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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um þróun kvennaknattspyrnunnar. Sjónum er meðal annars beint að 

muninum á umhverfi kvennaknattspyrnunnar annars vegar og karlaknattspyrnunnar hins 

vegar. 

 Saga knattspyrnunnar er í upphafi stuttlega rakin. Fjallað er um uppruna 

knattspyrnuíþróttarinnar, hvernig hún barst fyrst til Íslands og þróun íþróttarinnar hér á 

landi.  

 Karlaknattspyrnan á sér töluvert lengri sögu en kvennaknattspyrnan, en þó kemur 

það á óvart hversu langt er hægt að rekja sögu kvennaknattspyrnunnar og hefur uppgangur 

hennar verið mikill allt frá því að konur hófu að keppa í knattspyrnu fyrir alvöru. 

Þessi uppgangur hefur þó ekki verið vandræðalaus og lengi vel hafa konur þurft að 

berjast gegn karlmannsímynd íþróttarinnar og er sú barátta í raun skammt á veg komin. 

Þrátt fyrir langa og stranga baráttu, þá er munur á milli kynjanna enn mikill er varðar áhuga 

fjölmiðla, fjárhagslegan og faglegan stuðning. Í þessari ritgerð veltir höfundur því fyrir sér 

hvar munurinn helst liggur og hvað sé til ráða til að auka jafnrétti í þessari vinsælustu íþrótt 

heims.  
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Formáli 

Lokaverkefni þetta fjallar um uppgang kvennaknattspyrnu og þann mun sem ríkir á milli 

kynja í knattspyrnuheiminum. Ég ákvað að skrifa um þetta viðfangsefni þar sem ég hef 

undanfarin ár verið að þjálfa yngri flokka í knattspyrnu og hef tekið eftir miklu brottfalli 

hjá stelpum.  

Ég vil skila sérstökum þökkum til fjölskyldu minnar fyrir stuðninginn í gegnum BS 

námið. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum fyrir góð ráð við vinnuna á þessu verkefni. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

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

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

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

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

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

 

Reykjavík, 7.maí 2017 

 

_________________________________ 
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1 Inngangur  

Sögu knattleikja er hægt að rekja langt aftur til forna. Heimildir um slíka leiki er meðal 

annars að finna í íslenskum fornsögum. Knattspyrna eins og við leikum hana í dag kom hins 

vegar fyrst fram á sjónarsviðið á Englandi síðla á 19. öld. Knattspyrnan breiddist út um heim 

allan í kjölfarið og var fyrsta knattspyrnufélagið á Íslandi stofnað árið 1899.  

 Kvennaknattspyrna á ekki eins langa sögu að baki og hófu konur og stúlkur ekki að 

keppa fyrir alvöru í knattspyrnu fyrr en um 1970. Knattspyrna hefur alla tíð verið stimpluð 

karlamannleg íþrótt og hafa konur hér á landi og um heim allan þurft að hafa mikið fyrir því 

að koma íþróttinni á þann stall þar sem hún er í dag. Það er samt enn langt í land. 

Af árangri íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrna að dæma, þá hefur orðið 

gífurleg framför í kvennaknattspyrnu á Íslandi síðustu áratugi. Íslenska kvennalandsliðið 

náði þeim árangri að vera fyrsta A-landslið Íslands í knattspyrnu til að komast á lokakeppni 

stórmóts þegar þær komust í úrslitakeppni Evrópumótsins árið 2009 og gerðu það sama 

aftur árið 2013. Í dag er Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu í tuttugasta sæti á 

styrkleikalista FIFA og því má segja að staða kvennaknattspyrnunnar á Íslandi sé nokkuð 

sterk í alþjóðlegu samhengi. 

En þrátt fyrir sterka stöðu kvennaknattspyrnu hér á landi þá eru ýmsar hindranir 

sem konurnar þurfa að yfirstíga. Enn þann dag í dag eru margir sem halda því fram að 

knattspyrna sé fyrst og fremst drengjaíþrótt. 

Kvennaknattspyrna hefur vaxið gríðarlega í Evrópu og ekki síst á Íslandi. Vert er að 

skoða samspil árangurs og umfjöllunar í fjölmiðlum gagnvart kvennaknattspyrnunni. Með 

bættum árangri og meiri eftirtekt skyldi áætlað að meiri peningar kæmu inn í 

kvennaknattspyrnuna líkt og þróunin hefur verið hjá körlunum. Því er forvitnilegt að spyrja. 

Hvernig má auka jafnrétti í heimi knattspyrnunnar? 
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2 Upphaf knattspyrnuiðkunar 

2.1 Uppruni knattspyrnuíþróttarinnar 

Sögur af knattleikjum sem líkja má til knattspyrnuíþróttarinnar má rekja langt aftur til forna 

eða jafnvel fyrir okkar tímatal. Elstu heimildir herma að slíkir knattleikir hafi verið leiknir 

meðal Kínverja, Grikkja og Rómverja. Hafa ber í huga að þessir fornu knattleikir eru uppruni 

allra nútíma knattleikja en ekki aðeins knattspyrnunnar. Knattspyrnuíþróttin með þeim 

reglum eins og hún er í stunduð í nútímanum kom fram á sjónarsviðið á 19. öld þegar enskir 

skólar fóru að innleiða íþróttina sem fastan þátt í skólastarfinu (Víðir Sigurðsson og Sigurður 

Á. Friðþjófsson, 1997). 

Elsta knattspyrnulið í heiminum er sagt vera frá Sheffield í Englandi, Sheffield 

Football Club, en það var stofnað árið 1857 (SheffieldFC, 2016).  

Stuttu eftir að fyrsti landsleikurinn í knattspyrnu var leikinn árið 1875, milli 

nágrannana Englendinga og Skota, breiddist íþróttin út um allan heim (Víðir Sigurðsson og 

Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

2.2 Íslensk knattspyrna 

Minnst er á knattleiki í mörgum af íslensku fornsögunum en af lýsingum að dæma eru þeir 

talsvert frábrugðnir nútíma knattleikjum nema helst enskum eða amerískum ruðningsbolta 

og íshokkí (Björn Bjarnason, 1950).  

