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Útdráttur 
Í knattspyrnu eru gerðar sömu líkamlegu kröfur fyrir bæði kyn. Þó er 
óneitnalega munur á líkamlegri getu karla og kvenna en hefur það mikil 
áhrif á dómara leikins?  Dómarar fá lægri laun fyrir að dæma leiki í efstu 
deild kvenna en í efstu deild karla í knattspyrnu á Íslandi. Markmið 
rannsóknarinnar að komast að því á hvaða grundvelli launagreiðslur 
dómara eru ákvarðaðar og komast að því hver skoðun dómara er. 
Rannsóknarspurningarnar voru: Hvernig er staðið að launamálum 
dómara í knattspyrnu á Íslandi? Hvaða þættir liggja til grundvallar þegar 
launagreiðslur dómarar á vegum KSÍ eru ákvarðaðir? Hver er skoðun 
dómara á launagreiðslum eftir reynslu og erfiðleikastigi leikja og 
undirbúnings leikja? Til þess að svara rannsóknarspurningunum var haft 
samband við KSÍ og spurningalisti var lagður fyrir knattspyrnudómara 
sem hafa annaðhvort dæmt í efstu deild karla eða kvenna. Einnig var 
notast við heimildir frá KSÍ, FIFA og UEFA. Samkvæmt niðurstöðum 
rannsóknarinnar fannst dómurum fannst að meðaltal erfiðara að dæma 
leiki í efstu deild karla en efstu deild kvenna, þó fannst þeim erfiðara að 
undirbúa sig fyrir leiki í efstu deild kvenna en efstu deild karla. Álykta 
má að erfiðleika munurinn stafi af meiri ákefð í karlaboltanum.  
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Formáli 
Þegar kom að því að velja lokaverkefni kom ekkert annað til greina en að tengja 

það við knattspyrnu. Ég hef frá fimm ára aldri æft knattspyrnu og undanfarin ár velt 

kynjamisrétti í knattspyrnu mikið fyrir mér. Ég vissi ekki nákvæmlega hvað ég vildi 

skrifa tengt knattspyrnu en fékk þá hugmynd frá leiðbeinendum mínum að skrifa 

um launamun dómara í efstu deild karla og kvenna í knattspyrnu á Íslandi. 

Verkefnið er tengt stærra verkefni í HR sem tengist jafnrétti í íþróttum og hafði ég 

því mikinn áhuga á að taka þátt í því. Laun dómara hafa mikið verið í umfjöllun í 

fjölmiðlum undanfarið og hafi ég áhuga á að skoða það. Ég hef velt fyrir mér hvort 

að þessi launamunur bitni á gæðum dómara í efstu deild kvenna, það er að segja að 

vegna lægra launa í kvennaboltanum gæti það haft áhrif á gæði dómgæslu í þeim 

leikjum? Það hefur verið staðfest að það sé munur á launum dómara í efstu deild 

karla og kvenna en það er mín ætlun að kanna hvað megi skýra þann mun. Mig 

langar til þess að vekja athygli á því og opna enn frekar umræður um þörfina á því 

að draga úr kynjamisrétti í íþróttum. 

Ritgerðin er lokaverkefni til BSc-gráðu í íþróttafræði við Tækni- og 

verkfræðideild við Háskólann í Reykjavík. Ritgerðin er metin til 12 eininga af 180 

eininga námi. Leiðbeinendur við verkefnið var Margrét Lilja Guðmundsdóttir og 

Hafrún Kristjánsdóttir. Ég vil þakka Söndru Egilsdóttir kærlega fyrir aðstoð við 

verkefnið, fjölskyldu minni fyrir stuðninginn og þeim dómurum sem svöruðu 

könnunninni. 
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Inngangur 
Töluverð umræða hefur verið um launamun dómara í efstu deild karla og kvenna í 

knattspyrnu á Íslandi undanfarin ár. Sá launamunur er ekki eingöngu í 

knattspyrnunni heldur sést hann einnig í körfuboltanum. Dómaramál hafa verið 

mikið í umræðu fjölmiðla og hefur verið í umræðunni að slakari dómarar séu að 

dæma í efstu deild kvenna í knattspyrnu. Handknattleikssamband Íslands hefur hins 

vegar jafnað laun dómara í efstu deild karla og kvenna í handbolta. 

Markmið ritgerðarinnar er að kanna hvernig launamálum dómara í 

knattspyrnu er háttað. Hverjir eru að dæma og hvaða þættir liggja að baki 

launagreiðslum. Til þess að að fá áreiðanlegar upplýsingar um hvers vegna þessi 

launamunur er voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar. Hvernig er staðið að 

launamálum dómara í knattspyrnu á Íslandi, hvaða þættir liggja til grundvallar 

þegar launagreiðslur dómara á vegum KSÍ eru ákvarðaðar og hver er skoðun 

dómara á launagreiðslum eftir reynslu, erfiðleikastigi leikja og undirbúnings leikja. 

Rannsakandi hefur langa reynslu af knattspyrnu, hefur spilað frá fimm ára aldri og 

spilar enn í dag. Í gegnum ferilinn sem knattspyrnukona hefur ávallt verið mikið 

um kynjamismun. Karlarnir fá betri samninga, betri æfingatíma, fleiri æfingaföt, 

hærri laun, fleiri hlunnindi og margt fleira. Af þeim sökum var því upplagt að gera 

rannsókn í lokaverkefni á kynjamismun í knattspyrnunni. Áður en að spurningunum 

er svarað verður farið í umfjöllun á dómurum og launum dómara. 
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Fræðilegur inngangur  

Vinsældir knattspyrnu  
Knattspyrna er án alls vafa vinsælasta íþrótt í heimi hvað varðar áhorf (Stølen, 

Chamari, Castagna og Wisløff, 2005). Þegar úrslitaleikur heimsmeistaramótsins var 

spilaður árið 2010 í Suður-Afríku horfði um það bil einn þriðji af öllum heiminum 

á eða um 2,2 billjónir (FIFA, 2011). Samkvæmt rannsókn sem FIFA gerði árið 2006 

voru þá um 265 milljónir sem iðka knattspyrnu í heiminum og af þeim eru um 26 

milljónir konur (FIFA, 2007). Rannsóknin sýndi einnig að 5058 dómarar væri 

starfandi árið 2006. Fjölmiðlar spila stór hlutverk í því að upphefja kvenna 

knattspyrnu og í því að útrýma steríótýpum. Það er miklu meira fjallað um íþróttir 

karla en íþróttir kvenna (Bernstein, 2002). 

 

Jafnrétti í knattspyrnu 
Á hverju ári eru konur um heim allan að berjast fyrir réttindum sínum. Sú barátta 

hefur staðið yfir í yfir 100 ár og nær alveg til ársins 1908 (FIFA, 2017). Það hefur 

lengi verið sagt að knattspyrna sé bara leikur þar sem 22 leikmenn elta bolta í 90 

mínútur og reyna að setja boltann í mark andstæðingana en knattspyrnan felur í sér 

svo miklu meira en það. Knattspyrnan sameinar fólk og hvetur það áfram. 

Knattspyrna snýst um hefðir og ástríðu um allan heim. Það er varla land í heiminum 

þar sem knattspyrna er ekki spiluð. Leikurinn getur virkað sem hvati fyrir 

félagslegar breytingar (FIFA, 2017). Þetta sést sérstaklega í kvennaknattspyrnu, 

sem hefur þegar haft áhrif á samfélagið, þar sem leikmenn berjast fyrir því að bæta 

ímynd kvenna í heiminum og vera fyrirmyndir fyrir komandi kynslóðir (FIFA, 

2017). 

Þrátt fyrir betri frammistöðu og árangur í kvennaíþróttum í gegnum árin, 

hallar á konur á öllum sviðum þegar kemur að fjölmiðlaumfjöllun (Sherry, Osborne 

og Nicholson, 2016). Á 20. öld hefur aukning kvenna í keppnisíþróttum aukist hratt. 

