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prófgráðu á sérsviði (t.d. BA gráðu í  

Útdráttur: 

Ritgerð þessi er byggð á niðurstöðum úr rannsókn þar sem rannsóknarspurningin var hver eru 

áhrif kvenkyns fyrirmynda og sýnileika þeirra í fjölmiðlum á áhuga yngri iðkenda í 

körfuknattleik? Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvort hlutur kvenna í fjölmiðlum sé að 

lagast með árunum. Einnig hversu mikilvægar fyrirmyndir eru fyrir samfélagið og þá allra helst 

ungar íþróttakonur. Körfuknattleikur varð fyrir valinu sem rannsóknarefni þar vegna aukinna 

vinsælda íþróttarinnar. Karlar hafa verið í meirihluta í körfuknattleik framan af en aukning hefur 

verið á kvenkynsliðum á efsta stigi íþróttarinnar síðustu ár. Áhugi höfundar á körfuknattleik 

skemmdi þá ekki fyrir og körfuknattleikur var valinn til að rannsaka sýnileika kveníþrótta í 

fjölmiðlum. Að lokum var skoðað hvort fjölmiðlar sinni sínu hlutverki í að kynna fyrirmyndir 

fyrir samfélaginu, með umfjöllun um konur eða gerðir kvenna á miðlum sínum. Niðurstöður 

sýndu að kynjamismunum er enn þá í fjölmiðlum þar sem konur eru í minnihluta á öllum 

sviðum fréttaflutnings. Sýnileiki kveníþrótta þykir ekki nægilegur en hefur farið batnandi á 

síðustu árum.  

Barátta jafnréttismála hefur verið mikil undanfarin ár og hlutverk fjölmiðla í samfélaginu gefur 

þeim mikilvægt hlutverk í að sýna jafnan rétt kynjanna. Fjölmiðlar hafa ekki einungis tækifæri 

til að jafna kynjahlutfall hjá sér heldur til að berjast fyrir jafnara kynjahlutfalli í atvinnu með 

hærri samfélagsgildi. Með sýnileika kvenna í stjórnarstöðum í miðlum eða kvenna yfir höfuð 

má minnka kynjamismunum á ýmsum sviðum og stuðla að jafnrétti kynjanna á 

vinnumarkaðnum.  

 

Lykilhugtök:  Konur ú  Fjölmiðlar ú  Íþróttir ú  Fyrirmyndir  
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Abstract 

A look at the important role media plays in portraying role models for young athletes. Main 

focus of this research is to estimate wether media is meeting the standard of young female 

basketball players in presenting women’s  basketball on the same level as men’s basketball. 

Main focus was to look at how well media is acting in their role in society in presenting possible 

role models both female and male for young athletes. Basketball was chosen as the sport to 

research due to it’s growing popularity in Iceland, with it still being a male dominant sport. 

Results showed that female media presence is overall not were it should be. Women are 

underrepresented in not only sports coverage but generally in all media coverage. Female media 

presence has grown in recent years as results of other global studies have shown but there is 

still gender inequality in media.  

The fight for gender equality has been growing in recent years. Media’s role in society gives 

media a unique opportunity to show women in stereotypical male roles, erasing the old ideas 

that women can not to a man’s job. Media does therefor not only have the opportunity to 

equalize gender in media precense but to effect the gender equalizing in other aspects of society.  

 
 
Key Words:  Women ú  Media ú  Sports ú  Role Models 
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Inngangur 

Markmiðið með þessari ritgerð er að svara rannsóknarspurningunni ,,hver eru áhrif kvenkyns 

fyrirmynda og sýnileika  þeirra í fjölmiðlum á áhuga yngri iðkenda í körfuknattleik?“. Til þess 

að fá svör við þeirri spurningu var talað við iðkendur hjá meistaraflokki kvenna í körfuknattleik 

og þær fengnar til að svara nokkrum spurningum um fyrirmyndir og sýnileika kvenna í 

fjölmiðlum. Einnig var leitað til fræðanna og kenningar um mikilvægi fyrirmynda og sýnileika. 

Eitthvað er til af rannsóknum um þátttöku stúlkna í íþróttum og eldri rannsóknum um hlutverk 

fjölmiðla sem stuðst verður við í þessari rannsókn. Gerð var eigindleg rannsókn í gegnum netið 

þar sem þátttakendur fengu sendan spurningalista þar sem þær svöruðu hverri spurningu annað 

hvort með mögulegum svarmöguleikum eða með stuttu svari. Rannsóknin var gerð í apríl 2019 

og var markmiðið ekki samanburðarrannsókn, heldur að skilja hvernig aðstæður eru í dag. Svör 

við rannsókninni voru þó borin saman við svör úr eldri rannsóknum.   

 Hugmyndin að þessari rannsókn kom vegna fyrirsagnar á CBS Sport í umfjöllun um 

velgengni Corey Cordell-Unrein. Fyrirsögnin setti eiginmann hennar og lið hans í NFL í 

aðalhlutverkið, meðfylgandi mynd með fréttinni ýtti undir það þar sem eiginmaður hennar var 

sýndur í miðjum leik á myndinni. Þessi fréttafyrirsögn gerði velgengni atvinnukonu í skotfimi 

að sýnileika fyrir karlalið Chicago Bears í amerískum fótbolta. Þetta er aðeins ein af mörgum 

íþróttafréttum þar sem karlar eru í aðalhlutverki. Einnig má þess vænta að umfjöllun um 

kvennaíþróttir snúist að útliti keppenda. Það var af þessum ástæðum sem höfundur taldi 

mikilvægt að skoða hvernig sýnileiki kvennaíþrótta er í fjölmiðlum hér á landi. Var það þá 

áhugi höfundar á körfuknattleik og aðgengi að leikmönnum í körfuknattleik sem gerði það að 

körfuknattleikur varð fyrir valinu í þessari rannsókn. 

   

Staðalímyndir íþrótta 

Staðalímyndir ólíkra íþrótta eru oft kynbundnar, stúlkur eiga heima í listrænni íþróttum á við 

ballett og fimleika á meðan strákar eru í baráttuíþróttum á borð við fótbolta og körfubolta. 

