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Útdráttur 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er kanna hvað hefur áhrif á hollustu (commitment) og 

tryggð (loyalty) knattspyrnumanna gagnvart félagi sínu. Í rannsóknni er farið yfir 

hvaða einkenni leikmanna og starfsumhverfis þeirra tengjast ólíkum tegundum 

hollustu. Miðað er við að tryggð leikmanna fari eftir tegund hollustu þeirra og rætt um 

brot á sálfræðilega samningnum (psychological contract) sem brot á tryggð. 

Spurningalisti var sendur leikmönnum efstu deildar karla í knattspyrnu. 249 leikmenn 

voru í úrtakinu og tóku 154 þátt í rannsókninni. Tilgáta eitt er að uppaldir leikmenn 

eru tilfinningabundið hollari (affective committed) en aðrir og stóðst hún. Tilgáta tvö 

er að sálfræðilegir gjaldmiðlar (socio-emotional currencies) tengist 

tilfinningabundinni hollustu leikmanna og stóðust nær allir hlutar hennar. Tilgáta þrjú 

er að viðskiptabundnir gjaldmiðlar (economic currencies) og önnur atriði sem binda 

leikmanninn hjá félaginu án tilfinningasambands tengist stöðubundinni hollustu 

(continuance commitment) leikmanna. Einungis einn hluti tilgátu þrjú stóðst. Tilgáta 

fjögur er að ákveðin einkenni knattspyrnumanna tengist skyldubundinni hollustu 

(moral commitment) leikmanna til félags. Engir hlutar tilgátu fjögur stóðust. 

Niðurstöður gefa meðal annars til kynna að með því að skapa fjölskyldumenningu 

og/eða auka stuðning frá stjórn félags og áhorfendum er hægt að gera leikmenn hollari 

og tryggari gagnvart félagi sínu.  
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Abstract 

The purpose of this study is to determine variables that affect the commitment and 

loyalty of football players towards their team. Players’ characteristics and work 

environments are examined in relation to varying degrees of team commitment. It is 

assumed that loyalty depends on scale of commitment and a breach in psychological 

contract equates to a breach of loyalty. The paper’s methodology consisted of sending 

a survey to football players in Iceland’s premier football league. 249 players were in 

the sample and 154 of them took part in the survey. Hypothesis one that home grown 

players are more affectively committed to their team than those who are not was 

accepted. Hypothesis two stating that socio-emotional currencies are related to the 

affective commitment of players was mostly accepted. Hypothesis three that 

economic currencies and other variables that tie a player to his team without an 

emotional association are related to the continuance commitment of players was only 

accepted on one item. Hypothesis four is that certain players’ characteristics are 

related to the moral commitment of a player to his team. This hypothesis was rejected 

on all grounds. The results indicate among other things that by creating a family 

culture and/or increase the support from clubs’ management and fans it is possible to 

increase players’ team commitment and loyalty. 
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Formáli 

Höfundur ritgerðarinnar er mikill áhugamaður um knattspyrnu. Ég er eins og margir 

aðrir knattspyrnuaðdáendur forvitinn um hvernig hægt sé að gera leikmenn hollari og 

tryggari félagi sínu. Rannsóknarverkefnið var því miðað að því að svara þeirri 

spurningu. Rannsóknin byggir á spurningalistakönnun sem lögð var fyrir leikmenn 

efstu deildar í knattspyrnu. Könnunin var lögð fyrir á tímabilinu 1. desember til 8. 

desember 2009. Ritgerðin er meistaraprófsverkefni til fullnaðar MS gráðu í 

mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Vægi hennar er 30 ECTS 

einingar. Leiðbeinandi var Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og meðleiðbeinandi Willum 

Þór Þórsson og er þeim þakkað gott samstarf. Erna Pálsdóttir á skilið sérstakar þakkir 

fyrir aðstoð við yfirferð ritgerðarinnar. Jafnframt þakka ég Páli Daníelssyni, Líneyju 

Arnórsdóttur, Arndísi Vilhjálmsdóttur og öðrum sem aðstoðuðu mig á einn eða annan 

hátt við gerð ritgerðarinnar. Að lokum vil ég þakka Stellu Hallsdóttur fyrir að veita 

mér hvatningu þegar á henni þurfti að halda. 
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Inngangur 

Það getur reynst kostnaðarsamt að missa mikilvæga leikmenn frá knattspyrnufélögum 

og erfitt að fylla þau skörð sem leikmenn með dýrmæta reynslu og/eða mikla 

hæfileika skilja eftir sig. Ekki hefur áður verið könnuð áhrif þess að knattspyrnumenn 

hætta hjá félögum en rannsóknir á starfsmönnum fyrirtækja hafa sýnt að kostnaður við 

starfsmannaveltu er mikill og felst hann meðal annars í því að nýir starfsmenn þurfa 

að venjast vinnuaðstæðum og á meðan afkasta þeir minna (Steel og Ovale, 1984; Tett 

og Meyer, 1993; Torrington, Hall og Taylor, 2002).  Það sama má segja um 

knattspyrnumenn þar sem það getur tekið tíma fyrir þá að aðlagast nýju félagi. 

Samkvæmt þýskri rannsókn eru ákveðnir leikmenn ástæða þess að meirihluti 

áhorfenda mætir á leiki (Brandes, Franck og Nüesch, 2008). Því má ætla að félögin 

geti orðið fyrir fjárhagslegu tjóni ef þau missa slíka leikmenn. 

Rannsóknir á hollustu við skipulagsheildir (organizational commitment) hafa 

sýnt að starfsmenn sem eru hollir vinnuveitanda eru ólíklegri til að hætta og eru 

líklegri til að vera ánægðari í starfi (Clark, 2001; Cohen, 1993, Fedor, Caldwell og 

Harold, 2006; Ford, Weissbein og Plamondon 2003; Griffeth, Hom og Gaertner, 

2000). Það má því gera ráð fyrir því að hægt sé að minnka líkurnar á því að leikmenn 

yfirgefi félagið sitt ef ýtt er undir hollustu og tryggð þeirra.  

Starfsmenn sem eru tilfinningatengdir vinnuveitanda eru líklegri til að halda 

áfram störfum þrátt fyrir að fá betra tilboð annars staðar frá (Hart og Thompson, 

2007). Gera má því ráð fyrir að þeir leikmenn sem eru hollir tilfinningabundið 

(affective commited) félagi sínu séu þannig ólíklegri til að fara annað þrátt fyrir að 

önnur félög bjóði þeim hærri laun. Tilfinningabundin hollusta kemur þá í veg fyrir að 

leikmenn fari á milli félaga vegna betri tilboða. Félög sem hafa tilfinningabundið 

holla leikmenn geta greitt leikmönnum lægri laun en ella og haldið þeim áfram hjá 

félaginu. 

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum hollustu knattspyrnumanna og 

jákvæðrar starfshegðunnar en fræðimenn hafa sýnt tengsl hollustu starfsmanna við 

þegnhegðun (organizational citizenship behavior), mætingu og frammistöðu 

(Benkhoff, 1997; Meyer, Stanley, Herscovitch og Topolnytsky, 2002; Randall, 1990; 



 

 

 

 

11 

Riketta, 2002). Það má því ætla að hollusta knattspyrnumanna hafi einnig þessar 

jákvæðu afleiðingar. 

Það er því ljóst að það er mikilvægt fyrir knattspyrnufélög að vita hvað það er 

sem hefur áhrif á hollustu og tryggð leikmanna. 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvað fær knattspyrnuleikmenn til að verða 

tilfinningabundið hollir félagi sínu og hvernig þeir haldast tryggir félaginu. Í 

rannsóknni er farið yfir hvaða einkenni leikmanna og starfsumhverfis þeirra tengjast 

hollustu. Rannsakað verður hvaða atriði í umhverfi knattspyrnumanna á Íslandi 

tengjast ólíkum tegundum hollustu það er stöðubundinni hollustu (continuance 

commitment) og tilfinningabundinni hollustu. Enn fremur verður könnuð 

skyldubundin hollusta (moral commitment) leikmanna og rannsakað hvort einkenni 

leikmanna hafi áhrif á hana. Athyglisvert verður að sjá hvort að hefðbundnar 

kenningar um hollustu og tryggð á vinnustað eigi við um óhefðbundið starfsumhverfi 

knattspyrnunnar. Í rannsókninni eru samrýmdar kenningar um hollustu og tryggð við 

skipulagsheildir. Þannig er reynt að sýna fram á að tryggð leikmanna fari eftir tegund 

hollustu þeirra og rætt um brot á sálfræðilega samningnum sem brot á tryggð. Er þá 

kannað hvaða atriði geta flokkast sem gjaldmiðlar sálfræðilega samningsins. 

 

Megin rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

 

Hvaða atriði tengjast tilfinningabundinni hollustu og tilfinningabundinni tryggð 

leikmanna við félagið sitt?   

 

Hvaða atriði  tengjast stöðubundinni hollustu leikmanna og viðskiptabundinni tryggð 

við félagið sitt? 

 

Hvaða atriði tengjast skyldubundinni  hollustu leikmanna við félagið sitt? 
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Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Fyrsti kafli fjallar um umhverfi knattspyrnufélaga þar 

sem rætt er um hversu frábrugðið það er hefðbundnu starfsumhverfi. Í kaflanum er 

einnig rætt um rekstur knattspyrnufélaga á Íslandi.  

Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um hugtök sem notast er við í 

rannsókninni. Þar er fjallað um kenningar sem tengjast efni rannsóknarinnar. Einnig 

er umfjöllun um uppalda leikmenn í íslenskri knattspyrnu. Í lok kaflans má finna 

tilgátur rannsóknarinnar.  

Þriðji kafli segir frá aðferðarfræði rannsóknarinnar þar sem sagt er frá 

þáttakendum, vali á rannsóknaraðferð og framkvæmd rannsóknar. Í kaflanum má 

einnig finna umfjöllun um réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar.  

Niðurstöður eru kynntar í fjórða kafla. Að lokum er umræða um niðurstöður  í 

kafla fimm. Í kaflanum er rætt um niðurstöður meðal annars með hliðsjón af þeim 

tilgátum sem settar voru fram í kafla tvö og ályktanir sem má draga út frá þeim. 
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1 Umhverfi knattspyrnufélaga 

Í þessum kafla er fyrst fjallað um að hvaða leyti íþróttaumhverfið er frábrugðið 

hefðbundnum vinnustöðum. Síðan er greint frá rekstri knattspyrnufélaga og umhverfi 

knattspyrnunnar á Íslandi. 

 

1.2 Umhverfi íþróttafélaga 

Íþróttafélög sem greiða meðlimum sínum laun eru ekki venjulegir vinnuveitendur. 

Umhverfi þeirra er síbreytilegt og margt í tengslum við íþróttafélög er óvenjulegt ef 

tekið er mið af hefðbundnu starfsumhverfi (Wolfe o.fl., 2005). Eitt af einkennum 

umhverfis íþróttafélaga eru fjölmiðlaumfjöllun og stuðningsmenn (McChesney, 1989; 

Sutton, McDonald, Milne og Cimpermann, 1997). Stjórnendur íþróttafélaga þurfa að 

hafa það í huga að fjölga áhorfendum bæði í sjónvarpi og á vellinum sjálfum (Wolfe 

o.fl., 2005). Án fjölmiðla væru leikmenn ekki í jafn miklum metum og íþróttir ekki 

eins vinsælar (McChesney, 1989). Þegar kemur að rekstri félaganna eru 

stuðningsmenn einnig mikilvægir (Sutton o.fl., 1997). Þeir geta til dæmis haft mikil 

áhrif á kaup og sölu á leikmönnum (Herbert, 2009; Williamson, 2009). Ásamt 

fjölmiðlum hafa þeir einnig áhrif á hverjir eru íþróttahetjur og mætingu á leiki eða 

áhorf í sjónvarpi (Brandes o.fl., 2008; McChesney, 1989).   

Annað sem einkennir íþróttafélög er að þau bæði etja kappi gegn hvort öðru 

auk þess að vinna saman. Félögin keppa á vellinum um sigurlaunin enn fremur eru 

sameiginleg markmið þeirra að deildin verði sem sterkust og almennur áhugi verði 

sem mestur (Wolfe o.fl., 2005). 

  Það er því ljóst að umhverfi íþróttafélaga er sérstakt en auk fyrrgreindra atriða 

er tilfinningahiti einkennandi fyrir íþróttir og geta ýmis vandamál fylgt leikmönnum 

til að mynda hegðun þeirra utan vallar eða ónægja með liðsvalið (Hanin, 2000; Wolfe 

o.fl., 2005). 

 

1.3 Rekstur Knattspyrnufélaga 

Rekstur knattspyrnuliða er ekki eins og hjá hefðbundum fyrirtækjum. Helstu markmið 

knattspyrnufélaga eru ekki hagnaður heldur frekar árangur á knattspyrnuvellinum. 

Félögin leggja meiri áherslu á að sigra en að græða og þar sem árangurinn inni á 
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vellinum skiptir mestu máli eru félögin tilbúin til að greiða stóran hluta af innkomunni 

til leikmanna (Kesenne, 2007). Félög fá meðal annars fjármagn með sölu á 

aðgöngumiðum, fyrir góða frammistöðu í deild eða bikarkeppni og fyrir þátttöku í 

evrópukeppni. Auk þess geta félög fengið greitt vegna sölu á leikmönnum en 

samningsbundnir leikmenn mega ekki fara til annarra félaga án samþykkis félagsins 

(Borgar Þór Einarsson, 2000; Brandes o.fl., 2008; Kesenne, 2007). Dæmi um 

upphæðir sem íslensk félagslið fá fyrir árangur fá bikarmeistarar ársins 2009 að 

minnsta kosti 17,5 milljón fyrir sigur í keppninni og þátttöku í Evrópukeppni næsta 

tímabil (Magnús Már Einarsson, 2009b). Samtals fengu íslensk félög 180 milljónir 

króna frá Evrópska knattspyrnumsambandinu fyrir þátttöku í evrópukeppnum árið 

2009. Íslandsmeistarar ársins 2008 fengu mest eða 60 milljónir króna fyrir þátttöku 

sína í forkeppni meistaradeildarinnar sumarið 2009  (Magnús Már Einarsson, 2009d). 

Fjárhæðir sem koma inn til félaga eru jafnan notaðar í rekstur félaganna í stað þess að 

fara til eigandanna líkt og ef um hefðbundin fyrirtæki hefði verið að ræða (Kesenne, 

2007). 

 

1.4 Umhverfi knattspyrnufélaga á Íslandi 

Skipta má umhverfi íslenskra knattspyrnufélaga í tvennt: Annars vegar er það yngri 

flokka starfsemi sem fjallað verður um síðar og hins vegar meistaraflokkur sem hér 

verður rætt um. 

Það má segja að á Íslandi sé svokölluð hálf atvinnumennska. Á annan tug 

leikmanna hefur lífsviðurværi sitt eingöngu af því að spila knattspyrnu í efstu deild. 

Nánast allir fá laun í einhverju formi frá félagi sínu og þar af fá 66% leikmanna fastar 

mánaðargreiðslur allt árið. Flestir leikmanna eru þó í öðrum störfum og mæta þeir á 

æfingar hjá félagi sínu eftir vinnu (Guðni Erlendsson, 2009).  

Íslenska deildin býr við þann veruleika að margir leikmenn stefna á 

atvinnumennsku erlendis. Árið 2008 voru rúmlega 60 íslenskir knattspyrnumenn í 

röðum félaga í atvinnudeildum erlendis (Víðir Sigurðsson, 2008). 

Í viðtali við Brynjar Inga Erluson (2009a) segir Alfreð Finnbogason leikmaður 

Breiðabliks að hann stefni á atvinnumennsku eins og flestir ungir leikmenn. Ef flestir 

ungir leikmenn stefna á atvinnumennsku erlendis má ætla að íslensk félög geti ekki 

keppt við það. Það getur aftur á móti verið hagstætt fyrir íslensk knattspyrnufélög að 

selja sína efnilegustu eða bestu menn og fá fjármuni í staðinn. Félögin geta þá keypt 

aðra íslenska leikmenn í staðinn eða fengið erlenda leikmenn og greitt þeim laun. Árið 
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2009 léku 35 erlendir knattspyrnumenn í efstu deild á Íslandi en þeir höfðu verið 43 

árið áður (Víðir Sigurðsson, 2009a). Félagslið fjárfesta í leikmönnum til að auka 

árangur inn á vellinum auk þess sem það getur borgað sig ef leikmennirnir eru seldir 

fyrir háar upphæðir til erlendra félaga (Guðni Erlendsson, 2009). 

Samkvæmt reglugerð Knattspyrnusambands Íslands um félagaskipti, samninga 

og stöðu leikmanna og félaga geta félög átt heimtingu á uppeldisbótum ef leikmenn 

fara erlendis þrátt fyrir að þeir séu ósamningsbundnir. Uppeldisbæturnar skiptast til 

þeirra félaga sem leikmaður hefur verið hjá frá 12 ára aldri til 21 árs. Ef 

samningsbundnir leikmenn fara erlendis geta félög samið við erlendu félögin og eru 

dæmi um að leikmenn hafi verið seldir fyrir tugi milljóna (Guðni Erlendsson, 2009). 

Félög gera því það sem þau geta til að tryggja að þeirra bestu menn skrifi undir 

samninga til lengri tíma, ekki aðeins til að halda leikmanninum sem lengst og fá sem 

bestan árangur á vellinum heldur einnig til að fá sem mest fé í rekstrarkostnað. 
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2 Fræðileg umfjöllun  

Hér er fræðileg umfjöllun á hugtökum um það hvernig vinnuveitandi getur fengið 

starfsmann til að vera hollur og tryggur. Í upphafi er gerð grein fyrir helstu hugtökum 

í tengslum við hollustu við vinnuveitendur. 

 

2.1 Hollusta við skipulagsheildir 

Hollusta hefur verið skilgreind sem hversu mikið starfsmaður tengir sig við 

skipulagsheild og er hluti af innra starfi þess (Curry, Wakefield, Price og Mueller, 

1986), sterk trú starfsmanna á gildum (values) og markmiðum vinnuveitandans, vilji 

til að leggja sig fram í þágu hans auk þess að hafa löngun til að starfa þar áfram 

(Porter, Steers, Mowday og Boulian, 1974). Hollusta starfsmanna er tiltölulega 

stöðugt viðhorf (Jaramillo, Mulki og Marshall, 2005) sem kemur vegna mats 

starfsmannsins á reynslu sinni á vinnusambandinu (Mulki, Jaramillo og Lokander, 

2006). Það má því segja að hollusta sé tenging (attachment) starfsmanns við 

vinnuveitandann (Allen og Meyer, 1996; Jaramillo o. fl., 2005).  

Fræðimenn hafa löngum verið ósammála um hvernig eigi að skilgreina og 

mæla hollustu (Harris og Cameron, 2005; Meyer og Allen, 1991). Flestar 

skilgreiningarnar eiga það þó sameiginlegt að þeir sem eru hollir eru taldir ólíklegri til 

að yfirgefa vinnuveitandann (Allen og Meyer, 1990). 

Fjöldi fræðimanna eru sammála um að hollusta sé margþætt 

(multidimensional) hugtak (Abbott, White og Charles, 2005; Finegan, 2000; Yousef. 

2003). Þeir Stevens, Beyer og Trice (1978) telja að skipta megi skilgreiningum á 

hollustu í tvo flokka; annars vegar hollusta sem byggð er á viðskiptalegum grunni 

(transactional approaches) og hins vegar hollusta sem byggð er á sálfræðilegum 

grunni (psychological approaches). Þau Allen og Meyer (1990) byggja á þeirri 

hugmynd ásamt því að bæta þriðju tegund hollustu við og skipta því hugtakinu í 

þriggja þátta líkan; tilfinningabundna hollustu, stöðubundna hollustu og skyldubundna 

hollustu.  
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2.1.1 Tilfinningabundin hollusta 

Tilfinningabundin hollusta eru tengsl starfsmanns við vinnuveitenda sem byggir á 

tilfinningasambandi og hafa fræðimenn sýnt þess konar hollustu mikla athygli. 