Íþróttir kvenna eru minna sýnilegar heldur en íþróttir karla þrátt fyrir áframhaldandi 

aukningu kvenna í íþróttum (Cooky, Messner og Hextrum, 2013). Rök hafa verið 

byggð á því að sýnileiki kvenna í fjölmiðlum sé minni vegna þess að íþróttir kvenna 

skorti áhuga áhorfenda (Knoppers og Elling, 2004). Sú skýring að íþróttir kvenna 

séu ekki nógu áhugaverðar hefur áhrif á aukningu kvenna í íþróttum (Messner, 

Duncan og Cooky, 2003). Árið 1895 kom knattspyrnan til Íslands en það var ekki 
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fyrr en 20. júlí 1970 sem fyrsti opinberi leikurinn kvenna á Íslandi fór fram. Þátttaka 

á fyrsta Íslandsmóti kvenna var góð og voru átta lið skráð til leiks, árið 1974 voru 

11 lið skráð en árið 1980 voru aðeins þrjú lið skráð til leiks og ákveðið var að leggja 

niður kvennaknattspyrnu í bili (Víðir Sigurðsson, 1997). Ástæður þess má að 

stærstu leyti rekja til þess að lítill áhugi var innan félaga á Íslandi að reka 

knattspyrnudeildir kvenna. Árið 1981 átti sér svo stað hugarfarsbreyting og 

kvennaknattspyrnan var endurreist. Árið 1983 var svo rekstur 

Knattspyrnusambands Íslands í járnum og ákvað því sambandið að skrá ekki 

landslið kvenna í Evrópukeppni og einnig draga úr landsleikjum (Víðir Sigurðsson, 

1997). 

Ísland er hluti af Sameinuðu þjóðunum og í mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna er grundvallarregla um að misrétti sé ekki leyfilegt og að allir 

skulu vera frjálsbornir, jafnir að virðingu og réttindum án nokkurrar mismununar, 

þ.á.m. vegna kynferðis og í g) lið 10. greinar samnings Sameinuðu þjóðanna um 

afnám allrar mismunar gagnvart konum segir að: 

Aðildarríki skuli gera allar viðeigandi ráðstafanir til þess að afnema 

mismunun gagnvart konum til að tryggja þeim sömu réttindi og körlum 

á sviði menntunar og skulu sérstaklega tryggja á grundvelli jafnréttis 

karla og kvenna sömu tækifæri til þess að taka virkan þátt í íþróttum og 

líkamsrækt (Samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum 

nr. 5/1985).  

Í c) lið 13. greinar kemur einnig fram að: 

Aðildarríkin skuli gera allar viðeigandi ráðstafanir til að afnema 

mismunun gagnvart konum á öðrum sviðum efnahags- og félagslífs til 

að tryggja á grundvelli jafnréttis karla og kvenna sömu réttindi, 

sérstaklega rétt til þess að taka þátt í tómstundastörfum, íþróttum og 

öllum greinum menningarlífs (Samningur um afnám allrar mismununar 

gagnvart konum nr. 5/1985). 

Sem þýðir að konur í íþróttum eigi að hafa sömu réttindi og karlar. Gert er ráð fyrir 

að strákar og karlar hafi meiri tilhneigingu til þess að hafa áhrif í íþróttum, 

sérstaklega liðsíþróttum (Deaner o.fl., 2012). Það hefur sýnt sig í gegnum tíðina að 

karlar eru líklegri til að taka þátt í keppnum sem fela í sér mikla líkamlega árásagirni 
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heldur en konur (Deaner o.fl., 2012). Það er goðsögn að stelpur hafi ekki eins 

mikinn áhuga og strákar að stunda íþróttir (Deaner o.fl., 2012). Það er staðreynd að 

mikil aukning á þátttöku stelpna og kvenna í íþróttum hefur átt sér stað frá árinu 

1972 og sýnt hefur verið fram á það var skortur á tækifærum en ekki áhuga sem hélt 

konum frá íþróttum í mörg ár (Deaner o.fl., 2012). 

 

Viðhorf til kvennaknattspyrnu 

Íþróttir eru vettvangur þar sem hefðbundnum hugmyndum um karlmennsku er 

viðhaldið (Woods, 2007). Rannsóknir hafa sýnt að konur eru hægari, veikari og 

lágvaxnari en karlar (Rodriguez, 2014). Þær eru með minni lungu en karlar sem 

veldur því að þær hafa minna þol. Karlar spila meira með líkamlegum styrk, hraða 

og árásagirni. Þeirra leikur er ekki eins prúður og hjá konunum. Karlkyns leikmenn 

eyða meiri tíma með boltann og draga til sín andstæðing sem gerir það að verkum 

að meira er um vítaspyrnur hjá körlum. Á meðan konurnar spila öruggari bolta og 

velja öruggar sendingar. Konur einbeita sér meira að tækni. Það má því segja að 

helsti munurinn á getu karla og kvenna í knattspyrnu sé líkamlegur getumunur. 

Karlarnir spila meira sem einstaklingar á meðan konurnar spila meira sem lið. Þær 

einbeita sér meira á árangur liðsins frekar en árangur einstaklinga (Rodriguez, 

2014).  

Karlkyns kynhlutverk felur í sér gildi sem hvetur til árásagirni á meðan 

hefðbundið kvenkyns kynhlutverk leggur litla áherslu á árásagirni (Coulomb-

Cabagno, Rascle og Souchon, 2005). Þessi ályktun gæti útskýrt hvers vegna margar 

rannsóknir sýna mun milli karla og kvenna þegar kemur að árásagirni í íþróttum 

(Coulomb-Cabagno og Rascle, 2006). Þegar konur spila árásagjarnt er það ekki eins 

viðunandi og ef karlar myndu spila árásagjarnt. Nokkrir rannsakendur hafa bent á 

það að íþróttir væru að verða meira flokkaðar eftir ákveðnum staðalímyndum, sem 

karllægar, kvenlægar og hlutlausar vegna félagsskaps og kynferðislegs viðhorfs 

(Coulomb-Cabagno og Rascle, 2006). Karllægar íþróttir vísa almennt til keppnis 

íþrótta, þar sem árásagirni og styrkur er að mestu ríkjandi, til dæmis íþróttir eins og 

box, liðsíþróttir og lyftingar. Á meðan að í kvenlægum íþróttum er meiri áhersla 

lögð á fagurfræði, þokka og liðleika eins og dans og listskautar. Almennt er litið á 

knattspyrnu sem karllæga íþrótt (Coulomb-Cabagno og Rascle, 2006). 
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Rannsókn sem gerð var á karlkyns og kvenkyns leikmönnum frá aldrinum 8-

24 ára sýndi að árásagirni karlkyns leikmanna var miklu meira viðunandi en þegar 

konur höguðu sér á þann hátt (Coulomb-Cabagno og Rascle, 2006). Í aðstæðum þar 

sem að hluföll karla og kvenna eru mjög skekkt er líklegra að kyn leikmanna verði 

vandamál. Staðreyndin er sú að konur og karlar eiga heima í tveim 

menningarheimum. Í þátttöku í íþróttum er ákveðinn tvöfaldur staðall í sambandi 

við hvernig stelpur og strákar eru félagsleg í íþróttum (Fasting, 1987). 

Rannsókn Coulomb-Cabagno, Rascle og Souchon (2006) sýndi að dómarar 

refsa konum frekar fyrir árásagjarna hegðun heldur en körlum. Kynjasteríótýpur 

geta haft áhrif á dómara og getur leitt þá til þess að þeir mismuni konum á þeim 

forsendum. Deaux, Haines og Lofaro (2016) skilgreina steríótýpur sem skoðarnir á 

líkamlegum einkennum, persónueinkennum, kynbundinni hegðun, starfsvenjum, 

sérstakri hæfni og tilfinningalegum ráðstöfunum karla og kvenna. Steríótýpur af 

líkamlegum yfirburðum karla líkamlega gætu einnig útskýrt muninn á mismunun 

dómara. Ef dómarar íhuga líkamlegan og tæknilegan mun karla og kvenna í 

knattspyrnu og að konur eru ekki jafn sterkar til að spila fastan bolta, þá vernda 

dómararnir kvenkyns leikmenn með því að dæma fleiri aukaspyrnur. Niðurstaða 

rannsóknarinnar eru sú að karlkyns og kvenkyns leikmenn haga sér ekki eins 

varðandi árásagjarna hegðun og dómarar haga sér ekki á sama hátt þegar kemur að 

kyni leikmanna. Kynjasteríótýpur gætu haft áhrif á þá hegðun (Coulomb-Cabagno 

o.fl., 2005). 

