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Útdráttur 

Hvernig hefur birtingarmynd Knattspyrnusambands Íslands verið í 

fjölmiðlum árin 2008 – 2010?  Hefur hún verið jákvæð, neikvæð eða 

hlutlaus?  Leitast er við að svara eftirfarandi spurningum í verkefninu.  

Dreifing frétta og greina eftir mánuðum er skoðuð en með henni sést 

hvort umfjöllun um Knattspyrnusamband Íslands hefur verið samfelld 

eða tengist sérstökum málum.  Dreifing milli fjölmiðla er einnig skoðuð 

ásamt tegundum fjölmiðla.  Alls voru 362 fréttir og greinar frá árunum 

þremur innihaldsgreindar eftir því hvort efnið væri jákvætt, neikvætt eða 

hlutlaust.  Fréttir og greinar voru einnig flokkaðar eftir málefnum og 

stikkorðum.  Niðurstöður verkefnisins sýna að fréttaumfjöllun hefur að 

mestu leyti verið hlutlaus.  Hins vegar voru fleiri fréttir og greinar 

innihaldsgreindar sem neikvætt efni heldur en jákvætt efni.  Að mati 

höfundar hefur fréttaumfjöllun um Knattspyrnusamband Íslands á 

árunum 2008 – 2010 verið hlutlaus með neikvæðu ívafi. 

 

Lykilorð;  Knattspyrnusamband Íslands, fjölmiðlar, innihaldsgreining, fréttir og 

greinar, ímynd, birtingarmynd. 
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Formáli 

Eftirfarandi verkefni er lokaverkefni höfundar til B. Sc gráðu í íþróttafræði við 

Háskólann í Reykjavík.  Verkefnið er 12 ECTS einingar og er unnið af Ragnari Mar 

Sigrúnarsyni, nema í íþróttafræði.  Knattspyrnusamband Íslands biðlaði til Háskóla 

Reykjavíkur um vinnslu verkefnisins.  Höfundur tók verkefnið að sér og vonar að 

báðir aðilar, Háskólinn í Reykjavík og Knattspyrnusamband Íslands, séu ánægðir með 

unnin störf.  Höfundur er sjálfur knattspyrnumaður að upplagi og þótti því spennandi 

að takast á við verkefni tengt Knattspyrnusambandi Íslands.  Leiðbeinandi 

verkefnisins var Margrét Lilja Guðmundsdóttir, aðjúnkt við Háskólann í Reykjavík.  

Kann höfundur henni bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, jákvætt viðmót og faglega 

aðstoð.  Allir þeir einstaklingar sem aðstoðu við vinnslu verkefnisins fá bestu þakkir 

frá höfundi.  Bestu þakkir fá þeir einstaklingar sem hjálpuðu með yfirlestur, þeir 

Gunnar Örn Arnarson sjórnmálafræðingur og Sigurður J. Bergsson tæknifræðingur.  

Sérstakar þakkir fá þeir sem sátu hvað lengst mér við hlið meðan á vinnu við 

verkefnið stóð en það voru Fannar Ingi Veturliðason og Þorleifur Ólafsson, nemar í 

íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík.  Einnig langar mér að þakka 

framkvæmdastjóra KSÍ, Þóri Hákonarsyni, fyrir að veita mér tækifæri til að vinna 

eftirfarandi verkefni. 
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Inngangur 

Í gegnum aðild sína að Evrópska knattspyrnusambandinu [UEFA] tekur 

Knattspyrnusamband Íslands [KSÍ] þátt í verkefni er nefnist „Good governance”.  

Markmið verkefnisins eru að bæta stjórnsýslu aðildarsambanda UEFA.  Eitt af 

verkefnum KSÍ í tengslum við verkefnið „Good governance” er myndun 

stefnumótunar sambandsins fyrir árin 2011-2014.  Stefnumótun er lögð fram í 

nokkrum mismunandi málaflokkum, sem eru t.d. stjórnun, fjármál, landslið, 

dómaramál, þjónusta við aðildarfélög og þjónusta við almenning.  KSÍ hefur áhuga á 

að skoða birtingarmynd sína í fjölmiðlum sem hluta af stefnumótunarferlinu 

(munnleg heimild, Þórir Hákonarson, 9. maí 2010).  Eftirfarandi verkefni leitast við 

að svara spurningum sambandsins um birtingarmynd sína í fjölmiðlum árin 2008 – 

2010.  Verkefnið er byrjunarskref á mun stærri rannsókn sem KSÍ mun vinna að á 

næstu árum. 

 

Munurinn á samtökum og íþróttasamtökum 

Í samfélaginu finnast ýmsar mismunandi gerðir af samtökum (e. organization).  

Spítalar sinna heilbrigðisþjónustu, skólakerfið menntar fólk, verslanir gera okkur 

kleift að kaupa í matinn og svo lengi mætti telja.  Ein af þessum tegundum samtaka 

eru íþróttasamtök (e. sports organization).  Börn kynnast virkri þátttöku í íþróttum 

gegnum skólakerfið og starf íþróttafélaganna.  Fyrir íþróttamenn á hærri stigum, þ.e. 

keppnisíþróttamenn, felast tækifæri til íþróttaiðkunar m.a. gegnum áhugamanna-  eða 

atvinnumannaíþróttasamtök.  Aðrar tegundir samtaka bjóða fólki upp á óvirka 

þátttöku í íþróttum.  Fjölmiðlar fjalla um íþróttir í dagblöðum, tímaritum, útvarpi og 

sjónvarpi.  Að sækja eða fylgjast með íþróttaviðburði telst til óvirkrar þátttöku í 

íþróttum.  Í hvert sinn sem við tökum þátt í íþróttum, hvort sem um ræðir virka eða 

óvirka þátttöku gerum við það gegnum mismunandi tegundir samtaka (Parks, 

Quarterman og Thibault, 2007).  Ýmsar skilgreiningar hafa verið settar fram á 

hugtakinu samtök.  Jones (2004) skilgreinir hugtakið í bók sinni, en þar segir hann að 

samtök séu tæki sem fólk getur nýtt sér til að samræma aðgerðir sínar til að ná fram 

markmiðum sínum.  Þau geta falið í sér verðmæti eða langanir sem fólkið hefur 
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(Jones, 2004).  Þrátt fyrir að skilgreiningar á hugtakinu séu margar og mismunandi 

eru þær keimlíkar.  Frekari skilgreiningu má finna í bók Parks, Quarterman og 

Thibault (2007). Þau skilgreina hugtakið sem félagslega einingu sem hefur það 

hlutverk að samræma aðgerðir einstaklinga í þeim tilgangi að ná settum markmiðum 

(Parks, Quarterman og Thibault, 2007).  Skilgreiningin á samtökum (e. organization) 

og íþróttasamtökum (e. sports organization) er hins vegar ekki sú sama.  Í bók sinni 

skilgreina Slack og Parent (2006) íþróttasamtök á eftirfarandi hátt: „Íþróttasamtök eru 

félagsleg eining í tengslum við íþróttaheiminn; með áherslu á markmið, með 

meðvitaðri uppbyggingu á starfsemi og tiltölulega auðgreinanlegum landamærum“ 

(bls. 5).  Skilgreining Slack og Parent (2006) inniheldur fimm lykilatriði sem öll 

íþróttasamtök þurfa að uppfylla til að geta talist sem íþróttasamtök.  Þessi lykilatriði 

eru: félagsleg eining, tengsl við íþróttaheiminn, áhersla á markmið, meðvituð 

uppbygging á starfsemi og auðgreinanleg landamæri.  Af þessum fimm atriðum 

skipta tengsl við íþróttaheiminn mestu máli.  Til þess að íþróttasamtök geti greint sig 

frá annars konar samtökum verða þau að vera í beinum tengslum við íþróttaheiminn.  

Bankar, lyfjafyrirtæki og bílaumboð eru dæmi um samtök sem geta tekið þátt í 

íþróttaheiminum, þá oftast gegnum styrkveitingar, án þess að hafa bein tengsl við 

íþróttaheiminn og geta því ekki talist til íþróttasamtaka (Slack og Parent, 2006). 

 

Einkenni, ímynd og orðspor 

Talsverð umræða hefur farið fram um hugtökin einkenni, ímynd og orðspor (sjá 

Foreman og Parent, 2008).  Umræðan snýst um hversu lík eða ólík hugtökin eru og 

hvort þau tengjast.  Fræðimenn hafa komist að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að 

hugtökin séu ólík að vissu leyti, tengjast þau hvort öðru.  Rannsóknir hafa einnig 

verið gerðar á hugtökunum og hversu háð þau eru hvort öðru.  Niðurstöðurnar úr 

þessum rannsóknum hafa fræðimenn hagnýtt til þróunar á módelum sem útskýra 

ferlið sem uppbygging á einkennum samtaka felur í sér og áhrif ímyndar þar á 

(Foreman og Parent, 2008).  Ekki verður farið nánar í útskýringar á módelunum í 

þessari ritgerð. 

Fjölmargir fræðimenn hafa fjallað um hugtökin einkenni og ímynd (sjá 

Hernández, 2002; Abratt, 1989; Hooghiemstra, 2000; Hatch og Majken, 1997; Gotsi 



 8 

og Wilson, 2001).  Í bók sinni setur Hernández (2002) fram almenna skilgreiningu á 

hugtakinu einkenni (e. identity).  Skilgreinir hann hugtakið sem samansafn þátta, sem 

saman koma á fót vitneskju án efasemda að eitthvað, eða einhver sé sá sem hann 

segist vera eða sá sem við teljum hann vera (Hernández, 2002).  Fræðimenn hafa 

einnig sett fram skilgreiningar sem snúa að fyrirtækjum og samtökum (e. corporate 

identity, e. organisational identity).  Í umfjöllun um einkenni hér að neðan verður 

ekki gerður greinarmunur á fyrirtækjum og samtökum þar sem skilgreiningarnar eru 

mjög svipaðar.  Einkenni fyrirtækja samanstendur af athöfnum fyrirtækis, 

ákvarðanatöku, meðhöndlun starfsmanna og viðbrögðum fyrirtækis við hættuástandi.  

Starfsmenn og stjórnendur hafa tilhneigingu til að hegða sér í samræmi við einkenni 

fyrirtækis.  Einkenni er þ.a.l. undirstaða orðspors.  Hugtakið útskýrir hverskonar 

samband fyrirtæki stofna við fjóra mikilvægustu hagsmunahópa sína; starfsmenn, 

fjárfesta, neytendur og samfélagið (Fombrun, 1996).  Framkoma fyrirtækja við 

utanaðkomandi aðila er í raun og veru einkenni fyrirtækja (Hooghiemstra, 2000).  

Hugtakið hefur mikil áhrif á gildismat neytenda í öllum tilvikum (Bouchikhi og 

Kimberly, 2008).  Hegðun fyrirtækis er árangursríkasta aðferðin til að skapa eða 

skaða einkenni fyrirtækja (Hooghiemstra, 2000). 

Hernández (2002) setur einnig fram almenna skilgreiningu á ímynd í bók 

sinni.  Samkvæmt honum er ímynd andleg framsetning af einhverjum eða einhverju.  

Skynjanir samfélagsins á þeim eiginleikum eða öflum sem sett eru fram af persónu 

eða hlut skapa framsetninguna (Hernández, 2002).  Ímynd fyrirtækja samanstendur af 

ógrynni smáatriða og er almenn heildarmynd fyrirtækisins.  Hún myndast beint eða 

óbeint af formlegum eða óformlegum merkjum sem koma frá fyrirtækinu.  Hugtakið 

stendur ekki fyrir það sem fyrirtækið telur sig vera, heldur skoðanir og álit 

utanaðkomandi aðila.  Stjórnandi verður að átta sig á að birtingarmyndir fyrirtækisins 

leggja ekki allar jafn mikið af mörkum.  Einstaklingur getur meðvitað eða ómeðvitað 

stjórnað hugsunum sínum og byggt upp sína eigin ímynd (Abratt, 1989), enda ræðst 

hún af því með hvaða hætti meðlimir líta á fyrirtækið.  Ímynd felur því í sér skynjun 

fólks, sem fæst gegnum upplýsingar sem fyrirtækið breiðir út gegnum fjölmiðla og 

mannleg samskipti.  Orðspor og ímynd fyrirtækja ræðst af því sem fólk heldur að sé 

rétt og finnst vera mikilvægt (Hooghiemstra, 2000).  Fyrirtæki og samtök þurfa því að 
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vinna stöðugt í að stjórna hvernig ímynd þau flytja út í samfélagið.  Góð stjórn á 

ímynd er lykill að því að skapa traust meðal almennings og auka öryggi fyrirtækja og 

samtaka (Abratt, 1989).  Tengsl eru á milli hugtakanna ímynd og einkenni.  Einkenni 

fyrirtækja ráðast af ímynd þeirra (Hooghiemstra, 2000). 

