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sem hún sýndi mér á meðan á skrifunum stóð. Mig langar að þakka Sundsambandi Íslands 
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fyrir að gefa sér tíma til að ræða við mig og treysta mér fyrir þessu verkefni.  

Foreldrar mínir fá sérstakar þakkir fyrir að styðja mig í gegnum allt námið mitt og 
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Útdráttur 

Þekking er ein mikilvægasta auðlind fyrirtækja svo ekki sé verið að finna upp hjólið aftur 

og aftur. Þekkingarstjórnun er notuð til þess að búa til ferli svo hægt sé að halda í þekkingu 

þeirra sem eru innan fyrirtækisins. Rannsóknarspurningin var í takt við þekkingarstjórnun 

og var svohljóðandi: Er þekkingin sem skapast hjá afrekssundmönnum á þeirra ferli ásamt 

öllum þeim sem koma að sundi á Íslandi nýtt til áframhaldandi velgengni? 

Eigindleg aðferðafræði var notuð við gerð rannsóknarinnar og tekin voru tólf viðtöl. 

Þegar rannsakandi hóf ritgerðarsmíðarnar var lagt upp með að skoða eingöngu þekkingu 

afrekssundmanna en síðar kom í ljós hvað öll þekking innan sundhreyfingarinnar er 

mikilvæg og tók hún þá óvænta en skemmtilega stefnu. Það skiptir ekki máli hvaða 

þekkingu við erum að tala um, það er jafn mikilvægt að störf skrifstofufólksins séu skráð 

niður eins og afrekssundmannanna sjálfra. Vildi því rannsakandi breikka hópinn og skoða 

einnig stjórnarmenn, foreldra, dómara, starfsmenn og alla þá sem koma að sundinu á 

einhvern hátt. Allir viðmælendurnir tengdust sundi á einn hátt eða annan og voru þeir 

valdir með fjölbreytileika í huga til þess að reyna að fá innsýn í sem flest sjónarmið innan 

sundheimsins. 

Niðurstöðurnar benda til að ekki sé nægilega mikið gert til þess að halda í þekkingu 

þeirra sem eru innan Sundsambandins en viljann við verkið vantar ekki. 

Höfundur vill í framhaldi af þessari rannsókn hjálpa Sundsambandinu að koma upp góðu 

þekkingarstjórnunarferli svo þekking þeirra sem eru innan sambandsins haldi ekki áfram 

að hverfa.  

Að lokum vonast rannsakandi til að þessi lesning verði skemmtileg og uppbyggjandi 

fyrir áframhaldandi starf Sundsambandsins og vonast til að fleiri sérsambönd á Íslandi 

fylgi eftir og skoði hvernig þekkingarstjórnun gæti nýst þeim. 
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Abstract 

Knowledge is one of the most important resources companies must protect to avoid 

reinventing the wheel. Knowledge management is a process tool, used to keep the 

knowledge that exists within the company. The research question alongside knowledge 

management is best asked as:  

Is the Icelandic swimming knowledge base that is accumulated during the careers of 

professional swimmers, staff and volunteers, used for continuing success? 

Qualitative methodology was used during the research and total of twelve interviews 

were conducted. When the researcher started the process, the plan was to only look at 

the professional swimmers, but later realized that the accumulation of knowledge within 

the swimming federation all has relevance. So, the data took a surprising but interesting 

direction.  

Whether the knowledge base came from the swimmer themselves or written in office 

by staff- we found that all knowledge was equally important. Because of this observation, 

the researcher wanted to make the group bigger and also look at the board members of 

the federation, parents, judges, employees and everyone who is connected to Iceland 

swimming, in one way or another. All the interviewees were connected to swimming in 

one way or another as they were chosen with diversity in mind to get a better insight 

within the swimming community in Iceland. 

The results indicated that not enough action is taken to keep the knowledge within 

the Icelandic swimming community, but the willingness of helping and effort is surely 

present. The researcher wants to follow up with the Icelandic swimming federation to 

come up with a strong knowledge management process so the knowledge of the people 

within the federation will not continue to dissolve.  

Finally, the researcher hopes that the experiment will be fun and constructive in a 

positive way for the swimming federation, and hopes that more federations within the 

Olympic committee of Iceland will follow and look how knowledge management can help 

them out. 
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1  Inngangur 

Rannsókn þessi er gerð sem lokaverkefni í stjórnun og stefnumótun við Háskóla Íslands 

og er 30 eininga meistararitgerð. Ritgerðin er byggð upp með inngangi, fræðilegri 

umfjöllun, aðferðafræði, niðurstöðum og umfjöllun í lokin. Rannsóknin var gerð í þeim 

tilgangi að fræðast um það hvort haldið sé í þekkingu innan Sundsambands Íslands hjá 

þeim sundmönnum og stjórnarmönnum sem eru eða hafa verið innan 

sundhreyfingarinnar.  

Samkvæmt Floswimming ver hver sundmaður um 24,480 klukkustundum í æfingar 

sem nemur 2,79 árum í heildina af hverjum 10 árum sem hann æfir sund („How Much 

Time Do We Dedicate To Swimming?“, 2017). Þessar tölur innihalda ekki svefn, nám, 

vinnu og þess háttar athafnir sem undirstrikar hversu mikinn tíma sundmenn verja í 

æfingar á sínum ferli. Yfir þennan tíma safnar hver sundmaður að sér ákveðinni þekkingu 

og reynslu sem hann býr yfir á meðan hann æfir og keppir. Þessi reynsla mun einnig nýtast 

eftir að sundferlinum lýkur þar sem um margra ára reynslu er oftast að ræða. 

Rannsakandi hefur æft sund í 15 ár og verið í íslenska landsliðinu síðan árið 2009. Hann 

hefur mikinn áhuga á sundi og vakti það áhuga hans að skoða hvernig þekkingu er haldið 

innan sundhreyfingarinnar þegar afrekssundmenn hætta og stjórnarmenn víkja frá. Hvert 

fer þekkingin eftir að sundmennirnir hætta að æfa? Hvaða leiðir er hægt að fara svo sú 

þekking sem hefur aflast muni nýtast Sundsambandinu og þeim sundmönnum sem eru 

ennþá að æfa og keppa? Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á mikilvægi þess að skrá 

niður þekkingu afreks sundfólks, stjórnarmanna og þeirra sem tilheyra sundheiminum á 

Íslandi svo þekkingin haldist ljós og hægt sé að nýta hana til framtíðar ásamt því að byggja 

ofaná þá þekkingu sem hefur nú þegar skapast svo hún verði sjálfvirk. Tekin voru viðtöl 

við núverandi og fyrrverandi afrekssundmenn, stjórnarmenn, þjálfara og fararstjóra til að 

fá sem breiðastan hóp viðmælenda fyrir verkefnið. Spurt var út í þeirra reynslu á miðlun 

þekkingar innan sundhreyfingarinnar og hver skoðun þeirra er á þekkingu. 
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1.1 Hvatinn að rannsókninni 
Rannsakandi sem hefur verið landsliðskona í sundi í 10 ár langaði til þess að nýta sér þá 

þekkingu sem hann hafði á sundi í meistaraverkefni sitt í von um að það myndi nýtast við 

að byggja upp framtíðina í sundi. Þar sem rannsakandinn stundaði nám við Arizona State 

University í Bandaríkjunum skrifaði hann ekki ritgerð í grunnnáminu og ýtti það enn 

fremur undir áhuga til að framkvæma rannsókn sem myndi nýtast vel.  

Rannsakanda er heldur ekki kunnugt um að svipuð rannsókn hafi verið gerð hér á landi 

sem vakti enn meiri áhuga á því að framkvæma hana. Eftir að rannsakandi hafði setið eina 

önn og lært um þekkingarstjórnun vakti það mikinn áhuga hans. Þegar rannsakandinn 

komst í samstarf við kennara fagsins og fékk hann til að vera leiðbeinanda sinn þá var ekki 

hægt að sleppa því tækifæri og var rannsóknin því unnin út frá þekkingarstjórnun. 
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1.2 Yfirlit 
Í fyrsta kafla þessarar ritgerðar er inngangur þar sem skýr mynd er gefin á 

rannsóknarefninu sjálfu og í framhaldi kemur hvatinn fyrir því að þetta rannsóknarefni 

var valið.  

Í öðrum kaflanum má svo finna hina fræðilegu umfjöllun á efninu þar sem farið er yfir 

þau fræðisvið sem tengjast rannsóknarefninu. Hugtök eru útskýrð sem leiðir svo að 

rannsóknarspurningunni sjálfri. 

Í þriðja kaflanum kemur að aðferðarfræðinni þar sem eigindleg aðferðarfræði er 

útskýrð en hún var einungis notuð í þessari rannsókn.  

Í fjórða kaflanum verður farið yfir úrvinnslu og greiningu úr þeim viðtölum sem 

rannsakandi tók. Skoðað verður hvort Sundsamband Íslands haldi í einhverja þekkingu hjá 

þeim sem eru innan sundhreyfingarinnar og hvort eða hvernig þekkingin er nýtt.  

Í fimmta kafla eru niðurstöður kynntar. Þær eru í samræmi við annan kafla þar sem 

þær tengjast fræðinni sem hefur verið fjallað um. Rannsóknarspurningunni er einnig 

svarað.  

Í sjötta og síðasta kaflanum eru lokaorð. Þau fjalla um loka niðurstöður 

rannsóknarinnar, hvað gekk vel og hvað mætti fara betur.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

2.1 Þekking 
Hvað er þekking?, hver á þekkinguna?, hvernig berst þekking á milli manna? Allt eru þetta 

spurningar sem stjórnendur og starfsmenn í öllum fyrirtækjum ættu að spyrja sig að. 

Þegar þekking er útskýrð koma orðin gögn og upplýsingar oft við sögu. Það getur verið 

erfitt að útskýra hvað þekking er án þess að nota gögn eða upplýsingar. Þekking kemur 

frá upplýsingum sem fengnar eru úr gögnum og er ein mikilvægasta auðlind sem fyrirtæki 

hafa í dag (Davenport & Prusak, 2000). Gögn eru staðreyndir sem notaðar eru til að draga 

ályktanir (Jashapara, 2004). Ekki er hægt að nota gögn ein og sér þar sem ekkert samhengi 

er til staðar. Úr gögnum koma hins vegar upplýsingar sem hægt er að nota áfram ef 

samhengið finnst. Þessi gögn geta því verið nauðsynleg fyrir fyrirtæki þar sem þau eru 

grunnurinn að upplýsingum (Davenport & Prusak, 2000). Þegar unnið er með gögn á 

kerfisbundinn hátt koma út upplýsingar (Jashapara, 2004). Upplýsingar geta borist á 

marga vegu; við getum lesið um þær í skjali, heyrt um þær, eða séð þær. Þessar 

upplýsingar verða síðan að þekkingu sem þróast áfram með fleiri upplýsingum, reynslu og 

gildum (Davenport & Prusak, 2000). Þekking verður svo í huga þess sem skilur 

upplýsingarnar sem koma frá gögnunum (Jashapara, 2004). Nonaka, Toyama og Konno 

sögðu að upplýsingar yrðu að þekkingu þegar við setjum þær í samhengi, til dæmis að 

ákveðið götuheiti væri bara upplýsingar en þegar við segjum að vinur okkar eigi heima 

þar þá verði það að þekkingu (Nonaka, Toyama, & Konno, 2000). Hægt er að skoða 

þekkingu frá mörgum sjónarhornum út frá hugarástandi, hlutum, ferlum, ákveðnum 

skilyrðum fyrir aðgangi að upplýsingum eða getu (Alavi & Leidner, 2001). 

2.1.1 Leynd og ljós þekking 
Til eru tvær gerðir af þekkingu, leynd þekking (e. tacit knowledge) og ljós þekking (e. 

explicit knowledge). Sjá má þekkingarstjórnunarferli leyndrar og ljósrar þekkingar á mynd 

1. Þekking sem skapast kemur upprunalega frá einhverskonar samskiptum en sá staður 

sem þekkingin verður til kallast Ba. Á þessum stað verður þekkingin fyrst til, svo verður 

henni miðlað áfram, hún verður samþætt og að lokum er þekkingin svo nýtt áfram. 

Svæðið getur verið raunverulegur staður þar sem samskipti eiga sér stað í rauntíma. Ba 

getur einnig verið huglægt rými eða á sér stað í gegnum rafrænt svæði til dæmis í gegnum 

samfélagsmiðla (Nonaka & Konno, 1998).  
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Mynd 1 Þekkingarstjórnunarferli Ásta Dís Óladóttir 

 

2.1.1.1 Leynd þekking 
Leynd þekking byrjar hjá einstaklingnum sjálfum og getur verið erfitt að miðla henni 

áfram. Oft lýsir hún þekking sér í hegðun, athöfnum, hefðum, hugmyndum og 

tilfinningum (Nonaka, 2008; Óladóttir, 2001). Leynd þekking er þegar við vitum meira en 

við getum sagt frá (Polanyi, 1967), (Smith, 2000). Reynsla einstaklinga sem erfitt er að 

skrá niður og hæfni sem er ekki skýr svo erfitt getur verið að þróa hana áfram er leynd 

þekking (Jashapara, 2004). Hewlett Packard sagði „I wish we knew what we know at HP“ 

og átti hann þar við að innan fyrirtækisins liggja upplýsingar og gögn sem hægt er að segja 

að sé fjársjóður (O’Dell & Grayson, 1998). Erfitt getur verið að miðla leyndri þekkingu 

áfram þar sem hún gerist sjálfkrafa og við gerum okkur ekki endilega grein fyrir því að 

þetta sé þekking sem við búum yfir (Nonaka o.fl., 2000). Það getur einnig reynst erfiðara 

að miðla leyndri þekkingu þar sem það tekur lengri tíma og er kostnaðarsamara heldur 

en að miðla þeirri ljósu (Reychav & Weisberg, 2010). Öll þekking er annað hvort leynd eða 

kemur upprunarlega frá leyndri þekkingu og er því samfelld (Polanyi, 1967). 

2.1.1.2 Ljós þekking 
Ljós þekking er formleg og kerfisbundin og er því auðvelt að miðla henni áfram á ný ásamt 

því að skrá hana niður vegna þess að hún er svo aðgengileg. Markmiðið er að þekkingin 
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endi alltaf ljós svo hægt sé að miðla henni áfram og skrá hana niður (Nonaka o.fl., 2000). 

