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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka hvort knattspyrnufélög mismuni kynjunum 

þegar kemur að umgjörð. Það sem átt er við með umgjörð í þessari rannsókn eru þessi 

ákveðnu þemu, æfingatímar, klefamál, aðgengi að sjúkraþjálfara, er liðið með liðsstjóra, 

fá leikmenn krakka til að leiða inn á, æfingafatnaður, þvottur á æfingafatnaði, fjáraflanir, 

vinna mfl. karla – kvenna á leik hjá mfl. karla/kvenna, á leikdag hins kynsins (þarf liðið að 

æfa fyrr, vera farið úr t.d vallarhúsi) og hvernig fyrirliðarnir upplifa umgjörðina 

samanborið við mfl. karla/kvenna. 

Tekin voru 20 eigindleg viðtöl við fyrirliða allra liða í úrvalsdeild kvenna og karlaliða á 

móti þeim í sömu félögum sama hvort karlaliðið var í úrvalsdeild eða 1.deild árið 2016. 

Sum atriði var hægt að flokka niður og taka saman í tölfræði sem megindleg gögn. Leitast 

var við að sjá hver raunveruleikinn er í dag þegar kemur að umgjörð knattspyrnufélaga. 

Áhugavert er að sjá hvar mismunurinn birtist og hvar félög geta bætt sig á leið sinni að 

jafnrétti.  

Kenningin sem notast var við í rannsókninni heitir femínísk gagnrýniskenning (e. 

critcal feminist theory). Hún segir að það þurfi að gagnrýna og breyta skipulagi íþrótta og 

menningu til að ná fram jafnrétti, ekkert gerist af sjálfu sér. Fólk þarf að benda á 

ójöfnuðinn og berjast gegn honum.  

Niðurstöður gefa vísbendingu um að fyrirliðar í kvennaliðum hafa þurft og eru að 

benda á og berjast gegn ójöfnuði. Helstu niðurstöður voru þær að konum er mismunað 

þegar kemur að umgjörð í knattspyrnufélögum. Þeim er mismunað í öllum þemum sem 

rannsökuð voru að einhverju leyti. Að mestu í klefum, aðgang að sjúkraþjálfara, liðsstjóra, 

þvotti á æfingafatnaði, æfingatímum og fjáröflunum.  
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Formáli  

Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BA prófs í félagsfræði við Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi minn var Ingólfur V. Gíslason, dósent og fær hann sérstakar þakkir 

fyrir aðstoð og leiðsögn í gegnum ritgerðarskrifin. Hugmyndin og afmörkun 

ritgerðarefnisins kom fram á fyrsta fundi okkar. Hugmyndin  hafði verið rædd áður við 

kennara og samnemendur. Höfundur hefur mikinn áhuga á knattspyrnu og í 

samfélagsumræðu hefur mikið verið rætt um kynjamisrétti í íþróttum. Því var stefnan 

tekin á að skoða einhvern vinkil þess. Ákveðið var að skoða hvort knattspyrnufélög 

mismuni konum og körlum hvað umgjörð varðar. Tekin voru viðtöl við fyrirliða. 

Þátttakendur sem komu í viðtal fá sérstakar þakkir fyrir að leggja rannsókninni lið. Án 

þeirra hefði þessi rannsókn ekki orðið til. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni, kærasta, 

vinum og vinnuveitanda fyrir stuðning í gegnum félagsfræðinámið og BA ritgerðarskrifin. 
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1 Inngangur 

Jafnrétti kynjanna í íþróttum hefur fengið mikla umfjöllun á Íslandi. Guðrún Inga Sívertsen 

sem setið hefur í stjórn Knattspyrnusambands Íslands í tíu ár og verið varaformaður 

sambandsins síðustu tvö ár hefur fylgst með góðri þróun í íslenskri knattspyrnu. Hún segir 

að það megi sjá greinilegan mun á umgjörð kvennalandsliðsins og kvennafótbolta 

almennt nú og fyrir átta árum þegar kvennalandsliðið fór fyrst á Evrópumeistaramót 

(Knattspyrnan er í stöðugri framför,  2017).  

Með þessari ritgerð er markmiðið að skoða hvort knattspyrnufélög mismuni 

kynjunum hvað umgjörðina varðar í úrvalsdeild kvenna og karlaliða á móti þeim sem voru 

í efstu deild eða fyrstu deild árið 2016. Það sem átt er við með umgjörð í þessari rannsókn 

eru þessi ákveðnu þemu, æfingatímar, klefamál, aðgengi að sjúkraþjálfara, hvort liðið sé 

með liðsstjóra, hvort leikmenn fái krakka til að leiða inn á völlinn, æfingafatnaður, þvottur 

á æfingafatnaði, fjáraflanir, vinna meistaraflokkur karla – kvenna á leik hjá mfl. 

karla/kvenna, á leikdag hins kynsins (þarf liðið að æfa fyrr, vera farið t.d úr vallarhúsi) og 

hvernig fyrirliðarnir upplifa umgjörðina samanborið við meistaraflokk karla/kvenna. Mfl. 

stendur fyrir meistaraflokkur og verður héðan í frá notast við skammstöfunina í nær öllum 

tilvikum.  

Rannsókn var gerð og notast var við eigindlega rannsóknaraðferð sem fól í sér 

djúpviðtöl. Í nokkrum spurningum var hægt að taka saman tölfræðilega sem megindleg 

gögn. Spurningalisti var búinn til og tekið var viðtal við fyrirliða í hverju liði, karla og 

kvenna, samtals tuttugu viðtöl. Rannsóknin sýnir upplifun fyrirliða á umgjörð í eigin félagi. 

Með viðtölunum fékk rannsakandi svör við spurningum og voru þau tekin saman. 

Rannsakandi leitast við að sjá hver raunveruleikinn er í dag, og komast að því hvort það 

sé kynjamismunun í félögunum. Ef svo er, þá er áhugavert að rýna í hvar mismunurinn 

birtist. Mikilvægi þessarar rannsóknar liggur í því að rannsaka hvort að kynjamismunun sé 

í félögunum, þar sem hún á ekki að vera til staðar. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru 

staðreyndir um raunveruleikann. Með þessum upplýsingum er hægt að sjá hvernig félög 

geta bætt sig í leið sinni í átt að jafnrétti, hægt er að nota rannsóknina sem framfaraskref 

fyrir félög og Knattspyrnusamband Íslands. 

Kaflar ritgerðarinnar eru 10 talsins. Á eftir inngangi kemur kafli sem heitir 

samfélagsumræðan. Sá kafli tekur saman staðreyndir um ójöfnuð úr íslenskum og 
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alþjóðlegum fótboltaheimi. Síðan kemur kafli um fyrri rannsóknir. Ekki eru til mikið af fyrri 

rannsóknum sem rannsaka umgjörð íþrótta en ein ritgerð var skrifuð árið 2017 sem 

skoðar meðal annars hvort það sé kynjamismunur í umgjörð knattspyrnufélaga í efstu 

deild 2017 (Margrét Sif Magnúsdóttir, 2017). Eftir kafla um fyrri rannsóknir kemur kafli 

um kenningar. Kenningin sem notast er við í þessari ritgerð er femínísk gagnrýniskenning 

(e. critical feminist theory) sem segir að skipulag íþrótta, menning og íþróttastofnanir 

þurfi að breytast. Fólk þarf að benda á óréttlætið og berjast fyrir því að einhverju verði 

breytt. Ef enginn kemur auga á vandamálið- óréttlætið þá gerist ekki neitt. Næsti kafli 

heitir Jafnrétti – femínismi og lög. Í honum eru skilgreind nokkur hugtök og kemur fram 

hverju íslensk stjórnvöld eru búin að skuldbinda sig til að fylgja. Síðan kemur kafli sem ber 

heitið aðferðir og gögn. Þar verður fjallað um rannsóknaraðferð, framkvæmd rannsóknar 

og val á þátttakendum. Takmarkanir koma á eftir aðferðarkafla. Þar á eftir kemur 

niðurstöðukafli helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Í lokin koma lokaorð og umræður 

þar sem rannsóknarspurningunni er svarað og rýnt er dýpra í niðurstöðurnar. 

Í rannsókninni er svarað spurningunni, mismuna knattspyrnufélög kynjunum hvað 

umgjörð varðar? Umfjöllunarefni/þemu sem urðu fyrir valinu voru æfingatímar, klefamál, 

aðgengi að sjúkraþjálfara, er liðið með liðsstjóra, fá leikmenn krakka til að leiða inn á, 

æfingafatnaður, þvottur á æfingafatnaði, fjáraflanir, vinna mfl. karla – kvenna á leik hjá 

mfl. karla/kvenna(hinu kyninu), á leikdag hins kynsins (þarf liðið að æfa fyrr, vera farið úr 

t.d vallarhúsi) og hvernig fyrirliðarnir upplifa umgjörðina samanborið við mfl. 

karla/kvenna.  
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2 Samfélagsumræðan   

Eins og áður kom fram er íslenska kvennalandsliðið búið að fara í lokakeppni 

Evrópumeistaramótsins í þrjú skipti í röð. Guðrún Inga Sívertsen sem situr í stjórn KSÍ segir 

að þau í KSÍ sjái ákveðinn stöðugleika. Í kvennalandsliðinu eru komnar flottar fyrirmyndir 

og áhuginn fyrir liðinu er miklu meiri. Kvennaknattspyrna er í sókn, Guðrún Inga segir að 

uppbyggingin eflist jafnt og þétt. Þátttakan og aðsóknin er meiri, fleiri fyrirtæki vilja tengja 

sig við kvennaknattspyrnu. Hún telur það jákvætt og segir að meiri virðing sé borin fyrir 

kvennaknattspyrnu almennt heldur en áður. Guðrún rifjar upp að knattspyrnuumfjöllun 

áður fyrr hafi verið mun minni. Þegar hún spilaði sjálf þá var því náð í gegn að úrslit 

1.deildar kvenna yrðu birt á textavarpinu rétt eins og úrslit í efstu deild. En þá var stöku 

sinnum fjallað um kvennaleikina í tíufréttum. Það voru konur sem lögðu mikið á sig við að 

ryðja brautina, og það skilaði sér. Fyrir ekki svo löngu, kannski fyrir fimmtán árum voru 

stelpurnar að ræða það hvernig væri hægt að vekja meiri athygli. En vert er að minna á 

það að saga kvennaknattspyrnunnar á Íslandi er mun styttri en saga karlanna. Guðrún 

segir engan sérstakan mun lengur á knattspyrnu kvenna og karla. Hann var kannski fyrir 

hendi en hraðinn, tæknin og skemmtanagildið er allt það sama nú til dags. Sumt fólk áttar 

sig kannski ekki á því og þegar það mætir á leiki verður það hissa (Knattspyrnan er í 

stöðugri framför, 2017).  

Guðrún segir að mikil þróun sé að eiga sér stað í kvennafótbolta erlendis. 1,3 milljónir 

kvenna eru skráðar í knattspyrnusambönd í Evrópu. Evrópska knattspyrnusambandið 

UEFA hefur tölur um að fjöldi kvenna sem hefur knattspyrnu að atvinnu að hluta til eða 

öllu leyti hefur ríflega tvöfaldast á fimm árum. Sama er uppi á teningnum um það 

fjármagn sem veitt er til kvennaknattspyrnu hjá aðildarfélögum UEFA. Kvennaknattspyrna 

er á uppleið. Gífurleg vinna fjölda fólks hefur skilað þessum árangri og sú vinna heldur 

stöðugt áfram. Það verður að halda áfram að hlúa að grasrótinni, halda áfram að auka 

vinsældir, auka gæðin, fjölga iðkendum, auka tekjurnar og efla kvennaknattspyrnu í heild 

sinni (Knattspyrnan er í stöðugri framför, 2017). 

Hagsmunasamtök félaga í efstu deild kvenna voru stofnuð árið 2016. Helstu verkefni 

samtakanna er að gæta hagsmuna félaganna gagnvart KSÍ og öðrum aðilum. Einnig er 

félagið vettvangur samstarfs um sameiginleg málefni félaganna. Formaður samtakana 

Ragna Lóa Stefánsdóttir segist vera fullviss um að félagið muni styrkja íslenskar 
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knattspyrnukonur og bæta umgjörðina um kvennaboltann í landinu. Fyrsta verk 

samtakana var að óska eftir fundi með forystu KSÍ og ræða um hvernig hægt sé að auka 

umfjöllun um kvennafótboltann. Einnig til að ræða hvernig hægt sé að halda áfram að 

bæta umgjörðina í kringum hann (Hafliði Breiðfjörð, 2017).  

Þriðja maí 2016 skrifaði Hallbera Guðný Gísaladóttir leikmaður Beiðabliks og íslenska 

kvennalandsliðsins pistil á facebook síðu sinni þar sem hún lét í ljós óánægju sína yfir 

umfjöllun sem kvennaknattspyrnan fær. Hallbera talar um að í gegnum árin hafi hún þurft 

að sætta sig við að hennar íþrótt skipti ekki jafn miklu máli og íþróttin sem bræður hennar 

og frændur spiluðu, þrátt fyrir að hún legði jafn mikið á sig og hugsanlega meira. Hún talar 

um að hafa fengið stuðning frá fjölskyldu sinni en umhverfið sýndi henni að hennar vinna 

var einfaldlega ekki jafn mikilvæg. Á Íslandi fær kvennafótboltinn mjög litla umfjöllun í 

fjölmiðlum og fáir mæta á leiki. Þegar hún fór til Svíþjóðar að spila árið 2012 kom henni á 

óvart að í bænum sem hún spilaði í var kvennafótboltinn vinsælli. Fleiri mættu á leiki og 

það var meiri umfjöllun um þær í fjölmiðlum heldur en hjá körlunum. Í Svíþjóð vorið  2016 

var gengið frá samningi um að sýna alla leiki í efstu deild kvenna í sjónvarpi.  Á þeim tíma 

var sárasjaldan bein útsending frá kvennaleikjum á Íslandi. Í lokin talar hún um að einhvers 

staðar verði að byrja. Þetta ferli, að hefja kvennafótbolta til vegs og virðingar mun taka 

tíma. En með breyttu viðhorfi og betri markaðssetningu er hægt að auka vinsældir 

kvennaknattspyrnunnar á Íslandi (Hörður Snævar Jónsson, 2016).  

Síðan fór boltinn að rúlla og KSÍ, 365, Hagsmunasamtök félaga í efstu deild kvenna og 

Sport TV skrifa undir framleiðslusamning um Pepsi-deild kvenna þar sem samningurinn 

segir til um að deildin fái ítarlegri umfjöllun en áður hefur verið. Minnst einn leikur verður 

í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport í hverri umferð. Sérstakur markaþáttur verður einnig 

eftir hverja umferð. Formaður KSÍ á þessum tíma Geir Þorsteinsson sagði þetta vera mikið 

framfaraskref, og muni auka áhuga og umfjöllun um deildina. Ragna Lóa Stefánsdóttir 

formaður Hagsmunasamtaka félaga í efstu deild kvenna í knattspyrnu sagði þetta vera 

mikilvægt skref fyrir kvennaknattspyrnuna í landinu (Ítarleg umfjöllun um Pepsi-deild 

kvenna hjá miðlum 365, 2016).  

