómstundir og íþróttir 

samkvæmt rekstrarsamningi sem gerður var þeirra á milli. Einn af grunnþáttum þeirra er 

að horfa til þátta sem geta snert kynin á ólíkan hátt og bregðast við þeim ef hallað er á 

annað kynið í ákveðnum ákvörðunum. Þeir gæta jafnréttis og bæði kynin njóta sömu 

réttar varðandi aðstöðu, þjálfun og keppni. Í stjórn hjá félaginu er stefna þeirra að hafa 

bæði kyn í stjórnum og nefndum. Þeir minnast einnig á ofbeldi gegn börnum og hvernig 

þeir skulu takast á við þau vandamál ef þau koma upp (Íþróttafélagið Þór, 2015).  
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KA hafði enga heildarstefnu á heimasíðu sinni heldur tilgreindu að stjórnendur KA og 

deildir þeirra styðjist við greiða aðgang beggja kynja að íþróttinni sem er stunduð hjá 

félaginu (Knattspyrnufélag Akureyrar, 2015). 
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5 Umgjörð 

5.1 Leyfiskerfi KSÍ 

Til að félag geti teflt fram knattspyrnuliði í efstu deild á Íslandi þarf að sækja um sérstakt 

leyfi skv. 35. gr. laga Knattspyrnusambands Íslands. Félögin verði að uppfylla ákveðnar 

kröfur sem KSÍ setur varðandi skipulag, aðstöðu og fjármál (Knattspyrnusamband Íslands, 

febrúar 2016). 

5.1.1 Knattspyrna 

Í 4. kafla knattspyrnulaganna er tilgreint hvað flokkar þurfa að gera varðandi framkvæmd 

leika og umgjörð þeirra. Hjá meistaraflokki karla þarf leikurinn að vera 90 mínútur og 

leikhlé tíu mínútur. Þá má skipta þremur leikmönnum inn á í leiknum. Knötturinn sem 

leikið er með þarf að vera að stærð 5 og þarf heimalið að leggja til 7 knetti og skulu þeir 

vera staðsettir fyrir aftan sitthvort markið en einnig á hliðarlínum þar sem boltakrakkar 

eru staðsettir. Boltakrakkar skulu vera ekki færri en átta þar sem knettirnir eru 7. Þá er 

leikin tvöföld umferð í öllum deildunum 5 þar sem liðin skulu fá heimaleik og útileik. 

Mikilvægt er að allir leikir í síðustu tveimur umferðunum í efstu deild karla fari fram á 

sama tíma þar sem þessir leikir geta haft áhrif á sæti eða þátttökurétt í Evrópukeppni. 

Vellir liðanna þurfa að vera með grasi eða knattspyrnugrasi í efstu deild. Það lið sem á 

heimaleik greiðir allan kostnað við framkvæmd leiksins, tekjur af miðasölu renna til liðsins 

en útvarps og sjónvarpstekjur skiptast á milli leikaðila. Í 23.4 gr. kveður á um 

samningsskyldu fyrir þá sem spila í Pepsi-deild karla en þó er hægt að fá undanþágu ef 

leikmaður er í 2. aldursflokki eða yngri.  

Í 32. gr. laganna er talað um meistaraflokk kvenna. Þar er leiktíminn sá sami eða 90 

mínútur og leikhléið jafnlangt. Þá eru skiptingarnar þær sömu og stærð knattarins einnig.  

Þá er sama krafa gerð um leikvöllinn sjálfan og einnig um boltakrakkana og fjölda bolta 

sem heimaliðið þarf að útvega. Í Pepsi-deild kvenna er einnig leikin tvöföld umferð og öll 

lið skulu fá heimaleik og útileik. Það sama gildir um kostnað vegna framkvæmdar leiksins 

og þá einnig um tekjurnar. Það vekur þó athygli að í reglum um umgjörð kvennaleikja er 

ekki krafist þess að leikmenn í Pepsi-deild kvenna séu samningsbundnir til að mega spila 

í sömu deild og karlarnir þó svo að leikinn sé nákvæmlega sami leikur, í jafn margar 

mínútur með jafn marga leikmenn og sömu umgjörð (Knattspyrnusamband Íslands, apríl 

2016). 
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5.1.2 Beinar útsendingar og sjónvarpsleikir 

Samkvæmt upplýsingum frá KSÍ var sýnt frá 126 leikjum á þeirra vegum í beinni 

útsendingu árið 2014. Þar af voru 29 leikir frá Pepsi-deild karla sýndir á Stöð 2 Sport og 

24 leikir frá Pepsi-deild kvenna á vefsíðunni SportTv.is. Þá sýndi SportTV einnig frá 27 

leikjum í 1. deild karla, einum leik í úrslitakeppni 4. deildar karla og einum leik í 

úrslitakeppni 1. deildar kvenna (Knattspyrnusamband Íslands, 2014). Árið 2015 voru 110 

beinar útsendingar en þar með fækkaði beinum útsendingum um 16 frá árinu áður. Þá 

voru sýndir 27 leikir frá Pepsi-deild karla á Stöð 2 Sport og 19 leikir frá Pepsi-deild kvenna 

á SportTV.is (Knattspyrnusamband Íslands, 2015). Þegar skoðaðar eru tölur frá árinu 2016 

voru beinar útsendingar 129 og því aukning frá árinu 2015. Árið 2016 voru sýndir 72 leikir 

í beinni útsendingu frá Pepsi-deild karla á Stöð 2 Sport en árið áður voru aðeins 27 leikir í 

beinni útsendingu. Árið 2016 voru í fyrsta skipti á Stöð 2 sport sýnt beint frá leikjum í 

Pepsi-deild kvenna en þá voru 20 leikir sýndir í beinni útsendingu. (Knattspyrnusamband 

Íslands, ársskýrsla, 2016). Eins og sjá má í töflu þrjú eru mun fleiri leikir sýndir í Pepsi-deild 

karla heldur en kvenna. Eins og nefnt hefur verið áður eru fleiri lið í Pepsi-deild karla 

heldur en í Pepsi-deild kvenna og þar af leiðandi fleiri leikir hjá körlunum. 

 

Tafla 3: Fjöldi leikja og beinna útsendinga Pepsi-deild karla og kvenna 

 

5.1.3 Pepsi-mörkin 

Pepsi-mörk karla hafa verið á dagskrá Stöð 2 Sport frá árinu 2009 en slíkur þáttur hóf ekki 

göngu sína fyrir Pepsi-deild kvenna fyrr en árið 2016. Í karla þættinum er umferðinni gerð 

ítarleg skil og farið yfir það sem gerst hefur í hverjum leik fyrir sig. Mörkin eru skoðuð frá 

ólíkum sjónarhornum, farið yfir umdeild atvik, bæði það sem vel var gert og það sem hefði 
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betur mátt fara hjá þátttakendum leiksins, s.s. leikmönnum, dómurum og þjálfurum. 

Karlaþátturinn er yfirleitt í beinni útsendingu strax eftir síðasta leik umferðarinnar og veitt 

verðlaun fyrir þá leikmenn sem þótt hafa skarað framúr í þeirri umferð. Aftur á móti er 

kvennaþátturinn sýndur nokkrum dögum eftir að umferð lýkur og eru leikjunum ekki gerð 

jafn góð skil. 

Þann 3. febrúar sl. birtist frétt um breytingar á Pepsi-mörkum karlanna, en í ár verður 

þátturinn með breyttu sniði. Þátturinn mun vera á dagskrá alltaf eftir síðasta leik hverrar 

umferðar og verða u.þ.b. 70 leikir sýndir í beinni útsendingu sumarið 2017. Þær breytingar 

sem eiga sér stað eru þær að þættirnir hafa verið í kringum 100 mínútur að lengd með 

auglýsingahlé en næsta sumar mun þátturinn verða 80 mínútur án auglýsingahlés. Þá 

styttist þátturinn í raun og veru ekki þar sem ákveðið var að byrja með nýjan þátt sem 

verður í kringum 20 mínútur að lengd þar sem kafað verður dýpra í hverja umferð og farið 

yfir hana betur (Magnús Már Einarsson, 2017). Þá spyr maður sig að því hvað mun gerast 

varðandi Pepsi-deild kvenna, munu karlabolti halda áfram að fá ítarlegri og betri 

umfjöllun en konurnar eins og verið hefur. Þurfa strákarnir alltaf að fá ítarlegri og betri 

umfjöllun áður en stelpurnar fá aðeins brotabrot af þeirra umfjöllun. 

