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Útdráttur 

Það hefur oft komið upp í umræðunni hvort það ætti að kynjaskipta valinu um íþróttamann 

ársins. Konur hafa unnið titilinn fimm sinnum af þeim 61 skiptum sem hann hefur verið veittur. 

Markmiðið með rannsókninni var að kanna viðhorf sjálfra íþróttamannanna sem kjörnir hafa 

verið íþróttamaður ársins eða hafa komist á topp 10 lista hvort þeim fyndist að það ætti að 

kynjaskipta kjörinu. Auk þess var kannað hvaða gildi það hafði fyrir þá að vera kjörnir 

íþróttamaður ársins eða komast á topp 10 lista, hversu mikla fyrirmynd þeir töldu sig og aðra 

íþróttamenn í kjörinu vera og hvort þeir héldu að eitthvað myndi breytast í íþróttum ef valið 

yrði kynjaskipt. Í rannsókninni var notast við megindlega aðferð þar sem spurningalisti var 

sendur út til þátttakenda. Svörin voru síðan greind eftir kyni og einnig voru borin saman svör 

íþróttamanna ársins við þá íþróttamenn sem komist hafa á topp 10 lista í kjörinu.  

Þátttakendur voru 56, þar af 26 konur (47,3%) og 29 (52,7%) karlar. Af þessum 56 

þátttakendum voru 10 af þeim verið kjörnir íþróttamenn ársins eitthvað árið. Megin 

niðurstöðurnar voru þær að meira en helmingur íþróttamannanna var þeirrar skoðunar að 

kynjaskipta ætti kjörinu um íþróttamann ársins. Bæði kyn voru sammála því að 

fjölmiðlaumfjöllun myndi aukast ef valinu yrði kynjaskipt og frekar sammála því að virðing 

kvennaíþrótta myndi einnig aukast án þess þó að hafa áhrif á að virðing karlaíþrótta myndi 

minnka. Konur litu frekar á sig og aðra íþróttamenn í kjörinu sem fyrirmynd en karlar, þó svo 

að þeir litu líka á sig sem fyrirmynd. Íþróttamennirnir litu á sig sem fyrirmynd fyrir alla en meiri 

fyrirmynd fyrir börn og unglinga heldur en fullorðna.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BSc–gráðu í íþróttafræði í Tækni- og verkfræðideild við 

Háskólann í Reykjavík, á vormisseri 2017. Ritgerðin fjallar um jafnrétti kynjanna í íþróttum, 

sögu kvennaíþrótta, fyrirmyndir og íþróttamann ársins. Markmiðið með rannsókninni var að 

kanna viðhorf sjálfra íþróttamannanna sem kjörnir hafa verið íþróttamaður ársins eða hafa 

komist á topp 10 lista hvort þeim finnist að það ætti að kynjaskipta kjörinu. Auk þess var 

kannað hvaða gildi það hafði fyrir þá að vera kjörnir íþróttamaður ársins eða komast á topp 

10 lista, hversu mikla fyrirmynd þeir töldu sig og aðra íþróttamenn í kjörinu vera og hvort þeir 

héldu að eitthvað myndi breytast í íþróttum ef valið yrði kynjaskipt. 

 Sjálf hef ég fylgst með umræðunni í gegnum árin um hvort kynjaskipti ætti kjörinu um 

Íþróttamann ársins og fannst athyglisvert að konur hafa verið kjörnar aðeins fimm sinnum af 

þeim 61 skiptum sem titillinn hefur verið veittur. Sjálf spilaði ég fótbolta lengi og tók stundum 

eftir ákveðnu kynjamisrétti. Ég upplifði stundum eins og kvennaknattspyrna skipti aðeins 

minna máli heldur en karlaknattspyrnan. Þegar ég var yngri voru til dæmis mínar fyrirmyndir 

knattspyrnumenn úr enska boltanum þar sem góðar knattspyrnukonur voru ekki mjög 

sýnilegar í fjölmiðlum.  

Ritgerðin er metin sem 12 ECTS eininga lokaverkefni í BS.c námi í Íþróttafræði við Tækni- 

og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík vorið 2017. Ritgerðin var unnin undir leiðsögn 

Hafrúnar Kristjánsdóttur og vil ég þakka henni fyrir góða hjálp. Einnig vil ég þakka systur minni, 

Eyrúnu Maríu Rúnarsdóttur og manninum hennar Þórði Heiðari Þórarinssyni fyrir góða hjálp í 

sambandi við ýmislegt, Fanney Hauksdóttur frænku minni fyrir yfirlestur, fjölskyldu minni, 

vinum mínum og samstarfsfélögum fyrir stuðning og hvatningu og yfirmanni mínum fyrir að 

gefa mér það frí sem ég þurfti úr vinnu. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka þeim íþróttamönnum sem gáfu sér tíma í að svara 

spurningalistanum. 
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Inngangur 

Á Íslandi er eitt mesta kynjajafnréttið í heiminum og konur eiga greiða leið að góðu námi, 

atvinnu og heilbriðgðiskerfi svo eitthvað sé nefnt (e . World Economic Forum).  Jafnréttið 

hefur þó ekki alltaf verið gott því áður fyrr þurftu konur mikið að berjast fyrir réttindum sínum 

en sú barátta hófst undir lok 19. aldar (Walters, 2005). Þótt að margt sé orðið mun betra en 

það var áður í jafnréttismálum þá má þó bæta ýmislegt því enn í dag má sjá gamalt viðhorf 

um kynjahlutverk. Þessar hugmyndir má skýra út frá mismunandi félagsmótun stráka og 

stelpna. Ef við tengjum þetta við íþróttir að þá var strákum hér áður fyrr kennt að það passaði 

þeim að stunda íþróttir en stelpum var kennt að íþróttir væru minna fyrir þær (Trolan, 2013). 

Í upphafi 19.aldar snérust kvennaíþróttirnar um mýkt og liðleika á meðan karlaíþróttirnar 

snérust um mikin kraft, hörku, snerpu og hraða (Hargreaves, 2002).  

Mikil breyting varð í heimi kvennaíþrótta um allan heim árið 1972 þegar Bandaríkin settu 

ný lög sem kölluðust „Title IX“. Lögin snérust um það að allur misréttur á grundvelli kynferðis 

var bannaður og jafnt fjármagn var sett í íþróttir karla og kvenna. Aukning kvenna í íþróttum 

og meiri áhugi almennings hefur því verið mikill síðustu fjóra áratugi (Womens Sports 

foundation, e.d.). Enn hallar þó töluvert á konur í íþróttum og má til dæmis sjá það í 

fjölmiðlum. Í rannsókn Kolbeins Tuma Daðasonar árið 2013 kom í ljós að 11% íþróttafrétta 

fjölluðu um konur á meðan 86% fjölluðu um karla. Fleiri rannsóknir gefa svipuð dæmi. Það 

gæti leitt til þess, meðal annars vegna þessarar litlu umfjöllunar um konur í íþróttum að 

erfiðara verður fyrir stúlkur að eignast konur sem fyrirmyndir en rannsóknir sýna að 

einstaklingar velja sér oftar fyrirmyndir af sama kyni (Adriaanse & Crosswhite, 2008). Í 

kringum hver áramót er íþróttamaður ársins valin af Samtökum íþróttafréttamanna á 

glæsilegu hófi. Verðlaunin eru fyrir þann íþróttamanni sem hefur þótt skara fram úr það ár og 

hafa verið veitt síðan árið 1956 (Íþrótta og Ólymíusamband Íslands, e.d). Aðeins hafa konur 

hlotið titilinn fimm sinnum af þeim 61 skiptum sem verðlaunin hafa verið veitt. Það hafa oft 

miklar umræður hafa skapast hvort sniðugt væri að velja bæði íþróttakarl og íþróttakonu 

ársins, meðal annars sendi Una María Óskarsdóttir frá sér opið bréf árið 2014 þar sem hún 

skoraði á samtökin að breyta fyrirkomulaginu. Í þessari rannsókn verður kannað viðhorf sjálfra 

íþróttamannanna sem kjörnir hafa verið íþróttamenn ársins eða hafa komist á topp 10 lista 

eitthvað árið hvort þeim finnist að það ætti að kynjaskipta kjörinu. Auk þess var kannað hvaða 
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gildi það hafði fyrir þá að vera kjörnir íþróttamaður ársins eða komast á topp 10 lista, hversu 

mikla fyrirmynd þeir töldu sig og aðra íþróttamenn í kjörinu vera og hvort þeir töldu að 

eitthvað myndi breytast í íþróttum ef valið yrði kynjaskipt.   

 

Jafnrétti 

Jafnrétti er mjög vítt hugtak sem segir til um að mismunandi hópar eiga skilið jafnan rétt og 

sé ekki mismunað. Slíkir hópar geta náð til mismunandi kyns, kynhneigðar, menningu, 

trúarbragða, tungumáls, þjóðernis og margt fleira (Berglind Rós Magnúsdóttir et al., 2010). Í 

stjórnskipun Íslands er regla um jafnrétti í 65. grein í stjórnarskránni, þar er sagt að: „Allir 

skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, 

skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. 

Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.“ Í niðurstöðum rannsókna frá Alþjóða 

efnahagsráðsins (e . World Economic Forum) frá árinu 2012 er sagt að mesta kynjajafnréttið 

sé að finna á Íslandi. Konur eigi greiða leið að góðu námi, atvinnu og heilbriðgðiskerfi svo 

eitthvað sé nefnt. Fyrsti kvenkyns forsetinn í heiminum var íslensk kona auk þess sem margar 

konur sitja á alþingi. Það þótti til dæmis merkilegt að Ísland var með fyrstu löndum í heimi til 

þess að koma með kosningarétt kvenna í lögin og árið 1861 voru lögin gerð þannig að allar 

ógiftar konur eldri en 25 ára voru bæði sjálf og fjárráða (Erla H. Halldórsdóttir og Guðrún D. 

Jónatansdóttir, 1998).  

Baráttan um kynjajafnrétti má rekja til 17. aldar þegar konur voru í baráttu við karlmenn 

um að fá réttindum sínu framfylgt (Walters, 2005). Baráttan um jafnrétti kynjanna byrjaði þó 

ekki almennilega fyrr en í lok 19. aldar, en þá fóru konur að berjast fyrir sínum réttindum af 

alvöru og kölluðu sig femínista.  

Þó að margt sé orðið mun betra en það var áður í jafnréttismálum, þá má alltaf gera betur. 

Enn má sjá gamalt viðhorf um kynjahlutverk. Það á sér djúpar rætur í mörgum löndum heims 

þær hugmyndir sem snúast um líffræðilegt eðli kynjanna að sinna mismunandi hlutverkum. 

Þau hlutverk snúast að því að konan ætti frekar að sjá um börnin og heimilið og karlinn eigi 

að afla tekna fyrir heimilið með atvinnu sinni utan heimilis (Guðrún Sigríður Vilhjálmsdóttir, 

1975). Þessi skoðun kemur frá mismunandi félagsmótun kynjanna í gegnum árin og þess 
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vegna hefur atvinna og menntun kynjanna einnig verið mismunandi. Karlmenn sérhæfa sig 

frekar í stjórnun, tækni og iðnaði á meðan konur sérhæfa sig frekar í heilbriðisstörfum, 

félagsmálum og þjónustustörfum svo eitthvað sé nefnt (Guðrún Sigríðru Vilhjálmsdóttir, 

1975).  