Eftir Evrópumeistaramót kvenna 2017 sagði Freyr Alexanderson landsliðsþjálfari að 

umgjörðin hafi batnað ár frá ári síðan hann tók við. Hann var ánægður með undirbúning 
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og aðbúnað liðsins, og sagði að þar hafi orðið gríðarlegar framfarir (Runólfur Trausti 

Þórhallsson, 2017).  

Kvennalið meistaraflokks Fram sendi frá sér pistil í nóvember 2016 þar sem 

vinnubrögð stjórnar félagsins voru harðlega gagnrýnd. Þær höfðu verið þjálfaralausar 

síðan í ágúst sama ár. Í pistlinum segja þær frá því að þær hafi leitað eftir svörum frá stjórn 

félagsins um framhald meistaraflokks kvenna. Segja þær frá því að tveir þjálfarar hafi sýnt 

starfinu áhuga, en stjórnin hefði lítinn áhuga á að vinna í málinu. Þær sögðu að það væri 

greinilegt að félagið setji meistaraflokk karla í forgang. Þær höfðu á tilfinningunni að 

kvennaboltinn sé greinilega ekki það sem félagið leggur áherslu á. Karlarnir eru með 

þjálfara, aðstoðarþjálfara, liðið hefur unnið í því að fá nýja leikmenn í liðið, æfingar eru 

komnar á fullt og æfingaleikir hafa verið skipulagðir. Á meðan gerist ekki neitt í 

meistaraflokki kvenna. Þær vilja þó ekki gefast upp heldur reyna að halda hópnum saman 

og æfa tvo daga í viku. Munurinn á umgjörð meistaraflokkana er mjög mikill. Leikmenn 

meistaraflokks karla eru með samninga, þvott á æfingafatnaði, sjúkraþjálfara á æfingum, 

tvo þjálfara auk markmannsþjálfara. Aftur á móti er meistaraflokkur kvenna einungis með 

samning við nokkra leikmenn, þær voru með einn þjálfara en núna engan, og einn 

sjúkraþjálfara sem kemur aðeins á leiki yfir sumartímann. Leikmönnum meistaraflokks 

kvenna í Fram var nóg boðið og spyrja þær hver framtíð félagsins sé og hver framtíð ungra 

og efnilegra kvenna sé í liðinu. Meistaraflokkur Fram spilaði í 1.deildinni árið 2016 en 

hefur nú sameinast Aftureldingu og er því Afturelding/Fram og spilar í 2.deild kvenna árið 

2017 (Gunnar Birgisson, 2016; Fram og Afturelding senda sameiginlegt lið til keppni í 

mfl.kvenna, 2017).  

Bandaríska landsliðskonan Carly Lloyd hefur unnið tvö Ólympíugull auk þess að vinna 

heimsmeistaramót kvenna árið 2015. Hún skrifaði grein um af hverju hún berst fyrir 

launajafnrétti. Fimm leikmenn með Carli Lloyd lögðu fram kvörtun til bandaríska 

fótboltasambandsins  (e. U.S Soccer) um launamismun. Þær sögðust afla tæplega 40% af 

því sem leikmenn bandaríska karlalandsliðsins fá í laun. Þær eru orðnar þreyttar á að það 

sé komið fram við þær eins og annars flokks borgara. Ekki verður það tekið af þeim að 

bandaríska kvennalandsliðið er sigursælasta lið í sögu bandarísks fótbolta. Liðið hefur 

unnið þrjár heimsmeistarakeppnir og fjögur Ólympíugull. Á heimsmeistaramóti kvenna í 

Kanada árið 2016 var mesta áhorf á fótbolta í Bandaríkjunum í sögunni. Samkvæmt 
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útgefni fjárhagsskýrslu bandaríska fótboltasambandsins (e. U.S Soccer) þá hagnaðist 

sambandið um 17,7 milljón dollara. Landsliðskonunum hefur ekki miðað áfram að tala við 

sambandið um að jafna launamismuninn, ekkert hefur breyst. Þá brugðu þær á það ráð 

að fara til Jafnréttisnefndar (e. Equal Employment Oppertunity Commission) (Lloyd, 

2016).  

Það eru spilaðir um tuttugu æfingaleikir á ári hjá karla- og kvennalandsliðinu í 

Bandaríkjunum. Í karlalandsliðinu fá fimm launahæstu leikmenn 406.000 dollara á ári en 

fimm launahæstu leikmenn kvennalandsliðsins fá 72.000 dollara hvert ár. Stór munur er 

á bónus fyrir að vinna heimsmeistaramót kvenna og karla. Ef Carly Lloyd væri karl fengi 

hún 390.000 dollara fyrir að vinna heimsmeistaramótið en af því hún er kona þá fékk hún 

75.000 dollara. Munurinn er gríðarlegur. Hún nefnir það að Heimsmeistaramót karla búi 

til meiri peninga á heimsvísu en Heimsmeistaramót kvenna. En samt sem áður er 

sannleikurinn sá að bandaríska fótboltasambandið (e. U.S Soccer) hagnaðist um 5,2 

milljónir dollara árið 2017 af kvennaliðinu en tapaði einni milljón á karlalandsliðinu (Lloyd, 

2016). 

Sú staðreynd að það sé verið að brjóta á konum almennt fjárhagslega er ekki ný á 

nálinni. Þetta er raunveruleikinn í heiminum í dag. Landsliðskonurnar ná ekki  

kjarajafnrétti víðsvegar í heiminum en þær ætla sér að bæta um betur á sínu sviði. Ekki 

einungis fyrir þær sjálfar heldur fyrir alla ungu og efnilegu leikmennina sem koma á eftir 

þeim. Fyrst þegar Carli Lloyd komst í landsliðið voru engin laun og enginn sjúkrakostnaður, 

þetta fá þær í dag. Svo þetta hefur batnað en þessi barátta er á engan veginn búin. Í lokin 

segir Carly Lloyd að ef það sé eitthvað sem hún hefur lært þá er það að maður þarf að 

berjast fyrir sínu (Lloyd, 2016; Das, 2016).  

Ástralska kvennalandsliðið sem er fimmta besta kvenna landslið í heiminum hefur átt 

í kjaradeilum við knattspyrnusambandið þar í landi í mörg ár. Þær fóru í verkfall á síðasta 

ári þar sem þær mótmæltu því að sambandið borgaði þeim ekki meira en 21.000 dollara 

á ári. Matildas landsliðskona ástralska kvennalandsliðsins segir að verkfallið hafi verið 

nauðsynlegt. En núna fær hún borgað 41.000 dollara á ári, tæplega helmingi meira en 

áður (Cherny, 2015).  

Einnig má nefna að konum í kvennalandsliði Kólumbíu var ekki borgað í 4 mánuði 

samfleitt (Lloyd, 2016; Das, 2016). 
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3 Fyrri rannsóknir    

Ekki fannst mikið af rannsóknum um jafnrétti á umgjörð kvennaknattspyrnunnar, þar sem 

það efni hefur lítið verið rannsakað. En nú á árinu 2017 kom út BS rannsókn sem gerð var 

af Margréti Sif Magnúsdóttur. Rannsóknin ber heitið Mismunur á rekstri og umgjörð karla 

og kvenna í knattspyrnu Með tilliti til jafnréttisstefnu. Einnig er önnur rannsókn sem ber 

heitið Íþróttir, fjölmiðlar og staðalímyndir – konur og karlar í íþróttum og fjölmiðlum (e. 

Sports, media and stereotypes – women and men in sport and  

Media). Fjallað verður um rannsóknirnar hér fyrir neðan.  

3.1 Mismunur á rekstri og umgjörð karla og kvenna í knattspyrnu Með tilliti til 
jafnréttisstefnu 

Margrét Sif Magnúsdóttir (2017) gerði rannsókn á knattspyrnuliðum sem eiga lið bæði í 

karla og kvenna flokki í Úrvalsdeild. Rannsóknin er megindleg og voru leikmenn látnir 

svara spurningalista sem skipt var upp í umgjörð, umfjöllun, dómara og jafnrétti. Því eru 

þessar rannsóknir náskyldar, þó rannsókn Margrétar Sifjar sé með öðrum áherslum og 

yfirgripsmeiri. Tilgangur hennar var að kanna hvernig leikmenn upplifa umgjörð liðanna 

og hvernig þeir finna fyrir umfjöllun. Ýmsir aðrir þættir eru rannsakaðir eins og t.d. hvað 

leikmenn fá greitt fyrir að æfa/spila knattspyrnu. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að kynin sjá mun á rekstri og umgjörð 

liða sinna. Konum finnst sérstaklega brotið á sér með tilliti til launa. Eins og tölur gáfu til 

kynna í rannsókninni þá voru karlar að fá mun hærri laun en konur fyrir að spila 

knattspyrnu. Konur fá fæstar mánaðarlaun, þær fá yfirleitt bónusgreiðslur í lok tímabils. Í 

rannsókninni var komist að því að umgjörðin og reksturinn væri svipaður. Meistaraflokkar  

kvenna og karla voru að fá boltasækjara, vallarkynni og mat fyrir og eftir leik. Það kom 

fram að konurnar sögðu að karlarnir í þeirra liðum fengju stærri klefa, meira af 

æfingafötum frá félaginu og æfingafatnaðurinn er þveginn fyrir karla en ekki fyrir konur. 

Þegar spurt er hvort jafnræðis sé gætt á milli flokkanna með tilliti til æfinga, fatnaðar 

og þjálfara, þá fannst 57% karlkyns þátttakenda sem svöruðu að þeim fyndist jafnréttis 

gætt á milli meistaraflokks karla og kvenna. En 76% kvenkyns þátttakenda töldu að ekki 

væri gætt jafnræðis. Hér sést að kynin eru ósammála um að jafnréttis sé gætt í félagi sínu. 

Aðrir þættir sem leikmönnum fannst þurfa að bæta fyrir utan launamismun voru betri 

þjálfarar og aðbúnaður. Önnur spurning hljóðaði svo, hversu mikilægt finnst þér að 
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jafnrétti sé í knattspyrnu? Langflestir voru sammála um að það væri mjög mikilvægt eða 

89%. 8% karla svöruðu að þeim finnist ekki mikilvægt að jafnrétti ríki í knattspyrnu og 14% 

karlar voru hlutlausir.  

Í kafla um umgjörð í ritgerð Margrétar Sifjar er spurt um ýmislegt sem viðkemur 

þessari rannsókn. Helstu niðurstöður þar eru að margt er gert eins fyrir karla og konur. Í 

sumum atriðum mega félög bæta sig. Þegar spurt er hvort umgjörðin sé eins fyrir konur 

og karla í liðunum svöruðu 74% kvenna að það væri munur, en 53% karla töldu að 

umgjörðin væri eins. 

Meirihluti karla sögðust fá mat fyrir leik eða 57%  á meðan 27% kvenna sögðust fá 

mat fyrir leik. Flestir leikmenn fá einhvern tíma mat fyrir leik á tímabilinu, karlar 28% 

stundum og konur 45% stundum. Langflestir fá mat eftir leik bæði karlar og konur.  

Þegar spurt er út í sjúkraþjálfara, þá kemur fram að flestir karlar svara að þeir fengju 

sjúkraþjálfara nokkrum sinnum í viku á æfingu. Konur sögðust oftast að sjúkraþjálfari 

mæti aldrei á æfingar til þeirra. Þessar upplýsingar leiða í ljós að umgjörðin hvað 

sjúkraþjálfara snertir er ekki eins fyrir karla og konur. Konur þurfa því oftar að fara á stofu 

til sjúkraþjálfara utan æfingatíma ef þær þurfa á þeirri þjónustu að halda. Þegar athugað 

var með æfingaföt kom í ljós að langflestir þátttakendur fá æfingaföt eða 96%. Karlar fá í 

98% tilvika æfingaföt en konur í 95% tilvika. Langflestir þátttakendur eru á samningi hjá 

liði sínu eða 93% af þeim sem tóku þátt. 98% karla eru með samning og 88% kvenna eru 

á samningi hjá liðum sínum. Þessar tölur er hægt að skýra með því að líta á leyfiskerfi KSÍ. 

Þar segir að leikmenn meistaraflokks karla þurfi að vera á samning til að mega spila í efstu 

deild. En engar reglur um þetta eru fyrir meistaraflokk kvenna. 

Þegar spurt er út í æfingatíma þá telja 49% að tímasetningar á æfingum hjá 

meistaraflokki karla og kvenna séu svipaðar. 32% sögðu að tímasetningarnar væru ekki 

svipaðar. Það voru 38% konur sem töldu að æfingatímar væru ekki eins.  Leikmenn sem 

töldu tímasetningar á æfingum ekki svipaðar sögðu í 95% tilfella að karlar fái betri og fleiri 

æfingatíma en konurnar. 

Þegar spurt er hvort leikmenn fái greitt fyrir að æfa/spila fótbolta þá er mikill munur 

á hversu há laun leikmenn eru að fá. Þegar spurt er hvort leikmenn fái borgað fyrir að 

spila/æfa knattspyrnu játuðu 81% karla en 59% kvenna. Þeir karlar sem fá greitt voru að 

fá mjög misjafnlega borgað. En 16% af þeim fá borgað 401 þúsund eða meira á mánuði. 
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68% kvennanna völdu valmöguleikann 0-50 þúsund kr. oftast. Engin kona fékk meira en 

251 þúsund kr. borgað. Athugað var hvort félag útvegi leikmönnum bíla. Sláandi 

niðurstöður sýna að 52% karlar fá bíl frá félaginu (44 leikmenn) en 3 konur eða 4% fá bíl 

frá félaginu sínu. Þegar spurt var um hvort leikmenn þyrftu að vinna í sjoppunni þegar hitt 

kynið er að spila sögðust 30% kvenna þurfa að gera það en aðeins einn karl. 

Karlarnir hafa það yfirleitt betra við iðkun knattspyrnu á Íslandi en konur, miðað við 

svörin í þessari rannsókn. 

Annar vinkill rannsóknarinnar á umgjörð var umfjöllun í fjölmiðlum. Leikmenn voru 

spurðir hvort þeim þætti umfjöllunin jöfn í fjölmiðlum. Niðurstöður sýndu að kynin voru 

að mestu leyti sammála um að umfjöllunin væri ekki jöfn, þrátt fyrir að 23% karla og 4 % 

kvenna? svöruðu að umfjöllunin væri jöfn. Karlar sögðu 77% að umfjöllunin væri ekki jöfn  

þegar fjallað er um leiki en konur 96% kvenna. 85% karla og 87% kvenna töldu að leikir 

hjá körlum væru meira auglýstir. Konur taka eftir hversu mikið meira og ýtarlegar er fjallað 

um karlaknattspyrnu. Kynin voru 100% sammála um að karlar fái meiri umfjöllun og 

auglýsingar (Margrét Sif Magnúsdóttir, 2017).  

3.2 Íþróttir, fjölmiðlar og staðalímyndir – konur og karlar í íþróttum og 
fjölmiðlum 

Rannsóknin var gerð í nokkrum Evrópulöndum í samvinnu við Jafnréttisstofu á Íslandi. 