5.2 Umgjörð í kringum leiki 

Þegar talað er um umgjörð í kringum leiki eru teknir þættir sem snúa að því að gera leikinn 

betri og umfangsmeiri fyrir liðin og þau atriði sem þurfa að vera til staðar. 

Undir umgjörð leikja falla til dæmis atriði eins og hvort að liðunum sé boðið upp á mat  

fyrir eða eftir leik, hvort sjúkraþjálfari mæti á æfingar og einnig hvort leikmenn fái 

æfingaföt frá félaginu. Einnig ber að athuga hvort tónlist sé í upphitun hjá liðunum og 

hvort vallarkynnir sé. Sumir leikmenn þurfa að vinna sjálfboðavinnu fyrir félögin og eru til 

dæmi um að leikmenn vinni í miðasölu og sjoppu á meðan hitt kynið er að spila. Í umgjörð 

liða felst einnig að auglýsa leiki liðanna en með því að auglýsa leikina og auglýsa á réttum 

stöðum til að auka áhuga landsmanna á íþróttinni og fá fólk á leiki til að afla meiri tekna. 

Ef leikir eru ekki auglýstir þá koma færri á leikina og því minni tekjur sem koma inn. 
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5.3 Laun dómara í knattspyrnu á Íslandi 

(Klara Bjartmarz, munnleg heimild, 30. janúar 2017) 

Mikil umræða skapaðist um laun dómara eftir tímabilið 2016, en þar vakti athygli að 

dómarar fá ekki sömu greiðslur fyrir að dæma karla- og kvennaleiki. Dómari sem dæmir 

leik í Pepsi-deild kvenna fær u.þ.b. 41,2% af launum sem dómari í Pepsi-deild karla fær 

eða dómarar í Pepsi-deild karla fá 142% hærri laun fyrir að dæma karlaleiki en kvenna 

leiki í Pepsi-deildinni. Þess ber að geta að efsta deild kvenna er sett í sama flokk og 2. deild 

karla og fá dómarar jafn mikið greitt fyrir að dæma leik í efstu deild kvenna og 2. deild 

karla. Greiðslum dómara er skipt í 5 flokka. Í 1. flokki er Pepsi-deild karla, Borgunarbikar 

karla frá 16 liða úrslitum og álag í úrslitaleik karla. Þá er skylda á leikjum í 1. flokki að hafa 

varadómara sem einnig fær greitt skv. töflu hér að ofan. Í 2. flokki er að finna laun dómara 

í 1. deild karla, Meistarakeppni karla, Borgunarbikar kvenna frá og með undanúrslitum og 

síðan 50% álag á úrslitaleik Borgunarbikars kvenna. Síðan kemur 3. flokkur en þar kemur 

inn Pepsi-deild kvenna ásamt Meistarakeppni kvenna, 2. deild karla, Borgunarbikar karla 

fram að 16. liða úrslitum. Þá fær dómari einnig greitt fyrir undirbúningstíma en það á þó 

ekki við í öllum deildum. 

Eins og sjá má í töflunni hér að ofan þá er sláandi munur á milli þess sem dómarar fá 

greitt fyrir að dæma leiki í Pepsi-deildum karla og kvenna, samt gefur KSÍ sig út fyrir að 

fylgja jafnréttisstefnu, deildirnar heita það sama, leikirnir eru jafn langir og jafn mikilvægir 

(Klara Bjartmarz, munnleg heimild, 30. janúar 2017). 

  

Tafla 4: Laun dómara í knattspyrnu 
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6 Rekstur 

Rekstur íþróttafélaga getur verið snúinn eins og annar rekstur. Íþróttafélög þurfa að fylgja 

lögum og reglum um hvernig fjárreiða þeirra fer fram. ÍSÍ hefur sett leiðbeiningar varðandi 

fjárreiðu félaga en þar kemur fram að félögum ber að aðskilja fjárreiðu yngri flokkana og 

eldri flokkana sem eru oftast nefndir meistaraflokkar þeir þurfa að hafa sérstakan 

rekstrarreikning fyrir hvorn hópinn (Handbók ÍSÍ, 2011). 

6.1 Ábyrgð og reglur 

Samkvæmt leiðbeiningum frá ÍSÍ þá liggur ábyrgðarsvið hjá stjórnarmönnum og 

framkvæmdastjórum. Þar kemur fram að aðalstjórn beri ábyrgð á fjármálum félagsins og 

einstakra deilda en þeir hafa eftirlit með hvort rétt sé staðið að málunum. 

Ríkisskattstjóri gaf út bréf til ÍSÍ þann 28. Janúar 1993, sem segir: 

 ,,Það er álit ríkisskattstjóra að þessi ábyrgð á færslu bókhalds og varðveislu 
bókhalds og bókhaldsgagna og upplýsingaskyldu til skattayfirvalda hvíli á 
aðalstjórn íþróttafélaganna en ekki á stjórnum einstakra deilda félaganna. 
Stjórnir einstakra deilda íþróttafélaga geta að sjálfsögðu borið ábyrgð 
gagnvart aðalstjórn á sama hátt og hver starfsmaður ber ábyrgð á starfi sínu 
gagnvart yfirstjórnendum sínum.” (Lög um bókhald nr. 145/1994). 

6.2 Styrkir og gjöld 

Íþróttafélög fá styrki frá sveitarfélögunum og fyrirtækjum en mikilvægt er að úthlutanir 

aðalstjórnar séu bókaðar. 

6.2.1 Auglýsingar 

Flest félög eru rekin með auglýsingum og styrkjum. Með auglýsingum fá íþróttafélög 

greiðslur frá fyrirtækjum og stofnunum en allskonar tegundir eru til af auglýsingum en 

flestar auglýsingar eru birtar á búningum, skiltum eða á bæklingum frá félögunum. 

Styrkir fela í sér þegar félög frá peninga, vörur eða þjónustu frá fyrirtækjum eða 

stofnunum án endurgjalds félagsins. Fyrirtæki geta veitt styrki af veltu sinni en þá geta 

þeir nýtt sér frádrátt samkvæmt skattalögum um 0,5% af skattskyldri veltu fyrirtækisins 

en þá þarf félagið að gefa út og afhenda fyrirtækinu móttökukvittun. Þar þarf að taka fram 

hvort um gjöf eða styrk sé að ræða en einnig þarf að koma fram nafn, heimili gefanda, 

verðmæti og hver gjöfin eða styrkurinn er og fjárhæð þarf að koma fram í bókstöfum eða 

tölustöfum. 
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6.3 Laun 

Einn stærsti hluti af rekstri félaga er að borga starfsmönnum, þjálfurum og leikmönnum 

meistaraflokka laun, en launagreiðslum er hægt að skipta í tvennt almennar 

launagreiðslur og verktakagreiðslur (Handbók ÍSÍ, 2011). 

6.3.1 Launþegar 

Allir launþegar þurfa að greiða skatt, en launþegar þurfa einnig að greiða í lífeyrissjóð og 

er það að lágmarki 10%. Íþróttafélögum ber skylda að halda eftir staðgreiðslu og skila því 

til skattsins þar sem þeir halda 4% eftir af launum launþega og leggja svo 6% mótframlag 

sem skilað er inn til lífeyrissjóða en þetta getur verið mismunandi eftir kjarasamningum. 

Íþróttafélög þurfa einnig að slysatryggja starfsmenn sína, en það gjald er greitt af launum 

starfsmanna (Handbók ÍSÍ, 2011). 

6.3.2 Verktakar 

Verktakagreiðslur eru alveg eins og aðrir reikningar fyrir íþróttafélögin, þar að segja þeim 

ber skylda til að greiða viðkomandi reikninga. Samkvæmt skattalögum þá getur verktaki 

dregið allan kostnað frá öflun og viðhald tekna þeirra en reglur eru til um hvað er 

frádráttarbært. Verktakar þurfa sjálfir að standa skil á staðgreiðslu, tryggingargjaldi, 

lífeyrissjóði og slysa- og sjúkratryggingu (Handbók ÍSÍ, 2011). 

Flestir leikmenn liða eru skráðir sem verktakar, þar sem þeir semja um ákveðin skilyrði og 

því er áhugavert að skoða hversu margir leikmenn fá greitt fyrir vinnu sína og leiðir það 

okkur að viðfangsefni þessarar rannsóknar. 

  



36 

7 Aðferðarfræði 

Hér verður sagt frá markmiði rannsóknar, greint verður frá hverjar rannsóknarspurningar 

verkefnisins eru og einnig hvaða rannsóknaraðferðir voru við gagnaöflun. Þá verður greint 

frá hvernig þátttakendur voru valdir, hvernig rannsókn var háttað og gagnaúrvinnslan 

framkvæmd. Einnig verður talað um hverjar niðurstöður rannsóknarinnar eru. 