 

Mismunandi hlutverk kynjanna koma einnig fram í íþróttum. Gjarnan var litið á konur sem 

kyntákn sem ekki hæfði að stunda líkamlega þjálfun (Elizabeth A Daniels, 2009). Það þótti 

karlmannlegt að stunda íþróttir og þær tengdust meðal annars hraustleika og styrk (Koivula, 

2001). Margar rannsóknir hafa sýnt að slíkar hugmyndir um kynjahlutverk séu til komin vegna 

félagsmótunar (Chalabaev, Sarrazin, Fontayne, Boiché, & Clément-Guillotin, 2013). Félagsleg 

mótun ungra drengja á árum áður var þannig að þeim var kenndar þær hugmyndir að það 

passaði þeim að fylgjast með íþróttum eða æfa þær á meðan stelpur fengu þær hugmyndir í 

félagsmótuninni að þær hefðu minna að gera með að fylgjast með eða æfa íþróttir (Trolan, 

2013).  Í sögulega tilliti eru íþróttir sem karlmenn stunda annars vegar og konur hinsvegar 

mjög frábrugðnar í byrjun 20. aldar. Íþróttir karlmanna snérust meira um árangur og keppnir 

en íþróttir kvenna voru næstum einungis stundaðar í skólaleikfimi þeim til skemmtunar þar 

sem áherslan var lögð á fjölbreytileika (Waldron, 2007). Á vesturlöndum er íþróttaumfjöllunin 

um karla talsvert meiri heldur en umfjöllun um konur auk þess sem þeir eiga það til að halda 

uppi staðalímynd kynjanna (Kjartan Ólafsson, 2006). Í tímans rás hafa viðhorfin breyst og 

töluverður árangur hefur náðst í sambandi við kynjajafnrétti í íþróttum. Þátttaka kvenna hefur 

aukist hægt og rólega, kvennaíþróttum hefur fjölgað og árangur kvenna orðið betri svo 

eitthvað sé nefnt (Waldron, 2007).  

Í jafnréttisstefnu ÍSÍ frá árinu 2013 kemur fram að íþróttir skipta gríðarlega miklu máli í lífi 

margra barna. Þær móta sjálfsmynd þeirra, lífsstíl og stuðla að andlegri og líkamlegri vellíðan. 

Einstaklingar sem stunda íþróttir læra að skipuleggja sig og setja sér markmið í íþróttum og 

verða sterkari einstaklingar fyrir vikið. Grundvallarþáttur í íþróttum kynjanna er gagnkvæm 

virðing, góð samskipti, hvatning og jöfn tækifæri til að rækta sjálfa sig án kynjaímindar. Engin 

mismunun á að eiga sér stað hvort sem það er vegna kynferðis, uppruna, kynhneigðar, 

kynvitundar, aldurs, fötlunar, þjóðernis, trúarbragða, skoðana, litarháttar eða hvers annars. 

Þjálfarar, iðkendur og starfsfólk í íþróttafélaga eiga að vinna saman sem ein heild og fylgja 

eftir jafnréttisstefnu. Hún skal vera bætt og breytt ef þörf krefur. Allir þeir sem stunda íþróttir 
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eiga rétt á góðum og menntuðum þjálfara óháð kyni, getu og aldri eiga rétt á góðum þjálfara 

sem hæfir getu þeirra og aldri (Íþrótta og Ólympíusamband Íslands, 2013). 

 

Saga kvennaíþrótta 

Í fornsögum er ekki nefnt að konur hafi stundað íþróttir heldur eru þær ávalt á hliðarlínunni 

þar sem karlmenn áttust við í bardaga eða íþróttum. Það var yfirleitt leið karlmanna til þess 

að heilla konurnar (Björn Bjarnason, 1950). Eins og áður hefur verið nefnt í sambandi við 

jafnrétti kynjanna var lengi talið að íþróttir væru aðeins fyrir karlmenn og konur hefðu ekkert 

með það að gera að stunda íþróttir. Margir töldu þó að konur stunduðu ekki íþróttir vegna 

þess að þær hefðu ekki áhuga á því, en líklegri ástæða er sú að menningin var þannig að konur 

ættu að halda sig frá íþróttum (Woods, 2011).  

Á miðöldum þótti það hæfa konum að vera prúðar, stilltar og undirgefnar og fagurleiki 

þeirra var að miklu leiti dæmdur út frá því hversu óvirkar þær voru. Því óvirkari sem konur 

voru því fallegri þóttu þær og því héldu konur sér frá öllum íþróttum. Líffræðilega voru konur 

taldar líkamlega veikburða og karlmenn litu svo á að konur gætu ekki gert hlutina sjálfar. Þeir 

voru því með ákveðin völd yfir konum á þessum tíma. Einu konurnar sem tóku einstaka 

sinnum þátt í einhverskonar íþróttaviðburðum voru bóndakonur á  þorpshátíðum og ríkari 

konur sem áttu það til að taka þátt í tennis, bogfimi og krikket (J. Coakley & Pike, 2009). 

Á níunda áratug síðustu aldar var farið var að skoða sögu íþrótta kvenna og hvaða stöðu 

þær hefðu í samfélaginu. Femínistar stóðu fyrir úttektinni og hófu að gagnrýna stöðu íþrótta 

kvenna. Þær rannsóknir sem femínistarnir gerðu um íþróttir fjölluðu um hvernig umfjöllunin 

um íþróttir var í fjölmiðlum, skoðuð var sjálfsmynd íþrótta, menning og hver staðan á 

kvennaíþróttum væri miðað við karla. Það sýndi sig í þeim rannsóknum að töluverður 

ójöfnuður var á milli kynjanna í þessum málum og að breytinga væri þörf (Hargreaves, 1994).  

Rekja má upphaf kvennaíþrótta í Vesturlöndunum til kvennaskóla á 19. öld. Þar voru 

stundaðar íþróttir og farið í allskyns leiki enda bentu rannsóknir á að það væri mikilvægt fyrir 

alla að hreyfa sig (Hargreaves, 2002).  Á þessum tíma þurfti hins vegar að passa það að íþróttir 

kvenna væru þannig að kvenlegt eðli þeirra héldist. Þess vegna voru kvennaíþróttirnar 

skipulagðar a þann hátt að hreyfingar voru mjúkar og mikil áhersla lögð á liðleika, á meðan 
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karlaíþróttirnar snérust um mikin kraft, hörku, snerpu og hraða (Hargreaves, 2002). Það voru 

heldur engin markmið um árangur eða keppnir í íþróttum kvenna heldur voru þær aðeins til 

gaman og til að halda almennu heilbrigði þeirra (Hargreaves, 2002). 

Þegar konur hófu að stunda boltaíþróttir sem einkenndust af hraða og hasar voru útbúnar 

öðruvísi reglur fyrir kvennaleikina. Þær reglur innihéldu meðal annars að leiktími þeirra var 

ekki eins langur og í karlaleikjum og sérstakar reglur sem snérust um snertingu við 

andstæðinginn (Trangbaek, 2005). 

Margt bendir til að fyrri heimsstyrjöldin hafi breytt lífi kvennaíþrótta í Bandaríkjunum og 

Bretlandi þar sem konur fengu þá að nota við íþróttavellina þegar karlarnir voru ekki 

viðstaddir, en það var nýtt fyrir þeim. Þau forréttindi vörðu þó ekki lengi því eftir stríð var 

breskum konum sagt að víkja af völlunum. Bandarísku konurnar börðust fyrir að halda sínum 

rétti en þá þurftu þær að takast á við mikla kynjafordóma (Hargreaves, 1994). 

Þegar Ólympíuleikarnir voru fyrst haldnir fengu einungis frjálsbornir karlmenn taka þátt í 

þeim. Giftum konum var bannað að taka þátt auk þess sem þær fengu ekki að horfa á karlana 

taka þátt í leikunum. Aðeins ungar og ógiftar konur fengu leyfi til þess ("Saga 

Ólympíuleikanna," e.d). Konur tóku fyrst þátt í Ólympíuleikunum í París árið 1900, fjórum 

árum eftir fyrstu Ólympíuleikana nútímans í Aþenu. Af 997 þátttakendum kepptu 22 konur 

íþróttamönnum, en konur kepptu aðeins í golfi og tennis. (Alþjóðlega Ólympíunefndin, 2016) 

Alþjóða ólympíunefndin (IOC) var stofnuð fyrir rúmri öld. Fyrst um sinn var konum ekki heimilt 

að taka þátt á Ólympíuleikunum en tímarnir hafa breyst og Alþjóðlega ólympíunefndin hefur 

gengt mikilvægu hlutverki við að koma á jákvæðri þróun til að auka þátttöku kvenna í íþróttum 

(Alþjóðlega Ólympíunefndin, e.d). Undanfarin 20 ár hefur Alþjóða ólympíunefndin hvatt til 

þátttöku kvenna á öllum stigum á Ólympíuleikunum með góðum árangri. Alþjóða 

ólympíunefndin ásamt skipulagsnefnd leikanna, hefur fjölgað íþróttaviðburðum fyrir konur. 

Allt frá árinu 1991 hefur sú regla gilt á Ólympíuleikunum að ef boðið er uppá nýjar íþróttir þá 

þurfi konur einnig að geta keppt í greininni (Alþjóðlega Ólympíunefndin, e.d). Aldrei hafa jafn 

margar konur tekið þátt í Ólympíuleikunum eins og nú til dags og fjölgunin hefur verið mest 

síðustu tvo áratugi. Af þeim 10.568 íþróttamönnum sem kepptu í Ólympíuleikunum í London 

árið 2012 voru 4,676 konur sem er um það bil 45% allra þátttakanda. Þá var einnig í fyrsta 

skiptið sem konur kepptu í öllum greinum leikanna (Alþjóðlega Ólympíunefndin, e.d). Thomas 

Bach, forseti Alþjóða ólympíunefndin (IOC) sagði á stjórnarfundi árið 2015: „Við höfum tekið 
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sögulegt skref fram á við, að hafa næstum því jafnan fjölda kvenna og karla sem keppa á 

Ólympíuleikunum. Auk þess sem að annað stórt skref er í framkvæmd Ólympíuleikanna árið 

2020. Þetta er frábær áfangi fyrir kvennaíþróttir og Ólympíuleikana í heild.“ Í sambandi við 

skrefið sem Back talar um árið 2020 að þá hefur verið sett mikilvægt markmið fyrir leikana 

2020 sem samþykkt var í desember 2014. Markmiðið er þá að 50% af þátttakendum verði 

konur og er það gert til þess að hvetja og skapa fleiri tækifæri til þátttöku kvenna í 

Ólympíuleikunum (Alþjóðlega Ólympíunefndin, e.d). 

Mikil breyting varð á réttindum kvenna og stúlkna til þátttöku í íþróttum árið 1972 þegar 

Bandaríkin settu ný lög sem kölluðust „Title IX“. Þessi lög snérust um það að leggja átti jafn 

mikið fjármagn í íþróttir karla og kvenna (Womens Sports foundation, e.d.).  Í þeim skólum 

sem voru styrktir af ríkinu var kynjamismunur algjörlega bannaður í kennslu, ráðgjöf, 

stuðning, menntun og íþróttaiðkun varðaði.  Í IX-lögmálinu segir: "Enginn einstaklingur í 

Bandaríkjunum skal, á grundvelli kynferðis, vera útilokaður frá þátttöku, eða verða fyrir 

mismunun undir neinum kringumstæðum eða starfsemi sem eru styrktar frá ríkinu (Womens 

Sports foundation, e.d.).  Síðan þessi lög urðu að veruleika hefur þátttaka stúlkna í íþróttum 

á menntaskólaaldri aukist um 90% (Womens Sports foundation, e.d.). Þetta er mikilvægur 

atburður í sögu íþrótta í heiminum öllum og þessi lög hafa verið stór þáttur í aukningu kvenna 

í íþróttum og áhugamanna um kvennaíþróttir síðustu fjóra áratugi. Lögin hafa einnig orðið til 

þess að knattspyrnukonan Mia Ham og tennissysturnar, Venus og Serena Williams hafa öðlast 

alþjóðlega frægð (Elizabeth A. Daniels & Wartena, 2011). Réttur kvenna til þátttöku í íþróttum 

og aðgengi kvenna að hlutverkum innan íþróttanna hefur batnað um allan heim (Elizabeth A. 