Markmið rannsóknarinnar var meðal annars að auka vitneskju og athuga hvert hlutverk 

kynjanna er í íþróttum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að konur birtast mun 

sjaldnar en karlar í íþróttafréttum. Tölur sýndu að það væri mest fjallað um hópíþróttir, 

en þar var fjallað mest um knattspyrnu og í miklum meirihluta fjallað um karla. Íþróttir 

kvenna voru meira sýnilegar í einstaklingsíþróttum (Kjartan Ólafsson, 2006). 
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4 Kenningarleg nálgun  

Í þessum kafla verður almennt fjallað um konur í íþróttum, hvar hallar á konur í 

íþróttaiðkun þegar kemur að umgjörðinni og einnig verður fjallað um hugmyndafræði 

kynjanna. Einnig  verður fjallað um femíníska gagnrýniskenningu (e. critical feminist 

theory).  

4.1 Konur í íþróttum 

Íþróttir hafa í gegnum aldirnar verið fyrir karlmenn. Konur hafa verið útilokaðar og ekki 

hvattar til að taka þátt. Saga kvenna í íþróttum er því styttri en karla. Þó hafa tímarnir 

breyst og síðustu aldir hefur íþróttaþátttaka kvenna aukist mikið (Coakley og Pike, 2009). 

Íþróttakonur í Bretlandi fá yfirleitt ekki sama stuðning og umgjörð og karlkyns 

íþróttamenn. Þetta á einnig við fyrirtæki íþróttastyrktaraðila (e. sports-sponsoring 

organizations) í öllum heiminum. Sögulega hafa nokkrir þættir samkvæmt Coakley og Pike 

(2009) verið ráðandi hvað varðar ójöfnuð kynjanna í íþróttum. Það sem þau nefna er, 

aðgangur að aðstöðu, gæði aðstöðu (t.d undirlag, klefar, sturtur o.s.frv.), fjármögnun til 

starfa, útvegun og viðhald búnaðar, tímasetning viðburða og æfinga, ferðalög og 

matargjöld, fjöldi úthlutaðra þjálfara, laun fyrir stjórnendur, þjálfara og aðra starfsmenn, 

útvegun lækna og æfingaþjónustu og aðstöðu, kynning einstaklinga, liða og viðburða. 

Ójafnrétti í þessum atriðum sem nefnd voru eru vandamál á öllum stigum (e. level). Oft 

er þetta óréttlæti látið kyrrt liggja og uppgötvast jafnvel ekki fyrr en einhver fer að beita 

sér gegn því opinberlega. Aðgangur að aðstöðu, fjöldi liða og viðburða sem haldnir eru og 

fjöldi starfsmanna í kringum íþróttir kvenna er mesta óréttlætið sem konur í íþróttum eiga 

við í Bretlandi og í heiminum í dag (Coakley og Pike, 2009).  

Fólk áttar sig á því að skortur á stuðningi fyrir konur í íþróttum endurspeglar þátttöku 

stelpna og kvenna. Í marga áratugi hafa íþróttir karla verið í mótun. Þeir hafa mótað sínar 

íþróttir á þann veg sem hentar þeirra gildum og áhugamálum, skapað áhuga fyrir 

þátttöku, selt íþróttirnar til styrktaraðila og markaðsvætt þær í átt að mögulegum 

áhorfendum. Konur og stelpur vilja sömu meðferð og íþróttir karlamegin hafa fengið. 

Bandarískur prófessor í félagsfræði Mary Jo Kane sagði að konur séu ekki að biðja um 

sérmeðferð, þær vilja fjárfestingu. Látið sömu fjárfestingu í karla og kvenna íþróttir og 

sjáum hvað gerist, segir hún. Fyrir þá sem trúa á sanngirni er erfitt að rökræða þetta 

sjónarhorn sagði hún að lokum (Coakley og Pike, 2009). 
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Hugmyndafræði er fastmótuð í samfélagi og félagsheim okkar. Við tökum mörgu sem 

gefnu og tölum um það sem rökrétta menningu (e. logic culture). Þetta á mjög vel við 

hugmyndafræðina um kynin. Kyn er grundvallarhugtak félagsheimsins. Hugmyndafræði 

um kynin hefur áhrif á hvað einstaklingi finnst um sig og aðra í umhverfi sínu. Einnig hefur 

hún áhrif á hvernig einstaklingar tengjast og hvernig félagsheimurinn er skipulagður á 

öllum vígvöllum, frá fjölskyldum til samfélags. Hugmyndafræði um kyn hefur áhrif á hvaða 

ákvarðanir við tökum í lífinu. Flestir taka hugmyndafræði um kyn sem gefinni, það er ekki 

spurt gagnrýnna spurninga af því að hugmyndafræðin er svo rótgróin í hugum fólks.  

Sumt fólk hunsar þá staðhæfingu að hugmyndafræðin er stórt vandamál þegar tekist 

er á við kynjamisrétti í íþróttum. Ef að kynjajafnrétti á að nást í íþróttum þarf að breyta 

hugmyndafræði um kyn. En hugmyndafræðin hefur verið notuð til að skipuleggja og koma 

íþróttum áfram. Hugmyndafræði um kyn er mismunandi eftir menningu. Í flestum 

samfélögum þar sem karlar hafa forréttindi í lagalegri stöðu, formlegu valdi, pólitísku- og 

efnahagslegu valdi og aðgengi að fjármagni er hugmyndafræði um kyn byggð á tvíhyggju. 

Kyn er þá flokkað í konur og karla. Í tvíhyggjunni eru þessir tveir flokkar sjaldan jafnir. 

Hugmyndir um kynin eru stór þáttur í því hvernig íþróttir eru skipulagðar, kynntar og 

spilaðar. Íþróttir þurfa á breyttum hugmyndum um konur og karla að halda. Íþróttir 

kvenna eru oft settar skör lægri en íþróttir karla. Íþróttir kvenna eru ekki álitnar alvöru 

íþróttir og ekki eins góðar og íþróttir sem karlar spila/stunda. Hugmyndafræðin byggir á 

tvíhyggjunni sem segir að það sé mikill munur á karli og konu, því er karlinn með 

„náttúrulega“ yfirburði yfir konunni. 

4.2 Femínísk gagnrýniskenning (e. critical feminist theory)  

Femínísk kenning (e. feminist theory) útskýrir það að konur hafa verið kúgaðar 

kerfisbundið í mörgum samfélögum. Áhersla er lögð á kvenréttindahreyfinguna þar sem 

markmiðið er kynjajafnrétti. Kynjajafnrétti er forsenda félagslegrar þróunar og framfara. 

Femínísk gagnrýniskenning (e. critical feminist theory) spyr gagnrýninna spurninga um 

völd og samskipti kynjanna í íþróttum og félagsheiminum. Gagnrýniskenningar (e. critical 

theory) halda því almennt fram að gagnrýnar hugsanir séu bældar niður í samfélaginu af 

þeim sem eru með valdið. Þeir sem eru með valdið hafa hagsmuni að gæta og vilja halda 

hlutunum eins og þeir eru, t.d. hugmyndafræðin um kynin og um að íþróttir kvenna séu 

ekki jafn góðar og íþróttir karla. 
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Femíníska gagnrýniskenningin leggur áherslu á vald og reynir að útskýra uppruna og 

tilviljanir í samskiptum kynjanna sérstaklega þar sem karlmenn hafa forréttindi gagnvart 

konum. Þar segir að hugmyndafræðin um kynin sé framleidd, endurframleidd, henni er 

mótmælt og henni er breytt í gegnum daglega reynslu karla og kvenna. Rannsóknir 

femínískra gagnrýniskenninga sýna að íþróttir eru  kyngerðar. Í þeim skilningi að markmið 

stofnana er að hampa og leggja áherslu á karlmannleg gildi. Femínísk gagnrýniskenning 

leggur áherslu á að það þurfi að gagnrýna og breyta íþróttum til að skipulag, menning 

íþrótta og íþróttastofnanir kynni sjónarhorn og reynslu kvenna eins og karla. Því er haldið 

fram að skipulagslegar og menningarlegar breytingar þurfi að eiga sér stað áður en 

kynjajafnrétti í íþróttum verði náð. Þegar talað er um að íþróttir þurfi að breytast þarf fólk 

að benda á óréttlætið og berjast fyrir því að einhverju verði breytt. Ef enginn kemur auga 

á vandamálið, óréttlætið, þá gerist ekki neitt. Ekkert gerist af sjálfu sér (Coakley og Pike, 

2009; Sociological theory, 2014). 

Kynjamisrétti er orðið svo inngróið og venjulegt í samfélögum að það er látið 

viðgangasti, að konur séu kúgaðar og karlar séu ríkjandi. Það þykir eðlilegt að viðhafa 

óréttlæti og það er erfitt að koma auga á það (Geisinger, 2011).          
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5 Jafnrétti – femínismi og lög 

Samkvæmt Jafnréttisstofu þýðir jafnrétti „Kringumstæður þar sem konur og karlar njóta 

sömu réttinda og tækifæra þannig að hegðun, væntingar, óskir og þarfir kvenna og karla 

eru jafnmikils metnar. Í íslenskum lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 

nr. 10/2008 segir að það eigi að gilda jafnrétti á Íslandi. Með lagasetningunni er 

markmiðið að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum karla og kvenna. Jafna 

á stöðu kynjanna á öllum samfélagssviðum (Jafnréttisstofa, e.d).  

Femínismi er skilgreindur sem vitsmunaleg og aðgerðarsinnuð hreyfing sem byggir á 

viðurkenningu um að feðraveldið hafi veitt karlmönnum forréttindi. Frelsi kvenna eru 

takmörk sett. Það sem femínismi snýst um er að ná kynjajafnrétti á öllum sviðum 

samfélagsins (Tomlinson, 2010).  

Í grein sem Hafrún Kristjánsdóttir og Bjarni Már Magnússon skrifa minna þau á að 

íslenska ríkið hefur skuldbundið sig á alþjóðavettvangi til að tryggja kynjajafnrétti á sviði 

íþróttamála. Þau vísa í g) lið 10.greinar Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar 

gagnvart konum. Ísland er aðili að þessum samningi sem kveður á um að aðildarríkin skuli 

gera allar viðeigandi ráðstafanir til þess að afnema mismunun gagnvart konum til að 

tryggja þeim sömu réttindi og körlum á sviði menntunar og sérstaklega skal tryggja að 

konur og karlar hafi sömu tækifæri til að taka virkan þátt í íþróttum og líkamsrækt. 

Íslenska ríkið hefur líka skuldbundið sig og undirritað yfirlýsingu Evrópuráðs sem mætti 

nefna íþróttasáttmála Evrópu (e. European Sports Charter). Í 1.málsgrein 4. greinar segir 

að engin mismunun skuli vera á grundvelli kynferðis varðandi aðgang að íþróttaaðstöðu 

eða íþróttaiðkun. Hafrún og Bjarni segja, að í ljósi innlendrar löggjafar og alþjóðlegra 

skuldbindinga íslenska ríkisins megi ætla að ríkinu beri skylda til að sjá til þess að fjárútlát 

til íþróttafélaganna og sambandanna séu í samræmi við lög og þau markmið sem ríkið 

hefur skuldbundið sig til. Í lokin koma þau með tillögu um hvort það væri ekki skynsamlegt 

að íþróttafélög og íþróttasambönd verði skylduð með lögum til að útskýra hvernig þau 

ráðstafa opinberum styrkjum með tilliti til kynjajafnréttis (Hafrún Kristjánsdóttir og Bjarni 

Magnússon, 2016).  

 



22 

6 Aðferðir og gögn 

Í þessum kafla verður greint frá markmiði rannsóknarinnar og rannsóknarspurningu. 

Einnig verður aðferðum rannsóknarinnar gerð skil, hvernig gögnin voru unnin, hvernig 

þátttakendur voru valdir og að lokum verður sagt frá helstu niðurstöðum.  

6.1 Rannsóknaraðferð 

Helstu rannsóknaraðferðir félagsvísinda eru eigindlegar (e. qualitative) og megindlegar 

(e. quantitative) aðferðir. Ákveðið var að notast við eigindlega og megindlega 

rannsóknaraðferð við framkvæmdina. Eigindlegar rannsóknir leyfa rannsakanda að 

rannsaka upplifanir fólks í smáatriðum með því að beita rannsóknaraðferðum eins og 

djúpviðtölum. Rannsakandinn fær að setja sig í spor/upplifa sjónarhorn þátttakenda og 

túlka út frá því raunveruleika þeirra. Megindlegar rannsóknir gefa tölulegar upplýsingar. 

Með megindlegri aðferð er ásetningurinn sá að mæla og bera saman. Notast var við 

ásetningarúrtak (e. purposive sampling). Rannsakandi taldi að hentugast væri að blanda 

saman eigindlegri og megindlegri  aðferð til að geta bæði mælt, borið saman og nota síðan 

djúpviðtöl til að fá dýpri gögn (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). 

Rannsóknin sem hér um ræðir er frumrannsókn. Jafnrétti hefur lítið verið rannsakað 

í knattspyrnufélögum á Íslandi. Ein rannsókn sem kom út árið 2017 rannsakaði jafnrétti í 

umgjörð og rekstri knattspyrnufélaga. Sú rannsókn hefur meðal annars sömu áherslur og 

þessi rannsókn en notast einungis  við megindlega aðferðarfræði (Margrét Sif 

Magnúsdóttir, 2017). 

6.2 Framkvæmd rannsóknar 

Eigindleg aðferð var notuð við framkvæmd rannsóknarinnar. Tekin voru 20 djúpviðtöl við 

fyrirliða hvers liðs karla og kvenna megin. 15 viðtöl voru tekin í gegnum síma og 5 viðtöl 

voru tekin augliti til auglitis. Viðtölin voru tekin á tímabilinu frá desember 2016 til mars 

2017. Lengdin á viðtölunum var mismunandi og fór eftir hvað hver og einn hafði frá að 

segja. Stysta viðtalið var 12 mínútur og lengsta viðtalið var 30 mínútur.  Öll lið í Úrvalsdeild 

kvenna árið 2016 voru valin í úrtakið og karlaliðin á móti þeim, hvort sem það karlalið var 

í 1.deild eða Úrvalsdeild árið 2016. Þau lið sem voru í úrtakinu voru Breiðablik, FH, Fylkir, 

ÍA, ÍBV, KR, Selfoss, Stjarnan, Valur og Þór/KA (karlalið Þór). Höfundur bjó til spurningalista 

sem notaður var í viðtölunum. Notast var við viðtalsvísi til að styðjast við í viðtölunum. Í 
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viðtalsvísinum voru ákveðnar spurningar sem ræddar voru svo nánar ef við átti, allt eftir 

svörum þátttakanda. Viðmælendur voru beðnir um að svara spurningunum fyrir 

æfingatímabilið 2015-2016 og keppnistímabilið 2016. Spurningarnar kröfðust 

mismunandi svara, sumar spurningarnar kröfðust já eða nei, og öðrum svörum sem hægt 

var að flokka niður. Aðrar spurningar kröfðust dýpri svara, sum svör komu sem beinar 

tilvitnanir. Fyrirliðarnir höfðu alltaf tækifæri á að útskýra aðstæður sínar og upplifanir. 

Spurningalistinn inniheldur spurningar sem miðast að því að kynnast umgjörð 

liðanna. Og með þeim upplýsingum er hægt að bera saman umgjörð karla og kvennaliðs í 

sama félagi. Og til að bera almennt saman umgjörð karla og kvennaliða. 