Hún er aðgengileg vegna þess að hægt er að leita að þekkingunni til dæmis í 

gagnagrunnum og bókum (Jashapara, 2004). Þegar ljós þekking er skráð niður er hægt að 

vinna úr upplýsingunum og jafnvel komast að nýrri þekkingu sem getur verið verðmæt 

(Nonaka, 2008). Ljós þekking hefur verið notuð í skólum við kennslu ásamt því að hún sé 

notuð til þess að skrá niður í gagnagrunna hjá fyrirtækjum til að halda þekkingunni inni í 

fyrirtækinu (Jashapara, 2004). Mikilvægt er að skilja að báðar þessar tegundir af þekkingu 

eru mikilvægar og stuðla að hvorri annarri. Ljós þekking verður ekki til fyrr en eftir að 

þekkingin er orðin full mótuð hjá einstaklingnum sjálfum og hann tilbúinn að miðla sinni 

þekkingu áfram, sama á hvaða máta hann gerir það (Nonaka o.fl., 2000). 

Ný þekking byrjar alltaf hjá einstaklingnum sjálfum og með miðlun og skráningu verður 

þekkingin mikilvæg fyrir fyrirtækið í heild sinni (Nonaka, 2008). Með því að skrá þekkingu 

niður eða miðla henni áfram er hægt að nýta hana meðal annars til þess að taka betri 

ákvarðanir (Davenport & Prusak, 2000). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að þegar 

leyndri þekkingu er breytt í ljósa getur það lækkað kostnað, aukið framleiðni, nýsköpun 

og gæði (Tubigi & Alshawi, 2015). Þekkingarfyrirtæki (e. knowledge firm) eru þau fyrirtæki 

sem nota þá þekkingu sem þau hafa til að ná fram samkeppnisforskoti á markaðnum þar 

sem þau fá þekkinguna frá mannauðnum. 

2.1.2 SECI líkan 
Til að skilja betur hvernig ljós þekking verður til er hægt að skoða SECI líkanið eftir Nonaka 

og Konno (1998), sem lýsir því hvernig þekking færist um spíral frá leyndri þekkingu yfir í 

ljósa þekkingu. Mynd 2 sýnir fjögur stig þekkingarsköpunarferlisins sem sýnir félagsmótun 

(e. socialization), úthverfingu (e. externalization), samtvinningu (e. combination) og 

innhverfingu (e. internalization).  
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Félagsmótun gerist auglitis til auglitis og í samskiptum fólks. Hún fer frá leyndri þekkingu 

yfir í leynda þekkingu aftur og á sér stað til dæmis í starfsþjálfun þegar starfsmenn læra 

af hvorum öðrum í gegnum hegðun og fylgjast með hvorum öðrum. Úthverfing er þegar 

leynd þekking verður að ljósri þekkingu í formi samræðna. Starfsmenn deila leyndri 

þekkingu sín á milli og hún verður þá orðin ljós. Samtvinning á sér stað þegar búið er að 

gera þekkingu ljósa í gegnum úthverfingu, þekkingin er skráð niður og henni miðlað 

áfram. Oft verður til ný þekking á þessu stigi sem er byggð á því sem við vitum nú þegar. 

Innhverfing er síðasta skrefið en þá er þessi nýja þekking orðin að leyndri þekkingu innan 

fyrirtækisins. Starfsmenn tala saman og halda áfram að miðla henni sín á milli, nýjar 

hugmyndir koma upp og þá verður þessi þekking leynd aftur hjá einstaklingnum sjálfum 

(Nonaka & Konno, 1998). 

 

2.2 Þekkingarstjórnun 
Þekkingarstjórnun (e. knowledge management) er skilgreind sem meðvituð stefna þar 

sem rétt þekking fer til réttra aðila á réttum tíma (O’Dell & Grayson, 1998). 

Þekkingarstjórnun hjálpar til við að gera þekkingu aðgengilegri fyrir fyrirtækið í heild sinni 

(Jashapara, 2004). Viljinn til að bæta frammistöðu fyrirtækisins er eitt af aðalmarkmiði 
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þekkingarstjórnunar (Claessen, 2005). Fyrst og fremst snýst þekkingarstjórnun samt um 

það að fanga upplýsingar sem fyrirtækið býr yfir (Davenport & Prusak, 2000). Til eru 

margar leiðir til þess að miðla þekkingu á milli manna en það getur verið flókið ferli þar 

sem það gerist ekki náttúrulega. Til þess að þekkingin ferðist á skilvirkan hátt er mikilvægt 

að skilja hvernig hún ferðast á milli manna (Calo, 2008). Þekkingarstjórnun skiptist í 

nokkur þrep (sjá mynd 3): Skapa (e. creation), fanga (e. capture), geyma (e. storing), deila 

(e. sharing) og innleiða (e. application) þekkingu (Jashapara, 2004; Mitrevski & Aceski, 

2015).  

 

Mynd 3 hringrás þekkingarstjórnunar (Jashapara, 2011) 

Þessi þrep lýsa ferlinu sem þekkingarstjórnun gengur í gegnum við innleiðingu 

þekkingar. Dæmi um þessa innleiðingu er þegar byrjað er á því að skapa þekkinguna sem 

er svo fönguð af starfsmanni sem geymir hana hjá sér. Starfsmaðurinn deilir henni svo 

áfram með þeim miðli sem hann telur best. Það er því mikilvægt að við lærum af því sem 

við gerum og notum þá þekkingu til framtíðar svo við stöðnum ekki. 

Þekkingarstjórnunarkerfi geta auðveldað starfsmönnum að sækja þekkinguna aftur og 

miðla henni áfram þar sem öll gögn eru skráð niður í gagnagrunn sem er aðgengilegur 

starfsmönnum (Storey & Kahn, 2010). Þekkingarstjórnun snýst um það að stjórna 

þekkingarferlum sem mun að lokum virkja nýsköpun, hjálpa til við að lækka 

framleiðslukostnað sem leiðir til þess að hægt sé að fara inn á nýja markaði með aukin 

gæði og þjónustu við viðskiptavini (Eðvarðsson, 2004). Við viljum geta nýtt okkur þá 

þekkingu sem hefur skapast en ekki byrja upp á nýtt að skapa þekkingu með hverjum 
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nýjum starfsmanni sem kemur eða tapa út þekkingu með þeim starfsmönnum sem hætta 

störfum. Til eru tvær gerðir af stefnum sem hægt er að nýta sér þegar kemur að þekkingu: 

samskiptastefna (e. personalization strategy) og skráningarstefna (e. codification 

strategy). Samskiptastefna felur í sér bein samskipti á milli samstarfsaðila og eru þeir 

hvattir til þess að miðla þekkingu sinni sín á milli. Þegar starfsmenn miðla þekkingu verður 

það til þess að þeir verða meðvitaðri um þá þekkingu sem er hjá hverjum starfsmanni og 

geta nýtt sér hana áfram. Fyrirtæki hafa mörg hver notað opin vinnurými sem hjálpar til 

við samskiptin og miðlun þekkingar. Í opnum rýmum skapast oft umræður þar sem fleiri 

geta tekið þátt og miðlað þekkingu sinni á þeim málefnum sem um ræðir í hvert skipti. 

Þetta getur bæði aukið líkurnar á því að starfsmenn deili þekkingu sinni og að fleiri læri af 

þeirri þekkingu sem verið er að miðla. Markmið skráningarstefnu er hins vegar að sækja 

þekkinguna, skrá hana niður og geyma svo aðrir starfsmenn geti nýtt sér hana áfram. Sú 

þekking sem skráð er niður er opin starfsmönnum svo þeir geti flett upp í skránni þegar 

upp koma svipuð verkefni, hvort sem þau eru góð eða slæm, séð hvað hefur verið gert 

áður og lært af því. Mikilvægt er þó að það sé sett skýrt fram, hvernig á að skrá þekkingu 

niður ásamt því hvar starfsmenn geti auðveldlega lesið úr upplýsingunum og notað þær 

áfram. Ef ekki er sett skýrt fram hvernig eigi að skrá niður þekkingu getur skapast sú hætta 

að þekkingarbankinn verði of stór og starfsmenn viti ekki hvar eigi að leita hverju sinni 

(Hansen, Nohria, & Tierney, 1999).  

Ekki eru allir á sama máli hvernig eigi að nota þessar stefnur. Hansen, Nohria og Tierney 

halda því fram að fyrirtæki eigi að nota báðar stefnurnar en hafa hlutföllin 80-20. Þeir 

sögðu það skipta máli hvaða fyrirtæki um ræddi í hvert skipti og hvor stefnan ætti að vera 

notuð meira en það ætti alls ekki að nota stefnurnar í jöfnum hlutföllum. Ef fyrirtæki 

myndu nota samskiptastefnu og skráningarstefnu í jöfnum hlutföllum væri hætta á því að 

hvorug stefnan yrði notuð. „Having both inventors and impements rubbing elbows can be 

deadly“ (Hansen et al. , 1999, bls 113). Haesli og Boxall skoðuðu tvö fyrirtæki og voru á 

sama máli og Hansen og félagar og sögðu að best væri að nota báðar stefnurnar þar sem 

önnur væri alltaf ríkjandi (Haesli & Boxall, 2005). Jasimuddin, Klein og Connell héldu því 

hinsvegar fram að best væri að nota styrkleika beggja stefnanna til að ná sem mestri 

þekkingu fram og sem bestum árangri (Jasimuddin, Klein, & Connell, 2005). Þess vegna er 

skráning þekkingar svona mikilvæg, svo hún hverfi ekki með starfsmanninum (Calo, 2008). 
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2.2.1 Þekkingarverðmæti 

Þekkingarverðmæti (e. knowledge assets) eru þau verðmæti sem ekki er hægt að snerta. 

Þekkingarverðmæti fyrirtækja eru samsett úr þremur þáttum: mannauður (e. human 

capital), skipulagsauður (e. organizational capital), og tengslaauður (e. relational capital) 

(sjá mynd 4). Mannauðurinn skapast af starfsfólkinu sjálfu, öllu því sem það hefur gert og 

þeirri reynslu sem það hefur aflað sér og býr yfir (Claessen, 2005). Þá helst má tala um 

þekkingu og færni starfsmanna (Hunt, 2000, bls. 187). Skipulagsauður fyrirtækja eru allar 

þær stefnur sem fyrirtækið setur sér ásamt menningu innan fyrirtækisins, þeir ferlar og 

öll sú færni sem fyrirtækið hefur tileinkað sér (Hunt, 2000, bls. 189). Skipulagsauður er 

einnig útskýrður sem allar þær upplýsingar sem eru skráðar niður og vistaðar í 

gagnagrunn fyrirtækis. Í gagnagrunninum er hægt að leita að upplýsingum sem skráðar 

hafa verið niður og er því orðin ljós þekking (Jashapara, 2004). Tengslaauður eru svo öll 

sambönd sem fyrirtækið hefur við utanaðkomandi aðila eins og viðskiptavini, 

samkeppnisaðila og birgja (Hunt, 2000, bls. 188). 

 

 

Mynd 4 Þekkingarverðmæti Eggert Claessen 

Þekking getur auðveldlega horfið ef ekki er haldið í hana eins og þegar starfsmenn 

hætta störfum eða eru reknir. Þeir starfsmenn sem yfirgefa fyrirtækið taka þekkinguna 

með sér og þá helst þekkingin ekki eingöngu leynd á meðan starfsmaðurinn var í starfi 
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heldur hverfur hún með starfsmanninum (Petersen & Poulfelt, 2002). Sýnt hefur verið 

fram á það að með því að fylgja þekkingarverðmætum fyrirtækja vel eftir eykst 

samkeppnisforskot fyrirtækja (Claessen, 2005).  

Í rannsókn Carmel, Park og Kapila eru þekkingarverðmæti skoðuð út frá viðtölum sem 

voru tekin við starfsmenn í fyrirtækjum. Sérþekking og reynsla er kjarninn í 

þekkingarsköpun og skilar það sér í stefnu fyrirtækisins. Félagsleg tengsl eru einnig 

mikilvæg og geta skilað miklum afköstum. Skráning þekkingar getur verið mjög verðmæt 

fyrir fyrirtæki. Ef þekking er ekki skráð niður getur sú þekking sem hverfur með 

starfsmanni þegar hann hættir störfum haft slæmar afleiðingar á fyrirtækið sem kæmi 

ekki strax í ljós við starfslok. Þekking á viðskiptakerfum og geta til að lesa úr þeim er 

nauðsynleg til þess að fyrirtækin séu skilvirk. Síðast en ekki síst er svo talað um 

heildarmyndina. Mikilvægt er að geta séð hana og skilja í hverju árangurinn felst svo hægt 

sér að einbeita sér að því að ná enn meiri árangri (Carmel, Park, & Kapila, 2013). 

Óviðráðanlegur þáttur hjá öllum fyrirtækjum er sá að starfsmenn munu einn daginn 

ekki vinna lengur hjá þeim. Ástæður fyrir því að starfsmenn hverfa geta verið jafn 

mismunandi og þær eru margar. Sumar er hægt að sjá fyrirfram eins og þegar fólk hættir 

vegna aldurs en aðrar er ekki hægt að sjá fyrirfram eins og skyndileg veikindi eða 

dauðsföll. Eins erfið og óviðráðanleg brottföll starfsmanna geta verið þá er samt sem áður 

hægt að fyrirbyggja það að þekkingin hverfi með starfsmanninum og til eru margar leiðir 

til þess að skrá niður þekkinguna (Calo, 2008). 

2.2.2 Þekkingar starfsmenn 
Þekkingar starfsmenn (e. knowledge workers) eru allir þeir starfsmenn sem vinna hjá 

fyrirtækinu og eru að nýta sér sá þekkingu sem er til staðar. Það er svo undir fyrirtækinu 

komið hvernig það vill nýta sér þekkingar starfsmennina til dæmis með því að skrá niður 

þekkingu innan fyrirtækisins. Hvernig fyrirtækið nýtir sér sýna starfsmenn getur skapað 

þeim samkeppnisforskot ef haldið er rétt á spöðunum (Yao & Fan, 2015). 