 Jón Þórarinsson skólastjóri ritar í tímaritið Ísafold árið 1892 að þrátt fyrir að 

knattleikir eigi nokkrum vinsældum að fagna meðal íslenskra ungmenna þá séu þeir lítið 

sem ekkert stundaðir. Ástæðurnar telur Jón meðal annars vera óhagstæða veðráttu og 

kunnáttuleysi kennara á þessu sviði. Bendir hann á að í Englandi þar sem knattleikir séu 

sífellt vinsælli fari kennarar með nemendum sínum í knattleiki og hafi ekki síður gaman að 

en nemendurnir (Jón Þórarinsson, 1892). 

 Árið 1895 kom til Íslands maður að nafni James Ferguson en tilefni Íslandsfararinnar 

var að Björn Jónsson ritstjóri Ísafoldar sem síðar varð ráðherra hafði ráðið þennan unga 
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Skota til starfa sem maskínumeistara prentsmiðju Ísafoldar. Þrátt fyrir að hafa aðeins dvalið 

hér á landi í rúmt ár hafði þessi skoski prentari mjög mikil áhrif á íþróttalífið í Reykjavík. 

Ferguson stofnaði fimleikaflokk sem sýndi listir sínar víða og vakti umtalsverða athygli. 

Ferguson var ekki aðeins fimleikamaður því hann kenndi einnig landsmönnum knattspyrnu 

sem hafði verðið stunduð sem keppnisíþrótt í Bretlandi um nokkurra áratuga skeið og hélt 

skiplagðar æfingar á Melum. Hann er því gjarnan nefndur sá er færði Íslendingum 

knattspyrnuna. Þegar Ferguson síðan hélt af landi brott hélt Ólafur Rósinkranz 

leikfimikennari í Lærða skólanum, sem Ferguson hafði tekist að smita af 

knattspyrnuáhuganum, uppi merkjum Skotans og þjálfaði áfram knattspyrnu suður á 

Melum (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997; Gísli Þorsteinsson, 1999). 

 Pétur Á. Jónsson einn frægasti óperusöngvari okkar Íslendinga var einn þeirra sem 

sótti æfingarnar suður á Melum í lok 19. aldar. Hann lýsir aðstæðum skemmtilega í ævisögu 

sinni sem kom út árið 1954, en um er að ræða eina af örfáum lýsingum samtíðarmanna um 

iðkun íþróttarinnar á fyrstu árunum: 

Allt var harla ófullkomið í fyrstu. Völlurinn var á melunum - þar sem 
íþróttavöllurinn er nú – var ógirtur, ósléttur, grýttur og holóttur og illa 
strikaður. Var vegartroðningurinn suður í Skildinganesið besti hluti 
vallarins. Jafnvel stærð hans var með öllu óákveðin, því takmörk voru sett 
af handahófi,  sín í hvert skipti. Flestir sem íþróttina stunduðu voru 
krakkar og unglingar. Enginn átti knattspyrnustígvél. Var fótabúnaður 
með margvíslegu móti, sumir jafnvel á kúskinns- eða selskinnsskóm, og 
mun þá boltinn ekki hafa verið þægilegur viðureignar, einkum þegar hann 
var rennblautur upp úr pollinum. Knötturinn, sem þá hét fótbolti, var 

áreiðanlega af ódýrustu gerð, oft linur og gúlóttur. Sá þótti mestur 
maðurinn, sem lengst gat sparkað, hvernig sem á stóð, eða vaðið 
gegnum fylkingu með boltann og þjösnast einhvern veginn áfram með 
hann í „gullið“ hjá hinum. Lögin höfðu þeir reyndustu í höfðinu, en fé var 
ekki fyrir hendi til að kaupa þau prentuð á 5 aura. Unglingarnir urðu fljótt 
áfjáðir í þennan leik, en ekki voru pabbi og mamma alltaf jafn ánægð, 
þegar drengurinn þeirra kom með skósólana gapandi frá yfirleðrinu, 
hversu vel sem hann hafði gengið fram á vellinum.  

Þegar hér var komið við sögu var ekkert annað eftir en að stofna félag og var fyrsta 

knattspyrnufélagið stofnað þann 16. febrúar árið 1899 og hét það Fótboltafélag Reykjavíkur 

(Björgúlfur Ólafsson, 1954, 13). 
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3 Uppgangur kvennaknattspyrnu 

3.1 Ekkert ókvenlegt við knattspyrnu 

Kvennaknattspyrna á ekki langa sögu að baki. Lengi vel þótti knattspyrnan öðrum íþróttum 

karlmannlegri og jafnvel fráleitt að þá íþrótt stunduðu konur. Þrátt fyrir að stúlkur hér á 

landi væru fyrir löngu farnar að leika sér í knattspyrnu þá hófu þær ekki að keppa fyrr en 

um 1970 (Kristín Eva Bjarnadóttir, 2010, 4).  

 Í íslenskri þýðingu Einars Björnssonar á kennslubók breska knattspyrnuráðsins sem 

kom út árið 1943 má glöggt sjá að knattspyrnuíþróttin er ekki ætluð stúlkum. Í ávarpi sem 

Þorsteinn Einarsson íþróttafulltrúi ríkisins ritar segir: „Aftur safna knattleikir ungra manna 

hér á landi fjölda fólks að leikvanginum. Aftur er knöttur rekinn af leikfimum 

sveinum“(Breska Knattspyrnuráðið, 1943a).  

Og í ávarpi forseta Íþróttasambands Íslands, Benedikts G. Wäge, segir: „Alla tíð síðan 

að fyrstu knattspyrnulög ÍSÍ voru gefin út 1916 hefur knattspyrnuíþróttin tekið miklum 

framförum og vakið mikinn og almennan áhuga á þessari karlmannlegu og drengilegu 

íþrótt, sem nú er einna vinsælust meðal þjóðarinnar“ (Breska Knattspyrnuráðið, 1943a, 5). 

Og síðar í sama ávarpi segir enn fremur: „Það er sannreynt, að drengir og unglingar, sem 

knattspyrnu iðka rétt og reglulega, verða fjörmeiri til allrar vinnu; starfslöngun þeirra og 

starfsgleði verður meiri en áður, samfara auknu þreki og þrótti“ (Breska Knattspyrnuráðið, 

1943a, 5).  