7.1 Aðferð og gögn 

Tvær helstu rannsóknaraðferðir sem notast er við í félagsvísindum eru megindlegar (e.  

quantitative) og eigindlegar (e. qualitative) aðferðir.  

Ákveðið var að notast við megindlega aðferð við framkvæmd rannsóknar en í henni 

fellst að rannsakandi safnar saman upplýsingum og hefur ekki áhrif á meðferð eða bætir 

við hana. Þá voru þátttakendur valdir eftir ásetningsúrtaki en í því fellst að þýðið er 

samsett úr ákveðnu úrtaki út frá markmiðum rannsóknar. Með megindlegum 

rannsóknum er markmiðið að mæla og bera saman niðurstöður frá einstaklingum eða 

hópum með tölulegum hætti. Þá eru lagðir fyrir spurningarlistar, tilraunir eða rannsóknir 

sem hægt er að taka út með tölulegum upplýsingum (Teddlie og Yu, 2007). 

7.2 Rannsóknin 

Höfundur ákvað að notast við megindlega aðferð við framkvæmd rannsóknar. Við gerð 

rannsóknar hannaði höfundur spurningar sem myndu svara forvitni hans til að sjá hvort 

um mismunun sé að ræða í knattspyrnu og atriði sem höfundi hefur oft langað til að sjá 

svart á hvítu. Spurningarkönnun var skipt niður í hluta sem eru til umfjöllunar í ritgerðinni 

en þeir hlutar fjalla um umgjörð, umfjöllun, dómara og jafnrétti. Höfundur lagði fyrir 41 

spurningu fyrir ákveðið úrtak sem höfundur ákvað. Ástæða fyrir vali á megindlegri 

rannsókn var sú að hún gefur skilvirka tölfræði á upplifun leikmanna gagnvart 

viðfangsefninu en einnig er hún fljótlegri þar sem um marga þátttakendur er að ræða. 

Spurningarnar í rannsókninni voru ýmist með tveimur svarmöguleikum og allt uppí níu 

svarmöguleika. Flestar spurningarnar voru með tvo til þrjá svarmöguleika þar sem svörin 

voru annað hvort já/nei eða karlar/konur. Notast var við nafnkvarða en í honum felst að 

engin tengsl séu á milli gilda eins og karl eða kona. Þá var einnig notast við 

fjölvalsspurningar (e.multiple-choice) til að sjá hver upplifun einstaklinga væri á 

ákveðnum þáttum.  
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Tilgangur rannsóknarinnar var að sjá hvort leikmenn finni fyrir mismunun í rekstri og 

umgjörð í þeirra liðum og að athuga hvort leikmenn þekki jafnréttisstefnu KSÍ og hjá félagi 

sínu. Til þess að sjá muninn á kynjunum var ákveðið að taka fyrir lið sem hafa bæði karla 

og kvenna lið í efstu deild á Íslandi í knattspyrnu og taldi höfundur best að búa til 

spurningakönnun og senda rafrænt á liðin þar sem um marga aðila er að ræða.  

Rannsóknin var sett af stað 6. mars og var gerð í gegnum Google Forms sem er rafrænt 

forrit til búa til könnun á netinu. Þar voru lagðar fyrir spurningar til leikmanna liðanna, 

spurningarnar voru bæði á íslensku og ensku þar sem margir erlendir leikmenn leika í 

þessum liðum. Rannsóknin var framkvæmd þannig að rannsakandi hafði samband við 

einn leikmann í hverju liði og af hvoru kyni og bað hann um að koma rannsókninni áfram 

til liðsfélaga sinna. Leikmenn svöruðu rannsókninni með rafrænum hætti. Þegar haft var 

samband við leikmann meistaraflokks karla Stjörnunnar tilkynnti hann að búið væri að 

banna þeim að setja svona inná síðuna hjá þeim og benti á stjórnarmann flokksins. Bæði 

var reynt að hafa samband við umræddan stjórnarmann sem og formann félagsins en án 

árangurs og því tók meistaraflokkur karla Stjörnunnar ekki þátt í rannsókninni. Rannsókn 

lauk þann 6. apríl. 

Meðal athugana í rannsókninni var að sjá hvernig leikmenn upplifa umgjörð liðanna og 

einnig hvernig þeir finna fyrir umfjöllun. Þá var einnig athugað hvað leikmenn væru að fá 

greitt fyrir að æfa/spila knattspyrnu og hvort munur væri á kynjunum. Þar sem ritgerðin 

fjallar um knattspyrnu og jafnrétti var einnig athugað hversu vel leikmenn þekktu 

jafnréttisstefnu KSÍ og síns félags og einnig hvort leikmönnum þætti kyn dómara skipta 

máli. 

7.2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir út frá heildar þýði knattspyrnumanna. Þar sem mörg lið eru á 

Íslandi og áhugavert væri að skoða hver upplifun allra leikmanna í meistaraflokki eru en 

það tæki of langan tíma. Því var ákveðið að velja ákveðið úrtak úr þýðinu og ákveðið var 

að velja þau lið sem hafa bæði karla og kvenna lið í efstu deild í knattspyrnu á Íslandi. 

Notast var við ásetningsúrtak (e. purposive sampling) en með þeirri aðferð er valið úrtak 

út frá markmiðum og tilgangi rannsókna (Teddlie og Yu, 2007). 
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7.3 Greining gagna og úrvinnsla 

Rannsókn lauk 6. apríl og var lokað fyrir könnun á netinu. Við úrvinnslu gagna var notast 

við forritin Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) og Excel til að fá 

tölfræðigreiningu. Með forritinu SPSS er hægt að keyra breytur í forritið sem les og vinnur 

úr niðurstöðunum, með þessu er athugað ýmsa áhrifaþætti sem hafa áhrif á rannsóknina. 

Til að fá skýra niðurstöður úr rannsókn voru keyrð gröf, töflur og myndrit í forritunum, 

en þær má sjá í kaflanum hér á eftir í niðurstöðunum. 
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8 Niðurstöður 

Helstu niðurstöður könnunarinnar sýna að kynin sjá mun á umgjörð og rekstri liða sinna. 

Byrjað var á því að spyrja þátttakendur þriggja spurninga um bakgrunn þeirra, kyn, aldur 

og með hvaða liði þeir spila. 

Alls svöruðu 167 einstaklingar 

spurningarkönnuninni. Svipað 

hlutfall var hjá kynjunum og var 

hlutfallið 51% karlar og 49% 

konur. 

Þegar aldur var skoðaður fyrir 

bæði kyn sést að stærsti hópur 

svarenda  er á aldrinum 20-25 ára 

eða 41%. Þar á eftir kom yngri en 

20 ára en þar var hlutfallið 26%, á aldrinum 26-29 ára voru 25% og örfáir eða 14 manns 

eða 8% voru á aldrinum 30-35 ára. Enginn sem svaraði spurningarkönnuninni reyndist 

vera eldri en 36 ára. 

Þegar hlutfall kynjanna er skoðað eru svipuð svarhlutföll hjá strákunum en eins og 

nefnt var hér að ofan var mestur fjöldi svarenda á aldrinum 20-25 ára eða 39%. Á aldrinum 

20 ára og yngri svöruðu 23% stráka og 30% karla voru á aldrinum 26-29 ára. Af 86 körlum 

svöruðu sjö að þeir væru 30-35 ára. 

Svarhlutfall kvenna skiptist mestmegnis í flokkana yngri en 20 ára eða 28% og 20-25 

ára var valið 36 sinnum eða í 44% tilvika. Eins og greina má út frá þessu þá eru stelpurnar 

mun yngri en strákarnir og aðeins 15 völdu 26-29 ára og 7 völdu 30-35 ára. 

Þá voru þátttakendur spurðir með hvaða liði þeir spila og svöruðu flestir þátttakendur 

að þeir spiluðu í Breiðablik. Svipuð dreifing var á svarhlutföllum liðanna en fæstir svöruðu 

Stjarnan þar sem karlalið Stjörnunnar tók ekki þátt. 