Þekkingarstarfsmaðurinn sjálfur mun hinsvegar búa áfram yfir þeirri þekkingu sem hann 

lærir. Magnús Scheving talar nýlega um það að lítið sem ekkert sé búið að hafa samband 

við hann til þess að deila þekkingu hans áfram þó svo að hann hafi stofnað Latabæ á sínum 

tíma og búi yfir gríðarlega mikilli reynslu og þekkingu: 
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Ég veit líka heilmikið um smásöluverslun eftir öll þessi ár í sölu á öllu mögulegu 
og ómögulegu um allan heim, fyrir utan reynslu af leikstjórn, handritaskrifum, 
fjármögnun og svo framvegis, en enginn hefur þó leitað til mín um aðstoð eða 
að leiða verkefni í þessum geira. Ég held að Íslendingar séu einfaldlega of 
aftarlega á merinni þegar kemur að því að nýta reynslu fólks. (Freysson, 2019) 

Einföld leið til þess að skrá niður þekkingu starfsmannaer að taka viðtöl sem hægt er að 

nýta áfram sem ákveðið tæki til þess að byggja upp þekkinguna (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

2.3 Miðlun þekkingar 
Það að miðla þekkingu áfram er ekki sjálfgefið. Töluverð vinna felst í því að fá starfsmenn 

til að deila þekkingu sinni áfram hvort það sé með því að skrá hana niður í gagnagrunn 

eða miðla áfram með samræðum. Fyrst og fremst snýst dreifing þekkingar um fólkið. Eitt 

af aðalverkefnum stjórnenda er að skapa umhverfi þar sem miðlun þekkingar verður það 

eðlileg að hún verður eitt af daglegum störfum fólksins í fyrirtækinu. Markmiðið er að 

skapa umhverfi þar sem miðlun á sér stað frá þeim sem búa yfir þekkingunni til hinna sem 

ekki búa yfir henni nú þegar ásamt því að fá þá síðarnefndu til þess að þora að afla sér 

hennar með því að spyrja þá fyrrnefndu. Traust og virðing verður að vera til staðar til þess 

að fólk miðli þekkingunni áfram og vinni saman að sameiginlegu markmiði. Því miður er 

þetta ekki eins einfalt og það hljómar. Þeir sem eru á toppnum svo sem stjórnendur og 

valdamiklir einstaklingar halda oft í þá þekkingu sem þeir búa yfir. Ástæðurnar fyrir því að 

fólk sé ekki tilbúið að deila þekkingunni áfram geta verið margar. Nú til dags er fólk alltof 

upptekið og hefur því einfaldlega ekki tíma til þess að miðla þekkingunni áfram. Það að 

eyða tíma sínum í það að miðla þekkingunni áfram er auka vinna og ákveðin ábyrgð sem 

fólk sækist ekki í (Kuhlman, 2002). 

Í skýrslu O‘Dell og Grayson koma fram fjórar helstu hindranir á því að starfsmenn miðli 

þekkingu ekki áfram. Fáfræði er helsta ástæðan fyrir því að fólk miðlar ekki þekkingu 

áfram. Í flestum tilfellum vita starfsmenn ekki að einhver þurfi upplýsingarnar sem þeir 

búa yfir eða að einhver annar búi yfir upplýsingum sem þeir gætu sjálfir nýtt sér (O’Dell & 

Grayson, 1998). Þeir sem voru uppi fyrir löngu síðan vissu mikið sem við vitum ekki enn 

þann dag í dag og er erfitt að vita hversu mikið það er vegna þess að sú þekking er farin í 

dag. Um leið og þekking hverfur getum við ekki verið fullviss um að ná henni allri til baka, 

þess vegna er svo mikilvægt að fanga hana og skrá hana niður strax. Auðveldara er að 
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henda þeim upplýsingum sem skráðar hafa verið niður vegna þess að þær gagnist ekki 

heldur en að reyna að fanga þekkingu eftir að hún er farin (Robinson, 1925). Næst í röð 

hindrana kemur hæfileikinn að taka við upplýsingum. Þegar fólk tekur við upplýsingum 

skilur það ekki alltaf allt sem sagt hefur verið og því getur það ekki haldið áfram að miðla 

þekkingunni þar sem það skildi ekki allt sem verið var að tala um. Einnig getur hér átt við 

að erfitt sé að innleiða þekkinguna þar sem starfsmanninn vanti frekari upplýsingar eða 

útskýringar svo hann geti innleitt þekkinguna í sínum ferlum. Þriðja hindrunin er skortur 

á persónulegum samskiptum. Þar vantar traust og vilja til þess að vilja hjálpa öðrum með 

því að deila þekkingunni og hlusta á þekkingu annarra. Seinasta hindrunin er síðan 

tímaleysi. Það tekur tuttugu og sjö mánuði að meðaltali hjá bestu fyrirtækjunum að 

innleiða þekkingu og skrá hana niður. Heimurinn er stöðugt að breytast og því getur margt 

gerst á þessum tíma sem innleiðingin tekur (O’Dell & Grayson, 1998). Jashapara talaði um 

að menning innan fyrirtækisins gæti verið hindrun í innleiðingu þekkingar ef menningin 

væri ekki góð. Ef fyrirtækið einbeitir sér hinsvegar að hvatningu starfsmanna, 

umburðarlyndi, umhyggju og trausti þá hjálpar það til við innleiðingu þekkingar 

(Jashapara, 2011). Menning gegnir mikilvægu hlutverki í velgengni þekkingarstjórnunar 

(McDermott & O’Dell, 2001). Menning eru sameiginleg gildi, venjur og viðhorf fólks í 

fyrirtækinu (Schein, 2010). Þau fyrirtæki sem ná að innleiða þekkingarstjórnun með 

góðum árangri breyta ekki menningu sinni til þess að innleiða þekkinguna, heldur innleiða 

þau þekkinguna í takt við þá menningu sem er til staðar. Því er hægt að segja að það sé 

engin ein rétt leið til þess að innleiða þekkingarstjórnun (McDermott & O’Dell, 2001). 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var 2012 var helsta ástæðan fyrir því að fólk deildi ekki 

reynslu sinni „mikill tími og auka vinna“. Fólk getur líka viljað deila þekkingu sinni. 

Samkvæmt sömu rannsókn voru helstu hvatarnir til þess að deila þekkingu sinni að þeir 

vildu hjálpa fyrirtækinu sem þeir vinna hjá til að ná markmiðum sínum og starfsmennirnir 

vissu að þeir væru að hjálpa samstarfsfélögum sínum sem gladdi þá (Vuori & Okkonen, 

2012). 

Kuhlman talar um þrjár helstu ástæður þess að fólk deili ekki þekkingu sinni áfram. Í 

fyrsta lagi segir hún að fólk telji að þekking sem það býr yfir sé vald. Það er hrætt við það 

að deila þekkingunni áfram þar sem það geti minnkað líkurnar á því að það nái góðum 

árangri. Það sé kostur að vita meira en aðrir því það sé forskot sem þeir beri. Önnur 

ástæðan sem Kuhlman talar um er sú að fólk geri sér ekki grein fyrir því hversu mikilvæg 
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þekking þeirra er. Fólk vanmetur sig og finnst það ekki hafa neitt fram að færa og er því 

ekki að miðla því áfram. Þriðja ástæðan er vantraust. Það getur tekið langan tíma að 

byggja upp traust meðal manna og því er ólíklegt að fólk sé að deila þekkingu sinni til fólks 

sem það treystir ekki (Kuhlman, 2002). 

2.4 Stefnumótun 
Fjöldinn allur af fræðimönnum hafa skoðað stefnumiðaða stjórnun (e. strategic 

management) og er stefnumótun vinsælt fag við flest alla viðskiptaháskóla (Johnson, 

Langley, Melin, & Whittington, 2007). Stefna (e. strategy) og stefnumótun eru eldgömul 

hugtök sem hægt er að rekja til forn Grikkja. Á sjöunda áratugnum varð stefnumiðuð 

stjórnun viðurkennd fræðigrein og hún tengd við rekstur á fyrirtækjum (Mintzberg, 1994). 

Markmið stefnumiðaðrar stjórnunar er að ná sem bestum árangri þegar horft er til 

framtíðar. Sköpun, traust og þróun innan fyrirtækisins skiptir því miklu máli 

(Steinþórsson, 2003). Til að ná árangri skiptir höfuðmáli að hafa góða stefnumótun 

(Porter, 1980). Fyrirtæki geta verið mismunandi og þörfin fyrir stefnumiðaða stjórnun er 

því breytileg eftir því hver aðal áhersla hvers fyrirtækis er. Til að komast að rótum vandans 

er því nauðsynlegt að skoða stöðu fyrirtækisins í samanburði við önnur fyrirtæki til að eiga 

möguleika á því að ná samkeppnisforskoti. Til þess þarf að hafa skýra stefnu vegna ört 

breytilegs umhverfis (Steinþórsson, 2003).  
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3 Íþróttahreyfingin 

Þekking kemur allsstaðar að í okkar lífi og það skiptir máli hvernig við nýtum þessa 

þekkingu sem við höfum aflað okkur yfir lífsleiðina. Það skiptir hinsvegar ekki máli hvort 

talað sé um fyrirtæki eða íþróttafélög þegar kemur að þekkingu. Íþróttafélög eru rekin 

eins og fyrirtæki þar sem starfsmenn eru í vinnu. Íþróttafélögin eru því engin 

undantekning þegar kemur að þekkingu. 

3.1 Sundsamband Íslands 
Þetta á því allt einnig við um Sundsamband Íslands sem rannsakandi ætlar að skoða betur. 

Þegar afrekssundmenn hætta að æfa og keppa fyrir Íslands hönd þá taka þeir alla þá 

þekkingu með sér sem þeir hafa safnað að sé yfir árin og þekkingin hverfur ef hún er ekki 

skráð niður eða miðlað áður en sundmennirnir hætta. Með sundmönnunum fylgja líka 

foreldrar og það eru þeir sem manna stöður á bakkanum í kringum sundmótin hvort sem 

það er að vera dómari, hlaupari, tæknimaður eða starfsmaður inni í riðlaherberginu. Þetta 

eru allt mikilvægar stöður sem skipta máli svo að sundmótin gangi vel fyrir sig og því er 

mikilvægt að halda vel í þá þekkingu svo hún hverfi ekki um leið og sundmaðurinn hættir. 

Erfitt er hinsvegar að segja til um það hvað hver sundmaður mun eiga langan feril og getur 

margt spilað inní það eins og meiðsli, fjölskylda og fjármagn svo ég nefni eitthvað og því 

er mikilvægt að vera búinn að safna gögnum og skrá niður þekkingu sundmannsins áður 

en hann hættir. Líklegt er að foreldrar sundmannsins láti einnig af störfum um leið og 

sundmaðurinn og því er mikilvægt að halda í þekkinguna þegar hún er til staðar því við 

vitum aldrei hvenær hún verður tekin frá okkur. Ball og Gotsill ræða það að helsta ógn 

stjórnenda í dag sé að þekking og reynsla hverfi úr fyrirtækjum og ættu stjórnendur 

Sundsambandsins að óttast það líka og gera ráðstafanir svo slíkt hið sama gerist ekki hjá 

þeim (Ball & Gotsill, 2011).  

Eins og kom fram hér að ofan þá eru þeir starfsmenn sem búa yfir hvað mestu þekkingu 

mikilvægasta auðlindin. Slíkt hið sama er hægt að segja um sundmennina. Þeir sundmenn 

sem hafa náð lengst og keppt á stórmótum búa yfir mikilli þekkingu og reynslu og eru því 

mikilvægir Sundsambandinu þegar litið er til framtíðar. Sömu sögu má segja með þá 

stjórnarmenn sem hafa setið lengi við borðið og stíga svo til hliðar. Markmið 

Sundsambandsins ætti því að vera að fanga alla þekkingu á meðan hún er til staðar svo 

hægt sé að miðla henni áfram á auðveldan máta og nýta hana til fulls. 



 

26 

Kosið er í nýja stjórn Sundsambandsins á tveggja ára fresti sem er stuttur tími en það 

hefur oftar en ekki komið fyrir að þeir sem byrja í stjórn hætti áður en þessi tvö ár líða og 

því er ennþá mikilvægara að skrá niður þekkinguna sem skapast svo ekki sé verið að finna 

upp hjólið í hvert skipti sem ný stjórn er skipuð.  

Ef líkja á Sundsambandi Íslands við tré þá væri þekkingin innan sundheimsins ræturnar 

á trénu (sjá mynd 5). Ef sundmennirnir og allir sem eru viðloðandi sundheiminn hætta og 

taka þekkinguna með sér þá deyja ræturnar sem getur valdið því að tréð gæti dáið. Því er 

mikilvægt að halda í þá þekkingu sem er í rótunum. Það má samt sem áður ekki gleyma 

því að ef það eru engir sundmenn þá er heldur ekkert Sundsamband og því ætti aðal 

áherslan að vera á sundmennina svo þeir nái góðum árangri og haldi sér í íþróttinni sem 

þeim finnst svo gaman að stunda. 

 

Mynd 5 þekkingartré („Knowledge tree from open book vector image on VectorStock“, e.d.)  
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4 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin snýr að þeim einstaklingum sem hafa á einhvern hátt komið að sundi á Íslandi. 

Þar sem rannsakandi leitaðist eftir skoðunum og upplifun þátttakenda lá beinast við að 

beita eigindlegri aðferðafræði í gagnasöfnuninni. Notast var við hálfopin (e. 

semistructure) viðtöl þar sem viðtalsrammi var notaður og honum fylgt eftir en er þó 

sveigjanlegur í notkun. Með hálfopnum viðtölum er reynt að fá viðmælendur til þess að 

lýsa reynslu sinni með sínum eigin orðum ásamt því að fá dýpri skilning á málinu ef þess 

þurfti. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem rannsóknin innihélt 

og farið verður í það af hverju hún varð fyrir valinu. Val á viðmælendum verður einnig 

kynnt og hvernig unnið var úr þeim viðtölum sem tekin voru við þá. Að lokum verður farið 

yfir réttmæti og áhættumat við gerð rannsóknar eins og þessarar. 

 

4.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 
Við gerð rannsóknarinnar var eigindleg rannsóknaraðferð notuð til þess að svara 

rannsóknarspurningunni. Eigindleg aðferðafræði snýst um það að rannsakandi spyr 

spurninga og hlustar á svör og viðmælandi svarar spurningum (Rubin & Rubin, 2005). 