Fyrsti kafli bókarinnar sem fjallar um knattleikni hefst síðan á eftirfarandi orðum:  

Drengjum, eins og þeir gerast upp og ofan, er eðlilegt að hafa eftir, það sem 

fyrir þeim er haft. Drengur sem fær tækifæri til að horfa á vel leikna 

knattspyrnu, tekur svo að segja ósjálfrátt upp aðferðir þær, sem hann sér 

viðhafðar. Eigi hann kost á, og flestir drengir eiga það, að fara með knött, 

með einum eða tveimur kunningjum sínum, mun hann nota við leikinn þær 

aðferðir, sem hann sá, þar sem af list var leikið...En því miður getur ekki 

sérhver drengur fengið tækifæri til að horfa á listilega leikinn knattleik, en 

þá geta bækur um þetta efni bætt nokkuð upp... 
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 (Breska Knattspyrnuráðið, 1943b, 7) 

Af framansögðu má ráða að það hafi verið lengi vel við ramman reip að draga fyrir 

stúlkur að hafa sig frammi í þessari svokölluðu karlmannlegu íþrótt. 

Heiti þessa kafla vísar til svars sem Rósa Á. Valdimarsdóttir gaf Anders Hansen þegar 

hann spurði þær Blikastúlkur, Rósu og Ástu B. Gunnlaugsdóttur, hvort þeim fyndist eitthvað 

ókvenlegt við knattspyrnuíþróttina og hvort þær yrðu fyrir aðkasti eða væru litnar hornauga 

vegna knattspyrnuiðkunar sinnar. Rósa svarar spurningu Anders þannig, að henni finnist 

ekkert ókvenlegt við knattspyrnuna frekar en aðrar íþróttir. Hún segir stelpur hafa alltaf 

stundað fótbolta að einhverju marki og oft gefið strákunum lítið eftir en þegar komið hafi 

verið að því að lofa stúlkum að keppa, þá hafi allt verið ómögulegt (Hansen, 1982). 

3.2 Nú vilja menn líka hafa stúlkur með 

Fyrstu heimildir um kvennaknattspyrnu eru frá árinu 1914 þegar Knattspyrnufélagið Hvöt 

var stofnað af nokkrum unglingsstúlkum á Ísafirði. Talið er að flestar stúlkur á Ísafirði hafi 

verið í félaginu. Stúlkurnar kepptu þó aðeins innbyrðis þar sem ekki voru önnur stúlknalið 

til þess að leika við. Félagið starfaði aðeins í tvö til þrjú ár. Reynt var að halda úti 

knattspyrnuæfingum fyrir stúlkur hjá Víkingi Reykjavík árið 1915 en það dó fljótlega út. Ekki 

er með vissu vitað hvers vegna þessar tilraunir með kvennaknattspyrnu urðu ekki langlífari 

en líklegast þykir að fordómar í garð kvenna sem stunduðu knattspyrnu hafi þar vegið 

þyngst (Bylgja Arnarsdóttir, 2015). 

 Svo virðist vera sem konur láti ekki mikið að sér kveða á sviði knattspyrnunnar á 

Íslandi aftur fyrr en undir lok sjöunda áratugarins. Árið 1968 ákváðu handboltastúlkur í 

Fram og KR að etja kappi sín á milli í knattspyrnu. Félögin höfðu æft handbolta yfir 

vetrartímann en leikið sér í fótbolta á sumrin. Um var að ræða heilmikinn viðburð. Leikið 

var á grasvelli hjá KR og voru bæði lið í sínum félagsbúningum (Víðir Sigurðsson og Sigurður 

Á. Friðþjófsson, 1997). 

Það var síðan á miðju sumri, 20. júlí árið 1970 sem fyrsti formlegi 

kvennaknattspyrnuleikurinn fór fram. Það voru lið Keflavíkur og Reykjavíkur sem léku á 

undan karlalandsleik Íslands og Noregs á þjóðarleikvanginum, Laugardalsvelli. Úrslit leiksins 
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urðu þau að úrvalslið Reykjavíkur sigraði með einu marki gegn engu og þótti leikurinn 

prýðilega spilaður. Sigurmarkið skoraði Guðríður Halldórsdóttir sem kom úr Fram. 

Dómarinn var Sigrún Ingólfsdóttir en hún varð fyrst kvenna til þess að verða sér úti um 

knattspyrnudómararéttindi. Albert Guðmundsson sem hafði gert garðinn frægan í 

knattspyrnuheiminum og var á þessum tíma orðinn formaður Knattspyrnusambands 

Íslands var mikill hvatamaður og vildi veg kvennaknattspyrnunnar sem mestan. Hann lýsti 

því yfir á fulltrúaráðsfundi Knattspyrnusambandsins sem haldinn var í október 1970 að 

kvennaknattspyrnan væri að eflast um heim allan og Íslendingar yrðu að vera með frá 

byrjun ef þeir ætluðu ekki að dragast aftur úr öðrum þjóðum á þessu sviði (Víðir Sigurðsson 

og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Fyrsta Íslandsmót kvenna í innanhússknattspyrnu fór fram árið 1971 í 

Laugardalshöllinni. Lið Íþróttabandalags Akraness sigraði lið Fram í úrslitaleik þessa fyrsta 

Íslandsmóts en kvennadeild ÍA hafði verið stofnuð fyrr þetta sama ár. Fyrsta Íslandsmót 

kvenna utanhúss var síðan leikið sumarið 1972. Leikið var eftir útsláttarfyrirkomulagi líkt og 

í bikarkeppnum. Átta lið tóku þátt og var keppt í tveimur riðlum og léku síðan efstu liðin í 

hvorum riðli til úrslita. Lið FH og Ármanns urðu hlutskörpust í sínum riðlum og léku því til 

úrslita. Fóru úrslitin þannig að stúlkurnar í FH sigruðu með tveimur mörkum gegn engu og 

urðu því fyrstu Íslandsmeistarar kvenna í knattspyrnu utanhúss. Árið eftir léku sömu lið til 

úrslita en þá voru það stúlkurnar í Ármanni sem höfðu betur og hömpuðu 

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

Kvennaknattspyrnan hélt áfram að eflast næstu árin og fjölgaði liðum jafnt og þétt. 

Árið 1974 voru liðin orðin ellefu talsins og var keppt í tveimur riðlum. FH stúlkurnar höfðu 

nokkrar yfirburði og urðu Íslandsmeistarar þrjú ár í röð. Frá árinu 1976 kom bakslag í 

þróunina og voru liðin orðin aðeins þrjú árið 1980. Þá höfðu Blikastúlkur risið upp fyrir 

önnur kvennalið á landinu og endurtekið afrek FH stúlkna og hampað 

Íslandsmeistaratitlinum síðustu þrjú árin í röð (Kristín Eva Bjarnadóttir, 2010).  