Í hlutverki sínu sem félagsleg fyrirbæri varpa íþróttasamtök ímynd út í 

samfélagið.  Þessi ímynd á rætur sínar að rekja til nokkurra þátta.  Þeir eru skírskotun 

til íþrótta, persónuleiki leiðtoga, verðlaunakerfi og fleira.  Allir þessir þættir 

endurspeglast í ímynd.  Í sífellt meira mæli eru íþróttasamtök farin að huga að ímynd 

sinni.  Aukin þekking hefur leitt í ljós að ímynd hefur mátt til að hafa áhrif á hegðun 

allra aðila innan samtakanna.  Aðilar innan samtakanna eru t.d. meðlimir, áhorfendur, 

fjölmiðlar og styrkjendur.  Sumir hafa jafnvel haldið því fram að ímynd geti haft áhrif 

á verðmæti vörumerkja (e. brand equity) og breytingarnar verða sökum áhrifa af 

völdum ímyndar (Ferrand og Pages, 1999). 

 Fjölmargar rannsóknir og greinar hafa komið út sem fjalla um einkenni og 

ímynd fyrirtækja og samtaka (sjá Gotsi og Wilson, 2001; Wolfe o.fl., 2005; Ferrand 

og Pages, 1999; Pope og Voges, 2000; Yang, 2007; Hatch og Majken, 1997).  Í grein 

sinni fara Gotsi og Wilson (2001) yfir bókmenntir markaðsfræðinnar og reyna að 

skilgreina hugtakið orðspor fyrirtækja og tengsl þess við ímynd fyrirtækja.  

Samkvæmt þeim skiptast fræðimenn og sérfræðingar í tvær ríkjandi fylkingar með 

mismunandi sjónarhorn.  Annars vegar eru það þeir sem telja hugtökin bera svipaða 

eða sömu merkingu.  Hins vegar eru það þeir sem telja hugtökin vera ólík, en 

meirihluti þeirra telja þau vera skyld samt sem áður.  Greinin færir rök fyrir því sem 

meirihluti bókmenntanna gefur í skyn, þ.e. að sambandið milli hugtaksins orðspor 

fyrirtækja og áætlaðri ímynd fyrirtækja sé breytilegt og tvíhliða.  Mælt er með frekari 

rannsóknum til að kanna hver áhrifin af orðspori fyrirtækja hafa á áætlaða ímynd 

fyrirtækja, hegðun þeirra, samskipti og táknkerfi (Gotsi og Wilson, 2001). 

 Í grein sem Wolfe o.fl. (2005) skrifuðu er markmiðið að sýna fræðimönnum í 

stjórnunar- og skipulagsfræðum mikilvægi þess að mynda og prófa kenningar út frá 

reynslu við stjórnun og skipulag íþrótta auk þess að rökstyðja hvers vegna það er 

nauðsynlegt.  Samt sem áður kannar greinin ekki að fullu mögulega samvirkni milli 

rannsókna á stjórnun og íþróttum.  Höfundar vona hins vegar að þeim hafi tekist að 
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hvetja til umhugsunar um rannsóknir á sviði stjórnunar og íþrótta.  Höfundar benda 

einnig á kosti þess að framkvæma rannsóknir á mótum stjórnunar og íþrótta.  Þeir 

telja að rannsóknir innan þess andrúmslofts séu ánægjulegar, krefjandi og 

afkastamiklar ásamt því að vera skemmtilegar (Wolfe o.fl., 2005). 

 Ferrand og Pages (1999) rannsaka í grein sinni hvernig ímynd myndar gildi 

fyrir íþróttasamtök.  Getur hún getur aukið verðmætagildi vörumerkis og haft í för 

með sér breytingar á hegðun neytenda.  Fyrri hluti greinarinnar skilgreinir ímynd sem 

hugtak fyrir stjórnendur íþróttasamtaka.  Seinni hlutinn útskýrir að hvaða leyti 

hugtakið ímynd þjónar sem undirstaða við ákvarðanatöku á vettvangi stjórnunar í 

íþróttum (Ferrand og Pages, 1999).  

Hatch og Majken (1997) framkvæmdu rannsókn á sambandinu milli 

menningar, einkenna og ímynd samtaka.  Í rannsókninni er því haldið fram að nútíma 

samtök verði að skilgreina einkenni samtaka sinna sem brú á milli ytri stöðu sinnar á 

þeim markaðsvæðum sem þau starfa á og innri menningu sem myndast innan 

samtakanna.  Rannsóknin veitir rökvísan ramma og notar til þess hugtökin menningu, 

einkenni og ímynd samtaka. Hún stingur upp á ályktunum til að nýta við stjórnun 

samtaka og nauðsyn þess að samlaga þekkingu sem fengin er frá rannsóknum á 

mörkuðum og samtökum (Hatch og Majken, 1997). 

Rannsókn sem Pope og Voges (2000) framkvæmdu leiddi í ljós mikilvægi 

þess að fyrirtæki búi yfir góðri ímynd og setji fjármagn í styrki til handa 

íþróttafélögum.  Styrkveitingar styðja við markaðssetningu og markmið fyrirtækis.  

Markmiðin geta falið í sér að bæta ímynd fyrirtækisins eða auka líkurnar á að 

neytandi kaupi vörur fyrirtækisins.  Líkurnar á að neytandi kaupi vörur fyrirtækis 

samanstanda af tveimur þáttum.  Annars vegar jákvæðu viðmóti gagnvart 

vörumerkinu sjálfu og hins vegar þekkingu á vörumerkinu.  Þetta leiðir af sér 

samband milli styrkveitinga til íþrótta, nálægð við vörumerki og viðhorfi til 

vörumerkis.  Í rannsókninni var sambandið kannað með tilliti til þriggja þátta sem 

áhrif hafa á ætlun neytanda að kaupa vöru fyrirtækis.  Þættirnir samanstanda af fyrri 

neyslu vörunnar, ímynd fyrirtækis og styrkveitingar til íþróttar eða íþrótta.  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru beðnir um að gefa einkunn um hversu líklegir þeir 

væru til að kaupa vöru eða þjónustu tíu fyrirtækja í fimm afurðahópum.  Fyrirtækin 
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voru einnig metin útfrá ímynd þeirra, fyrrum neyslu og hugmynd neytenda um hvort 

fyrirtækið veitti styrki til íþrótta.  Niðurstöður sýndu marktæk áhrif útfrá ímynd 

fyrirtækis og trú neytenda að fyrirtækið veitti styrki til íþrótta (Pope og Voges, 2000). 

Yang (2007) framkvæmdi rannsókn þar sem tilgangurinn var að samþætta 

hugtökin samband samtaka við almenning (e. organizational- public relationships) og 

orðspor samtaka (e. organizational reputation) í fræðilegt módel.  Hann setti fram 

tilgátu um að jákvætt samband samtaka við almenning tengdist jákvæðu og hagstæðu 

orðspori fyrirtækja.  Rannsóknin bendir á að tilgátan leiðir af sér stjórnun á breytum 

tengdum skynjunum, samskiptamátum, þekkingu og reynslu sem þátttakendur hafa á 

þeim fjórum samtökum sem til skoðunar voru.  Niðurstöðurnar studdu tilgátuna, þar 

sem að jákvætt samband samtaka hafði jákvæð áhrif á orðspor þeirra.  Í núverandi 

rannsóknum á almenningi hafa hugtökin um samband samtaka við almenning og 

orðspor fyrirtækja orðið að lyklhugtökum (Yang, 2007). 

 Í rannsókn sinni velta Foreman og Parent (2008) fyrir sér hvaða áhrif 

núverandi orðspor hefur á ferlið í uppbyggingu einkenna samtaka.  Rannsóknin 

skoðar sérstaklega hvernig neikvætt orðspor hefur áhrif á ferlið.  Munstur orðspors 

var til skoðunar í tvíhliða ferlisrannsókn.  Í ljós kom ólík stig áhrifa auk mismunar í 

svörunum, eftir upptökum orðsporsins (Foreman og Parent, 2008). 

 

Íþróttir og samfélagið 

Þrátt fyrir stærð, og hugsanlega vegna stærðar er erfitt að skilgreina hugtakið íþrótt 

nákvæmlega.  Hugtakið er tvírætt og hefur mismunandi merkingu milli fólks (Sleap, 

1998).  Enginn vafi leikur á að körfuknattleikur, knattspyrna, golf og tennis flokkast 

sem íþróttir.  Sumir fræðimenn hafa hins vegar bent á aðrar tegundir hreyfinga sem 

geta flokkast undir íþróttir.  Dæmi um slíkar hreyfingar eru ganga, veiðar og 

fjallgöngur (Parks o.fl., 2007).  Það er því nauðsynlegt að velta fyrir sér mismunandi 

skilgreiningum á íþróttum.  Einnig er mikilvægt, þar sem það er mögulegt, að flokka 

hugtakið íþróttir frá öðrum hugtökum eins og æfingum og afþreyingu.  Fjöldi 

fræðimanna hafa sett fram mismunandi skilgreiningar á íþróttum (sjá meðal annars 

Sleap, 1998).  Í bók sinni setja Parks o.fl. (2007) fram skilgreiningu á íþróttum.  Þau 

telja að íþróttir séu samfella af líkamlegri hreyfingu sem teygir sig frá óformlegum 
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leiklíkum aðstæðum, til skipulagðra keppnis- og atvinnuíþrótta (Parks, o.fl., 2007).  Í 

bók Sleap (1998) er að finna nokkrar mismunandi skilgreiningar á hugtakinu íþróttir.  

Ein þeirra segir að íþróttir séu stofnanamiðaðar keppnisathafnir sem innihalda 

líkamlega áreynslu eða tiltölulega flókna líkamlega eiginleika.  Þátttaka sé örvuð með 

blöndu af innri og ytri þáttum.  Önnur segir að íþróttir séu heiðarlegar, kappsfullar og 

óafbrigðilegar líkamlegar athafnir sem stjórnað er af reglum, samtökum og/eða hefð.  

Enn fremur hafa íþróttir verið skilgreindar sem mannlegar athafnir sem fela í sér 

sögulegan bakgrunn af reglum, og samtök sem stjórna.  Samtökin og reglurnar 

útskýra markmiðin og takmarka mannlega hegðun.  Athafnirnar fela í sér keppni 

og/eða áskorun auk úrslita sem ráðast aðallega af líkamlegri kunnáttu (Sleap, 1998).  

Woods (2007) setur fram íþróttapýramída til skilgreiningar á hugtakinu íþróttir í bók 

sinni (sjá mynd 1).  Pýramídinn inniheldur fjóra þætti sem eru leikur, leikir, íþróttir 

og vinna.  Þættirnir geta verið ruglandi sökum víxlverkunar og skörunar á 

hugmyndum (Woods, 2007).  Neðsti þáttur pýramídans er leikur sem jafnframt er 

undirstaða hans.  Inniheldur hann líkamlega hreyfingu barnæskunnar sem heldur 

áfram gegnum lífið í ýmsum mismunandi blæbrigðum.  Leikur er frjáls hreyfing án 

reglna og getur farið fram hvar sem er.  Aðalatriði er að leikurinn veiti ánægju en 

úrslit eða niðurstaða skipta ekki öllu máli (Woods, 2007, bls. 5). 

Leikir:  Er sérhæfðara form af leik en inniheldur meiri formfestu og keppni.  Leikir 

hafa greinileg þátttökumarkmið en þau geta verið andleg, líkamleg eða blanda af 

hvoru tveggja.  Leikjum er stjórnað af formlegum eða óformlegum reglum.  Úrslit 

ráðast af heppni, herkænsku, kunnáttu eða blöndu af öllum þessum þáttum.  Hagstæð 

úrslit veita þátttakanda aukinn orðstír eða stöðu í samfélaginu.  Flokkurinn er 

víðsýnni en íþróttir að því leyti að knattspyrna- eða handbolti geta verið leikir, en 

þegar þeir verða partur af deild eða keppni verða þeir að íþrótt (Woods, 2007, bls. 6). 