Daniels & Wartena, 2011). 

Á Íslandi áttu kvennaíþróttir uppruna sinn í Kvennaskólanum í Reykjavík. Íþróttir voru fyrst 

á stundatöflunni árið 1880 undir stjórn íþróttakennarans Valgerðar Jónsdóttur. Árið 1882 var 

gert hlé á leikfimikennslu við skólann en hún hófst að nýju árið 1984 og stóð til og með árinu 

1897, þá var íþróttakennarinn við skólann Ingibjörg H. Bjarnason. Þetta var síðasta hléið frá 

íþróttakennslu því frá árinu 1903 voru íþróttir komnar til þess að vera í skólanum (Guðrún P. 

Helgadóttir, 1974). Ingibjörg var fyrsta íslenska konan til þess að mennta sig í íþróttafræði, en 

það gerði hún stuttu eftir að íþróttakennsla á Íslandi byrjaði. Hún fór í háskóla í Danmörku og 

lauk prófi frá Paul Petersen Institut (Kvennasögusafn Íslands, 1867-1941).  
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Fyrsti leikurinn í kvennaknattspyrnu hér á landi var leikinn árið 1970 þegar Keflavík og KR 

kepptu á móti hvort öðru á Laugardalsvelli (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 

1997). Fyrsta Íslandsmótið var haldið árið 1971. Árin eftir það fóru liðunum síðan fjölgandi, 

árið 1972 voru liðin átta og árið 1974 voru liðin orðin 11. Eftir það fóru hlutirnir aðeins niður 

á við og liðunum fækkaði, til dæmis voru liðin orðin fimm árið 1976 og þrjú lið árið 1980. 

Helsta skýringin á þessu virtist vera lítill áhuga félagsliðanna til þess að halda 

kvennaknattspyrnunni gangandi. Eftir þessa lægð var ákveðið að byggja upp 

kvennaknattspyrnuna á ný árið 1981 og árin eftir það fóru hlutirnir upp á við (Víðir Sigurðsson 

og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). Um það bil 10 árum eftir fyrsta Íslandsmótið, árið 1881 var 

fyrsti landsleikur íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnu. (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. 

Friðþjófsson, 1997). Þetta er eitt dæmi um íþróttagrein sem konur byrjuðu að stunda og það 

er greinilegt að kvennaknattspyrna er mjög ung grein. 

 Konur í fjölmiðlum 

Fjölmiðlar eru mikilvægir í nútíma samfélagi þar sem þeir miðla ýmsum fréttum til 

almennings. Slíkar fréttir koma í gegnum dagblöð, tímarit eða vefmiðla. Þeirra hlutverk er að 

bera upplýsingarnar á eins nákvæman og sannan hátt til þess að fréttirnar séu sem 

áreiðanlegastar. Einnig þurfa fjölmiðlar að miðla fjölbreyttu efni til þess að ná til sem flestra 

einstaklinga í samfélaginu. Fjölmiðlar hafa töluverða áhrif á viðhorf og skoðanir almennings 

og geta haft ýmis áhrif á samfélagið með fréttaflutningi sínum og þess vegna skiptir það máli 

að umfjöllunin sé sett fram á hlutlægan og sanngjarnan hátt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2005).  

Það má að mörgu leyti þakka fjölmiðlum fyrir það hversu vinsælar íþróttir eru meðal 

almennings þar sem mikið er fjallað um þær. Þeir birta upplýsingar um leiki og úrslit, hvernig 

íþróttamenn eru að standa sig hverju sinni, stöðu í deildum og ýmsar aðrar fréttir í sambandi 

við íþróttir. Þetta ýtir undir áhuga hjá fólki og umræður skapast um ýmislegt tengt íþróttum. 

Þessi fjölmiðlaumfjöllun skapa einnig tekjur fyrir íþróttirnar og vegna aukins áhuga 

almennings vegna umfjöllunar fjölmiðla þá mæta fleiri áhorfendur á leiki, sala á veitingum 

eykst samfara því, iðkendum fjölgar, sala á íþróttavörum verður meiri svo eitthvað sé nefnt (J. 

J. Coakley, 1994). 
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Fjölmiðlar eiga því stóran þátt í því að ýta undir vinsældir á þeim íþróttagreinum sem þeir birta 

í fjölmiðlum vegna þess að það verður sýnilegra fyrir fólki og því meiri líkur að áhugi kvikni á 

einhverju sem fólk tekur eftir. Það gæti þýtt að ef ekki er fjallað um ákveðna  íþróttagrein að 

þá gæti almenningur túlkað það sem svo að hún sé ekki eins merkileg (J. J. Coakley, 1994). 

Dæmi um það sem virðist vera sýnilegra en annað í fjölmiðlum kemur meðal annars fram í 

niðurstöðum rannsóknar sem Þórhildur Ólafsdóttir gerði árið 2014, þar rannsakaði hún 

kynjahlutfall yfir 550 fréttum um knattspyrnu. Af þessum 550 fréttum voru 492 (89,5%) sem 

fjölluðu um karla, aðeins 50 (9.1%) fjölluðu um konur og átta fréttir sem fjölluðu um bæði 

kynin. Yfirleitt var fjallað um leiki dagsins í öllum deildum þegar fjallað var um bæði kyn. Það 

kom einnig fram að umfjöllun um karla voru mun ítarlegri og fjölbreyttari heldur en 

umfjöllunin um konur. Hlutfall umfjallana um konur í fjölmiðlum var ögn hærra í rannsókn 

Kolbeins Tuma Daðasonar frá árinu 2013 þar sem hann rannsakaði umfjöllun á milli kynja í 

íþróttum almennt. Í kringum 11% íþróttafrétta fjölluðu um konur á meðan 86% fjölluðu um 

karla. Í báðum þessum rannsóknum sést greinilega að karlar eru sýnilegri en konur í 

fjölmiðlum um íþróttir. Ef við miðum síðan þessar rannsóknir við eldri rannsóknir þar sem 

rannsakað var kynjahlutfall íþróttafrétta má sjá framfarir þar sem kynjahlutfallið hefur farið 

örlítið vaxandi með árunum. Í rannsóknum sem gerðar hafa verið í gegnum árin kemur fram 

að hlutur kvenna í íþróttafréttum í blöðunum var um 1% árið 1990 og 5% árið 1996 (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 1996). Samkvæmt þessu hefur umfjöllun um kvennaíþróttir 

aukist um 10% á árunum 1990-2013. 

Thor Bjarnason og Jódís Bjarnadóttir rannsökuðu umfjöllun á milli kynja í fjölmiðlum á 

árunum 1999-2000. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar þeirra voru 85% íþróttafrétta um 

karla en rúmlega 7% um íþróttir kvenna. Um 8% fréttanna fjölluðu um bæði kyn. Hlutfall 

kvenna í íþróttum hefur samkvæmt þessu aukist um 4% frá árinu 1999-2013. Auk þess má 

bæta við að í þessari rannsókn kom einnig fram að níu af tíu viðmælendum íþróttafrétta í 

dagblöðum voru karlar.  

Kolbeinn Tumi rannsakaði einnig kynjahlutfall viðmælenda í íþróttafréttum og þar kom líka 

fram mikill munur á viðmælendum á milli kynja. Í 57% tilfella eru konur fengnar sem álitsgjafar 

þegar kvennaíþróttir áttu sér stað og í 43% tilfella karlmenn einnig þegar kvennaíþróttir áttu 

sér stað. Í þrjú skipti af 1717 fréttum sem voru skoðaðar um karlaíþróttir var spurt konu um 

álits. Ein ástæða þess að karlar eru svona oft spurðir um álit í sambandi við kvennaíþróttir er 
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vegna þess að það er oft sem rætt er við þjálfara eftir íþróttaleiki og það er mun algengara að 

karlmenn þjálfi kvennalið heldur en öfugt.  

Þessi kynjamismunur í fjölmiðlum getur leitt til þess að stelpur fái minna af fyrirmyndum 

úr heimi kvennaíþrótta. Stelpurnar hafa ekki úr eins miklum fyrirmyndum að velja eins og 

strákar þar sem þær eru ekki sýnilegar fyrir þær. Þetta gæti þetta leitt til þess að færri stelpur 

byrja að stunda íþróttir auk þess sem þær eiga í hættu á að hætta fyrr í íþróttum (Kjartan 

Ólafsson, 2006). 

Það er einnig munur á því hvernig kynin birtast í fjölmiðlum. Framkvæmd var rannsókn þar 

sem skoðuð var birtingarmynd kynjanna í fjölmiðlum og hvernig hún hefur áhrif á 

staðalímyndir. Það sem kom í ljós var að mikið var gert úr frægð og frama karlmanna og þeir 

settir háan hest í íþróttaumfjöllunum. Stundum var einnig fjallað um þeirra persónulega líf 

fyrir utan íþróttina sem þeir stunda. Slík umfjöllun er ekki algeng í umfjöllun um konur. Þó 

koma fram oftar neikvætt umtal um karlmenn í íþróttafréttum þegar hlutirnir ganga ekki nógu 

vel en konur fá lítið af þess háttar umfjöllun. Umfjallanir um karlmenn eru því mun ýktari 

heldur en hjá konum þar sem mikið er gert úr afrekum þeirra en þegar hlutirnir ganga ekki 

vel. Svo virðist því vera samkvæmt þessari rannsókn að umfjallanir um konur í fjölmiðlum séu 

í meira jafnvægi (Kjartan Ólafsson, 2006). 

Dagskrárkenningin er hugtak sem segir til um það hversu mikið vald fjölmiðlar hafa 

(McQuail, 2009). Það málefni sem fær mikla athygli í fjölmiðlum fær almenning til þess að trúa 

því að það málefni sé merkilegt og kenningin byggist á því hvernig fjölmiðlar geta stjórnað því 

hvað þykir merkilegt í samfélaginu með því að birta fréttir um það í fjölmiðlum (McQuail, 

2009).  

Í rannsókn sem stóð yfir árin 2004-2005 kom Ísland kom betur út í íþróttaumfjöllun í 

fjölmiðlum um konur heldur en hinar þjóðirnar sem tóku þátt í rannsókninni, auk þess sem 

fréttaflutningur frá Íslandi var fjölbreyttari. Skoðað var kynjahlutfall íþróttafrétta í fjölmiðlum 

í fimm löndum, Íslandi, Noregi, Ítalíu, Austurríki og Litháen. Til að fá sem réttasta niðurstöðu 

voru allar niðurstöðurnar vegnar á þann hátt að niðurstöður eins lands hefði ekki meiri áhrif 

á heildarniðurstöður annars lands. Um það bil 18% íslenskra íþróttafrétta fjallaði um konur á 

meðan kvennaumfjöllun í íþróttum var einungis um 13% í hinum löndunum. Fjallað var um 

karlmenn og íþróttaafrek þeirra í 69%  tilfella á Íslandi en 78% í hinum löndunum. Fjallað var 
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um bæði kynin í 13 % tilfella á Íslandi á meðan hlutfallið var 9% hjá öðrum þjóðum (Kjartan 

Ólafsson, 2006).  

