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Ágrip 
Í rannsókn þessari var markmiðið að skoða hvort ójafnvægi væri í umfjöllun um karla og konur 

í efstu deild í knattspyrnu á íslenskum vefmiðlum, en niðurstöður eldri rannsókna hafa sýnt 

fram á að svo sé raunin. Gerð var megindleg rannsókn þar sem tölulegum upplýsingum um 

umfjöllun fjögurra vefmiðla var safnað saman og þær síðan greindar eftir kyni og tegund 

umfjöllunar. Rannsóknin náði til vefmiðlanna Fótbolti.net, Mbl.is, Vísir.is og Rúv.is og voru 

sjö dagar á keppnistímabilinu árið 2020 greindir og niðurstöður skoðaðar með hliðsjón af 

niðurstöðum eldri rannsókna. 

 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að umfjöllun vefmiðlanna um efstu deildir karla og 

kvenna eru í um það bil 62% tilfelli um karla og 36% um konur. Töluverð aukning hefur verið 

á umfjöllun á efstu deild kvenna ef miðað er við niðurstöður eldri rannsókna. Fullkomnu 

jafnvægi hefur ekki enn verið náð en hlutfall milli umfjallana um karla og konur hefur farið 

minnkandi. Einnig hefur fjölbreytni aukist á tegundum umfjallana um efstu deild kvenna. 

 

Lykilhugtök 
Knattspyrna, konur, karlar, efsta deild, Fótbolti.net, Mbl.is, Vísir.is, Rúv.is. 
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Abstract 
 

The aim of this study was to examine whether or not, there is an imbalance between men‘s and 

women‘s media coverage in the soccer top division in the Icelandic online media. Previous 

researches have found out that an imbalance occurs between the Icelandic online media 

coverage between men‘s and women‘s top division soccer. 

 

Quantitative research was performed where statistical information on the sports coverage of 

Fotbolti.net, Mbl.is, Visir.is and Ruv.is was gathered. Seven days during the 2020 season were 

analyzed based on gender and the type of coverage.  

 

Main results suggest that there is an imbalance between the media coverage of men and women 

in the soccer top divisison in the Icelandic online media. Nevertheless there seems to be a 

progress towards equality and overall the women‘s league is getting a better media coverage 

than before. 



 

 vii 

Formáli 
 

Ritgerðin er lokaverkefni til 180 eininga BA prófs í fjölmiðlafræði í Félagsvísindadeild við 

Háskólann á Akureyri. Hafandi alist upp í miklu íþróttaumhverfi, stundað knattspyrnu stóran 

hluta ævi minnar og lengi haft áhuga á umfjöllun fjölmiðla um knattspyrnu kvenna, þá lá beinast 

við að velja þetta viðfangsefni. Þegar ég var yngri voru íþróttakonur nánast ósýnilegar í 

fjölmiðlum og var mun auðveldara að fylgjast með körlum í knattspyrnu og sækja í innblástur 

og fyrirmyndir þar.  

 

Ég vil þakka leiðbeinandanum mínum, Kjartani Ólafssyni, fyrir góða aðstoð, hvatningu og 

utanumhald við vinnslu verkefnisins. Sérstakar þakkir fær móðir mín, Edda Björk Eggertsdóttir 

fyrir aðstoð við tölfræðiúrvinnslu og góðar ábendingar. Ingu Hildi og Bryndísi Lilju þakka ég 

kærlega fyrir alla kaffibollana, peppið og samfylgdina í gegnum námið. 
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1 Inngangur 
Íþróttir skipa stóran sess í lífi fjölmargra landsmanna, sama hvort um sé að ræða íþróttaiðkun 

sem slíka eða íþróttaáhorf. Árið 2019 voru 108.705 iðkendur skráðir innan Íþrótta- og 

Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ), sem þýðir að um 30,3% landsmanna iðka íþróttir með 

íþróttafélögum innan ÍSÍ (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2019). Það líður varla sá dagur 

sem fréttir af íþróttum birtast ekki í fjölmiðlum. Íþróttir eru mikið ræddar manna á milli og eru 

margir sem hafa sterkar skoðanir þegar kemur að málefninu. Fréttatímar stærstu 

sjónvarpsstöðva landsins skiptast upp í fréttir, íþróttir og veður og dagblöðin innihalda sérstakar 

opnur fyrir íþróttafréttir. Með tilkomu netmiðla er auðveldara að fylgjast með íþróttum og 

nálgast úrslit og tölfræði í rauntíma. Það sem netmiðlar hafa umfram sjónvarpsfréttir, 

útvarpsfréttir og dagblöð er að fréttafólk getur sett inn fréttir hvenær sem er sólarhringsins, óháð 

því hvenær næsta útsending fer í loftið eða hvenær blöðin fara í prentun. Internetið og netmiðlar 

haldast því fast í hendur við hraðann sem einkennir samfélag nútímans. 

Lengi hefur ójafn hlutur karla og kvenna í íþróttaumfjöllun verið ræddur. Íþróttakonur 

hafa í gegnum tíðina vakið athygli á því hversu lítinn áhuga fjölmiðlar hafa sýnt þeim í 

samanburði við karla. Gerðar hafa verið margar rannsóknir þar sem þessi kynjamunur hefur 

verið skoðaður en í gegnum tíðina hefur minna farið fyrir konum í fjölmiðlum. Athygli frá 

fjölmiðlum er mikilvæg fyrir leikmenn og íþróttafélög til að auka sýnileika, laða að fjárfesta og 

opna fyrir nýjar horfur fyrir þróun íþróttarinnar (Ivana Katsarova, 2019). Einnig er mikilvægt 

fyrir unga iðkendur að hafa sýnilegar fyrirmyndir (Kjartan Ólafsson, 2006). Mikið er rætt um 

jafnrétti kynjanna á öðrum sviðum en íþróttum en Ísland er efst á lista Alþjóðaefnahagsráðsins 

(e. World Economic Forum) í árlegri úttekt á jafnrétti kynjanna í 156 löndum (World Economic 

Forum, 2021). Engin þjóð hefur náð fullu kynjajafnrétti en Ísland hefur fyllt upp í að minnsta 

kosti 85% af bilinu. 

Knattspyrna er sú íþróttagrein sem hefur flesta iðkendur af öllum íþróttagreinum innan 

Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands með samtals 29.998 iðkendur samkvæmt nýjustu tölum 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2019). Árangur landsliða Íslands í knattspyrnu hefur oft 

á tíðum glatt þjóðina sem virðist sjaldan sameinast jafn mikið og þegar landsliðin spila 

mikilvæga leiki eða leika á stórmóti. Karlalandsliðið hefur í gegnum tíðina verið 
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fyrirferðameira í fjölmiðlum landsins en samkvæmt rannsókn sem skoðaði þróun umfjöllunar 

hjá stærstu dagblöðum landsins frá árinu 2009 til 2019 hefur veruleg aukning orðið á umfjöllun 

um kvennalandsliðið (Anton Ingi Leifsson, 2020). Karlalandslið Íslands situr í 52. sæti á 

styrkleikalista Alþjóðaknattspyrnusambandsins árið 2021 en Kvennalandslið Íslands í 17. sæti 

(The Fédération Internationale de Football Association, 2021). Kvennalandsliðið skorar því 

hærra á heimsvísu en að vísu eru kvenkyns iðkendur færri en karlar. 

 Í kjölfar umræðunnar um kynjamisrétti í fjölmiðlum og niðurstöðum fyrri rannsókna, 

kviknaði áhugi á að skoða umfjöllun vefmiðla á efstu deildum karla og kvenna í knattspyrnu. 

Skoðaðar voru íþróttafréttir á fjórum íslenskum vefmiðlum sumarið 2020 með það markmið að 

greina hvort knattspyrnukonur séu orðnar sýnilegri í fjölmiðlum ef tekið er mið af fyrri 

rannsóknum.
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2 Fræðileg samantekt 
2.1 Íþróttir 
Íþróttir eru hvers konar líkamleg þjálfun sem stefnir að því að auka líkamlegt og andlegt atgervi, 

heilbrigði og hreysti samkvæmt 1. gr. íþróttalaga (lög um íþróttir nr. 64/1998). Íþróttir hafa 

verið til næstum því jafn lengi og mannkynið sjálft og má segja að þær séu miðlægt fyrirbæri í 

nútímasamfélagi. Íþróttir eru vinsælar tómstundir, gegna mikilvægu hlutverki í menntakerfinu 

og eru auk þess gífurlega vinsælt skemmtiefni. Einnig er mikilvægi íþrótta sífellt að aukast í 

hagkerfinu (Kjartan Ólafsson, 2006). Gögn frá Tölfræðistofnun Evrópusambandsins frá árinu 

2020 sýna að Ísland hafi hlutfallslega næstflesta íþróttaþjálfara og annað starfsfólk sem vinnur 

að íþróttum og hreyfingu í Evrópu, en hlutfall þeirra sem starfa við íþróttir á Íslandi er meira 

en 450 á hverja 100 þúsund vinnufæra íbúa og er meðaltal Evrópu 210. Mikill fjöldi 

sérmenntaðra íþróttaþjálfara hefur verið nefndur sem einn af lykilþáttum í Íslenska 

forvarnarmódelinu (Kristinn Haukur Guðnason, 2020). 