Rannsóknarspurningin er sú, mismuna knattspyrnufélög körlum og konum þegar kemur 

að umgjörðinni? Það sem átt er við með umgjörð í þessari rannsókn eru þessi ákveðnu 

þemu, æfingatímar, klefamál, aðgengi að sjúkraþjálfara, er liðið með liðsstjóra, fá 

leikmenn krakka til að leiða inn á, æfingafatnaður, þvottur á æfingafatnaði, fjáraflanir, 

vinna mfl. karla og kvenna á leikjum hjá meistaraflokk karla/kvenna á leikdag hins kynsins 

(þarf liðið að æfa fyrr, vera farið úr t.d vallarhúsi) og hvernig fyrirliðarnir upplifa 

umgjörðina í samanburði meistaraflokk karla og kvenna. 

6.3 Val á þátttakendum og aðgengi 

Úrtak rannsóknarinnar var úrvalsdeildar lið kvenna og karlaliðin á móti þeim, hvort sem 

liðin voru í úrvalsdeild eða fyrstu deild. Úrtakið var valið út frá þeirri hugsun að rannsaka 

hvernig tíu bestu kvennalið Íslands sumarið 2016 hafa umgjörð sína miðað við karlaliðin.  

Þegar haft var samband við fyrirliða voru þeir yfirleitt mjög opnir fyrir að koma í viðtal. Ef 

fyrirliði var ekki til í að koma í viðtal var rannsakanda bent á að hafa samband við annan 

leikmann í liðinu. Það gerðist í örfá skipti. Valið var að hafa samband við fyrirliða til að 

komast að því hvernig umgjörð liðanna er. Kosturinn við að fá fyrirliða í viðtal var sá að 

rannsakandi leit á fyrirliða sem forsvarsmenn/konur liðsins. Fyrirliðarnir hafa upplifað 

umgjörðina í sínu liði og geta svarað spurningunum. Rannsakandi hét fyrirliðum nafnleynd 

í rannsókninni. Hvorki liðin né fyrirliðarnir verða nafngreind.  Liðin heita lið 1, lið 2, lið 3, 

lið 4 o.s.frv. Liðunum er raðað í tilviljunarkennda röð.  

 



24 

7 Takmarkanir  

Rannsóknin og niðurstöður hennar einskorðast við lið í úrvalsdeild kvenna- og karlaliða á 

móti þeim. En hún endurspeglar ekki öll knattspyrnulið á Íslandi. Aðrar niðurstöður hafa 

komið í ljós ef annað úrtak hefði verið valið.  

Að fá viðtal við fyrirliðann í hverju liði hefur kosti og galla. Gallarnir eru þeir að þeir 

eru með ákveðnar skoðanir, þeir muna ekki allar upplýsingar 100% og giska í sumum 

tilfellum án þess að segja rannsakanda frá því. Rannsakandi spilar sjálf fótbolta  með 

Haukum og hefur spilað með eða á móti öllum fyrirliðum kvenna megin í gegnum tíðina. 

Kvennamegin og karlamegin þekkja viðmælendur rannsakanda eða kannast við sem getur 

haft áhrif á rannsóknina.   
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8 Niðurstöður 

Helstu niðurstöður voru þær að konum er mismunað þegar kemur að umgjörð í 

knattspyrnufélögum. Í þemunum sem rannsakandi skoðaði kom í ljós að það var misrétti 

í öllum þemum að einhverju leyti. Að mestu í klefum, aðgang að sjúkraþjálfara, liðsstjóra, 

þvotti á æfingafatnaði, æfingatímum og fjáröflunum. Niðurstöður gefa vísbendingu um 

að fyrirliðar í kvennaliðum hafa þurft og eru að benda á og berjast gegn ójöfnuði.  

Í þessum kafla verður rýnt í niðurstöður. Spurningar rannsóknarinnar voru 

mismunandi. Sumar voru með já og nei valmöguleikum og svarmöguleikum sem hægt var 

að flokka niður sem megindleg gögn. Aðrar spurningar kröfðust annars konar svars. Þar 

sem notast var við eigindlega rannsókn með djúpviðtölum höfðu viðmælendur kost á að 

gefa dýpra svar og útskýra eða segja frá sinni upplifun.  

Hér í niðurstöðum verður fjallað um þemu ritgerðarinnar, þar sem rannsakað var 

hvort knattspyrnufélög mismuni kynjunum þegar kemur að umgjörð. Niðurstöður úr 

þemum rannsóknarinnar koma hér fyrir neðan og eru æfingatímar, klefamál, aðgengi að 

sjúkraþjálfara, er liðið með liðsstjóra, fá leikmenn krakka til að leiða inn á, æfingafatnaður, 

þvottur á æfingafatnaði, fjáraflanir, vinna leikmenn meistaraflokks á leik hjá hinu kyninu, 

á leikdag hins kynsins (þarf liðið að æfa fyrr, eða vera farið af svæði) og hvernig 

fyrirliðarnir upplifa umgjörðina samanborið við mfl. karla/kvenna. 

8.1 Æfingatímar  

Fyrsta spurning til fyrirliðanna var hvort þeir væru sáttir við æfingatíma sem þeir fá, bæði 

á undirbúningstímabilinu og á keppnistímabilinu. Einnig var spurt hvort að annar hvor 

flokkurinn fengi betri tíma. Mfl. karla- og kvenna er skammstöfun yfir meistaraflokkur og   

verður skammstafað mfl. að mestum hluta í ritgerðinni. 
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Mynd 1. Æfingatímar. Hér eru fyrirliðar spurðir hvort þeir séu sáttir við æfingatíma sem þeir fá.  

Eins og sjá má á myndinni þá eru 8 lið karla og 7 lið kvenna sem fá góðan æfingatíma á 

æfinga- og keppnistímabili. 2 lið karla og 3 lið kvenna segjast vera með góðan æfingatíma 

á sumrin en hann mætti vera betri/er ekki sátt við æfingatímann á veturnar. Tvö lið karla 

eru með forgang á æfingatímum segja fyrirliðar mfl. kvenna. Fyrirliði kvennaliðs 1 segir 

„meistaraflokkur karla hefur alltaf verið í forgangi“. Þeir eru í forgangi á æfingatímabilinu 

og keppnistímabilinu. Á keppnistímabilinu æfði meistaraflokkur kvenna nær alltaf á 

æfingasvæðinu til að geta verið á góðum tíma. Mfl. karla var á aðalvellinum. Fyrirliði 

kvennaliðsins segir það hafa verið reglu að þær mættu æfa á aðalvellinum daginn fyrir 

leik. En það skipti máli hvort meistaraflokkur karla var að æfa, þeir gengu meira fyrir. 

Fyrirliði kvennaliðs 3 segir að mfl. karla sé í forgangi á æfingatíma. Hún segir 

„meistaraflokkur karla fær alltaf að ráða tímunum sínum, svo eigum við að aðlaga okkur 

eftir þeirra tímum“ (á æfingatímabili). Kvenna lið 3 var með góða æfingatíma á 

keppnistímabilinu.  

8.2 Klefar  

Spurt var hvort flokkurinn hafi alveg sér klefa eða klefa sem aðrir nota líka. Þegar lið er 

með alveg sér klefa þá getur annar meistaraflokkur verið tengdur við klefann og deilt 

sturtuaðstöðu. Þegar talað er um að aðrir noti klefann eru það t.d yngri flokkar eða 

skólakrakkar. 
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Mynd 2. Klefar. Er flokkurinn þinn með sér klefa? 

Karlalið eru yfirleitt alltaf eða 9 af 10 liðum með alveg sér klefa sem enginn annar notar. 

Aðeins færri kvennalið eru með alveg sér klefa eða 7 lið. Eitt karlalið og 3 kvennalið eru 

með klefa sem aðrir nota.  

Það eru 5 karlalið sem eru með stærri klefa en kvennaliðið. Einungis 1 kvennalið er 

með stærri klefa en karlaliðið og 4 lið eru með jafnstóra klefa. Fyrirliði kvennaliðs númer 

2 er í liði þar sem mfl. karla er með stærri klefa þrátt fyrir að klefi mfl.kvenna hafi verið 

stækkaður. Hún segir,  

Klefinn var stækkaður fyrir nokkrum árum. Þá fannst mér það allt mjög erfitt. Það 

voru ýmsar mótbárur, þeim (í stjórn) fannst ekkert að við þurftum að stækka hann 

mikið. Og svo var okkur bannað að stækka hann þannig að hann yrði svipað stór og 

klefinn sem strákarnir eru með. Af því þeir vildu nýta eitthvað herbergi í 

þjálfaraaðstöðu. En svo er það bara notað undir búningana hjá strákunum… þeir 

hefðu alveg getað haft það einhversstaðar annarsstaðar. Þetta rými var ótrúlega illa 

nýtt. Við hefðum alveg geta haft stærri klefa, og þeir hefðu getað haft þetta dót 

einhversstaðar annarsstaðar… við erum orðnar svo margar að þetta er farið að vera 

mjög lítið.  

Karla lið númer 5 er með alveg sér klefa sem er stærri en kvennaklefinn. Klefinn er með 

heitum potti. Á meðan er kvennaliðið ekki með fastan klefa allt árið, heldur einungis á 

sumrin. Þær nota sama klefa og annar meistaraflokkur kvenna í annari íþróttagrein í 

félaginu hina mánuðina, ásamt því að skólakrakkar og yngri flokkar nota hann stundum. 

Segir fyrirliði kvennaliðsins að í upphafi hafi klefinn verið hugsaður sem tveir klefar. 

Klefanum var breytt og veggir brotnir niður en allt hefur verið fjármagnað af leikmönnum. 
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Mfl. karla tekur í rauninni tvo klefa á meðan þær eru með einn klefa með öðrum 

meistaraflokk í félaginu hluta ársins. Fyrirliði karlaliðsins talar um að þeir hafi boðist til að 

hjálpa kvennaliðinu ef þær vildu með mál sem þær varða eins og t.d. klefa.  

Fyrirliði kvenna í liði 8 hafði þetta að segja um það að hafa minni klefa, „Við erum 

með í rauninni allt til alls. En það er náttúrulega misrétti í því að það séu ekki jafnstórir 

klefar, þegar þetta eru jafnstórir hópar. En við höfum ekki verið að gera mál úr þessu“. 

Í liði 10 segir fyrirliði kvennaliðsins frá ágreiningi við stjórnina um að fá að taka niður 

skilrúm inni í klefanum sem mfl. karla er búinn að fá að taka niður.  

Eini munurinn er að hjá okkur erum við með svona skilrúm þegar hurðin er opnuð, 

en það er búið að taka það í burtu hjá strákunum. Við vildum fá að taka skilrúmið 

niður eins og hjá strákunum vegna þess að það skiptir klefanum svol upp, en við 

fengum það ekki í gegn. Rökin voru þau að það gæti einhver séð okkur naktar. En 

samt var búið að taka það hjá strákunum! Það var svona eins og það væri meira mál 

að sjá okkur naktar. Og að við gætum ekki passað það sjálfar að hafa lokaða hurð. 

Þetta er mjög spes. En við erum aftur að reyna að fá að taka það í burtu. Við höldum 

að við fáum það í gegn núna, það er komin önnur stjórn.  

8.3 Aðgangur að sjúkraþjálfara 

Fyrirliðar voru spurðir út í hvernig aðgangur er að sjúkraþjálfara. Spurt var út í það hvort 

að leikmenn þyrftu að fara á stofu til að nota sér þjónustu hans eða hvort að hann kæmi 

aukalega á æfingar. Öll lið fengu sjúkraþjálfara alltaf í leiki nema eitt kvennalið sem var 

með annan starfsmann (nuddara) sem var ekki menntaður sjúkraþjáfari í nokkrum leikjum 

um sumarið.  

 

Mynd 3. Aðgangur að sjúkraþjálfara. Kemur sjúkraþjálfarinn aukalega á æfingar? 
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Hjá tveimur liðum í mfl. kvenna kom sjúkraþjálfari ekki aukalega á æfingar. Hjá einu karla 

liði kom sjúkraþjálfari eftir þörfum. Í flestum tilfellum bæði hjá körlum og konum kom 

sjúkraþjálfari nær alltaf eða stundum daginn fyrir eða eftir leik, 1-2 í viku. Í 7 karla liðum 

og 4 kvennaliðum kom sjúkraþjálfarinn 1-2 í viku nær alltaf/stundum. Sjúkraþjálfarinn 

kemur á æfingar tvisvar í viku hjá 3 karla liðum og 1 kvennaliði. Í 2 liðum kemur 

sjúkraþjálfari á æfingar u.þ.b. fjórum sinnum í viku.  

Fyrirliði kvenna í liði 2 sem fékk ekki sjúkraþjálfara í alla leiki um sumarið og fékk hann 

ekki aukalega á æfingar hafði auk þess þetta að segja um mismunin milli mfl. karla og 

kvenna í sjúkraþjálfara málum, „það kemur sjúkraþjálfari til strákanna tvisvar í viku, þá 

þarftu í rauninni ekki að fara aukalega á stofu til hans nema að þú sért meiddur. Ef ég er 

kannski tæp. Þá tími ég ekki að borga 5800 fyrir sjúkraþjálfun kr og fá það svo til baka ári 

seinna. Þá frekar bíð ég og togna og fer þá“.  

Fyrirliði kvennaliðs númer 10 sagði að aðgengið að sjúkraþjálfara hefði mátt vera 

betra, en samskiptin fóru í gegnum þjálfarann. Þegar liðið ferðaðist langt í leik tímdi 

félagið ekki að taka sjúkraþjálfara með og áttu leikmenn að hafa sama sjúkraþjálfara og 

útiliðið. Það taldi fyrirliðinn alls ekki nógu gott.  

8.4 Liðsstjóri 

Á mynd 4 sjáum við hversu marga liðsstjóra lið eru með. Liðsstjóri hefur mismunandi 

hlutverk innan liðs. Hlutverk liðsstjóra er t.d að sjá um búninga, skýrslu fyrir leik, 

vatnsbrúsa og ýmis önnur verkefni.  

 

Mynd 4. Liðsstjóri. Er flokkurinn með liðsstjóra? 
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Á mynd 4 sjáum við að 5 lið mfl. karla eru með 1 liðsstjóra og önnur 5 lið eru með 2 

liðsstjóra. Lið mfl. kvenna eru oftast með 1 liðsstjóra eða í 8 liðum. Í einu liði er liðið með 

2 liðsstjóra. Í einu mfl. kvennaliði  eru þær ekki með liðsstjóra. Lið 6 mfl.kvenna er ekki 

með liðsstjóra, fyrirliði þess liðs segir „Ég hef séð um að panta búninga og láta nýja 

leikmenn fá númer og æfingaföt. Ég sé um það allt. Það er enginn sem sér um þetta. Eins 

og hjá strákunum þá eru 2 liðsstjórar að sinna þessu“.  

8.5 Krakkar til að leiða inn á fyrir heimaleiki 

Lið fá oft unga krakka til að leiða inn á völlinn. Heimaliðið sér um að fá krakka frá sínu 

félagi. Fyrirliðarnir voru spurðir hvort að þau fengu krakka frá sínu félagi til að leiða inn á 

völlinn í heimaleikjum. Öll lið í mfl. karla fengu alltaf/oftast að leiða börn inn á í 

heimaleikjum. En 9 lið kvennamegin fengu alltaf/oftast að leiða börn inn á í heimaleikjum. 