Hægt er að segja að eigindleg aðferðafræði séu einhverskonar samræður undir leiðsögn 

ákveðins aðila (Gubrium & Holstein, 2002). Eigindlega aðferðafræðin þykir hæfa vel til að 

fá upplifun og skoðun þátttakanda frekar en að notast við megindlega aðferðafræði þar 

sem notast er við töluleg gögn (Halldórsdóttir, 2013). Eigindleg rannsóknaraðferð er 

svipuð og megindleg rannsóknaraðferð þar sem hægt er að líkja spurningunum sem spurt 

er í viðtalinu við spurningarnar í könnuninni en viðmælandinn fær að svara út frá sínu 

sjónarhorni en ekki með stöðluðum valmöguleikum (Gubrium & Holstein, 2002). Þó svo 

að eigindlegar rannsóknaraðferðir túlki og álykti niðurstöður viðmælenda er oft hægt að 

fá hugmyndir að nýjum rannsóknum sem betra væri að framkvæma með megindlegri 

rannsókn (Merriam, 2009). 

Rannsakandi veit ekki til þess að þekking innan íþróttasambands hafi verið skoðuð 

áður. Þess vegna ákvað rannsakandi að taka viðtöl til þess að fá upplifanir fólks á málinu 

sem mun þá seinna meir vera hægt að rannsaka áfram ef vilji er fyrir hendi með bæði 

eigindlegri og megindlegri rannsókn sem rannsakandi vonast til að verði gert. 
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Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á mikilvægi þess að skrá niður þekkingu afreks 

sundfólks og þeirra sem eru tengd sundheiminum svo þekkingin sé ljós. Þar sem 

eigindlegar rannsóknaraðferðir búa yfir þeim eiginleika að öðlast skilning á því sem 

þátttakendur segja frá í viðtölum í gegnum þeirra reynslu og þekkingu þá þótti það vera 

eini kosturinn sem var í boði við val á rannsóknaraðferð (Halldórsdóttir, 2013). Þegar 

eigindleg rannsókn er sett fram eru hugmyndir rannsakanda ómótaðar í fyrstu. Því lengra 

sem líður á rannsóknina mótast hugmyndir enn fremur við gagnasöfnunina sem leiðir að 

tilgátum. Þetta ferli kallast aðleiðsla (Merriam, 2009). Einnig má nýta viðtöl sem 

einhverskonar tæki til þess að þróa þekkingu áfram (Kvale & Brinkmann, 2009). Viðtöl 

sem tekin eru í rannsókn sem þessari eru jafn misjöfn og fjöldi viðmælenda þó svo að 

spurningarnar séu þær sömu. Áherslur viðmælenda eru mismunandi sem getur leitt í 

ólíkar áttir (Halldórsdóttir, 2013).  

Vegna þess sem komið hefur fram hér að ofan þótti við hæfi að nota eigindlega 

aðferðafræði í stað megindlegrar þar sem að rannsóknin snérist um að öðlast skilning 

viðmælenda og hugmyndir rannsakanda voru enn í mótun.  

4.2 Framkvæmd rannsóknar og val á viðmælendum 
Í rannsókninni var notast við tvo viðtalsramma (sjá viðauka 1 og 2) og tekin voru viðtöl við 

sundmenn, þjálfara, stjórnarmenn, dómara og foreldra í gagnasöfnuninni en þess má geta 

að flest allir viðmælendurnir féllu undir fleiri en tvo hópa. Reynt var að taka viðtöl sem 

náði yfir sem breiðastan hóp til að fá innsýn mismunandi aðila sem koma allir að sundi á 

Íslandi. Þegar viðmælendur svara spurningum frá rannsakanda nýta þeir þá þekkingu sem 

þeir búa yfir sem getur komið frá mörgum sjónarhornum til dæmis í þeirra daglega lífi, í 

vinnunni, hvar þeir búa og svo framvegis (Rubin & Rubin, 2005). Viðmælendum var skipt 

í tvo hópa: fyrsti hópurinn voru núverandi og fyrrverandi sundmenn og seinni hópurinn 

voru þeir sem koma að sundhreyfingunni sem fylgdarmenn, það er að segja: 

stjórnarmenn, fararstjórar, dómarar eða foreldrar. Spurningunum var skipt upp í þrjá 

flokka; bakgrunn, meginmál og lokaorð. Bakgrunnsspurningar voru notaðar sem kynning 

á viðmælendunum og gáfu þær betri mynd af þeim sem rætt var við á þeim tíma og 

hvernig þeir tengdust sundheiminum. Meginmálsspurningar tengdust 

rannsóknarspurningunni allar á einhvern hátt. Lokaorðin voru svo til þess að fá fleiri 



 

29 

upplýsingar og hugmyndir í frjálsu formi frá viðmælendum um það sem þeim fannst vanta 

inn í viðtalsrammann eða það sem þeir vildu koma á framfæri.  

Þegar valdir eru viðmælendur í rannsókn skiptir höfuðmáli að þeir hafi allir reynslu og 

þekkingu á því sem rannsóknin snýr að (Halldórsdóttir, 2013). Rannsakandi valdi alla 

viðmælendur með tilliti til þess hvernig þeir komu að sundheiminum til þess að fá sem 

breiðastan hóp. Við valið var aldur, reynsla og kyn haft í huga. Rannsakandi hafði samband 

við viðmælendur í gegnum facebook þar sem það þótti vera skilvirkasta leiðin. Þess má 

geta að allir þeir sem rannsakandi hafðu samband við svöruðu játandi en þar sem einn 

viðmælandinn svaraði seint þá var rannsakandi búinn að finna annan viðmælanda í hans 

stað. Viðmælendur voru tólf talsins og var kynjahlutfall jafnt.  

Öllum viðmælendum var gerð grein fyrir því að nöfn þeirra yrðu ekki nefnd í 

rannsókninni og trúnaði var heitið í þeirra garð. Vegna þessa var þeim öllum gefin 

gervinöfn sem voru eftirfarandi: Aldís, Birna, Diljá, Helga, Hrund, Kristín, Laufey, Lilja, 

Margrét, Rósa, Sara og Silja. Einnig var öllum öðrum auka nöfnum breytt í kvenmannsnöfn 

til þess að ekki sé hægt að rekja svör til ákveðinna einstaklinga þar sem að sundheimurinn 

á Íslandi er lítill. Rannsakandi bað um að fá að taka hljóðupptöku af viðtalinu til þess að 

auðvelda úrvinnslu sem allir þátttakendur samþykktu og þakkaði rannsakandi fyrir það. 

Viðtölin voru framkvæmd í nóvember og desember 2018 og voru þau tekin á mismunandi 

stöðum eftir því sem hentaði viðmælendum best. Vildi rannsakandi að viðmælendum 

myndi líða sem best á meðan viðtölunum stóð og leyfði því rannsakandi viðmælendum 

að velja stað og stund. Viðtölin fóru alltaf fram undir fjögur augu en staðsetning var 

mismunandi. Öll viðtölin voru tekin upp á síma rannsakanda sem var síðan afritað fljótlega 

eftir að viðtalinu lauk og í kjölfarið var upptökunni eytt strax. Allir viðmælendurnir 

tengjast sundi á einhvern hátt en þó frá mismunandi sjónarhornum eins og fram kom hér 

að ofan. Viðtölin voru frá sextán mínútum upp í sextíu og fjórar mínútur en flest voru í 

kringum þrjátíu mínútur að lengd.  

4.3 Viðtalsrammi 
Þegar rannsakandi hóf vinnu við rannsóknina var eitt af því fyrsta sem hann gerði að búa 

til lista sem innihélt spurningar sem hann vildi fá svör við í rannsókninni. Þegar 

spurningarnar voru komnar fór rannsakandi að skoða fræðilegar heimildir og skrifa 

fræðilega kaflann sem leiddi til þess að upp komu fleiri spurningar og komst rannsakandi 
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að því að sumar af fyrstu spurningunum áttu ekki heima á listanum lengur. Því uppfærði 

rannsakandi listann og bjó til viðtalsramma út frá fræðilega kaflanum.  

Í fyrstu var ætlunin að tala einungis um þekkingu hjá sundfólkinu sjálfu en komst 

rannsakandi að því að það væri miklu meiri þekking sem byggi í allri „sundfjölskyldunni“ 

og ákvað rannsakandi því að hafa tvo viðtalsramma: einn sem var fyrir sundmenn (Viðauki 

1) og annan sem væri fyrir fylgdarmennina (Viðauki 2). Eftir að viðtalsramminn var fullklár 

hófust viðtölin og hélst hann óbreyttur í gegnum allt ferlið svo allir fóru inn í viðtalið með 

sama viðtalsrammann. Viðtölin voru hálfopin þar sem spurningarnar voru ákveðnar fyrir 

fram en eðlilegt er að ákveðnar spurningar leiði til þess að fari verði aðeins út fyrir 

spurningarnar sem getur hjálpað rannsakanda að skilja betur upplifun viðmælenda því 

reynsla þeirra er svo mismunandi. 

4.4 Úrvinnsla gagna 
Eins og hefur komið fram áður var notuð eigindleg aðferðafræði við rannsóknina til þess 

að fá upplifun og þekkingu viðmælenda frá þeim sjálfum. Við gerð rannsóknarinnar voru 

tekin viðtöl og þau skráð niður orðrétt eftir hljóðupptöku. Eftir að öll viðtölin eru skráð 

niður þá fór rannsakandi í það að skoða hvert viðtal fyrir sig og skrá hjá sér upplifun hvers 

viðmælenda fyrir sig. Þegar rannsakandi lauk því fór hann í það að bera saman 

viðmælendur sína í þeim tilgangi að sjá hvað væri sameiginlegt hjá þeim og hvað 

stangaðist á, til að fá heildarmynd úr viðtölunum. Til eru margar aðferðir til þess að fá 

heildarmyndina en aðal atriðið er að allir viðmælendur eigi sinn þátt í niðurstöðunum 

(Halldórsdóttir, 2013). Úrvinnslan getur tekið langan tíma þar sem þarf að lesa yfir hvert 

viðtal nokkrum sinnum og merkja við svokallaða kóða sem þarf svo að lesa yfir til að sjá 

hvort gæti samræmis og flokka svo enn frekar niður í þemu sem notast er við þegar 

niðurstöðurnar eru kynntar. 

4.5 Réttmæti og áhættumat rannsóknar 
Rannsakandi gerir sér grein fyrir því að hún tengist sundi á stóran hátt og gæti verið með 

skoðun á hinum ýmsu umræðum sem upp komu en telur það ekki hafa áhrif á niðurstöður 

þar sem þær eru byggðar á svörum viðmælenda sem var stór og breiður hópur af fólki 

innan sundhreyfingarinnar. 
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Mikilvægt er að tryggja réttmæti eigindlegar rannsóknar svo hún sé marktæk og telur 

rannsakandi sig hafa fylgt því eftir samkvæmt bestu samvisku. Við gerð rannsókna er hægt 

að skoða innra réttmæti og ytra réttmæti. Innra réttmæti á að skoða það hvort 

niðurstöður rannsóknarinnar séu í raun og veru þannig í raunveruleikanum. Ytra réttmæti 

skoðar það hvort hægt sé að alhæfa niðurstöður sem komu í ljós í rannsókninni 

(Jóhannsdóttir, 2009). „Áreiðanleiki snýst um líkurnar á að niðurstöður yrðu þær sömu 

væri rannsóknin endurtekin“ (Jóhannsdóttir, 2009) og telur rannsakandi að niðurstöður 

sýni áreiðanleika í gerð og framkvæmd rannsóknar. 
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5  Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem nákvæm greining 

verður gerð á þeim gögnum sem fengust við rannsóknina. Tilkynnt verður um þemu og 

kóða ásamt því að þeir verða útskýrðir nánar og vitnað verður í viðmælendur þar sem við 

á.  

Eins og greint var frá í upphafi var markmið rannsóknarverkefnisins að kanna hvort 

þekking sem skapast hjá afrekssundmönnum og þeim sem koma að sundi á Íslandi, á 

þeirra ferli sé nýtt til áframhaldandi velgengni. Eftir að rannsakandi hafði lokið sér við að 

safna gögnum og afrita þau var farið í greininu á gögnunum og upp komu afgerandi þrjú 

aðalþemu. Þau þemu sem urðu fyrir valinu eru eftirfarandi. 

¨ Fyrsta þemað fékk heitið skráning þekkingar og þar voru kóðarnir eftirfarandi: 
núverandi skráning, stefna Sundsambandsins 
 

¨ Annað þemað fékk heitið þekking og þar voru kóðarnir eftirfarandi: 
markmiðasetning, reynsla, tengslanet, lærdómur af þekkingu 

 
¨ Þriðja þemað fékk heitið næsta skref og þar voru kóðarnir eftirfarandi: 

skráning þekkingar, miðlun þekkingar, gagnagrunnur 
 

Hér fyrir neðan verður kafli um hvert þema og í lok hvers kafla verður samantekt úr því 

sem kom fram. 

5.1 Skráning þekkingar 
Fyrsta þema rannsóknarinnar er skráning þekkingar sem fjallar um núverandi skráningu 

hennar innan Sundsambandsins eins og staðan er í dag. Vert er að taka fram að allar 

niðurstöðurnar byggja á upplifun þeirra viðmælenda sem rannsakandi tók viðtal við. 

Kóðarnir undir þemanu eru núverandi skráning og stefna Sundsambandsins 

5.1.1 Núverandi skráning 
Svo virðist vera sem að lítil sem engin þekking sé skráð niður með markvissum hætti innan 

Sundsambandsins. Allir þeir viðmælendur sem talað var við voru sammála um að það 

mætti gera miklu meira af því að skrá niður svo ekki væri verið að finna upp hjólið aftur. 

Aldís vill að allt sé skráð niður og segir „notkun gæðakerfa er lykill að góðri stjórnun“. Hún 
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hélt áfram að nefna kosti þess að skrá niður ferla og þekkingu „þetta er mikill sparnaður 

á tíma og þá getur starfsfólk sem myndi ef að þetta væri hjá Sundsambandinu sem dæmi 

þá gæti starfsfólkið nýtt tímann sinn í svo margt annað, eins og ég segi tími er peningur“. 