Íþróttir gegna mikilvægu hlutverki í samfélagi Íslendinga og birtist það á margvíslega 

vegu. Þjóðarstoltið er mikið þegar vel gengur á alþjóðlegum vettvangi og hefur oft verið talað 

um að íslensku landsliðin í knattspyrnu og handknattleik sameini þjóðina. Stjórnvöld hafa það 

markmið á sviði íþróttamála að sem flestir hafi tækifæri til að stunda íþróttir á því sviði sem 

þeir kjósa. Hvort sem það er til ánægju, til að efla heilsu sína eða með afreksárangur að 

markmiði. Stjórnvöld vilja efla íþróttaiðkun barna og unglinga í skóla jafnt sem í frjálsu 

félagastarfi íþróttahreyfingarinnar (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Í stefnumótun mennta- og 

menningarmálaráðuneytis í íþróttamálum (2019) segir að nauðsynlegt sé að efla fræðslu um 

mikilvægi hreyfingar og forvarna enn frekar á meðal barna og unglinga á öllum skólastigum. 

Sýnt hefur verið fram á jákvæð tengsl á milli íþróttaiðkunar og námsárangurs, en fjölmargar 

íslenskar rannsóknir hafa bent á að þátttaka unglinga í skipulögðu íþróttastarfi dragi úr líkum á 

að unglingar leiðist út í frávikshegðun (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.). Margir telja 

íþróttastarf hafa mikilvægt forvarnargildi gegn frávikshegðun, afbrotum, ofbeldi og 

vímuefnaneyslu, auk þess sem þátttaka í íþróttum er talin tengjast betri námsárángri, betri líðan, 

jákvæðari líkamsímynd og aukinni sjálfsvirðingu (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.). 
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2.2 Upphaf knattspyrnu 
Knattspyrnu er hægt að rækja aftur fyrir byrjun okkar tímatals, en erfitt er að setja fastan 

tímapunkt á upphaf íþróttarinnar (Víðir Sigurðasson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997). Til 

eru heimildir um íþrótt í líkingu við knattspyrnu í Kínaveldi fyrir rúmlega 2000 árum en íþróttin 

nefndist „zu quiu“. Samsvarandi leikur hét í Japan „askemari“, í Grikklandi hét hann 

„episkyros“ og í hinu forna Rómaveldi var spilaður knattleikurinn „harpastum“ í borgunum 

Róm og Flórens árið 80 fyrir Krist. Egypski sagnfræðingurinn Júlíus Pollux, ritaði lýsingu á 

knattleiknum seint á annarri öld (Víðir og Sigurður, 1997). Hann skrifaði að leikmenn hefðu 

skipst í tvö lið sem léku gegn hvort öðru og að markmið leiksins væri að koma knettinum yfir 

tvær línur á sitthvorum enda vallarins. Knattleikurinn var búinn að ná talsverðum vinsældum á 

Englandi á 13. öld þar sem sprengidagur var „opinber leikdagur“ ár hvert.  

Játvarður annar Englandskonungur bannaði leikinn í London árið 1314 og sagði leikinn 

leiða svo margt af sér sem guð bannar. Játvarður þriðji gekk enn lengra árið 1349 þegar hann 

bannaði leikinn um allt England. Knattspyrna lifði áfram meðal almúgans þrátt fyrir bannið og 

áfram héldu yfirvöld að setja lög en ekkert dugði. Karl annar konungur aflétti banninu árið 1681 

og gott betur en það, þá hvatti hann til iðkunar hans (Víðir og Sigurður, 1997). 

Um miðja 19. öldina var stigið stórt skref inn í nútímann þegar enskir skólar tóku upp 

knattspyrnu. Þá áttuðu yfirvöld sig á því að nauðsynlegt væri að blanda saman námi og leik, og 

þótti liðsíþrótt tilvalin til að koma nemendum til auksins þroska. Knattspyrna var þá ekki lengur 

leikur götustráka, hún var orðin viðurkennd hjá millistéttinni og aðlinum. Svo virðist sem alls 

staðar hafi verið um íþrótt karlmanna að ræða, en þó er ein undantekning á því. Til eru heimildir 

um að í Inverness í Skotlandi hafi farið fram leikir á nítjándu öld á milli giftra og ógiftra kvenna 

(Víðir og Sigurður, 1997). 

Knattspyrna var lengi talin óásættanleg meðal kvenna þrátt fyrir að konur hafi verið farnar 

að sparka í bolta snemma á 18. öld. Konur sem stunduðu knattspyrnu voru af samfélaginu taldar 

sýna karlmannlega hegðun og þær voru sagðar skvíkjast undan félagslegum gildum sínum sem 

konur (Hallmann, 2012). Knattspyrna kvenna á sér ekki samfellda sögu þar sem konur þurftu 

að fela iðkunina, almennilegt skipulag skorti og erfitt er að finna skrár og sögulegar upplýsingar. 

Sagan er því götótt og erfitt að finna uppruna íþróttarinnar (UEFA, 2014). Til eru heimildir um 

að konur hafi spilað boltaleiki jafn langt aftur í tímann og karlar en í Kína fundust gögn frá 

árunum 25 til 220 e. Kr. sem sýna að konur spiluðu íþróttina á þessum tíma.  
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Til er ljósmynd sem tekin var árið 1895 af konunni Nettie Honeyball í treyju, víðum buxum, 

með legghlífar og í skóm af sömu tegund og karlar sem spiluðu knattspyrnu á þessum tíma 

notuðu. Honeyball stofnaði samtök sem hún gaf heitið British Ladies Football Club áður en 

myndin var tekin. Markmið samtakanna var að sýna fram á að konur væru ekki tilgangslausar 

og til skrauts (UEFA, 2014). Honeyball stóð einnig fyrir viðburð sem talinn er vera fyrsti 

formlegi knattspyrnuleikur kvenna. Hún stofnaði knattspyrnulið árið 1894 en hún fékk þjálfara 

sem stýrði liðinu á æfingum alla virka daga. Liðið spilaði 34 leiki um allt England þetta sama 

ár en þremur árum seinna sundraðist liðið vegna fjárhagserfiðleika og vandkvæðum við að bóka 

velli. Í kjölfarið fjaraði knattspyrna kvenna út í bili. 

Kvennaknattspyrnulið voru stofnuð víða um England í fyrri heimstyrjöldinni (Newsham, 

2014). Flestir karlmenn í Englandi fóru í herinn og tóku þátt í stríðinu. Á meðan sinntu konur 

hefðbundnum karlastörfum og mynduðu sterk tengsl sín á milli. Þær tóku upp á því að leika 

knattspyrnu í vinnuhléum sínum og varð knattspyrnuiðkun kvenna meiri eftir því sem leið á 

stríðið. Kvennalið fóru að myndast út frá verksmiðjunum sem konurnar störfuðu í og í bakgarði 

fyrirtækisins Dick, Kerr & Co. fóru æfingar iðulega fram (BBC, 2014). Dick, Kerr stúlkurnar 

vöktu mikinn áhuga fólks. Þjálfari liðsins var skjalaritari í verksmiðjunni og árið 1917 léku þær 

sinn fyrsta góðgerðarleik sem þær sigruðu 4-0 fyrir framan tíu þúsund áhorfendur. Þremur árum 

seinna komu um 53 þúsund áhorfendur að horfa á liðið spila gegn St. Helen‘s stúlkunum, en 

leikurinn fór fram á Goodison Park. Kvennaknattspyrna fór að dreifast um Evrópu og víðar um 

heiminn í kringum árið 1915 (UEFA, 2014). 

Þegar karlarnir fóru að snúa heim eftir stríðið fóru konur aftur að snúa sér að „kvenlegri“ 

störfum í samfélaginu. Knattspyrna var ekki álitin heilsueflandi fyrir konur og þótti 

líkamsbygging þeirra ekki henta íþróttinni (BBC, 2014). Árið 1921 var sett bann á knattspyrnu 

kvenna því knattspyrna þótti óhentug fyrir konur en sú skoðun breyttist í lok ársins 1960 (FA, 

e.d.). Enska knattspyrnusamband kvenna (e. The Women‘s Football Association) var stofnað 

árið 1969 og innan þriggja ára var spilaður fyrsti úrslitaleikur bikarkeppni kvenna en hann var 

spilaður árið 1971. Enska kvennalandsliðið spilaði sinn fyrsta leik árið 1972 þar sem þær 

sigruðu 3-2 gegn landsliði Skotlands. Saga kvennaknattspyrnunnar hélt svo áfram að vera 

skrifuð þegar hún var endurvakin árið 1970. Síðan þá hefur orðið mikil aukning meðal kvenna 

í knattspyrnu, á sama tíma og áhorf og eftirspurn hefur aukist (Hallmann, 2012). Fordómar eru 

þó enn til staðar og enn heyrast raddir í samfélaginu um að knattspyrna eigi betur við karla en 

konur. 
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2.3 Knattspyrna kvenna á Íslandi 
Lengi vel var knattspyrna eingöngu þekkt sem strákaíþrótt en kvennaknattspyrna var ekki iðkuð 

á skipulagðan hátt Íslandi fyrr en árið 1970 (Víðir og Sigurður, 1997). Fyrr á þeirri öld voru 

konur þó byrjaðar að iðka fótbolta á tveimur stöðum á landinu. Fótboltafélagið Hvöt var stofnað 

á Ísafirði árið 1914 og var þá eina knattspyrnufélag kvenna á Íslandi. Félagið var stofnað þar 

sem einungis strákar gátu stundað knattspyrnu í Fótboltafélagi Ísafirðinga og tóku stelpurnar 

því málin í sínar hendur. Í Reykjavík æfðu stelpur knattspyrnu um svipað leyti á vegum Víkings. 