Mynd 3: Spurning 1: Hvert er kyn þitt? 
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8.1 Jafnrétti 

Við rannsókn var byrjað á að athuga hvort leikmenn finndu fyrir jafnrétti í tengslum við 

knattspyrnu. Eins og í fræðilegri umfjöllun var fjallað um jafnréttisstefnu KSÍ og liðanna 

sem um ræðir í þessari rannsókn. Athugað var hvort leikmenn liðanna þekktu 

jafnréttisstefnu KSÍ og síns félags. Ef leikmenn þekktu ekki jafnréttisstefnu félagsins voru 

þeir spurðir að því hvort þeir ætluðu að kynna sér hana. Þeir leikmenn sem þekktu 

jafnréttisstefnu félagsins voru spurðir hvernig þeim þætti félagið sinna henni. Út frá því 

var spurt hvort leikmönnum þætti jafnræðis gæta á milli meistaraflokka karla og kvenna. 

Ef leikmenn töldu að ójafnrétti væri til staðar voru þeir spurðir hvað þeim þætti helst 

vanta upp á til að ná jafnrétti. Þá var einnig athugað hver skoðun leikmanna væri á 

mikilvægi jafnréttis í knattspyrnu. 

Eins og sjá má úr niðurstöðum 

helstu spurninga úr rannsókninni 

varðandi jafnréttisstefnu KSÍ sést að 

149 einstaklingar eða 90% 

leikmanna þekkja hana ekki. Þegar 

skoðað var svarhlutfall út frá 

kynjunum sést að aðeins 12 konur 

þekkja jafnréttisstefnuna á meðan 5 

karlar þekkja hana.  

 

Mynd 4: Spurning 3: Í hvaða liði ert þú? 

Mynd 5: Spurning 29: Þekkir þú jafnréttisstefnu KSÍ? 
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Hins vegar þekktu 47 þátttakendur jafnréttisstefnu félagsins síns eða 29% svarenda. 

Þar af 29 konur á móti 18 körlum. 

 

Aðeins þeir sem þekktu jafnréttisstefnu hjá félaginu sínu voru beðnir um að svara 

hvernig þeim þætti félagið sinna henni. Eins og sjá má voru flestir hlutlausir eða 45 

þátttakendur. Konur eru frekar á því að jafnréttisstefna félags síns sé illa eða mjög illa 

sinnt, þótt 17 væru hlutlausar. Enginn karlmaður telur að jafnréttisstefnu sé illa sinnt hjá 

sínu félagi.  

Mynd 6: Spurning 30: En jafnréttisstefnu hjá félaginu þínu? 

Mynd 7: Spurning 31: Ef þú þekkir jafnréttistefnuna hjá félaginu þínu, hvernig finnst þér 
félagið sinna henni? 
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Þeir sem svöruðu að þeir þekktu ekki jafnréttisstefnu síns liðs voru spurðir hvort þeir 

ætluðu að kynna sér hana og var áberandi munur á milli kynjanna hvort þau ætluðu að 

kynna sér stefnuna. 42 karlar eða 57% ætluðu ekki að kynna sér hana á meðan 48 konur 

eða 83% sögðust ætla að kynna sér hana. 

Athygli vakti að 47 karlkynsþátttakenda eða 57% fannst jafnræðis gætt á milli 

meistaraflokks karla og kvenna á meðan 61 kona eða 76% taldi svo ekki vera. Með þessu 

sést vel að kynin eru ekki sammála um hvort jafnræðis sé gætt. 

Mynd 9: Spurning 33: Finnst þér jafnræðis gætt á milli flokkanna með tilliti til æfinga, fatnaðar og 
þjálfara?  

Mynd 8: Spurning 32: Ef nei í spurningu 30, ætlar þú að kynna þér hana?  
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Þá voru þátttakendur spurðir hvað þeim fannst helst vanta upp á til að ná jafnræði á 

milli þeirra og voru kynin þá sammála um að laun væru þar stærsti þátturinn sem þyrfti 

að bæta. Annað sem leikmenn töldu að mætti bæta væru til dæmis betri þjálfarar og 

aðbúnaður. 

Þátttakendur voru þó langflestir sammála um að það væri mjög mikilvægt að jafnrétti 

ríki í knattspyrnu eða 89% töldu svo vera. Þó svöruðu 12 karlar því að þeir væru hlutlausir 

og 7 karlar að þeim finnist ekki mikilvægt að jafnræði ríkti í knattspyrnu en engin kona. 

Mynd 10: Spurning 35: Hvað finnst þér mega bæta varðandi jafnrétti á milli karla og kvenna í 
knattspyrnu á Íslandi? 

Mynd 11: Spurning 39: Hversu mikilvægt finnst þér að jafnrétti sé í knattspyrnu? 
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8.2 Umgjörð 

Mikilvægt er að skoða hvort upplifun leikmanna varðandi umgjörð sé svipuð eða eins. Þá 

var byrjað á að athuga hvað fellst í umgjörðum liða og hver eru helstu atriðin sem vert 

væri að skoða. Undir umgjörð liðanna fellur hvort boðið væri uppá mat fyrir og eftir leik 

fyrir leikmenn. Þá var spurt hvort leikmenn væru á samningum, þar sem leikmenn sem 

spila í Pepsi-deild karla eru skyldugir til að vera á samning en undantekning er á 

leikmönnum sem eru gjaldgengnir í 2.flokki. Þá voru leikmenn spurðir hvort þeir fengju 

úthlutuð æfingaföt og hvort sjúkraþjálfari kæmi á æfingar og ef svo væri hversu oft í viku. 

Þá var athugað í hverju umgjörð á leikdegi fellst en þar má nefna tónlist í upphitun, 

vallarkynnir á leikjunum, aðstaða til að hita upp, boltasækjar og fleira. Einnig  voru 

leikmenn spurðir hvort miðasala og sjoppa væru á þeirra leikjum og þá var athugað hvort 

leikmenn þyrftu að vinna í miðasölu eða sjoppu á meðan hitt kynið spilaði og síðast en 

ekki síst hvort þeir þyrftu að sinna sjálfaboðavinnu í þágu félagsins. 

Helstu niðurstöðurnar fyrir svörum þátttakenda um umgjörð sýna að margt er gert eins 

fyrir bæði kyn og að sum atriði er hægt að bæta. Þegar skoðuð voru svarhlutföll kynjanna 

sést að konur voru ekki sammála um að umgjörðin væri eins en, 74% eða alls 60 konur 

töldu að það væri munur á meðan 53% karla eða 46 talsins töldu umgjörðin væri eins.   

Mynd 12: Spurning 13: Er umgjörð eins fyrir karla og konur í þínu liði? 
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Meirihlutinn fékk mat fyrir leik eða 42% þátttakenda, 36% fengu stundum mat fyrir leik 

sem sýnir að flestir leikmenn fá einhvern tímann á tímabilinu mat fyrir leik. Meirihluti 

karla fær mat fyrir leik en 57% eða 49 þátttakendur sögðust fá mat fyrir leik á meðan 24 

karlar eða 28% sögðu stundum. Hjá konunum voru 27% eða 22 sem sögðust fá mat fyrir 

leik og stundum var valinn af 36 konum eða í 45%.  

Þegar spurt var hvort leikmenn fengju mat eftir leik sögðust 85% karla eða 73 að svo 

væri, á meðan 12 karlar sögðust stundum fá mat eftir leik. Þá sagði 1 karlmaður að það 

Mynd 14: Spurning 15: Er matur eftir leik hjá þínu liði? 

Mynd 13: Spurning 14: Er matur fyrir leik hjá þínu liði? 
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væri ekki í boði matur eftir leik hjá sér. Langflestar konur svöruðu því að þær fengju mat 

eftir leik eða 65 talsins af þeim þátttakendum sem tóku þátt. Þá sögðu 13 konur að þær 

fengju stundum mat eftir leik sem er svipað hlutfall og hjá körlunum. 

Sjúkraþjálfarar koma hjá 58 þátttakendum daginn fyrir leik á æfingar hjá liðinu og 44 

einstaklingar merktu við að sjúkraþjálfari mætir nokkrum sinnum í viku, flestir merktu 

samt að sjúkraþjálfari mæti aldrei á æfingar á þeim. Flestir karlar svöruðu að þeir fengju 

sjúkraþjálfarann nokkrum sinnum í viku á æfingu eða alls 41 þátttakandi. Svipað 

svarhlutfall var hjá körlunum í aldrei á æfingum og daginn fyrir leik. Konurnar völdu oftast 

að sjúkraþjálfari mætir aldrei á æfingar hjá þeim. Hér sést að ekki er gert eins fyrir liðin 

miðað við heildina en karlar eru greinilega að fá sjúkraþjálfara oftar á æfingar til sín en 

konur þurfa að sækja þjónustu sjúkraþjálfara á öðrum tíma en æfingar eru. 