Starfsmaður sem er hollur tilfinningabundið tengir sig við (identifies), tekur þátt  

(involves) og nýtur þess að vera meðlimur í skipulagsheildinni (Allen og Meyer, 

1990). Skilgreiningar á tilfinningabundinni hollustu eru í samræmi við eldri 

skilgreiningar á hefðbundinni hollustu (Somers, 1995). Hún samsvarar því sem 

Mathieu og Zanjanc (1990) kalla viðhorfsbundna hollustu (attitudinal commitment).  

Samkvæmt Harris og Cameron (2005) er tilfinningabundin hollusta nátengd 

félagslegslegri samsömun (social identification). Félagsleg samsömun er að hve miklu 

leyti hópur af fólki metur sig sem eina heild. Fólk innan hópsins tengir sig við 

sérkenni hópsins og aðgreinir sig frá fólki utan hópsins. Félagsleg samsömun leiðir 

þannig til hegðunar sem tengist mati á staðalmynd (stereotype) um hvernig það er að 

vera meðlimur hópsins (Ashforth og Mael, 1989).  

Harris og Cameron (2005) benda á að tilfinningabundin hollusta tengist bæði 

innan hópskennd (in-group affect) og tengslum innan hóps (in-group ties). Innan 

hópskennd er það þegar fólk metur aðild sína í ákveðnum hóp sem annað hvort 

jákvæða eða neikvæða en tengsl innan hóps eru persónuleg tengsl við hópameðlimi og 

tilfinning fyrir því að tilheyra hópnum (sense of belonging). Spurningar á lista Allen 

og Meyer (1990) eru í samræmi við þessar hugmyndir en þar er meðal annars spurt 

um hvort starfsmaður finnist hann eiga heima hjá félaginu og hvort honum líði eins og 

hann sé einn af fjölskyldunni. 

 

2.1.2 Stöðubundin hollusta 

Stöðubundin hollusta eru tengsl starfsmanns við vinnuveitenda sem ekki byggir á 

tilfinningasambandi. Starfsmenn sem eru hollir stöðubundið eru aðeins hollir ef það 

hentar þeim. Það er að segja ef umbun fylgir því að vera áfram og kostnaður við að 

fara (Allen og Meyer, 1990).  

Stöðubundin hollusta byggir á hugmynd vinnuveitanda að gera það erfitt fyrir 

starfsmann að hætta störfum til dæmis með því að auka fjárfestingu sem er óafturkræf 

(sunk cost) ef að starfsmaðurinn hættir. Starfsmaðurinn neyðist því til að vera áfram 

hjá vinnuveitandanum (Brown, 1996; Somers, 1995). Stöðubundin hollusta samsvarar 

viðskiptabundinni hollustu (calculative commitment) sem Mathieu og Zanjanc (1990) 

fjalla um en það hugtak byggir á sömu hugmyndum. 
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Stöðubundinni hollustu hefur verið lýst sem að hve miklu leyti það sé 

persónuleg fórn að hætta störfum og/eða skortur á öðrum möguleikum. Fræðimenn 

hafa deilt um hvort ætti að skipta stöðubundinni hollustu í tvö hugtök eða halda því 

óbreytt (Dunham, Grube og Castañeda, 1994; Meyer o.fl., 2002).  

Í rannsókn Bateman og Strasser (1984) kemur fram að möguleiki á öðrum 

störfum (job alternitives) hefur frekar háa fylgni við hollustu við vinnuveitendur. 

Rannsóknir á starfsmannaveltu hafa einnig sýnt að atvinnutilboð er helsta skýring á að 

fólk hætti (Lee, Mitchell, Holtom, McDaniel og Hill, 1999; Lee, Mitchell, Wise og 

Fireman, 1996). Fræðimaðurinn Mobley (1982) bendir á að þegar fólk fær starfsleiða 

greini það kosti þess og galla að hætta störfum. Síðan meti það tækifærin sem bjóðast 

og beri þau saman við núverandi starf. Að lokum taki það svo ákvörðun um hvort það 

vilji halda áfram í starfi eða hætta. 

Brown (1996) veltir því fyrir sér hvort að stöðubundin hollusta geti í raun 

kallast hollusta þar sem engin sálfræðileg festa eigi sér stað. Það er allavega ljóst að 

stöðubundin hollusta er í raun eigin hagsmuna hollusta og ristir ekki djúpt. 

 

2.1.3 Skyldubundin hollusta 

Skyldubundin hollusta tengist mati starfsmanns á því hvort hann sé skuldbundinn til 

að vera hollur og tryggur vinnuveitanda sínum (Allen og Meyer, 1990). Fræðimenn 

hafa lagt minni áherslu á skyldubundna hollustu en hinar tvær tegundir hollustu 

(Meyer og Allen, 1991) og hafa rannsóknir á skyldubundinni hollustu verið mun færri 

en á hinum tveim (Allen, 2003). 

Hugtakið hefur vafist fyrir mörgum fræðimönnum og er það líklega vegna 

þess að Meyer, Allen og Smith (1993) breyttu því hvernig mæla ætti skyldubundna 

hollustu. Hér er þó farið eftir fyrsta spurningalista Allen og Meyer (1990) þar sem má 

finna atriði eins og að það er ekki rétt að yfirgefa vinnuveitendur sína, maður á alltaf 

að vera tryggur og tímarnir voru betri þegar menn flykktust ekki á milli starfa. Þar er 

ekki verið að skoða atriði sem tengjast ákveðnum vinnustað heldur almenn viðhorf til 

hollustu og tryggðar sem ekki eru tengd mati á vinnusambandinu. Það er tilhneiging 

starfsmanna til að vera almennt hollir og tryggir. 

Með breytta spurningalistanum er verið að kanna skyldu um að vera hollur og 

tryggur núverandi vinnuveitanda. Hugtakið breytist þar með frá því að vera almennt 

viðhorf til þess að vera hollur og tryggur yfir í skyldu gagnvart ákveðnum 

vinnuveitanda. Það byggir því á reglum um gagnkvæmni (rules of reciprocity), þar 
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sem starfsmaðurinn telur sig skulda vinnuveitandanum og er því hollur og tryggur 

(Meyer o.fl., 1993).  

Þegar skyldubundin hollusta er rannsökuð er mikilvægt að vita hvort um sé að 

ræða breytta eða óbreytta útgáfu af spurningalistanum. Þó svo að skilgreining á 

hugtakinu sé sú sama (sjá Meyer og Allen, 1991; Meyer o.fl., 1993) þá eru 

spurningalistarnir ekki að mæla það sama. Nýlegar rannsóknir geta því verið að nota 

nýrri útgáfuna (til dæmis; Chen og Francesco, 2003) eða eldri útgáfu spurningalistans 

(til dæmis; Culpepper, 2000) eins og gert er í þessari rannsókn.  

Allen (2003) veltir því fyrir sér hvort að skyldubundin hollusta sé nátengd 

persónueinkennum sem þýðir að sumt fólk verði hollara vinnuveitendum en annað 

vegna þess að það metur almennt hollustu og tryggð meira. Rannsóknir hafa sýnt að 

ákveðin persónueinkenni tengjast hollustu starfsmanna (Meyer o.fl., 2002). Þá spyr 

Allen (2003) sig þeirrar spurningar hvort að það sé menningarmunur á 

skyldubundinni hollustu og telur mikilvægt að rannsaka það.  

Rannsóknir hafa sýnt sterka fylgni á milli skyldubundinnar og 

tilfinningabundinnar hollustu (Abbott o. fl., 2005; Meyer o.fl., 2002). Ein skýring á 

því á vel við um nýrri útgáfu spurningalistans. Hún er að það má gera ráð fyrir því að 

starfsfólk meti að það sé rangt að fara og það sé skuldbundið að vera áfram ef 

vinnusambandið er gott. Gott vinnusamband myndar einnig tilfinningatengsl 

starfsmanna við vinnuveitandann. Reynsla starfsmanna sem býr til tilfinningahollustu 

býr því einnig til skyldu til að vera hollur (Meyer o.fl., 2002). Þannig er Brown (1996) 

á þeirri skoðun að tilfinninga- og skyldubundin hollusta eigi að vera eitt hugtak. Gögn 

Meyer o.fl. (1993) styðja þá hugmynd en þar má sjá að oft á tíðum tengjast ákveðin 

atriði bæði tilfinninga- og skyldubundinni hollustu starfsmanna.  

 

2.1.4 Hugrænt misræmi 

Möguleg skýring á sterkum tengslum tilfinningabundinnar hollustu og 

skyldubundinnar hollustu það er þegar miðað er við eldri útgáfu spurningalistanns er 

kenningin um hugrænt misræmi (cogntive dissonance). 

Hugrænt misræmi á sér stað þegar fólk hefur tvenns konar viðhorf eða 

skoðanir sem eru í mótsögn eða ef hegðun er í mótsögn við viðhorf. Fólk upplifir þá 

einkenni sem kallast hugrænt misræmi. Þá kemur upp tilfinningaástand hjá fólki sem 

annað hvort breytir viðhorfi sínu eða hegðun til að losna undan þessum innri 

ágreiningi (conflict). Þetta leiðir til þess að viðhorf eru ekki í mótsögn við hegðun eða 
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önnur viðhorf (Gleitman, Fridlund og Reisberg, 2004). Þegar starfsfólk er hollt 

skyldubundið en er ekki tilfinningatengt vinnuveitanda eða öfugt er það samkvæmt 

þessari kenningu líklegt til að samræma þau viðhorf.  

 

2.1.5 Mismunandi áhrif þriggja þátta líkansins 

Rannsóknir á áhrifum þriggja þátta líkansins eru misvísandi. Þær hafa sýnt að þrátt 

fyrir að tilfinningabundin hollusta hafi mikla fylgni við skyldubundna hollustu þá geti 

þær haft ólík áhrif á aðra þætti svo sem starfsmannaveltu, það er hlutfall þeirra sem 

hætta hjá skipulagsheildinni (Jaros, 1997; Meyer o.fl., 2002). Rannsókn Meyer o.fl. 

(1993) sýndi þó að tilfinninga- og skyldubundin hollusta tengdist starfsmannaveltu 

jafn mikið. Bæði tilfinninga- og skyldubundin hollusta tengjast jákvæðri starfshegðun 

svo sem frammistöðu, mætingu og þegnhegðun (Allen og Meyer, 1996; Meyer o.fl., 

2002). Þegnhegðun starfsmanna er mæld með hegðun umfram það sem þarf (extra 

role behavior) og hversu oft starfsmenn gera eitthvað í þágu vinnuveitanda óumbeðnir 

(Pond, Nacoste, Mohr og Rodriguez, 1997; Williams og Anderson, 1991)  

Niðurstöður þeirra Mathieu og Zanjanc (1990) sýndu lítinn mun á áhrifum 

hollustu tengdri tilfinningum (viðhorfsbundinni hollustu) og ekki (viðskiptabundinni 

hollustu) á frammistöðu og starfsmannaveltu. Aðrar rannsóknir sýna þó að 

stöðubundin hollusta hefur neikvæð eða engin tengsl við jákvæða starfshegðun (Allen 

og Meyer, 1996; Meyer o.fl., 2002) 

 

Hér var farið yfir þriggja þátta hollustu líkan Allen og Meyer en Allen (2003) 

skýrir þriggja þátta líkanið á tiltölulega einfaldan hátt: Tilfinningabundin hollusta er 

þegar starfsmaður vill vera áfram (I want to stay), stöðubundin hollusta er þegar 

starfsmaður verður að vera áfram (I have to stay) og skyldubundin hollusta er þegar 

starfsmaður ætti að vera áfram (I ought to stay). 

Næst er hugtakið tryggð við skipulagsheild (organizational loyalty) skoðað og 

tengsl þess við sálfæðilega samninginn (psychological contract). 

 

2.2 Tryggð við skipulagsheildir 

Fræðimenn hafa löngum átt erfitt með að skilgreina hugtakið tryggð (Coughlan, 2005; 

Minton 1992). Allt frá því að menn fóru að kanna skyldurækni (devotion) starfsmanna 

hafa verið ýmsar ólíkar hugmyndir um hvað tryggð sé (Coughlan, 2005). Tryggð 

hefur verið talin vera hluti af hollustu (Jaros, Jeremier, Koehler og Sinich, 1993; 
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Meyer og Allen, 1991; O´Reilly og Chatman, 1986), stuðningur við skipulagsheildina 

og starfsmenn hennar (Butler og Cantrell, 1984), að fylgja forystunni af heilum hug 

(Adler og Adler, 1988), að valda vinnuveitanda sínum ekki skaða (Butler, 1991) og 

gæta hagsmuna hans til dæmis með því að verja vinnuveitandann gegn slæmu umtali 

(Niehoff, Moorman, Blakely og Fuller, 2001). Tryggð getur einnig átt við að standast 

freistingar (Dooley og Fryxwell, 1999), hafna álitlegum tilboðum (Logan, 1984), láta 

frekar vita af vandamálum í stað þess að hætta (Hoffman, 2006) og starfa lengi hjá 

vinnuveitandanum (Pina e Cunha, 2002). 

Hér verður farið eftir hugmyndum Hart og Thompson (2007) sem eru á þá leið 

að tryggð sé mat einstaklings á því að báðir aðilar í ákveðnu sambandi hafi staðist 

væntingar um gagnkvæmni. Þannig má segja að þegar starfsmaður ákveður að vera 

hollur sé hann að gefa fyrirtækinu loforð (Brown, 1996; Hart og Thompson, 2007). 

Hegðun starfsmanns er þá til þess fallin að standa við það loforð (Coughlan, 2005). 

Loforðið getur bæði verið byggt á viðskiptalegum eða tilfinningalegum grunni og er 

tryggð fórnir sem gerðar eru til að standa við gefin loforð. Það má því segja að tryggð 

sé þá einfaldlega að svíkja ekki gefin loforð í tengslum við vinnusambandið (Hart og 

Thompson, 2007).  

 

2.2.1 Munur á tryggð og hollustu 

Ljóst er að tryggð og hollusta eru mjög tengd hugtök (Hart og Thompson, 2007; Jaros 

o.fl., 1993; Meyer og Allen, 1991; O´Reilly og Chatman, 1986). Tryggð er þó ólík 

hollustu á allavega tvo vegu. Í fyrsta lagi snýr hollusta að persónulegri ákvörðun í 

tengslum við mat á vinnusambandinu. Starfsmaður metur hvort hann eigi að vera 

hollur eða ekki og á hvaða hátt. Tryggðin er þá ákveðin skuldbinding að standa við þá 

ákvörðun. Í öðru lagi metur hugtakið hollusta aðeins tengsl starfsmannsins við 

vinnuveitandann en ekki öfugt. Tryggðin snýr hins vegar að sambandi og er því bæði 

að hálfu starfsmanns og vinnuveitanda (Hart og Thompson, 2007). 
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Hart og Thompson (2007) benda á að loforð sem vinnuveitandi gefur starfsmanni og 

starfsmaður gefur vinnuveitanda sé þekkt meðal fræðimanna sem sálfræðilegi 

samningurinn. 

 

2.2.2 Sálfræðilegi samningurinn 

Sálfræðilegi samningurinn er óskrifaður samningur sem byggir á þeim væntingum 

sem starfsmaður gerir til starfsins annars vegar og hins vegar þeim væntingum sem 

vinnuveitandi gerir til starfsmanns (Rousseau, 1995). Sálfræðilegi samningurinn er þá 

mat á skuldbindingum bæði starfsmanna og vinnuveitanda sem byggjast á reglum um 

gagnkvæmni. Starfsmaður gerir þá það sem hann telur að hann sé skuldbundinn til að 

gera fyrir það sem hann fær frá vinnuveitandanum (Robinson, Kraatz og Rousseau, 

1994). 

Væntingar sem starfsmenn gera til starfs síns geta verið margar og má kalla 

þær gjaldmiðla sálfræðilega samningsins. Skipta má þessum gjaldmiðlum í tvennt: 

Annars vegar efnahagslega gjaldmiðla (economic currency) og hins vegar 

sálfræðilega gjaldmiðla (socio-emotional currency). Þegar litið er á að 

vinnusambandið sé byggt á efnahagslegum gjaldmiðli skiptir starfsmaður tíma sínum 

og vinnu fyrir fjárhagslega umbun. Er þá talað um að viðskiptamiðaðan sálfræðilegan 

samning (transactional psychological contract). Starfsmenn hugsa þá einkum um 

eigin hagsmuni og fylgjast vel með því hvort að vinnuveitandinn standi við sinn hluta 

samningsins (Hart og Thompson, 2007).  

Ef starfsmaður metur vinnusambandið sem skiptingu á bæði sálfræðilegum og 

viðskiptalegum gjaldmiðli er talað um tilfinningalegan sálfræðilegan samning 

(relational psychological contract). Þá er til dæmis átt við tilfinningatengsl 

starfsmanns við vinnuveitandann í skipti fyrir að þróast í starfi, að halda starfi sínu 

eða að fá að vera meðlimur í hóp (Hart og Thompson, 2007). Sálfræðilegi 

samningurinn getur þá verið á þann hátt að vinnuveitandinn veiti starfsmanni slíka 

sálfræðilega gjaldmiðla og vinnuveitandinn getur á móti búist við því að 

starfsmaðurinn sé með ákveðna hæfni, geri sitt besta, hlýði og sýni hollustu 

(Armstrong, 2006). 

Aðrir þættir sem geta flokkast undir gjaldmiðla sálfræðilega samningsins eru 

til dæmis að starfsmenn búist við því að það sé komið fram við þá á sanngjarnan hátt, 

að þeir fái tækifæri til að nota hæfni sína, auk fjölda annara atriða sem geta skipt 

starfsmennina máli (Armstrong, 2006). Þeir Hart og Thompson (2007) benda á að 
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þegar sálfræðilegi samningurinn sé byggður á sálfræðilegum gjaldmiðli leggi 

starfsfólk minna upp úr því að hugsa um eigin hagsmuni og lætur hagsmuni hópsins 

ganga fyrir. Reglur um gagnkvæmni eru þannig ekki jafn stífar eins og um væri að 

ræða viðskiptalegan sálfræðilegan samning.  

Hart og Thompson (2007) ræða einnig um þriðju tegund gjalmiðla sem kallast 

hugmyndafræðilegur gjaldmiðill (ideological currency). Sá byggir á því að 

tilfinningar tengdar því að taka þátt í aðgerðum til góðs málstaðar geti virkað sem 

gjaldmiðill. Starfsmaður metur þá að vinnuveitandinn sé skuldbundinn til að gefa af 

sér til einhvers ákveðins málstaðar og í staðinn gerir starfsmaðurinn það persónulega.  

Það má því skipta sálfræðilega samningnum í þrjár mismunandi tegundir: 

Viðskiptalegan, tilfinningalegan og hugmyndafræðilegan. 

Rannsókn Raja, Johns og Ntakianis (2004) sýndi að ólíkir sálfræðilegir 

samningar henta mismunandi persónuleikum starfsmanna. Til að mynda hentar 

viðskiptalegur samningur fyrir taugaveiklaða (neuroticism) og þá sem næmir eru fyrir 

sanngirni en tilfinningalegur samningur fyrir þá sem eru samviskusamir 

(conscientiousness) og hafa mikið sjálfstraust. Rannsóknir hafa auk þess sýnt að 

tilfinningalegur samningur tengist bæði meiri starfsánægju og lægri starfsmannaveltu 

(Raja o.fl., 2004; Rousseau, 1990). Tilfinningalegur samningur er þó viðkvæmari 

þegar starfsmaður metur að brotið sé á samningnum. Ef starfsmaður með slíkan 

sálfræðilegan samning metur brot á honum telur hann síður að hann eigi að standa við 

eigin skuldbindingar en ef um viðskiptalegan samning væri að ræða (Robinson o.fl., 

1994). 

Þó svo að starfsfólk með tilfinningalegan samning meti reglur um 

gagnkvæmni almennt ekki stíft  (Hart og Thompson, 2007) er kostur að það séu sem 

fæst frábrigði frá því sem starfsfólk býst við og þess sem það skynjar. Rannsókn 

Lester og Kickul (2001) sýndi að starfsfólk hafði litla þolinmæði fyrir minnsta 

ósamræmi í sálfræðilega samningnum. Sálfræðilegi samningurinn er viðkvæmt 

jafnvægi milli vinnuveitanda og starfsmanna sem þróast með tímanum. Þannig geta 

jafnvel smávægilegar breytingar orsakað óstöðuleika á jafnvæginu. 