Stúlkur eiga að vera fallegar og listrænar, það eru ekki margar íþróttir sem styðja við þá sýn 

samfélagsins. Þetta er þó að breytast. Það eru sífellt fleiri sem vilja sjá stúlkur í boltaíþróttum 

eða öðrum íþróttum sem hafa verið álitnar karlaíþróttir hingað til. Amanda Ottaway (2016) 

sagði að kvennaíþróttir fengju aðeins um fjögur prósent af allri íþróttaumfjöllun í fjölmiðlum í 



	

	 2	

Bandaríkjunum. Konur og ungar stúlkur eru á sama tíma um 40% af öllum íþróttaiðkendum í 

Bandaríkjunum. Segir þar einnig að mikil þróun hafi orðið í íþróttaiðkun kvenna og áhuga 

þeirra á íþróttum, en um þriðungur kvenna hefur áhuga á eða fylgist með íþróttum. Þó að þessi 

mikla þróun eigi sér stað í iðkun íþrótta hefur lítil þróun fylgt í umfjöllun fjölmiðla. 

  Dr. Cheryl Cooky gerði rannsókn árið 2015 sem hún bar saman við svipaða rannsókn 

frá því 25 árum áður. Niðurstöður hennar sýndu að kynjamismunun í íþróttum og umfjöllun 

fjölmiðla hefði minnkað en væri þó ennþá til staðar. Kynjamismununin er falin í umfjöllunum 

sem innihalda umsagnir um útlit íþróttakonu eða hlutverk hennar sem eiginkonu eða móður. 

Skýrist þetta betur af þeirri staðreynd að um 90% íþróttafréttamanna í Bandaríkjunum eru 

karlmenn. Aðeins um 10,2% af allri íþróttaumfjöllun í Bandaríkjunum árið 2015 var framleidd 

af konum. Með þessa tölfræði má spyrja sig hvort meiri umfjöllun um kvennaíþróttir væri ef 

fleiri íþróttafréttamenn væru konur. Fleiri fréttamenn voru sammála um það að fjölbreytileiki á 

fréttastofum gefi meiri fjölbreytileika í umfjöllun (Ottaway, 2016).  

Svipaðar ástæður eru mögulegar á Íslandi þar sem meirihluti íþróttafréttamanna er 

karlmenn, til að mynda eru fimm af sex starfsmönnum íþróttafrétta hjá Vísi karlmenn (Vísir, 

2019). Á Karfan.is sem er einn helsti miðill fyrir körfuboltaumfjöllun hér á landi er unnið með 

aðsendar greinar og engar upplýsingar eru um fréttamenn þeirra. Saga miðilsins gefur hinsvegar 

þær upplýsingar að allir eigendur og ritstjórar frá upphafi miðislins hafi verið karlmenn og eru 

enn þá einungis karlmenn í ritstjórn miðilsins (karfan.is, 2019).  

   

Hvað er frétt? 

Það hafa ekki allir sömu sýn á hvað flokkast sem frétt og hvað ekki. Fréttir eru skrifaðir á 

mismunandi stöðum af ólíku fólki, með ólíkar þarfir og sjónarmið að leiðarljósi. Það eru því 

ólíkar áherslur. Það sem allar fréttir eiga þó sameiginlegt er að þær skipta máli í því umhverfi 

sem þær eru birtar í. Samkvæmt Allern (2002) hafa þeir stjórn á sýn samfélagsins sem hafa 

stjórn á fjölmiðlum. Margir þættir hafa áhrif á hvað birtist hverju sinni. Fyrsta atriði sem 

atburður þarf að uppfylla til að vera talinn fréttnæmur er nálægðin (Allern, 2002). Að mati 

fréttamanns í Reykjavík myndi vegavinna í Danmörku ekki vera fréttnæm, en breyting á vegi í 

Reykjavík væri fréttnæmur atburður. Upplýsingar sem eru taldar mikilvægar fyrir einn 

samfélagshóp skipta engu máli fyrir þann næsta. Með nálægð er ekki einungis átt við nálægð í 

svæði heldur einnig nálægð í tíma, menningarlega og tilfinningalega nálægð (Allern, 2002). 
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Góð frétt leitast ekki aðeins eftir því að segja staðreyndirnar heldur að finna söguna. Ekki aðeins 

hvað gerðist heldur hvers vegna gerðist það og hverjar eru afleiðingarnar? Þá er gott að hafa 

það að leiðarljósi að svara H-unum sjö, hver, hvað, hvenær og hvar, hvers vegna og hvernig. 

Með þetta í huga koma mikilvægustu staðreyndir atburðar fram. Það er þó ekki nóg að segja 

bara staðreyndir það þarf einnig að halda hlustendum. Framsetningin þarf að vera þannig að 

hlustendur skipti ekki um rás vegna leiðinda (Tompkins, 2018).   

Tompkins (2018) heldur því fram að góðar fréttir segi okkur ekki bara staðreyndir, þær 

gera lesendum kleift að tengja við tilfinningar viðfangsefnis. Fréttir ættu í grunnin að byggjast 

upp eins og verið sé að segja sögu. Persónugera staðreyndirnar og ná til tilfinningafólks. 

Einstaklingur man lengur hvaða tilfinningar þeir fundu heldur en staðreyndir sem þeir lærðu.  

 

,,Ferðumst heiminn til að færa þér stöðuga fjölbreytni íþrótta. Gleði sigurs og sorgin 

við tap. Áhrifamiklir atburðir íþróttakeppna. 

(e. Spanning the globe to bring you the constant variety of sports. The thrill of victory 

and the agony of defeat. The human drama of athletic competition.) “ 

(Tompkins, 2018, bls. 58 ) 

 

Þessi opnunarsetning úr Wide World of Sport, þáttaröð frá árunum 1961 til 1998 á bandarísku 

stöðinni ABC, lýsir því vel hvað neytendur vilja fá úr fréttasögum. Það er ekki bara staðreyndir 

og útkoman. Neytendur vilja spennuna, gleðina og sársaukann. Neytendur vilja upplifa 

tilfinningarnar með viðfangsefninu (Tompkins, 2018).  