Strákum var bannað að vera inni á vellinum þegar æfingar stelpnanna fóru fram en þrátt fyrir 

það lágu þeir meðfram vellinum, kíktu undir grindverkið og gerðu grín að þeim fyrir slaka 

frammistöðu (Víðir og Sigurður, 1997). Sögur gengu á milli manna um óhollustu 

kvennaknattspyrnunnar og gekk sá orðrómur að fætur stúlkna yrðu stórar af knattspyrnuiðkun 

og að þær gætu ekki eignast börn. Í kjölfarið varð mikið brottfall og smám saman dó íþróttin út 

á meðal kvenna. Árið 1970 eða rúmri hálfri öld síðar var íþróttin endurvakin á meðal íslenskra 

kvenna. Síðan þá hafa mörg skref verið stigin hér á landi, íslenskar konur farið í auknum mæli 

út í atvinnumennsku og umgjörðin í kringum deildirnar hér á landi orðið betri. Íslenska 

kvennalandsliðið hefur tryggt sér inn á sitt fjórða Evrópumót sem fram mun fara í Englandi 

þann 6. til 31. júlí 2022 (EM kvenna í fótbolta 2021, 2021). 

 

 

2.4 Hlutverk fjölmiðla 
Talað hefur verið um fjölmiðla sem fjórða valdið en þeir gegna mikilvægu hlutverki í 

lýðræðisskipan nútímans. Fjórða valdið vísar til þrískiptingu ríkisvaldsins í löggjafarvald, 

framkvæmdavald og dómsvald (Þorbjörn Broddason, 2005). Fjölmiðlar hafa ekkert formlega 

skilgreint þjóðfélagslegt vald en þrátt fyrir það er hlutverk þeirra áberandi og fer vaxandi. 

Þóroddur Broddason (2005) segir að rökrétt sé að álykta að fjölmiðlar búi yfir raunverulegu 

valdi í klassískum skilningi og þar af leiðandi þurfi að meta áhrif þeirra. Þegar talað er um 

fjölmiðla sem fjórða valdið er litið á þá sem viðbót við valdavef samfélagsins en einnig hafa 

fjölmiðlar verið kallaðir varðhundar almennings. Nefnd menntamálaráðherra um íslenska 

fjölmiðla (2005) setti fram að áhersla skuli vera lögð á fjölbreytni og fjölræði á 
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fjölmiðlamarkaði til að tryggja menningarlega og stjórnmálalegi fjölbreytni. Áhrif fjölmiðla í 

samfélaginu eru mikil og fer mikill tími manna í að fylgjast með ólíkum fjölmiðlum. Fjölmiðlar 

eru ólíkir annars konar fyrirtækjum á markaði að því leyti að þeir miðla upplýsingum og 

skoðunum og móta þannig viðhorf fólks til samfélagsins, að því sögðu er mikilvægt að tryggja 

fagleg vinnubrögð þeirra (Nefnd menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, 2005). Í lögum 

um fjölmiðla nr. 38/2011 eru lýðræðislegar grundvallarreglur fjölmiðla samkvæmt 26. gr. 

svohljóðandi: 

 

Fjölmiðlaveita skal í starfi sínu halda í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur og standa 
vörð um tjáningarfrelsi. Hún skal virða mannréttindi og jafnrétti, og einnig friðhelgi 
einkalífs nema lýðræðishlutverk fjölmiðlaveitu og upplýsingaréttur almennings krefjist 
annars. Fjölmiðlaveita skal gæta þess að uppfylla kröfur um hlutlægni og nákvæmni í 
fréttum og fréttatengdu efni og gæta þess að mismunandi sjónarmið komi fram, jafnt 
karla sem kvenna. 

 

2.4.1 Dagskrárvald fjölmiðla 
Maxwell McCombs og Donald L. Shaw komu á áttunda áratugnum fram með kenningar um 

það sem kallað er dagskrárvald (e. agenda-setting theory), innrömmun (e. framing) og ýfing (e. 

priming). Þeir töluðu um hvernig fjölmiðlarnir hafa áhrif og sagði McCombs fjölmiðla ekki 

segja okkur hvernig við eigum að hugsa heldur um hvað við eigum að hugsa. Fjölmiðlar búa til 

dagskrárvald með því að ákveða hvað við eigum að hugsa um og mótast heimsmynd almennings 

af því sem fram kemur í fjölmiðlum. Innrömmunin er svo hvernig málið er sett fram og hvaða 

sjónarhorn er tekið, en það hefur áhrif á það hvernig heimsmyndin birtist almenningi. Þegar 

búið er að setja mál á dagskrá og búið að ramma það inn, kemur ýfing, sem er endurtekningin 

(McCombs og Shaw, 2017). Með þessu móti eru fjölmiðlar sagðir hafa gríðarleg áhrif á hvað á 

sér stað í þjóðfélaginu. McCombs spyr sig hvort blaðamenn eða fjölmiðlafólk misnoti jafnvel 

þessi áhrif sem þeir hafa með því að búa til skekkjur. En hann svarar því þannig að það séu 

innbyggðar skekkjur í því hvernig allt kerfið virkar, dagskrárvaldið og innrömmunin sé að 

miklu leyti afleiðing af því að það þurfi að velja hvað er fjallað um og hvernig það er gert. 

  Hægt er að yfirfara kenninguna yfir á íþróttaumfjöllun sem karlar og konur fá í 

fjölmiðlum. Hversu sýnilegar knattspyrnukonur eru fyrir almenningi, veltur á því hversu mikið 

og vel fjölmiðlar fjalla um þær. Einnig má segja að því meiri umfjöllun sem karlar fá umfram 

konur því mikilvægari eru karlaíþróttir í augum fólks. Fjölmiðlar geta því haft mikil áhrif á 

hvað neytendur telja mikilvægt, sama hvort það séu íþróttir eða annað efni. 
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2.4.2 Fréttaforsendur Galtung og Ruge 
Félagsfræðingarnir Johan Galtung og Mari Holmboe Ruge settu fram upp úr síðustu öld 

kenningu um fréttaforsendur. Hvað er það sem nær í gegnum hliðin og hvað er það sem ræður 

því sem fer í gegn? Þeir birtu út frá því stikkorð sem Þorbjörn Broddason (2005) þýddi yfir á 

íslensku. Stikkorðin eru: Tíðni (e. frequency), styrkur (e. threshold/amplitude), skýrleiki (e. 

unambiguity), merking (e. meaningfulness), samhljómun (e. consonance), óvænti (e. 

unexpectedness), samfella (e. continuity), samsetning (e. composition), valdaþjóðir (e. 

reference to elite nations), valdafólk (e. reference to elite people), persónur (e. reference to 

persons) og neikvæðni (e. reference to something negative). Með þessum stikkorðum vildu 

Galtung og Ruge opna augu fræðimanna og annarra fyrir duldum og ómeðvituðum lögmálum 

af félagslegum og menningarlegum toga sem kunna að hafa áhrif á fréttaval (Þorbjörn 

Broddason, 2005). 