Eitt lið, lið 6 kvenna megin fékk aldrei að leiða krakka inn á völlinn sumarið 2016.  

8.6 Æfingafatnaður 

Félögin sjá um að láta leikmenn fá æfingafatnað. Staðalæfingafatnaður er oftast, peysa, 

buxur, bolur/bolir, stuttbuxur, vindjakki, ferðagalli. Það fer eftir félögum hvort að 

leikmenn fái tvennt af einhverju, en þessi fatnaður sem nefndur hér fyrir ofan er kallaður 

staðalæfingabúnaður. Flest félögin láta leikmenn sína hafa staðalæfingabúnað. Öll 

karlalið fá staðalæfingabúnað og 9 kvennalið fá staðalæfingabúnað. Lið 3 kvenna megin 

fær ekki staðalæfingabúnað. Fyrirliði kvennaliðs 3 hafði þetta að segja um æfingafötin 

„það er nú ekki mikið. Ég held að við höfum ekki fengið neitt nýtt í fyrra. Nema kannski 

boli. En þar fyrir tveimur árum fengum við buxur og peysu. Kannski afgangs æfingaboli. 

Þetta hefur alltaf verið soldið vesen“. 

8.7 Þvottur á æfingafatnaði 

Fyrirliðarnir voru spurðir um hvort að æfingafötin þeirra væru þvegin. Sum félög þvo 

æfingaföt leikmanna og taka ekki gjald fyrir. En önnur félög hafa annað fyrirkomulag og 

taka gjald fyrir. 
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Mynd 5. Þvottur á æfingafatnaði.  

Á mynd 5 er hægt að sjá að flest félög eða sjö þvo ekki fötin fyrir mfl. kvenna. Tvö lið fá 

ekki þvott í mfl. karla. annars eru 3 lið í mfl. karla sem fá þvott á æfingafötum og borga 

fyrir það. Önnur 5 lið karla fá þvott á æfingafötum og borga ekki fyrir það. Þrjú kvennalið 

fá æfingaföt þvegin og leikmenn þurfa ekki að borga. Hér sést að 8 lið í mfl. karla fá þvott 

á æfingafatnaði en 3 lið kvennamegin fá þvott á æfingafatnaði.  

8.8 Fjáraflanir 

Íþróttalið þurfa oft á tíðum að taka þátt í fjáröflunum. Meistaraflokkarnir skipuleggja 

stundum fjáraflanir sjálfir. Félagið skipuleggur líka fjáraflanir sem leikmenn taka þátt í eða 

ekki. Mörg félög halda kvennakvöld, karlakvöld, þorrablót og/eða skemmtikvöld til 

styrktar félaginu eða flokknum. Oft vinna leikmenn á kvöldunum sjálfum eða í kringum 

þau og stilla upp í salnum, eru með happadrætti og/eða uppboð. 7 lið mfl. karla vinnur á 

eða í kringum karlakvöld og 4 lið mfl. kvenna vinnur á eða í kringum kvennakvöld. Eitt 

kvennalið vinnur á eða í kringum karlakvöld og eitt karlalið vinnur á eða í kringum 

kvennakvöld. 1 lið karla og 1 lið kvenna vinna á eða í kringum þorrablót. 2 lið mfl. kvenna 

og 2 lið mfl. karla vinna á styrktarkvöldi (getur verið undir öðru nafni). 

Þrír fyrirliðar kvenna hafa tekið eftir í sínu félagi að fleiri karlar mæta á karlakvöld en 

konur á kvennakvöld. Fyrirliði kvenna í liði 2 segir „En svo eru náttúrulega 120 konur á 

móti 900 körlum á þessum kvöldum“. Þar safnast því meiri peningur, en auðvitað er 

mismunandi eftir hverju félagi hvað margir mæta á kvenna/karlakvöldin og munurinn 

getur verið minni í öðru félagi. Einnig er mismunandi hvert ágóðinn af kvöldunum fer, en 
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oftast fer ágóðinn af kvennakvöldinu til kvennaliðsins og öfugt. Og velta þær fyrir sér 

hvort fyrirkomulagið gæti verið öðruvísi.  

Fyrirliði liðs 1 kvennamegin segir „Karlarnir eyða miklu meira líka. Það eru svona 

uppboð og þeir spreða bara endalaust í það. En konurnar gera það ekki“.  Þegar 

rannsakandi spyr hana af hverju þær hafi ekki unnið á karlakvöldum segir hún „Já það er 

talað um það að við eigum ekki að vera í kringum fullu kallana, þeir eru svo vafasamir. En 

þú veist, ég veit ekki.. þetta eru rökin sem við fengum“.  

Lið númer 6 karla og kvenna vinnur á þorrablóti. Fyrirliði kvennaliðsins segir að 

meistaraflokkur karla fái 70% ágóða af kvöldinu en þær 30%. Þetta finnst henni 

augljóslega mjög ósanngjarnt og segir „þetta er náttúrulega bara gömul hefð sem 

skapaðist að strákarnir héldu Þorrablótið og sáu um það. Ég er einmitt nýbúin að kvarta 

yfir því hvað við fáum lítið miðað við þá af því að við vinnum jafn mikið!“. Mfl. karla er líka 

með fjáröflun þar sem þeir selja auglýsingar á spilastokk. Hann segir „þessar fjáraflanir 

gáfu mér nánast bara æfingaferðina“ (Þorrablótið og spilastokkurinn). 

Fyrirliði kvennaliðs 4 segir að þær taki þátt í mjög mörgum fjáröflunum miðað við mfl. 

karla. Hún segir aðspurð um fjáraflanir „Já þakka þér fyrir, þær eru fjölmargar!“. Hún segir 

að þær selji klósettpappír fjórum sinnum á ári, vinna á mfl. karla leikjum, vinna í mörgum 

vörutalningum og eru oftast með kvennakvöld. Í öllum fjáröflunum fer peningurinn beint 

til flokksins til að halda þeirra starfi gangandi. Mfl. karla dæmir á mótum, fær ágóðann af 

karlakvöldi, þeir selja auglýsingar á æfingaboli og slá gras.  

Í liði 3 segir fyrirliði kvennaliðsins að þær hafi þurft að vinna hjá ákveðnu fyrirtæki til 

að fá afslátt af boltum sem þær nota við æfingar.  

8.9 Vinna á mfl. karla leikjum 

Fyrirliðar voru spurðir hvort liðin þeirra þurfi að vinna á leik hjá mfl. karla/kvenna t.d í 

sjoppu, miðasölu eða matsölu. Þarf mfl. karla að vinna á leik hjá mfl. kvenna? Þarf mfl. 

kvenna að vinna á leik hjá mfl. karla?  



33 

 

Mynd 6.  Vinnur flokkurinn á leikjum hjá hinu kyninu? 

Ekkert karlalið þarf að vinna á leik mfl. kvenna. Það voru 4 kvennalið sem vinna á leik hjá 

mfl. karla og 6 lið mfl. kvenna sem unnu ekki á leik hjá mfl. karla.  

8.10 Á leikdag mfl. karla og kvenna 

Á leikdag mfl. karla og kvenna hafa sum félög sett sínum meistaraflokkum reglur um að 

ekki megi vera á æfingasvæðinu, aðalvellinum og/eða vallarhúsinu fyrir ákveðinn tíma á 

leikdag mfl. karla/kvenna. Sum félög eru ekki með neina reglur. 

Fjögur lið kvenna megin og fjögur lið karla megin segjast ekki vera með neinar reglur. 

3 karlalið og 2 kvennalið láta lítið fyrir sér fara á leikdag hins kynsins. Í tveimur karlaliðum 

og tveimur kvennaliðum þurftu liðin að vera farin af svæðinu 1-2 klukkutímum fyrir leik. Í 

einu kvennaliði þurftu þær að vera farnar af æfingasvæðinu og vallarhúsinu 4 tímum fyrir 

leik.  Lið númer 5 karla og kvenna æfa stundum fyrr en þurfa að vera farin af 

vellinum/æfingasvæðinu áður en mfl. kvenna/karla fer út að hita upp fyrir leik. 

 Í liði 1. segist fyrirliði mfl. karla  reyna að vera ekki á svæðinu fyrir leik. En fyrirliði mfl. 

kvenna segir „en eins og t.d þegar það er leikur hjá þeim þá verðum við að vera farnar 4 

tímum fyrir leik. En þeir mega æfa nánast á vellinum klukkutíma fyrir leik hjá okkur“. Í lið 

4 segir fyrirliði kvenna að það hafi gerst að mfl.kvenna hafi verið að spila og mfl.karla hafi 

verið á æfingu á sama tíma á æfingasvæðinu. Hún segir það hafa farið misvel í 

mannskapinn. Í liði 6 þurfa liðin að vera búin að tæma klefann sinn 2 tímum fyrir leiki 

mfl.karla/kvenna þar sem þau fá hinn klefann undir aðstöðu fyrir sjúkraþjálfara. Fyrirliði 
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kvennaliðsins segir að það sé meiri áhersla lögð á að þær eigi að vera farnar með dótið 

sitt úr klefanum. Hún segir: 

Strákarnir hafa alveg verið að hoppa inn og út þegar við erum að nota þeirra klefa. 

Það er aðeins meiri áhersa á að við eigum að vera búnar að losa allt… það er miklu 

meiri gæsla hjá þeim… manni hefur alveg fundist þetta pirrandi þegar maður liggur á 

sjúkrabekknum og það kemur einhver inn og nær í dótið sitt. En það er læst hjá manni 

sjálfum. En þetta er ekki eitthvað stórmál. Þetta eru litlu hlutirnir. 

8.11 Upplifun fyrirliða á umgjörð samanborið við mfl. karla/kvenna 

Í þessari spurningu voru fyrirliðar spurðir hvernig þeir upplifðu umgjörðina hjá sér 

samanborið við karla/kvenna liðið. Spurningin var hvort þeim fannst hún svipuð eða eins, 

hvort hún mætti vera jafnari að einhverju leyti eða hvort það vanti mikið upp á til að 

umgjörðin verði jafnari. Spurningin var opin og gátu fyrirliðar svarað með dæmum og 

upplifunum sínum.  

 

Mynd 7. Upplifun fyrirliða á umgjörð.  

Eins og sést á mynd 7 eru 14 fyrirliðar sem upplifa að umgjörðin sé svipuð eða eins. Það 

eru 6 fyrirliðar kvennaliðs og 8 fyrirliðar karlaliðs sem upplifa að umgjörðin sé svipuð eða 

eins. Einn fyrirliði karla og einn fyrirliði kvenna upplifa að umgjörðin mætti vera jafnari að 

einhverju leyti. Þrír fyrirliðar kvennamegin og 1 fyrirliði karlamegin upplifia að það vanti 

mikið upp á til að umgjörðin verði jafnari. Fyrirliðarnir sem svöruðu að umgjörðin mætti 

vera jafnari að einhverju leyti eða að það vanti mikið upp á til að umgjörðin verðir jafnari 

segja allir að það halli á mfl. kvenna. Hér fyrir neðan er umfjöllun á upplifun fyrirliðanna 

á umgjörð í hverju liði fyrir sig.  
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Í liði 1 segir fyrirliði karlaliðsins að hann haldi að mismunurinn hafi minnkað mikið og 

umgjörðin sé nánast sú sama. Fyrirliði kvennaliðsins er ekki sammála og segir að það vanti 

talsvert upp á. Hún nefnir æfingatímana, mfl.karla er alltaf með forgang á æfingatímum. 

Einnig nefnir hún klefann. Mfl.kvenna er ekki með alveg sér klefa og karlaliðið er með 

stærri klefa.  

Í liði 2 segist fyrirliði karlaliðsins að hann haldi að umgjörðin sé fremur jöfn, hann segir 

„aðstaðan og umgjörðin í kringum liðin eru frekar svipuð“. Fyrirliði kvennaliðsins segir að 

það vanti talsvert upp á. Hún nefnir stærðina á klefanum, að þeir þurfi ekki að vinna jafn 

marga tíma fyrir félagið, þeir fá margir laun og að það sé auðveldara  fyrir þá að fá eitthvað 

í gegn. Hún segir „þetta er svo mikill vani! Ef maður hugsar um það, ef maður væri strákur 

þá væri umgjörðin allt öðruvísi“. Fyrirliði kvenna sagði einnig frá því sem hefur gerst 

síðustu ár. Í gegnum tíðina hefur það verið þannig að karlarnir hafa verið að æfa á 

aðalvellinum þegar meistaraflokkur kvenna er að fara að keppa. Og svo hafa þær nánast 

ekki mátt æfa á keppnisdegi hjá þeim. En sem betur fer hefur þetta verið að breytast 

vegna þess að þær hafa staðið upp og sagt eitthvað. Nýr þjálfari kom með þá áherslu að 

það gilti það sama fyrir alla. Fyrirliði kvennaliðsins segir „það fer svo mikið eftir þjálfurum. 

Ef þjálfarinn okkar er harður, þá á ekki að vera neitt misrétti í hvenær við æfum. En þjálfari 

sem við vorum með var alveg sama hvenær við æfðum og þá fengum við verri 

æfingatíma… mér finnst þetta svo mikið einkennast að því hver er að þjálfa í hvert sinn. 

Og hversu mikið við látum heyra í okkur, það breytir miklu“. Til dæmis voru báðir flokkar 

seint í styrktarþjálfun. Meistaraflokkur kvenna var klukkan 9:30 og meistaraflokkur karla 

8:30. Þjálfari kvennaliðsins krafðist þess að tímunum yrði víxlað eftir áramót. Það gekk í 

gegn, en fyrirliði kvenna sagði strákana hafa orðið pirraða þó að þeir skilji að þetta hafi 

verið sanngjarnt. Þeir eru orðnir vanir forréttindunum. 

Í liði 3 segir fyrirliði mfl. karla Fyrirliði mfl. karla segir „Já já maður hefur kannski 

skynjað það að þær sem eru í meistaraflokki kvenna hafi ekki alltaf verið rosalega sáttar 

við, eða finnst við fá betri umgjörð og annað slíkt. Ég held að það sé enginn spurning og 

þær hafa held ég verið ósáttar við það“. Hann segir líka  „Það er svo oft sem þetta eru svo 

miklar öfgar í báðar áttir. Einn segir að þær eigi ekki að fá krónu og annar segir að þessu 

eigi að vera jafnt skipt. Þetta er ekki svona einfalt. Þá gæti þetta farið á þann veg að 

meirihluti af tekjum deildarinnar væri farinn tveimur árum seinna“. Fyrirliði mfl. kvenna 
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segir að stjórnin í félaginu séu karlrembur. Hún upplifir að það sé látið mjög lítið fé í 

umgjörð meistaraflokks kvenna. Hún segir, „maður fær á tilfinninguna að það sé litið niður 

á meistaraflokk kvenna“.  

Í liði 4 segja fyrirliðarnir að umgjörðin sé nokkuð jöfn. Fyrirliði mfl. kvenna nefnir 

muninn á fólki í meistaraflokksráðunum. Í mfl. ráði karla eru áhugamenn í mfl. ráði kvenna 

eru foreldrar. Þeir reyna að vera óháðir en gæti samt hagsmuna barns síns. En samt sem 

áður væri liðið ekki á sama stað án góðs starfs foreldranna. 