Íþróttir:  Verða að innihalda líkamlegan efnisþátt ólíkt flokkunum leikur eða leikir og 

er því sérhæfðara form.  Innihalda vanalega líkamlega samhæfingu, þol, hraða, styrk 

og liðleika.  Aukinheldur keppni þar sem úrslit og niðurstaða skipta máli bæði fyrir 

þátttakendur og aðra aðila eins og fjölskyldur, fjölmiðla og styrktaraðila.  Íþróttum er 

stjórnað af utanaðkomandi aðilum eða samtökum sem setja reglur og hafa yfirstjórn.  
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Sérhæfður búnaður og aðstaða er nánast nauðsynlegt fyrir allar íþróttir (Woods, 2007, 

bls. 6 - 8). 

Vinna:  Athafnasemi sem inniheldur andlega eða líkamlega áreynslu til að 

framkvæma verkefni, yfirbuga mótstöðu eða ná fram æskilegum úrslitum.  Vinna er 

efst í pýramídanum vegna þess að íþróttir geta tekið á sig mynd hefðbundinnar vinnu 

sem samsvarar vinnumarkaðinum.  Íþróttamenn sem þrá að verða atvinnumenn í sinni 

íþrótt eru gjarnan kallaðir afreksíþróttamenn.  Aðeins lítið hlutfall þeirra sem þrá að 

verða atvinnumenn ná markmiðum sínum.  Þess ber að geta að áhugamenn og 

atvinnumenn eru eingöngu flokkaðir svona ítarlega í Bandaríkjunum (Woods, 2007, 

bls. 8 - 10). 

 

 

Mynd 1.  Íþróttapýramídi Woods (Woods, 2007, bls. 5). 

 

Íþróttir hafa ýmis áhrif á líf okkar.  Einn mælikvarði á þessum áhrifum eru þær 

gríðarháu fjárhæðir sem íþróttatengdir viðburðir trekkja að.  Íþróttir og almenn 

heilsurækt hafa mikil áhrif á hagkerfið (Þórdís Lilja Gísladóttir, 2007).  Það sést 

glögglega á sölu leyfisskyldra íþróttavara eins og fótboltatreyjum og 

hafnarboltahúfum sem nær milljörðum bandaríkjadala ár hvert (Parks o.fl., 2007).  Í 

Bandaríkjunum hafa íþróttir verið titlaðar sem tíunda stærsta atvinnugreinin 

(Pedersen, Miloch og Laucella, 2007).  Íþróttaiðnaðurinn samanstendur af afreksfólki, 

þúsundum þeirra sem taka þátt í íþróttum og milljónum manna sem skemmta sér yfir 

Vinna 

Íþróttir 

Leikir 

Leikur 
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íþróttum.  Á tuttugustu öld breyttust íþróttir úr því að vera dægradvöl yfir í 

margmilljarða atvinnugrein.  Í Bretlandi veltir t.a.m íþróttaiðnaðurinn meiri 

fjármunum en bílaiðnaðurinn.  Þá hefur fleira fólk atvinnu af íþróttatengdum störfum 

heldur en í landbúnaði og efnaiðnaði.  Aukinn frítími, lífskjör, tilkoma sjónvarps og 

hugsanlegir viðskiptamöguleikar eru þættir sem leitt hafa til þessara breytinga (Sleap, 

1998).  Hegðun íþróttamanna innan vallar sem utan og áhrif hennar á samfélagið er 

einnig góður mælikvarði á áhrifamátt íþrótta (Parks o.fl., 2007).  Öll þessi atriði gefa 

til kynna að íþróttir búa yfir miklum áhrifamætti á samfélagið, bæði á jákvæðan og 

neikvæðan hátt.  Jákvæðnin kemur m.a. fram í þeim mikla sameiningarmætti sem 

íþróttir hafa.  Við hryðjuverkaárásirnar í Bandaríkjunum, 11. September 2001, kom 

þetta bersýnilega í ljós.  Íþróttavellir stórir sem smáir allt í kringum Bandaríkin 

fylltust af fólki til að safna kröftum og kjark til að takast á við vandamálin sem 

samfélagið stóð frammi fyrir.  En íþróttir hafa einnig neikvæða ásjón.  Kynjamisrétti, 

kynþáttafordómar, hommafælni og ofbeldi er allt þættir sem sjást í íþróttum.  Þrátt 

fyrir þessa neikvæðu þætti má ekki gleyma því að íþróttir búa yfir miklum mætti til 

samfélagsbreytinga (Parks o.fl., 2007).   

Séu íþróttir skoðaðar í félagslegu samhengi sést að þar gilda sömu viðmið og í 

hinu kapítalíska samfélagi (Sleap, 1998).  Samþykki reglna, hlýðni við yfirvaldið, 

áhersla á kappsfulla baráttu og einstaklingsframmistöðu eru þeir þættir sem íþróttir 

eiga sameiginlegt með kapítalísku samfélagi.  Að auki er oft litið á íþróttir sem tæki 

fyrir ofbeldishneigða karlmenn til að losa um árásarhneigð við ásættanlegar aðstæður.  

Íþróttir geta því verið hugsaðar sem form af samfélagslegri stjórnun sem viðheldur 

kyrrstöðu í kapítalísku samfélagi.  Á tuttugustu öldinni er samfélagið vel skipulagt.  

Það væri því skrýtið ef fólk myndi ekki skipuleggja íþróttir á sama hátt.  Gildi 

samfélagsins endurspeglast þar af leiðandi í íþróttum.  Sem dæmi má nefna að 

hollusta og metnaður auka vegsemd í vinnu, það sama á við í íþróttum.  Á sama tíma 

og samfélagið berst við að útrýma mismunun kynþátta berjast samtök 

knattspyrnumála við útrýmingu kynþáttahaturs (Sleap, 1998). 

Íþróttir hafa alltaf verið baráttuvöllur kynferðanna.  Málefni kynjanna og 

líffræðilegum mun milli þeirra hefur lengi verið miðlægt í skynjunum okkar á 

íþróttum (Boyle og Haynes, 2000).  Þátttaka kvenna hefur verið erfið á mismunandi 
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stigum nútíma íþróttaiðkunar.  Í því skyni hafa konur sem íþróttamenn, þjálfarar, 

stjórnendur eða blaðamenn átt erfitt með að fá rétta viðurkenningu innan íþróttanna.  

Feminískir félagsfræðingar og sögufræðingar á vettvangi íþrótta hafa rannsakað 

hugmyndina um að konur eigi að taka þátt í sérstökum íþróttum.  Konur sem eiga 

þann draum að verða atvinnumenn standa frammi fyrir stærri hindrunum en karlar.  

Hugmyndin um að konur eigi rétt á að taka þátt í íþróttum með frjálsum hætti, hvort 

sem þátttakendur eða áhorfendur, sýnist ennþá vera óásættanleg fyrir hinn karlráðandi 

íþróttaiðnað (Boyle og Haynes, 2000).   

 

Íþróttir og fjölmiðlar 

Fjölmiðlar eru í mismunandi gerðum og nota mismunandi tegundir dreifingar 

(Pedersen o.fl., 2007).  Dæmi um fjölmiðla eru dagblöð, útvarp, sjónvarp, internetið 

og aðrir nútíma fjölmiðlar.  Til dreifinga nota fjölmiðlar prentmiðla, útvarpsmerki og 

veraldarvefinn.  Hlutverk og virkni fjölmiðla eru fjölbreytt og fela m.a. í sér að: 

 Upplýsa:  Veita fréttnæmar greinar. 

 Skapa:  Framleiða sögur eða uppákomur. 

 Hafa áhrif:  Leiða til breytinga á hugarfari eða gjörðum. 

 Skemmta:  Verða fólki út um dægrastyttingu. 

 Dreifa:  Færa boðskapinn til fólksins. 

 Efla:  Styðja við menningarleg gildi. 

(Pedersen o.fl., 2007, bls. 151) 

 

Áður en sjónvarp og útvarp komu til sögunnar var eina leiðin til að fylgjast með 

íþróttum að fara á völlinn (Jeanrenaud og Késenne, 2006).  Í dag horfir meirihluti 

aðdáenda á íþróttir í sjónvarpi.  Innkoma fjölmiðla í íþróttir hafði mikil áhrif bæði á 

snið viðburða sem og áhorfendur.  Íþróttaviðburðir voru fyrst sendir út í útvarpi og 

fyrsta útsendingin var frá boxbardaga Jack Dempsey og Georges Carpentier í júli 

1920.  Ári seinna útvarpaði útvarpsstöð í Newark, New Jersey, lýsingum frá 

úrslitakeppninni í bandarískum hafnarbolta.  Sjónvarpstímabilið, og útsendingar á 

íþróttaviðburðum hófst tíu árum síðar.  Þá var Ólympíuleikunum í Berlín 1936 
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sjónvarpað, en þó ekki í beinni útsendingu.  Fyrsta beina útsendingin til áhorfenda leit 

dagsins ljós árið 1964 þegar Ólympíuleikunum í Tókíó var sjónvarpað (Jeanrenaud 

og Késenne, 2006).  Því er oft haldið fram að sjónvarp sé öflugasti fjölmiðillinn.  

Ástæðuna má rekja til áhrifa þess á íþróttaumfjöllun síðastliðna þrjá áratugi.  En 

íþróttir og íþróttasamtök sem fá stanslausa umfjöllun vita að uppruni 

umfjöllunarinnar liggur hjá dagblöðunum.  Í Bandaríkjunum eru dagblöð 

aðaluppspretta frétta fyrir einstaklinga en hálf þjóðin les dagblöðin á hverjum degi.  

Sem fyrsti rafræni fjölmiðillinn hafði útvarp mikilfengleg áhrif á íþróttaumfjöllun.  

Þrátt fyrir að aðrir rafrænir miðlar útvegi betri sjónræn og tæknileg áhrif hefur útvarp 

aðlagast með nýrri tækni og markmiðum.  Háskerpu og gervihnattaúrvarp ásamt 

áherslu á spjall og staðbundna hlustendahópa hefur gert útvarpinu kleift að lifa af sem 

fjölmiðill.  Þrátt fyrir áhrif prent- og útvarpsfjölmiðlanna má ekki gleyma sjónvarpinu 

og áhrifum þess.  Sjónvarpið er voldugasti og þýðingarmesti fjölmiðillinn (Pedersen 

o.fl., 2007).  Íþróttir og sjónvarp eru þétt tengd hvort öðru en máttur sjónvarpsins sést 

vel á tekjumöguleikum íþrótta.  Sjónvarpsréttur af íþróttaviðburðum er ein 

aðaltekjulind íþrótta sem laða að sér marga áhorfendur.  Í Evrópu eru sjónvarpstekjur 

af íþróttaviðburðum allt að 30% af heildartekjum margra íþróttafélaga.  Fyrir 

knattspyrnu eru sjónvarpstekjur sérstaklega mikilvægar.  Í ensku úrvalsdeildinni 

(Barclays Premier League) eru tekjur félaga af sjónvarpsrétti að meðaltali 44% af 

heildartekjum.  Tekjur félaganna í ítölsku úrvalsdeildinni (Seria A) koma að meðaltali 

37% frá sjónvarpsrétti.  Félög í lægri deildum bjóða upp á færri tækifæri fyrir 

útsendingar og auglýsendur.  Tekjurnar eru þó töluverðar fyrir félögin þrátt fyrir að 

þurfa að sætta sig við skaplegri tekjur, eða að meðaltali um 10% af heildartekjum 

(Jeanrenaud og Késenne, 2006).  Nýir fjölmiðlar hafa einnig verið að ryðja sér til 

rúms, gjarnan kallaðir „nútíma fjölmiðlar“.  Dæmi um þess háttar fjölmiðla eru 

þrívíddarsjónvarp, beinar útsendingar gegnum internetið, sýndarveruleika umhverfi 

(líkt og í tölvuleikjum) og gagnvirkt sjónvarp.  Internetið er orðið hluti af 

hversdagsleikanum en meirihluti fólks í Bandaríkjunum tengist því daglega (Pedersen 

o.fl., 2007). 

Fjölmiðlar flytja okkur fréttir og efni tengdum ýmsum sviðum.  Þrátt fyrir að 

fjölmiðlar þekji svið eins og trúarbrögð, skemmtun, vísindi, stjórnmál og viðskipti er 
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eitt af aðalhlutverkum fjölmiðla að fjalla um íþróttir.  Íþróttafjölmiðlar fela í sér 

umfjöllun um íþróttir, fréttir, tengdar athafnir og áhrifavalda innan íþrótta (Pedersen 

o.fl., 2007). 