Í rannsókn Eyjólfs Héðinssonar frá árinu 2016 þar sem hann bar meðal annars saman 

aðalfréttir eftir kyni á íþróttasíðum í fjórum dagblöðum, tveimur íslenskum dagblöðum og 

tveimur dönskum. Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að það var mjög hátt 

prósentuhlutfall aðalfrétta á íþróttasíðunum um karla en Ísland er þó að standa sig aðeins 

betur í þeim efnum þó munurinn sé ekki mikill. Í morgunblaðinu voru 83% aðalfrétta sem 

fjölluðu um karla, 4% um konur og 13% um bæði kyn. Í fréttablaðinu var 88% allra umfjallanna 

um íþróttir karla, 6% um konur og 6% um bæði kyn. Í danska blaðinu Jyllands-Posten var 89% 

aðalfrétta um karla, 0% um konur og 11% um bæði kyn. Í danska blaðinu Metroxpressen var 

94% aðalfrétta um karla, 6% um konur og 0% um bæði kyn.  

Ef við eigum að miða Ísland við þessar þjóðir sem tóku þátt í þessum erlendu rannsóknum 

eru niðurstöðurnar jákvæðar þar sem Ísland virðist ekki vera á eftir þessum  þjóðum sem tóku 

þátt í þessum rannsóknum þegar kemur að kynjahlutfalli í íþróttafréttum. Hins vegar hefur 

það komið í ljós að hlutfallslegi munurinn er samt sem áður mikill og það væri gaman að sjá 

breytingu í þeim efnum. 

Íþróttamenn sem fyrirmyndir  

Fyrirmyndir eru einstaklingar sem hafa eitthvað í fari sínu sem aðrir vilja líkja eftir. Fyrirmyndir 

geta haft mikil áhrif á almenning og eiga þátt í því hvernig við kjósum að lifa lífi okkar. Þess 

vegna skiptir máli hvaðan fyrirmyndin kemur (Lockwood & Kunda, 1997). Fjölmiðlar er gott 

dæmi um þá sem búa til fyrirmyndir með auglýsingum og skrifum sem margir sjá og lesa 

(Edwardson & Gorely, 2010). Eins og fram hefur komið þá sýna rannsóknir að konur eru ekki 

eins sýnilegar og karlmenn í fjölmiðlum. Lítil umfjöllun um kvennaíþróttir gæti leitt til þess að 

erfiðara er fyrir stúlkur að eignast kvenfyrirmyndir sem þær þó leitast við að eignast 

(Adriaanse & Crosswhite, 2008). Fjölmiðlar eru allstaðar nú til dags og með tilkomu vefmiðla 

er mun auðveldara að nálgast fréttir frá þeim. Fjölmiðlarnir hafa áhrif á viðhorf, skoðanir og 

hvernig einstaklingar hegða sér (J. J. Coakley, 1994).  

Framkvæmd var fjölmenn rannsókn um áhrif fyrirmynda á hreyfingu ungmenna. 

Ungmennin bjuggu í mismunandi ríkjum í Bandaríkjunum. Þau ungmenni sem vildu líkjast 
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frægu fólki úr fjölmiðlaheiminum hreyfðu sig meira heldur en þau sem vildu það ekkert 

sérstaklega. Munurinn var sá að stelpur æfðu 3,5 klukkutíma meira á viku og strákar 6 

klukkutíma meira á viku. Því eldri sem þátttakendur voru því meiri voru tengslin og einnig hjá 

þeim sem voru líkamlega langt frá markmiði sínu (Taveras o.fl, 2004). Ef mikill munur er á getu 

fyrirmyndarinnar og þeim sem vill líkjast viðkomandi getur það haft slæmar afleiðingar fyrir 

sjálfsmynd og sjálfstrausts þann einstaklings. Því er betra að reyna að líkja eftir fyrirmynd sem 

er nær manni í getu því þá næst betri árangur (Lockwood & Kunda, 1997). Fyrirmyndir stúlkna 

voru skoðaðar og kom í ljós að hjá 41% þeirra var það fjölskyldumeðlimur sem var fyrirmynd, 

21% sögðu að vinur væri helsta fyrirmynd þeirra, 18% fyrirmynda komu úr þáttum eða 

kvikmyndum en aðeins 8% fyrirmynda voru íþróttamenn. Af þeim sem völdu íþróttamenn sem 

sína fyrirmynd var íþróttamaðurinn í 73% tilfella kona sem var í sömu íþrótt og stúlkan sem 

hafði hana sem fyrirmynd. Það segir okkur að stelpur leita eftir að hafa konur sem líkjast þeim 

sjálfum sem fyrirmynd. Af þessu má ætla að ef fleiri íþróttakonur væru sýnilegar fyrir ungar 

stelpur að þá gæti það orðið til þess að fleiri stelpur hafi íþróttamann sem fyrirmynd. Það er 

jákvætt vegna þess að oft er líftsstíll íþróttmanns heilsusamlegri en til dæmis hjá 

kvikmyndastjörnu, þó það sé ekki algilt, og því meiri hvatning til hreyfingar og betri lífsstílar 

(Vescio, Wilde, & Crosswhite, 2005).  

Íþróttamaður ársins  

Í kringum hver áramót heldur Íþrótta- og ólympíusamband Íslands og Samtök 

íþróttafréttamanna saman hóf þar sem veitt eru verðlaun þeim íþróttamanni sem hefur þótt 

skara fram úr það ár. Íþróttamaður ársins er valin af því íþróttafólki sem keppir í 

íþróttagreinum innan ÍSÍ og verðlaunin hafa verið veitt síðan árið 1956 (Íþrótta og 

Ólympíusamband Íslands, e.d). Samtök íþróttafréttamanna hafa ávalt séð um að velja 

íþróttamann ársins. Í samtökunum eru 24 karlar og ein kona Eiríkur Stefán Ásgeirsson 

(munnleg heimild, 17.maí 2017).  Fyrst um sinn var hófið aðeins lítil athöfn en er nú orðin stór 

og glæsileg athöfn sem er sýnd í beinni útsendingu á rúv og forseti Íslands kemur meðal annars 

og ávarpar íþróttafólkið okkar (Íþrótta og Ólympíusamband Íslands, 2006). Af þessum 61 

skiptum sem verðlaunin hafa verið veitt hafa konur hlotið titilinn fimm sinnum og hlutfallslega 

er það 8% af íþróttamönnunum sem hafa hlotið titilinn frá upphafi. Þessar konur eru Sigríður 
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Sigurðardóttir handknattleikskona árið 1964, Ragnheiður Runólfsdóttir sundkona 1991, Vala 

Flosadóttir frjálsíþróttakona 2000, Margrét Lára Viðarsdóttir knattspyrnukona 2007 og Eygló 

Ósk Gústafsdóttir árið 2015 (Íþrótta og Ólymíusamband Íslands, e.d). Vilhjálmur Einarsson var 

fyrstur til að hljóta titilinn árið 1956 en hann hefur hlotið titilinn fimm sinnum. Hann er sá sem 

hefur oftast fengið titilinn síðan hann var veittur fyrst (Íþrótta og Ólympíusamband Íslands, 

2006). Í flestum öðrum löndum er valið bæði íþróttakonu og íþróttakarl ársins en það tíðkast 

ekki á Íslandi (Íþrótta og Ólympíusamband Íslands, 2006). 

Á síðustu 17 árum hefur kona hlotið titilinn þrisvar sinnum af þessum fimm skiptum sem 

konur hafa fengið hann á 61 árum. Árið 2014 höfðu konur komist á topp 10 listann í 17% 

tilfella frá upphafi en frá árinu 2004 hafa þær verið á topp 10 listanum í 34% tilfella (þrjár 

hinna fjögurra.., 2014). Það sýna mjög jákvæðar breytingar og er í takt við þær framfarir sem 

orðið hafa í kvennaíþróttum síðustu 20 ár eins og fram hefur komið. Árið 2016 var þriðja árið 

í röð þar sem fimm konur og fimm karlar voru á topp 10 listanum í kjörinu um íþróttamann 

ársins.  Það hefur níu sinnum gerst að engin kona hafi verið á topp 10 listanum og það gerðist 

síðast fyrir 30 árum síðan, árið 1987. Síðan Sigríður Sigurðardóttir hlaut titilinn fyrst árið 1964 

liðu 27 ár þangað til næsta kona fékk titilinn, Ragnheiður Runólfsdóttir árið 1991. Það hafa 

minnst 7 ár liðið á milli þess tíma sem kona fær titilinn og sú næsta fær hann, en aldrei hefur 

sama kona fengið titilinn tvisvar sinnum á meðan 11 karlmenn hafa hlotið titilinn oftar en einu 

sinni.  

Samtök íþróttafréttamanna kusu um það á aðalfundi árið 2016 hvort þeim fannst að 

kynjaskipta ætti kjörinu um íþróttamann ársins. Eftir miklar umræður á fundi félagsins var 

ákveðið á aðalfundi að ekki yrði kjörinu breytt þar sem 2/3 af íþróttafréttamönnunum voru á 

þeirri skoðun (Sindri Sverrrisson, 2016). Árið 2014 var rætt við íþróttafréttamanninn Henry 

Birgi Gunnarsson. Þegar hann var spurður út í þá umræðu hvort kynjaskipta ætti kjörinu var 

hans skoðun að kjörið yrði óbreytt þar sem hann taldi að vægi titilsins myndi minnka ef valið 

væri kynjaskipt. Hann sagði að það væri nóg af öðrum kynjaskiptum verlaunum í boði út um 

allt en þessi verðlaun væru sérstök. Hann sagðist þó einnig skilja það að fólk vildi kynjaskipta 

kjörinu en viðurkenndi að menn vildu halda í hefðina og væru því íhaldssamir, þó svo að 

sumum hlutum hafi verið breytt í kjörinu.  

Una María Óskarsdóttir var ein af þeim sem hvatti íþróttafréttamennina til þess að breyta 

kjörinu, en árið 2014 sendi hún frá sér opið bréf sem hún stílar á fyrrum félaga í Samtökum 
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íþróttafréttamanna. Árið 1998 tók Una við formennsku íþróttaráðs í Kópavogi en mjög 

fljótlega samþykkti íþróttaráð Kópavogs að velja íþróttakonu og íþróttakarl Kópavogs. 

Kópavogur var þá fyrst sveitarfélaga hér á landi til þess að kynjaskipta valinu en í kjölfarið 

breyttu sérsambönd ÍSÍ valinu sínu og höfðu það kynjaskipt. Þegar hún varð síðan meðlimur 

Samtaka íþróttafréttamanna reyndi hún tvisvar sinnum að fá samtökin til þess að kynjaskipta 

valinu, árin 1991 og 1992. Hún segir þetta mikilvægt skref í jafnréttisbaráttunni fyrir 

íþróttakonur og nokkrir af samstarfsfélögum hennar voru sammála henni. En ekkert var gert 

þar sem sagt var að þetta væru reglur sem tengdust verðlaunagripnum. Síðan var gerð ný 

reglugerð þar sem var bætt við vali á liði ársins og þjálfara ársins. Þarna var kjörið tækifæri til 

þess að kynjaskipta kjörinu en svo var ekki. Hún benti á ræðu sem formaður samtakanna, 

Eiríkur Stefán Ásgeirsson, flutti árið 2013 þar sem hann ræddi um að íþróttir væru mjög 

mikilvægur þáttur í þjóðfélaginu í sambandi við forvarnir og fleira. Hann nefndi að fjölmiðlar 

væru mikilvægir vegna þess að þeir skapa þessar fyrirmyndir og sýna afreksfólkið sem er 

heiðrað ár hvert. Ungar stúlkur þurfa að eignast fyrirmyndir af sama kyni og sjá þær heiðraðar 

og þess vegna finnst henni skrýtið hvers vegna ekki sé búið að kynjaskipta kjörinu íþróttakarl 

og íþróttakonu ársins. Þegar pistillinn var skrifaður voru 22 karlar og engin kona í samtökum 

íslenskra íþróttafréttamanna. Una spyr sig hvort að það gæti spilað inn í af hverju 

fyrirkomulaginu sé ekki breytt. Una sagði svo að þar sem flestir eru sammála um það að hvetja 

ætti bæði stúlkur og drengi til þess að vera í íþróttum að þá væri mikivægt að breyta valinu. 