Samkvæmt Allern (2002) hefur fjármagn miðla mikið að segja við gerð frétta. Ódýrast 

er að framleiða fréttir sem hægt er að vinna algjörlega frá skrifstofunni, hins vegar er 

rannsóknarblaðamennska mun dýrari. Þegar fjármagn er minna er því minna um tímafrekara og 

kostnaðarsamara fréttaefni. Fréttastofur með minna fjármagn endurnýta því frekar efni annarra 

miðla, má því sjá sömu fréttina á fleiri stöðum. Það eru þó margir fleiri þættir sem spila inní 

birtingu efnis. Góðar greinar eða fréttir komast ekki alltaf að af ólíkum ástæðum. Geta það verið 

veikindi fréttamanns eða óvæntur atburður sem tekur forgang. Í lok dags er það undir ritstjóra 

komið að ákveða hvað kemst að hverju sinni. Blaðamenn þurfa að berjast fyrir sinni frétt. Í 
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þessari miklu persónugerð frétta er nauðsynlegt að fréttamenn vandi frásögn sína vel og hafi 

siðareglur blaðamanna í huga.  

 

Siðareglur BÍ 

,,Í starfi sínu hafa blaðamenn allra fjölmiðla jafnan í huga grundvallarreglur mannlegra 

samskipta og rétt almennings til upplýsinga, tjáningarfrelsis og gagnrýni. “ 

(Blaðamannafélag Íslands, 1991) 

 

Siðareglur Blaðamannafélags Íslands samanstanda af sex greinum sem samþykktar voru á 

aðalfundi félagsins árið 1991. Fyrstu fimm greinar reglanna gefa upp hvert hlutverk blaðamanns 

er og hvaða reglum blaðamaður skal fylgja við störf sín. Síðasta greinin er hinsvegar um hvað 

skal gera ef talið er að blaðamaður hafi brotið reglur Blaðamannafélagsins.  Samkvæmt 1. grein 

siðareglna Blaðamannafélags Íslands á blaðamaður að leitast við að gera ekkert sem telja má 

vanvirða stétt hans,  blað eða fréttastofu. Blaðamanni ber að forðast það sem gæti skert 

hagsmuni stéttarinnar og rýrt álit almennings á starfi blaðamanns. Þetta leiðir inn í 2. grein 

siðareglnanna, en samkvæmt henni skal blaðamanni vera ljós persónuleg ábyrgð sín á öllu því 

sem hann skrifar; hvort sem það sé innan eða utan hans eiginlega starfssviðs. Einnig kemur þar 

fram að blaðamaður skuli virða nauðsynlegan trúnað við heimildarmenn sína. Í 3. grein BÍ segir 

um upplýsingaöflun blaðamanna. Samkvæmt henni skal blaðamaður ávallt vanda 

upplýsingaöflun, úrvinnslu og framsetningu þegar kostur er á. Blaðamaður skal forðast allt það 

sem getur valdið saklausu fólki óþarfa sársauka eða vanvirðu. Fyrstu þrjár greinarnar af 

siðareglum BÍ, sem fjallað er um hér að ofan segja til um hvernig blaðamanni ber að sinna 

hlutverki sínu sem blaðamaður meðan seinni þrjár siðareglurnar segja aðeins til um hvað gera 

skal ef brotið er gegn siðareglum (Blaðamannafélag Íslands, 1991). Má þá spyrja hvert er 

hlutverk blaðamanna.  

 

Hlutverk fjölmiðla 

 Allern (2002) skrifaði í grein sinni hvernig fréttamiðlar sinna í raun tveimur hlutverkum. 

Þeir sinna samfélagslegu hlutverki sem er mikilvægur hluti af lýðræðinu og samfélagslegri 
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umræðu á sama tíma og þeir eru fyrirtæki sem á að framleiða bæði upplýsingar og skemmtiefni 

fyrir samfélagið. Á norskum fréttastöðvum er aðeins um 20% af efni á stöðvunum í raun fréttir, 

hin 80% eru skemmtiefni. Þetta á við bæði ríkisreknar stöðvar og aðrar stöðvar. Það er þó 

sameiginlegt að fréttir eru mikivægur hluti af efni þeirra. Í erindi frá Jafnréttisstofu (2010) 

kemur fram að fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki í lýðræðislegu samfélagi og er það 

hlutverk ekki síst á sviði jafnréttismála. 

Eins og kom fram hér á undan mælir Tompkins (2018) með því að persónugera fréttir og byggja 

þær upp á sama hátt og sögur til að halda áhuga neytenda. Með því að gera fréttir ekki bara að 

nauðsynlegum upplýsingum sem fólki leiðist, heldur gera þetta að skemmtiefni sem neytendur 

vilja fylgjast með. Þannig má halda áhuga neytenda á efninu.  

Fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu þar sem fjölmiðlar stjórna 

samfélagsumræðunni með birtingu þeirra á málefnum. Það sem er birt í fjölmiðlum er talið 

mikilvægt í samfélaginu. Það er þannig sem valdhafar fjölmiðla stýra samfélaginu (Allern, 

2002). Sálfræði Gestalt segir að einstaklingar í samfélaginu sjá það sem þeir vilja sjá. Þegar eru 

fleiri mögulegar útkomur veljum við sjálfkrafa þá útkomu sem við þurfum minnst af auka 

upplýsingum fyrir. Einstaklingar leggja sem minnsta vinnu í að upplýsa sjálfa sig að sögn 

sálfræði Gestalt og hlutverk fjölmiðla er því mikilvægt í að upplýsa samfélagið. Upplýsingarnar 

þurfa þá að vera byggðar upp innan fréttarinnar þannig að almenningur skilji þær (Tompkins, 

2018, bls. 140). Meginhlutverk fjölmiðla er því að segja sannleikann í hlutlausri umfjöllun sem 

gerir neytendum kleift að skilja og taka eigin afstöðu í samfélagsmálum.  