 

Hart og Thompson (2007) fjalla um þrjár mismunandi tegundir tryggðar sem byggjast 

á ólíkum sálfræðilegum samningum. Mestu máli skiptir hverjir gjaldmiðlar 

samningsins eru þegar metið er hvort að annar aðili sambandsins hafi verið tryggur 

eður ei. Til dæmis ef mat vinnuveitanda er að hollusta starfsmanns sé hluti af 
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sálfæðilega samningnum telur vinnuveitandinn hann ótryggan ef hann er ekki hollur. 

Hér verður rætt nánar um tvær tegundir tryggðar: Viðskiptabundna tryggð 

(transactional loyalty) og tilfinningabundna tryggð (relational loyalty). Ekki verður 

sérstaklega rætt um hugmyndafræðilega tryggð (ideological loyalty) þar sem hún 

tengist ekki þessari rannsókn.  

 

2.2.3 Tilfinningabundin tryggð 

Tilfinningabundin tryggð er sú tryggð sem byggist á persónulegu sambandi 

starfsmanns og vinnuveitanda. Sálfræðilegi samningurinn er þá tilfinningalegur og 

gjaldmiðillinn bæði viðskiptalegur og sálfræðilegur (Hart og Thompson, 2007). 

 Þegar tryggðin er tilfinningabundin snýr gagnkvæmnin að því að styðja við 

félagslegt samband, viðhalda trausti og að slíta ekki sambandinu þrátt fyrir aðra 

valkosti. Hagsmunir vinnuveitandans taka þá yfir hagsmuni starfsmanns og 

þegnhegðun þeirra eykst (Coyle-Shapiro, 2002; Robinson og Morrison, 1995).  

 Skipting sálfræðilegra gjaldmiðla hefur í för með sér að meiri tenging verður 

milli starfsmanns og vinnuveitanda en ef tryggðin væri viðskiptabundin. Sambandið 

verður þar að leiðandi traustara (Hart og Thompson, 2007). 

 Þegar tryggð er tilfinningabundin er um að ræða tilfinningasamband á milli 

starfsmanns og vinnuveitanda og byggist hún því á tilfinningabundinni hollustu (Hart 

og Thompson, 2007; Meyer og Allen, 1991). Ef vinnuveitandi stendur við sinn hluta 

sálfræðilega samningsins og starfsmaður nýtur góðs af sálfræðilegum gjaldmiðlum þá 

mun starfsmaðurinn reyna eins og hann getur að vernda vinnusambandið (Hart og 

Thompson, 2007).  

 

2.2.4 Viðskiptabundin tryggð 

Viðskiptabundin tryggð byggir á efnahagslegum skuldbindingum milli starfsmanns og 

vinnuveitanda. Vinnuveitandi getur til dæmis talið að hann sé tryggur starfsmanni ef 

hann veitir sanngjörn kjör fyrir starfið. Starfsmenn geta á sama hátt talið sig trygga ef 

þeir mæta í vinnuna og klára verkefni sín. Viðskiptabundin tryggð tengist ekki 

tilfinningasambandi milli starfsmanns og vinnuveitanda heldur snýr hún að eigin 

hagsmunum. Aðili sambandsins er þá aðeins tryggur á meðan það hentar honum. 

Starfsmaður sem er tryggur viðskiptabundið telst því ekki ótryggur ef hann fer í betra 

launað starf. Fórnin sem fylgir slíkri tryggð tengist frekar því að standa við sitt þrátt 

fyrir möguleika á öðru og að vinna ekki gegn hinum aðilanum í sambandinu. Dæmi 
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um slíkar fórnir starfsmanns er að hann kemur sér ekki undan vinnu (shirk) eða vinnur 

ekki verr þegar vinnuveitandinn fylgist ekki með frammistöðu hans. Fórnir 

vinnuveitandans eru þá til dæmis að láta starfsmenn halda sínum kjörum þrátt fyrir að 

geta lækkað þau. Viðskiptabundin tryggð byggir því á gildum markaðarins um 

efnahagslega gagnkvæmni og ótryggð er þá misbeiting á reglum um gagnkvæmni 

(Hart og Thompson, 2007). 

Þar sem ekki er um að ræða tilfinningasamband milli starfsmanns og 

vinnuveitanda má segja að viðskiptabundin tryggð sé byggð á stöðubundinni hollustu 

(Hart og Thompson; Meyer og Allen, 1991). Ef það hentar ekki starfsmanni að vera 

áfram og kostnaður við að fara er minni en umbun við að vera áfram þá fer 

starfsmaðurinn einfaldlega ef hann er ekki tilfinningatengdur vinnuveitanda (Allen og 

Meyer, 1990). Tryggðin snýr þannig að því að standa við sálfræðilega samninginn um 

að vinna vinnu sína á samviskusamlegan hátt (Hart og Thompson, 2007).  

 

Samband milli starfsmanna og vinnuveitanda getur verið byggt á viðskiptalegum, 

tilfinningalegum og hugmyndafræðilegum sálfræðilegum samningi. Ekki er alltaf um 

eina tegund að ræða. Vinnuveitendur þurfa því að hafa í huga að hver og einn 

starfsmaður getur metið sitt samband við vinnuveitandann á ólíkan hátt. Það er því 

mikilvægt að vita á hvaða hátt samningurinn er byggður til að ekki verði brot á honum 

(Hart og Thompson, 2007).  

 

2.2.5 Brot á sálfræðilega samningnum 

Rousseau (1995) fjallar um að brot (violation) á sálfræðilega samningnum það er 

þegar starfsfólk metur að vinnuveitandi hafi ekki staðið við sinn hluta samningsins 

(eða öfugt). Brotin geta verið óviljandi (inadvertent), vegna upplausnar (disruption) 

eða rof (breach) á sálfræðilega samningnum.  

Þegar annar aðilinn gerir sér ekki grein fyrir því hverjar væntingar hins aðilans 

eru og brýtur á sálfræðilega samningnum er talað um óviljandi brot. Til dæmis geta 

breytingar átt sér stað að hálfu vinnuveitandans sem fela í sér að starfsumhverfið er 

ekki eins jákvætt fyrir starfsmenn, þó svo að breytingarnar hafi verið gerðar með 

góðum ásetningi. Það er því mikilvægt að kanna hug beggja aðila samningsins þegar 

kemur að breytingu á starfsumhverfinu (Rousseau 1995). 

Talað er um brot vegna upplausnar ef annar aðilinn getur einfaldlega ekki 

staðið við sinn hluta þrátt fyrir að vilja það og neyðist því til að brjóta á samningnum. 
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Ef breytingar á vinnusambandi eru óhjákvæmilegar vegna ytri áhrifa til dæmis vegna 

þess að skera þarf niður er mikilvægt að láta starfsfólk vita að breytingarnar eru 

nauðsynlegar. Starfsmönnum er færð rök fyrir því af hverju hlutirnir eru ekki að 

ganga. Þannig er hægt að fá starfsfólk til að samþykkja breytinguna án þess að rof 

verði á sálfræðilega samningnum. Hentugast er að fá starfsfólk til að taka þátt í áætlun 

um að bæta stöðuna. Þegar starfsmenn taka þátt í áætluninni stuðlar það að breytingu 

á sálfræðilega samningnum og ekkert ósætti verður (Rousseau 1995).  

Ef annar aðilinn brýtur gegn samningnum einhliða er það kallað rof á 

sálfræðilega samningnum (Rousseau, 1995). Ef vinnuveitandi brýtur á samningnum 

og starfsmenn fá ekki það sem að þeir hafa búist við að fá frá vinnuveitanda er líklegt 

að starfsfólkið verði ósátt. Því getur fundist það vera að leggja meira á sig en það fær 

á móti sem skaðar jafnvægið og getur það haft slæmar afleiðingar svo sem vantraust, 

óánægju, kvíða, verri frammistöðu ásamt meiri starfsmannaveltu (Johnson og 

O´Leary-Kelley, 2003; Rousseau, 1995; Turnley, Bolino, Lester og Bloodgood, 

2003). Rannsóknir hafa auk þess sýnt að hollusta og tryggð starfsmanna minnkar 

þegar vinnuveitandi brýtur á samningnum (Lemire og Rouillard, 2005;.Turnley og 

Feldman, 1999). 

 

2.3 Sálfræðilegi samningurinn hjá knattspyrnufélögum 

Eins og áður hefur komið fram fer tegund tryggðar og sálfræðilega samningsins eftir 

því hvers kyns hollustan er. Samningurinn er því ekki eins þegar um er að ræða 

viðskiptalega gjaldmiðla eða sálfræðilegra gjaldmiðla.  

Leikmenn hafa ákveðnum skyldum að gegna samkvæmt reglugerð 

Knattspyrnusambands Íslands um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og 

félaga. Gera má samninga við leikmenn til allt að fimm ára og er bæði félögum og 

leikmönnum skylt að standa við þá samninga. Báðir aðilar þurfa að slíta samningi til 

að leikmaðurinn geti farið annað. Félögin geta þá samkvæmt reglugerð KSÍ gert 

tilkall til þess að samningsbundnir leikmenn æfi og leiki með liðinu ásamt því að taka 

þátt í verkefnum á vegum félagsins. Þeim ber einnig að sýna framkomu sem stuðlar 

að jákvæðri ímynd félagsins. Auk þess skulu leikmenn fylgja öllum reglum sem 

þjálfari eða stjórn setur í tengslum við undirbúning leikja. Ef sálfræðilegi 

samningurinn er viðskiptalegur getur félagið ekki gert kröfu um að leikmaður verði 

tryggur á annan hátt en að standa við skuldbindingar samningsins. 
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Leikmenn geta haft ólík markmið og væntingar þeirra til félagsins geta verið 

ýmiss konar. Þannig geta atriði í starfsumhverfi knattspyrnumanna haft mismunandi 

áhrif á leikmenn. Eins og fram hefur komið stefna margir leikmenn íslenskra félaga á 

atvinnumennsku erlendis (Brynjar Ingi Erluson, 2009a). Það má því segja að hluti af 

óskrifuðu samkomulagi milli félaga og leikmanna sé að félögin standi ekki í vegi fyrir 

þeim sem vilja fara erlendis ef þau fá viðeigandi tilboð. Það má því segja að ef 

leikmenn eru tilfinningatengdir félögum sínum þá snúi tryggðin að því að fara ekki til 

annarra félaga á Íslandi. Það telst því varla brot á sálfræðilega samningnum að fara í 

atvinnumennsku erlendis þrátt fyrir að leikmenn séu tilfinningabundið hollir félagi 

sínu. Leikmenn geta því verið tryggir félagi sínu og haft engan áhuga á að spila með 

öðru félagi hér á landi en þó mögulega yfirgefið félagið til að leika erlendis (Hafliði 

Breiðfjörð, 2009b). Ef sálfræðilegi samningurinn er tilfinningalegur getur félag gert 

ráð fyrir því að leikmaður sé hollur félaginu tilfinningabundið. Með því að styrkja 

sálfræðilega gjaldmiðla geta félög þannig aukið líkurnar á því að leikmaður haldist 

tryggur tilfinningabundið og fari ekki til annars félags á Íslandi. 

  

2.4 Hollusta og tryggð í dag 

Rannsókn Guðrúnar Helgu Magnúsdóttur (2009) leiddi ljós að stjórnendur fyrirtækja 

hér á landi telja að tímarnir séu breyttir og að ný kynslóð sé að breyta hinu 

hefðbundna vinnusambandi. Starfsmenn eru almennt ekki eins hollir og tryggir 

fyrirtækjum sínum eins og þeir voru áður og að auki sýni þeir minni virðingu gagnvart 

vinnunni sinni. Starfsmenn leggi þannig meiri áherslu á sinn eigin frama í stað þess að 

hugsa um hag fyrirtækisins. Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem erlendir 

fræðimenn hafa skrifað um komu nýrrar kynslóðar á vinnumarkaðinn miðað við eldri 

kynslóðir (Allen, 2004; Duchscher og Cowin, 2004). 

 

2.4.1 Tryggð knattspyrnumanna á Íslandi  

Fyrrum formaður Þróttar, Kristinn Einarsson, hefur áhyggjur af minnkandi tryggð 

leikmanna í íslensku knattspyrnunni. Haustið 2009 bað hann bæði leikmenn og 

fyrrum leikmenn félagsins að sýna tryggð og hafa hagsmuni félagsins í fyrirrúmi. 

Hann talar um að leikmenn hafi ekki gott af því að flytjast á milli félaga innanlands og 

að tími hárra launa knattspyrnumanna hérlendis verði að ljúka. Leikmenn eigi frekar 

að vera tryggir og spila með hjartanu og vinna að markmiði félagsins og auka þannig 
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bæði árangur þess sem og um leið sinn eigin persónulega árangur (Magnús Már 

Einarsson, 2009c) 

Svo virðist sem áhyggjur Kristins séu á rökum reystar því þegar litið er til 

leikmannamála hjá félögum í efstu deild má sjá að tryggð leikmanna er minni en hún 

var. Þegar litið er til könnunar sem Guðni Erlendsson (2009) gerði, má sjá að árið 

1991 höfðu 47% leikmanna í efstu deild leikið með öðrum félögum í meistaraflokki. 

Árið 1997 voru þeir 69% og 72% árið 2008. Það telst þó varla brot á tryggð ef 

leikmenn eru lánaðir til annarra félaga eða spila með varaliðum félaganna sem spila í 

öðrum deildum. Það sama má segja um að fara frá félögum í neðri deildum til félags í 

þeirri efstu ef leikmaður er talinn nógu góður fyrir efstu deild.  

Önnur leið til að meta tryggð leikmanna við félög sín er að skoða hversu 

margir leikmenn fara til annarra félaga í efstu deild. Það er því vert að skoða hversu 

marga leikmenn félögin hafa innanborðs sem hafa leikið í efstu deild með öðru félagi.  

Árin 1986-1988 voru félög í efstu deild með í sínum röðum 5,1 leikmann að 

meðaltali sem höfðu leikið í efstu deild með öðru félagi. Árin 1996-1998 voru þeir 8,3 

að meðaltali og árin 2006-2008 voru þeir orðnir 9,1. (Víðir Sigurðsson, 1986; 1987; 

1988; 1996; 1997; 1998; 2006; 2007; 2008). Það er því ljóst að flutningur leikmanna á 

milli félaga í efstu deild er mun meiri en áður. 

Guðni Erlendsson (2009) kannaði einnig hversu margir leikmenn efstu deildar 

sögðust myndu yfirgefa félagið sitt ef það félli niður um deild. Niðurstöðurnar voru að 

árið 1991 voru einungis 4% leikmanna sem hugðust fara ef félagið myndi falla. Árið 

1997 voru þeir 17% og 26% leikmanna árið 2008.  

Hækkandi hlutfall leikmanna sem þiggja laun frá félagi sínu er líklega ein af 

ástæðum minni tryggðar en hlutfallið hefur farið frá 54% árið 1991 og 80% árið 1997 

til næstum allra leikmanna efstu deildar eða 97% árið 2008 (Guðni Erlendsson, 2009).  

 

Til þess að leikmenn verði tryggir tilfinningabundið og fórni því að fara til annara 

félaga á Íslandi þrátt fyrir betri tilboð þarf félagið að byggja upp tilfinningabundna 

hollustu. Hér er greint frá þeim atriðum sem tengjast tilfinningabundinni hollustu. 

Fyrst er rætt um hvernig tilfinningabundin hollusta verður til og kenningu um hvernig 

hún myndast á vinnustöðum. Því næst rætt um hvernig íþróttafélög geta myndað 

tilfinningabundna hollustu leikmanna sinna. 
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2.5 Hvernig verður tilfinningabundin hollusta til?    

Dixon, Cunningham, Sagas, Turner og Kent (2005) fjalla um kenningu Farrell og 

Rusbult sem kallast umbun/kostnaðarviðmið (reward/cost paradigm). Samkvæmt 

kenningunni skiptir starfsfólk eiginleikum starfs í tvo flokka; umbun eða kostnað eftir 

því hvernig það metur og/eða upplifir eiginleika starfsins. Hollusta eykst þá þegar 

umbun eykst og kostnaður minnkar. 

Þessi kenning er í samræmi við aðrar sem fjalla um að myndun hollustu sé 

fjögurra stiga ferli: 

Fyrsta stigið er að vinnuveitandinn mætir þörfum starfsmannsins. Þegar 

þörfum starfsmanns hefur verið mætt metur hann hagstætt samband við 

vinnuveitandann sem er annað stigið í ferlinu. Þriðja stigið er svo að starfsmaðurinn 

verður jákvætt hneigður til vinnuveitandans og af þeim sökum eykst hollusta hans 

(Buchanan, 1974; Meyer og Allen, 1988). Rannsóknir hafa stutt þessa skýringu á 

myndun tilfinningabundinnar hollustu hjá starfsmönnum  (Iverson og Buttigieg, 1999; 

Meyer o.fl., 2002; Vandenberghe, Benstein og Stinglhamber, 2004).  

Það má því segja að þau atriði í starfsumhverfinu sem metin eru sem umbun 

séu gjaldmiðlar sálfræðilega samningsins. Starfsmaður fær þá það sem hann þarfnast 

frá vinnuveitanda sínum og er hollur í staðinn.  

 

2.5.1 Hvernig verður tilfinningabundin hollusta knattspyrnumanna til? 

Knattspyrnufélög eru ólík flestum öðrum vinnustöðum á þann hátt að þau ala upp 

unga félagsmenn sem síðar starfa hjá félaginu. Þegar leikmenn eru aldir upp hjá félagi 

læra þeir hefðir og gildi þess. Þannig er hægt að sýna þeim ungum um hvað félagið 

snýst. Þá skiptir máli hvernig komið er fram við leikmennina. Sir Alex Ferguson 

knattspyrnustjóri Manchester United fjallar um að með því að fá leikmenn unga sé 

hægt að byggja upp einingu líkt og hjá fjölskyldu (family unit). Hollusta er þá mynduð 

hjá ungu leikmönnunum með því að sýna þeim að það sé hugsað vel um þá. Ferguson 

hefur þannig fengið leikmenn til að sjá hlutina á hans hátt (Crick, 2003).   

 

2.5.2 Menning hjá knattspyrnufélögum 

Allaire og  Firsirotu (1984) tala um að menning skipulagsheilda (organizational 

culture) séu sérkenni þeirra líkt og persónuleiki sé sérkenni einstaklingsins. Hver 

skipulagsheild hefur þannig sína sérstöku menningu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 

Þórhallur Guðlaugsson, 2007). 
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 Einn af helstu sérfræðingum á sviði menningar skipulagsheilda Edgar H. 

Schein (2004) segir að menning sé grunnur að árangri. Hann skiptir henni í þrjá þætti: 

Fyrsti þátturinn sem er mest sýnilegur kallar hann áþreifanleg tákn (behavior and 

artifacts), það er ytra og félagslegt umhverfi svo sem sýnileg hegðun starfsfólks, 

viðhafnir, sögur, klæðnaður, umhverfið, kjörorð og vinnuaðstæður. Annar þátturinn 

eru sýnileg gildi sem er þó minna augljós en fyrsti þátturinn. Þar er átt við gildi sem 

stjórna hegðun svo sem stefna, markmið og hugmyndafræði. Þriðji þátturinn eru hin 

viðteknu viðhorf (basic assumptions) sem starfsfólk á vinnustaðnum hefur ómeðvitað. 

Það er gildismat, skoðanir, skynjun og tilfinningar. Aðrir rannsakendur hafa svipaðar 

lýsingar á menningu; sem samheiti yfir hegðun, gildi, trú, skilning og hugsunarhátt 

sem starfsmenn hafa þróað og tileinkað sér. Því er beint að nýjum starfsmönnum sem 

hin rétta sýn og hegðun (Daft, 1986; Keyton, 2005). 