 

Munurinn á leik karla og kvenna 

Munur á körlum og konum er að finna á mörgum sviðum. Að hluta til má rekja 

þennan mun til líffræðilegra þátta, á meðan á kynþroska stendur þróast líkamleg 

geta meira meðal karla heldur en kvenna (Chalabaev, Sarrazin, Fontayne, Boiché 

og Clément-Guillotin, 2013). Afleiðing þess er að karlar standa sig betur á sviði 

hreyfifærni sem að krefjast styrks og hraða. Þó svo að líffræðilegur munur útskýri 

muninn á kynjunum, þá spila aðrir þættir einnig inn í. Strax í barnæsku taka strákar 

meira þátt í hreyfingu heldur en stelpur (Chalabaev o.fl., 2013). Þá hefur einnig 

verið sýnt fram á að það sé sálfræðilegur munur á strákum og stelpum sem hafi 

áhrif, þar sem strákar séu áhugasamari fyrir því að taka þátt í íþróttum og leikfimi 

(Chalabaev o.fl., 2013). Eins og á undan er rakið þá spila karlarnir hraðari og 
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ágengari bolta en það veldur því að meiri truflanir verða á leiknum, eins og 

aukaspyrnu, sem gerir það að verkum að það eru fleiri pásur í karlaleikjum 

(„Refereeing male vs. female games“, 2013). Konur spila hægari bolta með minni 

truflunum og því minna um pásur. Þar sem að konur eru minni og hægari en karlar 

veitir það þeim tækifæri í varnarleik þar sem þær hafa meiri tíma og pláss 

(„Refereeing male vs. female games“, 2013).  Önnur ástæða fyrir því að karlar eru 

með fleiri pásur í sínum leik er sú að þeir eru líklegri til þess að gera sér upp meiðsli. 

Samkvæmt rannsókn Darul Rosenbaum (2011) kemur fram að aðeins 14% þeirra 

karlkyns leikmanna sem sögðust vera meiddir flokkuðust sem meiddir. Hann 

rannsakaði tvo hópa af leikmönnum sem taldir voru meiddir. Hann ályktaði einnig 

að konur sem falla í jörðina í leik eru tvisvar sinnum líklegri til þess að vera meiddar 

í alvöru samanborið við þá karla sem falla í jörðina í leik. Skoðuð voru myndbönd 

frá 89 leikjum karla og voru þar talin um 980 meiðsli. Af þeim sem voru skráðir 

meiddir frá fyrri rannsókn voru aðeins 7% af þessum meiðslum skýr meiðsli. Skýr 

meiðsli eru þau sem flokkuð eru sem sjáanleg meiðsl s.s. blæðingar eða ef leikmenn 

þurftu að fara af velli (Rosenbaum, 2011). 

Líkamlega er þyngdarpunktur kvenna lægri en karla. Konur nota mjaðmir og 

læri meira til að skýla bolta. Stöðugleiki þeirra kemur frá höndum, baki og kvið 

(Rodriguez, 2014). Það fer meiri í taugarnar á konum þegar haldið er í treyjur og 

ýtt í þær aftan frá. Þær þola minna þegar dæmt er á þær eftir brot á efri búk. Hjá 

körlum er auðveldara fyrir þá að nota efri líkama en þeir þola minna brot á neðri 

líkama, sérstaklega brot á ökkla („Refereeing male vs. female games“, 2013). 

Dómarar sem dæma hjá körlum þurfa að hlaupa meira fram á við og á þrengri 

svæði, þeir þurfa að vera nálægt boltanum en dómarar sem dæma kvennaleiki þurfa 

að hlaupa miklu breiðar út og svo er hærra tempó á miðsvæði vallarins. Konur eru 

meira í kontakti mjöðm í mjöð á meðan karlar spila frekar með því að nota öxl í öxl 

kontakt í leik. Konur brjóta á sér meira með mjöðmum og efri líkama á meðan karlar 

brjóta frekar á sér með peysutogi og tæklingum („Refereeing male vs. female 

games“, 2013). 

Eins og komið hefur fram eru leikir karla og kvenna ólíkir. Konur vilja spila 

breiðar út á vellinum og nota frekar stuttar sendingar, á meðan karlar vilja spila 

þéttar og þeir nota fleiri langar sendingar. Það er einn stór þáttur sem skilur að 

kvenna og karla knattspyrnu, en það er að konur einbeita sér minna að 
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einstaklingum heldur vilja spila sem lið á meðan karlarnir vilja rekja boltann meira 

sjálfir og spila minna saman. 

 

Knattspyrnusambönd og dómarar 

Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) 

KSÍ eru heildarsamtök knattspyrnufélaga á Íslandi og er eitt af sérsamböndum ÍSÍ. 

KSÍ er aðili að aðþjóðaknattspyrnusambandinu FIFA og Knattspyrnusambandi 

Evrópu UEFA (KSÍ, 2017a). Hlutverk sambandsins er að hafa yfirstjórn íslenskra 

knattspyrnumála. KSÍ vinnur meðal annars að eflingu knattspyrnu hérlendis og 

setur lög og reglur ásamt því að sjá til þess að þeim sé fylgt.  

Árið 2008-2009 var gerð aðgerðaráætlun vegna jafnréttismála, þar var 

skipaður sérstakur jafnréttisfulltrúi sem hafði það hlutverk að samþætta kynja- og 

jafnréttissjónarmið innan knattspyrnunnar á Íslandi (KSÍ, 2008a). KSÍ hefur sett 

jafnréttisstefnu og markmið hennar er að allt jafnréttisstarf innan 

knattspyrnuhreyfingarinnar verði markvisst og skipulagt ferli sem fléttast inn í alla 

þætti knattspyrnunnar (KSÍ, 2008b). Öllum knattspyrnuiðkendum er gert kleift að 

stunda íþrótt sína og ná árangri óháð kynferði, trúarbrögðum, skoðunum, 

þjóðernisuppruna, kynþætti, litarhætti, kynhneigð, efnahagi, búsetu, ætterni og 

stöðu að öðru leyti (KSÍ, 2016a). Eitt af markmiðum KSÍ er að hafa vel menntaða 

og hæfa þjálfara í öllum liðum. Gerðar eru sömu ráðningarkröfur til þjálfara 

drengja- og stúlknaliða. Að iðkendur, starfsmenn, stjórnarmenn og aðrir þeir sem 

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

kynja- eða kynþáttamisrétti gagnvart öðrum, hvort sem um ræðir einstaklinga eða 

hópa innan eða utan Íslands.  

Samkvæmt iðkendatölum ÍSÍ frá árinu 2011 eru karlar 61% íþróttaiðkenda á 

Íslandi en konur 39% iðkenda (ÍSÍ, 2011). Iðkendur KSÍ voru samtals 19.747, þar 

af 6.108 konur og 13.639 karlar. Það er þó ekki sami fjöldi iðkanda íþrótta og þeirra 

sem fylgjast með íþróttunum í fjölmiðlum. Þrátt fyrir að undanfarin ár hafi áhorf 

kvenna í íþróttum farið vaxandi horfa bæði konur og karlar mun meira á íþróttir 

karla enda hefur verið lítið framboð á kvennaíþróttum í sjónvarpi en þó hefur 

aukning orðið í þeim málum. Í íþróttum er mögulegur fjárhagslegur ávinningur 

íþróttafólks, félaga og sjónvarpsstöðva. Því meiri hagnaður sem íþróttin og 
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íþróttaviðburðir geta skilað því meiri líkur eru á ítarlegri umfjöllun fjölmiðla (Sheila 

E. Schroeder, 1996). 

 

FIFA  

Eitt af markmiðum FIFA er að stuðla að þróun kvennaknattspyrnu og heita því að 

styðja kvennaknattspyrnu fjárhagslega og að gefa leikmönnum, þjálfurum, 

dómurum og öðrum tengdum kvennaknattspyrnunni tækifæri á því að taka virkan 

þátt í knattspyrnu (FIFA, e.d.). FIFA er að hjálpa til við að auka vinsældir leiksins 

með því að auka almenningsvitund og vera með upplýsingaherferð til að yfirvinna 

félagslegar og menningarlegar hindranir fyrir konur með það markmið að bæta 

stöðu kvenna í samfélaginu (FIFA, e.d.). FIFA vill sjá kynjajafnrétti í knattspyrnu 

og hefur það markmið að fjölga konum í knattspyrnu í 60 milljónir fyrir árið 2026. 

FIFA vill veita hverjum og einum knattspyrnu dómara tækifæri á því að verða sem 

bestu dómararnir. Fyrrverandi FIFA dómarar og lands- og ríkisdómarar, 

leiðbeinendur og matsmenn bjuggu til “Lög leiksins” sem er nokkurskonar handbók 

fyrir þjálfun dómara (Richard Rodriguez, 2002).  

Almennt geta dómarar búist við því að hlaupa breiðar út í kvennaleikjum þar 

sem leikurinn færist ekki eins hratt upp og niður völlinn eins og í karlaleikjum 

(„Refereeing male vs. female games“, 2013). Áætlað er að vegalengd dómara sem 

hlaupin er í kvennaleikjum sé svipuð og í karlaleikjum og vinnuhlutfall dómara ætti 

að vera sambærilegt. Til þess að skilja muninn á leik karla og kvenna þarf dómari 

að læra muninn á leikstíl þeirra, aðferðum við undirbúning leikja, líkamsbyggingu, 

andlegri nálgun leiksins, styrkleikum, tilfinningum og stigi hvers leiks fyrir sig. 