Í liði 5 segja fyrirliðarnir að umgjörðin sé nokkuð jöfn. Fyrirliði karla segir, „heilt yfir 

þá held ég að þetta sé bara mjög jafnt“. Fyrirliði kvenna nefnir að mfl. karla sé með alveg 

sér klefa en ekki þær. Hún segir að þær hafi reynt að fara fram á það að fá fastan klefa, 

en hafi ekki fengið það. Klefa mfl. karla fylgir sagan af því þegar leikmenn og þjálfarar 

mfl.karla ákváðu að stækka klefann fyrir mörgum árum og brutu niður vegg þar sem gæti 

verið annar klefi fyrir mfl. kvenna.  

Í liði 6 segir fyrirliði mfl.karla að hann haldi að umgjörðin sé svipuð. En hann minnist 

á launamismun þar sem fleiri karlar eru að fá borgað og fá hærri laun. Fyrirliði mfl. kvenna 

upplifir að umgjörð mfl. karla sé miklu betri. Þær hafa mikið kvartað undan sinni umgjörð. 

Þótt umgjörðin sé kannski góð miðað við önnur lið. Hún talar um að það sé í rauninni 

enginn yfir þeim, þær eru ekki með neinn tengilið. Það sem hún er ósátt við er t.d. að það 

eru einungis styrktarkvöld fyrir meistaraflokk karla, einungis leikmannakynning fyrir 

karlana, þær fá ekki krakka til að leiða inn á völlinn, stuðningurinn er ekki sá sami upp í 

stúku, leikir karlanna eru mikið auglýstir á samfélagsmiðlun, þær eru ekki með liðsstjóra. 

Fyrirliði kvenna hefur séð um að panta búninga og láta nýja leikmenn fá númer og 

æfingaföt. Eins og hún segir „ég sé um allt… hjá strákunum eru 2 liðsstjórar sem sinna 

þessu“. 

Í liði 7 segir fyrirliði mfl.karla að hann haldi að umgjörðin sé mjög svipuð milli karla og 

kvenna. Hann nefnir að umstangið og umgjörðin sé meira í kringum karlaleiki. Hann segir 

„Það skiptir ekki máli hvort maður sé karl eða kona það eru bara allir að reyna að hjálpast 

að. Þetta lið er til fyrirmyndar með hvernir hlutunum er háttað hérna. Við getum verið 

fyrirmynd fyrir mörg önnur lið“. Fyrirliði mfl. kvenna segir að flestir vilji báðum liðum gott, 

það eru kannski 2-3 risaeðlur sem hafa eitthvað á móti kvennaboltanum en það heyrist 
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ekki mikið í þeim. Hún segir líka ef að strákarnir fá eitthvað sem þær fá ekki, þá standa 

þær upp og spyrja af hverju þær fái það ekki. Og þá oftast kemst það í gegn.  

Í liði 8 finnst fyrirliða mfl. karla umgjörðin nokkuð jöfn. Fyrirliði mfl. kvenna segir að í 

félaginu hefur alltaf verið lagt mikið upp úr því að viðhafa jafnrétti, sérstaklega þegar 

kemur að æfingatímum, æfingabúnaði og allri umgjörð í kringum leiki. En svo nefnir hún 

launamuninn, hún segir að það sé mikill munur. En burt séð frá launum þá segir hún að 

hún geti ekki bent á neitt sem þær geta kvartað undan.  

Í liði 9 eru báðir fyrirliðar sammála um að umgjörðin sé mjög jöfn. Fyrirliði 

kvennaliðsins segir að henni finnist ekkert misrétti. Það sem félagið skaffar, gildir fyrir 

báða flokka. Fyrirliði mfl. karla segir „Ef það er eitthvað þá held ég að þetta sé að jafnast 

meira út fyrir okkur heldur en öfugt. Þær hafa verið lið númer eitt síðustu ár“. Hann vildi 

ekki tjá sig meira um þetta.   

Í liði 10 segir fyrirliði mfl. karla að hann haldi að umgjörðin sé nánast sú sama. Fyrirliði 

kvenna segir að hún haldi að þetta sé frekar jafnt. Hún nefnir að umgjörðin í kringum 

karlaleikina er meiri. Fyrirliði karlaliðsins segir að hann muni eftir að þjálfarar mfl. karla 

og kvenna hafi verið að þræta um að mfl. kvenna þjálfarinn hafi verið með æfingar of oft 

á aðalvellinum. 
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9 Umræður og lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að svara rannsóknarspurningunni hvort að 

knattspyrnufélög mismuna kynjunum þegar kemur að umgjörð. Áhugavert fannst 

rannsakanda að kynnast því hvernig 10 bestu kvennalið og karlaliðin á móti þeim hvort 

sem þau voru í úrvalsdeild eða 1. deild árið 2016 hafa það þegar kemur að umgjörð. 

Rannsóknin virkaði þannig að 10 lið voru í úrtakinu og 20 fyrirliðar karla (10) og kvenna 

(10) voru tekin í eigindlegt viðtal þar sem markmiðið var að kynnast umgjörð hvers liðs og 

bera þau saman. Spurt var um ákveðin þemu sem voru æfingatímar, klefamál, aðgengi að 

sjúkraþjálfara, er liðið með liðsstjóra, fá leikmenn krakka til að leiða inn á völl, 

æfingafatnaður, þvottur á æfingafatnaði, fjáraflanir, vinna mfl. karla – kvenna á leik hjá 

mfl. karla/kvenna, á leikdag hins kynsins (þarf liðið að æfa fyrr eða vera farið úr t.d 

vallarhúsinu) og hvernig fyrirliðarnir upplifa umgjörðina samanborið við mfl. 

karla/kvenna. Sumar spurningar kröfðust svara sem hægt var að flokka niður og láta í 

súlurit sem megindleg gögn. En fyrirliðum gafst alltaf kostur á að útskýra mál sitt og segja 

frá upplifunum sínum.  

Helstu niðurstöður voru þær að konum er mismunað þegar kemur að umgjörð í 

knattspyrnufélögum. Þeim er mismunað í öllum þemum sem rannsökuð voru að einhverju 

leyti. Að mestu í klefum, aðgengi að sjúkraþjálfara, liðsstjóra, þvotti á æfingafatnaði,  

æfingatímum og fjáröflunum. Niðurstöður gefa vísbendingu um að fyrirliðar í 

kvennaliðum hafa þurft og eru að benda á og berjast gegn ójöfnuði.  

Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að tryggja kynjajafnrétti á sviði íþróttamála, í 

íþróttasáttmála Evrópu 1. málsgrein 4. greinar segir að engin mismunun skuli vera á 

grundvelli kynferðis varðandi aðgang að íþróttaaðstöðu eða íþróttaiðkunar. Því er 

áhugavert að líta á niðurstöður þessarar rannsóknar og hvað íslenska ríkið er búið að 

skuldbinda sig til að fylgja.  

Í þemanu æfingatímar segja tveir fyrirliðar kvennaliðs að mfl. karla sé í forgangi á 

æfingatímum, þeirra flokkur verður að raða sér eftir að karlarnir eru búnir að ákveða sína 

tíma. Fyrirliði kvenna segir „meistaraflokkur karla fær alltaf að ráða tímunum sínum, svo 

eigum við að aðlaga okkur eftir þeirra tímum“. Í þemanu klefar voru 3 kvennalið og 1 

karlalið með klefa sem aðrir nota. Það sem kom á óvart var að 5 karlalið eru með stærri 

klefa en kvennaliðið. Eitt kvennalið er með stærri klefa en karlaliðið. Fyrirliði kvenna í liði  
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8 er með minni klefa en mfl. karla og sagði „það er náttúrulega misrétti í því að það séu 

ekki jafnstórir klefar þegar þetta eru jafnstórir hópar. En við höfum ekki verið að gera mál 

úr þessu“.  

Aðgengi að sjúkraþjálfara er eitt af þemunum en mfl. karla fær sjúkraþjálfara aukalega 

á æfingar á sumrinn oftar að meðaltali en mfl. kvenna. Því þurfa leikmenn mfl. kvenna 

mögulega oftar að sækja sér sjálfar þjónustu sjúkraþjálfara. Lið mfl. karla er með betri 

stuðning í kringum liðið þegar kemur að liðsstjórum en flest karlalið er með 2 liðstjóra en 

kvennalið eru flest með 1 liðsstjóra. Nánast öll kvenna og karlalið fá krakka til að leiða inn 

á völlinn alltaf/oftast í heimaleikjum sínum. Það sama var upp á teningnum með 

staðalæfingabúnað. 

Mfl. karla fær æfingafatnað oftar þveginn (8 lið) af félaginu heldur en kvennaliðin, 

þótt sum lið þurfi að borga fyrir það. Þegar kemur að fjáröflunum eru vísbendingar um 

það að í sumum félögum þurfi kvennaliðin að vinna í fleiri fjáröflunum. Í liði 3 þurfti 

kvennaliðið að vinna hjá ákveðnu fyrirtæki til að fá afslátt af boltum sem þær nota við 

æfingar. Í liði 4 upplifir fyrirliði kvenna að þær þurfi að taka þátt í fleiri fjáröflunum en 

mfl.karla, þær þurfa  t.d að selja klósettpappír fjórum sinnum á ári, taka þátt í mörgum 

vörutalningum, vinna á karlaleikjum og eru oftast með kvennakvöld. Á kvennakvöldum og 

karlakvöldum sögðu 3 fyrirliðar mfl.kvenna að þær hafi tekið eftir að fleiri karlar mæta á 

karlakvöd og að þar safnist meiri peningur. Telja þær að fyrirkomulagið gæti verið öðruvísi 

og ekki þurfi endilega að skipta verkum þannig að karlar vinni á karlakvöldi og öfugt. 

Fyrirliði liðs 6 mfl.kvenna sagði frá óréttlæti á skiptingu ágóða af fjáröflun í þorrablóti þar 

sem karlar fá 70% ágóða og þær 30% ágóða.  

Enginn í mfl. karla þarf að vinna á kvennaleik en í 4 liðum þarf mfl. kvenna að vinna á 

leikjum mfl. karla. Á leikdag hins kynsins eru flest lið með samræmi að bæði karla og 

kvennalið fari eftir sömu reglu. Í einu liði, liði 1 ríkti ekki samræmi. Mfl.kvenna þurfti að 

vera farinn 4 tímum fyrir leik en karlaliðið reynir að vera ekki á svæðinu fyrir leik. Í liði 6 

var sama regla fyrir bæði lið en fyrirliði mfl.kvenna upplifði að meiri áhersla sé á að 

mfl.kvenna eigi að fylgja reglunni.  

Upplifun fyrirliða á umgjörð samanborið við mfl. karla/kvenna var ansi mismunandi 

en flestir fyrirliðar karla og kvenna sögðu að umgjörðin væri svipuð eða eins. Það voru 6 

fyrirliðar mfl. kvenna og 8 fyrirliðar mfl.karla. Aðrir fyrirliðar sögðu að umgjörðin mætti 
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vera jafnari að einhverju leyti eða að það vantaði mikið upp á til að umgjörðin verði 

jafnari. Það voru 6 fyrirliðar karla og kvenna samanlagt.  

Kenningin sem valin var í rannsókninni heitir femínísk gagnrýniskenning. Hún gengur 

út á það að það þurfi að gagnrýna og breyta skipulagi íþrótta og menningu til að ná fram 

jafnrétti. Fólk þarf að benda á óréttlæti og berjast fyrir því að eitthvað breytist. Í 

viðtölunum sem tekin voru komu fram vísbendingar um að þær sem eru í mfl. kvenna hafi 

þurft að stíga upp og benda á óréttlætið til að ná fram breytingum. T.d. sagði fyrirliði mfl. 

kvenna í liði 2 þetta, „mér finnst þetta svo mikið einkennast af því hver er að þjálfa í hvert 

sinn. Og hversu mikið við látum heyra í okkur, það breytir miklu“. Í liði 7 sagði fyrirliði mfl. 

kvenna að ef strákarnir fái eitthvað sem þær fá ekki, þá standa þær upp og spyrja af hverju 

þær fái þetta ekki líka. Og oftast kemst það í gegn. Í liði 5 segir fyrirliði mfl. kvenna að þær 

hafi reynt að fara fram á að fá alveg sér klefa sem hefur ekki komist í gegn, en muni 

kannski ganga einhverntíma í gegn. Fyrirliði mfl. kvenna í liði 6 var þegar viðtalið var tekið 

að mótmæla skiptingu ágóða af styrktarkvöldi.  

Sögulega hafa konur átt að stríða við ójöfnuð í íþróttum og er Ísland ekki í sér flokki 

þar. Eins og kemur fram í þessari rannsókn eiga mfl. kvenna í fótbolta á Íslandi og konur 

almennt í íþróttum það sameiginlegt samkvæmt Coakley og Pike að þurfa að kljást við 

ójöfnuð m.a. hvað snertir aðgang að aðstöðu, gæði aðstöðu (t.d klefar), útvegun og 

viðhald búnaðar, tímasetningu á æfingum og kynningu liða. Fyrri rannsókn Margrétar 

Sifjar Magnúsdóttir (2017) sem rannsakaði m.a. hvernig leikmenn í efstu deild upplifa 

umgjörð liða sinna komst að í þeirri niðurstöðu að kynin sjá mun á rekstri og umgjörð liða 

sinna. Í rannsókn Margrétar Sifjar og þessari rannsókn var komist að álíka niðurstöðum. 

Konurnar sögðu að karlaliðin fengju stærri klefa, fá sjúkraþjálfara oftar á æfingar, fleiri 

æfingaföt, betri æfingatíma og að æfingafötin eru þrifin fyrir karla en ekki fyrir konur. 

Leikmönnum mfl. kvenna finnst sérstaklega brotið á sér í launagreiðslum.  
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10. Áframhaldandi rannsóknir 

Niðurstöður í þessari rannsókn eru afmarkaðar við ákveðna þætti í umgjörð sem ákveðið 

var að skoða. Eflaust væri hægt að rannsaka fleiri þætti viðvíkjandiumgjörð. Þessi 

rannsókn gaf til kynna að um mismunun er að ræða í úrvalsdeild kvenna og karlaliða sömu 

félaga hvort sem þau eru í úrvalsdeild eða 1.deild. Áhugavert væri að taka annað úrtak og 

athuga hvort öðruvísi niðurstöður fengjust ef valið væri lið í t.d. fyrstu deild kvenna og 

karla. Einnig væri áhugavert að skoða aðrar íþróttagreinar.  
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Nafn höfundar 
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Viðauki A - Spurningalisti 

Spurningar til fyrirliða: svarað fyrir sumarið 2016 og undirbúningstímabil 2015   

1. Fáið þið æfingatíma sem þið eruð sáttar/sáttir með? 

a. Fær annar meistaraflokkurinn betri tímasetningar á æfingum? 

b. Hvernig er þetta á sumrin? 

c. En á undirbúningstímabili? 

2. Er liðið þitt með sér klefa, sem er einungis notaður fyrir ykkur? 

a. Nota skólabörn eða yngri flokkar klefann ykkar einhvertíma? 

b. Er annar meistaraflokkurinn með stærri klefa? Verr staðsettan? 

c. Eru einhver fríðindi inni í klefanum, eins og t.d heitur pottur, ísskápur, 

ískar, skóhillur, drykkir, playstation tölva, annað? 