Skoðanir Harry Redknapp knattspyrnustjóra Tottenham eru í takt við þessar 

hugmyndir um menningu. Hann telur að ástríðan í uppöldum leikmönnum Manchester 

United sé svo mikil að hún sé til fyrirmyndar. Þessi ástríða og sigurvilji smiti út frá 

sér til annarra leikmanna í formi menningarinnar. Redknapp segir að það sé ástæða 

góðs árangurs félagsins (Hytner, 2009). Manchester United voru mjög farsælir undir 

lok síðustu aldar og var liðið byggt upp á leikmönnum sem alist höfðu upp á 

Manchester svæðinu ásamt öðrum sem höfðu komið ungir til félagsins. Þeir litu á 

félagið sem fjölskyldu sína og Alex Ferguson sem föðurímynd. Leikmenn sem komu 

til félagsins komu því inn í menningu þar sem hópurinn var sem fjölskylda og enginn 

leikmaður stærri en félagið (Crick, 2003). Real Madrid hafa einnig reynt að skapa 

slíka fjölskyldueiningu. Uppaldir leikmenn vilja því ekki fara í annað félag þar sem 

þeir eru tengdir félaginu tilfinningaböndum og geta ekki hugsað sér að leika með 

öðrum félögum (Alexander Freyr Einarsson, 2009b; Elvar Geir Magnússon, 2003). 

Að auki geta nýir leikmenn verið fljótir að koma sér inn í fjölskyldumenninguna 

(Brynjar Ingi Erluson, 2009b). Þegar litið er til íslensku deildarinnar kemur í ljós að 

ákveðin fjölskyldumenning er hjá Íslandsmeisturum FH (“Eins og fjölskyldan”, 2009) 

auk þess sem að bikarmeistarar Breiðabliks eru nánast eingöngu með uppalda 

leikmenn í sínum röðum (Víðir Sigurðsson, 2009b). 

 

Það er mikilvægt að skapa menningu sem byggir á hollustu og tryggð með því að 

stuðla að góðu unglingastarfi og fá unga leikmenn til að vera tilfinningatengda 

félaginu. Kristinn J. Reimarsson (2004) hafði umsjón yfir efnisvali í handbók sem 
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kallast Fyrirmyndarfélag ÍSÍ. Þar er farið yfir hvernig hægt sé að bæta umgjörð 

íþróttafélaga og er meðal annars fjallað um hvernig staðið skuli að uppeldisstarfi. 

 

2.6 Fyrirmyndarfélag ÍSÍ 

Samkvæmt handbók ÍSÍ um fyrirmyndafélög (2004) er mikilvægt að félög hafi skýr 

markmið. Talað er um þrenns konar aðalmarkmið; félagsleg, íþróttaleg og 

fjármálaleg. Að hafa góð markmið er einn mikilvægasti þátturinn í að ná auknum 

gæðum í starfi. Markmiðin eru sýn á þeirri óskastöðu sem vilji er fyrir að félagið verði 

í og þurfa þau að vera skýr, raunhæf og sett ákveðnum tímamörkum. Brýnt er að 

markmiðin séu sýnileg almennum félagsmönnum og auðvelt sé að nálgast þau. 

Félögin þurfa að hafa í huga hvernig sé best að koma skoðunum yngri 

félagsmanna til stjórnarinnar. Mælt er með því að félagsmenn á aldrinum 16-25 ára fái 

fulltrúa í stjórn félagsins til að málefni þeirra fái hljómgrunn.  

Mikilvægt er að öll umgjörð og skipulag þjálfunar sé með besta móti. Brýnt er 

að allir yngri flokkar séu þjálfaðir af hæfum þjálfurum með tilskilda menntun ásamt 

aðstoðarþjálfurum ef hópurinn er stór. Gott er fyrir þjálfara allra flokka að vinna 

saman til dæmis varðandi reglur um mætingu og aga. 

 Þýðingamikill hluti starfs íþróttafélaga er að stuðla að félagsstarfi fyrir utan 

æfingarnar. Þegar hópurinn hittist utan æfinganna eflir það félagsandann og eykur 

samvinnu. Til þess að öflugt félagstarf geti átt sér stað þarf að vera áætlun um 

skipulag samverustunda sem gerð er í samvinnu við hópinn. Slíkar samverustundir 

geta til dæmis verið ferðalög, spilakvöld, spurningakeppnir, pizzakvöld, jólagleði eða 

foreldrakvöld. 

  Foreldrar eru stór þáttur í unglingastarfi félaga. Það er því hentugt að koma 

upp foreldraráðum og skilgreina verksvið þeirra. Ef foreldraráð fær stað í skipuriti 

félags geta foreldrar eflt starfið með hugmyndum sínum og frumkvæði. Samvinna 

foreldra og íþróttafélags er hentug leið til að bæta starfið auk þess sem að foreldrar 

geta veitt stjórn og þjálfurum félagsins aðhald. 

 Allir þessir þættir skipta máli þegar kemur að því að skapa góða umgjörð 

unglingastarfs sem býr til afreksmenn og gerir þá tilfinningatengda félaginu. 

 

2.7 Uppaldir leikmenn í íslenska boltanum 

Víðir Sigurðsson (2009b) fjallar um fjölda uppaldra leikmanna í íslenskri knattspyrnu 

í Morgunblaðinu eftir leiktímabilið. Þar kemur fram að félagslið í efstu deild gefi 
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fleiri ungum og uppöldum leikmönnum tækifæri en árið áður. Telur Víðir að það sé 

afleiðing verri fjárhagsstöðu félaganna í kjölfar fjármálahrunsins haustið 2008. 

Samtals tefldu félögin tólf fram 120 uppöldum leikmönnum (það er leikmönnum sem 

byrjuðu að spila með viðkomandi félagi fyrir 17 ára aldur) sumarið 2008 en árið 2009 

voru þeir 141. Hlutfall leikmanna sem léku með uppeldisfélagi sínu jókst þá úr 42% í 

48%. Sumarið 2008 voru 45 leikmenn í byrjunarliðum félaganna uppaldir en þeir voru 

58 árið 2009. Það má því segja að uppaldir leikmenn hafi gegnt veigameira hlutverki 

en árið áður. Af félögunum tólf í efstu deild hækkaði hlutfall uppaldra leikmanna hjá 

átta þeirra á milli ára, hjá tveimur var hlutfallið jafn hátt og það lækkaði hjá öðrum 

tveimur. 

 

Það er ljóst að knattspyrnufélög geta skapað ákveðna menningu strax í yngri flokkum 

og fengið uppalda leikmenn til að miðla þessari menningu til nýrra leikmanna. Þannig 

getur skapast grundvöllur fyrir meiri hollustu og tryggð leikmanna.  

Fyrsta tilgátan varðar uppalda leikmenn og er þá miðað við að leikmaður hafi 

spilað með yngri flokkum félagsins. Tilgáta eitt er: 

 

Uppaldir leikmenn eru tilfinningabundið hollari en aðrir. 

 

2.8 Hvaða þættir í starfsumhverfinu tengjast hollustu? 

Persónulegir þættir geta tengst hollustu svo sem aldur, kyn, menntun og reynsla 

(Cohen, 1992; Morris og Sherman, 1981), auk ábyrgðar utan vinnustaðar og fjölda 

skuldbindinga í lífinu (Jones, Chonko, Rangarajan og Roberts, 2007; Lee og Maurer, 

1999). Rannsóknir sýna samt sem áður að einkenni starfsins og starfsumhverfi 

tengjast hollustu meira en persónulegir þættir (Mathieu og Zanjanc, 1990; Meyer o.fl., 

2002).  

Það má ætla ef atriðin í starfsumhverfi leikmanna sem tengjast hollustu minnki 

þá geti þeir metið það sem brot á sálfræðilega samningnum. Gera má ráð fyrir því að 

atriði í starfsumhverfinu sem skipta knattspyrnuleikmenn mestu máli virki sem 

gjaldmiðill sálfræðilega samningsins. Það er því mikilvægt að kanna hver þessi atriði 

eru og hversu mikið þau tengjast hollustu leikmannanna. Þá er brýnt að finna hvaða 

þættir tengjast hvers konar hollustu. Hér er því farið yfir ýmis atriði sem mögulega 

geta haft áhrif á hollustu knattspyrnuleikmanna í efstu deild á Íslandi. 
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Fyrst er farið yfir atriði sem talin eru tengjast tilfinningabundinni hollustu eða 

sálfræðilegum gjaldmiðlum sálfræðilega samningsins. Það má segja að þessi atriði 

tengist því að leikmaðurinn hafi hagsmuni félagsins að leiðarljósi í stað eigin 

hagsmuna. Tilgáta tvö er að sálfræðilegir gjaldmiðlar tengjast tilfinningabundinni 

hollustu leikmanna. 

 

Nánasti yfirmaður getur skipt miklu máli þegar kemur að því að vilja vera áfram hjá 

vinnuveitanda (Griffeth og Gaertner, 2001). Starfsfólk sem metur yfirmann sinn 

jákvætt sýnir meiri hollustu en aðrir (Tao, Takagi, Ishida og Masuda, 1998). Það 

skiptir miklu máli að samskipti hans við starfsmenn séu góð (Mathieu og Zanjanc, 

1990), hann sýni nærgætni (Bycio, Hackett og Allen, 1995; Mathieu og Zanjanc, 

1990) og beri umhyggju fyrir starfsmönnum (Buckingham og Coffman, 1999). 

Þjálfari knattspyrnuleikmanna er þeirra nánasti yfirmaður og skiptir því máli 

að hann að hann komi vel fram við leikmenn og sýni þeim umhyggju. Dæmi um það 

er hvernig ungir leikmenn líta á Sir Alex Ferguson þjálfara Manchester United sem 

föðurímynd þar sem hann sér vel um leikmenn sína (Crick, 2003). Tilgáta 2a snýr að 

umhyggju þjálfarans og er að: 

 

Umhyggja þjálfara tengist tilfinningabundinni hollustu leikmanna jákvætt. 

 

Skipta má leiðtogum í tvo hópa eftir stjórnunarstíl þeirra. Í fyrri hópnum eru þeir sem 

notast við viðskiptaforystu (transactional leadership) en það er þeir leiðtogar sem 

verðlauna fyrir góða frammistöðu og eru líklegir til að halda sömu vinnuðferðum 

nema markmiðum sé ekki náð. Seinni hópurinn aðhyllist breytingaforystu 

(transformational  leadership) en þeir beina sjónum sínum að skýrum hugsjónum eða 

verkefnum. Þeir meta starfsmenn á eigin verðleikum og hvetja þá til sjálfstæðar 

hugsunar (Arnold o.fl., 2005; Yukl, 2002). 

Rannsóknir hafa sýnt að þegar breytingaforysta á sér stað er hollusta 

starfsmanna meiri (Avolio, Zhu, Koh og Bhatia, 2004; Bono og Judge, 2003; Lowe, 

Kroeck og Sivasubramaniam, 1996; Meyer o.fl., 2002). Fræðimennirnir  Dvir, Kass 

og Shamir (2004) ræða um að við breytingarforystu myndist ákveðin tilfinningatengsl 

(emotional bond) milli starfsmanna og leiðtogans. 

Shamir, House og Arthur (1993) benda á að leiðtogar auki hollustu 

starfsmanna með því að koma fram með sameiginlega hugsjón og markmið sem 
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byggjast á henni. Það má segja að hugsjónin sé fyrirheitna landið og markmiðin séu 

leiðin þangað. Það sem skiptir máli er að hugsjónin sé byggð á sameiginlegum gildum 

starfsmanna og að þeir meti það sé mögulegt að ná markmiðunum (Dvir o.fl., 2004).  

Það má því segja að því sáttari sem leikmenn í efstu deild eru við markmið 

sem sett eru af stjórnendum eða þjálfara því hollari verði þeir félaginu. Tilgáta 2b er 

að: 

 

Sátt með markmið félagsins tengist tilfinningabundinni hollustu leikmanna jákvætt.  

 

Rannsókn Leiter og Maslach (1988) leiddi í ljós að samskipti starfsmanna á vinnustað 

tengist hollustu þeirra. Þegar samskipti við aðra starfsmenn voru vingjarnleg voru 

líkur á að hollusta starfsmanna væri meiri en minni. Aðrar rannsóknir sýna að 

starfsfólk sem metur samstarfsmenn sína jákvætt sýni meiri hollustu en aðrir (Mathieu 

og Zanjanc, 1990; Tao o.fl., 1998) 

Samheldni og stemmning innan félags getur skipt knattspyrnumenn miklu 

máli (Hafliði Breiðfjörð, 2008b) og eru dæmi um að leikmenn vilji vera áfram ef 

liðsandinn er góður (Magnús Már Einarsson, 2009a). Tilgáta 2c er að: 

 

Sátt með liðsandann hjá félaginu tengist tilfinningabundinni hollustu leikmanna 

jákvætt. 

 

Fjöldi vina getur einnig skipt máli þegar leikmenn meta hvort þeir vilji vera hjá félagi 

(Hafliði Breiðfjörð, 2009a). Tilgáta 2d er því svohljóðandi: 

 

Mat á fjölda vina hjá félaginu tengist tilfinningabundinni hollustu leikmanna jákvætt. 

 

Eitt af þeim atriðum sem einkennir knattspyrnu sem starfsgrein eru stuðningsmenn 

félaganna. Þegar leikmenn fá ekki stuðning áhorfenda geta þeir orðið ósáttir (Herbert, 

2009) en ánægðir þegar þeir fá stuðninginn (Hafliði Breiðfjörð, 2008a). Tilgáta 2e er 

að: 

 

Mat á stuðningi áhorfanda tengist tilfinningabundinni hollustu leikmanna jákvætt. 
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Kenningar um félagsleg skipti (social exchange theories) fjalla um að fólk kemur á 

samböndum við aðra til að hámárka eigin ávinning. Fer þessi skipting eftir reglum um 

gagnkvæmni og getur verið af ýmsum toga (Aselage og Eisenberger, 2003).  

Metinn stuðningur vinnuveitanda (perceived organizational support) er álit 

starfsmanns á hversu mikið vinnuveitandinn meti framlag hans og beri hag hans fyrir 

brjósti. Samkvæmt hugmyndum um stuðning vinnuveitanda, sem byggja á kenningum 

um félagsleg skipti, verður starfsmaður hollur vinnuveitanda ef vinnuveitandinn sýnir 

starfsmanninum stuðning (Eisenberger, Huntington, Hutchison og Sowa 1986). 

Þannig eykur vinnuveitandinn hollustu starfsmanns með því að sýna honum að hann 

sé mikils metinn (Dixon o.fl., 2005).  

Hugmyndin um stuðning vinnuveitanda er nátengd kenningum um 

sálfræðilega samninginn þar sem samband vinnuveitanda og starfsmanna byggjast 

bæði á reglum um gagnkvæmni (Aselage og Eisenberger, 2003). Vinnuveitandinn 

veitir þá starfsmanninum jákvætt starfsumhverfi og fær hollustu starfsmanna í staðinn 

(Eisenberger o.fl., 1986). Rannsókn Hekman, Bigley, Steensma og Hereford (2009) 

sýnir sterk neikvæð tengsl milli mats á stuðningi vinnuveitanda og broti á sálfræðilega 

samningnum. Að auki hafa ýmsar rannsóknir sýnt jákvæð tengsl milli mats á 

stuðningi vinnuveitanda og hollustu starfsmanna (Allen og Meyer, 1996; Meyer o.fl., 

2002; Settoon, Bennett og Liden, 1996). Tilgáta 2f er að: 

 

Mat á því að stjórn félagsins meti framlag leikmanna er jákvætt tengt 

tilfinningabundinni hollustu þeirra. 

 

Eitt af atriðum á spurningalista Settoon o.fl. (1996) um mat á stuðningi vinnuveitanda 

er hvort að starfsmaður telji að vinnuveitandi muni styðja við bakið á sér ef upp koma 

persónuleg vandamál.  

Ef leikmaður telur að félagið muni sína sér stuðning þegar hann þarfnast þess 

má segja að líkur séu á því að hann meti það mikils og hollusta hans aukist. Tilgáta 2g 

er að: 

 

Mat leikmanna á því að félagið styðji við bakið á sér ef upp kemur vandamál er 

jákvætt tengt tilfinningabundinni hollustu. 
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Adams (1965) kom með sanngirnis kenningnuna (equity theory) sem snýr að mati 

starfsmanna á að vinnuveitandi sé sanngjarn í sinn garð. Starfsmenn sem telja að 

vinnuveitandinn sýni þeim ósanngjarna meðferð eru þannig ósáttir. Sanngjörn 

meðferð á starfsmönnum eykur þannig líkur á því að starfsmenn verði áfram og sýni 

jákvæð tilfinningaviðbrögð til vinnuveitanda (Simons og Roberson, 2003). 

Skipta má sanngirnis kenningunni í tvo hluta: Annar hlutinn er launasanngirni 

(distributive equity) sem er mat starfsfólks á því að þeir fái greitt í samræmi við 

framlag og að launum sé dreift á sanngjarnan hátt. Hinn hlutinn er verklagssanngirni 

(procedural equity) sem snýr meðal annars að því hvernig staðið er að 

frammistöðumati og refsingum (Adams, 1965; Armstrong, 2006). 

Rannsóknir hafa sýnt að bæði launasanngirni og verklagssanngirni tengjast 

aukinni hollustu starfsmanna (Allen og Meyer, 1996; Meyer o.fl., 2002). Tilgáta 2h er 

því eftirfarandi:  

 

Mat leikmanna á sanngjarnri meðferð tengist  tilfinningabundinni hollustu leikmanna 

jákvætt. 

 

Þegar starfsmenn fá ekki nógu mörg tækifæri til að sýna hvað í þeim býr eru þeir 

líklegri til að hætta störfum hjá vinnuveitanda (Buckingham og Coffman, 1999). Á 

sama hátt geta knattspyrnumenn verið ósáttir ef þeir fá ekki nógu mörg tækifæri hjá 

félagi sínu og íhuga þá jafnvel að yfirgefa það (Davíð Örn Atlason, 2008).  Tilgáta 2i 

er að:  

 

Sátt með fjölda tækifæra með félaginu tengist tilfinningabundinni hollustu jákvætt. 

 

Markmið knattspyrnumanna geta verið að ná árangri á vellinum og vinna titla 

(Alexander Freyr Einarsson, 2009a). Velgengni skiptir því máli þegar leikmenn meta 

hvort þeir eigi að vera áfram í herbúðum félaga (Hörður Snævar Jónsson, 2009). 

Tilgáta 2j snýr því að velgengni félaganna og er hún að: 

 

Sátt með velgengni félags tengist tilfinningabundinni hollustu leikmanna jákvætt. 

 

Starfsþróun (human resource develeopment) snýr að því bæta hæfni og getu 

starfmanna meðal annars með þjálfun (Werner og DeSimone, 2009). Starfsþróun 
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tengist áskorun starfs (job challenge) en Armstrong (2006) bendir á að starfsþróun 

snúist um að koma með nýjar áskoranir og auka áhuga á starfinu og þar með koma í 

veg fyrir starfsleiða. Starfsauðgun (job enrichment) snýr að því að gera 

vinnuumhverfið sem hentugast fyrir starfsmanninn til að auka möguleika á 

persónulegum afrekum, vexti og framförum (Armstrong, 2006; Norton, Massengill og 

Schneider, 1979). Rannsóknir hafa sýnt að starfauðgun tengist hollustu og getur 

komið í veg fyrir að starfsfólk yfirgefi fyrirtæki (Globerson og Crossman, 1976; 

Niehoff o.fl., 2001).  

Það skiptir því máli að leikmaður meti að þjálfun hjá félaginu sé með besta 

móti og hann geti bætt sig þar. Tilgáta 2k er að: 

 

Mat leikmanna á því að geta bætt sig hjá félaginu er jákvætt tengt tilfinningabundinni 

hollustu þeirra. 

 

Buchanan (1974) mældi áskorun starfs með því að láta starfsfólk svara hvort starfið 

væri áhugavert og hvort það finndi fyrir áskorun í starfi sínu eða hvort það væri 

leiðinlegt og byggt á rútínu.  Sömuleiðis hafa Boswell, Olsen-Buchanan og LePine 

(2004) mælt áskorun með því að kanna meðal annars hvort að starfsfólki leiðist vegna 

skorts á áskorun.  