Fræðimenn hafa lagt áherslu á að dómarar þurfa að læra að knattspyrna karla og 

kvenna er sami leikur þó svo að hann sé spilaður öðruvísi (Rodriguez, 2014). 

Í viðtali við Söndru Hunt fyrrum FIFA dómara sem tekið var árið 2002 kemur 

hún inn á muninn á að dæma karlaleiki og kvennaleik (Hunt, 2002). Hún segir að 

það sé munur á leik karla og kvenna en segir að annaðhvort kynið sé þó ekki betra 

en hitt heldur er leikur þeirra aðeins öðruvísi. Leikir kvenna einkennast af fleiri 

styttri sendingum en maður sér vanalega í karlaleikjum. Hún tengir það við muninn 

á líkamlegum styrk karla og kvenna en einnig það að konur njóti þess betur að spila 

boltanum á milli sín og að tengjast meðspilurum sínum. Kvennaleikir eru oftar en 

ekki spilaðir á meira opnu svæði, sóknarmiðað og áhorfendavænt. Bæði kyn spila 
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knattspyrnu og leikmenn eru með sömu hæfileika, ástríðu, áhuga og styrkleika 

(Hunt, 2002). 

Dómarar þurfa að standast ákveðin líkamleg próf til þess að mega dæma 

knattspyrnuleik (Jan Ter Harmsel, e.d.). FIFA er með tvö þolpróf sem dómarar 

þurfa að standast til að mega dæma. Þessi próf eru RSA próf og interval próf. 

Tíminn milli prófa eitt og tvö ætti að vera sex til átta mínútur í mesta lagi. Notast 

er við rafmagnshlið til þess að taka tímann á sprettunum. RSA prófið mælir 

endurtekna sprettgetu, þar eru teknir 6x40 metra sprettir með 60 sekúndna hvíld á 

milli hvers spretts. Ef dómari nær ekki einum sprett af sex þá fær hann séns á að 

taka sjöunda sprettinn en ef hann nær ekki tveimur sprettum af sex þá fellur hann í 

prófinu. Samkvæmt þolstöðlum FIFA þurfa karlkyns dómarar að ná sprettinum á 

6,0 til 6,2 sekúndum en kvenkyns dómarar þurfa að ná sprettinum á 6,4 til 6,6 

sekúndum, en tímaramminn fer eftir því hvort þú sért alþjóðlegur dómari eða í 

flokki eitt eða tvö. Interval prófið felur í sér 40x75 metra sprett með 25 metra göngu 

á milli spretta, sem samsvarar 4000 metrum. Karlkyns dómarar þurfa að hlaupa 75 

metra sprettinn á 15 sekúndum og 25 metra gönguna á 18 til 22 sekúndum. 

Kvenkyns dómarar þurfa að hlaupa 75 metra sprettinn á 17 sekúndum og 25 metra 

gönguna á 20 til 24 sekúndum. Í þessum tveim prófum er verið að prófa út frá kyni 

en ekki hjá hvoru kyninu dæmt er hjá (Jan Ter Harmsel, e.d.). 

 

UEFA 

Samkvæmt dómarastjóra UEFA Pierluigi Collina hefur hraðinn í kvennaboltanum 

aukist og gæðin eru betri en áður þannig að dómarar þurfa að vera í betra formi 

(UEFA, 2017). Einn helsti munur á kvenna- og karlaleikjum er hraði, sprengikraftur 

og hröðun, en samkvæmt Werner Helsen þolsérfræðingi UEFA hefur munurinn 

minnkað töluvert á síðustu áratugum (UEFA, 2017). Samt sem áður er einn stór 

munur sem er hraðinn og til þess að bæta hraða þarf styrk og eins og hefur komið 

fram áður þá eru konur ekki eins líkamlega sterkar og karlar. Sara Persson, sænskur 

úrvalsdeildar dómari segir að hraði og líkamleg afkastageta í knattspyrnu hafi aukist 

gríðarlega, hún segir að dómarar þurfi að vera jafn vel þjálfaðir og leikmenn 

(UEFA, 2017). 
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Knattspyrnudómarar á Íslandi 

Hlutverk knattspyrnudómara á Íslandi er fjölbreytt, það felur í sér að framfylgja 

knattspyrnulögunum og stjórna leiknum í samvinnu við dómarateymi (KSÍ, 2016a). 

Þá þarf dómari að vera tímavörður sem heldur skrá um atvik leiksins og sendir 

viðeigandi yfirvöldum leikskýrslu sem inniheldur allar upplýsingar um það sem 

gerðist í leiknum, t.d. agarefsingar, sem áttu sér stað fyrir leik, í leik og eftir leik 

(KSÍ, 2016a). Dómarinn á þannig að stjórna leiknum og um leið sjá til þess að gæta 

hagsmuna leikmanna (KSÍ, 2016a).  

Samkvæmt reglugerðum KSÍ um knattspyrnudómara og eftirlitsmenn eru 

knattspyrnudómurum skipað í þrjá flokka eftir kunnáttu og reynslu. Þessir flokkar 

eru eftirfarandi: a) unglingadómarar, b) héraðsdómarar, c) landsdómarar (KSÍ, 

2013). Það er svo í höndum sérstakrar dómaranefndar sem tekur ákvörðun um 

færslu dómara á milli flokka eftir því hver reynsla og kunnátta þeirra er. 

Héraðsdómari hefur rétt á því að dæma alla leiki nema leiki í efstu deild karla og 

kvenna, og leiki í 1. og 2. deild karla, leiki í meistarakeppni KSÍ, úrslitaleiki í 

landsmótum, þar með talið leiki í úrslitakeppni 4. deild karla og úrslitakeppni 1. 

deild kvenna, leiki í bikarkeppni meistaraflokks karla og kvenna, leiki við erlend 

lið í 1. aldursflokki. Landsdómari getur sá orðið sem hefur starfað sem 

héraðsdómari síðastliðin tvö ár og hefur sannað hæfni sína í verki með því að dæma 

að minnsta kosti einn leik að viðstöddum fulltrúa dómaranefndar KSÍ og er því 

tilnefndur af dómaranefnd KSÍ (KSÍ, 2013). Landsdómarar þurfa að standast 

skriflegt próf í dómarafræðum og gangast reglulega undir þolpróf samkvæmt 

ákvörðun dómaranefndar KSÍ (KSÍ, 2013). Þau líkamlegu próf sem dómarar á 

Íslandi þurfa að standast eru þau sömu og FIFA leggur fyrir (Magnús Már Jónsson, 

dómarastjóri KSÍ, munnleg heimild, tölvupóstur, 15. maí). Þau eru RSA sprett próf 

og interval próf. Prófin eru tekin tvisvar á ári, í apríl og júlí. Það er mismunandi 

eftir því í hvaða deild dómarar dæma hvaða kröfur eru gerðar í þrekprófum. Eins 

og hefur komið fram eru þessi þrekpróf í samræmi við þrekpróf FIFA og þar er ekki 

krafist sama árangurs karlkyns og kvenkyns dómara. Dómarar þurfa að ná sama 

árangri í þrekprófunum til þess að dæma í efstu deild kvenna, 1. deild karla og 2. 

deild karla. Karlkyns dómarar sem dæma í efstu deild karla þurfa að ná sprettunum 

í RSA prófinu á 6,2 sekúndum, á interval prófinu þurfa þeir að ná 75 metra hlaupinu 

á 15 sekúndum og 25 metra gönguna á 18 sekúndum. Karlkyns dómarar sem dæma 

í efstu deild kvenna, 1. deild karla og 2. deild karla þurfa að ná sprettunum á 6,4 
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sekúndum, á interval prófinu þurfa þeir að ná 75 metra hlaupinu á 15 sekúndum og 

25 metra gönguna á 20 sekúndum. Kvenkyns dómarar þurfa að ná 75 metra 

hlaupinu á interval prófinu á 17 sekúndum og 25 metra göngunni á 22 sekúndum. 

Kvenkyns dómarar þurfa að ná sprettunum í RSA prófinu á 6,8 sekúndum (Jan Ter 

Harmsel, e.d.). 

Dómarar eru launþegar hjá KSÍ og njóta þar með allra réttinda og hafa sömu 

skyldur og venjulegir launþegar. Útgjöld KSÍ vegna dómgæslu á árinu voru alls 112 

milljónir krónar og vegur þar þyngst launa- og ferðakostnaður dómara (KSÍ, 

2017a).  