Þegar athugað var hvort leikmenn fái æfingaföt frá félaginu sést að 96% þátttakenda 

fá æfingaföt. Karlarnir segjast fá í 98% tilvika æfingaföt á meðan konurnar sögðust í 95% 

tilvika fá æfingaföt.  

  

Mynd 15: Spurning 16: Er sjúkraþjálfari á æfingum? 
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Þá eru flestir þátttakendur rannsóknarinnar á samning hjá liðinu sínu eða 155 manns 

sem gerir 93% af þeim sem tóku þátt. Af 86 körlum sem tóku þátt var 98% þeirra á 

samning á meðan 71 kona eða 88% eru á samning hjá sínu liði. Samkvæmt leyfiskerfi KSÍ 

sem fjallað var um áður segir að aðeins leikmenn meistaraflokks karla þurfa að vera á 

samning til að mega spila í efstu deild en engar slíkar reglur eru til um leikmenn 

meistaraflokks kvenna. 

Nokkur önnur atriði snúa að umgjörð leiksins og var þá athugað hvort tónlist væri í 

upphitun en 98% töldu sig fá tónlist í upphitun, svipað svarhlutfall var fyrir bæði kynin en 

99% karla fá tónlist og 98% kvenna. Yfirgnæfandi meirihluti eða 99% þátttakenda hafa 

kynni á leikjunum hjá sér og 97% segjast hita einnig upp á sama velli og þau spila á. Flestir 

töldu að boltasækjar væru á þeirra leikjum en tveir einstaklingar voru ekki vissir. 

8.3 Umfjöllun 

Umfjöllun er hluti af umgjörð liðanna og hefur mikið verið rætt um að umfjöllun kynjanna 

í íþróttum sé ekki jöfn. Því voru leikmenn spurðir hver þeirra upplifun á umfjöllun væri og 

voru þeir spurðir hvort þeim þætti hún jöfn. Þá er einnig hluti af umgjörð og umfjöllun að 

auglýsa leiki og því voru leikmenn spurðir hvort leikir þeirra væru auglýstir og ef svo væri, 

hvar þeir væru þá helst auglýstir. Einnig var athugað hvort leikmenn finndu meira fyrir 

auglýsingum hjá öðru kyninu og hversu mikilvægt þeim þætti að auglýsa leikina. Þegar 

Mynd 16: Spurning 18: Ert þú á samning hjá liðinu þínu? 
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spurt var um umfjöllunarþættina sem nefnast Pepsi-mörkin voru leikmenn beðnir um að 

svara hver þeirra upplifun á þáttunum væri. 

Niðurstöðurnar fyrir umfjöllun sýna að kynin voru sammála um að umfjöllun kynjanna 

væri ekki jöfn. Hlutfall kynjanna sýndi að meirihlutinn eða 66 karlar og 78 konur töldu að 

umfjöllunin væri ekki jöfn. Þegar rýnt var í kynjaskipt svör sést að karlar svara að umfjöllun 

sé jöfn í 23% tilvika eða alls 20 sinnum á meðan aðeins 3 konur eða 4% töldu að 

umfjöllunin væri jöfn. Þá voru 66 karlar eða 77% þeirra sem voru ósammála því að 

umfjöllun væri jöfn og 66 konur eða 96% völdu valmöguleikann nei sem segir að konur 

eru ekki sammála um að umfjöllun á leikjum kynjanna sé jöfn. Þetta sýnir vel hvað konur 

finna mikið fyrir og taka eftir því að karlar fái ítarlegri umfjöllun heldur en þær þó svo að 

það hafi skánað örlítið á síðasta ári.  

Mynd 17: Spurning 4: Finnst þér umfjöllun kynjanna jöfn í fjölmiðlum? 

Mynd 18: Spurning 6: Hvar eru leikirnir hjá þínu liði auglýstir? Veldu alla möguleika sem eiga við 
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Næstum allir eða 99% sögðu að leikirnir þeirra væru auglýstir en 100% karla völdu að 

leikirnir væru auglýstir á meðan 97% kvenna töldu sína leiki auglýsta. Þar sem 

einstaklingar telja leiki sína auglýst var áhugavert að sjá að flestir völdu að leikirnir þeirra 

væru auglýstir á netinu en 154 þátttakendur völdu þann svarmöguleika og þar á eftir 

komu samfélagsmiðlar. Dreifingin á auglýsingum karla var frekar jöfn miðað við 

svarmöguleika en netið, samfélagsmiðlar og blaðið stóðu upp úr í svarhlutfalli karla. Hjá 

konunum voru svipuð svör valin hjá flestum en þær telja leikina sína auglýsta á netinu og 

samfélagsmiðlum en mun minna í útvarpi, sjónvarpi eða annarsstaðar eins og sjá má á 

mynd 18.  

Þar sem leikir beggja kynja eru auglýstir var áhugavert að sjá að meirihlutinn eða 86% 

telja að annað kynið fái meiri auglýsingu á þeirra leiki. Svipuð svarhlutföll voru frá 

kynjunum en 85% karla og 87% kvenna töldu að leikir hjá körlum væru meira auglýstir. Þá 

voru kynin fullkomlega sammála um að karlar fái meiri auglýsingar og meiri umfjöllun, 

eða 100%.  

 

Mynd 19: Spurning 7: Telur þú að leikir annars kynsins séu auglýstir meira en hjá hinu kyninu? 
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Mynd 20: Spurning 8: Ef svo er hvort kynið fær meiri umfjöllun? 

Þá voru kynin fullkomlega sammála um að karlar fái meiri auglýsingar og meiri 

umfjöllun, eða 100%.  

Allir þátttakendur af báðum kynjum töldu að mjög mikilvægt væri að auglýsa leiki 

liðanna.  

Áhugavert var að sjá hvað þátttakendum fannst um Pepsi-mörkin en þau hafa verið í 

gangi í mörg ár fyrir karla en aðeins eitt ár fyrir konur. Flestir völdu valmöguleikann að 

Pepsi-mörk karla væru góð, eða 92%. Þá töldu 59 að Pepsi-mörkin væru mjög góð.  

  

Mynd 21: Spurning 11: Hvernig finnst þér umfjöllun Pepsi-marka karla? 
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Þegar skoðað var hver var sýn þátttakenda á Pepsi-mörkum kvenna sést að 

svarhlutföllin dreifast meira, en flestir völdu valmöguleikann ekki góð í 29% tilvika. Einnig 

var áhugavert að sjá að 19% þátttakanda hafði ekki séð þættina. Hins vegar þótti 24% 

þátttakendum Pepsi-mörk kvenna góð, svo til jafn hjá báðum kynjum. Stærstur hluti karl  

svarenda hafði ekki séð Pepsi-mörk kvenna eða 34%. Konurnar völdu oftast að þeim þætti 

Pepsi-mörk kvenna ekki góð eða 39%. 
..... 

8.4 Rekstur 

Athugað var hvað felst í rekstri íþróttafélaga og því var ákveðið að spyrja leikmenn út í 

hluti sem tengjast þeim og rekstri félaganna. Byrjað var að athuga hvort tímasetningar á 

æfingum kynjanna væru jafnar og hvort kynin væru að fá svipaðan fjölda af æfingatímum. 

Þá var athugað hvort launamunur reyndist vera á milli kynjanna og því voru leikmenn 

spurðir hvort þeir fengju greiðslur/laun fyrir að æfa/spila knattspyrnu og hversu háa 

upphæð þeir væru að fá fyrir. Þá var einnig athugað hvort auka hlunnindi fælust í 

samningum leikmanna og þá var spurt út í hvort leikmenn fengju bíl frá félaginu. 

Við skoðun á niðurstöðum á þeim atriðum sem tengjast rekstri sést að kynin voru ekki 

sammála. Einnig sést að karlarnir hafa það yfirleitt betra við iðkun knattspyrnu á Íslandi 

en konur, miðað við svör þátttakanda í þessari rannsókn. 

Mynd 22: Spurning 12: Hvernig finnst þér umfjöllun Pepsi-marka kvenna? 



52 

Meirihlutinn eða 49% telur að svipaðar tímasetningar séu á æfingum hjá meistaraflokki 

karla og kvenna, 32% sögðu nei og voru ósammála því að tímasetningar væru svipaðar. 

Þá voru 19% sem vissu ekki hvort tímasetningar flokka væru svipaðar. Þegar ítarlegri 

niðurstöður kynjanna voruð skoðaðar telja 52% karla að svipaðar tímasetningar séu á 

æfingunum karla og kvenna, á meðan 46% kvenna töldu svo vera. Þá töldu 26% karla að 

svo væri ekki. Hjá konunum voru það 38% sem töldu að æfingartímarnir væru ekki eins. 