Hlutverk fjölmiðla sem upplýsingamiðils og skemmtanamiðils gerir það að 

íþróttaumfjöllun tilheyrir fjölmiðlum. Íþróttir eru skemmtiefni sem margir fylgjast með og 

skapar umræðu á hinum ýmsu stöðum í samfélaginu. Fjölmiðlar upplýsa aðdáendur um 

velgengni og fagna sigrum innan íþrótta með keppendum. Það er þá einnig í hlut fjölmiðla að  

upplýsa um ólukkaðar tilraunir til sigurs. Fjölmiðlar þurfa þá að vanda mál sitt því orð hafa 

mátt og máttur fjölmiðla í að stjórna samfélagsumræðunni er mikill. 

   

Hlutverk fjölmiðla sem fyrirmyndar 

 Með hlutverki fjölmiðla sem stórum huta í stjórn samfélagsumræðu fylgir einnig 

mikilvægt hlutverk þeirra sem fyrirmynd fyrir hvernig umræðan á að vera. Fyrirmyndir 

einstaklinga eru að miklu leyti fengnar frá fjölmiðlum og er starf þeirra því mikilvægt í að stuðla 
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að jöfnun sýnileika kynjanna. Þegar erindi Jafnréttisstofu var skrifað fyrir rúmum átta árum var 

það vel þekkt bæði hér á landi og erlendis að kynjaskekkja væri til staðar í fjölmiðlum. Í 

erindinu var rýnt í niðurstöður úr rannsókn um viðmælendur fjármálafyrirtæka í aðdraganda 

bankahrunsins; 97% viðmælenda voru karlmenn. Þá eru karlar um 70% viðmælenda þegar 

kemur að íþróttum meðan sýnileiki kvenna er mestur þegar kemur að slúðri (Jafnréttisstofa, 

2010).  

 Fjölmiðlar eru sem áður segir mikilvægur hluti í samfélagsumræðunni, þar sem þeir 

setja tóninn fyrir hvað það er sem skiptir máli í samfélaginu. Því sem fjölmiðlar sýna sem 

mikilvægt og jákvætt verður þar með fagnað í samfélagsumræðunni. Auk þess eru fjölmiðlar í 

lykilhluti í því að kynna samfélagið fyrir mögulegum fyrirmyndum sínum.  

 

Gildi sýnileika 

 Sýnileiki í fjölmiðlum þýðir að einstaklingur, fyrirtæki eða í þessu tilfelli íþrótt sé hluti 

af almennri umfjöllun í helstu fjölmiðlum. Sýnileiki þýðir þó ekki einungis að umfjöllunin sé 

til staðar. Umfjöllunin þarf að vera réttlát og sýna rétta andlit íþróttarinnar eða íþróttaiðkandans. 

Það er þá alltaf spurningin hvers vegna sýnileiki er mikilvægur. Umfjöllun kvennaíþrótta í 

fjölmiðlum hefur aukið áhuga neytenda á að fylgjast með kvennaíþróttum. Því meira sem 

fjölmiðlar fjalla um kvennaíþróttir því  meira eykst áhorf og þekking á kvennaíþróttum, gefur 

betri möguleika og jafnari umræðu samfélagsins þegar kemur að íþróttum (Ottaway, 2016). Þar 

minnkar kynjamismunun samfélagsins og má vona að boltaíþróttir verði boltaíþróttir; ekki 

álitnar íþrótt fyrir karla. Það má ætla að karlmenn mæti sömu kynjamismunun þegar kemur að 

iðkun á íþróttum sem staðalímyndir segja að séu kveníþróttir en í þessari rannsókn verður 

einblínt á kynjamismunun sem verður í garð kvenna í körfuknattleik.  

 

Saga körfunnar á Íslandi 

 James Naismith var upphafsmaður körfubolta þegar hann fann upp íþróttina veturinn 

1891-1892 í háskóla í Springfield. Það var vegna fjölda ungra manna sem þurftu á hreyfingu 

að halda yfir vetrarmánuðina sem Naismith hannaði boltaleikinn sem er í dag þekktur sem 

körfubolti. Sagan segir okkur því að körfubolti var hannaður með karlmenn í huga (Springfield 

College, e.d.). Heimasíða Körfuknattleikssambands Íslands skráir fyrstu úrslit í körfuboltaleik 
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karla á Íslandi sem 40-25 sigur ÍKF á Gosa 21. apríl 1952, fyrsti leikur í kvennakörfu á Íslandi 

er síðan skráður 51-39 sigur ÍR á Skallagrím 29. apríl 1972 eða 20 árum seinna. Á þessum fyrstu 

árum körfuknattleiks á Íslandi voru aðeins fimm lið karlamegin og tvö lið í kvennakeppninni. Í 

dag hefur liðum fjölgað þannig að 39 lið spila í fjórum deildum karlamegin og 20 lið í þremur 

deildum kvennamegin (Körfuknattleikssamband Íslands, 2019). 

 

Sýnileiki kvennakörfunnar á Íslandi 

Rannsóknir hafa verið gerðar erlendis á hlutverki fyrirmynda í íþróttaþáttöku ungra stúlkna. 

Þessar rannsóknir hafa sýnt fram á að margar stúlkur hætti því eldri sem þær verða. Í Ástralíu 

var ein slík rannsókn gerð af Women’s Sport Foundation of Western Australia. Samkvæmt 

þeirri rannsókn var íþróttaiðkun ungra stúlkna minnst um 15 ára aldur en þá höfðu um 60% 

stúlkna hætt að stunda íþróttir. Vakti það athygli að gera svipaða rannsókn á Íslandi og var því 

ákveðið að skoða áhuga og fyrirmyndir ungra stúlkna í körfubolta. Rannsóknarúrtakið var 

meistaraflokkur kvenna hjá Þór Akureyri, en það er ungt lið þar sem yngstu iðkendur eru aðeins 

14 ára gamlir (Körfuknattleikssamband Íslands, n.d.). Markmið rannsóknarinnar var að skilja 

hvaða fyrirmyndir ungar stúlkur í körfuknattleik eiga sér og hvar þær hafa kynnst þeirri 

fyrirmynd. Einnig var leitast eftir að fá betri skilning á því hvort fjölmiðlar væru að sinna sínu 

hlutverki og kynna ungar stúlkur fyrir mögulegum fyrirmyndum.  