Í bók sinni fjallar Woods (2007) um hlutverk íþróttafjölmiðla fyrir neytanda.  Þau 

eru meðal annars að: 

 Hjálpa til við að skapa spennu kringum íþróttaviðburð.  Það er gert með 

auglýsingum um viðburðinn, lýsingu á atburðarás ásamt greiningu og 

gagnrýni við lok viðburðarins. 

 Tjá áhorfendum mikilvægi leiksins, leikmanna, sögu og keppni milli 

einstaklinga.  Áhorfendur reiða sig á upplýsingar frá fjölmiðlum til að gerast 

„sérfræðingar“ um leikinn.  Með því geta þeir rætt við aðra „sérfræðinga“ um 

skoðanir þeirra. 

 Þróa persónulegar tengingar við leikmenn, þjálfara og lið í aðdraganda 

leiktímabils eða keppni.  Áhorfendur velja sér uppáhaldslið byggt á 

hlutdrægni og reynslu. 

 Bjóða upp á heilbrigða tegund afþreyingar og skemmtunar, sem auðveldar 

áhorfanda að losna frá hversdagsleikanum.  Spenna og tilhlökkun felst í því að 

bindast leikmanni eða uppáhaldsliði böndum.  

(Woods, 2007, bls. 72) 

 

Hugtakið íþróttafjölmiðlar (e. sports communication) er erfitt að útskýra þar sem 

ferlið er flókið (Pederson o.fl., 2007).  Erfitt er því að setja fram nákvæma 

skilgreiningu á hugtakinu.  Grundvallar skilgreiningin felur í sér skipti á upplýsingum 

um íþróttir, af íþróttum eða gegnum þær.  Mynd 2 sýnir nákvæmari útskýringu á 

hugtakinu. 
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Íþróttasamskipti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2.  Ferli íþróttasamskipta samkvæmt Pedersen o.fl. (Pedersen o.fl., 2007). 

 

Rannsóknum á íþróttum er ekki eingöngu beint til þeirra sem líkamlega taka þátt.  

Þeim er einnig beint til þeirra sem hafa áhuga og fylgjast með íþróttum (Sleap, 1998).  

Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um tengsl fjölmiðla við íþróttir (sjá Koivula, 1999; 

Rowe, 2007). Í rannsókn sinni rannsakar Koivula (1999) staðalímynd í umfjöllun 

fjölmiðla á íþróttum.  Til að auka skilning á menningarlegum gildum sem sitja föst í 

íþróttum og kanna núverandi gildi og samsetningu valds, er nauðsynlegt að rannsaka 

mögulegar afleiðingar fjölmiðla og áhrif þeirra á skoðanir varðandi íþróttahegðun.  

Íþróttir í sænsku sjónvarpi á árunum 1995–1996 voru rannsakaðar, samtals 1470 

mínútur.  Árið 1998 var eftirfylgnirannsókn framkvæmd, samtals 528 mínútur.  

Niðurstöður sýndu mismun milli kynja bæði hvað varðar magn og tegund 

umfjöllunar.  Minna en 10% af heildartíma sjónvarpsfrétta í Svíþjóð fjölluðu um 

kvenkyns íþróttamenn.  Minna en 2% af heildartíma fjallaði um íþróttir sem taldnar 

eru karlmannlegar.  Svo virðist sem íþróttaumfjöllun í sænsku sjónvarpi viðhaldi 

skiptingu milli kynjanna og væntingum varðandi karlmennsku og kvenleika (Koivula, 

1999). 
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Í grein sinni bendir Rowe (2007) á að íþróttafréttamennska sé vaxandi 

einkenni fréttamennsku en hefur samt sem áður orðið fyrir gagnrýni.  

Íþróttafréttamennska hefur stundum verið nefnd „leikfangadeild fjölmiðlanna“.  Hluti 

þeirra skoðunar er menningarlegt snobb og fordómar.  Íþróttafréttamenn eru þó ekki 

undanþegnir rannsóknum varðandi fagleg viðmið innan fjölmiðlanna.  Greinin styðst 

við gögn úr stærstu alþjóðlegu rannsókn sem framkvæmd hafði verið á þeim tíma, 

International Press Survey, frá árinu 2005.  Sérsök áhersla er lögð á ástralska hlut 

rannsóknarinnar.  Við mat á niðurstöðum leitast Rowe við að endurspegla hvort hið 

niðrandi slangur „leikfangadeild fjölmiðlanna“ sé réttlætanlegt.  Hann telur að 

slangrið eigi rétt á sér, en veltir einnig þeirri spurningu fyrir sér hvort stjórnendur og 

sérfræðingar íþróttafréttamennskunnar séu ánægðir að starfa innan sjálfskapaðra og 

einangraða takmarka, og vera þar með sífellt opnir fyrir ögrunum og lítilsvirðingu 

(Rowe, 2007).   

 

Knattspyrnusamband Íslands 

Í þessu riti liggur fyrir að skoða birtingarmynd Knattspyrnusambands Íslands í 

fjölmiðlum árin 2008 – 2010.  Fyrsta Íslandsmótið í knattspyrnu fór fram árið 1912 

og fyrsta bikarkeppnin var haldin árið 1960 (Skapti Hallgrímsson, 2009).  KSÍ var 

hins vegar ekki stofnað fyrr en 26. mars árið 1947.  Sama ár, þ.e. 1947, hlaut KSÍ 

aðild að UEFA og sjö árum seinna (1954) aðild að Alþjóðknattspyrnusambandinu 

[FIFA].  Formaður sambandsins er Geir Þorsteinsson og framkvæmdarstjóri Þórir 

Hákonarson.  Sambandið hefur höfuðstöðvar sínar í Laugardal í Reykjavík.  

Aðalleikvangur sambandsins er Laugardalsvöllur og eru höfuðstöðvar KSÍ í sama 

húsnæði (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.).  Lög Knattspyrnusambands Íslands eru 

í 13 liðum og 47 greinum og eru að finna á vefsíðu sambandsins.  Þar er að finna 

upplýsingar um hlutverk og tilgang sambandsins, auk ýmissa annarra upplýsinga er 

snúa að sambandinu.  Samkvæmt lögunum er KSÍ samband þeirra félaga innan 

Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands [ÍSÍ] sem iðka og keppa í knattspyrnu með 

aðsetur og varnarþing í Reykjavík.  KSÍ er æðsti aðili knattspyrnumála og hefur 

fjölþætt hlutverk.  Þau eru m.a. að hafa yfirstjórn með knattspyrnumálum og vinna að 

eflingu knattspyrnunnar.  Einnig að setja lög og reglur og sjá til þess að þeim sé 
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framfylgt, standa fyrir knattspyrnumótum og koma fram á erlendum vettvangi fyrir 

hönd knattspyrnunnar á Íslandi.  KSÍ er sjálfstætt starfandi samband, hlutlaust 

gagnvart stjórnmálum og trúarbrögðum.  Sambandið er aðili að þremur samtökum; 

ÍSÍ, UEFA og FIFA.  Aðild að KSÍ gefur rétt til að taka þátt í skipulögðum mótum 

sambandsins.  Aðildarfélag sem tekur þátt í móti skipulögðu af KSÍ skal virða lög, 

reglugerðir, ákvarðanir og reglur sem settar eru fram eða teknar af KSÍ, UEFA eða 

FIFA (Lög Knattspyrnusambands Íslands, 2007).  Fjöldi iðkenda í knattspyrnu hefur 

aukist jafnt og þétt síðastlðinn rúman áratug.  Árið 1994 voru rúmir 13 þúsund 

iðkendur knattspyrnu, þar af rúmir 10 þúsund karla og tæpar þrjú þúsund konur (sjá 

töflu 1).  Árið 2008 hafði fjöldi iðkenda aukist upp í rúm 19 þúsund, þar af rúm 13 

þúsund karla og rúm 6 þúsund konur.  Þó að fjöldi íþróttafélaga sem iðka knattspyrnu 

hafi minnkað úr 138 í 95 á sama tímabili (sjá töflu 1) er ljóst að umfang KSÍ er 

töluvert (Hagstofa Íslands, 2010). 

Tafla 1. Fjöldi iðkenda í knattspyrnu 1994 – 2008. 

Íþróttafélög og félagsmenn eftir íþróttagreinum 1994-2008 

Íþróttafélög alls Félagsmenn 

alls 

Karlar Konur 

Knattspyrna Knattspyrna Knattspyrna Knattspyrna 

1994 138 13178 10267 2911 

1996 149 15850 12460 3390 

1998 126 14168 11160 3008 

2000 146 16730 12565 4165 

2002 146 16826 12498 4328 

2004 124 18008 12744 5264 

2006 118 17439 11952 5487 

2008 95 19220 13087 6133 

Íþróttafélög og iðkendur þeirra sem eru aðilar að ÍSÍ.  

 

(Hagstofa Íslands, 2010). 

 



 21 

Aðferð 

Í kaflanum verður greint frá markmiðum og tildrögum verkefnisins.  Kaflinn 

inniheldur verkefnisspurningu sem sett var fram og verkefnið unnið út frá.  Þá verður 

greint frá framkvæmd gagnasöfnunar og helstu aðferðum við úrvinnslu gagna sem 

söfnuðust verður líst.  Að lokum verður greint frá því hvernig höfundur 

innihaldsgreindi fréttirnar og með hvaða hætti hagnýta má verkefnið. 

 

Markmið og verkefnisspurning 

Í gegnum aðild sína að Evrópska knattspyrnusambandinu [UEFA] tekur 

Knattspyrnusamband Íslands [KSÍ] þátt í verkefni er nefnist „Good governance”.  

Markmið þess verkefnis er að bæta stjórnsýslu aðildarsambanda UEFA.  Eitt af 

verkefnum KSÍ í tengslum við verkefnið „Good governance” er myndun 

stefnumótunar sambandsins fyrir árin 2011-2014.  Stefnumótun er lögð fram í 

nokkrum mismunandi málaflokkum, sem eru t.d. stjórnun, fjármál, landslið, 

dómaramál, þjónusta við aðildarfélög og þjónusta við almenning.  KSÍ hefur áhuga á 

að skoða birtingarmynd sína í fjölmiðlum sem hluta af stefnumótunarferlinu 

(munnleg heimild, Þórir Hákonarson, 9. maí 2010).  Eftirfarandi verkefni leitast við 

að svara spurningum sambandsins um birtingarmynd sína í fjölmiðlum árin 2008 – 

2010.  Verkefnið er byrjunarskref á mun stærri rannsókn sem KSÍ mun vinna að á 

næstu árum.  Í verkefninu verður leitast við að svara spurningunni: Hvernig hefur 

birtingarmynd KSÍ verið í fjölmiðlum árin 2008 – 2010?  Ennfremur verður leitast 

við að svara spurningunni:  Hefur fréttumfjöllun um KSÍ árin 2008 verið jákvæð, 

neikvæð eða hlutlaus?  Í verkefninu er dreifing frétta milli mánaða skoðuð og þar 

með sést hvort umfjöllunin sé samfelld eða tengist sérstökum málum.  Dreifing milli 

fjölmiðla er einnig skoðuð, hvaða fjölmiðlar hafa aðallega fjallað um sambandið og 

hlutfall af heildarumfjöllun.  Tegundir fréttamiðlanna er skoðaðar og dreifing milli 

þeirra.  Fréttir og greinar eru innihaldsgreindar eftir því hvort þær eru jákvæðar, 

hlutlausar eða neikvæðar.  Fréttirnar og greinarnar voru flokkaðar í flokka eftir 

umfjöllunarefni og stikkorðum. 
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Framkvæmd rannsóknar 

Í samstarfi við framkvæmdastjóra KSÍ, Þórir Hákonarson, fékk höfundur aðgang að 

gagnabanka sem sambandið hefur aðgang að.  Gagnabankinn er unnin af Creditinfo 

sem býður upp á þjónustu sem kallast fjölmiðlavöktun.  Gegnum gagnabankann 

nálgaðist höfundur greinar og fréttir tengdar KSÍ.  Hver og ein frétt eða grein var 

skoðuð sérstaklega og upplýsingar varðandi þær skráðar niður.  Undirbúningur 

verkefnisins hófst í febrúar árið 2011.  Unnið var við verkefnið samfara lokaönn 

höfundar í íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík.  Gagnasöfnun verkefnis fór fram 

13. – 16. apríl 2011.  Úrvinnsla gagna og greining fór fram 16. – 20. apríl 2011.  

Vinna við framsetningu niðurstaðna, skrif á umræðukafla og lokafrágangur verkefnis 

stóð yfir allt fram til 10. maí 2011.   