Tíðni vísar til þess tíma sem atburðurinn eða ferlið tekur. Ef eitthvað tekur langan tíma þá 

er það ekki jafn fréttnæmt og atburður sem tekur stuttan tíma, þess vegna hentar sá atburður 

fjölmiðlum betur sem styttri tíma tekur. Það sem hefur nýlega gerst skiptir meira máli en það 

sem er gamalt. Styrkur vísar til þess að því stærri og meiri sem atburðurinn er, því fréttnæmari 

er hann og þarf atburðurinn ákveðinn lágmarks styrk til að komast í fréttir. Hins vegar getur 

eitthvað sem hefur lágan styrk orðið fréttnæmt ef það gerist oft, endurtekningin eykur þá 

styrkinn. Skýrleiki er mjög mikilvægur en ef atburðarrás er mjög óskýr og blaðamaðurinn áttar 

sig ekki almennilega á framvindunni, þá er ólíklegra að hann fjalli um málið. Merking vísar til 

þess hversu miklu máli atburðurinn skiptir okkur. Ef við tengjumst einhverju með beinum hætti 

hefur það meiri áhrif á okkur heldur en eitthvað sem er okkur algjörlega ótengt. Það sem er 

nálægt okkur skiptir okkur meira máli en það sem er langt í burtu frá okkur, en hægt er að tala 

um bæði menningarlega og landfræðilega nálægð. Samhljómun er ef atburður er í samræmi við 

það sem við áttum von á. Þá tökum við eftir því og þá er líka eftirspurn eftir því að hlutirnir 

gerist eins og við reiknuðum með. Óvænti er einmitt öfugt við samhljóminn, við tökum líka 

eftir því sem er algjörlega óvænt og alls ekki það sem við áttum von á. Samfella eru atriði, 

uppákomur eða atvik sem tengjast málum sem eru í fréttum, þá koma gjarnan ný sjónarhorn 

eða viðbætur við það sem hefur þegar verið fjallað um. Samsetning fer þá eftir heildarmyndinni, 

ef fréttir hafa verið einsleitar leita blaðamenn gjarnan að einhverju öðruvísi sem hægt er að 

koma á framfæri. Valdaþjóðir vísa til þess að valdamiklar þjóðir séu áhugaverðar og líklegt að 
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fólk hafi áhuga á því sem þær aðhafast. Hið sama á við um valdafólk, en allt sem snertir 

valdamikið fólk er fréttnæmara en það sem snertir hina almennu borgara. Persónutenging vísar 

til þess að fólk hafi áhuga á fólki og því verður auðveldara að tala um mál sem hægt er að 

persónugera. Að lokum töluðu Galtung og Ruge um neikvæðni, en það sem er neikvætt dregur 

saman margar af þessum fyrri forsendum sem talað var um. Þegar öll þessi atriði koma saman 

verður útkoman oft neikvæðar fréttir (Þorbjörn Broddason, 2005).  

Áhrifaþættir á fréttamat geta einnig verið tegund miðilsins, kyn, kynþáttur og þjóðerni 

fréttamannsins. Einnig hafa pólitískar skoðanir, pólitísk áhrif og eigendavald áhrif. Auk þessa 

þátta er einnig talað um samfélagsáhrifin, það er sem er í tísku og mikið í umræðunni á hverjum 

tíma í samfélaginu (Þorbjörn Broddason, 2005). Það eru því margir samverkandi þættir sem 

geta haft áhrif á fréttamat.  

Samtök íþróttafréttamanna samanstanda af 30 íþróttafréttamönnum sem hafa það að fullri 

atvinnu að fjalla um íþróttir í fjölmiðlum. Fjórar konur eru skráðir meðlimir í Samtökum 

íþróttafréttamanna þegar þetta er skrifað en það eru þær Edda Sif Pálsdóttir, Eva Björk 

Benediktsdóttir, Kristjana Arnarsdóttir og Svava Kristín Grétarsdóttir (Félagatal Samtaka 

íþróttafréttamanna, 2021). Meirihluti íþróttafréttamanna er því karlar og ef litið er til áhrifaþátta 

á fréttamat samkvæmt Galtung og Ruge getur kyn haft áhrif á hvað fjallað er um. Það getur því 

spilað inn í íþróttaumfjöllun um konur að fleiri karlar fjalli um íþróttir. 

 

2.4.3 Netmiðlar 
Í kjölfar mikilla tækniframfara hafa opnast nýjar og fjölbreyttari leiðir til miðlunar upplýsinga. 

Þróun margmiðlunar stendur saman af menningu og tækni og hefur breytt lífsháttum fólks, 

meðal annars í tengslum við afþreyingu, nám, viðskipti, störf og samskipti 

(Menntmálaráðuneytið, 2005). Miklar breytingar hafa átt sér stað á fjölmiðlamarkaði með 

tilkomu netmiðla. Dagblöð hófu að nýta sér stafræna tækni og bjóða miðla sína á vefsíðum 

sínum þar sem þeir geta birt nýjar fréttir óháð næstu útsendingu eða næstu prentun. Stafræn 

tækni býður einnig upp á aukna þátttöku lesenda þar sem þeir hafa tækifæri til að koma 

skoðunum sínum á framfæri og taka virkan þátt í umræðum þjóðfélagsins 

(Menntamálaráðuneytið, 2005). Netmiðlar henta vel til umfjöllunar um knattspyrnu, þar sem 

fréttnæmir atburðir geta gerst hratt. Íþróttafréttir fá takmarkað pláss á prentmiðlum og 

ljósvakamiðlum, en netmiðlar hafa í raun ótakmarkað pláss og geta því verið með fjölbreyttari 

umfjöllun.  
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2.5 Staðalímyndir kynjanna 
Staðalímyndir eru viðhorf um einkenni hóps einstaklinga (t.d. að konur séu tilfinningaþrungnar 

eða að karlmenn vorkenni sér í veikindum). Staðalímyndir og fordómar eru afleiðing 

félagslegrar flokkunar, sem á sér stað þegar við, í stað þess að hugsa um aðra manneskju sem 

einstakling, þá hugsum við um manneskju sem hluta af hópi fólks (Stangor, 2000). Það væri 

engin sérstök ástæða til að flokka fólk ef okkur þætti það ekki upplýsandi. Flokkunin er 

afleiðing af staðlímyndunum og trú okkar á einkennum hóps einstaklinga. Staðalímyndir lærast 

að hluta til af samskiptum okkar við aðra, til dæmis frá foreldrum okkar og fólki úr okkar 

nánasta umhverfi, en einnig frá fjölmiðlum. Eitt af grundvallareinkennum staðalímynda er að 

erfitt reynist að breyta þeim þegar þær hafa orðið til. Sumar staðalímyndir breytast, en þær 

breytast kannski ekki jafn hratt og þær ættu að gera þegar við höfum nýjar upplýsingar. Stöðnun 

á breytingum staðalímynda getur stafað af staðalímyndunum sjálfum, þegar þær eru virkjaðar 

hafa þær tilhneigingu til að viðhaldast að sjálfu sér (Stangor, 2000).  

Fjölmiðlar spila stórt hlutverk í að búa til staðalímyndir af körlum og konum. 

Íþróttaumfjöllun fjölmiðla er að mörgu leyti ráðandi af karlmönnum sem getur speglast í þeim 

viðhorfum sem samfélagið hefur, t.a.m. að karlar séu virkir og íþróttamannslegir, en konur ekki 

(Kjartan Ólafsson, 2006). Rannsóknir hafa sýnt fram á að stúlkur á unglingsaldri séu líklegar 

til brottfalls úr íþróttum og hefur það að einhverju leyti verið útskýrt því þær skortir sýnilegar 

fyrirmyndir í fjölmiðlum. Fjölmiðlar taka þátt í að búa til staðalímyndir sem geta haft mikil 

áhrif á sjálfsálit fólks og hvernig við skilgreinum hvort annað (Andersen, 2003). 

 

2.6 Fyrrri rannsóknir 
Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar á íþróttafréttum í fjölmiðlum hér á landi en rannsóknirnar 

eru af ýmsum toga og hafa verið framkvæmdar með ólíkum aðferðum. Flestar þeirra hafa verið 

gerðar með því markmiði að skoða mun á umfjöllun á milli kynja. Hér verður farið yfir nokkrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á síðustu árum. 

Árin 1999 og 2000 framkvæmdu fjölmiðlafræðinemendur við Háskóla Íslands 

innihaldsgreiningar að erlendri forskrift í samráði við Menntamáluráðuneytið og Jafnréttisstofu. 

Þá var hlutskipti kvenna í sjónvarpi og dagblöðum rannsakað og þar með taldar íþróttafréttir. 

Hluti rannsóknarinnar sem snéri að dagblöðum sýndi fram á að allar íþróttafréttir í þremur mest 
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lesnu dagblöðum landsins voru í tæplega 11% tilfella um konur. Í rúmum 6% tilvika var fjallað 

um bæði kynin en tæplega 74% fréttanna voru um karlaíþróttir. Einnig kom fram í rannsókninni 

að það íþróttafólk sem rætt var við í sjónvarpsfréttum var aðeins 13% konur (Nefnd um konur 

og fjölmiðla, 2001). 

Jafnréttisstofa stjórnaði verkefni árið 2004 sem fékk heitið Sports, media and stereotypes 

– women and men in sports and media. Fimm þjóðir, Ísland, Litháen, Noregur, Austurríki og 

Ítalíu stóðu að rannsókninni með því markmiði að auka þekkingu fólks um hlutverk kynjanna í 

íþróttum, auk þess að finna leiðir til að uppræta hugmyndir fólks um staðalímyndir karla og 

kvenna í íþróttum. Til greiningar voru um 1700 íþróttafréttir í sjónvarpi og tímaritum og átti 

hvert land sem stóð að verkefninu um 20% fréttanna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

karlmenn birtust hlutfallslega oftar en konur (Kjartan Ólafsson, 2006). Mynd 1 sýnir 

niðurstöður rannsóknarinnar sem náði til Íslands þar sem 268 íþróttafréttir úr dagblöðum og 

sjónvarpsfréttum voru safnaðar saman og greindar. 