 Lagt var upp með rannsóknarspurninguna Hver eru áhrif kvenkyns fyrirmynda og 

sýnileika þeirra í fjölmiðlum á áhuga yngri iðkenda í körfuknattleik? Sýnileiki í fjölmiðlum var 

rannsakaður sem ein af forsendum þess að ungir iðkendur eignist fyrirmyndir innan sinnar 

íþróttar og er það mikilvægt að mögulegar fyrirmyndir séu sýnilegar. Fjölmiðlar eru þá gott 

tækifæri til þess að sýna íþróttir og mögulegar fyrirmyndir. 

 

Aðferð við rannsóknina 

 Til að fá betri skilning á skoðunum yngri iðkenda og hvaðan áhugi þeirra á 

körfuknattleik kemur voru iðkendur spurðir nokkurra spurninga um körfuknattleik og fjölmiðla. 

Stúlkurnar eru allar á aldrinum 14-25 ára og eru því ungir iðkendur á þessu stigi íþróttarinnar. 

Markmiðið var að fá skoðanir kvennkynsiðkenda á sýnileika kvennakörfunnar í fjölmiðlum og 

betri vitneskju um ástæður fyrir íþróttaiðkun. Gerð var eigindleg rannsókn og 
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samanburðarrannsókn. Eigindleg rannsókn varð fyrir valinu þar sem rannsakandi telur það 

óæskilegt að fá bara eitt svar við rannsóknarspurningunni. Iðkendur eru eins ólíkir og þeir eru 

margir. Spurningarnar sem voru lagðar fyrir iðkendur krefjats stuttra svara þar sem leitast var 

eftir að fá svör við hvar áhuginn kviknaði. Einnig var spurt um hlutverk fjölmiðla í körfuboltalífi 

þeirra.  

 Að auki var litið á tölfræði, þar sem bornar voru saman prósentur þeirra kvennaleikja 

sem voru sýndir í sjónvarpi af þeim sem voru spilaðir í deildarkeppni úrvalsdeildar í vetur 

miðað við karlaleiki. Í Domino’s-deild karla spiluðu tólf lið á tímabilinu 2018 til 2019. Í hverri 

umferð voru því spilaðir sex leikir og leiknar voru 22 umferðir, þetta gerir í heildina 132 

deildarleiki í vetur. Í Domino’s-deild kvenna spiluðu átta lið í vetur sem gerir fjóra leiki í hverri 

umferð. Þá voru leiknar 28 umferðir sem gerir í heildina 112 deildarleiki á tímabilinu. Það er 

Stöð 2 sem sér um sýningu á deildarleikjum á Íslandi og var því haft samband við miðilinn til 

að fá upplýsingar um hversu margir leikir hefðu verið sýndir í vetur. Einnig var leitast við að 

fá skilning á því hvernig er valið hvaða leik á að sýna og hvort mikill munur er á áhorfi kvenna- 

og karlaleikja sem sýndir eru í sjónvarpi. Engin svör fengust þó frá Stöð 2 en virðist sem svo í 

dagskrá stöðvarinnar þeirra að miðað er við að sýna einn til tvo leiki í hverri umferð í sjónvarpi 

og á það bæði við kvennaleiki og karlaleiki.  

 Lokahluti rannsóknarinnar var síðan samanburður á sýnileika kvenna í körfuknattleik í 

fjölmiðlum við hlut kvenna í fjölmiðlum almennt. Erlendar alþjóðarannsóknir voru nýttar til að 

skoða hlut kvenna í fjölmiðlum og mögulega aukningu á sýnileika kvenna yfir árin.  

 

Þátttaka stúlkna í íþróttum 

Almenn þátttaka stúlkna í keppnisíþróttum hefur verið sögð minni en þátttaka pilta. Gerð var 

rannsókn (Sigríður Eiðsdóttir, 2008) hér á landi með það markmið að skoða breytingu á þátttöku 

ungra stúlkna og pilta í íþróttum frá árunum 1992 til 2006. Sú rannsókn sýndi hversu há 

prósenta af úrtakinu tók þátt í skipulögðu íþróttastarfi á árunum 1992, 1997, 2000 og 2006. 

Fjöldi unglinga í úrtakinu var misjafnt eftir árum en var minnst 6.352 unglingar og mest 7.785 

unglingar, þar af um það bil 50% stúlkur og 50% piltar. Rannsóknin sýndi að fjölgun var í 

þátttöku unglinga á aldrinum 14 til 15 ára í íþróttum á milli ára. Það voru þá alltaf fleiri piltar 

sem tóku þátt í íþróttum en stúlkur.  
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Hvaðan kemur áhuginn? 

Fyrsta spurning sem stúlkurnar svörðu var hvaðan áhugi þeirra á körfubolta kæmi. Leitað var 

svara við því hvaðan áhugi iðkenda á körfubolta kæmi það er að segja af hverju þessar stelpur 

völdu körfubolta frekar en aðrar íþróttir. Markmiðið með þessari spurningu var að sjá hvort 

áhuginn kæmi vegna fjölskyldutengsla eða hvort það væri sýnileiki körfunnar annars staðar frá 

sem dregur iðkendur að íþróttinni, eða jafnvel þriðji möguleiki. Svörin voru einróma á þann 

veginn að það voru fjölskyldutengsl sem komu stelpunum í íþróttina til að byrja með. Ein 

stelpnanna sagði það þó hafa verið þátttöku vinkonu í körfuboltaæfingum sem dró hana á fyrstu 

æfinguna. Ein stúlknanna segir að hreyfingin og liðsfélagarnir sem fylgir körfuknattleika skipi 

stórt hlutverk í þátttöku hennar í körfuknattleik. Mikill meirihluti bætti því einnig við að þær 

héldu áfram að æfa körfubolta vegna skemmtunarinnar. Þær segjast þá njóta þess að spila 

körfubolta og skemmtanagildi æfinga geri það að verkum að þær halda áfram að mæta á 

æfingar. Ein bætti því þá við að henni liði vel í íþróttinni sem er mikilvægur hluti af 

íþróttaiðkun. Í þessu samhengi er vert að skoða hvort það sé einhver sem þær líti upp til innan 

körfunnar.  