 

Launamunur dómara í efstu deild karla og kvenna í knattspyrnu 

Ef litið er á launagreiðslur dómara 2017 má sjá að ekki eru sömu kröfur gerðar til 

dómara í efstu deild karla og kvenna (KSÍ, 2017b). Laun dómara sem dæma í efstu 

deild karla eru í flokki eitt en dómarar sem dæma í efstu deild kvenna eru í flokki 

þrjú. Aðaldómarar fá jafn mikið borgað fyrir það að dæma leik í efstu deild kvenna 

og í 2.deild karla. Aðaldómari sem dæmir í efstu deild karla fær 36.500 kr. fyrir 

hvern leik dæmdan á meðan aðaldómari sem dæmir í efstu deild kvenna fær 14.000 

kr. fyrir hvern leik dæmdan. Jafnháar greiðslur eru fyrir að dæma leik í 1. deild 

kvenna og 4. deild karla. Laun aðstoðardómara í efstu deild karla eru 24.585 kr. og 

laun aðstoðardómara í efstu deild kvenna eru 8.600 kr. Einnig er mikill munur á 

útlögðum kostnaði vegna undirbúnings leikja fyrir dómara í efstu deild karla og 

kvenna, en þar fær aðaldómari 11.060 kr., aðstoðardómari fær 7.380 kr. og 

varadómari 2.460 kr. fyrir undirbúning leikja hjá körlum. Aðaldómari fær 2.500 kr. 

og aðstoðardómari fær 735 kr. fyrir undirbúning leikja kvenna. Fyrir leiki í 1. deild 

karla fær aðaldómari 4.000 kr. og aðstoðardómari fær 1.350 kr. fyrir undirbúning 

leikja (KSÍ, 2017b). Samkvæmt KSÍ stafar þessi launamunur á flokkun 

sambandsins á leikjum eftir fimm erfiðleikastigum (Klara Bjartmartz, 

framkvæmdastjóri KSÍ, munnleg heimild, tölvupóstur, 28. febrúar). Dómaranefnd 

KSÍ ákveður þessi erfiðleikastig í samræmi við flokkun á alþjóðavettvangi. Laun 

dómara í hverjum flokki eru ákvörðuð í samræmi við kjarasamninga KSÍ við félag 

deildardómara og eru þau greidd af KSÍ. Samkvæmt framkvæmdarstjóra KSÍ, 

Klöru Bjartmarz er flokkunin í samræmi við flokkun nágrannalanda okkar, UEFA 
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og FIFA (Klara Bjartmartz, framkvæmdastjóri KSÍ, munnleg heimild, tölvupóstur, 

28. febrúar). 

 

Launamunur dómara í efstu deild karla og kvenna í körfubolta og handbolta 

Líkt og í knattspyrnu eru launagreiðslur dómara í efstu deild í körfubolta einnig 

bundnar við kyn keppenda. Þar fá dómarar í efstu deild karla greitt 17.200 kr. fyrir 

hvern leik en 12.200 kr. fyrir hvern leik í efstu deild kvenna. Þessi launamunur er 

ekki eingöngu í efstu deild karla og kvenna heldur eru einnig hærri greiðslur fyrir 

að dæma unglingsflokks leik karla heldur en 1. deild kvenna eða 7.000 kr. á meðan 

dómarar í 1. deild kvenna fá 5.400 kr (KKÍ, 2016). Þessar launatölur má rekja til 

samnings sem gerður var fyrir nokkrum árum en samkvæmt formanni KKÍ stendur 

til að bæta úr þessu þegar nýjir samningar verða gerðir („Minna greitt fyrir 

kvennaleiki“, 2016).  

Ólíkt KSÍ og KKÍ tók HSÍ ákvörðun um það að greiða sömu laun við 

dómgæslu á handboltaleikjum óháð kynferði keppenda en sú ákvörðun var tekin 

fyrir um áratug síðan samkvæmt Einari Þorvarðarsyni, formanni HSÍ (Viðar 

Guðjónsson, 2016). Umhverfi körfuboltans og handboltans er svipað því að þar sjá 

félögin um greiðslur til dómara. Hjá KSÍ er málum aftur á móti þannig háttað að 

sambandið sér um launagreiðslur og var sú ákvörðun tekin í kjölfar „hrunsins” til 

að létta undir félögunum (Magnús Már Jónsson, dómarastjóri KSÍ, munnleg 

heimild, símtal, 15 .maí).  

Aðferðir og gögn 
Í eftirfarandi kafla verður farið yfir það verklag sem notast var við í rannsókninni. 

Greint verður frá því hvernig framkvæmd og úrvinnsla gagna fór fram 

 

Markmið og rannsóknarspurning 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvers vegna það væri launamunur í 

dómgæslu hjá konum og körlum og hvort þess launamunur leiði til þess að slakari 

dómarar dæma hjá konum en körlum. Einnig var markmiðið að komast að því hvort 

þessi munur sé ekki mismunun á konum sem stunda knattspyrnu í efstu deild á 

Íslandi. Leitast var eftir skoðunum og viðhorfi dómarar til þessara mála. 

Rannsóknarspurningarnar voru: 
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Hvernig er staðið að launamálum dómara í knattspyrnu á Íslandi? 

Hvaða þættir liggja til grundvallar þegar launagreiðslur dómara á vegum KSÍ eru 

ákvarðaðar?  

Hver er skoðun dómara á launagreiðslum eftir reynslu, erfiðleikastigi leikja og 

undirbúnings leikja? 

 

Aðferð 
Gögnum var aflað með megindlegri aðferð. Spurningarlisti var lagður fyrir 

knattspyrnudómara. Rannsóknin byggir á upplýsingum frá dómurum í efstu deild 

karla og kvenna í knattspyrnu hér á landi.  

 

Þátttakendur 
Á töflu 1 má sjá hlutfall á milli kynjanna sem tóku þátt í rannsókninni. Heildarfjöldi 

þátttakenda voru 32 talsins. Konurnar sem tóku þátt voru tvær talsins eða 6,25% af 

heildarfjöldanum. Karlarnir voru hins vegar í miklum meirihluta og voru 30 talsins 

eða 93,75% af heildarfjölda. 

 

Tafla 1. Fjöldi þátttakenda eftir kyni 

Kyn Fjöldi Prósenta 

Konur 2 6,25% 

Karlar 30 93,75% 

 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru dómarar og aðstoðardómarar sem hafa dæmt í 

efstu deild karla og kvenna í knattspyrnu á Íslandi og dæmdu á tímabilinu 2016. 

Könnunin var send til 53 dómara og alls svöruðu 31 dómari, sem gerir 58% 

svarhlutfall. Rannsakandi fékk upplýsingar um nafn til þess að geta borið saman 

reynslu eftir því í hvaða deild þeir dæma og því þurfti nafn til að tengja þetta tvennt 

saman. Með þessu móti var leitast við að fá sem nákvæmustu niðurstöður úr 

rannsókninni. Þátttakendum var gert greint fyrir því að gögnin yrði undir engum 

kringumstæðum birt undir nafni og einungis rannsakandi hafði aðgang að slíkum 

upplýsingum. Gögnum var svo eytt um leið og rannsókninni lauk. 
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Mælitæki 
Spurningalisti var lagður fyrir þátttakendur og samanstóð hann af 17 spurningum.  

Í spurningalistanum var spurt um reynslu dómara og viðhorf þeirra til 

launagreiðslna. Spurningalistann má sjá í viðauka 1. 

 

Framkvæmd 
Rannsóknarvinnan hófst með hönnun spurningalista sem hafði það hlutverk að 

svara þeim rannsóknarspurningum sem voru lagðar fram í upphafi. Vinnsla við 

spurningalista hófst í lok febrúar 2017 og í samstarfi við leiðbeinanda var loka 

spurningalistinn tilbúinn 29. apríl. Í kjölfar var haft samband við fræðslusvið 

Knattspyrnusamband Íslands og í samráði við þau var sendur út spurningalisti á 

dómara þann 5. maí. Spurningalisti var sendur út í gegnum www.questionpro.com. 

Þar voru dómarar vinsamlegast beðnir um að svara spurningakönnuninni um 

reynslu sína og viðhorf þeirra við launagreiðslna í efstu deild karla og kvenna í 

knattspyrnu á Íslandi. Nefnt var í könnuninni að svörun tæki ekki meira en 5 

mínútur.  