Rannsókn Buchanan (1974) sýndi að áskorun starfs á fyrsta ári í starfi tengist 

hollustu starfsmanns. Starfsfólk var þá hollara ef starfið veitti þeim áskorun. 

Niðurstöður Allen og Meyer (1996) eru í samræmi við það en þær eru að áskorun 

starfs tengist tilfinningabundinni hollustu. Þá hafa rannsakendur fjallað um að áskorun 

tengist aukinni hollustu í gegnum aukna hæfni og getu starfsmannsins (Birdi, Allan og 

Warr, 1997; Mowday, 1998) 

Knattspyrnumenn geta fengið leiða hjá félagi og eru dæmi um að menn þurfi 

nýja áskorun af þeim sökum (McGarry, 2009). Tilgáta 2l er að: 

 

Mat leikmanna á áskorun að leika með félaginu er jákvætt tengt tilfinningabundinni 

hollustu þeirra. 

 

Starfsöryggi (job security) getur verið mikilvægt fyrir starfsfólk (Armstrong, 2006; 

Ashford, Lee og Bobko, 1989). Starfsóöryggi (job insecurity) er þegar starfsfólk hefur 

ekki stjórn á því hvort að það muni halda áfram störfum (Ashford o.fl., 1989; 
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Greenhalgh og Rosenblatt, 1984). Rannsókn Ashford o.fl. (1989) sýnir að þegar 

starfsfólk er óöruggt með starf sitt þá er það síður hollt vinnuveitanda sínum. 

 Það má því gera ráð fyrir því að ef knattspyrnumenn séu óöruggir með veru 

sína hjá félaginu séu þeir ekki eins hollir. Tilgáta 2m er að: 

 

Mat leikmanna á öryggi með veru sína hjá félaginu er jákvætt tengt  

tilfinningabundinni hollustu þeirra. 

 

Næst er farið yfir atriði sem tengjast stöðubundinni hollustu eða viðskiptalegum 

gjaldmiðlum sálfræðilega samningsins. Tilgáta þrjú er að viðskiptabundnir 

gjaldmiðlar og önnur atriði sem binda leikmanninn hjá félaginu án 

tilfinningasambands tengist stöðubundinni hollustu. 

 

Rannsóknir hafa sýnt að sátt með laun tengist bæði tilfinningabundinni og 

viðskiptabundinni hollustu (Allen og Meyer, 1996; Mathieu og Zanjanc, 1990).  Sátt 

með laun ein og sér býr þó ekki til tilfinningatengsl samkvæmt hugmyndum Hart og 

Thompson (2007) og má hugsa sem svo að launin tengist tilfinningabundinni hollustu 

í tengslum við sanngirniskenningu Adams (1965). Þegar launin eru há og starfsfólk 

sátt með launin má ætla að það bindist vinnuveitandanum stöðubundið. Tilgáta 3a er 

að: 

 

Sátt með laun tengist stöðubundinni hollustu leikmanna jákvætt. 

 

Eins og áður var fjallað um stefnir fjöldi leikmanna í efstu deild á Íslandi í 

atvinnumennsku erlendis. Ákveðin félög geta verið hentug til undirbúa leikmenn fyrir 

atvinnumennsku (Unnur H. Jóhannesdóttir, 2006). Ef leikmenn stefna erlendis og telja 

að vera þeirra hjá því félagi opni möguleika á að leika erlendis þá eru þeir líklegri til 

að bindast félaginu stöðubundið. Tilgáta 3b er því svohljóðandi: 

 

Mat leikmanna á að vera þeirra hjá félaginu opni möguleika á að leika erlendis 

tengist stöðubundinni hollustu þeirra jákvætt. 

 

Fram kemur hjá Hoffman (2006) að starfsmenn séu ólíklegri til að hætta ef það hefur 

verið erfitt að komast að hjá vinnuveitanda. Kallast þetta fyrirbæri réttlæting 
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fyrirhafnar (justification of effort) og snýst um fólk sem leggur mikla fyrirhöfn í að ná 

tilteknu markmiði og telur það vera þess virði (Gleitman o.fl., 2004). Það má því segja 

að leikmenn bindist þannig félögum stöðubundið þegar þeir hafa lagt mikið á sig til að 

komast í liðið. Tilgáta 3c er að: 

 

Mat á erfiðleikum að komast að hjá félaginu tengist stöðubundinni hollustu leikmanna 

jákvætt.  

 

Samkvæmt reglugerð Knattspyrnusambands Íslands um félagaskipti, samninga og 

stöðu leikmanna og félaga mega samningsbundnir leikmenn ekki fara frá félagi án 

þess að félagið samþykki það. Það má því segja að samningsbundnir leikmenn meti að 

þeir eigi erfiðara með að komast frá félaginu. Tilgáta 3d er að: 

 

Því lengur sem leikmenn eru með samning því stöðubundið hollari eru þeir. 

 

Hér er farið yfir ákveðin einkenni leikmanna í tengslum við skyldubundinna hollustu. 

Það eru atriði sem líkleg eru til að tengjast tilhneigingu leikmanna til að vera almennt 

hollir og tryggir. Tilgáta fjögur er að ákveðin einkenni knattspyrnumanna tengist 

skyldubundinni hollustu leikmanna til félags. 

 

Aldur getur tengst því hvort að starfsfólk sé tryggt vinnuveitanda og miðað við 

hugmyndir Allen (2004) og Duchscher og Cowin (2004) þá eru yngri leikmenn minna 

tryggir en þeir sem eldri eru. Viðhorf yngri kynslóðarinnar til hollustu og tryggðar er 

því annað en þeirrar eldri og hafa þeir því síður tilhneigingu til að vera hollir og 

tryggir. Tilgáta 4a er að: 

 

Aldur leikmanna og skyldubundin hollusta þeirra eru jákvætt tengd. 

 

Þegar leikmenn hafa mikinn hug á að fara út í atvinnumennsku er möguleiki á að þeir 

meti að þeir þurfi fyrst og fremst að hugsa um sína eigin hagsmuni til að ná þeim 

markmiðum. Það er því hugsanlegt að leikmenn sem stefna erlendis leiti til þeirra 

félaga sem þeir telja að sinni þeirra hagsmunum. Viðhorf þeirra til hollustu og 

tryggðar samrýmast þá markmiðunum. Leikmenn sem stefna á atvinnumennsku verða 



 

 

 

 

40 

því síður hollari skyldubundið þar sem þeir finna ekki fyrir skyldu að vera áfram þar 

sem þeirra hagsmunir eru ekki í fyrirrúmi. Tilgáta 4b er svohljóðandi: 

 

Stefna leikmanna í  atvinnumennsku er neikvætt tengd skyldubundinni hollustu þeirra. 

 

Fjölskyldumeðlimir geta einnig haft áhrif á hugmyndir leikmanna (Hafliði Breiðfjörð, 

2009b). Tilgáta 4c er: 

 

Mat leikmanna á því að fjölskyldumeðlimir þeirra leggi áherslu á að þeir hafi sína 

hagsmuni í fyrirrúmi tengist skyldubundinni hollustu þeirra neikvætt. 

 

Eins og fram hefur komið flyst fjöldi leikmanna milli félaga ár hvert í efstu deild á 

Íslandi. Það er vel hugsanlegt að það séu leikmenn sem meti hollustu og tryggð ekki 

mikils og flytjast því milli félaga. Tilgáta 4d er að: 

 

Leikmenn sem hafa leikið með öðrum félögum í efstu deild eru síður hollir 

skyldubundið. 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla er ferð grein fyrir vali á þátttakendum, rætt hvernig þeir voru fengnir 

og helstu einkenni þeirra. Fjallað um val á rannsóknaraðferð og mælitæki sem notað 

var við rannsókninna. Að lokum er rætt um rannsóknarferlið. 

 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru leikmenn knattspyrnufélaga sem munu leika í efstu 

deild karla á Íslandi sumarið 2010. Ekki er kvennadeildin könnuð þar sem ætla má að 

mun lægra hlutfall leikmanna í efstu deild kvenna fái greitt fyrir knattspyrnuiðkun. 

Það voru því einungis karlkyns þátttakendur í rannsókninni.  

Þar sem rannsóknin er gerð á knattspyrnufélögum eru allir þátttakendur því 

íþróttamenn. Dutton (2003) bendir á að það þurfi nýjan vettvang til að blása nýju lífi í 

skipulagsfræðin og telja Wolfe o.fl. (2005) að rannsókn á leikmönnum íþróttafélaga 

sé hentug leið til þess. 

Þýði rannsóknarinnar eru íslenskumælandi knattspyrnumenn félagsliða í efstu 

deild á Íslandi. Erfitt er að meta hversu margir eru í þýðinu en samkvæmt Víði 

Sigurðssyni (2009b) var heildarfjöldi leikmanna hjá þessum félögum 282 sumarið 

2009 en eftir leiktímabilið var mikið um leikmannaskipti og fóru til að mynda margir 

erlendir leikmenn (komnir/farnir, 2009). Aftur á móti bætast við leikmenn úr 

unglingastarfi sem koma og æfa með meistaraflokki. Í þessari rannsókn voru viðhorf 

þeirra einnig könnuð. Listar með netföngum leikmanna fengust frá öllum félögunum 

og voru samtals 270 netföng á þeim listum. Spurningalisti rannsóknarinnar var sendur 

á þessi netföng.  

Ekki fengu þó allir 270 leikmennirnir spurningalistann. Tilkynning kom um að 

21 netfanganna á listunum væru óvirk.  

Ákveðið var að senda aðeins íslenska útgáfu spurningalistans vegna þess 

hversu fáir erlendu leikmennirnir eru. Þar sem ekki var hægt að sjá fyrir hverjir væru 

íslenskumælandi var öllum erlendum leikmönnum sendur spurningalistinn. Erlendir 

leikmenn sem skilja íslensku gátu því tekið þátt. Tveir erlendir leikmenn sendu til 

baka netpóst og sögðust því miður ekki geta svarað spurningalistanum. 
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Úrtakið miðast við þá sem fengu listann sendan en það eru 249 leikmenn og 

ætla má að það sé nálægt 90% af þýðinu. Þar sem sá möguleiki er fyrir hendi að 

einhver netföng hafi ekki verið rétt og fleiri erlendir leikmenn hafi ekki getað svarað 

má gera ráð fyrir að svarhlutfall sé vanmetið. 

 Samtals svöruðu 154 leikmenn af þeim 249 sem fengu spurningalistann. Það 

er 62% svarhlutfall sem er viðunandi samkvæmt stöðlum Bryman og Bell (2007). 

 

3.2 Val á rannsóknaraðferð 

Aðferðin sem notuð er í rannsókninni flokkast undir megindlega rannsóknaraðferð 

(quantitative research) en þá er unnið úr tölulegum gögnum í stað óstaðlaðra viðtala 

líkt og gert er þegar um eigindlegar rannsóknir (quilitative research) er að ræða 

(Bryman og Bell, 2007).  

 

3.2.1 Kannanir 

Ein aðferð megindlegra rannsókna eru kannanir (surveys) en þær eru hentugar til að 

meta viðhorf fólks og geta verið vel til þess fallnar að greina möguleg og/eða 

núverandi vandamál skipulagsheilda. Einn kostur kannana er að þær útskýra 

heildartilfinningu hópsins frekar en að leggja áherslu á þann sem er berorðastur í 

hópnum. Kannanir geta gefið stjórnendum upplýsingar sem þeir myndu ekki 

auðveldlega fá á annan hátt. Þar sem upplýsingarnar eru fengnar beint frá 

starfsmönnum, ættu þær ekki vera mjög skekktar. Niðurstöður kannanna geta veitt 

stjórnendum upplýsingar um viðhorf starfsmanna sem hægt er að nýta til að bæta 

starfsumhverfið (Dunham og Smith, 1979). 

Kannanir geta verið í formi staðlaðs viðtals eða spurningalista (Bryman og 

Bell, 2007) en sumir fræðimenn telja að spurningalistar nái ekki jafn djúpum skilning 

á viðhorfum fólks líkt og með viðtölum (Bryman og Bell, 2007; Gall, Borg og Gall, 

1996). Það hefur þó verið sýnt fram á að spurningalistar eru hentugir til að nálgast 

viðhorf fólks og er það bæði auðveldara og ódýrara með spurningalistum en með 

viðtölum (Gall o.fl., 1996). Það að nota sama form fyrir fjölda spurninga gefur 

þátttakendum tækifæri til að koma á framfæri mikið af upplýsingum á stuttum tíma. 

Það að matið komi fram í eins konar einkunnagjöf hefur þann kost að veita 

upplýsingar sem taka gildi, sem býður upp á fleiri möguleika þegar kemur að 

greiningu gagna (Edwards, Thomas, Rosenfeld og Booth-Kweley, 1997). 
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3.2.2 Spurningalisti rannsóknarinnar 

Í rannsókninni er notast við fyrri útgáfu spurningalista Allen og Meyer (1990) sem 

fylgibreytu (dependent variable). Spurningalistanum má skipta í þrennt og eru 

upprunalega átta spurningar sem tengjast hverri tegund hollustu það er 

tilfinningabundinni hollustu, stöðubundinni hollustu og skyldubundinni hollustu.  

 

3.2.3 Áreiðanleiki þriggja þátta líkansins 

Þegar rætt eru um áreiðanleika (reliability) spurningalista er átt við stöðuleika 

mælinga. Það er að hve miklu leyti mælingin samrýmist fyrri eða sams konar 

mælingum (Elmes, Kantowitz og Roediger, 2003). Rannsóknir sýna að hugtökin í 

þriggja þátta líkaninu séu tiltölulega stöðug og eru þau því áreiðanleg (Dunham o.fl., 

1994; Karim og Noor, 2006). 

 Þar sem spurningalistinn er þýddur og staðfærður á aðstæður íslenskrar 

knattspyrnu er hann ekki að öllu leyti samanborinn við upprunalega listann. Þar að 

auki voru ákveðnar spurningar teknar út til að auka réttmæti (validity) hans.  

 

3.2.4 Réttmæti þriggja þátta líkansins 

Réttmæti snýr að því hvort að rannsóknin sé að mæla það sem hún á að vera að mæla 

(Elmes o.fl., 2003). Hér verður farið yfir hvað var gert til að tryggja réttmæti 

spurningalistans.  

Hugsmíðarréttmæti (construct validity) snýr að því að hve miklu leyti 

ályktanir um hugsmíð sem dregnar eru úr gögnunum eru réttar. Skipta má hugsmíðar 

réttmæti í samleitnisréttmæti (convergent validity) og aðgreiningarréttmæti 

(discriminant validity) en tölfræðiaðferðin þáttagreining (factor analysis) segir til um 

hugsmíðarréttmætið (Cohen og Swerdlik, 2005).  

Rannsóknir hafa sýnt að hægt er að greina hugsmíðarnar þrjár 

(tilfinningabundna, stöðubundna og skyldubundna hollustu) frá hverri annari 

(Culpepper, 2000; Dunham o.fl., 1994). Auk þess eru hugsmíðarnar samleitnar fyrir 

utan stöðubundna hollustu sem getur skipst í tvennt í þáttagreiningu (Dunham o.fl., 

1994). 

Ákveðið var að fækka spurningum tengdum þriggja þátta líkaninu úr 24 í 18 

og var þá miðað við tillögu Culpepper (2000) ásamt Karim og Noor (2006) sem voru 

sammála um hvaða spurningum skyldi sleppt til að spurningalistinn yrði réttmætari. 

Fækkað var um fimm spurningar samkvæmt tillögu þeirra, einni tengdri 
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tilfinningabundinni hollustu, tveimur stöðubundinni og öðrum tveimur tengdum 

skyldubundinni hollustu.  

Til þess að að sex spurningar væru tengdar hverri tegund hollustu var ákveðið 

að taka út þá spurningu tengdri tilfinningabundinni hollustu sem minnkaði réttmætið 

mest af spurningunum sem eftir voru samkvæmt Dunham o.fl. (1994). 

Svarmöguleikar eru á fimm punkta Likert skala en rannsakendur hafa sýnt 

fram á réttmætti hans þegar kemur að þriggja þátta líkaninu (Culpepper 2000; 

Dunham o.fl., 1994). Svarmöguleikar eru þá mjög ósammála, frekar ósammála, 

hvorki/né, frekar sammála, mjög sammála. Þessi orðagildi eru heppilegust þegar 

kemur að gerð svarmöguleika (Fanney Þórisdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2009). Við 

úrvinnslu gagna taka svarmöguleikarnir gildin 1-5. Mjög ósammála samrýmist þá 

gildinu 1 og mjög sammála samrýmist gildinu 5. 

Spurningalistann má sjá í viðauka. Fyrstu 18 spurningarnar snúa að þriggja 

þátta líkaninu. Spurning 1-5 og spurning 16 tengjast stöðubundinni hollustu, 

spurningar 6-11 tengjast tilfinningabundinni hollustu og spurningar 12-15 ásamt 17-

18 tengjast skyldubundinni hollustu. 

 

3.2.5 Aðrar spurningar 

Auk átján spurninga þriggja þátta líkansins eru tuttugu og fjórar spurningar sem 

frumbreytur (independent variable) í rannsókninni. Samtals eru því fjörtíu og tvær 

spurningar í spurningalistanum. Spurningarnar byggjast á tilgátum sem má sjá í kafla 

hér á undan auk bakgrunnsbreyta. Tilgáturnar byggjast á fræðum um hollustu og 

viðtölum við knattspyrnumenn á vefnum. Frary (1996) mælir með því að hafa 

spurningalistann sem stystan til að koma í veg fyrir að þátttakendur verði pirraðir og 

svari ekki af fullum heiðarleika. Það var haft til hliðsjónar við gerð spurningalistans. 

Einnig telur hann hentugast að bakgrunnsbreytur séu hafðar aftast. Er það vegna þess 

að þegar þátttakandi gefur persónulegar upplýsingar getur það haft áhrif á það hvernig 

hann svarar og komið í veg fyrir að hann svari heiðarlega. 

 

3.3 Rannsóknarferlið  

Til þess að auka réttmæti og áreiðanleika spurningalistans var haft var samband við 

fólk til að meta hvort að spurningalistinn væri skiljanlegur eða hvort einhver atriði 

hans vektu upp spurningar. Til þess að hugsmíðarréttmætið sé hátt er mikilvægt að 

allir skilji spurningarnar eins. Það er því brýnt að hafa spurningalistann vel upp settan 
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og ótvíæðan. Fyrst lásu nokkrir nemendur í Háskóla Íslands yfir hann og gáfu álit. 

Uppsetning og orðalag var lagfært og listinn lagður aftur fyrir nokkra 

knattspyrnumenn í öðrum deildum ásamt handknattleiksmönnum hjá félögum í efstu 

deild. Valið var af hentugleika og var fólk beðið um að láta vita ef eitthvað skildist 

ekki eða gæti orkað tvímælis. Þegar rætt hafði verið við fólkið var spurningalistinn 

aftur lagfærður lítillega.  

Haft var samband við þjálfara eða aðra forráðamenn félaganna tólf sem leika í 

efstu deild árið 2010. Bæði var haft samband símleiðis og með tölvupósti. Verkefnið 

var kynnt stuttlega og að auki fylgdi lengri kynning sem viðhengi. Þá kynningu má sjá 

í viðauka.  

Þjálfarar eða forráðamenn voru beðnir um að gefa leyfi fyrir rannsókninni og 

senda rannsakanda netfangalista leikmanna. Allir viðmælendur veittu leyfi fyrir 

rannsókninni. 

Á sama tíma og unnið var í að nálgast netfangalistana var haft samband við 

fyrirtækið Outcome sem sér meðal annars um að senda út rafrænar spurningakannanir. 

Þegar aðgangur hafði verið fenginn á kannanagerð á heimasíðu fyrirtækisins var 

spurningalistinn settur upp. Kostur við aðkomu Outcome að könnuninni eru til dæmis 

að hugbúnaður þeirra kemur í veg fyrir að sami þátttakandi geti svarað oftar en einu 

sinni. Að sama skapi var hægt að sjá á vefsvæði hverjir höfðu ekki svarað 

spurningalistanum og því hægt að senda aðeins þeim ítrekun. Hvorki rannsakandi né 

starfsmenn Outcome gátu samt sem áður tengt netföng við svörin og því var ekki hægt 

að sjá hvernig hver og einn svaraði. Fyrirtækið hefur þannig vernd á persónulegum 

upplýsingum að sjónarmiði. Auk fyrrgreindra atriða gaf starfsmaður fyrirtækisins ráð 

til þess að fá sem hæsta svörun og hvenær hentugast væri að senda út spurningalistann 

og ítrekanir.  