Það voru átta af ellefu leikmönnum kvennaliðs Þórs Akureyri í meistaraflokki í 

körfubolta sem tóku þátt í  rannsókninni. Af þeim eru fimm á aldrinum 14 til 17 ára, tvær 18 til 

22 ára en aðeins ein í flokknum 23 ára eða eldri. Úrtakið var valið þar sem stúlkurnar eru ungar 

en spila á háu stigi í íþróttinni. Þær skilja því mikilvægi fyrirmynda og geta gert greinarmun á 

hvort um góðan sýnileika kvennakörfunnar er að ræða.  

 

Fyrirmyndir 

Það er ekki einungis mikilvægt fyrir þessa rannsókn að skilja hvort ungir leikmenn eigi sér 

fyrirmynd í sinni íþrótt heldur einnig hvaðan þeirra fyrirmyndir koma. Svarendur töldu sig ekki 

allir eiga sér fyrirmynd í körfunni. Misjafnt var einnig hvar þær sem kváðust eiga fyrirmynd 

innan íþróttarinnar kynntust fyrirmynd sinni.  Ein stúlkan sagðist hafa kynnst sinni fyrirmynd 

á námskeiði sem viðkomandi hélt. Má leiða að því líkum að sýnileiki fyrirmyndarinnar hafi 

setið eftir í huga þessa unga leikmanns sem hefur litið upp til leikmannsins síðan þá. Hugtakið 

fyrirmynd er skilgreint sem einstaklingur sem litið er upp til vegna hegðunar hans eða velgengni 

(Smoll, 2015). Íþróttasálfræðingurinn Frank Smoll (2015) skrifaði hvernig velgengni kvenkyns 

tæknifræðinga getur gefið ungum stúlkum sjálfstraustið til að vinna að svipuðum markmiðum. 
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Smoll leit þá á auglýsingu Nike frá árinu 1993 þar sem körfuboltamaðurinn Charles Barkley 

sagðist ekki vera fyrirmynd, því eiginleikinn til að skora körfur eða sparka bolta gerir íþróttafólk 

ekki að fyrirmynd. Barkley sagði það hlutverk fyrir foreldra og þjálfara (Smoll, 2015). Í efri 

deild af tveimur deildum kvennakörfunnar á Íslandi í dag eru fimmtán spilandi lið en aðeins 

tveir kvenkyns þjálfarar (Körfuknattleikssamband Íslands, 2019).  

 Smoll (2015) hélt því þó fram að íþróttafólk verði alltaf fyrirmyndir hvort sem það óski 

þess eður ei. Sannleikurinn er að yngri iðkendur munu alltaf líta upp til atvinnumannanna eða 

kvennanna sem þau vilja líkjast. Það er þó ekki bara velgengni þeirra sem gerir þau að 

fyrirmyndum. Hegðun þeirra utan vallar og vinnusemi þeirra er það sem gerir góða/n 

íþróttakonu eða íþróttamann að góðri fyrirmynd.  

 Sex af átta svarendum sem segjast eiga fyrirmynd innan körfunnar og þar af voru tvær 

sem sögðu fyrirmynd sína vera ættingja. Ein stúlknanna hafði þá kynnst fyrirmyndinni sinni í 

gegnum netið, og geta þá samfélagsmiðlar og aðrir netmiðlar átt þar stóran þátt. Einungis tveir 

svarendur sem tóku það skýrt fram að þeirra fyrirmynd væri kvenkyns.  

 

 Mikilvægi fyrirmynda 

 Ungir iðkendur í hvaða íþrótt sem er eiga það sameiginlegt að vilja margir hverjir ná 

langt innan sinnar íþróttar. Fyrirmyndir eru fyrir þessum iðkendum einhver sem þeir líta upp til 

og herma eftir. Hegðun fyrirmynda setur fordæmi að því hvernig yngri iðkendur eiga að hegða 

sér og vinnusemi þeirra hvetur unga iðkendur til að halda áfram. Fyrirmyndir eru því 

mikilvægur hluti í hvatningu yngri iðkenda.  

 

Sýnileiki kvennakörfunnar 

Meginmarkmið fyrir þessarar rannsóknar var að fá betri skilning á hversu mikilvægt það er að 

hafa fyrirmyndir yngri iðkenda sýnilegar í fjölmiðlum. Var því spurt hvað stúlkunum fyndist 

um sýnileika kvennakörfunnar í sjónvarpi og skoðun þeirra á hvaða leikir eru sýndir í sjónvarpi. 

Spurningin hér er sú hvort það er nægilegur sýnileiki. Konur hafa almennt ekki fengið sama 

möguleika þegar kemur að sýnileika í fjölmiðlum og er mikilvægt að það lagist. Hvort það sama 

á við um möguleika kvennakörfubolta á sýnileika í fjölmiðlum er vert að skoða. Það eru ekki 

allir leikmenn  sem fylgjast með körfunni í sjónvarpi, það er að segja horfa á körfuboltaleiki í 
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sjónvarpinu. Það var einnig misjafnt hvort leikmenn horfi þá bæði á kvennakörfu og 

karlakörfuna eða bara annaðhvort. Eitthverjar fylgjast þá ekki bara með körfuknattleik hérlendis 

heldur einnig bandarísku kvennadeildinni WNBA og þá líka bandarísku karladeildinni NBA.  

 Var þá spurt um álit stúlknanna á hversu góður sýnileiki kvennakörfunnar er í sjónvarpi 

á Íslandi. Ástæðan fyrir þessarri spurningu var að fá álit kvenna á sýnileika þeirra. Talað hefur 

verið um minni áhuga á kvennaíþróttum frá upphafi íþrótta. Svörin voru misjöfn en voru þó 

allar almennt sammála um að það er ekki nægilega mikill sýnileiki kvennakörfunnar; hvort sem 

það er að sýna leiki bandarísku WNBA-deildarinnar eða efstu deildar Íslands, Domino’s-deild. 