 

Úrvinnsla  

Þegar rannsakandi var búin að fá svör þátttakenda í gengum www.questionpro.com 

var hægt að fara að vinna úr gögnum. Úrvinnsla gagna fór fram í gegnum 

tölfræðiforritið SPSS statistics 23 og á www.questionpro.com. Lýsandi tölfræði 

var unnnin til að fá svör við rannsóknarspurningum. Þær niðurstöður sem þóttu 

áhugaverðar og svöruðu rannsóknarspurningum verkefnisins voru síðan flokkaðar, 

settar í töflur og súlurit og greint nánar frá. Myndir og töflur voru unnar í Microsoft 

Excel. 
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Niðurstöður 
Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum í viðhorfskönnun dómara í 

knattspyrnu ef byrjað er á því að skoða fjölda dómara sem dæmdu tímabilið 2016. 

Þar á eftir er gerð grein fyrir reynslu dómara, síðan er farið yfir viðhorf dómara til 

greiðslna í meistaraflokki. Loks er farið yfir erfiðleikastuðul undirbúnings leikja og 

erfiðleikastuðul dæmdra leikja. 

 

Almennar niðurstöður 
Tafla 2 sýnir fjölda dómara sem dæmdu í efstu deild karla og kvenna árið 2016  

(KSÍ, 2016b, 2016c). Í leikjum efstu deildar karla tóku alls þátt 14 aðaldómarar, 22 

aðstoðardómarar, 20 eftirlitsdómarar og 32 varadómarar. Þeir dómarar sem dæmdu 

í efstu deild karla skiptu leikjunum nokkuð jafnt á milli sín en af þeim voru átta 

dómarar sem dæmdu tíu eða fleiri leiki, einn dómari dæmdi átta leiki og fimm 

dómarar sem dæmdu fimm eða færri leiki. Í leikjum efstu deildar kvenna tóku alls 

þátt 31 aðaldómarari, 61 aðstoðardómari, 26 eftirlitsmenn og 14 varadómarar. Af 

þeim 31 dómurum sem dæmdu í efstu deild kvenna voru aðeins tveir dómarar sem 

dæmdu 10 eða fleiri leiki, 29 dómarar dæmdu fimm eða fleiri leiki og 13 dómarar 

dæmdu aðeins einn leik yfir sumarið. 

 

Tafla 2. Fjöldi dómara sem dæmdu tímabilið 2016  

Dómarar Efsta deild karla Efsta deild kvenna 

Aðaldómarar 14 31 

Aðstoðardómarar 22 61 

Eftirlitsdómarar 20 26 

Varadómarar 32 14 

 

Tafla 3 sýnir fjölda dómara á leikjum yfir tímabilið 2016. Í efstu deild karla voru 

samtals spilaðir 132 leikir (KSÍ, 2016b). Á þeim 132 leikjum sem fórum fram voru 

eftirlitsmenn á öllum leikjum og varadómarar á öllum leikjum nema einum. Í efstu 

deild kvenna voru samtals spilaðir 90 leikir. Á þeim 90 leikjum sem fóru fram voru 

eftirlitsdómarar á 70 leikjum og varadómarar á 21 leik. Varadómarar voru aðeins 

settir á leiki sem voru sýndir í sjónvarpinu að einum frátöldum (KSÍ, 2016c). Sjö 

dómarar dæmdu bæði í efstu deild karla og kvenna yfir sumarið. Þeir dómarar sem 



	 21	

dæmdu í báðum deildum dæmdu allir einn leik í efstu deild kvenna nema einn 

dómari sem dæmdi tvo leiki (KSÍ, 2016c).  

 

Tafla 3. Fjöldi dómara á leikjum tímabilið 2016 

Dómarar Efsta deild karla Efsta deild kvenna 

Aðaldómarar 132 90 

Aðstoðardómarar 132 90 

Eftirlitsdómarar 132 70 

Varadómarar 131 21 

 

 
Mynd 1. Ég hef reynslu af því að dæma í: efstu deild, efstu deild kvenna eða bæði 

í efstu deild karla og kvenna  

	
Niðurstöður sýna að langflestir dómararnir eða 24 dómarar sem svöruðu 

könnuninni höfðu reynslu af því að dæma í bæði efstu deild karla og kvenna. Átta 

dómarar höfðu eingöngu dæmt í efstu deild kvenna og enginn dómari hafði 

eingöngu dæmt í efstu deild karla. 
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Mynd 2. Hversu lengi hefur þú dæmt í efstu deild karla eða kvenna í knattspyrnu? 

	
Ef litið er til þess hversu lengi dómarar hafa dæmt má sjá á mynd 2 að átta dómarar 

höfðu ekki dæmt í efstu deild karla en allir dómarar sem svöruðu könnuninni höfði 

dæmt í efstu deild kvenna. Í efstu deild karla voru flestir dómarar sem höfðu dæmt 

í 1-3 ár og 4-6 ár eða átta dómarar og eingöngu einn dómari sem hafði dæmt í 13 ár 

eða lengur. Í efstu deild kvenna voru flestir dómarar sem höfðu dæmt í 4-6 ár eða 

níu dómarar og eingöngu tveir dómarar sem höfðu dæmt í 13 ár eða lengur.  

 

 
Mynd 3. Hversu marga leiki hefur þú dæmt í efstu deild karla eða kvenna? 
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Mynd 3 sýnir niðurstöður um hversu marga leiki dómarar höfðu dæmt í efstu deild 

karla og kvenna. Átta dómarar höfðu aldrei dæmt leik í efstu deild karla en flestir 

dómarar sem höfðu dæmt í efstu deild karla höfðu dæmt 31 leik eða fleiri. Í efstu 

deild kvenna voru níu dómarar sem höfðu dæmt 1-10 leiki en flestir dómarar sem 

höfðu dæmt í efstu deild kvenna höfðu dæmt 1-10 leiki eða 31 leik eða fleiri.  

 

 
Mynd 4. Greiðsla fyrir dómgæslu í meistaraflokki á að fara eftir hversu erfitt er 

talið að dæma leikinn.  

	
Mynd 4 sýnir niðurstöður spurningar um að launagreiðslur fyrir dómgæslu í 

meistarflokki eigi að fara eftir því hversu erfitt telst að dæma leikinn. Þar voru flestir 

eða 12 dómarar mjög sammála þeirri fullyrðingu að greiðsla fyrir dómgæslu í 

meistaraflokki eigi að fara eftir því hversu erfitt það er talið að dæma leikinn. Sex 

dómarar voru sammála, níu dómarar svöruðu hvorki né, fimm dómarar voru 

ósammála eða mjög ósammála.  

	

Mynd 5. Greiðsla fyrir dómgæslu á að ráðast af reynslu og flokkun dómara sem 
dæmir en ekki í hvaða deild sá dómari dæmir. 
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Mynd 5 sýnir niðurstöður spurningar um að greiðslur fyrir dómgæslu eigi að ráðst 

af reynslu og flokkun dómara sem dæmir en ekki í hvaða deild sá dómari dæmir. 

Þar voru flestir eða 10 dómarar ósammála þeirri fullyrðingu. Þá voru 13 dómarar 

voru mjög sammála eða sammála, sex dómarar sögðu hvorki né og þrír dómarar 

voru mjög ósammála. 

 

Mynd 6. Greiðsla fyrir dómgæslu á að fara eftir því í hvaða deild er dæmt. 

 

Mynd 6 sýnir niðurstöður spurningar um að greiðslur fyrir dómgæslu eigi að fara 

eftir því í hvaða deild er dæmt. Þar voru flestir eða 22 dómarar mjög sammála þeirri 

fullyrðingu, átta dómarar voru sammála, tveir dómarar sögðu hvorki né og enginn 

dómari var ósammála þessari fullyrðingu.  
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Mynd 7. Á skalanum 1-10 hversu erfitt finnst þér að dæma leiki í eftirfarandi 

deildum (þar sem 10 er hámarks erfiðleikastuðull, 1 er lágmarks erfiðleikastuðll). 

	
Mynd 7 sýnir niðurstöður um meðaltal erfiðleikastuðuls dæmdra leikja. Dómurum 

fannst að meðaltali erfiðast að dæma í 1. deild karla og þar á eftir í efstu deild karla. 

Dómurum fannst að meðaltali erfiðara að dæma leiki í efstu deild karla en kvenna. 

 
Mynd 8. Á skalanum 1-10 hversu erfitt finnst þér að undirbúa þig fyrir leiki í 

eftirfarandi deildum (þar sem 10 er hámarks erfiðleikastuðull, 1 er lágmarks 

erfiðleikastuðll). 