Restin var ekki viss með tímasetningar á æfingum. Þeir leikmenn sem töldu tímasetningar 

á æfingum ekki svipaðar voru beðnir um að svara hvort kynið fengi betri eða fleiri 

æfingatíma. Í 95% tilfella voru svörin á þann veg að karlar fái betri og fleiri æfingatíma en 

konurnar. Karlar svöruðu í 89% tilvika að þeir fengju betri æfingartíma. Allar konur töldu 

að karlar fengju betri æfingartíma. 

Leikmenn fá yfirleitt greitt fyrir að spila/æfa fótbolta en mikill munur virðist vera á 

hversu há laun leikmenn fá. Fleiri karlar en konur sögðust fá greitt fyrir að æfa/spila og 

þar sést að fleiri karlar eru að fá laun heldur en konur því 81% karla svöruðu því játandi á 

meðan 59% kvenna fá laun fyrir að spila/æfa knattspyrnu.  

Mynd 23: Spurning 25: Færðu greiðslur/laun fyrir að spila/æfa fótbolta? 
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Þátttakendur sem fengu greitt voru beðnir um að svara hversu háa upphæð á mánuði 

þeir voru að fá og var áberandi munur á milli greiðslna. Þar sést að dreifingin er mjög jöfn 

hjá körlunum miðað við uppgefna valmöguleika. Sumir karlar eða 16% sem svöruðu 

spurningunni voru með 401 þúsund eða meira á mánuði á meðan engin kona var með 

251 þúsund kr. eða meira. Í svarhlutföllunum frá konunum var valmöguleikinn 0-50 

þúsund kr. oftast valinn eða 23 sinnum sem gerir 68% af svarhlutfalli kvenna.  

Þá var athugað hvort þátttakendurnir væru að fá ákveðin hlunnindi, til dæmis afnot af 

bíl. Meirihlutinn fær ekki bíl eða 118 þátttakendur, á meðan 47 sögðust fá bíl frá félaginu 

Mynd 25: Spurning 27: Útvegar félagið þér bíl? 

Mynd 24: Spurning 26: Ef já, hver er upphæðin ca. á mánuði sem þú færð fyrir að æfa/spila? 
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sínu. Það sem vakti reyndar athygli við þessar niðurstöður er að 52% þátttakenda sem 

svöruðu rannsókninni karlamegin fá bíl frá félaginu sem gerir 44 leikmenn á meðan aðeins 

3 konur fá bíl frá sínu félagi eða aðeins 4%.  

Kynin voru sammála því að launamunur væri á milli kynjanna í sínu félagi en 157 

þátttakendur eða 96% töldu að launamunur sé til staðar. Aðeins 4% karlar töldu að enginn 

launamunur væri til staðar. Með þessum niðurstöðum sést greinilega að launamunur er 

til staðar hjá liðunum. 

Mynd 26: Spurning 28: Telur þú að það sé launamunur á milli kynjanna í félaginu þínu? 

Mynd 27: Spurning 37: Þarft þú að vinna í sjoppu/miðasölu þegar hitt kynið er að spila? 
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Í leikjum hjá þátttakendum sögðu 99% að sjoppa og miðasala væri, 100% karla sögðu 

að sjoppa og miðasala væri en 99% kvenna, því aðeins ein kona valdi valmöguleikann að 

svo væri ekki. Þá var athugað hvort leikmenn þyrfti að vinna í sjoppu eða miðasölu meðan 

hitt kynið er að spila og þurftu 85% þátttakenda ekki að vinna í sjoppu eða miðasölu. 

Nánast enginn karl þurfti að vinna á meðan konurnar spiluðu en aðeins einn karlmaður 

svaraði að hann þyrfti að vinna á meðan konurnar spiluðu. Hinsvegar svöruðu 30% kvenna 

eða 24 að þær þyrftu að vinna í miðasölu eða sjoppu á meðan karlarnir spila. Mikill 

meirihluti eða 88% þátttakenda þurfa að sinna sjálfboðavinnu fyrir félagið sitt og voru 

svipuð svarhlutföll fyrir kynin en karlar sögðust þurfa að sinna sjálfboðavinnu í 86% tilvika 

og konurnar í 90% tilvika.   

8.5 Dómarar 

Þar sem launamunur dómara fyrir Pepsi-deild karla og kvenna er sláandi eins og sjá má í 

töflu 4 á blaðsíðu 33 sem var greint frá fyrr í ritgerðinni voru leikmenn spurðir hvort þeim 

þætti kyn dómara skipta máli og áhugavert er að sjá niðurstöðurnar. Meirihluti 

þátttakenda eða 138 töldu að kyn dómara skipti ekki máli. Þá töldu 8 konur að kyn dómara 

skipti máli og 18 karlar. Þegar skoðuð eru svör þátttakenda um dómara og síðan horft á 

fyrrgreinda töflu 4 yfir laun dómara má því spyrja hvers vegna þessi gífurlegi launamunur 

dómara er til staðar. KSÍ gefur það út að leikir í báðum efstu deildunum séu jafn langir og 

að ekki skuli mismuna eftir kyni. Eiga konur að sætta sig við það að fá slakari dómara á 

Mynd 28: Spurning 40: Finnst þér kyn dómara skipta máli í Pepsi-deildinni? 
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sína leiki sem hafa minni metnað fyrir starfinu af því að það er verr borgað? Leiktíminn í 

báðum deildum er sá sami og undirbúningur beggja kynja mikill og tímafrekur. Því mætti 

spyrja hvort tími  karlanna sé talinn verðmætari heldur en tími kvenna?  

Eins og sjá má einnig úr öðrum niðurstöðum þessarar rannsóknar er augljóst að mikill 

launamunur er til staðar á milli kynjanna og vita þátttakendur rannsóknarinnar af því, 

hvort sem þeir eru karlkyns eða kvenkyns. Þegar skoðaður var rekstur og umgjörð liðanna 

sést að þátttakendurnir eru að fá svipaða umgjörð varðandi boltasækja, mat fyrir og eftir 

leik og einnig er vallarkynnir hjá báðum liðunum. Hins vegar sögðu konurnar að karlarnir 

í þeirra liðum hefðu stærri klefa en þær og einnig að þeir fái fleiri æfingaföt frá félaginu 

en þær. Helsti munurinn á rekstri og umgjörð karla og kvenna í knattspyrnu á Íslandi fellst 

því mestmegnis í laununum sem leikmenn eru að fá og einnig í hlunnindum eins og bíl, 

íbúð og slíkum aðbúnaði. Því má álykta miðað við niðurstöðurnar að knattspyrnufélög 

mismuni konum og körlum, konurnar virðast fá minna af fötum, æfingatímum og aðgang 

að sjúkraþjálfara á meðan karlarnir fá mun meira. 
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9 Lokaorð 

Markmið með rannsókninni er að svara forvitni rannsakanda og athuga hvort umfjöllun 

um ójafnrétti í íþróttum reynist rétt. Með þessari ritgerð er verið að reyna svara 

rannsóknarspurningunum sem lagðar voru fyrir í byrjun ritgerðar. Athugað var hver 

upplifun leikmanna gagnvart umgjörð og rekstri liðanna væri og hvort hún væri í takt við 

jafnréttisstefnur sem KSÍ og félögin gefa út. Til þess að sjá hver upplifun leikmanna og 

raunin væri þá var gerð megindleg rannsókn og með henni var gerð spurningarkönnun. 

Upplifun leikmanna var mismunandi. Það gefur auga leið að það er mismunandi rekstur 

og umgjörð er á milli liða. Svarhlutföll hjá konum voru yfirleitt mjög svipuð og finnst þeim 

brotið á sér sérstaklega með tilliti til launa. Miðað við þá leikmenn sem tóku þátt í þessari 

rannsókn sést að karlar eru að fá mun hærri laun heldur en konur fyrir að spila og/eða 

æfa knattspyrnu.  