Einnig var bent á það að sýnileiki kvennakörfunnar hefur færst í aukana.  

 Einn af helstu körfuboltamiðlum landsins er netmiðillinn Karfan.is. Þar má finna fréttir 

af úrvalsdeildum landsins sem og neðri deildum og yngri flokkum. Auk þess eru birtar helstu 

fréttir af NBA-deildinni og íslenskum leikmönnum erlendis. Miðillinn var stofnaður í lok árs 

2005. Stofnendur síðunnar voru þrír, þeir Jón Björn Ólafsson, Davíð Ingi Jóhannsson og Ingvi 

Steinn Jóhannsson. Allt frá upphafi karfan.is hafa einungis karlmenn rekið miðilinn, það er 

setið í ritstjórn og skipað eigendahóp miðilsins. Öll vinna við miðilinn er unnin af 

sjálfboðaliðum sem gefa vinnu sína og tíma til íþróttar sem stofnendum fannst of lítil umfjöllun 

um hérlendis; þá sérstaklega þegar kom að neðri deildum og yngri flokkum á Íslandi (Karfan.is, 

2019).  

 Hluta svarenda fannst sýnileiki kvennakörfunnar hafa batnað undanfarið en ekki vera 

orðinn nægilegur góður. Finnst þeim þá mega sýna fleiri fleiri leiki úr Domino’s-deild kvenna 

og úr bandarísku WNBA-deildinni. Karlakarfan er mun sýnilegri og er umgjörðin í kringum 

karlaleikina meiri og betri. Jessica Luther (2018) skrifaði á grein á Huffpost þar sem hún nefnir 

nokkrar ástæður sem áhorfendur nota sem afsökun til að horfa ekki á kvennakörfuna, þær 

ástæður eru í raun að fela það viðhorf margra að konur eigi ekki heima í körfubolta. Spyr hún 

þá einnig hvort ástæða minni sýnileika kvennakörfunnar þar fyrir utan sé vegna lélegs áhorfs á 

kvennaleikjum eða áhorfið lélegt vegna of lítils sýnileika. Svarið tekur hún frá aðalþjálfara 

WNBA-liðs Minnesota, því meira sem fjölmiðlar sýna kvennaíþróttir því vinsælli verða þær.  

 

Sýnileiki körfunnar miðað við aðrar íþróttir 

 Síðustu spurning rannsóknarinnar var ætlað til að svara hvort karfan sé að fá minni 

umfjöllun í fjölmiðlum heldur en aðrar íþróttir almennt. Geta má þess að ekki er vitað hversu 
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vel stúlkurnar í úrtakinu fylgjast með öðrum íþróttum og hversu mikla þekkingu þær hafa á 

umfjöllun þeirra íþrótta. Hér er aðeins verið að leitast svara við því hvort þær taki almennt 

minna eftir umfjöllun um körfuna í fjölmiðlum heldur en um aðrar íþróttir almennt.  

 Svörin voru misjöfn þar sem einhverjar svöruðu  með að sýnileiki körfunnar væri mikill 

eða góður miðað við aðrar íþróttir. Fjórar af átta stúlkum sem svöruðu spurningunni sögðu 

sýnileika körfunnar almennt lítinn í fjölmiðlum og vildu þá einhverjar meina að sýnileiki 

körfunar gæti verið betri en væri á uppleið.  

  

Samanburður við hlut kvenna í fjölmiðlum almennt 

Sýnileiki kvenna í fjölmiðlum hefur ekki einungis verið lélegur þegar kemur að umfjöllum um 

kvennakörfuknattleik. Rannsókn sem var gerð árið 2005 sýndi að aðeins 24% þáttastjórnenda 

á RÚV, Stöð 2 og Skjáeinum voru konur. Einnig voru konur aðeins þátttakendur í umræðunni 

í 20% sjónvarpsþátta og sögumaður í 8% tilfella (Jafnréttisstofa, 2010).  

 Starfsmenn á netmiðlinum Vísir.is eru um 33% konur og 67% karlar miðað við lista yfir 

starfsfólk á miðlinum. Á sama miðli er ein kona sem vinnur á íþróttasviði miðilsins ásamt fimm 

karlmönnum (Vísir.is, 2019). Kvenréttindafélag Íslands (2010) birti niðurstöður úr erlendri 

rannsókn á hlut kvenna í fjölmiðlum, þær niðurstöður sýndu að kvenkyns viðmælendur og 

fréttakonur eru aðeins um 33% allra þeirra sem eiga hlut í fréttum á Íslandi. Það er fámennara 

en í Svíþjóð og Finnlandi þar sem hlutur kvenna er 50% í Svíþjóð og 40% í Finnlandi. Félagið 

sjálft hafði einnig gert rannsókn sem sýndi hlutfall viðmælenda í tveimur þáttum; Silfri Egils í 

sjónvarpinu og Vikulokunum á Rás 1. Þar voru viðmælendur konur í aðeins 22-25% tilfella árið 

2009. Ári seinna var það hlutfall komið upp í 28-33%. Bendir þetta á aukinn sýnileika kvenna 

í fjölmiðlum alveg eins og sýnileiki kvenna körfunnar hefur aukist að mati yngri iðkenda síðustu 

árin. Hlutfall kvenna þarf þá að stíga enn meira og verða jafnara hlut karla. Félagið sendi þá 

bréf á RÚV og biðlaði til fjölmiðilsins að stuðla að jafnrétti kynjanna á sínum miðlum. Seinna 

sama ár sendi Jafnréttisstofa frá sér erindi þar sem ítrekað var að fjölmiðlar vinni að jöfnum 

áhrifum kynjanna í samfélaginu (Jafnréttisstofa, 2010).  