Ástæður fyrir erfiðum uppgangi kvennaknattspyrnunnar á þessum árum má rekja til 

þess að yngri flokka starf var harla bágborið og þekktist varla. Konur fengu alla jafna ekki 

að æfa á grasvöllum eins og karlarnir sem gengu einnig fyrir um hentuga æfingatíma. Þá 
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var fjárhagslegur rekstur félaganna erfiður og tóku sum félögin til þeirra ráða að leggja niður 

kvennaknattspyrnu (Kristín Eva Bjarnadóttir, 2010). 

3.3 Við erum rétt að byrja 
 

Árið 1981 má segja að endurreisn kvennaknattspyrnunnar hafi hafist. Fimm lið höfðu bæst 

við í Íslandsmótið frá árinu áður og þá var Bikarkeppni kvenna haldin í fyrsta sinn. Lið 

Breiðabliks sigraði báðar keppnir og setti markahrókur þeirra, Ásta B. Gunnlaugsdóttir 

markamet er hún skoraði alls þrjátíu og tvö mörk. Markamet Ástu átti eftir að standa í 

tuttugu og fimm ár eða þar til Margrét Lára Viðarsdóttir sló það árið 2006 með því að skora 

þrjátíu og fjögur mörk í Íslandsmótinu fyrir lið Vals og bætti um betur árið eftir með því að 

skora þrjátíu og átta mörk fyrir sama félag (Bylgja Arnarsdóttir, 2015). 

 Fyrsti bikarinn sem keppt var um í Bikarkeppni kvenna var gjöf frá Knattspyrnudeild 

Breiðabliks, sem með því vildi hvetja Knattspyrnusamband Íslands til að halda Bikarkeppni 

fyrir konur eins og gert var fyrir karla. Hugmyndina átti Valdimar Kr. Valdimarssonar sem 

var mikill baráttumaður fyrir kvennaknattspyrnu og þótti það því vel við hæfi að Rósa Á. 

Valdimarsdóttir dóttir hans og fyrirliði Blika lyfti fyrsta bikarnum á loft (Kristín Eva 

Bjarnadóttir, 2010). 

 Blikastúlkurnar héldu sigurgöngu sinni áfram næstu árin en liðum í 

kvennaknattspyrnu fjölgaði áfram jafnt og þétt og íþróttinni óx ásmegin. Árið 1982 var 

stofnuð önnur deild, en þá höfðu bæst við lið utan af landsbyggðinni. Áður höfðu aðeins lið 

frá Keflavík og Akranesi auk liðanna af höfuðborgarsvæðinu tekið þátt í Íslandsmótinu, en 

nú bættust við lið frá Akureyri, Knattspyrnufélag Akureyrar og Þór, ásamt liðum frá Ísafirði 

og Vestmannaeyjum. Árið 1983 komu síðan inn lið frá Austurlandi, Höttur frá Egilsstöðum 

og Súlan frá Stöðvarfirði. Árið 1984 voru tuttugu og tvö lið skráð til leiks og höfðu þau þá 

aldrei verið fleiri (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Anders Hansen beinir þeirri spurningu til Ástu B. Gunnlaugsdóttur og Rósu Á. 

Valdimarsdóttur í viðtali árið 1982, hvort íslensk kvennaknattspyrna eigi einhverja framtíð 

fyrir sér. Ásta verður til svars og segir:  
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Við erum rétt að byrja í þessu hér á landi, en höfum þegar náð ágætum 

árangri. Þeim stúlkum fer sífellt fjölgandi, sem leggja stund á 

knattspyrnuna, og á meðan svo er, tel ég síst ástæðu til svartsýni. Gamlir 

fordómar megna ekki lengur að koma í veg fyrir að kvenfólk leggi stund á 

þessa íþrótt eða nokkra aðra, langi þær á annað borð til þess. Við erum 

sífellt að hitta fyrir fullorðnar konur, sem eiga ekki til orð til að lýsa ánægju 

sinni með það sem við erum að gera. Þær segja að þetta sé það sem þær 

hafi alltaf langað til að gera, en ekki getað á sínum tíma vegna þess að það 

„passaði ekki“. – Okkur finnst þetta hins vegar vel „passa“ og erum bara 

rétt að byrja! 

(Hansen, 1982, 94). 

3.4  Stelpurnar okkar 

Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu lék sinn fyrsta landsleik haustið 1981. Leikið var 

gegn Skotum og fór leikurinn fram í borginni Kilmarnock. Leikurinn tapaðist með þremur 

mörkum gegn tveimur sem þótti ágætur árangur í þessum fyrsta landsleik, ekki síst miðað 

við hve stutt var síðan byrjað var að keppa skipulega í kvennaknattspyrnu hérlendis. Þess 

má geta að íslensku stúlkurnar voru með eins marks forystu þegar tíu mínútur voru eftir af 

leiknum en þær voru vanar styttri leiktíma hér heima. Þær skosku voru hinsvegar vanar að 

leika fulla 90 mínútna leiki (Kristín Eva Bjarnadóttir, 2010). 

Kvennalandslið Íslands tók síðan þátt í sínu fyrsta Evrópumóti árin 1982 og 1983 þar 

sem liðið dróst í riðil með Svíþjóð, Finnlandi og Noregi. Lið Íslands gerði jafntefli gegn Noregi 

ytra en tapaði báðum heimaleikjunum gegn Svíþjóð og Finnlandi sem leiknir voru á 

Kópavogsvelli. 

Á næstu árum voru leiknir nokkrir vináttulandsleikir en það var ekki fyrr en níu árum 

síðar að næstu mótsleikir voru spilaðir. Þá tóku stúlkurnar okkar aftur þátt í Evrópumóti þar 

sem þær lentu í riðli með Englendingum og Skotum. Báðir leikirnir gegn Englendingum 

töpuðust en fyrri leikurinn gegn Skotum lyktaði með jafntefli ytra. Heimaleikurinn gegn 

Skotum var leikinn á Akranesi þann 22. júní 1992 og þar náðist að landa fyrsta sigrinum í 
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Evrópukeppni kvenna. Íslensku stúlkurnar skoruðu tvö mörk gegn einu marki skosku 

stúlknanna, en það voru Halldóra Gylfadóttir og Ásta B. Gunnlaugsdóttir sem skoruðu 

mörkin fyrir íslenska liðið (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). 