Þegar niðurstöður spurningarkönnunar voru skoðaðar sést að launamunur er á milli 

kynjanna. Svipuð umgjörð var í rekstri og umgjörð liðanna en bæði kynin voru að fá 

boltasækjara, vallarkynni og mat fyrir og eftir leik.  Hins vegar sögðu konurnar að karlarnir 

i þeirra liðum fengju stærri klefa, fleiri æfingaföt frá félaginu og æfingarfatnaður er þrifinn 

fyrir karla en það á ekki við hjá konum. Einnig fá fæstar stelpur mánaðarlaun. Þeirra laun 

og greiðslur eru meira í takt við bónusgreiðslur í lok tímabils. Munur felst mestmegnis í 

launamun leikmanna og virðast karlar hafa það betra í flestum félögum sem tekin voru 

fyrir í rannsókninni. Einnig sagði ein konan að sér þætti fáranlegt að dómarar sem eru ekki 

hæfir í Pepsi-deild karla væru settir til að dæma í Pepsi-deild kvenna. 

Þá kom einn karlmaður með góðan punkt að karlar fá meira áhorf á leiki og þar af 

leiðandi fá þeir hærri laun, einnig vildi hann meina að áhorfin stafi af meiri hraða í leiknum 

hjá körlunum og því væru karlar betri og skemmtilegri á að horfa og því fái þeir meiri 

umfjöllun. 

Þessi rannsókn var gerð vegna umræðunnar um jafnrétti og vegna skynjunar 

rannsakanda á að kvenkyns leikmenn finni fyrir mismunun. Rannsakanda fannst 

mikilvægt að skoða hver upplifun leikmanna væri og einnig hvort leikmenn þekktu 

jafnréttisstefnu KSÍ og félagsins. Þessi ritgerð getur verið gagnleg og mikilvæg fyrir 

íslenska knattspyrnu og aðstandendur liða á Íslandi þar sem öll félögin sem fjallað er um 

hér hafa jafnréttisstefnu sem þau segjast fylgja en sú virðist ekki vera raunin. Erfitt hefur 
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reynst að koma á jafnrétti hér á landi. Þrýstingur þyrfti að koma erlendis, frá þeim aðilum 

sem tengjast KSÍ eins og UEFA og FIFA en það eru þeir sem koma með peningana sem 

félögin fá svo frá KSÍ. Einnig væri spurning hvort mætti setja einhvers konar viðurlög við 

því að mismuna fólki eftir kyni með sektum eða jafnvel að setja liðunum einhverjar 

hömlur varðandi þátttöku í Íslandsmóti eða öðrum mótum á vegum KSÍ. 

9.1 Tillögur að frekari rannsóknum 

Niðurstöður þessar snúa að afmörkuðu efni sem tengist knattspyrnu. Rannsókn þessi var 

áhugaverð að því leiti að hún gaf vísbendingar um að mismun á sér stað og að það eru 

þættir sem væri hægt að bæta í sambandi við jafnrétti. Margir auðveldir þættir sem eru 

ekki gerðir eins fyrir kynin og auðvelt væri að bæta ef viljinn væri til staðar í 

knattspyrnuheiminum.  

Það væri því fróðlegt að rannsaka svipaða upplifun með stærra úrtaki með því að skoða 

fleiri lið og einnig að athuga hvort svipaðar niðurstöður fást úr athugun á öðrum íþróttum. 

Með fleiri rannsóknum er möguleikinn á að mismunun kynjanna muni lagast og fólk verði 

meðvitaðra um að þetta eigi ekki að vera til staðar. Áhugavert yrði að skoða fleiri atriði 

sem tengjast knattspyrnu og jafnrétti, einnig að finna hvar best væri að byrja til að jafna 

þann mun sem hér birtist.  Einnig verður áhugavert að fylgjast með þróun í 

jafnréttismálum hér á landi sem og erlendis á komandi árum og vonandi að hugtakið 

ójafnrétti eigi eftir að hverfa og að allir verði jafnir. 
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Viðauki 1 

Knattspyrnusamband Íslands 

 
 

Greiðslur til dómara 2016  
 

Flokkur 1  

Laun dómara:                 31.900 

Laun aðstoðardómara:                 23.415 

Laun varadómara:    10.885 

Pepsi-deild karla 

Borgunarbikar karla frá 16-liða úrslitum 

50% álag í úrslitaleik karla 
 

Flokkur 2  

Laun dómara:    16.390 

Laun aðstoðardómara:                 12.525 

1. deild karla, Meistarakeppni karla,   

Borgunarbikar kvenna frá og með undanúrslitum 

50% álag í úrslitaleik kvenna 
 

Flokkur 3  

Laun dómara:    13.150 

Laun aðstoðardómara:                 8.190 

Pepsi-deild kvenna, Meistarakeppni kvenna, 

2. deild karla, Borgunarbikar karla að 16-liða úrslitum 
 

Flokkur 4  

Laun dómara:    10.535 

Laun aðstoðardómara:                 7.025 

3. deild karla 

Borgunarbikar kvenna að undanúrslitum 
 

Flokkur 5  

Laun dómara:    9.715 

Laun aðstoðardómara:                 6.790* 

 

 
*Á við um þá leiki sem KSÍ tilnefnir aðstoðardómara 

4. deild karla 

1. deild kvenna 

2. flokkur karla* 

2. flokkur kvenna*  

Ýmsir úrslitaleikir yngri flokka* 

 
 

 

Greiðslur vegna uppihalds og ferða  
Fæðispeningar  4 - 6 tímar: kr. 3.800   Akstursgjald kr. 110 

  6 - 9 tímar: kr. 4.200   Innanbæjargjald: kr. 3.100 

  9 - 12 tímar: kr. 5.700 

 

Útlagður kostnaður vegna undirbúnings  
KSÍ greiðir dómurum útlagðan kostnað vegna undirbúnings fyrir hvern leik á eftirfarandi hátt:   

Fyrir leiki í Pepsi-deild karla og Borgunarbikar karla frá 16-liða úrslitum fær dómari kr. 10.535, 

aðstoðardómari kr. 7.025 og varadómari kr. 2.340. Fyrir leiki í 1. deild karla fær dómari kr. 2.925 og 

aðstoðardómari kr. 1.285. Fyrir leiki í Pepsi-deild kvenna og 2. deild karla fær dómari kr. 1.170 og 

aðstoðardómarar kr. 700. 

 

Fyrirkomulag 
Í ofangreindum mótum þar sem dómarar eru tilnefndir af KSÍ eru greiðslur vegna launa, uppihalds og ferða 

greiddar af KSÍ. Greiðslur verða lagðar inn á bankareikning hvers og eins, en áður verður staðgreiðsla skatta 

dregin frá eins og lög gera ráð fyrir. KSÍ mun standa skil á greiðslum í lífeyrissjóð (séreignasjóð). Greiðslur 

verða lagðar inn á bankareikning hvers og eins fyrsta virka dag hvers mánaðar. Fyrsta greiðsla 1. júlí. 

Kostnaður vegna Lengjubikarsins verður greiddur út 1. júní.  

Um áramót verða aksturs- og fæðispeningar gefnir upp á launamiða sem sendir verða til allra þeirra sem 

slíkar greiðslur fá frá KSÍ. Dómarar eru vinsamlegast beðnir um að koma banka- og reikningsnúmeri til KSÍ. 
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Viðauki 2 

Könnun á jafnréttismálum í Pepsi-deildinni 

1. Hvert er kyn þitt? What is your gender ? 
• Karl / Male 
• Kona / Female 

 

2. Hver er aldur þinn? How old are you? 
• Yngri en 20 ára / younger than 20 years old 
• 20-25 ára / years old 
• 26-29 ára / years old 
• 30-35 ára / years old 
• 36-40 ára / years old 
• 40 ára + / years+ 

 

3. Í hvaða liði ert þú? For which team do you play? 
• Breiðablik 
• FH 
• Grindavík 
• ÍBV 
• KR 

• Stjarnan 
• Val 
• KA 
• Þór/KA 

 

4. Finnst þér umfjöllun kynjanna jöfn í fjölmiðlum? Do you think both genders get 
equal coverage in the media? 

• Já / Yes 
• Nei / No 

 

5. Eru leikirnir hjá liðinu þínu auglýstir einhver staðar? Are the games for your 
team advertised somewhere? 

• Já / Yes 
• Nei / No 

 

6. Hvar eru leikirnir hjá þínu liði auglýstir? (veldu alla möguleika sem eiga við)  
Where are they advertised? (choose the relevant options) 

• Netinu / Internet 
• Blaðinu / News paper 
• Sjónvarpinu / TV 
• Útvarpi / Radio 

 

• Samfélagsmiðlum / Social 
media (Facebook, 
Twitter, Instagram, 
Snapchat) 

• Annarsstaðar / Elsewhere 
• Á ekki við / Not relevant 
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7. Telur þú að leikir annars kynsins séu auglýstir meira en hjá hinu kyninu? Ef nei, 
svaraðu þá næst spurningu 9. Do you think that the games are more advertised 
for one gender than other? If no, please answer question 9 next. 