	
Mynd 8 sýnir niðurstöður um erfiðleikastig undirbúnings leikja. Dómurum fannst 

að meðaltali erfiðast að undirbúa sig fyrir leiki í 1. deild karla, þar á eftir kemur 
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undirbúningur leikja í 2. deild karla. Dómurum finnst að meðaltali erfiðara að 

undirbúa sig fyrir leiki í efstu deild kvenna en karla. 
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Umræða 
Markmið ritgerðarinnar var að kanna hvernig launamálum dómara í knattspyrnu er 

háttað. Hverjir eru að dæma og hvaða þættir liggja að baki launagreiðslum. 

Launagreiðslum er þannig háttað að leikir eru flokkaðir eftir erfiðleikastuðli sem 

ákvarðaður af dómaranefnd KSÍ og launin í samræmi við þá erfiðleikastuðla. 

Dómarar eru metnir út frá líkamlegum prófum og reynslu þeirra. Þeir dómarar sem 

hafa dæmt lengi í neðri deildum eru svo hækkaðir í tign eftir ákvörðun 

dómaranefndar. Það kemur ekki á óvart að dómurum finnst erfiðara að dæma leiki 

karla en kvenna, það er óneitanlega munur á ákefð og hörku í þessum tveim 

deildum. Karlar spila hraðari og meira árásagjarnari leik á meðan konur spila hægari 

og minna árásagjarnari. Þrátt fyrir líkamlegan getumun eru karlar og konur eru að 

spila sama leikinn, það eru sömu reglur, sömu vafaatriði sem geta komið upp, sama 

stærð á velli, jafn margir leikmenn spila inni á vellinum þó svo að leikstíllinn sé 

öðruvísi og sömu skriflegu dómarapróf sem dómarar þurfa að standast. Þó þurfa 

dómarar ekki að standast sömu líkamlegu próf til þess að dæma í karla- og 

kvennadeildum, en það er ákvarðað í samræmi við erfiðleikastuðul leikja. KSÍ er 

með tvö þolpróf sem dómarar þurfa að standast, þau próf eru RSA og intverval próf. 

Dómarar á Íslandi þurfa að ná sama árangri í þrekprófum til þess að mega dæma í 

efstu deild kvenna, 1. deild karla og 2. deild karla, þó fá dómarar hærri laun fyrir 

það að dæma í 1. deild karla en efstu deild kvenna. Aðaldómari fær 18.000 kr. fyrir 

það að dæma í 1. deild karla en 14.000 kr. fyrir það að dæma í efstu deild kvenna. 

Aðstoðardómarar sem dæma í 1. deild karla fá næstum því jafn há laun og 

aðaldómari í efstu deild kvenna, en það munar 850 kr. þar á milli. Með þessu er 

líklegra að reynslumeiri dómarar velji frekar að dæma í karladeildum þar sem þeir 

fá meira borgað fyrir það. Þá er líklegra að dómarar sem eru reynsluminni og séu 

að feta sín fyrstu skref í dómaraferlinum séu settir á kvennaleiki, sem gæti haft áhrif 

á gæði dómgæslunnar.  

Dómarar í knattspyrnu á Íslandi fá lægri laun fyrir það að dæma í 

kvennadeildum en karladeildum, það eru einnig settir færri dómara á leiki hjá 

konum, eins og kemur fram í ritgerðinni voru eftirlitsmenn á öllum 132 leikjum og 

varadómarar á öllum leikjum nema einum í efstu deild karla 2016 en af þeim 90 

leikjum sem fóru fram í efstu deild kvenna 2016 voru eftirlitsdómarar á 70 leikjum 

og varadómarar á 21 leik. Það gæti stafað af minni eftirspurn dómara að dæma á 
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kvennaleikjum vegna lægri laun. Reynslumeiri dómarar gæti því kosið að vera 

eftirlitsmenn eða varadómarar á karlaleikjum í stað þess að dæma kvennaleiki 

vegna launamunsins. Laun varadómara í efstu deild karla eru 11.000 kr. sem er 

aðeins 3.000 kr. minna en aðaldómari í efstu deild kvenna fær.  

Mín helsta ástæða fyrir því að vilja skoða þetta efni er sú að oft hefur komið 

upp í umræðunni að dómarar sem dæma í efstu deild kvenna séu ekki með sömu 

gæði og eru ekki jafn reynslumiklir og dómarar sem dæma í efstu deild karla. Það 

er hægt að fullyrða það að áhorf og umfjöllun er meiri í karlaboltanum, það gæti 

einnig verið að ástæða þess að dómarar sem eru reynslumeiri séu settir á karlaleiki. 

Vegna áhorfs þurfa gæði dómara að vera betri á karlaleikjum. Þegar ég hafði 

samband við dómara um könnun mína fékk ég heilt yfir góð viðbrögð og fannst 

þeim mörgum hverjum þörf á breytingum í þessum málum. 

Samkvæmt jafnréttisstefnu ÍSÍ segir að innan íþróttafélags/deildar sé 

mikilvægt að jafnréttis í sem víðustum skilningi sé gætt og að íþróttafélög mismuni 

ekki vegna kynferðis, uppruna, kynhneigðar, kynvitundar, aldurs, fötlunar, 

þjóðernis, trúarbragða, skoðana, litarháttar eða annarrar stöðu (ÍSÍ, 2013). Er verið 

að mismuna konum vegna kynferðis í þessum málum?  

Árið 2008-2009 var skipaður jafnréttisfulltrúi KSÍ og hafði hann það hlutverk 

að samþætta kynja- og jafnréttissjónarmið innan knattspyrnunnar á Íslandi (KSÍ, 

2008b). Eitt af jafnréttis markmiðum KSÍ er einnig að hafa vel menntaða og hæfa 

þjálfara í öllum liðum og sömu ráðaningakröfur eru gerðar til þjálfara drengja- og 

stúlknaliða (KSÍ, 2008b). Er hægt að taka þessa stefnu og gera sömu kröfur til 

dómara karla- og kvennaliða?  

Umgjörð í kringum kvennaknattspyrnu á Íslandi hefur tekið miklum og 

jákvæðum breytingum undanfarin ár. Það er mun styttra síðan að konur byrjuðu að 

spila knattspyrnu og baráttan um að konur fái að njóta sömu réttinda og karlarnir í 

knattspyrnu er langt komin en þó er enn langt í land með það að réttindi kvenna séu 

þau sömu og karla í íþróttafélögum og íþróttasamböndum á Íslandi. Til dæmis má 

nefna það að fyrsti landsliðsþjálfari kvenna í knattspyrnu var sjálfboðaliði (Víðir 

Sigurðsson, 1997). Ekki er langt síðan að kvennaknattspyrna var lítils metin og ekki 

þarf að leita lengra en til ársins 1980 en þá var ákveðið að leggja niður 

kvennaknattspyrnu vegna lítils áhuga innan félaga á Íslandi að reka 

knattspyrnudeildir kvenna (Víðir Sigurðsson, 1997). Í framhaldinu af því ákvað 

KSÍ að skrá ekki landslið kvenna í Evrópukeppni og einnig draga úr landsleikjum 
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(Víðir Sigurðsson, 1997). Nú hefur Íslenska kvennalandsliðið aldrei verið betra og 

hefur tekist að komast á EM í þrígang. Ef að Ísland ætlar að halda áfram að gera 

góða hluti með kvennaknattspyrnuna verður KSÍ að setja meiri kröfur á dómara sem 

dæma í efstu deild kvenna. Alveg frá unga aldri fá strákar meiri hvatningu heldur 

en stelpur til þess að stunda knattspyrnu, þeir fá betri æfingatíma, betri aðstöðu og 

oftar en ekki betri þjálfara. Það er ekki vegna meðfæddra hæfileika sem þeir stinga 

stelpurnar af í yfirburðum í knattspyrnu heldur vegna félagsmótunar og þeir fá meiri 

hvatningu sem er rótgróin í samfélaginu. Stelpur flosna úr íþróttum vegna þess að 

þeim er mismunað vegna kyns, það er ekki eins góð umgjörð í kringum þær. Við 

verðum að gerum þær kröfur til KSÍ að draga úr kynjamisrétti í knattspyrnunni á 

Íslandi, til að sýna ungum knattspyrnukonum að þær séu jafn mikilvægar, að þær 

hafi sömu réttindi og fái jafn góða umgjörð og strákarnir.  