Árið 1993 hóf íslenska kvennalandsliðið þátttöku sína í undankeppni Evrópumóts 

með óvæntum sigri á Hollendingum með tveimur mörkum gegn einu. Sigurinn varð upphaf 

að sleitulausri sigurgöngu íslensku stúlknanna sem luku mótinu með fullu húsi stiga og urðu 

þar með efstar í riðlinum. Í átta liða úrslitum léku íslensku stúlkurnar tvívegis gegn 

Englendingum og töpuðu báðum viðureignum naumlega. Árangur íslensku stúlknanna í 

þessu móti sýndi svo ekki varð um villst að kvennaknattspyrna á Íslandi hafði tekið 

stórstígum framförum (Bylgja Arnarsdóttir, 2015). 

Það var ekki fyrr en árið 1997 sem íslenskt kvennalandslið tók fyrst þátt í 

undankeppni heimsmeistaramóts. Leiknir voru sex leikir í undankeppninni. Íslensku 

stúlkurnar unnu einn leik, gerðu tvö jafntefli og töpuðu þremur leikjum. Þetta dugði ekki til 

þess að komast upp úr riðlinum og komust þær því ekki í lokakeppnina (Bylgja Arnarsdóttir, 

2015).  

Árið 2009 náði íslenska kvennalandsliðið þeim frábæra árangri að verða fyrsta A-

landslið Íslands til að komast í lokakeppni stórmóts í knattspyrnu en þá tók liðið þátt í 

úrslitakeppni Evrópumótsins sem haldin var í Finnlandi. Liðið hafði verið dregið í riðil með 

þremur stórum knattspyrnuþjóðum, Frakklandi, Noregi og Þýskalandi. Íslensku stúlkurnar 

lutu í lægra haldi í fyrsta leiknum gegn Frökkum með þremur mörkum gegn einu. Leikirnir 

gegn Noregi og Þýskalandi töpuðust einnig, báðir með einu marki gegn engu (Víðir 

Sigurðsson, 2009). 

Íslenska kvennalandsliðið jafnaði síðan árangur sinn fjórum árum síðar þegar það 

tryggði sér öðru sinni þátttöku í úrslitakeppni Evrópumótsins 2013. Liðið dróst aftur í riðil 

með Noregi og Þýskalandi en fjórða þjóðin að þessu sinni var Holland. Íslensku stúlkurnar 

náðu í sitt fyrsta stig í lokakeppni þegar þær gerðu jafntefli við Noreg, eitt mark gegn einu. 

Næsti leikur var gegn Þýskalandi og tapaðist hann en í síðasta leik riðilsins gegn 

Hollendingum gerðu íslensku stúlkurnar sér lítið fyrir og sigruðu með einu marki gegn engu. 
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Þær léku síðan gegn gestgjöfunum frá Svíþjóð í átta liða úrslitum og töpuðu þeirri viðureign 

með fjórum mörkum gegn engu (Víðir Sigurðsson, 2013). 

Íslenska kvennalandsliðið er í dag í tuttugasta sæti á styrkleikalista FIFA yfir bestu 

knattspyrnuþjóðir heims, einu sæti fyrir ofan Skotland sem við háðum fyrsta landsleikinn 

við árið 1981. Staða kvennaknattspyrnunnar á Íslandi er því sterk í alþjóðlegu samhengi og 

bjartir tímar framundan hjá stelpunum okkar. 
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4 Ljónin í veginum 

4.1 Drengilegur leikur 

Þó að staða kvennaknattspyrnunnar á Íslandi sé sem fyrr segir ákaflega sterk í alþjóðlegum 

samanburði, þá þurfa konur enn að yfirstíga ýmsar hindranir til þess að njóta sannmælis í 

samræmi við árangur.  

Drepum niður í sjöunda kafla Kennslubókar breska knattspyrnuráðsins frá 1943. Þar 

segir: „Það er leyfilegt að ráðast á andstæðing, enda sjálfsagt atriði í leiknum. Ef það er ekki 

gert, er hætta á, að annað, sem verra er, komi upp. En árásin má hvorki vera ofsaleg né 

ódrengileg“ (Breska Knattspyrnuráðið, 1943b, 34). 

Sjöundi kafli fyrrgreindrar bókar nefnist einmitt Drengilegur og ódrengilegur leikur. 

Þó að þarna sé vísað til úreltra reglna og kannski að einhverju leyti úreltra viðhorfa, þá eru 

enn  margir sem halda því fram að knattspyrna sé fyrst og fremst íþrótt fyrir drengi. Þeim 

viðhorfum hefur enn ekki tekist að útrýma alveg (Breska Knattspyrnuráðið, 1943b).  

Í rannsókn sem Sheila Scraton o.fl. framkvæmdu laust fyrir aldamótin tóku þær 

viðtöl við fjörutíu evrópskar knattspyrnukonur. Knattspyrnukonurnar sem allar léku í efstu 

deild í sínu heimalandi komu frá Englandi, Þýskalandi, Noregi og Spáni, tíu konur frá hverju 

landi. Allar konurnar töluðu um að þær hefðu þurft að yfirstíga hindranir þegar þær voru 

að byrja að leika knattspyrnu. Þegar þær lýstu barnæsku sinni og fyrstu reynslu sinni af 

knattspyrnu töluðu þær allar um sig sem strákastelpur. Þær skilgreindu sig sem sagt frá því 

sem þykir kvenlegt og bjuggu til sjálfsmynd sem þótti strákaleg. Flestar konurnar minnast á 

þátt bróður, föður eða strákavinar í því að þær hófu að leika knattspyrnu (Scraton, Fasting, 

o.f.l, Sage/1999). Þetta kemur einnig fram í viðtali Anders Hansen við Ástu B. 

Gunnlaugsdóttur sem segir að bróðir sinn, ári eldri, hafi neyðst til að hafa hana í eftirdragi, 

og þar sem hann hafi alltaf verið í fótbolta hafi það komið af sjálfu sér að hún fengi áhuga 

á knattspyrnunni og farið að æfa sjálf (Hansen, 1982). 
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4.2 Umfjöllun í fjölmiðlum 

Kvennaknattspyrna er sú íþrótt sem hefur vaxið hvað hraðast í Evrópu undanfarin ár. 