Margrét sagði: „það hefur alveg verið fólk sem hefur haft mikla þekkingu svo hefur 

einhvern vegin kannski ekki verið skilið nógu mikið eftir“. Það er sorglegt að vita til þess 

að það sé fólk sem ber með sér mikla þekkingu sem gæti reynst sundheiminum vel í dag 

en þekkingin er ekki nýtt. Mun erfiðara að sækja hana þegar sundmaðurinn, 

stjórnarmaðurinn, dómarinn eða starfsmaðurinn er hættur. 

Lilja sagði: 

mér finnst þeir sem hafa hætt þeir bara hætta og maður sér þá ekki meira og 
einhvernvegin finnst mér þeir ekki vera miðla sinni reynslu áfram og ég held 
að það sé líka þannig að þeir sem koma inn nýjir í Sundambandið þeir eru 
ekkert endilega að fá sem sagt frá þeim sem eru hættir  

 

Helga sagði: „Það vantar miklu meira að rita söguna... við erum ekki dugleg í þessu því 

miður“. Það er mikið talað um að gera eitthvað í málunum en það virðist lítið gert í því og 

Birna tók undir: 

það er ekkert knowledge transfer í dag, það er bara öll reynsla sem hefur 
byggst upp tapast bara. Það er aldrei búið neitt til úr þessu og ég veit ekki hver 
á að gera það hvort það á bara að vera eitthvað sem við gerum eða hvort það 
sé einhver á skrifstofunni sem myndi kalla mann til og reyna að safna saman 
efni, senda út spurningarlista sem maður myndi fá svar frá og geta þá unnið 
úr því efni, sent á þjálfara, sent á krakkana beint... 

Helga lýsir því að þegar hún hafi hætt í stjórninni hafi hún boðið fram hjálp sína áfram 

en hún ekki verið þegin „þó maður bjóði sig fram í það að endilega leitaðu til mín ég get 

alveg hjálpað þér... að þá leitar fólk samt ekki til manns það er bara svoldið línan“. Helga 

útskýrir að tilfinningin sé þannig að þeir sem komi nýir inn í stjórnina ætli sér að gera allt 

miklu betur en áður var og leiti þess vegna ekki til þeirra sem voru áður í stjórninni en 

segir að það sé alltaf hægt að finna eitthvað sem var vel gert. Rósa nefnir líka dæmi um 

það að þjálfarar hafi boðist til þess að koma og hjálpa en það sé ekki þegið: „ég get bent 

á það að til dæmis þeir buðust til þess að koma hingað... og hjálpa til en það var ekki 

þegið“. Hrund tekur einnig undir það að þó svo að fólk bjóði fram aðstoð sína til að hjálpa 

sundsambandinu þá sé hún ekki þegin: „þau eru alltaf að kvarta hvað það er ógeðslega 
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mikið að gera og þau eru með svo mikið á herðum sér og það er svo mikið af email-um og 

maður hefur boðist til þess að hjálpa og það er bara nei þetta er allt í lagi þetta er ekkert 

það mikið“. Helga heldur áfram: „ég held að við þurfum bara að læra að hlusta hvort á 

annað og svona reyna að nýta okkur það sem við getum nýtt okkur og bæta það sem þarf 

að bæta“. Þó svo að nýir aðilar komi inn í stjórn þá er alltaf hægt að finna eitthvað jákvætt 

sem vel var gert og læra af því. Eins er hægt að læra af því sem ekki fór eins vel og ætlast 

var til. Því er mikilvægt að halda utan um þá þekkingu sem til er því annars getur hún 

horfið á tveggja ára fresti þegar kosið er í nýja stjórn. 

5.1.2 Stefna Sundsambandsins 
Stefnu Sundsambandsins er hægt að finna á vef þeirra (Oddfríðarson, 2017). Mikilvægt er 

að fylgja stefnum sem skrifaðar eru til að halda trausti fólks og sýna fram á það að hægt 

sé að taka mark á því sem þar stendur „það verða allir að treysta hvert öðrum að tala 

saman“ segir Margrét. Þegar spurt var að því hvort einhver stefna væri í öflun og miðlun 

þekkingar hjá Sundsambandinu svaraði Aldís: 

Ég er búin að sjá margar stefnur, en ekki í raun, það er eins og svo oft er gert, 
að það er svo auðvelt að setja hlutina á blað en þegar það á að fara að fylgja 
þeim eftir þá virkar það ekki eða réttara sagt það er enginn sem fer eftir því. 

Margrét bætir við 

ég held að allir séu alltaf einhvernvegin að reyna það, svo er bara spurning 
hvernig fólk tekur því hvort því finnist það vera nóg eða of lítið, ég held að það 
séu allir alltaf einhvernvegin að reyna við að afla sér allskonar upplýsingum til 
þess að reyna að miðla áfram og svo bara spurning hvernig henni er tekið 

Kristín segir 

já og nei, stefnan er auðvitað þessi og hún kemur svolítið fram í hérna svona 
óbeint fram í stefnu Sundsambandsins það er þetta að við viljum byggja upp 
og viljum byggja á þeirri þekkingu sem og þeirri reynslu sem er til staðar. Það 
er svona þessi grunn stefna en nákvæmlega hvernig við gerum það, þar höfum 
við ekki náð neinum consensus vegna þess líka að þegar fólk stendur upp að 
þá er það algjörlega búið að fá yfirsig nóg það er sem sagt búið að taka úr því 
allt það fínasta og það er kannski ekkert eftir 

 

Helga segist ekki vita til þess en talar um að það sé komin inn fræðslunefnd aftur 

sem sé jákvætt:  
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ekki svo ég viti, ekkert svoleiðis það er náttúrulega fræðslunefnd og ég held 
að hún sé mjög öflug svona meira í gangi núna, ég held að þau séu að reyna 
að vinna allavega fram á við að koma sko einhverri fræðslu inn aftur 

Áhugavert þótti rannsakanda að lesa stefnu Sundsambandsins þar sem að einungis 

kom tvisvar sinnum fram atriði um þekkingu og í bæði skiptin snéri þekkingin einungis að 

þjálfurum. „leggja þarf mikla áherslu á að efla þekkingu þjálfara í sundhreyfingunni á 

öllum sviðum þjálfunar og uppbyggingar afreka í sundi“ (Oddfríðarson, 2017). Það er 

jákvætt að það skuli vera stefna Sundsambandsins að ætla að efla þekkingu þjálfara en 

hvergi stendur hvernig því skuli vera háttað eða hver eigi að sjá um framkvæmdina það. Í 

seinna skiptið sem þekking kemur fram í stefnu Sundsambandsins fellur það undir 

íþróttafulltrúa sem átti að vera ráðinn í 100% starf og átti hann að aðstoða við að miðla 

þekkingu og reynslu sinni áfram til annarra félagsþjálfara (Oddfríðarson, 2017). Hinsvegar 

var strikað yfir þennan lið og því er eina stefnan sem tengist þekkingu það sem kom hér 

fram að ofan. Það er greinilegt að það er langt í land þótt verið sé að reyna að hugsa um 

miðlun þekkingar í fræðslunefndinni. Það er ekki alveg komið á þann stað að það sé verið 

að gera nógu mikið að mati rannsakanda. Stefnan er skrifuð fyrir árin 2017-2028 sem 

rannsakanda finnst vera alltof langur tími þar sem ekki er nógu skýrt hvernig skuli 

framkvæma hlutina.  

Nýlega hefur starfsfólk Sundsambandsins hins vegar byrjað á því að skrá niður alla þá 

ferlavinnu sem þau gera til þess að halda í þekkinguna sem er til staðar og auðvelda vinnu. 

Þegar rannsakandi spurði hvað fælist í þeirri skráningu svaraði Margrét: „aðallega að 

reyna skrifa niður, hafa ferla í lagi varðandi hvað kemur svona þá gerum við svona og svo 

framvegis þannig þetta er bara svolítið eilífðar vinna“. Kristín bætti við „við erum að því 

og höfum verið að vinna að því núna allt þetta ár, búa til verkferla og reyna að koma því 

þannig að það sé aðgengilegt þegar ef það koma nýjir inn“. Rannsakanda finnst mjög 

áhugavert að ekki séu til ferlar þar sem sund hefur verið stundað í mörg ár. Samkvæmt 

heimasíðu Íþróttasambands Íslands höfum við sent sundfólk á Ólympíuleikana síðan 1948 

(„Keppendur á Sumarólympíuleikum“, e.d.) og finnst rannsakanda að það ættu að hafa 

verið gerðir ferlar svo hægt sé að framfylgja þeim og læra svo af reynslunni ef illa gengur. 

Hinsvegar er gott að búið sé að átta sig á stöðunni og úrbætur séu hafnar. 
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5.2 Þekking 
Annað þemað heitir þekking og fjallar um þá þekkingu sem sundheimurinn býr yfir í heild 

sinni. Í kaflanum verður farið í kóðana sem féllu undir þekkingu en þeir voru 

markmiðasetning, reynsla, tengslanet, mikilvægi þekkingar og lærdómur af þekkingu 

5.2.1 Markmiðasetning 
Fyrsti kóðinn var markmiðasetning þar sem að margir viðmælendurnir töluðu um 

mikilvægi markmiðasetningar og að þeir hefðu viljað læra fyrr og meira um hvernig ætti 

að setja sér markmið þegar þeir voru upp á sitt besta. Sara talar um markmiðasetningu 

og segir: „það vantaði miklu meira svona aðstoð við þetta ég hefði ekki næga þekkingu á 

þeim tíma til þess að vera með skýr markmið og mælanleg og tímasett og maður var 

svolítið bara synda fyrir næsta mót“. Sundmenn sem náðu langt á sínum ferli töluðu um 

það hvað markmiðasetning skipti miklu máli og samskipti við þjálfara þeirra. Diljá nefnir 

að mikilvægt sé að setja sér markmið fyrir sjálfa sig:  

ég valdi að synda aldrei fyrir neinn annan en sjálfa mig og ég var aldrei að fara 
sýna neinum eða sanna mig fyrir neinum. Það hjálpaði mér líka rosalega því 
þá er maður ekki með einhverar utanaðkomandi svona einhverja pressu og 
leiða í gegnum það þá mér fannst þetta gaman og þetta var fyrir mig þetta var 
ekki fyrir neinn annan en mig.  

 

Viðmælendur nefndu dæmi um það hvernig þjálfunin breyttist og árangurinn varð 

betri eftir að skýr markmið voru sett og samskipti við þjálfarann urðu betri. Sara 

útskýrir hvernig markmiðin hennar breyttust eftir að hún setti sér skýr markmið: 

mér fannst ég læra það seint á mínum sundferli hvað markmiðin, skýr 
markmið og samskipti þjálfara og sundmanns, ég lærði það svolítið seint á 
ferlinum það var ekki fyrr en Svava kom heim til mín og sagði hvert ætlar þú 
hvert viltu fara að það sat alltaf í mér þá breyttist allt umhverfið ég fór að æfa 
allt öðruvísi miklu markvissara bæði samskiptin mín og Svövu breyttust þannig 
að mér fannst það skipta svo miklu máli. 

Sundmenn töluðu einnig um það að markmiðin geti haft miklu meiri áhrif á lífið heldur 

en bara í sundinu sjálfu. Það kennir okkur svo margt sem hægt er að nýta í lífinu þegar 

sundinu lýkur. Hægt er að nefna dæmi um það að vera fyrirmynd ungra krakka og þá ekki 

bara í sundinu heldur geta sundmenn verið fyrirmyndir allsstaðar: í skólanum, í 
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fjölskylduboði eða bara úti á götu í daglegu umhverfi. Lilja útskýrir hvernig reynsla fólks 

getur skilað sér: 

það þarf þessa reynslubolta til þess að tala við þessa yngri til þess að gera 
þeim grein fyrir hvað þetta er hvað þetta skilar þér út í lífið bara. Bæði í 
sambandi við bara skipulag sambandi við vinnu. Ég held að þetta skili þeim, 
þetta bara fer áfram með þér í gegnum allt lífið ekki spurning 

Sara heldur áfram að útskýra hversu miklu máli markmiðin skipta „ég tel að markmiðin 

skipti svo miklu máli og þau séu skýr og þau séu tímasett og mælanleg og það sé tilgangur 

með markmiðinu líka“. Það kom skýrt fram hjá viðmælendum að markmiðin skipta miklu 

máli og þeir hefðu viljað fá leiðbeiningar fyrr á ferlinum hvernig á að setja sér raunhæf 

markmið til að ná góðum árangri.  

5.2.2 Reynsla 
Reynsla var annar kóðinn þar sem margir töluðu um þá reynslu sem þeir byggju yfir og 

þegar spurt var „telur þú þig búa yfir einhverri þekkingu sem myndi gagnast 

sundheiminum í dag?“ þá voru allir sem töldu sig búa yfir einhverri þekkingu sem myndi 

gagnast sundheiminum áfram. Oftast var þekking þeirra byggð á reynslu eftir þau ár sem 

þeir höfðu eytt í kringum sundið. „Það er þessi reynsla bara sem að ég held að maður geti 

alltaf miðlað áfram“ segir Margrét. Lilja bætir við „já ég myndi nú segja það ég er 

náttúrulega búin að vera hrærast í þessu síðan 97“. Nokkrir viðmælendur nefndu það 

einnig að þeim þætti betra að vera í hópum að miðla þekkingu sinni áfram með 

samræðum og segir Margrét „þegar fleiri koma saman að þá getur bara margt gott gerst“.  