 Það er greinilegt að einstaklingar hafa mismunandi skoðun á því hvort kynjaskipta ætti 

kjörinu eða ekki. Margir hafa skoðun á því og hafa tjáð sig um það, en það er athyglisvert hver 

skoðun íþróttamannanna sjálfra er, en það er einmitt eitt að markmiðum rannsóknarinnar að 

skoða það. 
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Aðferð og gögn 

Þátttakendur  

Þátttakendurnir voru íþróttafólk sem hafa verið kjörnir íþróttamenn ársins eða komist á topp 

10 lista síðan kjörið byrjaði árið 1956. Af 610 einstaklingum sem komist hafa á topp 10 listann 

frá upphafi voru af þeim 56 íþróttamenn sem svöruðu spurningalistanum og 10 af þeim höfðu 

einhvern tíman verið kjörnir íþróttamenn ársins, fimm konur og fimm karlar. Af þessum 56 

einstaklingum sem tóku þátt voru 28 af þeim í kjörinu eitthvað árið síðustu 10 ár, 39 af þeim 

voru í kjörinu eitthvað árið síðustu 30 ár og hjá 17 einstaklingum er lengra en 30 ár síðan þeir 

voru í kjörinu. Ekki er vitað nákvæman aldur á þátttakendum en þeir gætu verið allt frá 18 ára 

og upp úr. Ekki náðist í alla íþróttamennina en reynt var eftir bestu getu að ná til sem flestra. 

Kynjahlutfallið af heildarfjöldanum sem svöruðu spurningalistanum var 26 konur (47,3%)  og 

29 karlar (52,7%). Könnunin var nafnlaus og því var ekki hægt að rekja svörin. 

Mælitæki  

Notast var við spurningalisti sem var búin til á netinu í Google forms. Spurningalistinn var 

saminn í samvinnu með leiðbeinanda og innihélt 23 spurningar. Spurningarnar snérust meðal 

annars um hvort þeim fyndist að það ætti að kynjaskipta kjörinu um íþróttamann ársins, 

hvaða gildi það hafði fyrir íþróttamennina að vera kjörinn íþróttamaður ársins eða komast á 

topp 10 lista, hversu mikla fyrirmynd þeir töldu sig og aðra íþróttamenn í kjörinu vera og hvort 

þeir héldu að eitthvað myndi breytast ef kjörið yrði kynjaskipt (sjá viðauka). 

Framkvæmd  

Til þess að finna þátttakendurna í könnuninni sem voru íþróttamenn sem kjörnir hafa verið 

íþróttamaður ársins eða hafa komist á topp 10 listann í kjörinu var notast við timarit.is. 

Rannsakandi hélt utan um nöfn þeirra íþróttamanna sem óskað var eftir að svöruðu 

spurningalistanum. Leitað var uppi þátttakendur á facebook og þeir sem ekki höfðu facebook 

var reynt að finna e-mail eða tengilið. Linkur með spurningunum úr spurningaforritinu Google 

forms á netinu var síðan sendur á þátttakendur. 
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Úrvinnsla 

Við úrvinnslu og greiningu gagna var notast við megindlega aðferð og lýsandi tölfræði. 

Úrvinnsla niðurstaðna úr spurningalistanum fór fram í tölfræðiforritinu IBM SPSS Statistics þar 

sem fengið var út lýsandi tölfræði yfir gögnin. Myndirnar úr SPSS voru endurgerðar í Excel og 

síðan færðar yfir í Microsoft Word þar sem lýst var niðurstöðunum í orðum. Í niðurstöðunum 

voru borin saman svör á milli kynja annars vegar og síðan voru borin saman svör íþróttamanna 

úr topp 10 listanum og íþróttamann ársins hins vegar. 
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Niðurstöður 

Fyrst verða borin saman svör á milli kynja og síðan verða skoðuð svörin um það hvernig þau 

litu á sig og aðra íþróttamenn í kjörinu sem fyrirmynd. Næst verða svör íþróttamanna ársins 

og þeirra sem komist hafa á topp 10 lista borin saman. Síðan verða skoðuð svör þeirra um 

hversu mikla fyrirmynd þeir líta á sig og aðra íþróttamenn í kjörinu. Eftir það er texti þar sem 

íþróttamennirnir svöruðu spurningunni um það hver þeim finnst vera ástæðan fyrir því að 

konur hafi aðeins fengið titilinn fimm sinnum af þeim 61 skiptum sem hann hefur verið veittur. 

 

Kynin borin saman 

 

 

 

Mynd 1 Telur þú að það væri rétt að kynjaskipta valinu? 

Það voru 69,2% kvenna á þeirri skoðun að kynjaskipta ætti kjörinu og 60,7% karla voru á 

sömu skoðun. 23,1% kvenna fannst að ætti ekki að kynjaskipta kjörinu og 21,4% karla. 7,7% 

kvenna sögðu veit ekki og 17,9% karla.  
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Mynd 2. Telur þú að annað kynið eigi meiri möguleika en hitt að komast á topp 10 listann? 

Margir af íþróttamönnunum töldu að kyn skipti ekki máli.  Það voru 36% kvenna og 48,3% 

karla sem sögðu það. Svipað hlutfall kynjanna töldu að karlar ættu meiri möguleika, eða 44% 

kvenna og 41,4% karla. Fleiri konur en karlar töldu að karlar ættu mikið meiri möguleika, eða 

20% kvenna á móti 3,4% karla. 6,9% karla töldu að konur ættu mikið meiri möguleika. 

 

 

Mynd 3. Ef valið yrði kynjaskipt, myndi það auka umfjöllun um kvennaíþróttir í fjölmiðlum? 

Jafnt hlutfall kvenna var mjög sammál eða sammála því að það myndi auka umfjöllun um 

kvennaíþróttir ef valið væri kynjaskipt, eða 26,9% kvenna. Það voru 6,9% karla sem sögðust 

vera mjög sammála því og 48,3%. Voru sammála því að það myndi auka umfjöllun um 
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kvennaíþróttir ef valið væri kynjaskipt. Svipað hlutfall kynjanna var hvorki sammála né 

ósammála þeirri staðreynd, 30,8% kvenna og 27,6% karla.  Aðeins 11,5% kvenna var 

ósammála því og 13,8% karla. Fáir voru mjög ósammála, 3,8% kvenna og 3,4% karla. 

 

 

Mynd 4. Konur myndu leggja harðar af sér ef valið yrði kynjaskipt 

Karlar voru í 44,8% tilfella hvorki sammála né ósammála á móti 26,9% kvenna. Konur sögðu í 

38,5% tilfella vera ósammála á meðan 20,7% karla voru ósammála. Það voru 17,2% karla 

sem voru sammála en 15,4% kvenna. Konur voru í 15,4% tilfella mjög ósammála á móti 

10,3% karla. Aðeins 6,9% karla voru mjög sammála og 3,8% kvenna. 

 

 

Mynd 5. Virðing kvennaíþrótta myndi aukast ef valið væri kynjaskipt 
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Flestir voru hvorki sammála né ósammála því að virðing kvennaíþrótta myndi aukast ef valið 

væri kynjaskipt, 26,9% kvenna og 37,9% karla. Karlar voru sammála því að virðing 

kvennaíþrótta myndi aukast, eða 31% þeirra á móti 23,1% kvenna en konur voru frekar 

ósammála þeirri staðreynd, 26,9% þeirra á móti 20,7% karla. Samt sem áður var 19,2% 

kvenna mjög sammála því að virðing kvennaíþrótta myndi aukast á móti 6,9% karla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Mynd 6. Virðing karlaíþrótta myndi minnka ef valið væri kynjaskipt 

Flestir íþróttamennirnir voru ósammála því að virðing karlaíþrótta myndi minnka ef valinu 

væri kynjaskipt. Flestar konur voru mjög ósammála þeirri staðreynd, 50% á móti 27,6%. En 

margir karla voru ósammála, 48,3% á móti 34,5% kvenna. Karlar sögðu í 20,7% tilfella vera 

hvorki sammála né ósammála og 15,4% kvenna. Það voru 3,4% karla voru sammála þeirri 

skoðun. 
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Mynd 7. Taka á tillit til vinsælda íþróttagreina þegar íþróttamaður ársins er valinn 

Mun fleiri karlmenn voru á þeirri skoðun að það ætti að taka tillit til vinsælda íþróttagreina 

þegar íþróttamaður ársins er valin. Konur sögðust í 38,5% vera ósammála á móti 17,2% karla. 

Í 26% tilfella sögðust konur vera mjög ósammála á meðan 17,2% karla voru þeirrar skoðunar. 

Karlar sögðust í 34,5% tilfella vera hvorki sammál né ósammála og 23,1% kvenna. Þá eru 17,2% 

karla sammála því og 11,5% kvenna. Það voru 13,8% karla mjög sammála því. 
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Niðurstöður um fyrirmyndir 

 

 
 Mynd 8. Hversu mikla fyrirmynd telur þú að þeir íþróttamenn sem komast á topp 10 listann ár hvert séu fyrir börn og 

unglinga? 

Konur töldu í 76% tilfella að þeir sem komast á topp 10 listann ár hvert séu mjög miklar 

fyrirmyndir á móti 37,9% karla. Það voru 44,8% karla sem töldu þá vera mikla fyrirmynd og 

24% kvenna. Engin kona sagði að þeir væru hvorki miklar né litlar fyrirmyndir á meðan 

17,2% karla sögðu það.  

 

 

Mynd 9. Hversu mikla fyrirmynd telur þú að þeir íþróttamenn sem komast á topp  10 listann ár hvert séu fyrir fullorðna? 
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Konur töldu í 26,9% tilfella þá vera mjög mikla fyrirmynd og 3,4% karla. Mikill meirihluti taldi 

þá vera mikla fyrirmynd, 61,5% kvenna og 65,5% karla.  Það voru 11,5% kvenna sem töldu 

þá vera hvorki mikla né litla fyrirmynd og  27,6% karla. Engin kona taldi þá vera litla 

fyrirmynd en 3,4% karla töldu það.  

 

 
Mynd 10. Hversu mikla fyrirmynd telur þú að sá íþróttamaður sem vinnur kjörið sé fyrir börn og unglinga? 

Meirihluti kvenna taldi að sá íþróttamaður sem vinnur kjörið sé mjög mikil fyrirmynd fyrir börn 

og unglinga, 80,8% kvenna og 55,2% karla. Það voru 19,2% kvenna sem töldu þá vera mikil 

fyrirmynd og 41,4% karla. Engin kona sagði hvorki mikla né litla fyrirmynd og 3,4% karla. 
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Mynd 11. Hversu mikla fyrirmynd telur þú að sá iþróttamaður sem vinnur kjörið sé fyrir fullorðna? 