Knattspyrna er vinsælasta íþróttin meðal kvenna í Noregi og Svíþjóð og í öðru sæti í 

Danmörku. Samkvæmt FIFA er áætlað að um tuttugu milljón stúlkur hafi stundað 

knattspyrnu í kringum síðustu aldamót (Scraton o.fl., Sage/1999).  

 Kvennaknattspyrnan hefur einnig vaxið gríðarlega hér á landi undanfarin ár eins og 

áður hefur verið rakið. Stúlkur æfa nú knattspyrnu með jafnöldrum af sama kyni, við eigum 

margar knattspyrnukonur sem leika í bestu deildum Evrópu og A-landslið kvenna er eitt af 

bestu landsliðum í heiminum. En hvernig endurspeglast þessi sterka staða 

kvennaknattspyrnunnar í fjölmiðlum landsins? 

 Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á undanförnum árum sem sýna að það hallar 

verulega á konur þegar kemur að umfjöllun um íþróttir í íslenskum fjölmiðlum. Ef 

niðurstöður þessara rannsókna sem fóru fram á tímabilinu frá 1999-2006 eru dregnar 

saman kemur í ljós að umfjöllun um íþróttir kvenna eru á bilinu 7-13% (Kolbeinn Tumi 

Daðason, 2013).  

Kolbeinn Tumi framkvæmdi nýlega nokkuð umfangsmikla rannsókn á umfjöllun um 

íþróttir karla og kvenna í íslenskum vefmiðlum, ruv.is, mbl.is og visir.is. Á tuttugu og fjórum 

dögum voru 1895 íþróttafréttir samtals í vefmiðlunum þremur. Knattspyrna fær langmesta 

umfjöllun í íslensku vefmiðlunum eða 63%. Þegar skoðaður er kynjamunur í íþróttafréttum 

í íslensku vefmiðlunum kemur í ljós að fréttir um konur í íþróttum er aðeins 11% (Kolbeinn 

Tumi Daðason, 2013).  

Þessar niðurstöður verða að teljast mikil vonbrigði og sýna svo ekki verður um villst 

að áhugi fjölmiðla hefur ekki fylgt vaxandi áhuga, þátttöku og árangri íslenskra kvenna í 

knattspyrnu. Tilkoma vefmiðla virðist enn fremur ekki hafa breytt nokkru þar um. 

Fyrir knattspyrnuleiktíðina 2016 tilkynnti sjónvarpsstöðin 365 miðlar að hún myndi 

sýna frá öllum leikjum í Pepsi deild karla á tímabilinu. Ennfremur tilkynntu 365 miðlar að 

sýnt yrði beint frá tuttugu og tveimur leikjum í 1. deild karla, Inkasso deildinni eins og hún 

var nefnd. Enga yfirlýsingu var hinsvegar að finna um hvort eða hversu margar beinar 
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sjónvarpsútsendingar yrðu frá Pepsi deild kvenna. Hallbera Guðný Gísladóttir landsliðskona 

í knattspyrnu og leikmaður Breiðabliks ritaði pistil á vefmiðlinum Fótbolti.net.  

Í gegnum árin hef ég þurft að sætta mig við það að mín íþrótt skipti ekki jafn 

miklu máli og íþróttin sem bræður mínir og frændur spiluðu, þrátt fyrir að 

ég hafi lagt jafn mikið á mig og þeir og hugsanlega meira. Foreldrar mínir 

og fjölskylda hvöttu mig að sjálfsögðu áfram en umhverfið sýndi mér að mín 

vinna var einfaldlega ekki jafn mikilvæg. 

(Hallbera Guðný Gísladóttir, 2016) 

Velta má því fyrir sér hvort að setja eigi jafnvel lög um jafnan rétt kvenna 

og karla gagnvart umfjöllun í fjölmiðlum? 

4.3 Peningar eru völd 

Til merkis um aukin áhrif peninga í heimi knattspyrnunnar er ekki úr vegi að rifja upp það 

sem nefnt er í kaflanum hér á undan í sambandi við Pepsi deildir karla og kvenna. Allt síðan 

1997 þegar 1. deild karla var gerð að úrvalsdeild hefur deildin heitið eftir fyrirtækjum sem 

hafa í staðinn greitt fyrir það með umtalsverðum fjárhæðum. Þessi þróun er alls ekki 

staðbundin við Ísland. Hún er í raun hluti af alheims peningavæðingu íþrótta. Umhverfi 

knattspyrnuíþróttarinnar er víða orðið þannig að ef tækifæri bjóðast til þess að búa til 

peninga, þá grípa menn þau tækifæri.  

 Þegar rætt er um völd peninga í knattspyrnuheiminum er nærtækt að líta til þeirrar 

deildar sem höndlar með hæstu fjárhæðirnar, nefnilega úrvalsdeildar karla í Englandi. Í 

febrúar árið 1992 var enska fyrstu deildin lögð niður og stofnuð úrvalsdeild, The English 

Premier League. Megin ástæðan fyrir þessari breytingu voru ábatasamir 

sjónvarpssamningar í boði sjónvarpsstöðvarinnar Sky. Fyrsti sjónvarpssamningurinn sem 

gerður var við Sky til fimm ára árið 1992 skilaði ensku úrvalsdeildarfélögunum 191 milljón 

punda. Sjónvarpssamningur sem gerður var við Sky og írsku sjónvarpsstöðina Setanta árið 

2007 skilaði síðan ensku úrvalsdeildarfélögunum 1.7 billjón punda. En það var ekki einungis 

sjónvarpsrétturinn sem gaf félögunum aukinn arð. Fyrstu árin var deildin styrkt af 

áfengisframleiðandanum Carling en frá árinu 2001 hefur breski bankinn Barclays verið 
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aðalstyrktaraðili deildarinnar. Líkt og hér heima hefur deildin borið nafn styrktaraðilans og 

heitir því Barclays Premier League. Samningurinn við Barclays gaf ensku 

úrvalsdeildarfélögunum sem eru tuttugu talsins 48 milljónir punda og þegar samningurinn 

var endurnýjaður árið 2007 var upphæðin orðin 65.8 milljónir punda (Lue, Merchant, o.f.l, 

2015). 