Úrvinnsla 

Upplýsingum um fréttir og greinar var safnað saman gegnum gagnabanka og skráðar 

niður í excel skjal.  Alls voru 362 fréttir og greinar frá árunum 2008 – 2010 

innihaldsgreindar í verkefninu.  Hver og ein frétt var opnuð og innihaldsgreind.  Þær 

fréttir sem ekki tókst að opna voru ekki innihaldsgreindar.  Nánar er greint frá 

óvinnanlegum fréttum í kaflanum um niðurstöður.  Upplýsingum var safnað fyrir 

hvert ár sérstaklega.  Öll úrvinnsla upplýsinganna fór fram í excel ásamt gerð mynda 

og tafla.  Verkefnið inniheldur alls fimm töflur og 27 myndir sem lýsa niðurstöðum 

gagnasöfnunar.   

Greining 

Alls var upplýsingum safnað saman í sjö mismunandi liðum.  Liður eitt fól í sér að 

safna saman upplýsingum varðandi fjölda frétta til tölfræðilegrar framsetningu.  Liður 

tvö fól í sér samantekt á dagsetningum til að sýna dreifingu fréttaumfjöllunar eftir 

mánuðum.  Liður þrjú fól í sér samantekt á miðlum sem birtu fréttir til að sýna 

dreifingu þeirra eftir miðlum.  Liður fjögur fól í sér upplýsingasöfnun varðandi 

tegund miðla til að sýna fram á dreifingu milli þeirra.  Fimmti liðurinn fól í sér 

huglægt mat höfundar á innihaldi frétta til innihaldsgreiningar.  Sjötti liðurinn fól í sér 

flokkun frétta eftir innihaldi.  Sjöundi liðurinn fól í sér myndun stikkorða til ítarlegri 

flokkunar á fréttaumfjöllun.  Innihaldsgreining var framkvæmd út frá huglægu mati 
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höfundar.  Ekki var neinn sérstakur skali eða módel notað til að innihaldsgreina 

fréttirnar.  Höfundur fór eftir eigin tilfinningu við innihaldsgreiningu frétta og greina.  

Reyndi höfundur eftir bestu getu að túlka fréttaumfjöllun á heiðarlegan, sanngjarnan 

og hlutlasan hátt.  Flokkana og stikkorðin sem fréttirnar voru flokkaðar eftir getur 

nýst til hagnýtingar verkefnisins.  Gagnabankinn sem nýttur var til gagnasöfnunar 

flokkar ekki fréttir árin 2008 – 2010.  Það má því nýta flokkunina sem höfundur 

framkvæmdi til uppfærslu á gagnabankanum. 
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Niðurstöður 

Í kaflanum verður gert grein frá niðurstöðum sem gagnasöfnun verkefnisins leiddi í 

ljós.  Kaflanum er skipt upp eftir því hvaða tímabil niðurstöðurnar eiga við.  Kaflinn 

hefst á umfjöllun um niðurstöður sem eiga við árið 2008.  Því næst verður fjallað um 

árin 2009 og 2010.  Að lokum er umfjöllun um samantekt niðurstaðna, frá öllum 

árunum þremur.  Hvert tímabil fyrir sig inniheldur töflu með tölfræðilegum 

upplýsingum.  Þar má finna heildarfjölda frétta og greina sem voru innihaldsgreindar.  

Einnig fjölda óvinnanlegra frétta, meðaltal frétta á mánuði, hæsta og lægsta gildi.  

Hvert ár inniheldur einnig myndir sem sýna niðurstöður gagnasöfnunar.  Þar er m.a. 

að finna dreifingu frétta eftir mánuðum, tegundir fréttamiðla og innihaldsgreiningu 

frétta.  Töflur hvers tímabils fyrir sig innihalda bláa og svarta liti.  Hins vegar 

innihalda myndir hvers tímabils fyrir sig mismunandi liti.  Myndir tengdar 

niðurstöðum ársins 2008 innihalda þannig bláan lit, 2009 rauðan lit,  og 2010 

appelsínugulan lit.  Að lokum innihalda myndir tengdar samantekt áranna þriggja 

fjólubláan lit.  Þetta er gert til aðgreiningar á niðurstöðum hvers tímabils fyrir sig til 

að lesandi átti sig betur hvað á við um hvert tímabil.   

Fréttaumfjöllun árið 2008 

Tafla 2.  Upplýsingar um innihaldsgreinda fréttaumfjöllun árið 2008. 

Tölfræði Eftir mánuðum 

Fjöldi frétta og greina 140 Meðaltal 11.5 

Innihaldsgreindar 138 Hæsta gildi 33 

Óvinnanlegar 2 Lægsta gildi 2 
 

Alls voru 140 fréttir eða greinar í gagnabanka fyrir árið 2008.  Þar af reyndist unnt að 

innihaldsgreina 138 fréttir.  Tvær fréttir voru óvinnanlegar þar sem ekki tókst að opna 

pdf skjal með fréttinni.  Þessar tvær fréttir eru skilgreindar sem brottfall og eru ekki 

teknar inn í aðrar niðurstöður gagnasöfnunar.  Meðaltal frétta á hverjum mánuði árið 

2008 eru 11.5 fréttir.  Flestar fréttir voru í marsmánuði eða 33 talsins (sjá hæsta gildi, 

töflu 2).  Fæstar fréttir voru í nóvember mánuði, einungis tvær fréttir (sjá lægsta gildi, 

töflu 2). 
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Mynd 3.  Dreifing frétta eftir mánuðum árið 2008. 

 

Innihaldsgreind fréttaumfjöllun tengd KSÍ hefst á rólegum nótum árið 2008.  Fimm 

fréttir tengdar sambandinu eru í janúarmánuði (sjá mynd 3).  Umfjöllunin eykst síðan 

aðeins þar til að sprengja verður í mars mánuði.  Í mars eru flestar fréttir tengdar 

sambandinu á árinu 2008, 33 talsins eða 22% af heildarfjölda.  Ef mynd 1 er borin 

saman við töflu 1 sést að þær tvær fréttir sem ekki tókst að innihaldsgreina birtust í 

mars mánuði.  Í aðdraganda Íslandsmótsins í knattspyrnu eykst umfjöllunin.  Í maí 

mánuði birtast 19 fréttir tengdar KSÍ, eða 14% af heildarfjölda.  Yfir sumartímann 

helst umfjöllunin svipuð en eykst svo aftur við lok Íslandsmóts í knattspyrnu.  Í 

september birtast 14 fréttir tengdar KSÍ, eða 10% af heildarfjölda.  Umfjöllunin er 

nokkur í október en minnkar síðustu tvo mánuði ársins (sjá mynd 3). 
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Mynd 4.  Dreifing frétta eftir fjölmiðlum árið 2008. 

 

Innihaldsgreindar fréttir tengdar KSÍ birtust í sjö miðlum árið 2008.  Fjórir miðlar 

birtu álíka mikinn fjölda frétta eða greina.  RÚV, Sjónvarpið, Stöð 2 og 

Viðskiptablaðið birtu 16 greinar tengdar KSÍ (sjá mynd 4).  DV birti fleiri fréttir en 

þessir fjórir miðlar til samans.  DV birti 20 fréttir, eða 14% af heildarfjölda.  

Fréttablaðið birti næst mestan fjölda frétta eða greina tengdar KSÍ.  Alls birti 

Fréttablaðið 35 fréttir eða greinar, eða fjórðung af heildarfjölda árið 2008.  

Morgunblaðið fjallaði hins vegar langmest um KSÍ.  Tæplega helmingur frétta, eða 

49%, birtust í Morgunblaðinu (sjá mynd 4). 
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Mynd 5.  Dreifing frétta eftir tegund fjölmiðils árið 2008. 

 

Engin innihaldsgreind frétt birtist í netmiðli árið 2008.  Ljósvakamiðlar birtu 13 

fréttir tengdar KSÍ, eða 9% af heildarfjölda.  Mikill meirihluti innihaldsgreindra frétta 

birtust í prentmiðlum.  Alls birtust 125 fréttir eða greinar, 91% af heildarfjölda, í 

prentmiðlum (sjá mynd 5). 
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Mynd 6.  Innihaldsgreining frétta árið 2008. 

 

Mikill minnihluti innihaldsgreindra frétta eða greina hlaut umsögnina jákvætt efni.  

Alls féllu 22 fréttir, eða 16% af heildarfjölda í þann flokk (sjá mynd 6).  Litlu fleiri 

fréttir voru neikvæðar eða 26% talsins.  Rúmlega helmingur frétta, eða 58% þeirra, 

hlutu umsögnina hvorki né og var flestur fjöldi frétta sem féll í þann flokk.  Þær 

fréttir sem höfundur taldi vera hlutlausar fyrir KSÍ hlutu umsögnina hvorki né frá 

höfundi. 
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Mynd 7.  Flokkun frétta árið 2008. 

 

Höfundur flokkaði alls 11 fréttir, eða 8% af heildarfjölda, í flokkinn landsliðsmál.  

Efni tengt landsliðum Íslands á einn eða annan hátt féll í þennan flokk.  Öll landslið 

Íslands voru tekin saman, A- landslið karla og kvenna ásamt yngri landsliðum 

Íslands.  Efni tengt keppnisvöllum flokkaði höfundur í flokkinn vallarmál.  Vallarmál 

fengu töluverða umfjöllun, en höfundur flokkaði alls fjórðung frétta í þann flokk.  

Fréttir tengdum mótum á vegum KSÍ voru flokkaðar í flokkinn mótamál.  Þá er átt 

við Íslandsmót, bikarkeppni og önnur mót á vegum KSÍ.  Alls flokkaði höfundur 

tæplega þriðjung, eða 28% frétta í þann flokk.  Efni sem tengdist KSÍ að einhverju 

leyti fékk hins vegar mesta umfjöllun eða rúmlega 33% af heildarfjölda. 
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Mynd 8.  Þrjú algengustu stikkorðin við flokkun frétta árið 2008. 

 

Höfundur flokkaði fréttir ekki eingöngu eftir því í hvaða flokk þau féllu, heldur 

einnig eftir því hvaða stikkorð þau innihéldu.  Stikkorðin flokka fréttirnar ítarlegar 

heldur en flokkarnir sem sjá má á mynd 7.  Þriðja algengasta stikkorðið var 

Íslandsmót en alls flokkaði höfundur 24 fréttir í þann flokk.  Laugardalsvöllur kom 

næst oftast fyrir með 21% af heildarfjölda frétta.  Almennt efni tengt KSÍ fékk hins 

vegar mestu umfjöllunina eða rúmlega þriðjung frétta, 33% af heildarfjölda (sjá mynd 

8). 

 

Fréttaumfjöllun árið 2009 

Tafla 3.  Upplýsingar um innihaldsgreinda fréttaumfjöllun árið 2009 

Tölfræði Eftir mánuðum 

Fjöldi frétta og greina 123 Meðaltal 10.25 

Innihaldsgreindar 115 Hæsta gildi 67 

Óvinnanlegar 8 Lægsta gildi 2 
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Alls voru 123 fréttir eða greinar í gagnabanka fyrir árið 2009 (sjá töflu 3).  Af þeim 

reyndist unnt að innihaldsgreina 115 fréttir.  Nokkrar fréttir, eða átta talsins, reyndist 

ekki unnt að greina, þær eru því skilgreindar sem óvinnanlegar.  Ekki tókst að opna 

pdf skjöl með fréttunum og því var ekki hægt að innihaldsgreina þær ítarlega.  Að 

meðaltali birtust rétt rúmlega 10 fréttir eða greinar tengdar KSÍ árið 2009 á mánuði.  

Mest var umfjöllunin í nóvember, en alls birtust 67 fréttir í þeim mánuði (sjá hæsta 

gildi, töflu 3).  Þrír mánuðir deila með sér minnstu umfjölluninni um efni tengt KSÍ 

en eingöngu birtust tvær fréttir í janúar, mars og september (sjá lægsta gildi, töflu 3).   

 

 

Mynd 9.  Dreifing frétta eftir mánuðum árið 2009. 

 

Framan af árinu 2009 var fréttaumfjöllun um efni tengt KSÍ óveruleg.  Fyrstu fjóra 

mánuði ársins birtust samtals 11 fréttir eða greinar sem innihaldsgreindar voru í 

verkefninu (sjá mynd 9).  Fréttaumfjöllunin jókst þegar nær dró sumri en í maí birtust 

jafn margar fréttir eða greinar og fyrstu fjóra mánuði ársins til samans, 11 talsins.  