Langflestir telja þann íþróttamann sem vinnur kjörið vera mikla fyrirmynd fyrir fullorðið fólk, 

57,7% kvenna á móti 48,3% karla. Það voru 30,8% kvenna sem töldu þann íþróttamann vera 

mjög mikla fyrirmynd og 20,7% karla. Karlar töldu  í 31% tilfella að sá íþróttamaður sem vinnur 

kjörið væru hvorki mikla né litla fyrirmynd og 11,5% kvenna. 

 

Mynd 12. Hversu mikla fyrirmynd upplifir þú þig vera fyrir börn og unglinga? 

Konur upplifðu sig sem meiri fyrirmynd fyrir börn og unglinga heldur en karlar. 61,5% 

kvenna upplifðu sig vera mjög mikla fyrirmynd og 13,8% karla. Það voru 62,1% karla sem 

upplifðu sig vera miklar fyrirmyndir á móti 19,2% kvenna. Karlar töldu í 24,1% tilfella þann 

íþróttamann vera hvorki mikla né litla fyrirmynd á móti 19,2% kvenna.  
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Mynd 13. Hversu mikla fyrirmynd upplifir þú þig vera fyrir fullorðna? 

Meira en helmingur karla upplifðu sig sem hvorki mikla né litla fyrirmynd fyrir fullorðið fólk, 

eða 55,2% þeirra á móti 28% kvenna. Það voru 48% kvenna sem upplifðu sig sem mikla 

fyrirmynd og 37,9% karla. Konur upplifðu sig í 24% tilfella sem mjög mikla fyrirmynd á móti 

6,9% karla.  

 

 

 

Mynd 14. Hversu mikla fyrirmynd upplifir þú þig vera núna fyrir börn og unglinga? 

Margir af íþróttamönnunum af báðum kynjum upplifðu sig sem mikla fyrirmynd núna fyrir 

börn og unglinga, 46,2% kvenna og 44,8% karla. Það voru 34,6% kvenna og 10,3% karla sem 
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upplifðu sig sem mjög mikla fyrirmynd núna. Karlar sögðu í 44,8% tilfella upplifa sig sem hvorki 

mikla né litla fyrirmynd á móti 15,4% kvenna. Aðeins 3,8% upplifðu sig vera mjög litla 

fyrirmynd. 

 

Mynd 15. Hversu mikla fyrirmynd telur þú þig vera núna fyrir fullorðið fólk? 

19,2% kvenna töldu sig vera mjög mikla fyrirmynd núna en aðeins 3,4% karla. Það voru 46,2% 

kvenna sem töldu sig vera mikla fyrirmynd á móti 37,9% karla. Karlar töldu sig í 58,6% tilfella 

vera hvorki mikla né litla fyrirmynd og 30,8% kvenna. Aðeins 3,8% kvenna töldu sig vera mjög 

litla fyrirmynd núna. 

 

 

Íþróttamenn ársins bornir saman við íþróttamenn á topp 10 listanum 

Íþróttamennirnir voru spurðir hversu mikið vægi frá 0-10  þeir töldu það vera að komast á 

topp 10 listann í kjörinu um íþróttamann ársins.  Lægsta gildið sem íþróttamaður valdi var núll 

og hæsta gildið var 10, reiknað var meðaltal út frá svörunum. Meðaltalið út frá svörunum var 

6,37. 

Íþróttamenn ársins voru síðan spurðir hversu mikið vægi það hafði fyrir þá að vera kjörinn 

Íþróttamaður ársins. Lægsta gildið sem íþróttamaður valdi var 6 og hæsta gildið var 10. 

Meðaltalið úr svörunum var 8,20. 

Íþróttamenn ársins voru einnig spurðir hvort þeir töldu að vægi titilsins myndi breytast ef 

valið yrði tvískipt. Lægsta gildið sem íþróttamaður valdi var tveir og hæsta gildið var þrír. 
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Meðaltalið út frá svörunum var 2,4. Þeir íþróttamenn sem töldu að vægið myndi ekki minnka 

sögðu að þetta væri alltaf sami heiðurinn, sumir voru einfaldlega á þeirri skoðun að kjörið ætti 

að vera tvískipt því þeir töldu það vera sanngjarnara. Þeir sem töldu að vægi titilsins myndi 

minnka sögðu ástæðuna vera að þetta væru stærstu verðlaun sem íþróttamaður á Íslandi fær 

og það að vera best af konum og körlum gerðu verðlaunin stærri og sætari, einnig var nefnt 

að ef titillinn yrði kynjaskiptur þá væri maður ekki lengur á toppnum heldur splittar heiðrinum. 

Einnig var talað um að það væri meiri ögrun að keppa við karlana líka. 

 

 

 

Svör íþróttamanna ársins voru síðan borin saman við svör íþróttamanna á topp 10 listanum 

 

 

 
Mynd 16. Telur að það væri rétt að kynjaskipta valinu? 

Það voru 70% af íþróttamönnum á topp 10 listanum sem töldu að það ætti að kynjaskipta 

valinu á móti 40% íþróttamanna ársins. Íþróttamenn ársins sögðu í 40% tilfella að það ætti 

ekki að kynjaskipta valinu á móti 18% af topp 10. Það voru 20% af íþróttamönnum ársins sem 

sögðu veit ekki og 11% af íþróttamönnum á topp 10. Þegar íþróttamennirnir voru spurðir í 

rannsókninni af hverju þeim fannst að það ætti að kynjaskipta kjörinu þá svöruðu þeir að það 

væri gott að heiðra bæði kynin, að afrek beggja kynja fengju þá meiri viðurkenningu og að 

fyrirmyndum myndu þá fjölga fyrir bæði kyn. Þeim sem fannst að það ætti ekki að kynjaskipta 
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því töldu fyrirkomulagið vera gott eins og það er núna vegna þess að það væri meri sjarmur 

yfir því að velja einn íþróttamann ársins. 

 

 

 
Mynd 17. Telur þú að annað kynið eigi möguleika en hitt að komast á topp 10 listann? 

Meira en helmingur íþróttamanna ársins taldi að kyn skipti ekki máli, eða 60% og 38,64% af 

topp 10. Það voru 43,18% af íþróttamönnum á topp 10 töldu að karlar ættu meiri möguleika 

og 40% af íþróttamönnum ársins. Íþróttamenn á topp 10 töldu í 13,64% tilfella að karlar ættu 

mikið meiri möguleika og 4,55% af topp 10 töldu að konur ættu mikið meiri möguleika. 

 

 

Mynd 18. Ef valið yrði kynjaskipt myndi það auka umfjöllun um kvennaíþróttir í fjölmiðlum. 
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Íþróttamenn ársins sögðu í 40% tilfella vera hvorki sammála né ósammála á meðan 26,7% 

íþróttamanna á topp 10 voru á þeirri skoðun. Flestir af topp 10 voru sammála því að ef valið 

yrði tvískipt myndi það auka umfjöllun um kvennaíþróttir, 40% af þeim sögðu það og 30% af 

íþróttamönnum ársins. Það voru 20% af íþróttamönnum ársins sem voru ósammála því og 

11,1% af topp 10. Íþróttamenn á topp 10 sögðu í 17,8% tilfella vera mjög sammála því og 10% 

af íþróttamönnum ársins. Aðeins 4,4% af íþróttamönnum á topp 10 voru mjög sammála því. 

 

 

 Mynd 19. Konur myndu leggja harðar af sér ef titillinn yrði kynjaskiptur 

Það voru 40% íþróttamanna ársins ósammála á móti 26,7% íþróttamanna á topp 10. 

Íþróttamenn á topp 10 sögðu í 37,8% tilfella vera hvorki sammála né ósammála á móti 30% af 

íþróttamönnum ársins. Það voru 20% af íþróttamönnum ársins sem voru mjög ósammála og 

11,1% af topp 10. Í 20% tilfella sögðust íþróttamenn á topp 10 vera sammála. Það voru 10% 

af íþróttamönnum ársins mjög sammála og 4,4% á topp 10. 
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Mynd 20. Virðing fyrir kvennaíþróttum myndu aukast ef valið yrði kynjaskipt 

 

Í 40% tilfella sögðust íþróttamenn ársins vera ósammála því á móti 20% íþróttamanna á topp 

10. Það voru 37,8% íþróttamanna á topp 10 sem voru hvorki sammála né ósammála á móti 

10% íþróttamanna ársins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 21. Virðing fyrir karlaíþróttum myndu minnka ef valið væri kynjaskipt 

Íþróttamenn ársins sögðu í 50% tilfella vera mjög ósammála því og 35,6% af topp 10. Það voru 

50% af íþróttamönnum ársins sem voru ósammála á móti 40% af íþróttamönnum á topp 10. Í 
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22,2% tilfella voru íþróttamenn á topp 10 hvorki sammála né ósammála og 2,2% af þeim voru 

sammála. 

 

 

 

 Mynd 22. Taka ætti tillit til vinsælda íþróttagreina þegar íþróttamaður ársins er valin 

 

Það voru 40% íþróttamanna ársins sem voru mjög ósammála á móti 24,4% íþróttamanna á 

topp 10. Í 30% tilfella sögðu íþróttamenn ársins að þeir væru mjög ósammála en 20% á topp 

10. Það voru 31,1% af topp 10 íþróttamönnunum sem voru hvorki sammála né ósammála á 

móti 20% af íþróttamönnum ársins.  Íþróttamenn á topp 10 sögðust í 15,6% tilfella vera 

sammála og 10% af íþróttamönnum ársins. Það voru 8,9% af íþróttamönnum á topp 10 voru 

mjög sammála. 
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Niðurstöður um fyrirmyndir 

 

 

 

 

Mynd 23. Hversu mikla fyrirmynd telur þú að sá íþróttamaður sem kemst á topp 10 listann sé fyrir börn og unglinga? 

Það voru 57% af íþróttamönnum á topp 10 sem töldu þá mjög mikla fyrirmynd á móti 50% 

íþróttamanna ársins. Í 40% tilfella töldu íþróttamenn ársins þá vera mikla fyrirmynd fyrir börn 

og unglinga, en 34% af topp 10. Það voru 10% af íþróttamönnum ársins sem töldu þá vera 

hvorki mikla né litla fyrirmynd og 9% á topp 10. 
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Mynd 24. Hversu mikla fyrirmynd telur þú að þeir íþróttamenn sem komast á topp 10 listann ár hvert séu fyrir fullorðna? 

Það voru 70% íþróttamanna ársins sem töldu þá miklar fyrirmyndir á móti 62,2% á topp 10. Í 

22,22% tilfella töldu íþróttamenn á topp 10 þá vera hvorki miklar né litlar fyrirmyndir og 10% 

af íþróttamönnum ársins. Það voru 15,56% af topp 10 sem töldu þá mjög miklar fyrirmyndir 

og 10% af íþróttamönnum ársins. Íþróttamenn ársins töldu í 10% tilfella þá vera litlar 

fyrirmyndir. 

 

 

 

Mynd 25. Hversu mikla fyrirmynd telur þú að sá íþróttamaður sem vinnur kjörið sé fyrir börn og unglinga? 

Það voru 70% af íþróttamönnum ársins sem töldu þann íþróttamann sem vinnur kjörið vera 

mjög mikla fyrirmynd og 66,6% af topp 10. Í 21,11% tilfella töldu  íþróttamenn á topp 10 þá 
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vera mikla fyrirmynd á móti 30% íþróttamanna ársins. Það voru 2,22% af topp 10 sem töldu 

þá hvorki mikla né litla fyrirmynd. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 26. Hversu mikla fyrirmynd telur þú að sá íþróttamaður sem vinnur kjörið sé fyrir fullorðna? 