 

Mynd 1. Hlutfall karla og kvenna innan íþróttagreina 2004-2005 (Kjartan Ólafsson, 2006) 

 

Ef mynd 1 er skoðuð betur má sjá neðst á ritinu að fréttir um knattspyrnu voru í miklum 

meirihluta miðað við fréttir um aðrar íþróttagreinar. Samkvæmt rannsókninni eru karlar 

allsráðandi þegar kemur að umfjöllun um knattspyrnu en umfjöllun um konur var aðeins um 

7% af heildarumfjöllun fjölmiðla um knattspyrnu (Kjartan Ólafsson, 2006). 
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Árið 2013 rannsakaði Kolbeinn Tumi Daðason íþróttaumfjöllun um karla og konur á 

íslenskum vefmiðlum (Kolbeinn Tumi Daðason, 2013). Skoðað var hvort ójafnvægi væri til 

staðar í íþróttaumfjöllun um karla og konur á íslenskum vefmiðlum, líkt og eldri rannsónir 

höfðu sýnt fram á að væri raunin í prentmiðlum og ljósvakamiðlum. Kolbeinn Tumi gerði 

megindlega rannsókn á vefmiðlunum Mbl.is, Rúv.is og Vísir.is á árinu 2011. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á að sama ójafnvægi væri til staðar á vefmiðlum og á öðrum 

tegundum miðla. 11% frétta fjölluðu um íþróttir kvenna en hlutfallið hækkaði í 14% þegar 

umfangsmestu fréttirnar voru sérstaklega skoðaðar. Rúv.is flutti hlutfallslega flestar fréttir af 

íþróttakonum miðað við fjölda frétta en mun meira umfang var á fréttum af konum á Mbl.is og 

Vísir.is. 

Þórhildur Ólafsdóttir (2014) gerði rannsókn á umfjöllun íslenskra vefmiðla á knattspyrnu 

karla og kvenna þar sem hún innihaldsgreindi þrjá vefmiðla (Fótbolti.net, Mbl.is og Rúv.is) yfir 

vikutímabil. Meginniðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að heildarhlutfall umfjöllunar þar 

sem fjallað var um konur var 9.1% í samanburði við 89.5% umfjöllun um karla. Ef horft er til 

efstu deilda karla og kvenna var hlutfall kvenna 19.1% en þegar rannsóknin var gerð voru konur 

um 31.5% heildariðkenda. Einnig kom fram að umfjöllun um knattspyrnu karla var almennt 

fjölbreyttari og var algengast að sú umfjöllun sem snéri að konum væri lítilleg samantekt úr 

leikjum þeirra. Fótbolti.net birti flestar umfjallanir um konur eða um 26%. Hlutfallslega flestar 

fréttir af konum birtust á Rúv.is eða 27% frétta en á Mbl.is voru 9% frétta um konur og aðeins 

7.5% á Fótbolti.net (Þórhildur Ólafsdóttir, 2014). 

Árið 2015 gerði Óðinn Svan Óðinsson rannsókn á umfjöllun um kvennaknattspyrnu á 

Íslandi þar sem hann rýndi í þrenns konar tölulegar upplýsingar (Óðinn Svan Óðinsson, 2015). 

Hann skoðaði fjölda þeirra frétta sem birtar voru á ákveðnu tímabili þegar deildarkeppnin á 

Íslandi stóð sem hæst og bar þær niðurstöður svo saman við áhorfendatölur og iðkendatölur. 

Niðurstöður úr rannsókninni sýndu að umfjöllun var í samræmi við iðkendatölur. Iðkendur í 

greininni voru á þeim tíma sem rannsóknin var framkvæmd í 68% tilfella karlar og 32% tilfella 

konur á sama tíma og 69% frétta var um efstu deild karla og 31% frétta um efstu deild kvenna. 

Hvað varðar áhorfendatölur sýndi rannsóknin fram á að hlutfall áhorfenda á leikjum í efstu 

deild kvenna var aðeins 10% af heildaráhorfendafjölda. Því má segja að umfjöllunin hafi verið 

mikil samanborið við áhorfendafjölda á leikjum deildarinnar. 

Í rannsókn Margrétar Bjargar Ástvaldsdóttur (2017) kom í ljós að konum er mismunað 

þegar kemur að umgjörð í knattspyrnufélögum. Hún tók viðtöl við fyrirliða tíu bestu kvenna og 
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karlaliða landsins og spurði út í æfingatíma, klefamál, aðgengi að sjúkraþjálfara, liðsstjóra, 

þvott á æfingafatnaði, fjáraflanir, vinnu meistaraflokks karla/kvenna á leik hjá meistaraflokk 

karla/kvenna, hvort liðin þurfi á leikdag hins kynsins að æfa fyrr eða víkja frá vallarhúsinu og 

almennt hvernig fyrirliðar upplifa umgjörðina samanborið við hitt kynið. Fyrirliðar í 

kvennaliðum hafa þurft að benda á og berjast fyrir ójöfnuði en niðurstöður benda til að ekki 

sitji allir við sama borð (Margrét Björg Ástvaldsdóttir, 2017). 

Anton Ingi Leifsson skoðaði þróun umfjöllunar hjá stærstu dagblöðunum á umfjöllun um 

kvennalandsliðið í knattspyrnu á milli áratuga, frá árinu 2009 til 2019 (Anton Ingi Leifsson, 

2020). Hann skoðaði hvernig Fréttablaðið og Morgunblaðið fjölluðu um kvennalandsliðið á 

þessum áratug og bar það saman við karlalandsliðið á þessum sömu árum. Einnig gerði hann 

orðræðugreiningu á umfjöllunum um keppnisleiki liðanna og skoðaði myndastærðir og 

leturstærðir í umfjöllunum um liðin. Þess til viðbótar var rætt við núverandi og fyrrverandi 

leikmenn auk fjölmiðlamanns sem hafði staðið þessum liðum nærri þennan tíma. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að verulegar breytingar urðu á umfjöllun um kvennaknattspyrnu á 

þessu tímabili. Umfjöllunin jókst bæði að umfangi og vægi og einnig varð hún dýpri og meira 

greinandi. 

 

2.7  Rannsóknarspurningin 
Markmiðið með þessari rannsókn er að sjá hvert við erum komin í átt að jafnri umfjöllun á efstu 

deildum karla og kvenna í knattspyrnu. Bæði verður fjöldi umfjallana skoðaður eftir kyni en 

einnig verður horft til tegunda umfjallana. Niðurstöður úr þeim rannsóknum sem vitnað var í 

hér á undan benda til að hlutur kvenna í umfjöllun um knattspyrnu sé af skornum skammti. 

Vefmiðlarnir hafa ótakarkað pláss, ólíkt prent- og ljósvakamiðlum og því þótti áhugavert að 

kanna stöðu vefmiðla. Ætlunin er því að sjá hvort munurinn sé enn til staðar og um leið vekja 

athygli á honum. Því er spurt: 

 

Hver er munurinn á umfjöllun íslenskra vefmiðla um efstu deildir karla og kvenna í 

knattspyrnu? 
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3 Aðferðafræði 
Rannsóknir eru formlegt og kerfisbundið ferli sem ætlað er til að afla sannrar þekkingar og eru 

þær undirstaða vísinda og forsendur framfara (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þegar rannsóknin 

er formleg og ferlið kerfisbundið verður það til þess að rannsóknin verður nákvæm og 

trúverðug. Það á að vera hægt að endurtaka hverja rannsókn fyrir sig ef farið hefur verið eftir 

öllum reglum í rannsóknarferlinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Notast var við megindlegar aðferðir í rannsókninni þar sem tölulegum upplýsingum var 

safnað saman og þær síðan greindar í flokka. Það sem einkennir megindlegar rannsóknir er að 

upplýsingum er safnað á tölulegu formi á kerfisbundinn, hlutlægan hátt og síðan eru 

tölfræðilegar aðferðir notaðar við framsetningu og túlkun gagna (Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). 

Þegar ákveðið var að rannsaka íþróttaumfjöllun fjölmiðla var fyrsta skrefið að ákveða 

hvaða íþrótt ætti að beina spjótum að. Ástæðan fyrir að knattspyrna varð fyrir valinu er að það 

er sú íþróttagrein sem hefur lengi verið hvað vinsælust meðal landsmanna og hefur stærsta 

iðkendafjölda innan ÍSÍ (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2019). Einnig spilaði inn í að 

umfjöllun um knattspyrnu er nokkuð stöðug og ekki háð einstaklingsbundnum afrekum. 

Samkvæmt rannsókn Kolbeins Tuma Daðasonar (2013) er knattspyrna sú íþróttagrein sem fær 

hvað mesta umfjöllun í íslenskum fjölmiðlum.  