Algengt er að fólk geri sér ekki grein fyrir því að þekkingin sem það ber með sér sé 

mikilvæg. Þegar Laufey var spurð að því hvort hún teldi þekkinguna sem hún búi yfir vera 

verðmæta fyrir Sundsambandið og komandi kynslóðir svaraði hún „kannski, kannski ekki 

en ég meina það eru nú örugglega flest allir sundmenn með ættu að vera með þessa 

þekkingu að einhverju leiti en veit ekki“. Rannsakandi spurði frekar útí þekkingu frá 

Ólympíuleikunum og svaraði Laufey „já veit samt ekki með þá svo sem hvort það sé 

einhver reynsla þar en hvort það geti nýst“. Þegar fólk gerir sér ekki grein fyrir því að það 

búi yfir mikilvægri þekkingu þá er ólíklegt að það deili henni áfram. Þess vegna telur 

rannsakandi mikilvægt að þekkingin sé sótt frá þeim aðilum sem eru reynslumiklir því það 

er ekki sjálfsagt að þeir geri sér grein fyrir þeirri þekkingu sem þeir búa yfir. 
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Nokkrir viðmælenda tjáðu sig um það áhyggjuefni að tapa út þekkingu „ef þetta er ekki 

skráð niður þá tapast þekking, það er algjörlega augljóst“ segir Aldís. Þekking getur tapast 

hjá þeim sem eru í eldri kantinum og mikilvægi þess að skrá niður þekkingu þeirra 

sundmanna sem eru komnir á aldur svo þekkingin hverfi ekki alveg þegar viðkomandi 

hættir. „það er nú fara menn náttúrulega að gleyma þegar menn fara að eldast og 

stundum muna menn þetta elsta ekki þetta nýja“ segir Rósa. Helga talaði um missinn 

þegar Anna féll frá „þau misstu af hafsjó til dæmis þegar Anna heitin dó“. Það er ekki alltaf 

hægt að vita fyrirfram þegar fólk yfirgefur sundhreyfinguna „foreldrar sundfólks, fyrst og 

fremst sem að hverfa á braut með sundfólkinu sínu þegar sundfólkið hættir að synda“ 

segir Kristín. Rósa bætir við „þetta eru mjög góðar upplýsingar sem menn hafa örugglega 

og búnir að afla sér“. Einnig á hér við þegar stjórnarmenn og sundmenn eru alveg að fara 

að hætta. Þá er gott að hafa verið búinn að skrá þekkinguna niður til þess að þekkingin 

hverfi ekki með þeim. Lilja útskýrir að besta leiðin til þess að halda í þekkinguna er að 

halda sundmönnunum inní hreyfingunni eins lengi og hægt sé: 

það er náttúrulega að halda þeim inní sundhreyfingunni númer eitt tvö og 
þrjú... það eru alltof margir sem hafa þessa miklu reynslu af sundþjálfun og 
búin að æfa kannski í hvað eigum við að segja í 15 ár að þau detta rosalega 
mikið útúr sundhreyfingunni þau bara hætta þegar þau eru tuttugu og tveggja 
þriggja, maður sér þau ekki meira og þá er rosalega erfitt að nýta sér þetta 
fólk í það að hjálpa okkur í sundhreyfingunni af því að það er náttúrulega bara 
farið inní eitthvað annað 

Þegar spurt er Kristínu að því hvort það sé eitthvað gert til að halda í þekkingu þeirra 

sem hætta svarar hún: 

Alltof lítið og ástæðan er bara fyrst og fremst sú að okkur vantar einhvern 
banka, okkur vantar líka svona einhverja hefð fyrir því hvernig til dæmis fólk 
hættir í stjórn og hvernig fólk skilar af sér. Núna í gegnum öll þessi ár þá hafa 
sjórnarmenn yfirleitt bara hætt og horfið á braut, bara um leið og þeir eru 
hættir eða stjórnarmenn hafa hætt á miðju tímabili sem að oft hefur gerst. 

 

Hver á að skrá niður þekkinguna er svo annað mál. Mikilvægt er að það séu til verkferlar 

sem segja til um það hver eigi að skrá niður þekkinguna hverju sinni og hvernig það sé 

gert. Aldísi finnst að starfsmenn Sundsambandsins eigi að skrá niður þekkinguna með 

gæðakerfum: 
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Sundsamband Íslands er með marga starfsmenn og að mínu mati hafa þeir 
enga afsökun, þeir eiga bara að fela starfsmanninn skrá niður þessa þekkingu 
koma sér upp gæðakerfi þannig þetta sé allt rekjanlegt hvaða ákvarðanir eru 
teknar, af hverju eru þær teknar og annað slíkt 

 Helga lýsti yfir áhyggjum sínum á því ef stjórnarmaður skrái niður þekkingu í stað 

starfsmanns: „þegar hann er svo frá úr stjórn eða frá hreyfingunni í einhvern tíma þá mun 

deyja, jafnvel detta niður þannig ég myndi halda að svona þyrfti alltaf að vera unnið frá 

starfsmanni“. Undantekning á þessu er hinsvegar ef þekkingunni er haldið til haga „Nema 

það sé einhver sem tekur að sér að móta og búa til grunninn og koma þessu af stað“. 

Í hópi þeirra sem koma að sundhreyfingunni er ekki bara mikilvægt að fanga þá 

þekkingu sem kemur frá sundmönnunum sjálfum heldur er margskonar þekking í gangi 

sem hægt er að nýta áfram. Helga segir „ég tel mig allavega hafa svona þekkinguna hvað 

varðar hvað foreldri getur gert hvernig stuðningurinn er bæði við sinn iðkanda og við í 

rauninni hreyfinguna“. Eins og hefur komið fram þá æfa þeir sundmenn sem komast í 

landsliðsverkefni í mörg ár og því býr einnig löng reynsla hjá þeim foreldrum sem styðja 

við bakið á krökkunum sínum í öll þessi ár. Helga heldur áfram: 

Þú sérð bara í kringum þig þar sem foreldrar fylgja börnunum þar gengur þeim 
vel ekki bara í sundinu heldur námi líka því þau laga skipulagningu og sýna við 
erum að koma með þeim og við erum að styðja við bakið á þeim og það er 
akkurat það sem allir þurfa á að halda, það þurfa allir að fá stuðning og það 
bara sýnir sig í sundinu og bara í öllum íþróttum, krökkum gengur vel þar sem 
þau fá stuðning foreldra og það er bara lýsandi dæmi 

Hægt er að nýta sér þá foreldra sem hafa fylgt börnunum sínum í gegnum sinn sundferil 

til að miðla þeirri reynslu sem þeir búa yfir til foreldra sem eru í startholunum með sínu 

barni. Rannsakandi telur hins vegar að það sé jafn mikilvægt fyrir reynda foreldra að 

hlusta á aðra foreldra segja frá sinni reynslu því aldrei er góð vísa of oft kveðin. Helga lýsir 

því vel hér: 

Mér finnst líka að það þarf að koma miklu meira skilaboðum til foreldra um 
að tækifærin ykkar að fá að vera með barninu sínu að það eru ekki allir sem 
höfðu tækifæri að vera svona mikið með barninu sínu og vinum þeirra til 
dæmis bara það að keyra barnið þitt á æfingu, sitja í bílnum spjalla við börnin, 
barnið þitt, og vinina sem þú ert að keyra í leiðinni og hérna annað hvort að 
spjalla við þau eða bara þegja og leyfa þeim að vera vinir og spjalla. En það fá 
að kynnast og fá að vera þátttakandi í lífi barnsins, það er bara held ég sem 
foreldrar gleyma svolítið að nýta þessa litlu punkta sem bjóðast manni 
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Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir væru tilbúnir til þess að deila þekkingu sinni 

með öðrum stóð ekki á svörum „já hiklaust fyrir krakkana og fyrir fólkið og allt það en ég 

bara hef aldrei verið beðin en ég myndi hiklaust gera það... veistu ég held að það séu allir 

tilbúnir hvort það séu sundmenn eða ekki að hjálpa yngri íþróttamönnum eða yngra fólki“, 

segir Diljá og Helga bætir við „ég sæi ekki neina ástæðu til þess að maður gerði það ekki“. 

Birna svaraði mjög einlægt þegar spurt var að því hvort hún væri tilbúinn að vinna í 

kringum sundheiminn í framtíðinni:  

já mér þykir mjög vænt um sundheiminn þannig það væri eitthvað sem ég 
gæti ímyndað mér, bæði þá að þjálfa eða einhvernvegin gefa af mér þá þann 
lærdóm sem ég hef fengið í gegnum bara með því að gera hlutina í staðin bara 
að allir þurfa að finna upp hjólið uppá nýtt, þá deila visku með öðrum 

Viðmælendur töluðu um að að þeim þætti skrítið að það væri ekki búið að biðja þá um 

hjálp þar sem þeir voru tilbúnir til þess að deila sinni reynslu áfram. „maður fór í gegnum 

þetta allt og það er enginn að spyrja mann hvað maður hefur að segja“ segir Birna. Laufey 

tekur undir:  

Ég fór einhverntíman að hugsa um þetta um daginn eins og við vorum þarna 
nokkrar... og það hefur ekkert mikið verið notað það í sjálfu sér. Eins og Fríða, 
hún er bara úti það er ekkert búið að nota hana og síðan er það ég og Rúna 
sem vorum líka þarna erum ekkert mikið notaðar. Það eru svolítið margar 
svona sem kepptu á Ólympíuleikunum en það hefur ekkert verið nýtt 

Rannsakanda finnst sérstakt að ekki sé haft samband við jafn reynslumikið fólk sem 

hefur farið á Ólympíuleika sem telst vera hápunktur íþróttafólks. Finnst rannsakanda 

Sundsambandið vera fara á mis við þá þekkingu sem þessir sundmenn hafa. Viðmælendur 

virtust skilja það vel að ef þekkingunni sé ekki miðlað áfram að þá haldist hún leynd og 

muni ekki skila sér áfram „það blómstrar ekkert ef þetta er bara fast inní mér“ sagði Diljá.  

Ástæða þess að ekki er búið að biðja sundmenn og fylgdarmenn um að deila þekkingu 

sinni áfram veit rannsakandi ekki og finnst það ekki skipta máli ef hægt er að breyta því í 

komandi framtíð. Það er að segja ef skráning þekkingar innan Sundsambandsins verði virk 

og hægt verði að leita sér upplýsinga um hin ýmsu mál hjá Sundsambandinu. Vissulega er 

hægt að snúa dæminu við og segja að fyrrverandi sundmenn eða stjórnarmenn sem búa 

yfir reynslu og eru tilbúnir til þess að miðla henni áfram ættu að hafa samband af fyrra 

bragði. Dæmi eru um að það hafi verið gert en Sundsambandið hafi ekki þegið það.  
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5.2.3 Tengslanet 
Algengt er að afrekssundmenn hengi upp sundfötin sín um miðjan þrítugs aldurinn og fara 

þeir þá að huga að öðru. Margir viðmælendur töluðu um það hvað sundfólk yfir höfuð 

væri vel menntað fólk og byggi yfir mikilli þekkingu sem næði yfir mörg fræðasvið. 

Sundmenn hafa oft farið að starfa eða aflað sér menntunar sem gæti nýst sundheiminum 

á einn eða annan hátt. Þeir eru ófáir íþróttafræðingarnir sem hafa æft sund og væri hægt 

að nýta þá til þess að miðla reynslu sinni áfram. Mikilvægt er að skapa gott samstarf á 

milli sundmanna og Sundsambandsins svo tengsl slitni ekki þegar afrekssundmenn hætta. 

Það getur reynst erfiðara að ná sambandi við þá aðila aftur því þeir geta gleymst og jafnvel 

misst áhugann. Birna lýsti því hvernig haldið er í gamla sundmenn í Bandaríkjunum. Þegar 

sundmenn útskrifast frá háskólunum og hætta að synda fyrir skólaliðið tilheyra þeir 

svokölluðum „alumni“ hópi þar sem allir sundmenn sem hafa lokið við háskólann fara í. 

Það er haldið sambandi við þessa sundmenn og til dæmis hist einu sinni á ári og skemmt 

sér saman. Þetta heldur líka tengslum við þá sundmenn sem hafa áhuga á íþróttinni og 

það er oft sem þessir einstaklingar gefa fé til styrktar liðsins eða leggja af mörkum við að 

hjálpa til ef þess þarf. Þetta væri hægt að útfæra hérna á Íslandi á auðveldan hátt. Það 

hefur lengi vel verið talað um hversu litla fjármuni Sundsambandið eigi og oft hafa 

sundmenn þurft að greiða með sér í landsliðsferðir og æfingabúðir. Tímarnir hafa breyst 

aðeins og þetta er að verða betra en samt ekki nógu gott. Ef sambandi við gamla 

sundmenn er viðhaldið er líklegra að þeir vilji gefa til baka og hjálpa öðrum sundmönnum 

og styrkja sundhreyfinguna. 

Birna segir: 

það eru nokkrir sundmenn sem hafa náð langt í lífinu þannig að það er ekkert 
ósjalfgæft... einhver myndi gefa til baka allavega og vera með eitthvað svona 
þakkardæmi í kringum það, einhverjar máltíðir þar sem sponsorarnir geta 
komið og fengið að vera með öllum, setið með sundmönnunum og eitthvað 
ég held að það sé eitthvað sem er rosa auðvelt að gera  

Það kom rannsakanda nokkuð á óvart að þegar spurt var um helstu ástæður fyrir því 

að viðmælandi myndi ekki miðla þekkingu sinni áfram svöruðu flest allir að það væri engin 

ástæða fyrir því að þau myndu ekki gera það Diljá segir: „það myndi engin ástæða vera 

fyrir því að ég myndi ekki gera það“. „Ég myndi gera það vegna þess að ég tel að reynslan 

skipti svo miklu máli, þannig ég held að það sé engin ástæða fyrir því að ég myndi ekki 
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gera það“ segir Lilja. Hinsvegar kom tímaleysi upp hjá nokkrum viðmælendum þegar þeir 

hugsuðu betur um spurninguna „skortur á tíma, það er bara eina það er bara skortur á 

tíma ég vinn ekki 8 tíma ég vinn nánast allan sólarhringinn“ segir Aldís. 

5.2.4 Lærdómur af þekkingu 
Yfir þann tíma sem fólk er inni í þessum sundheimi eins og rannsakandi vill kalla það þá 

safnar fólk saman þekkingu og býr til reynslu sem getur verið mjög verðmæt. Það sem er 

svo gott við þetta ferli er að það er hægt að læra af öllu sem gerist, bæði því góða og því 

slæma. Það getur verið mikið álag á sundmönnum þegar þeir eru bæði í skóla og að æfa 

á fullu þar sem æfingar taka mikinn tíma þegar mæta þarf á morgunæfingar um 

fermingaraldurinn. Viðmælendur töluðu um það að breytingar þyrftu að eiga sér stað til 

þess að hægt væri að bera sig saman við önnur lönd í heiminum og besta staða fyrir 

afrekssundfólk í dag væri að fara til Bandaríkjanna ef þau ætluðu að vera í skóla með 

sundinu eins og Birna segir „það besta sem þú getur gert er að fara til Bandaríkjanna“.  