Það voru 60% íþróttamanna ársins sem töldu þá mikla fyrirmynd á móti 51,11% af topp 10. Í 

26,67% tilfella sögðu íþróttamenn á topp 10 þá vera mjög mikla fyrirmynd og 20% 

íþróttamanna ársins. Það voru 22,22% af topp 10 sem töldu þá vera hvorki mikla né litla 

fyrirmynd og 20% af íþróttamönnum ársins. 
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Mynd 27. Hversu mikla fyrirmynd upplifir þú þig vera fyrir börn og unglinga? 

Það voru 60% íþróttamanna ársins sem upplifðu sig sem mjög mikla fyrirmynd á móti 31,11% 

af íþróttamönnum á topp 10 listanum. Svipað hlutfall upplifði sem sem mikla fyrirmynd, eða 

40% íþróttamanna ársins og 42,22% íþróttamanna á topp 10 listanum. Í 26,67 tilfella upplifðu 

íþróttamenn á topp 10 sig vera hvorki miklar né litlar fyrirmyndir fyrir börn og unglinga. 

 

 

 

Mynd 28. Hversu mikla fyrirmynd upplifir þú þig vera fyrir fullorðið fólk? 

Það voru 60% af íþróttamönnum ársins sem upplifðu sig sem mikla fyrirmynd og 38,64% af 

íþróttamönnum á topp 10 listanum. Í 50% tilfella upplifðu íþróttamenn á topp 10 upplifðu sig 
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sem hvorki mikla né litla fyrirmynd og 10% af íþróttamönnum ársins. Það voru 30% af 

íþróttamönnum ársins sem töldu sig vera mjög mikla fyrirmynd á móti 11,36% af topp 10. 

 

 Mynd 29. Hversu mikla fyrirmynd upplifir þú þig vera núna fyrir börn og unglinga? 

Íþróttamenn ársins upplifa sig sem aðeins meiri fyrirmynd núna fyrir börn og unglinga heldur 

en íþróttamenn á topp 10 listanum, 30% á móti 20%. Það voru 46,6% íþróttamanna á topp 10 

sem upplifa sig sem mikla fyrirmynd núna og 40% íþróttamanna ársins. Íþróttamenn ársins 

upplifa sig í 30% tilfella sem hvorki mikla né litla fyrirmynd núna og 31,11% af íþróttamönnum 

á topp 10. 

 

 Mynd 30. Hversu mikla fyrirmynd upplifir þú þig vera núna fyrir fullorðið fólk? 

Það voru 60% íþróttamanna ársins sem upplifðu sig sem mikla fyrirmynd fyrir fullorðið fólk og 

37,78% af íþróttamönnum á topp 10. Í 48,89% tilfella upplifðu íþróttamenn á topp 10 sig vera 
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hvorki mikla né litla fyrirmynd og 50% af íþróttamönnum ársins. Það voru 10% íþróttamanna 

ársins upplifðu sig sem mjög mikla fyrirmynd fyrir fullorðna og 11,11% af topp 10. Í 2,22% 

tilfella upplifðu íþróttamenn á topp 10 sig vera mjög litla fyrirmynd. 

 

Íþróttamennirnir sem tóku þátt í rannsókninni voru einnig spurðir hvað þeim finnst vera 

ástæðan fyrir því að konur hafi aðeins fengið titilinn fimm sinnum af þeim 61 skiptum sem 

valið hefur verið á íþróttamanni ársins. Svörin voru mismunandi og verða sett saman í einn 

texta.  

Margir töldu meðal annars ástæðuna vera að í gamla daga voru fleiri karlar að æfa íþróttir 

og þar að leiðandi færri kvenmenn sem hafa skarað fram úr í íþróttum á þeim tíma. Fyrstu 30-

40 árin voru karlar meira áberandi í keppnisíþróttum og ekki síst alþjóðlega, en hlutirnir væru 

að breytast, bilið á milli kynjanna hefði minnkað síðustu 20 ár eða svo og mun halda áfram að 

minnka. Konur væru að koma sterkar inn bæði í hópíþróttum og einstaklingsgreinum. Þátttaka 

kvenna og árangur væri fyllilega sambærilegur við karlana, þó mætti konum fjölga að meðal 

íþróttafréttamanna. Á þessari öld skara konur meira og meira fram úr og brjóta ísinn á undan 

karlmönnum eins og fimleikastelpurnar, Ólavía í golfi, Hrafnhildur og Eygló í sundinu og 

fótboltlastelpurnar. Annar taldi að að það væri erfitt að bera kynin saman og karlar njóta meiri 

virðingar í samfélaginu þegar líkamlegir burðir eru annarsvegar Vegna þess að þetta er allt 

karlar sem velja íþróttamann ársins og þeir elska bolta. Þeir velja sitt kyn og þetta væri 

klíkuskapur. Einnig að karlaíþróttir væru svo vinsælar, þar væri árangurinn betri,áhorfið meira 

og að karlar njóta meiri virðingar í samfélaginu. Persónuleg áhugasemi íþróttafréttamanna á 

karlaíþróttum lita kjörið of mikið. Það væri meiri hefð fyrir körlum í íþróttum í gegnum tíðina 

og karlarnir hafa náð betri árangri að mati íþróttafréttamanna. Karlaíþróttir eru vinsælli og 

hærra skrifaðar allstaðar í heiminum. Sumir töldu að það væri vegna kynjamismunar og 

fáfræði íþróttafréttamanna væri að kenna. Lítil umfjöllun væri um kvennaíþróttir, minni 

sýnileiki og oft gert minna úr afrekum kvenna auk þess sem minni umfjöllun var um þeirra 

afrek. Einn nefndi að það væri vegna þess að það eru sendir menn að horfa á þær greinar sem 

íþróttafréttamennirnir hafa ekki áhuga á og þeir aðilar hafa engan atkvæðisrétt í kjörinu um 

íþróttamann ársins, því er einstaklingur úr vinsælustu greininni valinn sem íþróttamaður 

ársins. Einn sagði að á árum áður fengu konur færri verðlaun vegna þess að kvennaíþróttir 

væru ekki eins algengar og vinsælar á þeim tíma, en í dag þegar tímarnir eru breyttir telur sá 
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einstaklingur að það stafi af áhuga íþróttafréttamanna á karlaboltaíþróttum. Talað var um að 

flestir sem hafa unnið titilinn væru vel að því komnir og þetta mál yrði alltaf umdeilt. Það væri 

eflaust hægt að færa rök fyrir því að kona hafi átt að vinna þegar karl hefur unnið og öfugt. 

Einnig var sagt að það væri engin ástæða fyrir því að konur hafa sjaldnar unnið og sá 

einstaklingur trúði því og vonaði að menn og konur velji þann einstakling sem á titilinn skilið 

hverju sinni, óháð kyni eða íþrótt. Þegar kona er valin í eitthvað skiptið er það nóg í bili, búið 

að gefa þeim tækifæri og körlum aftur gefið verðlaun næstu árin í röð. 
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Umræður 

Markmiðið með rannsókninni var að kanna viðhorf sjálfra íþróttamannanna sem kjörnir hafa 

verið íþróttamenn ársins eða hafa komist á topp 10 lista hvort þeim finnist að það ætti að 

kynjaskipta kjörinu. Auk þess var kannað hvaða gildi það hafði fyrir þá að vera kjörnir 

íþróttamaður ársins eða komast á topp 10 listann, hversu mikla fyrirmynd þeir töldu sig og 

aðra íþróttamenn í kjörinu vera og hvort þeir héldu að eitthvað myndi breytast í íþróttum ef 

valið yrði kynjaskipt.   

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að yfir helmingur þeirra íþróttamanna sem svöruðu 

könnuninni fannst að það ætti að kynjaskipta valinu um íþróttamann ársins. Kynin voru 

nokkuð sammála í þeim efnum. Þegar borin voru svör íþróttamanna ársins við svör 

íþróttamanna á topp 10 listum voru mun fleiri á topp 10 listunum á þeirri skoðun að 

kynjaskipta ætti kjörinu, en svör íþróttamanna ársins skiptumst svolítið í tvennt hvað það 

varðaði. Óvíst er hvað veldur því að þessi munur kom fram á svörum íþróttamanna ársins og 

þeirra sem komust á topp 10 lista.  

Samtök íþróttafréttamanna kusu um það fyrir kjörið árið 2016 hvort kynjaskipta ætti 

kjörinu. Niðurstaðan var sú að 2/3 íþróttafréttamanna vildu ekki breyta kjörinu, og því var það 

ekki gert (Sindri Sverrison, 2016). Þegar rætt var við íþróttafréttamanninn Henry Birgi 

Gunnarsson árið 2014 nefndi hann meðal annars að menn væru íhaldssamir og sjálfur taldi 

hann að vægi titilsins myndi minnka ef valið væri kynjaskipt. Þegar íþróttamenn ársins voru 

spurðir að því í rannsókninni hvort þeir töldu að vægi titilsins myndi minnka ef kjörið væri 

kynjaskipt var helmingurinn sem sagðist halda að vægið myndi ekki minnka. Aðeins minna en 

helmingurinn sögðust halda að vægi titilsins myndi minnka og lítill hluti var ekki viss. Það 

bendir því margt til þess samkvæmt niðurstöðum í þessari rannsókn að íþróttamennirnir sjálfir 

í kjörinu og íþróttafréttamennirnir í samtökunum eru frekar ósammála í þessum efnum þar 

sem meirihluti íþróttamannanna fannst að það ætti að kynjaskipta kjörinu en meirihluti 

íþróttafréttamanna fannst að það ætti ekki að kynjaskipta kjörinu. Auk þess sem margir 

íþróttamenn töldu að vægi titilsins myndi ekki minnka en Henry Birgir taldi að vægi titilsins 

myndi minnka. Íþróttamennirnir í kjörinu sögðu meðal í rannsókninni þegar þeir voru spurðir 

að því af hverju þeim finnist að það ætti að kynjaskipta kjörinu að þá myndu fyrirmyndum 

mögulega fjölga fyrir bæði kyn. Það væri mjög jákvætt ef fyrirmyndum myndu fjölga eins og 
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íþróttamennirnir nefndu þar sem rannsóknir sýna að einstaklingar velja sér oftar fyrirmyndir 

af sama kyni (Adriaanse og Crosswhite, 2008) og stúlkur myndu þá eignast fleiri kvenkyns 

fyrirmyndir í íþróttum og jafnvel strákar líka því eins og rannsókn Kolbein Tuma árið 2013 

sagði til um að þá eru íþróttakonur ekki eins sýnilegar í fjölmiðlum eins og íþróttakarlar. 

Kynin Í rannsókninni voru nokkuð sammála þegar spurt var hvort karlar ættu meiri 

möguleika á því að komast á topp 10 listann í kjörinu. Kynin voru einnig nokkuð sammál því 

að ef kjörið væri kynjaskipt myndi það auka umfjöllun um kvennaíþróttir. Það hefur verið 

rannsakað að það efni sem fjölmiðlar sýna athygli fær almenning til þess að finnast það 

tiltekna efni vera merkilegt og því geta fjölmiðlar átt hlut í því að stjórna því hvað þykir 

merkilegt í samfélaginu (McQuail, 2009). Ef valinu yrði kynjaskipt yrði mögulega meiri 

umfjöllun um kvennaíþróttir og með því gætu afrek kvenna og íþróttir kvenna almennt orðið 

sýnilegri fyrir almenning. 