Umfjöllunin var ekki mikil yfir blásumarið, en eingöngu þrjár fréttir birtust í júní og 

júlí.  Undir lok keppnistímabilsins á Íslandi jókst umfjöllunin aftur en nánast jafn 

margar fréttir birtust í maí og ágúst árið 2009.  September og október voru töluvert 

rólegir, en samtals birtust 5 fréttir þessa tvo mánuði.  Undir lok ársins verður mikil 
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aukning í fréttaumfjöllun.  Fjölmiðlar birtu rúmlega helming frétta tengdum KSÍ árið 

2009, eða 53% í nóvember mánuði.  Síðasta mánuð ársins var umfjöllunin 

sambærileg við byrjun og lok keppnistímabils. 

 

 

Mynd 10.  Dreifing frétta eftir fjölmiðlum árið 2009. 

 

Innihaldsgreindar fréttir og greinar tengdar KSÍ birtust í 12 fjölmiðlum árið 2009 (sjá 

mynd 10).  Þeim fjölgaði því um fimm frá árinu 2008.  Níu af þessum 12 fjölmiðlum 

birtu töluvert færri fréttir hlutfallslega en þeir þrír miðlar sem birtu flestar fréttirnar.  

Sömu fjölmiðlarnir birtu flestu fréttir og greinar af efni tengdu KSÍ árin 2008 og 

2009.  DV birti samtals 23 fréttir, eða 20% af heildarfjölda árið 2009.  Fréttablaðið 

birti næst flestu fréttirnar, samtals 25 fréttir eða 22% af heildarfjölda.  Morgunblaðið 

birti flestar fréttirnar, 31 talsins, sem var tæplega þriðjungur af heildarfjölda frétta, 

eða 27% (sjá mynd 10). 
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Mynd 11.  Dreifing frétta eftir tegund fjölmiðils árið 2009. 

 

Þrjár tegundir fjölmiðla birtu fréttir og greinar tengdar KSÍ árið 2009 (sjá mynd 11).  

Netmiðlar birtu hlutfallslega fæstar innihaldsgreindar fréttir, eða 9%.  Ljósvakamiðlar 

birtu næst flestu fréttirnar, samtals 22 fréttir eða 19% af heildarfjölda.  Prentmiðlar 

birtu mikinn meirihluta frétta og greina af efni tengdu KSÍ árið 2009, samtals 83 

fréttir, eða 72% af heildarfjölda frétta (sjá mynd 11).   
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Mynd 12.  Innihaldsgreining frétta árið 2009. 

 

Innihaldsgreindar fréttir og greinar tengdar KSÍ sem fjölluðu um jákvætt efni voru 

eingöngu 16 talsins árið 2009, eða 14% af heildarfjölda (sjá mynd 12).  Rétt rúmur 

þriðjungur frétta, eða 32%, voru innihaldsgreindar sem hvorki jákvæðar né 

neikvæðar.  Rúmur helmingur frétta og greina, eða 54%, var innihaldsgreint sem 

neikvætt efni (sjá mynd 12). 
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Mynd 13.  Flokkun frétta árið 2009. 

 

Sex innihaldsgreindar fréttir og greinar féllu í fimm mismunandi flokka árið 2009 (sjá 

mynd 13).  Fréttaumfjöllun um efni tengt þessum flokkum var ekki mikil á árinu.  

Þriðji stærsti flokkurinn, landsliðsmál, inniheldur fleiri fréttir en hinir fimm flokkarnir 

til samans. Flokkurinn inniheldur samt sem áður fáar fréttir hlutfallslega, eða 

eingöngu 8% af heildarfjölda.  Flokkurinn mótamál inniheldur næst flestar fréttir, eða 

14% af heildarfjölda.  Langflestar fréttirnar voru flokkaðar í flokkinn KSÍ.  Alls voru 

84 fréttir og greinar flokkaðar í þann flokk, eða 73% af heildarfjölda (sjá mynd 13). 
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Mynd 14.  Þrjú algengustu stikkorðin við flokkun frétta árið 2009. 

 

Þriðja algengasta stikkorðið sem fréttir fengu var kvennalandslið (sjá mynd 14).  Þrátt 

fyrir að stikkorðið sé þriðja algengasta kemur það sjaldan fyrir hlutfallslega.  Aðeins 

6 fréttir og greinar, 5% af heildarfjölda, flokkast með stikkorðinu kvennalandslið.  

Stikkorðið Íslandsmót kom einnig sjaldan fyrir hlutfallslega, aðeins níu fréttir, eða 

8% af heildarfjölda flokkast með stikkorðinu.  Langflestar fréttirnar flokkaði 

höfundur með stikkorðinu KSÍ, alls 72 fréttir eða 63% af heildarfjölda frétta og greina 

(sjá mynd 14).  

 

Fréttaumfjöllun árið 2010 

Tafla 4.  Upplýsingar um innihaldsgreinda fréttaumfjöllun árið 2010. 

Tölfræði Eftir mánuðum 

Fjöldi greina og frétta 113 Meðaltal 9.4 

Innihaldsgreindar 109 Hæsta gildi 18 

Óvinnanlegar 4 Lægsta gildi 0 
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Af þeim árum sem til skoðunar voru í rannsókninni í heild sinni var minnsta 

umfjöllunin árið 2010.  Alls birtust 113 fréttir og greinar sem fjölluðu um efni tengt 

KSÍ á árinu (sjá töflu 4).  Af þeim reyndist unnt að greina 109 fréttir en fjórar 

reyndust óvinnanlegar.  Að meðaltali birtust rúmlega níu fréttir eða greinar á mánuði.  

Flestar fréttirnar birtust í september eða 18 talsins (sjá hæsta gildi, töflu 4).  Tveir 

mánuðir deila með sér minnstu umfjöllun um efni tengt KSÍ en engin frétt birtist í 

febrúar og apríl (sjá lægsta gildi, töflu 4).  

 

 

Mynd 15.  Dreifing frétta eftir mánuðum árið 2010. 

 

Nokkur fréttaumfjöllun var um KSÍ í byrjun ársins 2010 (sjá mynd 15).  

Innihaldsgreindar fréttir voru 16 talsins, eða 15% af heildarfjölda í janúar.  Næstu þrjá 

mánuðina er umfjöllunina nánast engin, að undanskildum mars mánuði.  Engar fréttir 

birtust í febrúar og apríl, en sex í mars.  Við upphaf keppnistímabils er umfjöllunin 

frekar lítil í samanburði við árin 2008 og 2009.  Einungis sjö fréttir birtust í maí, eða 

6% af heildarfjölda.  Yfir hásumarið helst umfjöllunin nokkur, á bilinu 8 til 13 fréttir í 

mánuði.  Undir lok keppnistímabils birtast flestar fréttir árið 2010.  Fjöldi 

innihaldsgreindra frétta og greina er 18 talsins í september, eða 17% af heildarfjölda.  
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Næstu tvo mánuðuðina, október og nóvember, er umfjöllunin nánast sú sama.  Alls 

birtust 13 fréttir í október og 14 fréttir í nóvember.  Síðasta mánuð ársins minnkar 

umfjöllunin, fer niður í sex fréttir, eða einungis 6% af heildarfjölda (sjá mynd 15). 

 

 

Mynd 16.  Dreifing frétta eftir fjölmiðlum árið 2010. 

 

Innihaldsgreindar fréttir og greinar tengdar KSÍ birtust í 16 fjölmiðlum árið 2010, 

sem er mesti fjöldi fjölmiðla af öllum þremur árunum sem til skoðunar voru í 

verkefninu (sjá mynd 16).  Fréttaumfjöllunin dreifist heldur meira árið 2010 í 

samanburði við hin árin sem til skoðunar voru.  Nokkrir fjölmiðlar, nánar tiltekið 10 

fjölmiðlar, birta frá einni til fimm fréttir og greinar af efni tengdu KSÍ.  DV minnkar 

umfjöllun sína miðað við fyrri ár, en einungis sjö fréttir voru innihaldsgreindar frá 

þeim fjölmiðli árið 2010.  RÚV og Vísir.is birtu jafn margar fréttir eða 10 talsins.  

Pressan.is birti samtals 11 fréttir, eða 10% af heildarfjölda.  Sömu miðlar birtu flestar 

fréttirnar árin 2008 og 2009 en tveir af þremur birtu flestar fréttirnar árið 2010.  
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Fréttablaðið birti næst flestu fréttirnar, 16 talsins eða 15% af heildarfjölda.  Eins og 

áður birti Morgunblaðið flestar fréttirnar af öllum fjölmiðlunum.  Alls birti 

Morgunblaðið 21 frétt, eða 19% af heildarfjölda árið 2010 (sjá mynd 16). 

 

 

Mynd 17.  Dreifing frétta eftir tegund fjölmiðils árið 2010. 

 

Árið 2010 birtust fréttir eða greinar tengdar KSÍ á þremur mismunandi tegundum 

fjölmiðla (sjá mynd 17).  Heldur meiri dreifing er milli tegunda fjölmiðils árið 2010 

heldur en árin 2008 og 2009.  Ljósvakamiðlar birtu hlutfallslega fæstar fréttirnar, eða 

13% af heildarfjölda.  Netmiðlar auka við birtingarfjölda sinn frá fyrri árum sem til 

skoðunar voru en alls birtust 43 fréttir og greinar í netmiðlum.  Eins og fyrri ár birtust 

flestar fréttirnar í prentmiðlum.  Tæpur helmingur, 48% innihaldsgreindra frétta 

birtust í prentmiðlum árið 2010 (sjá mynd 17). 
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Mynd 18.  Innihaldsgreining frétta árið 2010. 

 

Fæstar innihaldsgreindar fréttir og greinar voru innihaldsgreindar árið 2010 sem 

neikvætt efni (sjá mynd 18).  Á fyrri árunum í verkefninu, 2008 og 2009, var 

innihaldsgreint efni neikvætt í meirihluta (sjá mynd 6 og 12).  Þróun umfjöllunar 

hefur því snúist við milli ára.  Aðeins 14 fréttir, eða 13% af heildarfjölda voru 

innihaldsgreindar sem neikvætt efni.  Alls 45 fréttir og greinar voru innihaldsgreindar 

sem jákvætt efni, eða 41% af heildarfjölda. Tæplega helming fréttanna 

innihaldsgreindi höfundur sem hvorki jákvæðar né neikvæðar, eða samtals 50 fréttir 

(sjá mynd 18). 
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Mynd 19.  Flokkun frétta árið 2010. 

 

Þrír flokkar fengu áberandi lita umfjöllun árið 2010 (sjá mynd 19). Aðeins fjórar til 

átta fréttir tengdum þjálfaramálum, leiðtogum og vallarmálum birtust á árinu.  

Töluvert meira var fjallað um mótamál en 17 fréttir, eða 16% af heildarfjölda 

flokkuðust sem efni tengt keppnimótum á vegum KSÍ.  Fréttir tengdar landsliðum 

Íslands var næst stærsti flokkurinn, með 22% af heildarfjölda frétta.  Eins og á fyrri 

árum í verkefninu voru flestar fréttir og greinar flokkaðar sem almenn umfjöllun KSÍ 

og störf sambandsins.  Tæpur helmingur, eða 47% af heildarfjölda var flokkað í 

flokkinn KSÍ (sjá mynd 19). 
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Mynd 20.  Þrjú algengustu stikkorðin við flokkun frétta árið 2010. 

 

Fréttir og greinar tengdar KSÍ voru einnig flokkaðar eftir stikkorðum.  Stikkorðin 

flokka fréttirnar á ítarlegri hátt heldur en flokkunin sem sjá má á mynd 19.  Þriðja 

algengasta stikkorð frétta frá árinu 2010 var U – 21 landslið (sjá mynd 20).  

Hlutfallslega fengu málefni U – 21 árs landsliðsins ekki mikla umfjöllun sé litið til 

heildarfjölda frétta en aðeins 9% af heildarfjölda frétta og greina fjölluðu um málefni 

U – 21 árs landsliðsins.  A – landsliðið var meira til umfjöllunar en 13% af 

heildarfjölda frétta fjölluðu um mál tengd karlalandsliði Íslands.  Rúmlega þriðjungur 

frétta og greina árið 2010, eða 39% af heildarfjölda, fjölluðu um almennt um KSÍ eða 

störf sambandsins (sjá mynd 20). 
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Fréttaumfjöllun árin 2008 – 2010 

Tafla 5.  Upplýsingar um innihaldsgreinda fréttaumfjöllun áranna 2008 – 2010. 