 Það er ýmislegt fleira sem hægt er að nefna um áhrif peninga 

íknattspyrnuheiminum. Fyrirtæki vilja styrkja eða fjárfesta í íþróttinni. Það hefur til dæmis 

lengi tíðkast að leikmenn spili í búningum með auglýsingum fyrirtækja á og búningasala er 

vissulega drjúg tekjulind fyrir stóru liðin. Dæmi um nýlega þróun er að sífellt algengara er 

að knattspyrnuvellir eru nefndir eftir styrktaraðilum. Þau áhrif takmarkast ekki við England 

eða önnur lönd. Nettóvöllurinn hjá Keflavík, Norðurálsvöllurinn hjá ÍA og Alvogenvöllurinn 

hjá KR eru dæmi um íslenska knattspyrnuvelli sem áður báru nöfn sem vísuðu til nánasta 

umhverfis eða sögu félaganna. Nú á tímum virðist hinsvegar allt falt fyrir peninga.  

4.4 Mismunandi staða kvenna og karla 

Staða kvenna og karla er mjög ólík þegar kemur að peningum. Samkvæmt rannsókn sem 

BBC Sport framkvæmdi nýlega fá karlar meira verðlaunafé í 30% af íþróttagreinum og er 

mesta bilið í knattspyrnunni.  
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Á eftirfarandi töflu sést þessi munur greinilega. 

Tafla 1 

The FA Womens‘s Cup 
Konur 

The Emirates FA Cup 
Karlar 

  Extra preliminary 
round winners 

£1,500 

  Preliminary round 
winners 

£1,925 

First Round 
Qualifying winners 

£350 First Round 
Qualifying winners 

£3,000 

Second Round 
Qualifying winners 

£450 Second Round 
Qualifying winners 

£4,500 

Third Round 
Qualifying winners 

£500 Third Round 
Qualifying winners 

£7,500 

Fourth Round 
Qualifying winners 

£600 Fourth Round 
Qualifying winners 

£12,500 

First Round Proper 
winners 

£800 First Round Proper 
winners 

£18,000 

Second Round 
Proper winners 

£900 Second Round 
Proper winners 

£27,000 

Third Round Proper 
winners 

£1,000 Third Round Proper 
winners 

£67,500 

Fourth Round 
Proper winners 

£2,000 Fourth Round 
Proper winners 

£90,000 

Fifth Round Proper 
winners 

£3,000 Fifth Round Proper 
winners 

£180,000 

Sixth Round Proper 
winners 

£4,000 Sixth Round Proper 
winners 

£360,000 

Semi-Final winners £5,000 Semi-Final winners £900,000 

  Semi-Final losers £450,000 

Final runners-up £15,000 Final runners-up £900,000 

Final winners £25,000 Final winners £1,800,000 

Tafla 1: Verðlauna- og þátttökufé fyrir FA bikarkeppni kvenna og FA bikarkeppni karla. 
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 Á töflunni hér fyrir framan má sjá mikinn mun á fjárhæðum þeim sem lagðar eru til 

kvenna og karla. Ef við lítum aðeins á þessar tölur þá sjáum við að sigurliðið í FA Bikarkeppni 

kvenna fær 25 þúsund pund sem nemur um 3,4 milljónum íslenskra króna, sigurvegari í 

Bikarkeppni karla fær hinsvegar 1.800 þúsund pund sem nemur um það bil 246 milljónum 

íslenskra króna (The Football Association, 2017b, 2017c). 

FA bikarinn er aldagömul keppni hjá körlunum sem hóf göngu sína árið 1871. 

Bikarkeppni kvenna var fyrst sett á laggirnar árið 1970 sem gerir keppnina aðeins fjörutíu 

og sjö ára gamla. Það er því hægt að halda því fram að karlarnir fái meira greitt þar sem 

keppnin er eldri og því vinsælli og búin að ná meiri festu, en þá má einnig halda því fram að 

eftir hundrað ár sé verðlaunaféð hjá konum á svipuðu plani og hjá körlunum í dag (The 

Football Association, 2017a, 2017d). 

Ástæður sem gjarnan eru nefndar eru að vinsældir karlaknattspyrnunnar séu mun 

meiri, karlarnir fái meira áhorf og þar af leiðandi meiri styrki. Helen Grant 

íþróttamálaráðherra Breta segir að það sé frábært að verðlaunafé sé jafnt í 70% 

íþróttagreina en að sjálfsögðu eigi að stefna að fullu jafnrétti og það muni nást þegar við 

gerum okkur fulla grein fyrir þeim möguleikum sem felast í íþróttum kvenna (Thompson og 

Lewis, 2014). 

 Nýlega vöktu fimm bandarískar landsliðskonur í knattspyrnu mikla athygli fyrir að 

leggja fram formlega kvörtun vegna launamismunar milli karla og kvenna sem leika fyrir 

landslið Bandaríkjanna. Bandaríska kvennalandsliðið fékk tvær milljónir dollara fyrir sigur 

sinn á heimsmeistaramótinu í Japan árið 2015 á meðan bandaríska karlalandsliðið fékk níu 

milljónir dollara þrátt fyrir að falla úr leik í annarri umferð heimsmeistaramótsins í Brasilíu 

árið 2014. Markvörður bandaríska kvennalandsliðsins Hope Solo segir að tölurnar tali sínu 

máli. Þrátt fyrir að þær séu bestar í heimi, séu þrefaldir heimsmeistarar og fjórfaldir 

Ólympíumeistarar þá fái leikmenn karlalandsliðsins hærri laun fyrir það eitt að mæta til leiks 

en þær fyrir að fara með sigur af hólmi á stórmóti (Guion, 2016). 

Það er áhugavert að skoða í þessu samhengi mismuninn á þeirri athygli sem annars 

vegar karlalandslið okkar hefur fengið í kjölfar þess að hafa í fyrsta sinn í sögunni náð þeim 

árangri að komast í lokakeppni Evrópumóts og hins vegar kvennalandsliðsins sem hefur náð 
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þeim sama árangri í tvígang. Viðhorf til kvennaknattspyrnu hefur þó skánað hér á landi 

síðustu misseri, stuðningssveitin „Tólfan“ hefur til að mynda mætt á alla heimaleiki íslenska 

kvennalandsliðsins og með því vakið áhuga hjá landsmönnum og hvatt almenning til að  

mæta á völlinn. 