• Já / Yes 
• Nei / No 

 

8.  Ef svo er hvort kynið fær meiri umfjöllun? If so which gender gets more 
coverage? 

• Karlar / Males 
• Konur / Females 

 

9. Hversu mikið tekur þú eftir auglýsingum um leiki ? (á skalanum 1-5)  How much 
do you notice the advertisements for upcoming games? (on the scale 1 – 5) 

• 5 – Mjög mikið / Very much 
• 4 – Mikið / Much 
• 3 – Hlutlaus / Indifferent 
• 2 – Lítið / Little 
• 1 – Mjög lítið / Very little 

 

10. Hversu mikilvægt finnst þér að auglýsa leiki ? (á skalanum 1-4) How important 
do you think to advertise games? (on the scale 1 – 4) 

• 4 – Mjög mikilvægt / Very important 
• 3 – Frekar mikilvægt / Rather important 
• 2– Hvorki né / Neither 
• 1 – Ekki mikilvægt / Not important 

 

11. Hvernig finnst þér umfjöllun Pepsi marka karla ? What do you think about the 
coverage in Pepsi mörk for the males? 

• Mjög góð / Very good 
• Góð / Good 
• Hlutlaus / Indifferent 
• Ekki góð / Not good 
• Mjög léleg / Very low 
• Hef ekki horft / I haven’t watch it 

 

12. Hvernig finnst þér umfjöllun Pepsi marka kvenna? What do you think about 
the coverage in Pepsi mörk for the females? 

• Mjög góð / Very good 
• Góð / Good 
• Hlutlaus / Indifferent 
• Ekki góð / Not good 
• Mjög léleg / Very low 
• Hef ekki horft / I haven’t watch it 
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13. Er umgjörðin eins fyrir karla og konur í þínu liði ? Is the framework the same 
for men and women in your team? 

• Já / Yes 
• Nei / No 

 

14. Er matur fyrir leik hjá þínu liði? Is food provided before the game in your 
team? 

• Já / Yes 
• Nei / No 
• Stundum / Sometimes 

 

15. Er matur eftir leik hjá þínu liði ? Is food provided after the game in your team? 
• Já / Yes 
• Nei / No 
• Stundum / Sometimes 

 

16. Er sjúkraþjálfari á æfingum? Is a physio at the practice/training? 
• Nei aldrei á æfingum / No never at practice/training 
• Já daginn fyrir leik / Yes, the day before game 
• Já nokkrum sinnum í viku / Yes few times 
• Já öllum æfingum / Yes every practice 

 

17. Færðu æfingarföt sköffuð? Are you provided with training gear? 
• Já / Yes 
• Nei / No 

 

18. Ertu á samning hjá liðinu þínu ? Do you have a contract with your team? 
• Já / Yes 
• Nei / No 

 

19. Er tónlist í upphitun fyrir leiki? Is music played during warm-up? 
• Já / Yes 
• Nei / No 

 

20. Er kynnir á leikjunum hjá þínu liði ? Is there a announcer at the game in your 
team? 

• Já / Yes 
• Nei / No 

 

21. Aðstaða til að hita upp fyrir leik, er hitað upp á sama velli og keppt er á á 
þínum heimavelli ?  facilities for warm up, is the warm up on the same field as 
the game at your homefield? 

• Já / Yes • Nei / No 
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22. Eru boltasækjar á leikjum hjá þínu liði ? Is a ball catcher at the game in your 
team? 

• Já / Yes 
• Nei / No 

 

23. Eru svipaðar tímasetningar á æfingum fyrir meistaraflokk karla og kvenna í 
þínu liði?. Are there similar training times for the main team in men and 
women devision? 

• Já / Yes 
• Nei / No 
• Veit ekki / I’m not sure 

 

24. Ef nei í spurningu 23, hvort kynið fær betri eða fleiri æfingatíma? If no in 
question 23, which gender gets better or more practice times? 

• Karlar / Males 
• Konur / Females 

 

25. Færðu greiðslur/laun fyrir að æfa/spila fótbolta? Ef nei, svaraðu þá næst 
spurningu 27.  Do you get paid for practising/playing football/soccer? If no, 
please answer question 27 next. 

• Já / Yes 
• Nei / No 

 

26. Ef Já, Hver er upphæðin sirka á mánuði sem þú færð fyrir að æfa/spila? If yes, 
what is the amount approximatly you get each month for training/playing? 

• 0-50 þúsund isk. / thousand isk. 
• 51-100 þúsund isk. / thousand isk. 
• 101 – 150 þúsund isk. / thousand isk. 
• 151- 200 þúsund isk. / thousand isk. 
• 201 – 250 þúsund isk. / thousand isk. 
• 251 – 300 þúsund isk. / thousand isk. 
• 301 – 350 þúsund isk. / thousand isk. 
• 351 – 400 þúsund isk. / thousand isk. 
• 401 þúsund isk. eða meira / thousand isk. or more 

 

27. Útvegar félagið þér bíl? Does the club provide a car for you? 
• Já / Yes 
• Nei / No 

 

28. Telur þú að það sé launamunur á milli kynjanna í félaginu? Do you think there 
is a gender wage gap in your club? 

• Já / Yes 
• Nei / No 
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29. Þekkir þú jafnréttisstefnu KSÍ ? Do you know KSÍ’s egalitarianism ? 
• Já / Yes 
• Nei / No 

30. En jafnréttisstefnu hjá félaginu þínu ? What about your club’s egalitarianism ? 
• Já / Yes 
• Nei / No 

 

31. Ef þú þekkir jafnréttisstefnuna hjá félaginu þínu, hvernig finnst þér félagið 
sinna henni ? If you know your club’s egalitarianism, how do you think they 
execute it?  

• Mjög vel / Very well 
• Vel / Well 
• Hlutlaus / Indifferent 
• Illa / Bad 
• Mjög illa / Very bad 

 

32. Ef nei í spurningu 30, ætlar þú að kynna þér hana? If no in question 30, are you 
going to familiarise your self with egalitarianism? 

• Já / Yes 
• Nei / No 
• Alveg sama um jafnréttisstefnu / I do not care about the egalitarianism 

 

33. Finnst þér jafnræðis gætt á milli flokkana (meistaraflokk karla og kvenna) með 
tilliti til æfinga, fatnaðs og þjálfara? Do you think there is equality between the 
men and women main team, in terms of practices, gear/clothes and coaches? 

• Já / Yes 
• Nei / No 
 

34. Ef nei, hvað er það sem helst vantar til að hafa jafnt? (veldu alla möguleika sem 
eiga við) If no, what is it that needed so it will be even? (choose the relevant 
options) 

• Æfingar / Practice (training) 
• Fatnað / Training gear 
• Laun / Salary 
• Annað / Other 

 

35. Hvað finnst þér mega bæta varðandi við jafnrétti á milli karla og kvenna í 
knattspyrnu á Íslandi? What do you think can be improved to equalize the 
difference between men and women in Icelandic football?  

• Æfingar / Practice (training) 
• Fatnað / Training gear 
• Laun / Salary 
• Annað / Other 
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36. Er miðasala eða sjoppa á leikjunum hjá þér? Is there a ticket booth or sweet 
shop/kiosk at your games? 

• Já / Yes 
• Nei / No 

 

37. Þarft þú að vinna í sjoppu eða miðasölu þegar hitt kynið er að spila? Do you 
have to work at either the kiosk or ticket booth when the other gender is 
playing? 

• Já / Yes 
• Nei / No 

 

38. Þarft þú að sinna sjálfboðavinnu fyrir félagið? Do you have to do volunteer 
work for your club? 

• Já / Yes 
• Nei / No 

 

39. Hversu mikilvægt finnst þér að jafnrétti sé í knattspyrnu? (á skalanum 1-4) 
How important do you think equality is in football/soccer? (on the scale 1 – 4)  

• 4 – Mjög mikilvægt / Very important 
• 3 – Mikilvægt / Important 
• 2 -  Hlutlaus  / Indifferent 
• 1 – Ekki mikilvægt / Not important 

 

40. Finnst þér kyn dómara skipta máli  í Pepsi-deildinni? Do you think that the 
gender of the referee matters in Pepsi-deild? 

• Já / Yes 
• Nei / No 

 

41. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri sem tengist ofangreindum 
spurningum? Is there anything you would like to comment on regarding these 
questions? 

• Skriflegt svar. 
 