Tölfræði Eftir mánuðum 

Fjöldi frétta og greina 376 Meðaltal 10.4 

Innihaldsgreindar 362 Hæsta gildi 67 

Óvinnanlegar 14 Lægsta gildi 0 

 

Þegar árin þrjú sem til skoðunar voru í verkefninu eru tekin saman sést að alls voru 

376 fréttir eða greinar í gagnabanka (sjá töflu 5).  Af þeim reyndist unnt að 

innihaldsgreina 362 fréttir og greinar.  Ekki tókst að opna pdf skjöl 14 frétta og 

skilgreinast þær því sem óvinnanlegar.  Á árunum þremur birtast að meðaltali 

rúmlega 10 fréttir á mánuði.  Flestar fréttir birtust í nóvember árið 2009, 67 fréttir 

talsins (sjá hæsta gildi, töflu 5).  Hins vegar birtust engar fréttir í febrúar og apríl árið 

2010 (sjá lægsta gildi, töflu 5). 

 

 

Mynd 21.  Dreifing frétta eftir mánuðum árin 2008 – 2010. 
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Þegar árin þrjú sem til skoðunar voru í verkefninu eru tekin saman sést að 

innihaldsgreind fréttumfjöllun tengd KSÍ fyrstu tvo mánuði ársins er óveruleg (sjá 

mynd 21).  Einungis 6% frétta birtust fyrstu tvo mánuði ársins.  Umfjöllunin eykst í 

mars en 39 fréttir, eða 11% af heildarfjölda birtust í mánuðinum.  Minnst er 

umfjöllunin í apríl eða einungis 3% af heildarfjölda frétta og greina.  Við byrjun 

sumars eykst umfjöllunin aftur, fer upp í 10% af heildarfjölda frétta.  Yfir blásumarið 

og fram á haustmánuði er birtingarfjöldinn nokkuð álíkur, eða frá 5 – 9% af 

heildarfjölda frétta og greina.  Nóvember sker sig úr hvað varðar birtingarfjölda.  

Langflestar fréttir, 77 talsins eða 21% af heildarfjölda birtust í mánuðinum.  Síðasta 

mánuð áranna þriggja er birtingarfjöldinn óverulegur, alls 20 fréttir eða 6% af 

heildarfjölda (sjá mynd 21).   

 

 

Mynd 22.  Dreifing frétta eftir fjölmiðlum árin 2008 – 2010. 
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Innihaldsgreindar fréttir eða greinar tengdar KSÍ birtust í 16 mismunandi fjölmiðlum 

á árunum 2008 – 2010 (sjá mynd 22).  Átta fjölmiðlar birtu á bilinu þrjár til átta 

fréttir, sem er lítið hlutfall af heildarfjölda, eða einungis um 1 – 2 %.  Fjórir 

fjölmiðlar birtu ögn fleiri fréttir, á bilinu 11 – 16 fréttir, eða 3 – 4% af heildarfjölda.  

RÚV birti samtals 23 fréttir og greinar tengdar KSÍ, eða 6% af heildarfjölda.  Þrír 

fjölmiðlar skera sig úr hvað varðar birtingarfjölda.  DV birti samtals 50 fréttir og 

greinar á árunum þrem, eða 14% af heildarfjölda.  Tæpur fjórðungur, 21%, frétta 

birtust í Fréttablaðinu.  Einn miðill sker sig þó úr af þeim þremur miðlum sem birta 

flestar fréttir.  Langflestar innihaldsgreindar fréttir og greinar árin 2008 - 2010 birtust 

í Morgunblaðinu eða rúmur þriðjungur frétta, 33% af heildarfjölda (sjá mynd 22). 

 

 

Mynd 23.  Dreifing frétta eftir tegund fjölmiðils árin 2008 – 2010. 
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ljósvakamiðlum eða 14% af heildarfjölda.  Netmiðlar birtu hlutfallslega litlu fleiri 
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Heildarfjöldi birtinga nam 260 fréttum í prentmiðlum sem gerir 72% af heildarfjölda 

frétta og greina á tímabilinu 2008 – 2010 (sjá mynd 23).   

 

 

Mynd 24.  Innihaldsgreining frétta árin 2008 – 2010. 
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Mynd 25.  Innihaldsgreing frétta út frá flokkun árin 2008 – 2010. 
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Mynd 26.  Flokkun frétta árin 2008 – 2010. 

 

Fjórir flokkar fengu áberandi litla umfjöllun á árunum 2008 – 2010 (sjá mynd 26).  
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Mynd 27.  Þrjú algengustu stikkorð við flokkun frétta árin 2008 – 2010. 

 

Þegar þrjú algengustu stikkorðin eru skoðuð sést að fréttir tengdar Laugardalsvelli 
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Umræða 

Flestar fréttir eða greinar sem til skoðunar voru í verkefninu birtust árið 2008, eða 

138 talsins.  Framan af árinu, eða fyrstu fimm mánuðina var birtingarfjöldi frétta 

töluverður.  Umfjöllunin náði hámarki í mars mánuði.  Tengist það málefnum 

Laugardalsvallar, en ráðist var í gagngerðar endurbætur á þjóðarleikvangi Íslendinga.  

Byggt var yfir stúkuna, hún stækkuð og skrifstofuhúsnæði reist fyrir KSÍ.  

Fjárhagsáætlun stóðst ekki og kostnaður við bygginguna fór fram úr áætlun.  Mikið 

var fjallað í fjölmiðlum um það mál, sem sést bersýnilega á fjölda birtinga.  DV, 

Fréttablaðið og Morgunblaðið báru af hvað varðar birtingarfjölda.  Flest allar 

fréttirnar birtust í prentmiðlum, og þá oftast í Morgunblaðinu.  Höfundur 

innihaldsgreindi flest allar fréttirnar um málefni Laugardalsvallar sem neikvætt efni.  

Þó höfundur þekki ekki tildrög málsins fannst honum sem efnið væri neikvæð 

umfjöllun í garð KSÍ.  Samt sem áður voru neikvæðar fréttir ekki í meirihluta árið 

2008.  Meirihluta frétta innihaldsgreindi höfundur sem hvorki jákvæðar né 

neikvæðar.  Minnsta hlutfall frétta var innihaldsgreint sem jákvætt efni.  Höfundi 

þótti athyglisvert hvað jákvæð málefni fengu litla umfjöllun.  Á árinu bárust fréttir af 

samþykkt KSÍ á jafnréttisáætlun og sterkri fjárhagslegri stöðu sambandsins.  Þetta 

þótti höfundi vera jákvæðar fréttir fyrir sambandið.  Þessi málefni fengu hins vegar 

mjög litla umfjöllun í samanburði við málefni stúkubyggingar á Laugardalsvelli.  Svo 

virðist sem fjölmiðlar hafi meiri áhuga á að fjalla um málefni sem teljast neikvæð 

heldur en jákvæð.  Þegar horft er til flokkunar á fréttunum sést að flestar fréttir eða 

greinar flokkar höfundur sem efni tengt KSÍ.  Efni sem rataði í flokkinn KSÍ fjallaði 

að mati höfundar almennt um málefni sambandsins og starfsemi þess.  Stikkorðin 

gefa enn betri mynd af fréttumfjölluninni.  Með stikkorðunum sést hvaða málefni 

voru helst til umfjöllunar í innihaldsgreindum fréttum.  Mest var umfjöllunin um 

Íslandsmót, Laugardalsvöll og almennt um KSÍ. 

 Árið 2009 var birtingarfjöldi innihaldsgreindra frétta langmestur í nóvember.  

Alls voru 115 fréttir innihaldsgreindar, þar af 61 í nóvember eða rúmlega helmingur 

af heildarfjölda.  Fréttaumfjöllun var því ekki ýkja mikil aðra mánuði ársins.  Eins og 

árið áður báru þrír fjölmiðlar af varðandi birtingarfjölda.  DV, Fréttablaðið og 

Morgunblaðið birtu áberandi flestar fréttirnar.  Morgunblaðið hafði vinninginn hvað 
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varðar flestar fréttir, en birtu þó hlutfallslega færri fréttir en árið áður.  Breyting varð 

á dreifingu frétta eftir tegund fjölmiðla árið 2009.  Nokkrar fréttir frá netmiðlum voru 

innihaldsgreindar, öfugt við árið áður þar sem engin frétt var innihaldsgreind.  Þessi 

gríðarlegi birtingarfjöldi í nóvember tengist fyrst og fremst einu ákveðnu málefni.  

Bárust þá fréttir af kreditkortamisnotkun fjármálastjóra KSÍ.  Mikil reiði virtist ríkja í 

samfélaginu með misnotkunina og fjölmiðlar fjölluðu mikið um málið.  Höfundur 

innihaldsgreindi allar fréttir af misnotkuninni sem neikvætt efni. Þessi mikla 

umfjöllun um tiltekið málefni litar niðurstöður fréttaumfjöllunar árið 2009.  Flestar 

fréttir ársins, eða rúmlega helming af heildarfjölda, innihaldsgreindi höfundur sem 

neikvætt efni.  Jákvætt efni var í minnihluta á árinu, rétt eins og árið áður.  Þegar 

horft er til flokkunar á fréttum sést greinilega hvaða málefni voru helst til umfjöllunar 

á árinu.  Langflestar fréttir eða greinar fjölluðu um málefni tengd KSÍ og starfsemi 

þess.  Stikkorðin gefa enn betri mynd af umfjölluninni, og staðfestir það flokkunina á 

fréttunum.  Flestar fréttir ársins fjölluðu almennt um KSÍ og flestar af þeim um 

málefni fjármálastjóra KSÍ. 

 Af þeim árum sem til skoðunar voru innihaldsgreindi höfundur fæstar fréttir 

árið 2010, eða alls 109.  Dreifing frétta yfir mánuði ársins var öllu meiri en árin 2008 

og 2009.  Flestar fréttir birtust í september eða 18 talsins.  Samanborið við hin árin er 

það hlutfallslega færri birtingar í einstaka mánuði.  Ekkert eitt málefni tengt KSÍ vakti 

sérstaka athygli fjölmiðla árið 2010, öfugt við fyrri árin sem til skoðunar voru.  Getur 

það mögulega verið skýringin á meiri dreifingu fréttaumfjöllunar.  Eins og árið 2009 

vakti athygli höfundar hversu litla umfjöllun jákvæð málefni fengu.  Fjögur jákvæð 

málefni vöktu athygli höfundar á árinu.  Fréttir bárust af góðri fjárhagslegri stöðu 

KSÍ.  Einnig bárust fréttir af samstarfi KSÍ við Hjartaheill og undirritun samnings um 

aukna umfjöllun yngri flokka knattspyrnu á Íslandi.  Átaksverkefninu Bagg er bögg 

var hrint af stað á árinu í samstarfi við KSÍ.  Þrátt fyrir þessi jákvæðu málefni virtust 

fjölmiðlar ekki hafa mikinn áhuga á að fjalla um þau.  Sömu sögu er því að segja af 

fréttaumfjöllun tengdri KSÍ á árinu 2010 eins og árið 2009.  Fjöldi fjölmiðla sem birta 

fréttir jókst með ári hverju í verkefninu.  Mestur er því fjöldinn, eða 16 talsins, árið 

2010.  Dreifing eykst eining á fréttaumfjöllun milli fjölmiðla.  Enginn fjölmiðill birti 

áberandi flestar innihaldsgreindar fréttir eða greinar.  Líkt og á fyrri árum birti 
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Morgunblaðið flestar fréttirnar og Fréttablaðið næst flestar.  Dreifing meðal tegunda 

fjölmiðla jókst einnig.  Netmiðlar tóku fram úr ljósvakamiðlum og birtu næst flestar 

fréttirnar.  Eins og áður birtu prentmiðlar hins vegar flestar fréttir.  Innihaldsgreining 

fréttaumfjöllunar breyttist einnig töluvert miðað við hin árin.  Höfundur taldi fæstar 

fréttirnar vera neikvæðar öfugt við árið 2009.  Eins og árið 2008 taldi höfundur flestar 

fréttirnar hvorki vera neikvæðar né jákvæðar, s.s. hlutlausar.  Það sem vekur hins 

vegar athygli er aukning jákvæðra frétta.  Af öllum þremur árunum sem til skoðunar 

voru í verkefninu birtust flestar jákvæðar fréttir árið 2010. Sé horft til flokkunar á 

fréttum kemur í ljós hvaða málefni voru helst til umfjöllunar hjá fjölmiðlum.  Málefni 

tengd landsliðum Íslands, A og U – 21 árs, fengu ágætis umfjöllun, sem og málefni 

tengd mótamálum.  Flokkurinn KSÍ skar sig hins vegar úr og fékk áberandi mestu 

umfjöllunina.  Stikkorðin staðfesta flokkunina á fréttunum en meðal þriggja 

algengustu stikkorðanna voru bæði A – landslið karla og U – 21 árs landslið karla.  