Þegar spurt var hvort íþróttamennirnir töldu að virðing kvennaíþrótta myndi aukast ef valið 

yrði kynjaskipt voru þónokkuð margir íþróttamenn af báðum kynjum sammála því. Svörin voru 

þó svolítið dreifð svo það voru einnig margir sem voru ósammála því. Það er gaman að sjá 

hversu sammála kynin eru í svörum sínum auk þess sem svörin eru á þá leið að það vilja 

langflestir kynjajafnrétti í íþróttum. Það er í samræmi við það sem komið hefur fram að í 

gegnum árin hefur orðið viðhorfsbreyting og árangur hefur náðst í sambandi við kynjajafnrétti 

í íþróttum. Iðkendum í kvennaíþróttum hefur fjölgað og árangurinn orðið betri (Waldron, 

2007). Það bendir því til þess að hlutirnir eru að fara í rétta átt í sambandi við kynjajafnrétti í 

íþróttum. 

Langflestir íþróttamennirnir af báðum kynjum voru ósammála þeirri staðreynd að virðing 

fyrir karlaíþróttum myndi minnka ef valið væri kynjaskipt. Samkvæmt þessum skoðunum 

íþróttamannanna virðist það því ekki hafa áhrif á virðingu karlaíþrótta ef kjörinu yrði 

kynjaskipt en hefði frekar jákvæð áhrif á virðingu kvennaíþrótta ef kjörinu yrði kynjaskipt. Það 

er því gott að ef valið yrði kynjaskipt að það gæti aukið virðingu og umfjöllun kvennaíþrótta 

án þess þó að virðing karlaíþrótta minnki. 

Það var áhugavert að það voru fleiri karlar sem fannst að það ætti að taka tillit til vinsælda 

íþróttagreina þegar valið er íþróttamann ársins. Ástæðan á þessum mun á milli kynjanna er 

þó óljós. 
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Þegar spurt var íþróttamennina út í fyrirmyndir var það áberandi hvað konur litu bæði á sig 

og íþróttamenn almennt í kjörinu sem meiri fyrirmynd en karlar gerðu, en karlar litu líka á sig 

og aðra íþróttamenn í kjörinu sem fyrirmyndir. Það var einnig áberandi að íþróttamennirnir 

litu á sig sem meiri fyrirmynd fyrir börn og unglinga. Það var áhugavert að sjá niðurstöðurnar 

þegar borin voru svör íþróttamanna ársins við svör íþróttamanna á topp 10 listum en 

íþróttamenn ársins upplifðu sig sem mun meiri fyrirmynd heldur en íþróttamenn úr topp 10 

listum, en íþróttamenn á topp 10 listum upplifðu sig þó líka sem fyrirmyndir. Það má ætla að 

það sé eðlilegt að íþróttamaður ársins upplifi sig sem meiri fyrirmynd en íþróttamenn á topp 

10 listum þar sem titillinn er stór, en þetta sýnir hvað íþróttamenn ársins upplifa sig sem mikla 

fyrirmynd. 

Það er greinilegt í niðurstöðunum að allir þessir íþróttamenn líta á sig og aðra í kjörinu sem 

fyrirmyndir, og þá sérstaklega fyrir börn og unglinga. Það verður að teljast jákvætt að þessir 

íþróttamenn séu fyrirmyndir þar sem íþróttamenn lifa oftast heilbrigðara lífi en til dæmis 

kvikmyndastjörnu, en það er þó ekki algilt (Vesico, Wilde og Crosswhite, 2005). Því teljast 

íþróttamenn sem jákvæðar fyrirmyndir og því ekki amalegt að fjölga slíkum fyrirmyndum, 

meðal annars með því að kynjaskipta valinu um íþróttamann ársins. 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar var að aðeins 56 af 610 íþróttamönnum sem hafa 

verið kjörnir íþróttamenn ársins eða hafa komist á topp 10 lista síðan kjörið byrjaði árið 1956 

tóku þátt í rannsókninni. Langstærsti hlutinn af þátttakendum voru í kjörinu um Íþróttamann 

ársins eitthvað einhvern tíman á síðustu 30 árum, svo það hefði verið áhugavert að sjá hvort 

niðurstöðurnar hefðu verið á aðra leið ef fleiri íþróttamenn sem voru í kjörinu fyrir meira en 

30 árum hefðu tekið þátt. Einnig hefði verið að áhugavert að skoða niðurstöður eftir aldri 

íþróttamannanna og athuga hvort eldri kynslóðir séu íhaldssamari en yngri kynslóðir. Það 

hefði einnig verið áhugavert að láta íþróttafréttamennina í samtökunum taka sambærilega 

könnun og athuga hvort þeir væru á annarri skoðun heldur en íþróttamennirnir sjálfir. Þá hefði 

verið hægt að bera svörin saman. Það hefði líka verið gaman að bera saman svör 

íþróttamanna úr mismunandi íþróttagreinum. 

Þar sem þessi umræða kemur upp nánast árlega í samfélaginu er nú spurning hvort það 

verði skoðað álit hjá fleirum en bara íþróttafréttamönnunum hvort kynjaskipta ætti kjörinu. 

Einnig verður spennandi að sjá ef kjörinu verður breytt einhvern tíman hvort það verði 

einhverskonar breytingar í kvennaíþróttum í kjölfarið.  
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Viðaukar 

Spurningalisti 

Spurningar fyrir BS-ritgerð 

 

Ágæti þátttakandi, 

Ég heiti Íris Dóra Snorradóttir og er að ljúka B.Sc gráðu í Íþróttafræði úr Háskólanum í 

Reykjavík. Í lokaverkefni mínu mun ég fjalla um viðhorf þeirra sem komist hafa á topp 10 lista 

yfir íþróttamann ársins til kjörsins. Nú leita ég til þín þar sem þú hefur verið valin einn af 10 

bestu íþróttamönnum þjóðarinnar eitthvert árið. 

Mér þætti mér vænt um að þú myndir svara nokkrum spurningum fyrir mig. Könnunin ætti 

að taka um það bil 5 mínútur að svara. Könnunin er nafnlaus og því er ekki hægt að rekja 

einstök svör til þátttakenda. Öll gögn verða meðhöndluð sem trúnaðarmál. Þú ert ekki 

skyldug(ur) til að svara einstökum spurningum né spurningalistanum í heild sinni en þátttaka 

þín er afar mikilvæg. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Íris Dóra Snorradóttir, (iriss13@ru.is) 

 

1. Hvert er kyn þitt?               Karl___  Kona___          

2. Hvaða ár varstu síðast á topp 10?______ 

3. Hvað er hæðsta sæti sem þú hefur náð í kjörinu á íþróttamanni ársins?_______ 

4. Fyrir þig sem íþróttamann, hversu mikið vægi hafði það fyrir þig að komast á topp 

10 listann? 

Ekkert vægi 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 Mjög mikið vægi 

5. (Fyrir þá sem hafa verið valdir íþróttamenn ársins)  Fyrir þig sem íþróttamann, 

hversu mikið vægi hafði það fyrir þig að vera valin íþróttamaður ársins? 

Ekkert vægi 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9- 10 mjög mikið vægi 

6. Ef valið hefði verið tvískipt (íþróttakarl og íþróttakona ársins, hefði þýðingu þess að 

vera valinn íþróttamaður ársins breyst? 

mailto:iriss13@ru.is
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             Já – nei – veit ekki 

Ef já, afhverju 

Ef nei, afhverju 

 

7. Telur þú að það væri rétt að tvískipta valinu, semsagt að velja íþróttakonu og 

íþróttakarl ársins? 

Já – nei – veit ekki 

Ef já, afhverju 

Ef nei, afhverju 

8. Hversu miklar eða litlar fyrirmyndir telur þú að þeir íþróttamenn sem ná á topp 10 

listann ár hvert séu fyrir 

 

a) Börn og unglinga 

 

Mjög miklar fyrirmyndir – miklar fyrirmyndir – hvorki miklar né litlar fyrirmyndir – 

litlar fyrirmyndir – mjög litlar fyrirmyndir 

 

b) Fullorðið fólk 

 

Mjög miklar fyrirmyndir – miklar fyrirmyndir – hvorki miklar né litlar fyrirmyndir – 

litlar fyrirmyndir – mjög litlar fyrirmyndir 

 

9. Hversu mikil eða lítil fyrirmynd telur þú að sá íþróttamaður sem vinnur kjörið sé fyrir 

 

a) Börn og unglinga 

 

Mjög miklar fyrirmyndir – miklar fyrirmyndir – hvorki miklar né litlar fyrirmyndir – 

litlar fyrirmyndir – mjög litlar fyrirmyndir 

 

b) Fullorðið fólk 

 



53 

 

Mjög miklar fyrirmyndir – miklar fyrirmyndir – hvorki miklar né litlar fyrirmyndir – 

litlar fyrirmyndir – mjög litlar fyrirmyndir 

 

10. Hversu mikil eða lítil fyrirmynd upplifiðir þú þig vera þegar þú komst / hefur komist 

á topp 10 listann fyrir 

 

a) Börn og unglinga 

 

Mjög mikla fyrirmynd – mikla fyrirmynd – hvorki mikla né litla fyrirmynd – litla 

fyrirmynd – mjög litla fyrirmynd 

 

b) Fullorðið fólk 

 

Mjög mikla fyrirmynd – mikla fyrirmynd – hvorki mikla né litla fyrirmynd – litla 

fyrirmynd – mjög litla fyrirmynd 

 

11. Hversu mikil eða lítil fyrirmynd upplifir þú þig vera núna fyrir 

 

a) Börn og unglinga 

 

Mjög mikla fyrirmynd – mikla fyrirmynd – hvorki mikla né litla fyrirmynd – litla 

fyrirmynd – mjög litla fyrirmynd 

 

b) Fullorðið fólk 

 Mjög mikla fyrirmynd – mikla fyrirmynd – hvorki mikla né litla fyrirmynd – litla fyrirmynd 

– mjög                                        litla fyrirmynd 

 

 

12. Telur þú að annað kynið eigi meiri möguleika en hitt að komast á topp 10 listann 
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Já konur eiga mikið meiri möguleika-Já konur eiga meiri möguleika- Nei, kyn skiptir ekki 

máli-Já karlar eiga meiri möguleika-Já karlar eiga mikið meiri möguleika 

 

Taktu afstöðu til eftirfarandi fullyrðinga 

13. Ef valið yrði tvískipt myndi það auka umfjöllun um kvennaíþróttir í fjölmiðlum 

Mjög sammála-Sammála-Hvorki sammála né ósammála-Ósammála - Mjög ósammála 

14. Konur munu leggja harðar að sér í íþróttum ef tiltillin yrði tvískipur 

Mjög sammála-Sammála-Hvorki sammála né ósammála-Ósammála - Mjög ósammála 

15. Virðing fyrir kvennaíþróttum myndu aukast ef valið yrði tvískipt 

Mjög sammála-Sammála-Hvorki sammála né ósammála-Ósammála - Mjög ósammála 

16. Virðing fyrir karlaíþróttum myndu minnka ef valið yrði tvískipt 

Mjög sammála-Sammála-Hvorki sammála né ósammála-Ósammála - Mjög ósammála 

19. Taka á tillit til vinsælda íþróttagreina þegar íþróttamaður ársins er valin 

Mjög sammála-Sammála-Hvorki sammála né ósammála-Ósammála - Mjög ósammála 

 

20. Konur hafa unnið titiinn 5 sinnum af þeim 61 skiptum sem hann hefur verið veittur.  

Hver telur þú vera ástæðuna fyrir því? Opið svar 

 

Annað sem þú vilt koma á framfæri:___________________________ opið svar. 

 

 

 