 GMMP; Global Media Monitorin Project (2015) er verkefni þar sem hlutur kvenna í 

fjölmilum er rannsakaður á nokkurra ára fresti. Þá eru niðurstöður bornar saman til að sýna 

hvort jafnrétti kynjanna í fjölmiðlum sé að aukast yfir árin. Síðasta rannsókn var gerð árið 2015 

þar sem skoðaðar voru yfir 22 þúsund umfjallanir frá 114 löndum. Niðurstöður sýndu að konur 
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eru 24% viðmælenda eða viðfangsefni af þessum rúmlega 22 þúsund fréttum og hafði hlutfallið 

ekkert breyst frá 2010. Minnsti munurinn var á sviði heilbrigðis og vísinda þar sem konur voru 

sýnilegar í 35% tilfella. Hlutfall fréttakvenna er stærst í útvarpi eða 40% og minnst á prentuðum 

miðlum þar sem hlutfall fréttakvenna er 35%. Það er þá einnig vert að skoða niðurstöður með 

aldursskiptingu, þar sem konur eru um það bil jafnar körlum á aldrinum 19-34 ára en hverfa 

síðan alveg þegar farið er yfir 65 ára aldurinn. Niðurstöður Evrópu sýndu þá að konur eru 

margar í atvinnum sem skipa lægri samfélagsstöðu en í verulegum minnihluta í störfum með 

háa samfélagsstöðu eða undir 30%. Konur eru þá aðeins 17% sérfræðinga í umfjöllun fjölmiðla 

(Global Media Monitoring Project, 2015). 

 Af þessu sést að hlutfall kvenna í fjölmiðlum er ekki orðið nægilegt. Það er þá að aukast 

og liggur von í þessum stóra hlut kvenna á ungum aldri sem eru jafn sýnilegar körlum í 

fjölmiðlum. Von er til að sýnileiki þeirra haldi áfram á sömu braut og jafni hlut kynjanna enn 

frekar í fjölmiðlum. Eru það sömu framfarir og eru mögulega að eiga sér stað í íþróttaumfjöllun 

þar sem hlutur kvenna er að aukast almennt í umfjöllun á öllum vettvöngum 

samfélagsumræðunnar.  

 

Niðurstöður 

 Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að sýnileiki kvennakörfunnar í fjölmiðlum hafi 

aukist og fari batnandi. Það eru þá alltaf skiptar skoðanir á hvað er góður sýnileiki og hvort 

fjölmiðlar standast þær væntingar sem neytendur geri til þeirra. Neytendur eru ólíkar 

manneskjur frá ólíkum hópum samfélagsins, það þýðir einnig að neytendur hafi ólíkar skoðanir 

á hlutverki fjölmiðla sem opinberum stofnunum samfélagsins.  

 Viðmælendur voru að öllu jöfnu sammála um verri sýnileika kvennakörfunnar en 

karlakörfunnar í fjölmiðlum og telja þörf á bætingu í þeim málum. Það er þá ljóst að bæting 

hefur átt sér stað á síðustu árum og sýnileiki kvennakörfunnar aukist. Jafn sýnileiki kynjanna 

hérna er þá ekki til staðar en hægt er að bæta sýnileika kvenna enn betur í fjölmiðlum almennt.  

 Starfsmenn á tveimur fjölmiðlum sem flytja helstu fréttir úr körfunni eru að mestu leyti 

allt karlmenn og heimasíða Körfuknattleikssamband Íslands gefur einnig bara upp karlmenn 

sem starfsmenn hjá sér (Körfuknattleikssamband Íslands, 2019). Margt bendir til þess að meiri 

fjölbreytni sé þörf í stjórnunarstörfum innan íþróttarinnar og jafnara kynja hlutfalls. Eins og 

fram hefur komið erum við öll ólík með ólíkar áheyrslur, konur eru þá líklegri til að upphefja 
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kvennakörfuna enn meira. Þetta má einnig segja um þjálfara í körfuknattleik á Íslandi, mikill 

meirihluti þjálfara eru karlar. Það er ekki þörf á að ýta karlmönnum úr þessum hlutverkum 

heldur að fá inn fleiri konur með þeim. Hver leikmaður er ólíkur öðrum og hver þjálfari með 

sínar aðferðir en fyrirmyndir eru mikilvægar fyrir unga iðkendur, þar þarf meiri sýnileika fyrir 

konur til að verða fyrirmyndir fyrir ungar stúlkur. Ungir iðkendur eiga það til að líta upp til 

leikmanns sem þeir vilja líkjast, sem hvatningu fyrir ungar stúlkur þarf því að sýna betur 

velgengni kvenna í körfu á Íslandi og erlendis.  

 

Lokaorð 

Upprunalegt skipulag rannsóknarinnar breyttist eitthvað við vinnslu hennar en 

meginatriðin héldust þau sömu í gegnum allt rannsóknarferlið. Auk þess að rannsaka skoðanir 

yngri iðkenda á sýnileika kvenleikmanna í körfuknattleik í fjölmiðlum var sjónum beint að því 

hversu hátt hlutfall leikja efstu deilda beggja kynja var sýnt í sjónvarpi á nýliðnu tímabili.  

Frekari rannsókna er þörf og þrátt fyrir bættan sýnileika kvennaíþrótta í fjölmiðlum er ennþá 

þörf á meiri breytingum. Þá ekki bara með íþróttir í huga. Þörf er á jafnari sýnileika kynjanna á 

fleiri sviðum samfélagsins í fjölmiðlum. Þó hér sé verið að rannsaka sýnileika kvenna í 

íþróttaumfjöllun fjölmiðla hafa konur barist fyrir sama rétti á sýnileika í fjölmiðlum á fleiri 

sviðum samfélagsins svo sem í stjórnmálum. Umræða fjölmiðla um konur vill beinast að útliti 

þeirra frekar en getu. Á síðustu árum hefur sú umræða breyst og er það bara byrjunin. Rannsókn 

þessi kom til vegna umfjöllunar eins miðils á velgengni konu á Ólympíuleikunum árið 2016. 

Síðustu árin hefur umræða um jafnan rétt kynjanna og kynjamismunun í fjölmiðlum verið mikil 

á samfélagsmiðlum og gert miðlum erfiðara að komast upp með birtingu greina sem CBS Sport 

birti. Það þýðir ekki að kynjamismunun í fjölmiðlum sé ekki lengur til staðar, aðeins er erfiðara 

að gefa út efni sem mismunar kynjum á jafn opinskáan hátt og áður.  
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