Lilja heldur áfram: 

við getum ekki boðið uppá samskonar þjálfun og erlendir eru að gera og það 
er eitthvað sem við verðum að skoða og þurfum að breyta... að við getum haft 
hér skóla sem að er fyrir í raun og veru afreksfólk. Skiptir engu máli hver 
íþróttagreinin er, þetta er bara skóli sem er með afreksfólk... hafa skóla með 
afreksbraut þar sem krakkar geta komið og geta verið jafnvel lengur fram í 
sumarið, þau eru hvort sem er að æfa þau geta þá alveg verið í skólanum fram 
í byrjun júlí og eru að taka minna á daginn eru að byrja seinna geta tekið 
kannski meira í fjarþjálfun nei í fjarnámi... ég held að þetta myndi hjálpa okkur 
að búa til afreksmenn miklu meira heldur en kerfið er að gera í dag og ég held 
að við þurfum að byrja þarna 

Birna bætir við að á meðan þeir bestu á Íslandi eru ekki að æfa saman þá sé betra að fara 

og æfa annars staðar „þá er í raun best að fara til Bandaríkjanna og þar er það sem þú 

getur fengið geðveikan grunn í að ná lengra áfram“.  Það eru margar spurningar sem 

sundmenn gætu haft en þeir þora ekki að spyrja vegna þess að umræðuefnið gæti verið 

viðkvæmt. Sem betur fer eru til eldri og reyndari sundmenn sem gætu hafa upplifað það 

sama og yngri sundmennirnir eru að ganga í gegnum. Þeir gætu hjálpað þeim að komast 

í gegnum það. Meiðsli, þunglyndi, uppgjöf, mataræði, leiði, lyfjapróf, stórmót, kvíði og 

nám eru allt atriði sem gæti verið erfitt að tala um eða spyrjast fyrir um en eldri sundmenn 

gætu hjálpað til við. Hrund nefndi öll þessi dæmi og bætti við: „það er alveg margt getur 
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gerst á 17 ,18 ára ferli þannig mig langar að einmitt hjálpa, ég bý yfir einhverri þekkingu 

sem mig langar að deila“. 

Eftir stórmót hefur verið sú venja að fararstjóri sendi inn skýrslu hvernig mótið gekk. 

Rannsakandi veit ekki hvað er gert við þessar skýrslur en vonast til þess að þær séu 

notaðar á uppbyggjandi hátt. Hinsvegar kom upp sú hugmynd að sundmenn myndu líka 

senda skýrslu eftir sundmót svo hægt sé að bera saman hvernig gekk og læra af því fyrir 

næsta sundmót Hrund segir: „það sem að maður hefur oft talað um eftir stórmót til dæmis 

að fá einhvernskonar skýrslu frá sundmönnum ekki bara frá fararstjórnum og þjálfurum 

heldur líka fá skýrslu frá sundmönnum“. Í desember 2018 fóru íslenskir sundmenn á 

Norðurlandameistaramótið í Finnlandi og á Heimsmeistaramótið í Kína. Eftir mótin var 

send út könnun á alla þátttakendur í fyrsta skipti (sundmenn, þjálfara, og fararstjóra) og 

spurt var hvernig hefði gengið, hvað var gott og hvað mátti betur fara. Eftir að búið var að 

fara yfir svörin sem voru nafnlaus þá átti að halda fund til þess að ræða hlutina betur. 

Haldinn var fundur fyrir þá sem fóru á Norðurlandameistaramótið en ekki hefur ennþá 

verið haldinn fundur fyrir þá sem fóru á Heimsmeistaramótið. Þetta er góð byrjun sem 

þarf að þróa áfram til þess að læra af reynslunni, vera stoltur af því sem vel gekk og bæta 

það sem betur má fara. Aldís segir að það sé mikilvægt að skrá allt niður svo hægt sé að 

læra af því „hvað kemur uppá hvað kom uppá í annarri ferðinni, þetta er hlutur sem á 

alltaf að skrá niður þannig það komi ekki upp aftur þetta er bara einn liður í 

gæðastjórnun“. 

Birna segir: 

Í staðin fyrir að fólk sé að komast að einhverju í fyrsta skipti að geta lesið um 
það, hvernig hefur mannkynið komist lengra það er af því að við uppgötvum 
ekki hjólið í fyrsta skipti alltaf aftur, við lærðum af bæði mistökum og það sem 
að var gert rétt í gamla daga  

Silja bætir við: 

það virðist svolítið vera glatast þetta það er svolítið þessi æskudýrkun þú ert 
ungur og þú veist að þú getur og getur allt en maður er bara sér það 
sérstaklega eins og metunum er náð yngra fólkið kannski heldur að það veit 
að það getur allt og trúnna á sjálfum sér er það góð. En líka aðeins að hlusta á 
þá sem voru á undan, þeirra mistök og þeirra bæði mistök og sigrar. Þannig 
að þau séu ekki að lenda á sömu veggjum og maður lenti sjálf fyrir 20 árum 
það er bara þannig að já þetta er svo sem bæði persónulega og aðrir eldri 
sundmenn og keppnismenn sem að vert er að hlusta á 
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Allir viðmælendurnir voru á sama máli um það að þekking væri mikilvæg „það 

myndu bara allir drukkna ef það væri ekki fyrir þekkingu því það þarf þekkingu til að 

læra tökin“ segir Diljá. Lilja tekur undir og segir „já ekki spurning til þess að geta sem 

sagt kennt og til þess að geta miðlað reynslu þinni annað þá bara verðuru að koma 

henni á framfæri“.  

 

5.3 Næsta skref 
Síðast en ekki síst var þriðja þemað sem er næsta skref. Það fjallar um það hvað sé hægt 

að gera næst til þess að hægt sé að afla sér þekkingar til framtíðar. Í kaflanum verður farið 

í kóðana sem féllu undir næsta skref en þeir voru skráning þekkingar og miðlun þekkingar. 

5.3.1 Skráning þekkingar 
Laufey talar um að fyrsta skrefið í skráningu ætti að vera að fá sundmenn til starfa í 

íþróttamannanefnd svo að rödd þeirra heyrist innan Sundsambandsins og það sé góður 

vettvangur á þekkingarmiðlun „að þá erum við komin með einhvern inní stjórnina til þess 

að banka uppá ég held að það sé allavegana svona fyrsta skrefið“.  

Nú nýlega hafa orðið breytingar hjá Sundsambandinu þar sem tveir þjálfarar voru 

ráðnir til að sjá um landsliðsmál og þá aðallega unglingalandsliðið. Byggja það upp og 

halda utanum það svo það skili sér í A landsliðið seinna meir. Það er spurning hvort það 

ætti að vera í þeirra verkahring að skrá niður þá þekkingu sem til er eða hvort það þurfi 

bara einn starfsmann til að halda alfarið utanum það. Hvernig sem því verður háttað er 

mikilvægt að sá einstaklingur sem tekur það að sér sé tilbúinn til að sjá um það.   

Eldri sundmenn hafa verið nýttir á undanförnum mánuðum í það að þjálfa 

unglingalandsliðið sem er góð þróun á málunum og vonandi eitthvað sem mun halda 

áfram því eins og Hrönn útskýrir þá hjálpar það ekki bara þeim sundmönnum sem eru að 

hlusta á þá eldri tala heldur hjálpar það eldri sundmönnunum líka að fá að miðla þekkingu 

sinni. 

af því það náttúrulega hjálpar þeim líka að tala um þessa hluti og svo 
náttúrulega að þjálfa af því að þá horfa þau á allt með öðrum augum af því að 
þau eru alltaf bara að hugsa um sjálfan sig og sjá þetta útfrá sínu, en um leið 
og þú horfir á einhvern annan og reynir að útskýra það í auðveldu máli fyrir 
þeim, þá þarftu að hugsa já ég þarf að, þetta er svona, þá byrjar maður að 
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pæla miklu betur í tækninni sinni og eitthvað svoleiðis þannig þetta er líka gott 
fyrir þau sjálf sem eru að kenna eða þjálfa, þannig þetta benefittar alla. 

5.3.2 Miðlun þekkingar 
Margar hugmyndir komu upp hvernig Sundsambandið gæti aflað sér þekkingar og finnst 

rannsakanda tilvalið að byrja á þekkingarmiðlun.  

Sara segir: 

það er náttúrulega hægt að nýta reynslu þeirra sem að hafa náð langt og bæði 
þjálfarar og sundmenn og nýta þeirra þekkingu og fá þá til þess að vera með 
fyrirlestra eða tala eða þjálfa eða hitta eða bara tengja 

Lilja tekur undir 

ég held að þú getur alltaf lært eitthvað nýtt þó þú teljir þig vera mjög vel í 
þessum fræðum þá geturu alltaf lært eitthvað líka frá öðrum, maður fer á 
svona námskeið og ég held að það sem að þarf að gera núna til dæmis að allir 
þjálfarar komi saman hérna eins og til dæmis að við erum alltof mikið að vinna 
í sitthvoru horni og allir að agnast útí hvorn annan en ef þjálfarar kæmu saman 
reglulega bara miðla reynslu 

Það er oft þannig að maður hlustar ekki á þá sem eru manni næst eins og foreldra sína. 

Ef foreldrar manns hvetja mann til þess að fara í skóla þá vill maður frekar fara sína eigin 

leið. Svo kemur að því að besti vinur manns eða eldri frænka eða frændi hvetja mann til 

að fara í skóla þá er eins og maður hlusti frekar á það ráð heldur en frá foreldrum sínum. 

Þetta er svipað með sundið, þjálfarinn getur sagt við sundmanninn sama hlutinn aftur og 

aftur án þess að sundmaðurinn hlusti eða einfaldlega skilji hvað hann er að segja. Þegar 

eldri sundmaður segir sama hlutinn hlustar sundmaðurinn frekar á þann eldri vegna þess 

að hann er fyrirmynd eins og Hrund segir: 

en það hefur stundum verið gott að fá einhvern utanaðkomandi inn til þess 
að segja sömu hlutina því þá kannski hlusta þau frekar á það eða þau líta upp 
til manns og þá vilja þau frekar hlusta á mann sjálfan, hafa aldrei heyrt þessar 
upplýsingar áður segja þau 

Birna tekur undir: 

það er þannig séð ekkert til staðar hjá Íslandi í dag þar sem að yngri sundmenn 
fá að læra af þeim eldri, það er jújú kannski eitthvað sem fer í gegnum 
þjálfarana þar sem að þeir geta eitthvað verið að deila það samt kemur aldrei 
eins út ef einhver þjálfari er að reyna að segja eitthvað af því að þú ert svo veit 
ekki þú getur verið ónæmur fyrir því sem þjálfarinn manns er að reyna að 
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segja af því þú heyrir það alla daga eitthvað frá honum í staðin fyrir að koma 
eitthvað sterkt skilaboð fram frá einhverjum öðrum eða fara á einhverja 
fyrirlestra hjá einhverjum 

Viðmælandi ræddi það að þegar sundmenn hætta þá missa þeir liðið sem þeir hafa 

verið í frá því þeir voru litlir. Því væri góð hugmynd að tengja saman núverandi og 

fyrrverandi sundmenn þar sem þeir sem eru hættir fái að tilheyra þeirri heild sem sundið 

hefur upp á að bjóða áfram ásamt því að þeir geti deilt reynslu sinni áfram og yngri 

sundmennirnir geti lært af þeim sem eldri eru, þá græða allir. 

Silja segir: 

þeir eru kannski ekki að fá tilfinninguna fyrir svona liðsfílingnum en ég er viss 
um að það væri alveg freistandi fyrir að lokka inn gamla sundmenn í einhverju 
svona events og þá geta þeir verið með yngri sundmönnum miðla reynslu 

Annar viðmælandi lýsti því að það gæti verið erfitt fyrir sundmenn sem eru ný hættir 

að finnast þeir ekki vera partur af hópnum lengur og er því einnig góð hugmynd að fá þá 

sundmenn sem eru ný hættir til þess að vera með fyrirlestra eða fá þá til þess að koma og 

aðstoða við þjálfun og þess háttar sem gæti haldið þeim lengur inni í sundheiminum og 

jafnvel fengið þá til þess að vilja halda áfram að þjálfa sund eða hjálpa til. Það getur verið 

mjög gott að halda sundmönnunum inni í íþróttinni þar sem þekkingin þeirra helst því 

lengur inni í sundheiminum.  

Hrund segir: 

svo náttúrulega bara að nýta þessa krakka sem eru bestir á Íslandi i dag í það 
að taka þátt í þá þessum þarna Tokyo æfingabúðum eða bara 
landsliðsæfingabúðunum sem eru í gegnum Sundsambandið, fá þau til þess 
að koma inn hvort það sem er að stjórna æfingum eða bara vera með 
fyrirlestra um sjálfan sig... reyna að fá þau til að deila reynslunni... og 
sérstaklega þau sem eru kannski nýhætt en það er líka örugglega gott fyrir 
þau að finnast þau ennþá vera partur af þessu, sérstaklega ef það hefur verið 
erfitt fyrir þau að hætta, að fá þau til þess að halda áfram á einhvern hátt 

Lilja bætir við:  

ég held að það sé fyrst og fremst að við þurfum að reyna að halda áfram að 
halda þessu fólki inni og til þess að gera það er náttúrulega að fá þau til þess 
að fara að þjálfa þegar þau eru svona í því að hætta eða þannig þau fari að 
þjálfa, kynnast þjálfuninni, setja þau á námskeið og annað þannig þau sjá hvað 
þetta er gefandi að verða þjálfari, það er það sem við þurfum að gera 
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Auðvelt er að halda fyrirlestur um ákveðin efni og hægt er að taka þá upp og setja á 

heimasíðu Sundsambandsins. Internetið er orðinn svo öflugur miðill og flest allir í dag eru 

eru með síma í vasanum eða hafa aðgang að interneti heima hjá sér. Rannsakandi telur 

að heimasíða Sundsambandsins gæti verið nýtt miklu betur og þar ætti að vera hægt að 

fletta upp hinum ýmsu upplýsingum. Hægt er að vera með stöðluð viðtöl við sundmenn 

sem eru eða hafa verið í landsliðinu svo hægt sé að lesa sér til um hvað þeir gerðu til þess 

að ná þeim árangri sem þeir hafa náð. Hugmynd að spurningarlista fyrir núverandi og 

fyrrverandi sundmenn í landsliðinu smá sjá í viðauka 3.  