Unnið er með breytur í megindlegum rannsóknum en breytur eru hvert það fyrirbæri 

sem rannsakað er (Amalía Björnsdóttir, 2004). Breyturnar eru allar íþróttafréttir sem fjölluðu 

um efstu deild karla og kvenna í knattspyrnu hjá fjórum íslenskum vefmiðlum, Fótbolti.net, 

Mbl.is, Vísir.is og Rúv.is yfir sjö daga tímabil sumarið 2020. Hver og ein umfjöllun á þessu 

tímabili var skoðuð, hún greind og síðan flokkuð með nafn- eða tölukvarða eftir kyni og tegund 

umfjöllunar. Úrtak rannsóknarinnar eru þeir vefmiðlar sem rannsakaðir voru og þýðið eru allar 

þær íþróttafréttir um efstu deildir knattspyrnu á íslenskum vefmiðlum. Þeir fjórir vefmiðlar sem 

valið var að skoða eru með þeim fremstu í umfjöllun á íslenskri knattspyrnu. Fótbolti.net var 

valinn þar sem hann sérhæfir sig í umfjöllun um knattspyrnu, Mbl.is og Vísir.is því þeir eru 

tveir mest lesnu vefmiðlarnir samkvæmt topplista Gallup (2021) og að lokum var ákveðið að 

taka fyrir einn ríkisrekinn miðil, Rúv.is. 
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Tekið var fyrir sjö daga tímabil frá 12. – 18. júní 2020 og voru þær umfjallanir sem 

birtust á þessum tíma skoðaðar og greindar. Þessir dagar voru valdir þar sem fyrsta umferð 

Pepsi Max deildar karla og kvenna hófst í þessari viku, því mátti ætla að þetta tímabil gæfi 

ágæta sýn á hvernig jafnvægið væri á umfjöllun eftir kyni. Ákveðið var að einblína á efstu 

deildirnar til að forðast skekkjur vegna fjölda deilda eða liða, svo sem í bikarkeppni. Þess skal 

þó getið að í Pepsi Max deild karla eru 12 lið en í Pepsi Max deild kvenna eru 10 lið og gæti 

það því haft áhrif á réttmæti eða áreiðanleika rannsóknarinnar. Einnig gæti fjöldi spilaðra leikja 

haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar, en spilaðir voru sex leikir í Pepsi Max deild karla en 

níu leikir voru spilaðir í Pepsi Max deild kvenna á tímabilinu. 

Við söfnun gagnanna voru farnar mismunandi leiðir til að nálgast efnið. Leitarvél á 

Fótbolti.net var auðveld í notkun þar sem hægt var að velja dagsetningu og fá yfirlit yfir allar 

fréttir þann dag. Til að nálgast umfjallanir á Mbl.is var einnig notuð leitarvél vefsins en velja 

þurfti efni síðustliðinna sex mánaða og aðgreina síðan umfjallanir frá tímabilinu sem var til 

rannsóknar. Tinni Sveinsson, ritstjóri Vísis tók saman allar fréttir um efstu deildir karla og 

kvenna sem birtust á Vísir.is þessa sjö daga og sendi rannsakanda tengla í gegnum tölvupóst. 

Til að nálgast efnið frá Rúv.is var haft samband við tæknimenn á Rúv sem voru tilbúnir til að 

taka saman gögnin en á endanum hafði rannsakandi upp á efninu sjálfur í gegnum vefinn. 

Flokkun fréttanna fór þannig fram að hver og ein frétt var opnuð í vafra, fréttin skoðuð, 

flokkuð eftir kyni og síðan flokkuð eftir tegund umfjöllunar. Tafla 1 sýnir hvaða viðmið voru 

notuð við greininguna. Notast var við Microsoft Excel við skráningu gagna þar sem þau voru 

einnig greind. Settar voru upp töflur og súlurit fyrir þær niðurstöður sem þóttu áhugaverðastar 

fyrir rannsóknarspurninguna. Hér að neðan verður greint frá þeim og þær ræddar. 
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Tafla 1. Flokkar við greiningu umfjallana 

Flokkun Kyn Tegund umfjöllunar 
 

Efsta deild Karl Frétt 
 

  Kona Umfjöllun fyrir leik 
 

  Bæði kynin Umfjöllun eftir leik 
 

    Viðtal (myndband) 
 

    Viðtal (skriflegt) 
 

    Viðtal (hljóðupptaka) 
 

    Textalýsing 
 

    Leikskýrsla 
 

    Leikmaður umferðarinnar 
 

    Spá 
 

    Annarskonar efni 
 

    Grein 
 

    Myndasafn 
 

    Myndband 
 

    Tippleikur 
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4 Niðurstöður 
Niðurstöður þessar byggja á innihaldsgreiningu sem gerð var á vefmiðlunum Fótbolti.net, 

Mbl.is, Vísir.is og Rúv.is á tímabilinu 12.-18. júní 2020. Samtals voru 393 umfjallanir um efstu 

deild karla og kvenna í knattspyrnu greindar. Niðurstöðum hefur verið skipt niður í þrjá flokka, 

almennar niðurstöður, kynjahlutfall og tegundir umfjallana. Bornar verða saman niðurstöður 

um umfjöllun kynjanna og verður niðurstöðum lýst með tölfræðilegri samantekt. 

 

4.1 Almennar niðurstöður 
Heildarfjöldi frétta sem skoðaðar voru vikuna 12.-18. júní 2020 voru 393 talsins. Tafla 2 sýnir 

heildarfjölda frétta sem skoðaðar voru, ásamt fjölda frétta hvers miðils fyrir sig. 

Tafla 2. Heildarfjöldi umfjallana um efstu deildir karla og kvenna og fjöldi frétta hjá hverjum miðli 
   
  Fjöldi Hlutfall (%) 

Fótbolti.net 199 51% 

Mbl.is 75 19% 

Vísir.is 99 25% 

Rúv.is 20 5% 

Samtals 393 100% 

   
Fótbolti.net birti alls 199 fréttir um efstu deildir karla og kvenna eða 51% af heildarfjölda 

umfjallana, Mbl.is birti 75 eða 19%, þá birti Vísir.is alls 99 fréttir eða 25% og loks birti Rúv.is 

20 fréttir sem gera 5% af heildarumfjöllunum. Eins og áður var greint frá er Fótbolti.net 

vefmiðill sem fjallar eingöngu um fótbolta, ólíkt hinum þremur vefmiðlunum. 
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4.2 Kynjahlutfall 
Fjöldi umfjallana og hlutfall kynjanna yfir þær 393 fréttir sem teknar voru fyrir í rannsókninni 

koma fram í töflu 3. 

 

Tafla 3. Heildarfjöldi og hlutfall umfjallana um efstu deildir karla og kvenna 

  Tíðni Hlutfall (%) 

Karl 244 62% 

Kona 140 36% 

Bæði kyn 9 2% 

Samtals 393 100% 

   

Umfjallanir um efstu deild karla voru alls 244 eða 62% af heildarumfjölluninni. Fréttir sem 

fjölluðu um efstu deild kvenna voru 140 talsins eða 36% af heildarumfjölluninni. Í níu 

umfjöllunum (2%) var fjallað um bæði kynin í einu en algengt var að þær fréttir snéru að 

dagskrá fyrir leiki dagsins í efstu deildum karla og kvenna á Íslandi þann daginn. 

 

Tafla 4. Hlutfall karla og kvenna í umfjöllun miðlanna fjögurra 

  Fótbolti.net Mbl.is Vísir.is Rúv.is 

Karl 128 (64%) 39 (52%) 67 (68%) 10 (50%) 

Kona 67 (34%) 36 (48%) 29 (29%) 8 (40%) 

Bæði kyn 4 (2%) 0 (0%) 3 (3%) 2 (10%) 

Samtals 199 (100%) 75 (100%) 99 (100%) 20 (100%) 

 

Ef hver og einn vefmiðill er skoðaður má sjá að mesta jafnvægið í umfjöllun um karla og konur 

var á Mbl.is en 39 eða um 52% frétta fjölluðu um efstu deild karla en 36 eða 48% um efstu 

deild kvenna. Næstminnsti munurinn var á vefsíðu Rúv.is sem fjölluðu 10 sinnum eða 50% um 

efstu deild karla en átta sinnum um efstu deild kvenna eða 40%. Tvær fréttir voru um báðar 

deildirnar. Fótbolti.net var með 128 fréttir eða um 64% sem fjölluðu um efstu deild karla. 67 

umfjallanir um efstu deild kvenna eða um 34% birtust á Fótbolti.net en enginn hinna 

vefmiðlanna var nærri þeirri tölu þegar kemur að umfjöllun um efstu deild kvenna. Fréttir um 

efstu deild kvenna voru nærri því tvöfalt fleiri á Fótbolti.net heldur en Mbl.is þar sem minnstu 
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munaði á milli karla og kvenna. Einnig birtust fjórar fréttir á Fótbolti.net þar sem bæði kynin 

voru til umfjöllunar eða um 2% heildarumfjöllunar vefsíðunnar á efstu deildum karla og 

kvenna. Mestu munaði á hlutfalli kynjanna hjá Vísir.is en þar voru 67 frétta eða 68% um efstu 

deild karla en 29 fréttir eða 29% um efstu deild kvenna. Þrjár fréttir birtust með bæði kynin til 

umfjöllunar eða 3% í heildina. Á mynd 2 er súlurit sem sýnir hlutfallið hjá hverjum miðli fyrir 

sig. 