Könnunin var send út morguninn 1. desember 2009. Þegar könnunin var send 

var þátttakendum gert ljóst að um hún væri algjörlega nafnlaus og órekjanleg. 

Leikmönnum var svo þökkuð þátttakan. Ítrekun var send þeim sem ekki höfðu svarað 

þann 3. desember. Að lokum var síðasta ítrekun send mánudaginn 7. desember þar 

sem tilkynnt var um að rannsókninni myndi ljúka á hádegi daginn eftir. Könnunin var 

gerð óvirk 8. desember. 

Gögn rannsóknarinnar fengust frá Outcome í Excel skjali auk þess sem að 

skífurit fylgdu í pdf skjali. Notast var við tölfræðiforritið SPSS 17. útgáfu við 

úrvinnslu gagna. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst er farið yfir hvernig 

þátttakendur svöruðu spurningum tengdum ólíkum tegundum hollustu það er 

samkvæmt þriggja þátta líkaninu. Því næst er greint frá niðurstöðum þáttagreiningar á 

spurningum þriggja þátta líkansins og sýnd lýsandi tölfræði þáttanna. 

Bakgrunnsbreytur skoðaðar og tengsl þeirra við þriggja þátta líkanið. Tilgátur 

kannaðar og eru þá metin tengsl atriða sem talin voru upp í kaflanum um tilgátur við 

ólíkar tegundir hollustu. Þá er farið yfir helstu tengsl milli spurninga í rannsókninni. Í 

lok þessa kafla er samantekt á tengslum spurninga við hollustu leikmanna og skoðað 

hvaða spurningar hafa sérhrif í sambandi við þrjár tegundir hollustu. 

 

4.1 Þriggja þátta líkanið um hollustu 

Tafla 1 sýnir hvernig leikmenn svöruðu staðhæfingum tengdum tilfinningabundinni 

hollustu. Á töflunni má sjá að 43% leikmanna eru mjög sammála um að þeir eigi 

heima hjá félaginu en einungis 8% að vandamál félagsins séu þeirra eigin.  

 

Tafla 1: Hvernig þátttakendur svöruðu staðhæfingum tengdum tilfinningabundinni hollustu. 

  Fjöldi 

Mjög  

ósammála 

Frekar  

ósammála 

Hvorki/ 

né 

Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

Spila einungis með þessu félagi  153 5% 11% 23% 27% 34% 

Vandamál félagsins = Mín vandamál 153 16% 22% 29% 24% 8% 

Er einn af fjölskyldunni hjá félaginu 153 3% 6% 15% 46% 30% 

Tilfinningalega tengdur félaginu 154 0% 6% 11% 41% 42% 

Félagið hefur persónulega þýðingu 153 1% 5% 11% 44% 39% 

Ég á heima hjá félaginu 153 1% 4% 10% 42% 43% 

 

Rúmlega 60% leikmanna segjast vera ánægðir með að leika einungis með núverandi 

félagi á meðan þeir leika hérlendis. Meirihluti leikmanna er sammála flestum 

staðhæfingunum tengdum tilfinningabundinni hollustu. 
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Á töflu 2 má sjá hvernig leikmenn svöruðu staðhæfingum tengdum stöðubundinni 

hollustu. Þar sést að rúmur helmingur leikmanna er mjög ósammála því að vera þeirra 

hjá félaginu sé nauðsyn frekar en löngun.  

 

Tafla 2: Hvernig þátttakendur svöruðu staðhæfingum tengdum stöðubundinni hollustu. 

  Fjöldi 

Mjög  

ósammála 

Frekar  

ósammála 

Hvorki/ 

né 

Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

Of fáir möguleikar til að fara 153 21% 30% 29% 16% 4% 

Erfitt að yfirgefa félagið 153 15% 28% 19% 23% 14% 

Vera hjá félaginu er nauðsyn 153 56% 23% 14% 6% 2% 

Skortur á jafn góðum möguleikum 153 14% 28% 28% 25% 5% 

Önnur félög = Ekki jafn góð kjör 153 45% 24% 23% 6% 3% 

Of mikið myndi raskast ef ég hætti 153 13% 29% 29% 22% 7% 

 

Tæpur helmingur er mjög ósammála því að þeir séu áfram hjá félaginu vegna þess að 

önnur félög geti ekki veitt þeim jafn góð kjör. Fleiri þátttakendur eru ósammála 

staðhæfingunum tengdum stöðubundinni hollustu en sammála þeim. 

 

Tafla 3 sýnir hvernig leikmenn svöruðu staðhæfingum tengdum skyldubundinni 

hollustu. Rúmlega helmingur leikmanna meta tryggð mikils og finna fyrir skyldu til 

að vera áfram. 60% leikmanna var kennt að vera ávallt tryggur þeim félögum sem þeir 

leika með.  

 

Tafla 3: Hvernig þátttakendur svöruðu staðhæfingum tengdum skyldubundinni hollustu. 

  Fjöldi 

Mjög  

ósammála 

Frekar  

ósammála 

Hvorki/ 

né 

Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

Leikmenn flakka of mikið milli liða 153 5% 19% 46% 24% 6% 

Að skipta reglulega um lið er siðlaust 153 22% 35% 29% 13% 2% 

Met tryggð mikils, finn fyrir skyldu 153 3% 11% 27% 43% 16% 

Það er ekki rétt að fara 154 6% 25% 35% 22% 11% 

Kennt að vera ávallt tryggur 154 4% 9% 27% 42% 18% 

Tímarnir  betri = Minni félagskipti 154 10% 22% 51% 14% 2% 

 

Meira en helmingur leikmanna er þó ósammála því að það sé siðlaust að skipta 

reglulega um félag. Hátt hlutfall leikmanna er hvorki sammála né ósammála 

staðhæfingunum. 
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Á töflu 4 má sjá niðurstöður þáttagreiningar á þriggja þátta líkaninu um hollustu. 

Spurningar sem varða tilfinningabundna hollustu eru merktar frá 1-6 og falla á fyrsta 

þátt. Spurningar um skyldubundna hollustu eru einnig merktar frá 1-6 og falla þær á 

annan þátt. Að lokum falla spurningar varðandi stöðubundna hollustu á þriðja þátt.  

 

Tafla 4: Þáttagreining á spurningum þriggja þátta líkansins.  

 Þættir 

 1 2 3 

Tilfinningabundin hollusta 1 ,496 ,138 -,169 

Tilfinningabundin hollusta 2 ,520 ,036 -,292 

Tilfinningabundin hollusta 3 ,707 -,019 -,070 

Tilfinningabundin hollusta 4 ,880 ,138 ,021 

Tilfinningabundin hollusta 5 ,878 ,105 -,014 

Tilfinningabundin hollusta 6 ,831 ,152 -,102 

Stöðubundin hollusta 1 -,138 ,206 ,583 

Stöðubundin hollusta 2 ,148 ,087 ,701 

Stöðubundin hollusta 3 -,090 ,012 ,560 

Stöðubundin hollusta 4 ,103 ,046 ,757 

Stöðubundin hollusta 5 -,122 -,015 ,507 

Stöðubundin hollusta 6 ,491 ,223 ,014 

Skyldubundin hollusta 1 ,221 ,703 ,099 

Skyldubundin hollusta 2 ,015 ,767 ,172 

Skyldubundin hollusta 3 ,613 ,227 ,090 

Skyldubundin hollusta 4 ,264 ,568 ,029 

Skyldubundin hollusta 5 ,339 ,149 ,155 

Skyldubundin hollusta 6 ,197 ,810 -,017 

       Snúin lausn varimax 

 

 

Spurning 6 varðandi stöðubundna hollustu sem er að of mikið í lífi mínu myndi 

raskast ef ég færi frá félaginu fellur ekki að stöðubundna þættinum. Tvær spurningar 

tengdar skyldubundinni hollustu falla ekki vel að þeim þætti en það er spurning númer 

3; ein af aðal ástæðum þess að ég held áfram er að ég met tryggð mikils og ég finn 

fyrir skyldu að vera áfram og spurning númer 5; mér var kennt að vera ávallt tryggur 
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þeim liðum sem ég leik með. Spurningar um tilfinningabundna hollustu falla hins 

vegar vel að áætluðum þætti. Fylgnin er r=0,28 á milli skyldubundinnar og 

stöðubundinnar hollustu og r=0,45 milli skyldubundinnar og tilfinningabundinnar 

hollustu. Engin fylgni er á milli tilfinningabundinnar og stöðubundinnar hollustu. 

 

Í töflu 5 sést lýsandi tölfræði tilfinningabundinnar, stöðubundinnar og 

skyldubundinnar hollustu. Gildin í töflunni byggja á meðaltali svara hvers þátttakanda 

í tengslum við hverja tegund hollustu.  

 

Tafla 5: Lýsandi tölfræði þriggja þátta líkansins. 

 Heild Lægsta Hæsta Meðaltal Staðalfrávik 

Tilfinningabundin 151 1,33 5,00 3,85 0,72 

Stöðubundin 152 1,17 4,00 2,46 0,63 

Skyldubundin 151 1,33 4,33 3,08 0,63 

 

Gildið 1,33 er lægsta meðaltal sem þátttakandi svarar spurningum í tengslum við 

tilfinningabundna hollustu. Hæsta gildið er 5 sem þýðir að einn eða fleiri hafa svarað 

mjög sammála við öllum spurningum í tengslum við tilfinningabundna hollustu. 

Meðal tilfinningabundin hollusta þátttakenda er 3,85, meðal stöðubundin hollusta er 

2,46 og meðal skyldubundin hollusta er 3,08. 
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4.2 Bakgrunnsspurningar  

Hér er farið yfir hvernig leikmenn svöruðu bakgrunnsspurningum og hvernig þær 

tengjast tilfinningabundinni, stöðubundinni og skyldubundinni hollustu.  

 

Á mynd 1 má sjá aldursskiptingu leikmanna sem tóku þátt í rannsókninni. Aldur 

tengist hvorki tilfinningabundinni hollustu né skyldubundinni hollustu.  

Mynd 1: Aldur þátttakenda. 

 

Tengsl aldurs við stöðubundna hollustu er r²=0,06 og er þá miðað við einhliða 

aðfallsgreiningu á meðaltali spurninga þáttarins. Aldur skýrir því 6% af stöðubundinni 

hollustu og eru yngri leikmenn frekar stöðubundið hollari en þeir eldri. 

 

Á mynd 2 og töflu 6 má sjá samanburð á uppöldum leikmönnum og þeim sem ekki 

hafa leikið með yngri flokkum félagsins. Á mynd 2 má sjá að hlutfall uppaldra 

leikmanna er rúm 70%. 

Mynd 2: Hefur þú leikið með yngri flokkum félagsins? 

 

Leikmenn sem eru uppaldir eru tilfinningabundið hollari en aðrir t=3,489, p<0,01. 

Meðaltal tilfinningabundinnar hollustu uppaldra er 3,97 en það er 3,52 hjá öðrum.  
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Tafla 6: Samanburður á hollustu uppaldra leikmanna og annara. 

 Uppalinn Heild      Meðaltal         Staðalfrávik            Staðalvilla 

Tilfinningabundin  

hollusta 

Já 109 3,97 0,67 0,06 

Nei 42 3,52 0,74 0,11 

Stöðubundin  

hollusta 

Já 109 2,54 0,65 0,06 

Nei 43 2,25 0,54 0,08 

Skyldubundin 

hollusta 

Já 107 3,16 0,64 0,06 

Nei 44 2,89 0,56 0,08 

 

Uppaldir leikmenn eru einnig stöðubundið hollari en aðrir t=2,878, p<0,01. Meðaltal 

stöðubundinnar hollustu uppaldra leikmanna er 2,54 en hjá öðrum leikmönnum er 

meðaltalið 2,25. Skyldubundin hollusta er að auki hærri hjá uppöldum t=2,631, 

p=0,01. Meðaltal skyldubundinnar hollustu uppaldra leikmanna er 3,16 en hjá hinum 

er það 2,89. 

 

Mynd 3 sýnir hversu lengi leikmenn hafa verið hjá félagi sínu. Samtals voru 154 sem 

svöruðu spurningunni. Sextán leikmenn hafa verið minna en eitt ár, Tuttugu og einn 

leikmaður eitt til þrjú ár, tólf leikmenn fjögur til fimm ár, ellefu leikmenn sex til sjö 

ár, átta leikmenn átta til níu ár og áttatíu og níu leikmenn tíu ár eða lengur.  

 

Mynd 3: Hversu lengi hefur þú samtals verið hjá félaginu? 

 

56% leikmanna hafa verið lengur en tíu ár, 34% hafa verið eitt til níu ár hjá félaginu 

og rúm 10% minna en eitt ár. Lengd hjá félagi skýrir 22,3% af tilfinningabundinni 

hollustu leikmanna, 3,7% af stöðubundinni hollustu og 7,6% af skyldubundinni 
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hollustu þeirra. Því lengur sem leikmenn eru hjá félagi því tilfinningabundið, 

skyldubundið og stöðubundið hollari eru þeir félagi sínu. 

 

Í töflu 7 má sjá meðaltöl hollustu leikmanna eftir lengd þeirra hjá félaginu. Þar má sjá 

hversu mikið hollusta eykst eftir því hve lengi leikmenn hafa verið hjá félagi sínu.  

 

Tafla 7: Meðaltöl hollustu eftir því hve lengi leikmenn hafa verið hjá félagi 

  

Tilfinningabundin 

hollusta 

Stöðubundin 

hollusta 

Skyldubundin 

hollusta 

< 1ár 3,17 2,36 2,86 

1-3 ár 3,33 2,33 2,83 

4-5 ár 3,67 2,14 2,83 

6-7ár 3,90 2,36 2,90 

8-9ár 4,33 2,25 3,33 

> 10 ár 4,07 2,59 3,22 

 

Tilfinningabundin hollusta eykst mest en stöðubundin og skyldubundin hollusta eykst 

ekki jafn mikið. 

 

Á mynd 4 og töflu 8 má sjá samanburð á leikmönnum sem leikið hafa með öðru félagi 

í efstu deild og þeim sem aðeins hafa verið hjá einu félagi í efstu deild. Á myndinni 

sést að tæpur þriðjungur leikmanna hefur leikið með öðru félagi í efstu deild.  

Mynd 4: Hefur þú leikið með öðru félagi í efstu deild? 

 

 

Ekki er hægt að fullyrða að munur sé á tilfinningabundinni eða skyldubundinni 

hollustu eftir því hvort leikmaður hafi leikið í efstu deild með öðru félagi eða ekki.  
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Tafla 8: Hollusta leikmanna eftir því hvort þeir hafa leikið með öðrum liðum í efstu deild.  

 Leikið með 

öðru liði Heild      Meðaltal         Staðalfrávik            Staðalvilla 

Tilfinningabundin  

hollusta 

Já 46 3,76 0,89 0,13 

Nei 105 3,88 0,63 0,06 

Stöðubundin  

hollusta 

Já 46 2,24 0,60 0,09 

Nei 106 2,56 0,63 0,06 

Skyldubundin 

hollusta 

Já 47 2,98 0,67 0,10 

Nei 104 3,12 0,61 0,06 

 

Hins vegar er munur á stöðubundinni hollustu og eru þá leikmenn sem hafa leikið 

með öðrum félögum síður stöðubundið hollir t=-2,91, p<0,05. 

 

Á mynd 5 og töflu 9 sést samanburður á leikmönnum sem búa í hverfinu eða 

bæjarfélaginu þar sem félagið hefur aðsetur og þeim sem búa utan þess. Rúmlega 

þriðjungur leikmanna býr utan hverfisins eða bæjarfélagsins eins og sjá má á 

myndinni. 

Mynd 5: Ert þú búsettur í hverfinu eða bæjarfélaginu sem félagið hefur aðsetur? 

 

Leikmenn sem búsettir eru í nágrenni við aðsetur félagsins eru tilfinningabundið 

hollari en aðrir t=3,82, p<0,01. 
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Tafla 9: Hollusta leikmanna eftir því hvort þeir eru búsettir í nágrenni félagsins eða ekki. 

 Búseta Heild      Meðaltal         Staðalfrávik            Staðalvilla 

Tilfinningabundin  

hollusta 

Já 97 4,01 0,65 0,07 

Nei 54 3,55 0,75 0,10 

Stöðubundin  

hollusta 

Já 98 2,51 0,67 0,07 

Nei 54 2,38 0,56 0,08 

Skyldubundin 

hollusta 

Já 97 3,14 0,65 0,07 

Nei 54 2,98 0,59 0,08 

 

Ekki er hægt að fullyrða að munur sé á stöðubundinni eða skyldubundinni hollustu 

eftir búsetu leikmanna. 

 

Á mynd 6 má sjá hversu mikið leikmenn eiga eftir af samningi sínum. Rúmlega 80% 

leikmanna eru með samning út næsta tímabil eða lengur og rúm 10% eru ekki með 

samning. 

Mynd 6: Hversu langan samning ert þú með? 

 

Lengd samnings skýrir 5% af stöðubundinni hollustu leikmanna. Því lengri samning 

sem leikmenn eru með því stöðubundið hollari eru þeir. Lengd samnings tengist ekki 

tilfinningabundinni eða skyldubundinni hollustu. 
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4.3 Spurningar tengdar viðhorfi knattspyrnumanna 

Hér eru kannaðar átján spurningar sem snúa meðal annars að viðhorfi gagnvart 

starfsumhverfi leikmanna. Skoðuð eru tengsl þeirra við þrjár tegundir hollustu og 

skýringargildi þeirra metin. Samantekt á skýringargildum breytanna átján má finna í 

töflu 10. 

 

Á mynd 7 sést hvernig leikmenn svöruðu staðhæfingunni um að þjálfarinn beri 

umhyggju fyrir þeim. Meirihluti leikmanna er sammála staðhæfingunni og aðeins tæp 

6% eru ósammála henni. Meðalsvargildi hjá þeim 154 sem svöruðu spurningunni er 4 

og stalfrávikið 0,9.  

Mynd 7: Þjálfarinn ber umhyggju fyrir mér. 

 

Tengsl umhyggju þjálfara við tilfinningabundna hollustu eru r²=0,03. Það þýðir að 

umhyggja þjálfara skýrir 3% af tilfinningabundinni hollustu leikmanna. Ekki eru 

tengsl milli umhyggju þjálfara og stöðubundinnar hollustu. Umhyggja þjálfara skýrir 

7,6% af skyldubundinni hollustu leikmanna. Því meira sem leikmenn telja að 

þjálfarinn beri umhyggju fyrir sér því tilfinningabundið og skyldubundið hollari eru 

þeir félagi sínu. 

 

Á mynd 8 má sjá hvort leikmenn eru sáttir við framtíðarmarkmið félagsins. Á 

myndinni sést að mikill meirihluti leikmanna er sáttur við markmiðin og undir 3% 

þeirra eru ekki sáttir við þau. Meðalsvargildi hjá þeim 154 sem svöruðu spurningunni 

er 4,56 og stalfrávikið 0,7.  
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  Mynd 8: Hversu sáttur ert þú við framtíðarmarkmið félagsins? 

 

Sátt með framtíðarmarkmið skýrir 6,5% af tilfinningabundinni hollustu og 3,8% af 

skyldubundinni hollustu. Því sáttari sem leikmenn eru við framtíðarmarkmiðin því 

tilfinningabundið og skyldubundið hollari eru þeir félagi sínu. 

 

Mynd 9 sýnir sátt leikmanna við liðsandann hjá félagi sínu. Næstum allir leikmenn 

eru sáttir við liðsandann eða tæp 95%. Meðalsvargildi hjá þeim 154 sem svöruðu 

spurningunni er 4,43 og stalfrávikið 0,73.  

Mynd 9: Hversu sáttur ert þú við liðsandann hjá félaginu? 