Það eru mörg landsliðsverkefni svo sem unglingaverkefni, Smáþjóðaleikar, 

Norðurlanda - Evrópu - og Heimsmeistaramót og svo Ólympíuleikar. Þessu fylgja margir 

sundmenn og því leggur rannsakandi til að A landsliðsverkefni séu öll Evrópu og 

Heimsmeistaramót og Ólympíuleikar. B landsliðsverkefni eru þá unglingaverkefnin, 

Norðurlandameistaramót og Smáþjóðaleikar. Markmiðið með skráningu þekkingar ætti 

að vera að skráningin væri inni í ferlum Sundsambandsins svo hún myndi gerast sjálfkrafa. 

Eftir hvert landsliðsverkefni væri send út könnun á þá sundmenn og það fylgdarlið sem 

tók þátt í verkefninu. Hvernig gekk, hvað var gott, hvað má betur fara og svo tillögur í 

lokin. Könnunin ætti alltaf að vera nafnlaus svo þátttakendur gætu sagt sína skoðun 

óþvingað.  

Rannsakandi vill einnig að upplýsingar og saga hvers sundmanns sem tekur þátt í 

landsliðsverkefnum væri sögð á heimasíðu Sundsambandsins. Þar væri með einföldum 

hætti hægt að nálgast allar upplýsingar um landsliðsmenn á sama stað. Hægt væri að skrá 

niður í hvaða landsliðsverkefni hver og einn hefur tekið þátt og þann árangur sem náðist 

hverju sinni. Félagasaga er einnig mikilvæg, hvenær sundmenn byrja að æfa og hvar og 

hvort breyting verði á félagi eða þjálfaraskiptum. Athuga þarf vel persónuverndarlög og 

fá leyfi hjá sundmönnum en miðað við svör sem rannsakandi fékk frá fyrrverandi og 

núverandi landsliðsfólki úr viðtölunum þá voru allir tilbúnir að hjálpa til og leggja sitt af 

mörkum til þess að gera sundheiminn betri. 

Hvert næsta skref Sundsambandsins í öflun og miðlun þekkingar ætti að vera er erfitt 

að segja en ef það er ekki byrjað strax að vinna í því að skrá niður þekkingu sem er til 

staðar nú þegar og byrja að mynda tengsl við þá sem tilbúnir eru að hjálpa er rannsakandi 

hræddur um að þá muni ekkert breytast. 
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5.3.3 Gagnagrunnur 
Birna segir: 

knowledge is power og það eina sem okkur vantar er bara data við erum alltaf 
að gera allt í fyrsta skipti aftur eins og ég segi það er ekkert sem við getum 
horft til baka og greint og öll greining sem fer fram er bara í höfðinu á 
þjálfurum og það er aldrei neitt skrifað niður 

Í sundi er mjög auðvelt að fylgjast með hvernig sundmenn eru að standa sig þar sem 

haldið er utanum metaskrá og hægt er að sjá inni á síðu Sundsambandsins núverandi 

Íslandsmet í öllum aldursflokkum. Síðan swimrankings.net heldur utan um alla tíma í 

Evrópu sem sendir eru inn eftir hvert sundmót. Þessi gagnagrunnur er mjög verðmætur 

þar sem hægt er að skoða alla tíma hvers sundmanns langt aftur í tímann. Rannsakandi 

man sjálfur eftir því þegar hann var yngri þá var til afreksskrá þar sem hægt var að sjá 

efstu tuttugu sundmenn í hverjum aldursflokki á Íslandi í hverju sundi. Þá gátu 

sundmennirnir fylgst með því hvar þeir væru staddir. Í dag er þessi afreksskrá ekki til 

lengur inni á síðu Sundsambandsins en eins og kom fram hér að ofan þá er hægt að fylgjast 

með því inná swimrankings.net. Því telur rannsakandi að sniðugt væri að setja upp 

gagnagrunn hjá Sundsambandinu þar sem hægt er að sjá einungis hvenær Íslands- og 

aldursflokkamet eru slegin og af hverjum. Þá er hægt að halda í sögu þeirra meta sem 

hafa verið sett og hversu mikil bæting var á metinu. Þar sem swimrankings heldur utanum 

alla tíma þá er lítill sem enginn tilgangur hjá Sundsambandinu að gera slíkt hið sama þar 

sem hann er til nú þegar. Hinsvegar er hægt að spyrja sig að því hvað myndi gerast ef 

swimrankings myndi hætta starfsemi og heimasíðan myndi eyðast. Það myndi vera þvílíkt 

áfall fyrir íslenska sundsögu þar sem þá væru þessi gögn glötuð. Til eru dæmi um það að 

heimasíður leggist niður og þá væru þessi gögn horfin og gæti reynst erfitt að sækja þau 

aftur, jafnvel ómögulegt. Nú þegar hefur tölvukerfi Sundsambandsins hrunið þar sem 

engin auka afrit voru til og því töpuðust mikilvæg gögn.  

Í hvert skipti sem met eru sett þarf að skila inn blaði til Sundsambandsins og því væri 

auðvelt eftir að gagnagrunnurinn kæmi upp að setja metið beint yfir í gagnagrunninn sem 

að sjálfsögðu væri opinn öllum inni á síðu Sundsambandins. Helga talaði um að önnur 

íþróttasambönd væru með gagnagrunn þar sem hægt væri að sjá hvenær met var slegið 

og væri það dýrmætt fyrir þjálfara, aðra iðkendur, foreldra og íþróttamanninn sjálfan 
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seinna meir „þá væri það mjög dýrmætt að hafa svona opinn gagnagrunn sem væri 

allavega þessi saga“. 

Rannsakandi gerir sér grein fyrir því að til þess að búa til svona gagnagrunn þarf mikinn 

tíma og skipulag en einnig má geta þess að því lengur sem við bíðum því erfiðara verður 

að fanga alla söguna. Í sundi eru margar greinar og margir aldursflokkar en hægt er að 

byrja á opnum flokki og færa sig svo hægt og rólega yfir í aldursflokkana. Hægt væri að 

setja einhvern ákveðinn starfsmann í verkefnið eða fá sjálfboðaliða sem væri tilbúinn að 

hanna þennan gagnagrunn og skrá niður.  
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6  Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að sýna fram á mikilvægi þess að skrá niður þekkingu þeirra 

sem tengjast sundheiminum svo þekkingin haldist ljós og hægt sé að nýta hana til 

framtíðar ásamt því að byggja ofaná þá þekkingu sem hefur nú þegar skapast svo hún 

verði sjálfvirk.  Segja má að niðurstöðurnar hafi gefið skýra mynd af mikilvægi þess að skrá 

niður þekkingu innan sundheimsins. Lítil þekking hefur verið skráð niður hingað til þó svo 

að sé verið að vinna í því að skrá niður ferlavinnu starfsfólks Sundsambandsins. Vegna 

þess hefur mikilvæg þekking horfið á brott með reynslumiklu fólki. 

Annmarkar rannsóknar eru óumflýjanlegir og ber þessi rannsókn nokkra með sér. Fyrst 

bera að nefna stærð úrtaksins en niðurstöðurnar eru byggðar á tólf viðtölum og því ekki 

hægt að alhæfa þær niðurstöður sem fengust þó svo að samhljómur hafi verið í svörum. 

Viðmælendur voru einnig valdir af rannsakanda sem þekkti til þeirra allra og því væri hægt 

að segja að rannsakandi hafi valið viðmælendur eftir því sem hentaði best fyrir niðurstöðu 

rannsóknarinnar. Viðtalsrammar rannsóknar voru tveir og voru þeir samdir af 

rannsakanda í samræmi við fræðilegar greinar og áhuga hans á sviði þekkingarstjórnunar. 

Sumir viðmælendur féllu undir báða viðtalsrammana og því ekki hægt að fullvissa það að 

spurningarnar hafi endurspeglað sannleikann eins og stefnt var að. Viðtölin voru  einnig 

hálfstöðluð og gátu viðmælendur því ráðið ferðinni svolítið sjálfir með því að segja 

einungis frá því sem þeir vildu segja frá  hverju sinni. Einnig voru viðtölin tekin upp á 

hljóðupptöku sem gæti hafa truflað einhverja viðmælendur og þeir ekki svarað 

spurningum alveg hreinskilningslega í hræðslu við einkenni þeirra yrði uppljóstrað. Að 

lokum er hægt að segja að rannsakandi sé of tengdur inn í sundheiminn. Niðurstöðurnar 

séu því litaðar af hans skoðun og raunverulegu niðurstöðurnar liggi ekki fyrir.
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7  Lokaorð 

Þessi rannsókn fjallaði um það hvort þekking fólks innan sundheimsins væri nýtt áfram til 

áframhaldandi velgengni í sundi á Íslandi. Niðurstöður rannsóknar sýna að ekki hefur 

verið skráð markvisst niður þekkingu þeirra sem eru innan sundhreyfingarinnar á Íslandi.  

Sundsambandið getur nýtt sér hinar ýmsu leiðir sem komu fram í rannsókninni við að 

móta næstu skref hjá sér við skráningu þekkingar. 

Niðurstöðurnar vekja upp spurningu hjá rannsakanda um hvort önnur sérsambönd séu 

að skrá niður þekkingu eða hvort staðan sé svipuð þar og hjá Sundsambandi Íslands. 

Gaman væri að skoða það nánar í sambærilegri rannsókn. 

Áhugavert getur orðið að bera saman stöðuna í dag við stöðuna eftir 5 ár og sjá muninn 

á skráningu þekkingar sem vonandi verður þá í fullum gangi og orðin sjálfbær. 

Rannsakandi telur að rannsóknarspurningunni hafi verið svarað á fullunandi hátt og 

úrlausnir kynntar. Að lokum vonast rannsakandi til þess að lesturinn hafi verið 

áhugaverður og muni reynast vel við innleiðingu á skráningu þekkingar.
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8 Viðaukar 

8.1 Viðauki 1 – Spurningar sundmenn 
 

1. Hvað heitir þú og hvernig kemur þú að sundheiminum? 

2. Hversu lengi hefur þú verið í sundi? 

3. Af hverju og hvenær hættir þú að æfa sund? 

4. Hefur þú unnið eitthvað í kringum sundheiminn eftir að þú hættir að æfa? 

5. Hver er ástæðan fyrir því að þú hefur/ hefur ekki haldið áfram að taka þátt í 

sundheiminum eftir að þú hættir? 

6. Telur þú þig búa yfir einhverri þekkingu sem myndi gagnast sundheiminum í 

dag? 

7. Finnst þér þekkingin sem þú býrð yfir vera verðmæt fyrir sundsambandið og 

komandi kynslóðir? 

8. Hvernig telur þú að best sé að halda í þekkingu sundmanna svo hún skili sér til 

komandi kynslóða? 

9. Hefur þú verið beðin/n um að deila reynslu þinni á þínum ferli? 

10. Telur þú eitthvað gert til þess að halda í þekkingu þeirra sundmanna og 

stjórnarmanna sem hætta? 

11. Finnst þér þekking mikilvæg? 

12. Telur þú að það sé stefna hjá Sundsambandinu að halda í þekkingu? 

13. Hvernig finnst þér Sundsamband Íslands eigi að skrá niður þekkingu? (eða afla 

sér?) 

14. Ef þú yrðir beðin/n um að skrá niður þekkingu þína á sundi hver væri helsta 

ástæðan fyrir því að þú myndir ekki gera það? 

15. Telur þú að einhver ógn stafi fyrir Sundsambandið að tapa út þekkingu ef við 

hugsum um næstu 5-10 ár? 

16. Er eitthvað annað sem þér dettur í hug sem þú vilt koma á framfæri? 
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8.2 Viðauki 2 – Spurningar stjórnarmenn og tengiaðilar 
 

1. Hvað heitir þú og hvert er þitt hlutverk innan sundhreyfingarinnar? 

2. Hvernig kom það til að þú fórst að vinna fyrir Sundsambandið?  

3. Er eitthvað gert til þess að halda í þekkingu þeirra sundmanna og stjórnarmanna 

sem hætta? 

4. Er einhver stefna í öflun og miðlun þekkingar hjá Sundsambandinu? 

5. Eruð þið að skrá niður þekkingu með einhverjum hætti?  

6. Hver sér um það að skrá niður þekkingu innan Sundsambandins? 

7. Telur þú þig búa yfir einhverri þekkingu sem myndi gagnast sundheiminum í 

dag? 

8. Finnst þér þekkingin sem þú býrð yfir vera verðmæt fyrir sundsambandið og 

komandi kynslóðir? 

9. Að þér vitandi, hefur Sundsambandið skráð niður þekkingu sundfólks og 

stjórnarmeðlima áður? 

10.  Er til gagnagrunnur þar sem eru skráðar upplýsingar um þekkingu sundmanna? 

11. Hvað telur þú að sé helsta hindrunin í því að Sundsambandið færi að skrá niður 

þekkingu þeirra sem eru innan sambandsins?  

12.  Ef þú yrðir beðin/n um að skrá niður þekkingu þína á sundi hver væri helsta 

ástæðan fyrir því að þú myndir ekki gera það? 

13.  Hvernig finnst þér Sundsamband Íslands eigi að skrá niður þekkingu? 

14.  Telur þú að einhver ógn stafi fyrir Sundsambandið að tapa út þekkingu ef við 

hugsum um næstu 5-10 ár? 

15. Er eitthvað annað sem þér dettur í hug sem þú vilt koma á framfæri? 
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8.3 Viðauki 3 – spurningarlisti fyrir sundmenn 
 

1. Hvað heitir þú og hversu lengi hefur þú æft sund? 

2. Hvernig kom það til að þú fórst að æfa sund? 

3. Hvernig hljómar hin hefðbundna æfingarvika hjá þér? 

4. Hverju ert þú stoltust/stoltastur af á þínum ferli? 

5. Ef þú gætir breytt einhverju á þínum ferli hvað væri það? 

6. Hvað hjálpar þér mest að verða betri? 

7. Hvað er það skemmtilegasta við sund? 

8. Hvað gerir þú alltaf fyrir keppni? 

9. Hvað hefðir þú viljað vita þegar þú varst yngri sem þú veist núna? 

10. Ef þú mættir breyta einhverju á þínum ferli hvað væri það? 

11. Áttu þér einhverja fyrirmynd? 

12. Hugsar þú um mataræðið þitt? 

13. Hvað sefur þú lengi á nóttunni? 

14. Hvað varstu gömul/gamall þegar þú fórst í þitt fyrsta landsliðsverkefni? 

 