Samkvæmt viðhorfskönnun dómara finnst þeim að meðaltali erfiðara að 

dæma leiki karla en kvenna en að meðaltali finnst þeim erfiðara að undirbúa sig 

leiki kvenna en karla. Allir dómarar voru annaðhvort mjög sammála, sammála eða 

sögðu hvorki né í þeirri fullyrðingu að greiðslur ættu að fara eftir því í hvaða deild 

dómarinn dæmir. Þetta ætti þá að þýða að dómarar í efstu deild karla og kvenna 

ættu að fá jafn há laun þar sem bæði lið spila í efstu deild en aðeins kynferði 

leikmanna breytist. Þórir Hákonarson, fyrrverandi framkvæmdastjóri KSÍ segir þó 

að það sé viðurkennt af dómurum að það sé meira álag sem fylgir því að dæma í 

efstu deild karla heldur en öðrum deildum („Stór munur á launum dómara í 

Danmörku“, 2013). Mér finnst að KSÍ og KKÍ ætti að taka HSÍ til fyrirmyndar og 

jafna laun dómara í efstu deild karla og kvenna. Alveg eins og í knattspyrnunni þá 

er líkamlegur munur á körlum og konum í handbolta, fyrst að HSÍ getur jafnað laun 

dómarar í handbolta, af hverju ættu hin samböndin ekki að geta gert það? Þórir segir 

einnig að hann geti fullyrt það að Íslandi sé líklega að gera betur en margir aðrir í 

kringum okkur. Það væri því áhugavert í framhaldinu af þessari rannsókn og skoða 

hvernig mál standa í öðrum löndum. Til dæmis í Danmörku fá dómarar 14 sinnum 

hærri laun fyrir að dæma í efstu deild karla en kvenna, þar fá dómarar sem dæma í 

efstu deild karla á bilinu 163.000 til 215.000 kr. fyrir leik en dómarar sem dæma í 

efstu deild kvenna fá á bilinu 4.275 til 15.000 kr. fyrir leik („Stór munur á launum 

dómara í Danmörku“, 2013). Danir greiða hins vegar kvendómurum hærri laun en 

karldómurum í úrvalsdeild kvenna. Þar fá karlkyns dómarar 4.275 kr. fyrir leik á 

meðan kvendómarar fá 15.000 kr („Stór munur á launum dómara í Danmörku“, 
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2013). Ég væri einnig til að gera rannsókn á viðhorfi leikmanna og þjálfara á 

dómurum í efstu deild kvenna í knattspyrnu. Það væri áhugavert að sjá hvernig 

leikmenn upplifa gæði dómarar í efstu deild kvenna. Það sem ég hefði viljað gera 

öðruvísi í þessari rannsókn er að ég hefði viljað senda könnunina fyrir dómara fyrr 

út þar sem það lenti svo óheppilega til að könnunin var send út á þeim tíma sem 

efsta deild karla og kvenna var að fara af stað og því erfiðara að fá svör frá dómurum 

þar sem þeir voru augljóslega uppteknir við störf sín. Ég hefði einnig vilja taka 

viðtal við dómararstjóra KSÍ og fá fleiri upplýsingar um dómaramálin.  
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Viðauki 1  
Elísabet Guðmundsdóttir heiti ég og er nemi í íþróttafræði við Háskólann í 

Reykjavík og er að klára B.Sc. gráðuna mína. Því langar mig að leggja fyrir ykkur 

þessa spurningarkönnun um reynslu og viðhorf dómara sem dæma í efstu deild 

karla og kvenna. Mér þætti mér vænt um að þú myndir svara þessari könnun, 

mikilvægt er að sem flestir svari svo niðurstöður séu sem áreiðanlegastar. Spurt er 

um nafn og er það gert til þess að geta tengt saman reynslu og fjölda leikja sem 

dæmdir voru í efstu deildum á síðasta keppnistímabili. Niðurstöður verða undir 

engum kringumstæðum birtar undir nafni og einungis ég mun hafa aðgang að 

slíkum niðurstöðum til úrvinnslu gagna. Gögnum verður eytt um leið og 

rannsókninni er lokið.  Einungis tekur um 5 mínútur að svara könnunni. Ef þið hafið 

einhverjar spurningar ekki hika við að hafa samband í gegnum netfangið 

elisabet14@ru.is 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna 

Elísabet Guðmundsdóttir 

 
1. Nafn?_______ 

 

2. Hvers kyns ert þú? 

__ Karlkyns  

__ Kvenkyns 

3. Fæðingarár? _______ 

 

4. Ég starfa sem? 

___ Aðaldómari 

___ Aðstoðardómari 

___ Bæði sem aðaldómari og aðstoðardómari 

 

5. Ég er? 

__ Landsdómari 
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__ Héraðsdómari 

__ Milliríkjadómari 

__ Milliríkjaaðstoðardómari 

 

6. Ég hef reynslu af því að dæma 

__ Í efstu deild karla 

__ Í efstu deild kvenna 

__ Bæði í efstu deild karla og kvenna 

 

7. Hversu lengi hefur þú dæmt í efstu deild karla í knattspyrnu? 

__ Hef ekki dæmt í efstu deild karla 

__ 1-3 ár 

__ 4-6 ár 

__ 7-9 ár 

__ 10-12 ár 

__ 13-15 ár 

__ 16 ár eða lengur 

 

8. Hversu lengi hefur þú dæmt í efstu deild kvenna í knattspyrnu? 

__ Hef ekki dæmt í efstu deild kvenna 

__ 1-3 ár 

__ 4-6 ár 

__ 7-9 ár 

__ 10-12 ár 

__ 13-15 ár 

__ 16 ár eða lengur 

 

9.  Hversu marga leiki hefur þú dæmt í efstu deild karla í knattspyrnu? 

__ Hef ekki dæmt í efstu deild karla 

__ 1-10 leiki 

__ 11-20 leiki 

__ 21-30 leiki 

__ 31-40 leiki 

__ Fleiri en 40 leiki 
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10. Hversu marga leiki hefur þú dæmt í efstu deild kvenna í knattspyrnu? 

__ Hef ekki dæmt í efstu deild kvenna 

__ 1-10 leiki 

__ 11-20 leiki 

__ 21-30 leiki 

__ 31-40 leiki 

__ Fleiri en 40 leiki 

 

11. Varstu frá síðasta keppnistímabil vegna veikinda eða meiðsla? 

__ Já 

__ Nei 

 

12. Hvaða dómaranámskeið hefur þú sótt á vegum KSÍ? (hér má merkja við fleiri 

en einn valmöguleika).  

__ Unglingadómaranámskeið 

__ Héraðsdómaranámskeið 

__ Námskeið fyrir aðstoðardómara 

__ Námskeið fyrir starfandi dómara 

__ Annað? ____________________ 

 

13. Hefur þú sótt önnur námskeið hér á landi sem nýtast þér í þínu starfi sem 

dómari? 

__ Nei, hef ekki sótt önnur námskeið 

__ Já, 1 - 2 námskeið  

__ Já, 3 - 4 námskeið  

__ Já, 5 - 6 námskeið  

__ Já, 7 eða fleiri námskeið 

 

14. Hefur þú sótt námskeið erlendis sem nýtast þér í þínu starfi sem dómari? 

__ Nei, hef ekki sótt námskeið erlendis  

__ Já, 1 - 2 námskeið  

__ Já, 3 - 4 námskeið 

__ Já, 5 eða fleiri námskeið 
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15. Á skalanum 1-10 þar sem 10 er hámarks erfiðleikastuðull, 1 er lágmarks 

erfiðleikastuðull og 0 er ef spurning á ekki við, hversu erfitt finnst þér að undirbúa 

þig fyrir leiki í  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Efstu deild karla   

1. deild karla 

2. deild karla 

3. deild karla 

4. deild karla 

Efstu deild kvenna 

1. deild kvenna 

 

16. Á skalanum 1-10 þar sem 10 er hámarks erfiðleikastuðull, 1 er lágmarks 

erfiðleikastuðull og 0 ef spurning á ekki við, hversu erfitt finnst þér að dæma leiki 

í  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Efstu deild karla 

1. deild karla 

2. deild karla 

3. deild karla 

4. deild karla 

Efstu deild kvenna 

1. deild kvenna 

 

17. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum: 

a) Greiðsla fyrir dómgæslu í meistaraflokki á að fara eftir hversu erfitt er talið að 

dæma leikinn 

_ Mjög sammála 

_ Sammála 

_ Hvorki né 

_ Ósammála 

_ Mjög ósammála 
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b) Greiðsla fyrir dómgæslu á að ráðast af reynslu og flokkun dómara sem dæmir 

en ekki í hvaða deild sá dómari dæmir 

_ Mjög sammála 

_ Sammála 

_ Hvorki né 

_ Ósammála 

_ Mjög ósammála 

 

c) Greiðsla fyrir dómgæslu á að fara eftir því í hvaða deild er dæmt 

_ Mjög sammála 

_ Sammála 

_ Hvorki né 

_ Ósammála 

_ Mjög ósammála 

 

 

 

 

 

 

 

	