 

Sátt við liðsandann skýrir 5,2% af tilfinningabundinni hollustu og 3% af 

stöðubundinni hollustu. Því sáttari sem leikmenn eru með liðsandann því hollari eru 

þeir tilfinningabundið. Aftur á móti því sáttari sem leikmenn eru við liðsandann eru 

þeir síður stöðubundið hollir. 

 

Á mynd 10 sést hvort að leikmenn telja sig eiga marga vini hjá félaginu. Rúm 90% 

leikmanna eru sammála því að þeir eigi marga vini hjá félaginu og enginn var því 
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mjög ósammála. 154 leikmenn svöruðu spurningunni og er meðalsvargildið 4,53 og 

staðalfrávikið 0,69.  

Mynd 10: Ég á marga vini hjá félaginu. 

 

Mat á fjölda vina hjá félaginu skýrir 27,6% af tilfinningabundinni hollustu og 11% af 

skyldubundinni hollustu. Því meira sem leikmenn telja sig eiga marga vini hjá 

félaginu því tilfinningabundið og skyldubundið hollari eru þeir félagi sínu. 

 

Mat leikmanna á stuðningi áhorfenda má sjá á mynd 11. Flestir leikmenn eru sammála 

því að stuðningsmennirnir styðji við bakið á sér. 154 leikmenn svöruðu spurningunni 

og er meðalsvargildið 4,15 og staðalfrávikið 0,81.  

Mynd 11: Stuðningsmenn félagsins styðja við bakið á mér. 

 

Stuðningur áhorfanda skýrir 18,7% af tilfinningabundinni hollustu og 7,8% af 

skyldubundinni hollustu. Því meira sem leikmenn telja að stuðningsmennirnir styðji 

við bakið á sér því tilfinningabundið og skyldubundið hollari eru þeir félaginu. 
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Mynd 12 sýnir mat leikmanna á að stjórnin meti framlag þeirra. Rúm 7% leikmanna 

eru ósammála því að stjórnin meti framlag sitt en tæp 80% eru því sammála. 154 

leikmenn svöruðu spurningunni og er meðalsvargildið 3,99 og staðalfrávikið 0,92.  

Mynd 12: Stjórn félagsins metur framlag mitt. 

 

Mat á því að stjórnin meti framlag leikmanna skýrir 12,9% af tilfinningabundinni 

hollustu þeirra og 5,1% af skyldubundinni hollustu. Því meira sem leikmenn telja að 

stjórnin meti framlag þeirra því tilfinningabundið og skyldubundið hollari eru þeir 

félagi sínu. 

 

Á mynd 13 má sjá mat leikmanna á líkum á því að félagið muni styðja þá í gegnum 

persónuleg vandamál. Rúm 10% telja ólíklegt að félagið muni styðja þá en rúm 60% 

telja það líklegt. Meðalsvargildi hjá þeim 154 sem svöruðu spurningunni er 3,81 og 

stalfrávikið 1,01.  

Mynd 13: Félagið mun styðja mig í gegnum persónuleg vandamál. 

 

Mat leikmanna á stuðningi frá félaginu skýrir 17,4% af tilfinningabundinni hollustu 

og 6,2% af skyldubundinni hollustu. Því meira sem leikmenn telja að félagið muni 
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styðja þá í gegnum persónuleg vandamál því tilfinningabundið og skyldubundið eru 

þeir hollir félaginu. 

 

Mynd 14 sýnir mat leikmanna á því að þeir fái sanngjarna meðferð hjá félaginu. 

Tæplega 80% eru sammála því að þeir fái sanngjarna meðferð en rúmlega 10% eru 

því ósammála. 154 leikmenn svöruðu spurningunni og er meðalsvargildið 4,01 og 

staðalfrávikið 1,01.  

Mynd 14: Ég fæ sanngjarna meðferð hjá félaginu. 

 

Mat leikmanna á sanngjarnri meðferð skýrir 4,7% af tilfinningabundinni hollustu, 

2,4% af stöðubundinni hollustu og 1,9% af skyldubundinni hollustu. Því meira sem 

leikmenn telja að þeir fái sanngjarna meðferð því tilfinningabundið og skyldubundið 

hollari eru þeir félaginu en síður stöðubundið hollir því. 

 

Á mynd 15 sést hversu sáttir leikmenn eru við fjölda tækifæra sem þeir hafa fengið 

með félagi sínu. Tæplega 65% eru sáttir við sín tækifæri en rúmlega 20% eru ósáttir. 

Meðalsvargildi hjá þeim 154 sem svöruðu spurningunni er 3,75 og staðalfrávik 1,35.  

Mynd 15: Hversu sáttur ert þú við fjölda tækifæra sem þú hefur fengið með liðinu? 

 



 

 

 

 

60 

Sátt við fjölda tækifæra skýrir 5,1% af tilfinningabundinni hollustu, 6,7% af 

stöðubundinni hollustu og 2,7% af skyldubundinni hollustu. Því sáttari sem leikmenn 

eru við fjölda tækifæra því tilfinningabundið og skyldubundið hollari eru þeir félagi 

sínu. Aftur á móti því sáttari sem leikmenn eru við tækifærin eru þeir síður 

stöðubundið hollir félagi sínu. 

 

Sátt leikmanna við velgengni félags má sjá á mynd 16. Um það bil tveir þriðjungur 

leikmanna er sáttur við velgengni síns liðs en rúmlega 15% leikmanna eru ósáttir. 

Meðalsvargildi hjá þeim 154 sem svöruðu spurningunni er 3,79 og stalfrávikið 1,13.  

Mynd 16: Hversu sáttur ert þú við velgengni félagsins síðustu ár? 

 

Sátt við velgengni félags tengist hvorki tilfinningabundinni hollustu né stöðubundinni 

hollustu. Velgengnin skýrir þó 2,6% af skyldubundinni hollustu. Því sáttari sem 

leikmenn eru við velgengnina því skyldubundið hollari eru þeir félagi sínu. 

 

Á mynd 17 má sjá hversu líklegt leikmenn telja að þeir geti bætt sig hjá félaginu. Tæp 

90% leikmanna telja líklegt að þeir geti bætt sig hjá félaginu. Aðeins um 2,5% telja 

það ekki líklegt. Meðalsvargildi hjá þeim 153 sem svöruðu spurningunni er 4,31 og 

stalfrávikið 0,81.  
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Mynd 17: Hversu líklegt telur þú að þú getir bætt þig hjá félaginu? 

 

Mat á því að leikmenn geti bætt sig hjá félaginu skýrir 5% af tilfinningabundinni 

hollustu og 3,9% af skyldubundinni hollustu. Því meira sem leikmenn telja að þeir 

geti bætt sig hjá félaginu því tilfinningabundið og skyldubundið hollari eru þeir 

félaginu. 

 

Mynd 18 sýnir hversu sammála leikmenn eru því að þeir finni fyrir áskorun að leika 

með félaginu. Rúm 90% leikmanna eru sammála því og aðeins tæp 3% ósammála. 

Enginn leikmaður er mjög ósammála staðhæfingunni. Meðalsvargildi hjá þeim 154 

sem svöruðu spurningunni er 4,43 og stalfrávikið 0,73.  

Mynd 18: Ég finn fyrir áskorun að spila með félaginu. 

 

Að finna fyrir áskorun skýrir 11,2% af tilfinningabundinni hollustu, 3,4% af 

stöðubundinni hollustu og 2,3% af skyldubundinni hollustu. Því meiri áskorun sem 

leikmenn finna hjá félaginu því tilfinningabundið og skyldubundið hollir eru þeir. 

Þegar leikmenn finna fyrir meiri áskorun eru þeir síður stöðubundið hollir félagi sínu. 
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Mat leikmanna á öryggi með veru sína hjá félaginu má sjá á mynd 19. Tæp 80% 

leikmanna eru sammála því að þeir hafi stjórn á því að þeir fái að vera áfram hjá 

félaginu næstu árin en rúm 10% eru því ósammála. 152 leikmenn svöruðu 

spurningunni og er meðalsvargildið 3,99 og staðalfrávikið 0,98.  

Mynd 19: Ég hef stjórn á því hvort ég fái að vera áfram hjá félaginu næstu árin. 

 

Öryggi með veru sína hjá félaginu skýrir 7,3% af tilfinningabundinni hollustu. Því 

meiri stjórn leikmenn telja sig hafa á því að þeir fái að vera áfram því 

tilfinningabundið hollari félaginu eru þeir. 

 

Á mynd 20 sést hversu sáttir leikmenn eru við laun sín hjá félaginu. 40% leikmanna 

eru sáttir við laun sín en 27% eru ósáttir við þau. 154 leikmenn svöruðu spurningunni 

og er meðalsvargildið 3,1 og staðalfrávikið 1,15.  

Mynd 20: Hversu sáttur ert þú við laun þín hjá félaginu? 

 

Sátt með laun tengist ekki neinni tegund hollustu. 

 

Á mynd 21 má sjá mat leikmanna á því hversu mikið félagið opni þeim möguleika á 

því að spila erlendis. 60% leikmanna töldu líklegt að vera þeirra hjá félaginu opni 
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fyrir möguleika á að komast í atvinnumennsku og 18% telja það ólíklegt. 154 

leikmenn svöruðu spurningunni og er meðalsvargildið 3,7 og staðalfrávikið 1,19.  

Mynd 21: Hversu líklegt telur þú að vera þín hjá félaginu opni möguleika á því að spila erlendis? 

 

Mat leikmanna á því að vera þeirra hjá félaginu opni möguleika á atvinnumennsku 

skýrir 5,3% af tilfinningabundinni hollustu og 3,3% af skyldubundinni hollustu. Því 

meira sem leikmenn telja að félagið opni þeim möguleika á atvinnumennsku því 

tilfinningabundið og skyldubundið hollari eru þeir félagi sínu. Spurningin hefur ekki 

tengsl við stöðubundna hollustu. 

 

Mynd 22 sýnir mat leikmanna á erfiðleikum að komast að hjá félaginu. Rúm 90% 

leikmanna eru sammála því að þeir hafi lagt mikið á sig til að komast að hjá félaginu 

og tæp 5% eru því ósammála. 153 svöruðu spurningunni og er meðalsvargildið 4,38 

og staðalfrávikið 0,79.  

Mynd 22: Ég hef lagt mikið á mig til að fá að spila með liðinu. 

 

Réttlæting fyrirhafnarinnar að komast að hjá félaginu skýrir 16% af 

tilfinningabundinni hollustu og 5,9% af skyldubundinni hollustu. Því meira sem 

leikmenn telja sig hafa lagt á sig til að komast að hjá félagi því tilfinningabundið og 
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skyldubundið hollari eru þeir félaginu. Ekki eru tengsl milli réttlætingar fyrirhafnar og 

stöðubundinnar hollustu. 

 

Hversu mikið leikmenn stefna á atvinnumennsku erlendis má sjá á mynd 23. Rúmur 

helmingur stefnir frekar eða mjög mikið út í atvinnumennsku og rúmur fjórðungur 

stefnir lítið eða mjög lítið. 154 svöruðu spurningunni og var meðalsvargildið 3,41 og 

staðalfrávikið 1,43.  

Mynd 23: Hversu mikið stefnir hugur þinn út í atvinnumennsku? 

 

Stefna leikmanna í atvinnumennsku tengist ekki neinni tegund hollustu. 

 

Á mynd 24 má sjá hvort leikmenn eru sammála eða ósammála því að fjölskyldu 

meðlimir leggi áherslu á að þeir gæti sinna hagsmuna í stað félagsins. 64% leikmanna 

eru því sammála en 9% eru því ósammála. 153 leikmenn svöruðu spurningunni og er 

meðalsvargildið 3,8 og staðalfrávik 1,01.  

Mynd 24: Fjölskyldu meðlimir mínir leggja áherslu á að ég hafi mína hagsmuni í fyrirrúmi. 

 

Áhersla fjölskyldu meðlima tengist ekki neinni tegund hollustu. 
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4.3.1 Fylgni milli spurninga  

Fylgni er á milli einhverra spurninganna átján. Hér eru talin upp helstu tengslin. 

Fylgni milli mats leikmanna á því að þeir fái sanngjarna meðferð hjá félagi og að þeir 

finni fyrir áskorun að leika með liðinu er r=0,61. Tengsl eru á milli mats leikmanna á 

því að vera hjá félaginu opni möguleikann á að komast í atvinnumennsku erlendis og 

mat þeirra á að þeir geti bætt sig hjá félaginu (r=0,56). Einnig eru tengsl milli mats 

leikmanna á því að veran hjá félaginu opni möguleika á að komast í atvinnumennsku 

og hversu mikið hugur þeirra stefnir á atvinnumennsku erlendis (r=0,56). Tengsl eru á 

milli mats leikmanna á því að þjálfarinn beri umhyggju fyrir þeim og að stjórnin meti 

framlag þeirra (r=0,53). Þá eru tengsl milli hversu sáttir leikmenn eru við laun sín og 

hversu sáttir þeir eru með tækifærin sem þeir fá hjá félaginu (r=0,51).  

 

4.3.2 Samantekt 

Í töflu 10 má sjá samantekt á skýringargildum (r²) spurninga í tengslum við hollustu 

leikmanna. Breytan fjöldi vina hjá félaginu tengist tilfinningabundinni hollustu mest 

eða r²=0,28. Það þýðir að fylgni milli mats leikmanna á því að þeir eigi marga vini hjá 

félaginu og tilfinningabundinnar hollustu er 0,53. Breyturnar; stuðningur áhorfanda, 

stjórnin metur framlag, stuðningur frá félagi, áskorun og að hafa lagt mikið á sig skýra 

hver um sig meira en 10% af tilfinningabundinni hollustu.  

 Engin viðhorfsspurning tengist stöðubundinni hollustu jákvætt. Í töflunni má 

sjá hvaða spurningar tengdust stöðubundinni hollustu neikvætt og að sátt leikmanna 

við fjölda tækifæra tengist stöðubundinni hollustu mest.  

 Breyturnar; fjöldi vina hjá félaginu, umhyggja þjálfara og stuðningur 

áhorfanda tengjast skyldubundinni hollustu mest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

66 

Tafla 10: Skýringargildi spurninga í tengslum við hollustu leikmanna. 

  

Tilfinningabundin 

hollusta 

Stöðubundin 

hollusta 

Skyldubundin 

hollusta 

Umhyggja þjálfara 0,03** 0 0,08*** 

Sátt við framtíðarmarkmið 0,07*** 0 0,04** 

Sátt við liðsandann 0,05*** 0,03** 0 

Fjöldi vina hjá félaginu 0,28*** 0 0,11*** 

Stuðningur áhorfenda 0,19*** 0 0,08*** 

Stjórnin metur framlag 0,13*** 0,02 0,05*** 

Stuðningur frá félagi 0,17*** 0 0,06*** 

Sanngjörn meðferð 0,05*** 0,02* 0,02* 

Sátt við fjölda tækifæra 0,05*** 0,07*** 0,03** 

Sátt við velgengni liðsins 0,01 0 0,03** 

Getur bætt sig hjá félaginu 0,05*** 0 0,04** 

Finnur fyrir áskorun 0,11*** 0,03** 0,02* 

Öryggi með veru sína 0,07*** 0,01 0,02 

Sátt við laun 0,01 0,02 0,01 

Opnar möguleika erlendis 0,05*** 0 0,03** 

Hefur lagt mikið á sig 0,16*** 0 0,06*** 

Stefna í atvinnumennsku 0 0,01 0 

Áhersla fjölskyldu 0 0 0 

*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 undirstrikuð gildi merkja neikvæð tengsl 

 

Samtals skýra þessar átján spurningar 46,5% af tilfinningabundinni hollustu 

leikmanna og hafa breyturnar; fjöldi vina hjá félaginu, stefna í atvinnumennsku og 

veran opnar möguleika erlendis sérhrif miðað við p<0,05 og breyturnar; áhersla 

fjölskyldu, stuðningur áhorfenda og áskorun að spila með félaginu hafa sérhrif miðað 

við p<0,1. 

 Spurningarnar skýra samtals 14,9% af stöðubundinni hollustu og er sátt við 

fjölda tækifæra (p<0,05) eina spurningin sem hefur sérhrif. 

 Spurningarnar skýra samtals 23,5% af skyldubundinni hollustu og hafa 

breyturnar; fjöldi vina hjá félaginu og umhyggja þjálfara sérhrif miðað við p<0,05 og 

breyturnar; sátt við liðsandann og stuðningur áhorfanda hafa sérhrif miðað við p<0,1. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar ræddar með hliðsjón af þeim tilgátum 

sem settar voru fram. Fyrst er farið yfir hvort markmið rannsóknarinnar hafi náðst og 

tilgátur staðist. Því næst er rætt um þriggja þátta líkan hollustu í tengslum við 

niðurstöður rannsóknarinnar og hvort þessar þrjár tegundir hollustu henti í 

óhefðbundnu umhverfi knattspyrnunnar á Íslandi. Rætt um tilgátur og 

bakgrunnsspurningar og ályktað um niðurstöður tengdar þeim meðal annars í 

sambandi við tryggð leikmanna gagnvart félagi sínu. Gefin eru ráð til 

knattspyrnufélaga þar sem tekið er mið af niðurstöðum rannsóknarinnar. Að lokum er 

rætt um hvernig yfirfæra má niðurstöður á hefðbundið atvinnulíf. 

 

Markmið rannsóknarinnar náðust að flestu leyti. Það tókst að finna hvaða einkenni 

leikmanna og starfsumhverfi þeirra tengjast hollustu þeirra við félögin. Tilgáta 1 

stóðst þar sem uppaldir leikmenn eru frekar tilfinningabundið hollir félagi sínu. Allir 

hlutar tilgátu 2 stóðust fyrir utan að sátt með velgengni félags tengist ekki  

tilfinningabundinni hollustu. Aðrir sálfræðilegir gjaldmiðlar sem rætt var um í 

sambandi við tilgátu 2 tengjast tilfinningabundinni hollustu leikmanna. Tilgáta 3 er að 

viðskiptabundnir gjaldmiðlar ásamt öðrum atriðum tengist stöðubundinni hollustu og 

stóðust engir hlutar tilgátunnar nema að lengri samningur leikmanns tengist aukinni 

stöðubundinni hollustu. Ekki stóðust neinir hlutar tilgátu 4 um tengsl atriða við 

skyldubundna hollustu leikmanna. 

 

5.1 Þriggja þátta líkanið 

Það má segja að sú tilraun að notast við þriggja þátta líkan hollustu til að meta 

hollustu og tryggð knattspyrnumanna hafi gengið ágætlega upp. Niðurstöður 

þáttagreiningar voru þó ekki alveg í samræmi við fyrri rannsóknir (Culpepper, 2000; 

Dunham o.fl., 1994; Karim og Noor, 2006). Hugsanlegt er að óhefðbundið 

starfsumhverfi knattspyrnumanna hafi eitthvað að segja eða þýðing og tenging 

spurningalistans við umhverfi þeirra. Það voru nokkrar spurningar sem hlóðust ekki á 

réttan þátt og erfitt að meta hver sé ástæðan. Hugtakið tilfinningabundin hollusta 

virðist skýrast af hugtökum þriggja þátta líkansins. Stöðubundin og skyldubundin 
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hollusta hafa ekki jafn hátt hugsmíðarréttmæti sé tekið mið af þáttagreiningunni. 

Spurningar tengdar skyldubundinni hollustu hlaðast að einhverju leyti á þáttinn sem 

tengist tilfinningabundinni hollustu. Það er vegna fylgni milli tilfinningabundinnar og 

skyldubundinnar hollustu en hún hefur komið fyrir í öðrum rannsóknum (Meyer o.fl., 

2002). Leikmenn sem eru tilfinningabundið hollir hafa því tilhneigingu til að vera 

skyldubundið hollir líka. Færa má rök fyrir því að niðurstöður rannsóknirnar styðji 

hugmyndir Brown (1996) um að tilfinningabundin og skyldubundin hollusta eigi að 

vera eitt hugtak. Atriðin sem tengjast tilfinningabundinni hollustu tengjast nær alltaf 

skyldubundinni hollustu líka. Segja má að vel hafi gengið að notast við 

tilfinningabundna og stöðubundna hollustu í tengslum við hollustu knattspyrnumanna 

þrátt fyrir að tilgáturnar hafi ekki allar staðist. 