Í byrjun maí 2016 birtist grein eftir Hallberu Guðnýju Gísladóttur á öllum helstu 

miðlum landsins þar sem hún talaði um sorglega litla umfjöllun í garð 

kvennaknattspyrnunnar. Í nýlegu viðtali við Hallberu Guðnýju þar sem höfundur þessarar 

ritgerðar spurði hana hvort eitthvað hefði breyst frá því að hún skrifaði greinina segir hún:  

Mér finnst umfjöllun orðin töluvert betri en hún var fyrir akkúrat ári síðan. Til 

dæmis er einn leikur í hverri umferð nú sýndur í beinni útsendingu í sjónvarpi, 

sérstakur markaþáttur gerður eftir hverja umferð og flestum leikjum gerð 

ágætis skil á helstu miðlum landsins. Fótbolti.net er kominn í samstarf við 

fyrirtækið Azazo með það að markmiði að leggja áherslu á 

kvennaknattspyrnu. Það er að skila sér vel og til dæmis má sjá spá fyrir 1. 

deild kvenna, eitthvað sem ekki hefur sést áður. Þrátt fyrir að það sé ennþá 

töluverður munur á umfjöllun um karla- og kvennaknattspyrnu þá vona ég 

að þetta sé upphaf að því sem koma skal. 

(Hallbera Guðný Gísladóttir, 2017) 
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5 Umræður og lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða þróun kvennaknattspyrnunnar allt frá því að konur 

hófu að leika knattspyrnu og til dagsins í dag. Enn fremur að skoða muninn á umhverfi 

kvennaknattspyrnunnar annars vegar og karlaknattspyrnunnar hins vegar. 

 Kvennaknattspyrna hefur tekið miklum framförum og áhuginn aukist jafnt og þétt 

síðustu ár. Sem dæmi hafa aldrei fleiri horft á einn einstakan viðburð í knattspyrnusögu 

Bandaríkjanna eins og þegar bandaríska kvennalandsliðið lék til úrslita gegn Japan á HM í 

Brasilíu á síðasta ári, 2015 (Guion, 2016). 

 Þrátt fyrir aukinn áhuga og bættan árangur hefur umfjöllun um kvennaknattspyrnu 

í fjölmiðlum almennt ekki aukist að sama skapi. Það sýna að minnsta kosti allar þær 

rannsóknir sem höfundur skoðaði við skrif þessarar ritgerðar. 

 Í kaflanum Umfjöllun í fjölmiðlum er minnst á rannsókn sem framkvæmd var af 

Kolbeini Tuma á íþróttaumfjöllun karla og kvenna. Niðurstöðurnar sýna að fréttir í 

íslenskum vefmiðlum um konur í íþróttum eru aðeins 11%. Kolbeinn Tumi kemur einnig inn 

á það í meistaraprófsritgerð sinni að í Samtökum íþróttafréttamanna á Íslandi eru 22 

félagar. Í þeim hópi  er engin kona og er það áhyggjuefni. Með fjölgun kvenna innan 

stéttarinnar er líklegt að umfjöllun í kringum kvennaknattspyrnu muni aukast (Kolbeinn 

Tumi Daðason, 2013). 

 Knattspyrnuíþróttin hefur orðið fyrir alheims peningavæðingu eins og flest allar 

íþróttir. Nú til dags er umhverfi knattspyrnunnar víða um heim orðið þannig að meira og 

minna allt snýst um peninga. Völd peninga í knattspyrnu eru gífurleg og ekki þarf að leita 

langt til að sjá skýr dæmi um sölu á nafnarétti og auglýsingum í kringum knattspyrnuna. 

Pepsi veiti öllum félögum í efstu deildum karla og kvenna peningastyrk og fær í staðinn nafn 

sitt á Íslandsmót meistaraflokka karla og kvenna. Eins og fram kemur í kaflanum Peningar 

eru völd þá eru knattspyrnulið landsins öll með sína styrktaraðila og mörg þeirra hafa selt 

fyrirtækjum í landinu nafnarétt á leikvöngum sínum. Má þar meðal annars nefna 

Nettóvöllinn hjá Keflavík, Norðurálsvöllinn hjá ÍA og Alvogenvöllinn hjá KR. Þessir leikvangar 
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báru áður nöfn sem vísuðu til staðsetningar og umhverfis félaganna en vísa nú einungis til 

ákveðinna vörumerkja. 

 Þessa þróun má rekja til Englands þar sem enska úrvalsdeildin heitir nú Barclays 

Premier League eftir aðal styrktaraðila deildarinnar, Barclays bankanum í Bretlandi. Þar er 

dæmi um risavaxið fyrirtæki sem færir liðum deildarinnar gríðarlegar fjárhæðir. 

 Mikill munur er á stöðu kvenna- og karlaknattspyrnu hvað peninga varðar. Af öllum 

íþróttum þá er munurinn hvergi meiri en í knattspyrnunni samkvæmt rannsókn sem 

framkvæmd var á vegum BBC Sport. 

 Þær ástæður sem oft eru nefndar eru að vinsældir karlaknattspyrnu séu meiri og því 

meira áhorf sem færir þeim meiri styrki, sem að lokum færir körlum einnig hærri laun. Þetta 

virðist þó ekki í öllum tilvikum vera gild ástæða. Í formlegri kvörtun sem bandarískar 

landliðskonur í knattspyrnu lögðu fram kemur í ljós að þrátt fyrir að vinsældir og árangur 

kvennalandliðsins séu töluvert meiri en karlalandsliðsins þá fá konurnar mun minna borgað 

en karlarnir. 

 Við sjáum einnig mikinn kynjamismun þegar kemur að samanburði á árangri og 

athygli hér á landi. Í kjölfar þess að íslenska karlalandsliðið náði þeim frábæra árangri að 

komast í lokakeppni Evrópumótsins í knattspyrnu sem fram fór sumarið 2016 varð mikið 

fjölmiðlafár. En þess má geta að íslenska kvennalandliðið í knattspyrnu hefur náð sama 

árangri, meira að segja tvívegis, án þess að fá slíka athygli eða sambærilega umfjöllun. 

 Þetta bil verður ekki brúað í einum vettvangi. Ef þetta er spurning um vinsældir þá 

telur höfundur að snúa þurfi dæminu við og þannig auka vinsældir með aukinni umfjöllun 

og jöfnum sýningarétti í sjónvarpi. Spurning er hvort skoða megi jafnvel að setja reglugerð 

sem tryggir konum og körlum í íþróttum jafna umfjöllun í fjölmiðlum. 
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