 

Mynd 2. Hlutfall karla og kvenna í umfjöllun miðlanna fjögurra 

 

64%

52%

68%

50%

34%

48%
29%

40%
2% 3% 10%

Fótbolti.net Mbl.is Vísir.is Rúv.is

F
JÖ

L
D

I 
U

M
F

JA
L

L
A

N
A

Karl

Kona

Bæði kyn



 

 22 

Mynd 3. Heildarfjöldi umfjöllunar hvers miðils um efstu deild kvenna 

 

Mynd 3 sýnir hvernig heildarumfjöllun um efstu deild kvenna skiptist á milli vefmiðlanna 

fjögurra. Fótbolti.net var með flestar umfjallanir eða um 48%, Mbl.is þar á eftir með um 26% 

umfjallana, Vísir.is með um 21% og fæstar umfjallanir voru á vefsíðu Rúv.is eða 6% af 

heildarumfjöllun á efstu deild kvenna á tímabilinu 12.-18. júní 2020. 

 

 

4.3 Tegund umfjöllunar um efstu deild 
Tafla 5 sýnir tegundir umfjallana um efstu deild karla og kvenna. Í töflunni kemur fram fjöldi 

hverrar tegundar á milli vefmiðlanna eftir kyni. Flestar tegundir umfjallana mátti finna á 

Fótbolti.net eða 16 tegundir. Fæstar tegundir umfjallana voru á Rúv.is en þar mátti aðeins finna 

tvær tegundir umfjallana, fréttir og umfjallanir eftir leik. 
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Tafla 5. Tegundir umfjallana um efstu deildir karla og kvenna 

    Fótbolti.net Mbl.is Vísir.is Rúv.is 
    Karl Kona Karl Kona Karl Kona Karl Kona 

Frétt 
 

24 3 6 1 10 4 4 2 

Umfjöllun fyrir leik 6 2 1 1 1 2 0 0 

Umfjöllun eftir leik 8 6 7 9 8 9 6 6 

Viðtal (skriflegt) 8 1 13 16 13 3 0 0 

Viðtal (myndband) 30 23 0 0 0 0 0 0 

Viðtal (hljóðupptaka) 5 0 0 0 0 0 0 0 

Textalýsing 
 

6 9 6 9 6 9 0 0 

Leikskýrsla 
 

6 9 0 0 0 0 0 0 

Lið umferðarinnar 1 1 0 0 0 0 0 0 

Leikmaður 

umferðarinnar 0 1 0 0 0 0 0 0 

Spá 
 

3 2 6 0 3 0 0 0 

Annarskonar efni 11 0 0 0 6 0 0 0 

Grein 
 

1 0 0 0 0 0 0 0 

Myndasafn 
 

7 6 0 0 0 0 0 0 

Myndband 
 

6 1 0 0 20 2 0 0 

Tippleikur   4 4 0 0 0 0 0 0 

 

Hér fyrir neðan verður hver miðill fyrir sig tekinn fyrir og rýnt í þær tegundir umfjallana sem 

birtust yfir tímabilið sem til greiningar var. 
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Mynd 4. Tegundir umfjallana um efstu deildir karla og kvenna á Fótbolti.net 

 

Á Fótbolti.net voru birtar 24 fréttir um karla og þrjár um konur. Það er vert að taka fram að 

áfram er bara verið að skoða þær umfjallanir og fréttir sem tengjast efstu deild karla og kvenna. 

Í þeim umfjöllunum sem birtar voru fyrir spilaða leiki voru sex umfjallanir birtar fyrir leiki í 

efstu deild karla en aðeins þrjár fyrir leiki í efstu deild kvenna. Á tímabilinu sem til greiningar 

var fóru fram sex leikir í efstu deild karla en níu leikir í efstu deild kvenna. Í umfjöllunum eftir 

leik birti Fótbolti.net átta umfjallanir um efstu deild karla en sex um konur. Átta skrifleg viðtöl 

við karla voru birt á vefnum en aðeins eitt við konu. 30 viðtöl við karla voru birt með 

myndbandsupptöku en 23 við konur. Viðtöl í formi hljóðupptaka voru fimm en þau voru öll 

tengd efstu deild karla. Þetta voru þá hljóðbrot úr hlaðvörpum um efstu deild karla. Fótbolti.net 

textalýsti öllum leikjum í efstu deild karla og kvenna sem fram fóru á tímabilinu sem var til 

greiningar og birtu einnig leikskýrslu í lok allra leikja. Leikskýrsla er umfjöllun sem birtist eftir 

leiki þar sem leikurinn er greindur, leikmenn sem stóðu upp úr valdir og dómara gefinn einkunn. 

Leikskýrslur voru flokkaðar sérstaklega frá „umfjöllun eftir leik“ og töldu því ekki í þeim 

flokki. Það sem taldist vera umfjöllun eftir leik voru þá aðrar fréttir sem birtust á vefnum og 

greindu frá leikjunum á annan hátt en leikskýrslan. Fótbolti.net birti tvisvar sinnum lið 

umferðarinnar, einu sinni í efstu deild karla og einu sinni í efstu deild kvenna. Umfjöllun um 

leikmann umferðinnar var birt einu sinni í efstu deild kvenna en enginn leikmaður 

umferðarinnar var tilnefndur í efstu deild karla á því tímabili sem til skoðunar var. Þrjár spár 
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voru birtar tengdar efstu deild karla en tvær tengdar efstu deild kvenna. Annarskonar efni var 

birt 11 sinnum og var það allt tengt efstu deild karla. Þetta voru gjarnan birtingar á efni frá 

öðrum fjölmiðlum eða af samfélagsmiðlinum Twitter. Ein grein var birt á þessu tímabili og var 

það um efstu deild karla. Birt voru 13 myndasöfn, sjö af leikjum efstu deildar karla og sex af 

leikjum efstu deildar kvenna. Umfjallanir í formi myndbanda voru sjö, sex myndbönd af körlum 

og eitt af konu. Þessi myndbönd voru mörk eða önnur atvik úr leikjum eða klippur úr 

sjónvarpsþáttum hjá Stöð 2 Sport. Átta sinnum voru birtar umfjallanir af tippleikjum, fjórar 

tengdar efstu deild karla og fjórar tengdar efstu deild kvenna. Mesta ójafnvægið í umfjöllun 

birtist því í fjölda frétta sem tengjast kynjunum, umfjöllunum fyrir leik, skriflegum viðtölum, 

viðtölum á hljóðformi, annarskonar efni og í myndböndum. 

 

Mynd 5. Tegundir umfjallana um efstu deildir karla og kvenna á Mbl.is 

 

Umfjallanir í formi frétta voru í heildina 27 talsins á Mbl.is, 24 um karla og þrjár um konur. 

Tvær umfjallanir voru birtar fyrir leiki, ein fyrir leik í efstu deild karla og ein fyrir leik í efstu 

deild kvenna. Sjö umfjallanir voru birtar eftir leiki í efstu deild karla en níu eftir leik í efstu 

deild kvenna.Viðtöl á Mbl.is voru 16 tengd konum og 13 tengd körlum. Mbl.is textalýsti öllum 

þeim 15 leikjum sem fóru fram á tímabilinu sem til greiningar var, sex leikir í efstu deild karla 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Frétt Umfjöllun
fyrir leik

Umfjöllun
eftir leik

Viðtal
(skriflegt)

Textalýsing Spá

F
JÖ

L
D

I 
U

M
F

JA
L

L
A

N
A

MBL.IS

Karl

Kona



 

 26 

og níu í efstu deild kvenna. Mbl.is birti sex sinnum spá, en þær voru allar um efstu deild karla. 

Heildarumfjöllun Mbl.is var sem áður sagði jöfnust allra miðlanna, 52% umfjallana um efstu 

deild karla og 48% um efstu deild kvenna. Mesta ójafnvægið birtist í fréttum og spám. 

 

Mynd 6. Tegundir umfjallana um efstu deildir karla og kvenna á Vísir.is 

 

Vísir.is birti 10 fréttir tengdar efstu deild karla en fjórar tengdar efstu deild kvenna. Birt var ein 

umfjöllun fyrir leik í efstu deild karla en tvær fyrir leiki í efstu deild kvenna. Eftir leik birti 

Vísir.is átta umfjallanir um efstu deild karla en níu um efstu deild kvenna. Birting viðtala var 

mun algengari eftir leiki í efstu deild karla en 13 viðtöl voru birt eftir leiki í efstu deild karla en 

aðeins þrjú eftir leiki í efstu deild kvenna. Vísir.is textalýsti öllum leikjum sem fram fóru, sex 

leikjum í efstu deild karla og níu leikjum í efstu deild kvenna. Þrjár spár voru birtar á efstu deild 

karla en engin af efstu deild kvenna. Annarskonar efni var birt sex sinnum tengt efstu deild 

karla en aldrei tengt efstu deild kvenna. 20 myndbönd voru birt á Vísir.is af körlum en aðeins 

tvö af konum. Myndböndin voru klippur úr sjónvarpsþáttum Stöðvar 2 Sport, Pepsi Max 

mörkunum og Stúkunni. Einnig voru birtar klippur úr leikjum en Stöð 2 Sport fer með 

sýningarrétt efstu deildar karla og kvenna. Mesta ójafnvægið var að sjá í birtingu frétta, viðtala, 

spáa, annarskonar efnis og myndbanda. 
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Mynd 7. Tegundir umfjallana um efstu deildir karla og kvenna á Rúv.is 