3. Voru þau fríðindi keypt af félaginu eða af leikmönnum (fyrir sektarpening)? 

4. Er liðið þitt með fastan sjúkraþjálfara? 

a. Hvernig er skipulagið í kringum hann? 

b. Getið þið auðveldlega leitað til hans? 

c. Kemur sjúkraþjálfarinn einhverntíma á æfingar t.d daginn fyrir eða eftir 

leik? 

d. Eða farið þið til hans á stofu? 

5. Fáið þið krakka til að leiða inn á völlinn fyrir hvern leik á sumrin, eða næstum 

alltaf? 

6. Eruð þið með liðsstjóra? 1 eða fleiri ? 

a. Hvað er hans hlutverk? 

7. Fáið þið æfingaföt frá félaginu? 

a. Á hverju ári? 

8. Eru æfingafötin ykkar þvegin af félaginu? 

a. Er þvegið allt árið? 

b. Á sumrin? 
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c. Borga leikmenn fyrir það? 

9. Þarf þitt lið að vera farið af vellinum eða vallarsvæðinu á leikdag eitthvað fyrr fyrir 

leik hjá meistaraflokki karla/kvenna?  

10. Eru einhverjar fjáraflanir sem þið takið þátt í yfir árið? 

a. Eru karlakvöld/kvennakvöld? Þorrablót? Annað? 

b. Hvernig virkar það, fáið þið hluta eða allan ágóðan af 

kvenna/karlakvöldinu? 

11. Þurfið þið að vinna á meistaraflokks kvenna/karla leikjum?  

12. Hvernig upplifir þú umgjörðina í kringum þitt lið, samanborið við 

karla/kvennaliðið? 

13. Hefur einhver barátta staðið milli flokkanna um einhver ákveðin mál sem þú veist 

um eða hefur upplifað? 
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Viðauki Á – Stór tafla 

 Lið 1 Lið 2  Lið 3 

 

Lið 4 Lið 5 Lið 6 Lið 7 Lið 8  Lið 9  Lið 10  

Æfinga-
tímar 
 
 
 
 

Fyrirliði mfl. 
karla segir að 
æfinga-
tímarnir hafi 
verið góðir 
heilt yfir.  
Mfl. karla er í 
forgang á 
æfingatímum 
allan ársins 
hring. Mfl. 
kvenna 
aðlagar 
sínum tímum 
eftir þeim 
 

Fyrirliðar mfl. 
kvenna og 
karla voru 
sammála og 
segja að það 
gæti verið 
betri 
æfingatími á 
æfinga- 
tímabilinu. 
En þau eru 
sátt við hann 
á sumrinn.  

Fyrirliði mfl. 
karla segir að 
æfingatímar
nir séu góðir.   
Fyrirliði mfl. 
kvenna segir 
að þær séu 
ekki ánægðar 
og að mfl. 
karla sé í 
forgang á 
æfingatímum 
á 
æfingatímab. 
Þær eru með 
góða 
æfingatíma á 
sumrinn.   

Fyrirliðarnir 
voru 
sammála um 
að þau séu 
með góða 
æfingatíma 
heilt yfir.   

Fyrirliðarnir 
voru 
sammála um 
að þau séu 
með góða 
æfingatíma 
heilt yfir.   

Fyrirliðarnir 
voru 
sammála um 
að þau séu 
með góða 
æfingatíma 
heilt yfir.   

Fyrirliðar-nir 
voru 
sammála að 
það gæti 
verið betri 
æfingatímar 
á æfinga-  
tímabilinu. 
En þau voru 
sátt við hann 
á sumrinn. 

Fyrirliðarnir 
voru 
sammála um 
að þau séu 
með góða 
æfingatíma 
heilt yfir.   

Fyrirliðarnir 
voru 
sammála um 
að þau séu 
með góða 
æfingatíma 
heilt yfir.   

Fyrirliðarnir 
voru 
sammála um 
að þau séu 
með góða 
æfingatíma 
heilt yfir.   
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 Lið 1 Lið 2  Lið 3 

 

Lið 4 Lið 5 Lið 6 Lið 7 Lið 8  Lið 9  Lið 10  

Klefar   Mfl. karla 
er alveg 
með sér 
klefa. 
Mfl. 
kvenna var 
með sér 
klefa en 
yngri 
flokkar/ 
skólakrakka
r nota hann 
líka. 
Mfl. karla 
klefinn er 
stærri. 

Mfl. karla- og 
kvenna er alveg 
með sér klefa.  
 
Klefi mfl. karla 
er stærri.  

Mfl. karla- og 
kvenna er 
alveg með sér 
klefa.  
 
Klefi mfl. karla 
er stærri.  

Á veturnar 
voru bæði 
lið með sér 
klefa sem 
yngri 
flokkar nota 
stundum.  
Á sumrinn 
voru báðir 
flokkar  
með alveg 
sér klefa.  

Mfl. karla 
var alveg 
með sér 
klefa.  
Mfl. 
kvenna var 
með klefa 
sem þær 
nota með 
öðrum 
meistara- 
flokk í 
félaginu. 
Yngri 
flokkar og 
skóla- 
krakkar 
nota hann 
stundum.  

Mfl. karla- 
og kvenna 
er alveg 
með sér 
klefa.  
 

Mfl. karla- 
og kvenna 
er alveg 
með sér 
klefa.  
 

Báðir flokkar 
eru með sér 
klefa en 
deila sturtu- 
aðstöðu 
með öðrum 
meistara- 
flokk í 
félaginu.  
Mfl. karla 
eru með 
stærri klefa 
en mfl. 
kvenna.  

Mfl. karla- 
og kvenna 
er alveg 
með sér 
klefa.  
 

Mfl. karla- 
og kvenna 
eru með sér 
klefa sem 
að yngri 
flokkar nota 
stundum.  
 
Mfl. kvenna 
er með 
stærri klefa.  
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 Lið 1 Lið 2  Lið 3 

 

Lið 4 Lið 5 Lið 6 Lið 7 Lið 8  Lið 9  Lið 10  

Aðgangur að 
sjúkra- 
þjálfara 
 
Kemur 
sjúkraþjálfari 
aukalega á 
æfingar á 
sumrinn? 
 
Sjúkraþjálfari 
kom alltaf í 
leiki hjá öllum 
liðum nema 
einu 
kvennaliði.  

Báðir 
flokkar voru 
með fastan 
sjúkra- 
þjálfara.  
Sjúkra- 
þjálfari mfl. 
karla kemur 
4 sinnum í 
viku á 
æfingar.  
Sjúkra- 
þjálfari mfl. 
kvenna 
kemur 
daginn 
fyrir/eftir 
leik.  

Mfl. karla var 
með fastan 
sjúkraþjálfara 
sem kom 2 í 
viku á æfingar á 
sumrinn.  
Mfl. kvenna var 
ekki með fastan 
sjúkraþjálfara 
sem kom ekki 
aukalega á 
æfingar. 
Sjúkraþjálfari 
kom ekki í alla 
leiki um 
sumarið. 
Ósjúkraþjálfara
menntaður 
(nuddari) 
starfsmaður 
mætti í staðinn.  

Báðir flokkar 
voru með 
fastan 
sjúkraþjálfara.  
Sjúkraþjálfari 
mfl. karla 
mætir 2 
sinnum í viku á 
æfingar.  
 
Sjúkraþjálfari 
mfl. kvenna 
mætir 1 sinni í 
viku á æfingar. 

Mfl. karla 
var með 
fastan 
sjúkra- 
þjálfara 
sem kom 
yfirleitt 1 
sinni í viku 
á æfingu.  
 
Mfl. 
kvenna var 
með fastan 
sjúkra- 
þjálfara en 
hann kom 
ekki 
aukalega á 
æfingar.  

Báðir 
flokkar voru 
með fastan 
sjúkra- 
þjálfara 
sem kom 1 
sinni í viku.   

Báðir 
flokkar voru 
með fastan 
sjúkra- 
þjálfara.  
Sjúkra- 
þjálfari mfl. 
karla kom 
stundum 1 
sinni í viku.  
Sjúkraþjálfa
ri mfl. 
kvenna 
kom 1-2 í 
viku.  

Báðir 
flokkar eru 
með fastan 
sjúkra- 
þjálfara.  
Fyrir mfl. 
karla þá 
kemur hann 
eftir 
þörfum. En 
hjá mfl. 
kvenna 
kemur hann 
1 sinni í 
viku.  

Báðir flokkar 
eru með 
fastan 
sjúkra- 
þjálfara. 
Fyrir mfl. 
karla þá 
kemur hann 
1 sinni í viku 
og fyrir mfl. 
kvenna 
kemur hann 
stundum á 
æfingar 1 
sinni í viku.  

Báðir 
flokkar eru 
með fastan 
sjúkra- 
þjálfara.  
Fyrir mfl. 
karla reynir 
hann að 
koma 1-2 í 
viku. Fyri 
mfl. kvenna 
kemur hann 
2 í viku.  

Bæði lið eru 
með fastan 
sjúkra- 
þjálfara. 
Fyrir mfl. 
karla kom 
hann u.þ.b 
4 sinnum í 
viku á 
æfingar.  
Fyrir mfl. 
kvenna 
kom hann 
sjaldan á 
æfingar.  
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 Lið 1 Lið 2  Lið 3 

 

Lið 4 Lið 5 Lið 6 Lið 7 Lið 8  Lið 9  Lið 10  

Liðsstjóri 
 
 
 

Mfl. karla 
er með 2 
liðsstjóra.  
Mfl. 
kvenna er 
með 1 
liðsstjóra.  

Mfl. karla- og 
kvenna er með 
1 liðsstjóra.  

Mfl. karla- og 
kvenna er með 1 
liðsstjóra.  

Mfl. 
karla- og 
kvenna 
er með 1 
liðsstjóra
. 

Mfl. karla 
er með 2 
liðsstjóra.  
Mfl. 
kvenna er 
með 1 
liðsstjóra.  

Mfl. karla 
er með 2 
liðsstjóra.  
Mfl. 
kvenna er 
ekki með 
neinn 
liðsstjóra.  

Mfl. karla 
er með 2 
liðsstjóra.  
Mfl. kvenna 
er með 1 
liðsstjóra.  

Mfl. karla- 
og kvenna 
eru með 2 
liðsstjóra.  

Mfl. karla 
er með 2 
liðsstjóra.  
Mfl. 
kvenna er 
með 1 
liðsstjóra.  

Mfl. karla 
og kvenna 
er með 1 
liðsstjóra.  

Krakkar til að 
leiða inn á 
völlinn  
 
 
 

Báðir 
flokkar fá 
krakka til 
að leiða 
inn á, á 
heimaleik
jum. 

Báðir flokkar fá 
krakka til að 
leiða inn á, á 
heimaleikjum. 

Báðir flokkar fá 
krakka til að leiða 
inn á, á 
heimaleikjum. 

Báðir 
flokkar fá 
krakka til 
að leiða 
inn á, á 
heimalei
kjum. 

Báðir 
flokkar fá 
krakka til 
að leiða 
inn á, á 
heimaleikj
um. 

Mfl. karla 
fékk krakka 
til að leiða 
inn á en 
mfl. kvenna 
fékk ekki 
krakka til að 
leiða inn á.  

Báðir 
flokkar fá 
krakka til að 
leiða inn á, 
á 
heimaleikju
m. 

Báðir flokkar 
fá krakka til 
að leiða inn 
á, á 
heimaleikju
m. 

Báðir 
flokkar fá 
krakka til að 
leiða inn á, 
á 
heimaleikju
m. 

Báðir 
flokkar fá 
krakka til að 
leiða inn á, 
á 
heimaleikju
m. 

Æfinga- 
fatnaður 
Staðalæfinga
búnaður*  
  
*Staðalæfing
abúnaður: 
peysa, buxur, 
bolur/bolir, 
stuttbuxur, 
vindjakki, 
ferðagalli.   
 

Báðir 
flokkar fá 
staðalæfi
ngabúnað
. 

Bæði lið fá 
staðalæfinga- 
fatnað á 
nokkura ára 
fresti. Þau fá 
yfirleitt einhver 
ný föt á hverju 
ári. Fyrir 
sumarið 2016 
fékk mfl. 
kvenna einhver 
ný föt en ekki 
mfl. karla.  

Mfl. karla fær 
staðalæfinga-
búnað. Fyrirliði mfl. 
kvenna segir að 
æfinga- 
fatnaður hafi alltaf 
verið svolítið vesen. 
Þær fengu ekkert 
nýtt nema boli fyrir 
mót í fyrra. Og árið 
þar á undan það 
fengu þær buxur og 
peysu. 

Báðir 
flokkar fá 
staðal- 
æfinga- 
búnað. 

Báðir 
flokkar fá 
staðal- 
æfinga- 
búnað. 

Báðir 
flokkar fá 
staðal- 
æfinga- 
búnað. 

Báðir 
flokkar fá 
staðal- 
æfinga- 
búnað. 

Báðir flokkar 
fá staðal- 
æfinga- 
búnað. 

Báðir 
flokkar fá 
staðal- 
æfinga- 
búnað. 

Báðir 
flokkar fá 
staðal- 
æfinga- 
búnað. 
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 Lið 1 Lið 2  Lið 3 

 

Lið 4 Lið 5 Lið 6 Lið 7 Lið 8  Lið 9  Lið 10  

Þvottur á 
æfingafatnað
i 
 
 

Æfingaföt 
mfl. karla 
voru 
þvegin, 
þeir borga 
ekki fyrir 
það.  
 
Æfingaföt 
mfl. 
kvenna 
voru ekki 
þvegin.  

Æfingaföt mfl. 
karla voru 
þvegin, þeir 
borga fyrir það.  

 

Æfingaföt mfl. 
kvenna voru 
ekki þvegin. 

Æfingaföt mfl. karla 
voru þvegin, þeir 
borga fyrir það.  

 

Æfingaföt mfl. 
kvenna voru ekki 
þvegin.  

Æfingafö
t mfl. 
karla 
voru 
þvegin, 
þeir 
borga 
fyrir það.  
 
Æfingafö
t mfl. 
kvenna 
voru ekki 
þvegin. 

Það er 
þvegið 
æfingaföt 
af báðum 
flokkum 
allt árið. 
Flokkarnir 
þurfa ekki 
að borga.  

Æfingafötin 
eru þvegin 
af báðum 
flokkum allt 
árið. Þau 
borga ekki 
fyrir 
þvottinn.  

Æfingafötin 
eru þvegin 
af mfl. 
karla. Þeir 
borga ekki 
fyrir það.  
 
Æfingafötin 
eru ekki 
þvegin af 
mfl. 
kvenna.  
Þær tóku 
kosningu 
um það að 
þvo ekki 
æfingafötin, 
en flestar 
vildu það 
ekki vegna 
þess að þær 
þyrftu að 
borga.  

Æfingafötin 
eru þvegin 
af báðum 
flokkum allt 
árið. Þau 
borga ekki 
fyrir 
þvottinn. 

Hvorugur 
flokkurinn 
fær þvott á 
æfingafatna
ði.  