Sem fyrr er stikkorðið KSÍ algengast.  Fréttaumfjöllun um almenn málefni og 

starfsemi KSÍ var því mest til umfjöllunar árið 2010. 

 Innihaldsgreindar fréttir eða greinar af árunum þremur voru 362.  Flestar 

birtingar voru í nóvember, eða alls 77 fréttir.  Fréttaumfjöllun um málefni 

fjármálastjóra KSÍ árið 2009 lita niðurstöðurnar að talsverðu leyti.  Alls birtust 67 

fréttir um það eina tiltekna málefni í nóvember mánuði.  Hin tvö árin, 2008 og 2010, 

birtast því einungis tíu fréttir samtals í nóvember.  Fréttir af endurbótum á 

Laugardalsvelli lita einnig niðurstöður verkefnisins.  Það sést best af því að alls 

birtust 37 fréttir í mars, þar af 31 árið 2008.  Það birtast því ekki nema 6 fréttir í mars 

mánuði hin tvö árin, þ.e. 2009 og 2010.  Fréttaumfjöllun er einnig töluverð í maí, sem 

hugsanlega má rekja til upphafs keppnistímabils í knattspyrnu á Íslandi.  Fjölmiðlar 

virðast taka við sér og birta fréttir í aðdraganda keppnistímabilsins.  Birtingarfjöldi 

helst nokkuð stöðugur aðra mánuði ársins.  Þrír fjölmiðlar skera sig úr hvað varðar 

fjölda innihaldsgreindra frétta eða greina um efni tengt KSÍ.  DV, Fréttablaðið og 

Morgunblaðið birta samtals 68% af heildarfjölda frétta í verkefninu.  Munar þar mest 

um árin 2008 og 2009, þar sem þessir þrír fjölmiðlar báru höfuð og herðar yfir aðra 

fjölmiðla.  Þegar horft er til tegundar fjölmiðla er ein tegund í sérflokki.  Langflestar 

fréttir birtust í prentmiðlum eða alls 72% af heildarfjölda.  Eins og með fjölmiðlana 
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munar þar mestu um árin 2008 og 2009 þar sem langflestar fréttir birtust í formi 

prentmiðla.  Höfundur innihaldsgreindi flestar fréttir eða greinar áranna þriggja sem 

hvorki jákvæðar né neikvæðar, eða tæplega helming af heildarfjölda.  Það verður hins 

vegar að teljast áhyggjuefni fyrir KSÍ að höfundur innihaldsgreindi fleiri fréttir sem 

neikvæðar heldur en jákvæðar.  Alls taldi höfundur að rúmur þriðjungur allra 

innihaldsgreindra frétta væru neikvæðar.  Hlutfall jákvæðra frétta er þó nokkuð, eða 

23% af heildarfjölda.  Flokkun frétta leiddi í ljós að í flestum tilvikum fjölluðu 

fréttirnar um efni tengt almennri starfsemi KSÍ.  Helming allra frétta og greina 

flokkaði höfundur í flokkinn KSÍ.  Fréttir af mótamálum kom næst með töluvert 

minna hlutfall, eða 20% af heildarfjölda.  Fréttaumfjöllun um málefni tengd 

fjármálastjóra KSÍ hefur mikið að segja varðandi flokkunina en árið 2009 flokkaði 

höfundur 73% af heildarfjölda frétta í flokkinn KSÍ.  Nánast allar þær fréttir voru af 

málefnum tengdum fjármálastjóra KSÍ.  Stikkorðin haldast í hendur við flokkun 

fréttanna en þar bar eitt stikkorð af.  KSÍ var algengasta stikkorðið en 41% af 

heildarfjölda frétta áranna þriggja hlutu stikkorðið frá höfundi.  Munar þar einnig um 

fréttaumfjöllun tengd málefnum fjármálastjóra KSÍ. 

 Höfundur innihaldsgreindi flestar fréttir og greinar sem til skoðunar voru í 

verkefninu sem hlutlausar fréttir.  Af þeim niðurstöðum að dæma hefur 

fréttaumfjöllun á efni tengt KSÍ verið hlutlaus á árunum 2008 – 2010.  Það er hins 

vegar ekki hægt að líta fram hjá hlutfalli neikvæðra frétta.  Höfundur innihaldsgreindi 

fleiri fréttir og greinar sem neikvæðar heldur en jákvæðar.  Að mati höfundar hefur 

því fréttaumfjöllun um efni tengt KSÍ á árunum 2008 – 2010 verið hlutlaus með 

neikvæðu ívafi. 

 

Frekari verkefni og rannsóknir 

Tækifæri til frekari rannsókna eða verkefna á ímynd KSÍ eru til staðar.  Eftirfarandi 

verkefni er byrjunarskref, eða undirstaða stærri rannsóknar eða verkefnis sem hægt 

væri að framkvæma.  Næsta skref væri t.a.m. að gera rannsókn meðal rýnihópa á 

ímynd sambandsins.  Þá væri hægt að skoða mismunandi rýnihópa og viðhorf þeirra 

til KSÍ.  Dæmi um rýnihópa sem athyglisvert væri að rannsaka eru t.d. fjölmiðlamenn 

á þeim fjölmiðlum sem fjalla um efni tengt KSÍ.  Einnig væri athyglisvert að skoða 
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viðhorf einstaklinga sem tengjast KSÍ á einhvern hátt.  Einstaklingarnir væru þá t.d. 

foreldrar eða forráðamenn barna er stunda knattspyrnu, þjálfarar íþróttafélaga sem 

iðka knattspyrnu, leikmenn í knattspyrnu og starfsmenn íþróttafélaga sem hafa 

aðildarrétt að KSÍ.  Að auki væri athyglisvert að rannsaka rýnihópa sem hafa enga 

sérstaka tengingu við sambandið.  Dæmi þess háttar rýnihópa væri almenningur í 

samfélaginu sem hefur enga hagsmuni að gæta verðandi KSÍ.  Lokaskref í 

rannsóknarvinnu á ímynd KSÍ væri að gera rannsókn á stóru úrtaki fólks í 

samfélaginu.  Spurningalista væri hægt að leggja fyrir fjölda fólks, 1000 manns eða 

fleiri, og kanna með honum hvers konar ímynd KSÍ birtir til samfélagsins.   

 

Takmarkanir verkefnis 

Ýmsir vankantar eru á verkefninu þó höfundur hafi reynt eftir fremsta megni að 

forðast þá eins og mögulegt var.  Upplýsingaöflun á fréttum og greinum fór fram 

gegnum gagnabanka Creditinfo.  Gagnabankinn vaktar ekki alla fjölmiðla á Íslandi, 

eingöngu valda fjölmiðla.  Það er því ekki hægt að segja að innihaldsgreining hafi 

farið fram á öllum fréttum eða greinum tengdum KSÍ sem út komu á árunum 2008 – 

2010.  Ýmsir fjölmiðlar sem fjalla töluvert um sambandið eru ekki vaktaðir.  Má þar 

nefna sem dæmi fótbolta.net og sport.is.  Báðir þessir fjölmiðlar birta fréttir sem 

tengjast KSÍ í miklu magni.  Höfundur mælir með yfirgripsmeiri vöktun á fréttum og 

greinum til innihaldsgreiningar. 

 Við úrvinnslu gagna í verkefninu komu nokkrir vankantar í ljós.  Fyrst ber að 

nefna flokkun á fréttum og greinum.  Flokkunin tók mið að flokkun gagnabankans 

sem unnið var með í verkefninu.  Erfitt reyndist að flokka ýmsar fréttir og greinar í 

hentuga flokka eftir flokkunarkerfi gagnabankans.  Höfundur mælir með frekari 

útfærslu á flokkunarkerfi svo hægt sé að flokka fréttir og greinar með skýrari hætti.  

Sömu sögu er að segja af stikkorðum sem gefin voru fréttum og greinum.  Stikkorðin 

tóku mið af gagnabankanum sem unnið var með í verkefninu.  Erfitt reyndist að gefa 

nokkrum fréttum og greinum stikkorð sem áttu vel við innihald þeirra.  Höfundur 

mælir með frekari útfærslu á stikkorðakerfi svo hægt sé að gefa fréttum og greinum 

hentug stikkorð sem eiga vel við innihald.  Höfundur tók einnig eftir því að nokkrar 

fréttir og greinar sem voru í gagnabanka tengdum málefnum KSÍ ekki greinilega.  
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Þær fréttir sem áttu engann veginn við KSÍ en voru samt í gagnabankanum voru ekki 

teknar með í gagnasöfnun verkefnisins.  Ekki var mikið um þess háttar fréttir eða 

greinar, einungis örfáar á hverju ári fyrir sig.  Ástæðan fyrir því að ýmsar fréttir og 

greinar er tengjast KSÍ með engu móti koma inn í gagnabanka er aðferðin við vöktun.  

Fréttir og greinar síast inn í gagnabanka eftir orðum sem koma fyrir í þeim, dæmi:  

Orðið fótbolti kemur fyrir í frétt um komandi kosningar í Bandaríkjunum.  Þar sem 

orðið fótbolti er vaktað þá síast fréttin inn í gagnabanka þó hún tengist KSÍ ekki neitt.  

Þetta olli höfundi hins vegar litlu erfiðleikum enda augljóst að sía út þær fréttir sem 

vert var að innihaldsgreina. 

 Að lokum langar höfundi að minnast á aðferðina sem notuð var til 

innihaldsgreiningar á fréttum og greinum.  Innihaldsgreiningin var framkvæmd eftir 

huglægu mati höfundar.  Ekki var notast við stöðluð form eða módel til 

innihaldsgreiningar.  Höfundur reyndi að sjálfsögðu eftir bestu getu að 

innihaldsgreina fréttir og greinar af sanngirni, heiðarleika og hlutleysi.  Það er hins 

vegar möguleiki á skekkjum eða vafasömum innihaldsgreiningum þegar þær eru 

gerðar eftir huglægu mati.  Stöðluð form eða módel ættu að koma í veg fyrir þess 

háttar skekkjur.  Höfundur hefur hins vegar ekki kynnt sér hvort stöðluð form eða 

módel hafi verið sett fram.  Þær fréttir og greinar sem tengjast KSÍ og síast inn í 

gagnabanka Creditinfo fyrir árið 2011 eru innihaldsgreindar á sama hátt og höfundur 

gerði í verkefninu.  Forvitnilegt væri að vita með hvaða hætti þær fréttir og greinar 

eru innihaldsgreindar og hvort það sé gert út frá huglægu mati eða hvort stöðluð form 

eða módel séu notuð til verksins. 
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Viðauki 

Greining og úrvinnsla gagna – BS. c verkefni KSÍ 

 

Greining á fréttum og greinum: 

 Dagsetning 

o Mánuður 

o Dagur 

o Ár 

 Miðill 

o Heiti fjölmiðils 

 Titill 

o 1 – 10 orð 

 Tegund 

o Prentmiðill 

o Ljósvakamiðill 

o Netmiðlar 

 Innihaldsgreining 

o Jákvætt 

o Neikvætt 

o Hlutlaust 

 Flokkar 

o Aðalflokkur:  Knattspyrnusamband Íslands. 

o Undirflokkar: 

 Landsliðsmál 

 U 21 - landslið 

 A – landslið 

 Kvennalandslið 

 U 17 ára landslið 

 U 19 ára landslið 

 Yngri landslið 
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 Dómaramál 

 Alþjóðadómarar 

 Dómaranámskeið 

 Milliríkjadómarar 

 Leiðtogar 

 Geir Þorsteinsson 

 Sigurður Ragnar Eyjólfsson 

 Þórir Hákonarson 

 Mótamál 

 Bikarkeppni 

 Deildabikar 

 Lengjubikar 

 Íslandsmót 

 VISA – bikar 

 Pepsí – deild 

 Vallarmál 

 Gervigras 

 Laugardalsvöllur 

 Þjálfaramál 

 Knattspyrnuþjálfun 

 Landsliðsþjálfari 

 Ýmislegt 

 Leyfiskerfi 

 Alþjóðaknattspyrnusambandið (FIFA) 

 Knattspyrnusamband Evrópu (UEFA) 

 

 

 

 