 

Rúv.is birti alls 20 umfjallanir á tímabilinu sem var til greiningar. Sex umfjallanir voru fréttir, 

en fjórar fréttir voru birtar um karla og tvær um konur. 12 umfjallanir voru birtar eftir leiki í 

efstu deild karla og kvenna og skiptust þær jafnt á milli kynja, sex og sex. Eins og fyrr sagði 

fóru sex leikir fram í efstu deild karla en níu í efstu deild kvenna. Rúv.is fjallaði því um alla 

leiki sem fram fóru í efstu deild karla en aðeins sex af níu í efstu deild kvenna. 
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5 Umræður 
 

Niðurstöður sem fengust úr rannsókninni sýna fram á að heildarumfjöllun hjá vefmiðlunum 

sem skoðaðir voru fjalli í meira magni um efstu deild karla eða í 62% tilvika. Til að svara 

rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi má því segja að munurinn sé talsverður og 

kynjaskekkja sé enn til staðar. Mestur var munurinn á Vísir.is þar sem fjallað var um efstu deild 

karla í 68% tilfella en aðeins 29% um efstu deild kvenna. Mesta jafnvægið var á Mbl.is sem 

fjallaði 52% um karla og 48% um konur. Rannsóknin bendir hins vegar til að hlutfall 

umfjöllunar um konur sé orðið hærra en fyrri rannsóknir í fræðilegum kafla gefa til kynna. Það 

er erfitt að fullyrða að marktækur munur sé til staðar í ljósi þess að rannsóknirnar hafa ólíkar 

aðferðir og nálganir. Ef niðurstöðurnar eru bornar saman við niðurstöður rannsóknar sem gerð 

var fyrir sjö árum síðan af Þórhildi Ólafsdóttur (2014), má sjá að munurinn á milli kynjanna 

hefur minnkað þó nokkuð og við höfum færst í rétta átt í átt að jafnrétti. Í þeirri rannsókn skiptist 

heildarumfjöllun í 89.5% karla og 9.1% konur. Inn í þeim tölum er þó umfjöllun um neðri 

deildir, bikarkeppni og erlent efni. Þar voru vefmiðlarnir Fótbolti.net, Mbl.is og Rúv.is til 

greiningar. Þórhildur (2014) tók fyrir vikutímabil líkt og gert var í þessari rannsókn og því er 

áhugavert að bera niðurstöðurnar saman. Þegar hún skoðaði sérstaklega umfjöllun um efstu 

deild þá voru aðeins 27(19%) umfjallanir um efstu deild kvenna á móti 114(81%) umfjöllunum 

um efstu deild karla. Ef Vísir.is er ekki tekinn með í þessari rannsókn til að bera saman 

nákvæmlega sömu vefmiðla og í rannsókn Þórhildar, voru umfjallanir um efstu deild karla 

177(62%) á móti 111(38%) umfjöllunum um efstu deild kvenna. Bilið hefur minnkað 

umtalsvert á þessum sjö árum og einnig er jákvætt að sjá hvað umfjöllun hefur aukist gríðarlega, 

eða úr 27 fréttum af efstu deild kvenna upp í 111 fréttir. Þó skal tekið fram að aðeins fimm 

leikir voru leiknir á því tímabili sem Þórhildur skoðaði, en níu leikir voru leiknir á tímabilinu 

sem þessi rannsókn náði til. 

Fyrri rannsóknir hafa bent til þess að umfjöllun um karla sé fjölbreyttari en umfjöllun um 

konur sem oft hefur snúið að úrslitum leikja. Niðurstöður þessar rannsóknar sýna að allir níu 

leikirnir sem fram fóru í efstu deild kvenna á tímabilinu sem til greiningar var voru í beinni 

textalýsingu á Fótbolti.net, Mbl.is og Vísir.is. Ef aftur er vitnað í rannsókn Þórhildar (2014) er 
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áhugavert að sjá að algengara var að textalýsing fylgdi umfjöllunum karlaleikjanna. Fótbolti.net 

textalýsti aðeins tveimur leikjum í efstu deild kvenna af þeim fimm leikjum sem fóru fram á 

tímabilinu sem sú rannsókn náði til. Mbl.is textalýsti þremur af þeim fimm leikjum. Það er 

jákvætt að sjá að helstu vefmiðlar landsins séu farnir að leggja áherslu á að textalýsa leikjum í 

efstu deild kvenna. 

Árið 2016 gagnrýndi Hallbera Guðný Gísladóttir landsliðskona sorglega litla umfjöllun um 

kvennaknattspyrnu (Auður Ösp, 2016). Hún sagði að mikilvægt væri fyrir ungar stúlkur og 

konur að kvennaknattspyrnu væri gert hærra undir höfði því þær þyrftu fyrirmyndir og 

hvatningu. Sjálf segist hún ekki hafa átt neinar kvenkynsfyrirmyndir í fótboltanum þegar hún 

var yngri. 

Árið 2018 byrjuðu þær Hulda Mýrdal og Mist Rúnarsdóttir með hlaðvarpsþáttinn  

„Heimavöllurinn“. Síðan þá hafa þær gert ótal marga hlaðvarpsþætti um íslenska 

kvennaknattspyrnu. Fljótlega eftir það stofnuðu þær Instagram-reikning til að halda úti 

samhliða hlaðvarpinu sem þær fundu að naut mikilla vinsælda. Nýverið opnuðu þær Hulda og 

Mist vefverslun þar sem meðal annars er hægt að versla æfingavörur, plaköt af leikmönnum og 

treyjur leikmanna sem leika í atvinnumennsku. Kveikjan að þessu var að landsliðið hafði farið 

á þrjú stórmót í röð, Íslendingar áttu íslenskar atvinnukonur út um allan heim og aldrei höfðu 

fleiri stelpur verið að æfa knattspyrnu. Enginn hlaðvarpsþáttur var til sem fjallaði um 

knattspyrnukonur svo þær tóku málið í sínar hendur (Heimavöllurinn, e.d.). Mikil virkni er á 

Instagram-reikningi Heimavallarins þar sem þær deila efni daglega, til dæmis fréttum, myndum 

og leikmannakynningum. Þær velja leikmann vikunnar alla sunnudaga, fá leikmenn og þjálfara 

í hraðaspurningar og ýmislegt annað. Það er óhætt að segja að þær stöllur séu búnar að breyta 

leiknum, en aldrei hefur verið auðveldara að fylgjast með kvennaknattspyrnu á Íslandi sem og 

íslenskum atvinnukonum í erlendum deildum. Það er gríðarlega jákvætt fyrir ungar stúlkur að 

geta fylgst með fyrirmyndum sínum, hvort sem það eru leikmenn landsliðsins, leikmenn sem 

leika á Íslandi eða þær fjölmörgu knattspyrnukonur sem leika með sterkum liðum úti í heimi. 

Ljóst er að fullu jafnrétti hefur enn ekki verið náð í fjölmiðlaumfjöllun á knattspyrnu. Margt 

bendir þó til að konur fái víðtækari umfjöllun og knattspyrnukonur séu farnar að fá meira pláss 

í fjölmiðlum landsins. Eins og fram kom í fræðikaflanum nær saga kvennaknattspyrnu ekki jafn 

langt aftur í tímann og knattspyrna karla. Í nýlegri rannsókn Antons Inga Leifssonar (2020) 

sagðist Margrét Lára Viðarsdóttir, ein farsælasta knattspyrnukona í sögu Íslands, vera orðin leið 

á endalausum samanburði á umfjöllun karla- og kvennalandsliðunum. Henni finnst öll 
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umfjöllun sem karlaliðið fær vera frábær og verðskulduð. Henni finnst þetta ekki eiga að vera 

samkeppni á milli kynja og vill heldur að allir standi saman í því að fjalla vel og ítarlega um 

bæði liðin.  

Þó svo niðurstöður þessar rannsóknar sýni að enn sé töluverður kynjamunur á 

heildarumfjöllun, þá sést að umfjöllun um efstu deild kvenna í knattspyrnu er orðin betri og 

tíðari en áður. Fullu jafnvægi verður kannski aldrei náð, en á meðan knattspyrnukonur fá góða 

og sanngjarna umfjöllun og eru sýnilegar í fjölmiðlum geta ungar knattspyrnukonur fylgst með 

fyrirmyndum sínum, áhugafólk um knattspyrnu hefur færi á að fylgjast vel með og 

knattspyrnukonur sem leggja mikið á sig til að leika íþróttina fá þá umfjöllun sem þær eiga 

skilið. Spennandi verður að fylgjast með hvernig umfjöllun mun þróast í framtíðinni, en 

áhugavert væri að skoða hvort aukin umfjöllun um knattspyrnu kvenna hafi áhrif á brottfall 

stúlkna úr íþróttinni. fjölgun iðkenda og hærri áhorfendatölur á leiki í efstu deild kvenna.  
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