Hvorugur 
flokkurinn 
fær þvott á 
æfingafatna
ði. 
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 Lið 1 Lið 2  Lið 3 

 

Lið 5 Lið 4 Lið 6 Lið 7 Lið 8  Lið 9  Lið 10  

Fjáraflanir 
 
 

Mfl. karla 
vinnur á 
karla- 
kvöldum.  
 
Mfl. kvenna 
vinnur á 
kvenna- 
kvöldum.  
Flokkarnir 
eru saman 
með annað 
skemmtikvöl
d. 
  

Mfl. karla 
vinnur á 
karlakvöldi 
og nokkrir 
unnu í fyrsta 
sinn á 
kvenna- 
kvöldi 2016.  
Einnig er 
búið til 
dagatal, selt 
er 
auglýsingar 
inn á það. 
  
Mfl. kvenna 
vinnur á 
kvenna- og 
karlakvöldi. 
Einnig vinna 
þær í 
nokkrum 
öðrum 
fjáröflunum.  

Mfl. karla 
vinnur á 
karlakvöldi.  
 
Mfl. kvenna 
vinnur í 
veislum og 
þurfti að 
vinna hjá 
ákveðnu 
fyrirtæki til 
að fá afslátt 
af boltunum 
sem þær 
nota við 
æfingar.  

Mfl. karla 
vinna á 
karlakvöldi 
og voru með 
skemmti- 
kvöld. Þeir 
eru með 
fleiri 
fjáraflanir 
sem eru 
mismunandi 
milli ára.  
 
Mfl. kvenna 
hefur verið í 
miðasölu 
fyrir ákveðið 
fyrirtæki.  

Mfl. karla fær 
ágóðan af 
karlakvöldi sem 
haldið er, þeir 
dæma á 
mótum, selja 
auglýsingar á 
æfingaboli og 
slá m.a gras.  
Mfl kvenna er í 
mjög mörgum 
fjáröflunum 
segir fyrirliðin 
„já þakka þér 
fyrir, þær eru 
fjölmargar!“. 
Þær selja 
klósettpappír 4 
sinnum á ári, 
vinna í mörgum 
vörutalningum 
og eru oftast 
með 
kvennakvöld. 
Allur 
peningurinn fer 
til félagsins. 

Báðir flokkar 
vinna á eða í 
kringum 
þorrablót. 
Fyrirliði 
kvennaliðsins 
segir að á 
þorrablótinu 
fær mfl. karla 
70% hagnaðar 
á kvöldinu en 
þær 30%, þau 
vinna jafn 
mikið. Henni 
finnst þetta 
augljóslega 
ekki 
sanngjarnt og 
hefur kvartað 
undan þessu.  
Fyrirliði karla 
segir „þessar 
fjáraflanir gáfu 
mér nánast 
bara æfinga-
ferðina“ 
(Þorrablótið 
og auglýsingar 
á  spilastokk). 

Mfl. 
karla 
vinnur á 
karla- 
kvöldi 
og mfl. 
kvenna 
vinnur á 
kvenna- 
kvöldi.  
Mfl. 
kvenna 
vinnur í 
öðrum 
fjáröflun
um.  

Mfl. karla er 
með 
mismunandi 
fjáraflanir. 
Þeir hafa séð 
um kvenna- 
kvöld og 
árgangsmót.  
 
Mfl. kvenna 
heldur 
skemmti- 
kvöld.   
Einnig selja 
þær klósett 
pappír, 
auglýsingar á 
boli og fleira.  
 

Félagið sér 
um 
karlakvöld 
sem er 
styrkur fyrir 
félagið. 
Flokkarnir 
vinna ekki á 
kvöldinu.  
Mfl. karla og 
kvenna 
vinna á 
mótum sem 
haldið er af 
félaginu.  
Mfl. kvenna 
skipuleggur 
mismunandi 
fjáraflanir til 
að safna í 
æfingaferð.  

Mfl. karla 
vinnur á 
karlakvöldi 
og mfl. 
kvenna 
vinnur á 
kvennakvöldi
.  
Mfl. kvenna 
og karla 
halda fleiri 
fjáraflanir til 
að safna fyrir 
æfingaferð.  
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 Lið 1 Lið 2  Lið 3 

 

Lið 5 Lið 4 Lið 6 Lið 7 Lið 8  Lið 9  Lið 10  

Vinna á mfl. 
karla/kvenna 
leik 
(sjoppa, 
matsala, 
miðasala) 

Mfl. karla 
vinnur ekki á 
mfl. kvenna 
leikjum.  
 
Mfl. kvenna 
vinnur á mfl. 
karla leikjum 

Mfl. karla 
vinnur ekki á 
mfl. kvenna 
leikjum.  
 
Mfl. kvenna 
vinnur á mfl. 
karla leikjum 

Mfl. karla 
vinnur ekki á 
mfl. kvenna 
leikjum.  
 
Mfl. kvenna 
vinnur á mfl. 
karla leikjum 

Mfl. karla 
vinnur ekki 
á mfl. 
kvenna 
leikjum.  
Mfl. 
kvenna 
vinnur á 
mfl. karla 
leikjum 

Hvorugt 
liðið vinnur 
á leikjum 
hvors 
annars.  

Hvorugt 
liðið þarf að 
vinna á leik.  

Hvorugt 
liðið þarf að 
vinna á leik. 

Hvorugt liðið 
þarf að 
vinna á leik. 

Hvorugt 
liðið þarf að 
vinna á leik.  

Hvorugt 
liðið þarf að 
vinna á leik. 

Á leikdag 
(heimaleikur) 
hjá mfl. 
karla/kvenna 

Mfl. karla 
reyna að vera 
ekki á 
svæðinu fyrir 
leik mfl. 
kvenna.  
Mfl. kvenna 
verða að vera 
farnar 4 
tímum fyrir 
leik mfl. 
karla.  
Fyrirliði mfl. 
kvenna: „þeir 
mega nánast 
æfa á 
vellinum 
klukkutíma 
fyrir leik hjá 
okkur“.  

Fyrir leik hjá 
karla/kvenna 
liðinu þá þurfa 
bæði lið að 
vera farinn af 
svæðinu 
klukkutíma 
fyrir leik.  

Engin regla.  Bæði lið 
reyna að 
láta lítið 
fyrir sér 
fara fyrir 
leik.  
 

Stundum 
æfa 
flokkarnir 
fyrr og 
þurfa að 
vera farinn 
af vellinum 
áður en 
karla/kvenn
a liðið fer 
út að hita 
fyrir leik.  

Mfl. karla- 
og kvenna 
þarf að vera 
búin að 
hreins út úr 
sínum klefa 
2 tímum 
fyrir leik. 
Flokkarnir 
fá 2 klefa 
fyrir leiki.  
Fyrirliði 
mfl.kvenna 
segir að það 
sé meiri 
áhersla 
lögð á að 
þær eigi að 
vera farnar 
með dótið 
sitt úr 
klefanum.  

Engin regla, 
nema sú að 
flokkarnir 
reyna að 
vera farinn 
af svæðinu 
áður en 
leikur 
byrjar.  

Flokkarnir 
láta lítið fyrir 
sér fara. 
Bæði lið 
þurfa 
stundum að 
æfa fyrr 
vegna leiks 
hjá mfl. 
kvenna/karl
a.  

Engin regla.  
 
Stundum 
æfa 
flokkarnir 
fyrr.  

Engin regla.  
 
Stundum 
æfa 
flokkarnir 
fyrr. 
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 Lið 1 Lið 2  Lið 3 

 

Lið 5 Lið 4 Lið 6 Lið 7 Lið 8  Lið 9  Lið 10  

Upplifun 
fyrirliða  
á  
umgjörð 
saman- 
borið  
við mfl. 
karla og 
kvenna 
  

Fyrirliði 
mfl. karla 
segir að 
hann haldi 
að mis- 
munurinn 
hafi lagast 
alveg 
helling og 
umgjörðin 
sé nánast 
sú sama.  
 
Fyrirliði 
mfl. kvk 
segir að 
það vanti 
talsvert 
upp á, og 
nefnir hún 
æfinga- 
tíma (mfl. 
karla 
ganga 
fyrir),  
klefa (þær 
eru með 
minni og 
ekki alveg 
sér klefa).  

Fyrirliði mfl. 
karla segist 
halda að 
umgjörðin sé 
fremur jöfn. 
„aðstaðan og 
umgjörðin í 
kringum liðin 
eru frekar 
svipuð“.  
 
Fyrirliði mfl. 
kvenna segir 
að það vanti 
talsvert upp á. 
Hún nefnir 
stærðina á 
klefanum, að 
þeir þurfi ekki 
að vinna jafn 
marga tíma 
fyrir félagið, 
þeir fá margir 
laun og að það 
sé auðveldara  
fyrir þá að fá 
eitthvað í 
gegn. Hún 
segir „þetta er 
svo mikill vani! 
Ef maður 

Fyrirliði mfl. 
karla segir 
„Já já maður 
hefur 
kannski 
skynjað það 
að þær sem 
eru í 
meistara- 
flokki kvenna 
hafi ekki 
alltaf verið 
rosalega 
sáttar við, 
eða finnst 
við fá betri 
umgjörð og 
annað slíkt. 
Ég held að 
það sé 
enginn 
spurning og 
þær hafa 
held ég verið 
ósáttar við 
það“ 
  
Fyrirliði mfl. 
kvenna segir 
að stjórnin í 
félaginu séu 

Fyrirliðarnir 
eru sammála 
um að 
umgjörðin sé 
nokkuð jöfn.  
 
Fyrirliði mfl. 
kvenna 
nefnir 
muninn á 
fólki í 
meistara- 
flokks- 
ráðunum. Í 
mfl. ráði 
karla eru 
áhugamenn í 
mfl. ráði 
kvenna eru 
foreldrar. 
Þeir reyna að 
vera óháðir 
en bera 
hagsmuni 
barns sín. En 
samt sem 
áður væri 
liðið ekki á 
sama stað án 
góðs starfs 
foreldranna.  

Fyrirliðarnir 
eru 
sammála 
um að 
umgjörðin 
sé nokkuð 
jöfn.  
 
Fyrirliði 
mfl. 
kvenna 
nefnir að 
mfl. karla 
sé með 
alveg sér 
klefa en 
ekki þær.  
 
Hún segir 
að þær hafi 
reynt að 
fara fram á 
það að fá 
fastan 
klefa, en 
hafi ekki 
fengið það.  
 
Saga af 
klefa.   

Fyrirliði mfl. 
karla segir að 
hann haldi að 
umgjörðin sé 
svipuð. En hann 
minnist á 
launamismun, 
að fleiri séu að 
fá borgað og 
hærri laun.  
Fyrirliði mfl. 
kvenna upplifir 
að umgjörð mfl. 
karla sé miklu 
betri. Þær hafa 
mikið kvartað 
undan sinni 
umgjörð. Þó 
umgjörðin sé 
kannski góð 
miðað við önnur 
lið.  
 
Hún talar um að 
það sé í rauninni 
enginn yfir 
þeim, þær eru 
ekki með neinn 
tengilið. Það 
sem hún er 
ósátt við er t.d 

Fyrirliði mfl. 
karla segir 
að hann 
haldi að 
umgjörðin 
sé mjög 
svipuð milli 
karla og 
kvenna. 
Hann nefnir 
að 
umstangið 
og 
umgjörðin 
sé meira í 
kringum 
karlaleiki.  
Hann segir 
„Það skiptir 
ekki máli 
hvort maður 
sé karl eða 
kona það 
eru bara allir 
að reyna að 
hjálpast að. 
Þetta lið er 
til 
fyrirmyndar 
hvernir 
hlutunum er 

Fyrirliði 
mfl. karla 
finnst 
umgjörðin 
nokkuð 
jöfn.  
Fyrirliði 
mfl. 
kvenna 
segir að í 
félaginu 
hefur alltaf 
verið lagt 
mikið upp 
úr því að 
það sé 
jafnrétti, 
sérstaklega 
þegar 
kemur að 
æfingatímu
m, æfinga- 
búnaði og 
allri 
umgjörð í 
kringum 
leiki. En svo 
nefnir hún 
launa- 
muninn, 
hún segir 

Báðir 
fyrirliðar eru 
sammála um 
að 
umgjörðin sé 
mjög jöfn. 
Fyrirlið mfl. 
kvenna segir 
að henni 
finnist ekkert 
misrétti. það 
sem félagið 
skaffar, 
skaffar 
báðum 
flokkum.  
 
Fyrirliði mfl. 
karla segir 
„Ef það er 
eitthvað þá 
held ég að 
þetta sé að 
jafnast meira 
út fyrir okkur 
heldur en 
öfugt. Þær 
hafa verið lið 
númer eitt 
síðustu ár“. 
Hann vildi 

Fyrirliði mfl. 
karla  segir 
að hann 
haldi að 
umgjörðin sé 
nánast sú 
sama. 
Fyrirliði mfl. 
kvenna segir 
að hún haldi 
að þetta sé 
frekar jafnt. 
Hún nefnir 
að umgjörðin 
í kringum 
karla leikina 
er meiri.  
Fyrirliði karla 
liðsins segir 
að hann man 
að þjálfara 
mfl. karla og 
kvenna hafi 
verið að 
þræta um að 
mfl. kvenna 
þjálfarinn var 
með æfingar 
of oft á 
aðalvellinum
.  
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hugsar um 
það, ef maður 
væri strákur þá 
væri umgjörðin 
allt öðruvísi“.  

karlrembur. 
Hún upplifir 
að það sé 
látið mjög 
lítið í 
umgjörð 
meistara- 
flokks 
kvenna. 
„maður fær 
á 
tilfinninguna 
að það sé 
litið niður á 
mfl. kvenna“.  

að það er 
einungis 
styrktarkvöld 
fyrir 
meistaraflokk 
karla, einungis 
leikmannakynni
ng fyrir karlana, 
þær fá ekki 
krakka til að 
leiða inn á 
völlinn, 
stuðningurinn 
er ekki sá sami 
upp í stúku, það 
er auglýst leiki 
karlana mikið á 
samfélags- 
miðlun, þær eru 
ekki með 
liðsstjóra. 
Fyrirliði kvenna 
hefur séð um að 
panta búninga 
og láta nýja 
leikmenn fá 
númer og 
æfingaföt. Eins 
og hún segir „ég 
sé um allt… hjá 
strákunum eru 2 
liðsstjórar sem 
sinna þessu“. 

háttað 
hérna. Við 
getum verið 
fyrirmynd 
fyrir mörg 
önnur lið“. 
Fyrirliði mfl. 
kvenna segir 
að flestir vilji 
báðum 
liðum gott, 
það eru 
kannski 2-3 
risaeðlur 
sem hafa 
eitthvað á 
móti 
kvennabolta
num en það 
heyrist ekki 
mikið í þeim. 
Hún segir 
líka ef að 
strákarnir fá 
eitthvað sem 
þær fá ekki, 
þá standa 
þær upp og 
spurja af 
hverju þær 
fá það ekki. 
Og þá oftast 
kemst það í 
gegn.  

að það sé 
mikill 
munur. En 
burt séð frá 
launum þá 
segir hún 
að hún geti 
ekki bent á 
neitt sem 
þær geta 
kvartað 
undan 

ekki tjá sig 
frekar um 
það.   

 