 

5.2 Tilgáta 1 

Uppaldir leikmenn eru tilfinningabundið hollari félagi sínu en þeir sem ekki hafa 

leikið með yngri flokkum félagsins. Eru þær niðurstöður í samræmi við umfjöllun í 

kafla um hvernig tilfinningabundin hollusta knattspyrnumanna verður til. Það má því 

álykta sem svo að leikmenn sem alast upp hjá félagi tengist því tilfinningabundið. Það 

sem kom á óvart er að bæði stöðubundin og skyldubundin hollusta uppaldra 

leikmanna var einnig hærri. Hugsanleg ástæða þess að einhverjir leikmenn eru líklegri 

til að vera stöðubundið hollir gæti til dæmis verið vegna persónuleika. Það þýðir að 

leikmenn sem hafa tilhneigingu til að vera stöðubundið hollir eru líklegri til að halda 

áfram hjá uppeldisfélagi sínu. Líkleg ástæða fyrir hærri skyldubundinni hollustu 

uppaldra leikmanna er kenningin um hugrænt misræmi. Leikmenn sem ekki eru hjá 

uppeldisfélagi sínu hafa þá skipt um félag á ferlinum og til þess að hegðun þeirra og 

viðhorf sé sams konar þá segja þeir að það sé í lagi að vera ótryggur og skipta um 

félag. Uppaldir leikmenn verða ekki fyrir þessum áhrifum þar sem þeir hafa ekki 

upplifað slíkt misræmi og eru því frekar skyldubundið hollir. 

 

5.3 Tilgáta 2 

Tilgátur 2 snúa að því að sálfræðilegir gjaldmiðlar tengist tilfinningabundinni hollustu 

leikmanna gagnvart félagi sínu. Stóðust allar tilgáturnar nema ein og má því segja að 

sálfræðilegir gjaldmiðlar tengist tilfinningabundinni hollustu. Hér verður farið yfir 

tilgáturnar og ályktað um þýðingu niðurstaðna. 
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5.3.1 Tilgáta 2a 

Umhyggja þjálfara tengist aukinni tilfinningabundinni hollustu leikmanna gagnvart 

félagi sínu. Er það í samræmi við fyrri rannsóknir (Buckingham og Coffman, 1999; 

Bycio o.fl., 1995; Mathieu og Zanjanc, 1990). Tengslin eru ekki mikil og vekur 

athygli að hærri tengsl eru á milli umhyggju þjálfara og skyldubundinnar hollustu 

leikmanna. Það má því álykta að þegar þjálfari sýnir leikmönnum umhyggju verði 

þeir frekar almennt hollir og tryggir skyldubundið án þess að tilfinningasamband eigi 

alltaf við.  

 

5.3.2 Tilgáta 2b 

Sátt við framtíðarmarkmið félags tengist aukinni tilfinningabundinni hollustu 

leikmanna. Er það í samræmi við rannsóknir sem sýna að þegar leiðtogar beina 

sjónum sínum að skýrum hugsjónum og fá starfsmenn til að taka þátt í að ná þeim 

markmiðum þá er hollusta meiri (Avolio o.fl., 2004; Bono og Judge, 2003; Lowe o.fl., 

1996; Meyer o.fl., 2002).  

 

5.3.3 Tilgáta 2c og 2d 

Bæði liðsandi og mat á fjölda vina hjá félagi tengist tilfinningabundinni hollustu 

leikmanna. Er það í samræmi við rannsóknir (Leiter og Maslach, 1988; Mathieu og 

Zanjanc, 1990; Tao o.fl., 1998). Athyglisvert er hversu hátt hlutfall fjöldi vina hjá 

félagi skýrir af tilfinningabundinni hollustu. Það má vera ljóst að fjöldi vina er 

meginatriði þegar kemur að því að skýra tilfinningabundna hollustu 

knattspyrnumanna í efstu deild hérlendis. Það má því álykta að þegar leikmenn 

eignast vini hjá félagi þá verði þeir tengdari hópnum og um leið tengjast þeir félaginu 

tilfinningaböndum. Athyglisvert er að sátt við liðsandann tengist stöðubundinni 

hollustu neikvætt. Það þýðir að því sáttari sem leikmenn eru við liðsandann því minna 

eru þeir stöðubundið hollir. Líkleg ástæða þess er að leikmenn sem ekki hafa verið 

stöðubundið hollir og verið ósáttir við liðsandann hafi farið frá félaginu. Má því 

álykta að þeir sem eru ósáttir við liðsandann haldi frekar áfram ef þeir eru 

stöðubundið fastir hjá félaginu.  

 

5.3.4 Tilgáta 2e 

Mat á stuðningi áhorfenda tengist hærri tilfinningabundinni hollustu leikmanna. Þrátt 

fyrir að leikmenn tali jafnan um að stuðningur áhorfenda skipti sig máli (Hafliði 
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Breiðfjörð, 2008a) þá kom það á óvart hversu sterk tengslin voru. Stuðningur 

áhorfenda virðist skipta leikmenn miklu máli og tengir þá tilfinningalega við félagið.  

 

5.3.5 Tilgáta 2f og 2g 

Bæði mat leikmanna á því að stjórn félagsins meti framlag þeirra og mat leikmanna á 

því að félagið styðji við bakið á þeim ef upp koma vandamál er jákvætt tengt 

tilfinningabundinni hollustu. Er það í samræmi við kenningar um félagsleg skipti 

(Aselage og Eisenberger, 2003; Eisenberger o.fl., 1986) og fyrri rannsóknir hjá 

hefðbundnum starfsmönnum (Allen og Meyer, 1996; Meyer o.fl., 2002; Settoon o.fl., 

1996). Leikmenn eru þá hollir í staðinn fyrir að félagið sýni þeim stuðning og meti 

framlag þeirra.  

 

5.3.6 Tilgáta 2h og 2i 

Mat leikmanna á sanngjarnri meðferð og sátt með fjölda tækifæra með félaginu 

tengist tilfinningabundinni hollustu jákvætt. Niðurstöður eru í samræmi við sanngirnis 

kenningu Adams (1965). Þá falla niðurstöður einnig vel við hugmyndir Simons og 

Roberson (2003) og Buckingham og Coffman (1999) um að sanngjörn meðferð og 

tækifæri til að gera það sem maður kann best ýti undir jákvæðar tilfinningar til 

vinnuveitanda. Það má halda því fram að sanngjörn meðferð og tækifæri viðhaldri 

tilfinningabundinni hollustu frekar en að skapa hana. Þannig verði leikmenn sem 

verða fyrir ósanngjarnri meðferð eða fá ekki að spila óánægðir með veru sína hjá 

félaginu. Það sem styður það eru neikvæð tengsl beggja spurninganna við 

stöðubundina hollustu. Gera má ráð fyrir að þeir sem telja sig fá slæma meðferð og 

lítil tækifæri séu ósáttir og ekki tilfinningabundið tengdir félaginu og haldi einungis 

áfram hjá félaginu vegna þess að þeir eru stöðubundið fastir þar. 

 

5.3.7 Tilgáta 2j  

Tilgáta 2j er eina tilgátan í tengslum við sálfræðilega gjaldmiðla sem ekki stóðst. Sátt 

leikmanna við velgengni félagsins tengist ekki tilfinningabundinni hollustu. 

Niðurstöðurnar koma á óvart en þær þýða að frammistaða félagsins tengir leikmenn 

þess ekki tilfinningalega við það. Það eru þó tengsl milli velgengni félaga við 

skyldubundna hollustu. Það getur hugsanlega verið vegna þess að leikmenn sem eru 

skyldubundið hollir eru almennt sáttari við velgengni en aðrir. Það má líka velta því 
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fyrir sér hvort að félög með skyldubundna leikmenn standi sig einfaldlega betur. 

Tengslin eru þó lítil og er varasamt að oftúlka þessar niðurstöður.  

 

5.3.8 Tilgáta 2k og 2l 

Mat leikmanna á því að geta bætt sig hjá félaginu og að þeir finni fyrir áskorun að 

leika með því tengist tilfinningabundinni hollustu jákvætt. Eru þessar niðurstöður í 

samræmi við starfsauðgunar kenningar. Rannsóknir á þeim hafa sýnt að 

starfsumhverfi sem miðar að því að auka áskorun starfsmanna til að stuðla að 

framförum þeirra og vexti tengist hollustu starfsmannanna (Allen og Meyer, 1996; 

Globerson og Crossman, 1976; Niehoff o.fl., 2001). Slíkt umhverfi hjá 

knattspyrnumönnum eykur þar með tilfinningabundna hollustu þeirra í garð félagsins. 

Það er athyglisvert að mat leikmanna á áskorun hjá félagi tengist 

stöðubundinni hollustu neikvætt. Það þýðir að þeir sem finna fyrir áskorun eru síður 

stöðubundið hollir. Það má álykta sem svo að leikmenn sem ekki finna fyrir áskorun 

hjá félaginu séu líklegri til að vera áfram ef þeir eru fastir stöðubundið. Leikmenn sem 

hafi fundið fyrir minni áskorun og ekki verið stöðubundið hollir séu líklegri til að 

yfirgefa lið sitt.  

 

5.3.9 Tilgáta 2m 

Mat leikmanna á öryggi með veru sína hjá félaginu er jákvætt tengt  

tilfinningabundinni hollustu þeirra. Niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Ashford 

o.fl. (1989). Leikmenn eru þá síður tilfinningabundið hollir félagi sínu ef þeir eru 

óöryggir með veru sína. Það má því álykta að þegar leikmenn finna ekki að þeir hafi 

stjórn á því hvort þeir verði áfram þá eigi þeir erfitt með að mynda tilfinningatengsl 

við félagið. Það má að auki telja líklegt að tilfinningatengsl minnki þegar leikmaður 

skynjar að félagið íhugi að selja hann. 

 

5.4 Tilfinningabundin tryggð 

Þegar sálfræðilegi samningurinn milli leikmanna og félags er tilfinningalegur skipta 

sálfræðilegir gjaldmiðlar máli er varðar tryggð leikmanna. Sálfræðilegir gjaldmiðlar 

sem skipta knattspyrnumenn máli eru þá samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

eftirtalin atriði: Umhyggja þjálfara, góð framtíðarmarkmið, margir vinir hjá félagi, 

liðsandi, stuðningur áhorfenda og stjórnar, sanngjörn meðferð, tækifæri, að geta bætt 

sig, áskorun og öryggi með veru sína. Ef félögin búa yfir þessum kostum má ætla að 
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leikmenn sé hollari því. Ef hins vegar félögin minnka gildi ofangreindra atriða þá er 

líklegt að leikmenn telji að félagið hafi ekki staðið við sitt og svari í sömu mynt. Þar 

með eru mestar líkur á að halda leikmönnum tryggum með því að hafa ofangreind 

atriði sem best fyrir þá. 

 

5.5 Tilgáta 3 

Tilgátur 3 eru að viðskiptabundnir gjaldmiðlar og önnur atriði tengd 

knattspyrnuumhverfinu tengist stöðubundinni hollustu leikmanna gagnvart félagi sínu. 

Stóðst aðeins ein tilgátanna fjögurra. Hér verður farið yfir tilgáturnar og ályktað um 

þýðingu niðurstaðna. 

 

5.5.1 Tilgáta 3a 

Sátt þátttakenda rannsóknarinnar við laun tengist ekki neinni tegund hollustu. Kemur 

það á óvart í ljósi fyrri rannsókna sem hafa sýnt að sátt með laun tengist bæði 

tilfinningabundinni og stöðubundinni hollustu (Allen og Meyer, 1996; Mathieu og 

Zanjanc, 1990). Það virðist því vera að há laun festi leikmenn ekki hjá félagi 

stöðubundið og lág laun geri þá ekki minna stöðubundna. Leikmenn með hærri laun 

telja sig því ekki frekar fasta hjá félagi en þeir sem eru með lægri laun. Það má því 

álykta að leikmenn sem hafa há laun geri alveg eins ráð fyrir að fá há laun annar 

staðar og fórni alveg jafn litlu með því að fara og þeir sem hafa lægri laun. 

 

5.5.2 Tilgáta 3b 

Mat leikmanna á að vera þeirra hjá félaginu opni möguleika á að leika erlendis tengist 

ekki stöðubundinni hollustu þeirra gagnvart félaginu. Það virðist því ekki vera að 

leikmenn telji sig fasta hjá félagi vegna þess að önnur lið geta ekki opnað sömu 

möguleika erlendis. Athyglisvert er að mat leikmanna á að vera þeirra hjá félaginu 

opni möguleika á að leika erlendis tengist tilfinningabundinni hollustu jákvætt. 

Niðurstöður sýna að það er frekar sterk fylgni milli mats á því að leikmenn geti bætt 

sig hjá félaginu og að vera þeirra hjá félaginu opni möguleika á að leika erlendis. Það 

má gera ráð fyrir því að margir leikmenn sem telji sig geta bætt sig hjá félagi sínu telji 

að það geti um leið opnað möguleika á því að spila erlendis. Virkar það þá sem 

sálfræðilegur gjaldmiðill og eykur tillfinningabundna hollustu við félagið. 
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5.5.3 Tilgáta 3c 

Mat á erfiðleikum að komast að hjá félaginu tengist ekki stöðubundinni hollustu 

leikmanna. Leikmenn telja sig ekki fasta hjá félaginu þrátt fyrir að hafa lagt mikið á 

sig til að komast að hjá liðinu. Það sem athyglisvert er að hugmyndin um réttlætingu 

fyrirhafnar kemur þó fram í niðurstöðum. Er það í formi tilfinningabundinnar 

hollustu. Frekar há jákvæð tengsl voru milli mats leikmanna á erfiðleikum að komast 

að hjá félagi og tilfinningabundinnar hollustu þeirra til félagsins. Svo virðist sem að 

leikmenn meti gildi viðveru sinnar hjá félaginu meira ef það hefur verið erfitt að 

komast að hjá því sem er í samræmi við kenningar (Gleitman o.fl., 2004). Það kemur 

þó á óvart að ekki eru tengsl erfiðleika að komast að hjá félaginu við stöðubundna 

hollustu leikmanna. Það þýðir að réttlæting fyrirhafnarinnar eykur tilfinningatengsl 

við félagið án þess að leikmenn telji sig fasta. 

 

5.5.4 Tilgáta 3d 

Tilgáta 3d er eina tilgátan tengd stöðubundinni hollustu leikmanna sem stóðst. Því 

lengri samning sem leikmenn eru með því stöðubundið hollari eru þeir. Það þýðir að 

samningar við leikmenn gerir þá stöðubundið fasta hjá félaginu. Leikmenn sem eru 

með lengri samning telja sig þannig eiga erfiðara með að yfirgefa félagið. 

 

5.6 Viðskiptabundin tryggð 

Þegar sálfræðilegi samningurinn milli leikmanna og félags er viðskiptalegur og um er 

að ræða viðskiptalega gjaldmiðla skiptir skriflegur samningur mestu máli þegar kemur 

að tryggð leikmanna. Lengri samningur þýðir þá meiri stöðubundna hollustu 

leikmanna. Til að leikmenn verði tryggir viðskiptabundið er gerður lengri samningur 

við þá og staðið við þann samning. Vissulega geta ákveðin atriði skipt máli þegar 

kemur að því að skrifa undir samning við félag. Þannig er líklegt að þegar kemur að 

því að leikmaður sem aðeins á í viðskiptalegu sambandi við félag sitt á að skrifa undir 

nýjan samning, skipti laun hann mestu máli. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna samt 

sem áður að launin tryggja ekki að leikmaður verði hollur félaginu, hvorki 

stöðubundið né tilfinningabundið.  

 

5.7 Tilgáta 4 

Tilgátur 4 eru að ákveðin einkenni knattspyrnumanna tengist skyldubundinni hollustu 

leikmanna gagnvart félagi sínu. Skemmst er frá því að segja að engar tilgátanna 
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fjögurra stóðust þar sem ekkert atriðanna sem talin voru að myndu tengjast 

skyldubundinni hollustu gerðu það. Hér verður farið yfir tilgáturnar og ályktað um 

þýðingu niðurstaðna. 

 

5.7.1 Tilgáta 4a 

Aldur tengist ekki skyldubundinni hollustu leikmanna. Er það í ósamræmi við 

hugmyndir fræðimanna (Allen, 2004; Duchscher og Cowin, 2004; Guðrún Helga 

Magnúsdóttir, 2009). Eldri leikmenn í efstu deild voru ekki líklegri til að vera 

skyldubundið hollari en þeir yngri. Athyglisverðar niðurstöður komu í ljós þegar 

könnuð voru tengsl aldurs við stöðubundna hollustu. Því eldri sem leikmenn eru því 

síður eru þeir stöðubundið hollir. Það má því álykta að yngri leikmenn telji að erfitt sé 

að komast að hjá öðrum félögum. Hugsanlega vegna þess að þeir hafa ekki verið nógu 

mikið í sviðsljósinu og önnur félög því ekki að bera víurnar í þá. 

 

5.7.2 Tilgáta 4b og 4c 

Stefna leikmanna í atvinnumennsku er ekki tengd skyldubundinni hollustu þeirra 

gagnvart félagi sínu. Leikmenn sem stefna frekar í atvinnumennsku eru ekki minna 

skyldubundið hollir. Mat leikmanna á því að fjölskyldumeðlimir þeirra leggi áherslu á 

að þeir hafi sína hagsmuni í fyrirrúmi tengist heldur ekki skyldubundinni hollustu 

þeirra. Það er því ljóst að stefna leikmanna í atvinnumennsku og áhersla 

fjölskyldumeðlima á eigin hagsmuni tengjast á engan hátt hollustu leikmanna til 

félags. 

 

5.7.3 Tilgáta 4d 

Leikmenn sem hafa leikið með öðrum félögum í efstu deild eru ekki síður hollir 

skyldubundið. Athyglisvert er að leikmenn sem hafa leikið með öðrum liðum eru 

síður stöðubundið hollir. Möguleg ástæða fyrir því er að leikmenn sem hafa þá 

tilhneigingu til að vera stöðubundið hollir fara ekki til annarra félaga. Þeir leikmenn 

sem eru almennt síður stöðubundið hollir fara því frekar á milli liða. Önnur hugsanleg 

ástæða getur verið að þeir sem leikið hafa með öðrum félögum gera sér frekar grein 

fyrir því að það er ekki mikið mál að skipta um lið. Þeir eru því síður hræddir við að 

yfirgefa núverandi félag sitt. 
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5.8 Bakgrunnsspurningar 

Hér er rætt um þær bakgrunnsspurningar sem tengjast ekki tilgátum sem fjallað hefur 

verið um. Metin eru tengsl þeirra við þriggja þátta líkanið um hollustu og ályktað um 

niðurstöður. 

 Spurningarnar um hversu lengi leikmenn hafa verið hjá félagi og hvort þeir 

séu búsettir í hverfinu eða bæjarfélaginu sem félagið hefur aðsetur eru síðustu 

spurningarnar sem rætt verður um í tengslum við hollustu leikmanna. 

 Það kemur ekki á óvart að tími hjá félagi tengist tilfinningabundinni hollustu. 

Einnig eru tengsl milli hversu lengi leikmenn hafa verið hjá félagi og stöðubundinnar 

og skyldubundinnar hollustu. Því lengur sem leikmenn eru hjá félagi því 

tilfinningabundið hollir eru þeir félaginu. Það sama má segja um stöðubundna og 

skyldubundna hollustu. Það má álykta að niðurstaðan sé í fyrsta lagi vegna þess að 

leikmenn öðlast tilfinningatengsl með tímanum og hræðist að fara annað ef þeir hafa 

komið sér vel fyrir. Í öðru lagi eru leikmenn sem eru lítið tilfinningabundið, 

stöðubundið og/eða skyldubundið hollir líklegri til að hafa yfirgefið lið sem þeir eru 

ósáttir við.  

 Athyglisverðar niðurstöður komu í ljós þegar búseta leikmanna var könnuð. 

Leikmenn sem eru búsettir í nágrenni aðseturs félagsins eru tilfinningabundið hollari 

en aðrir. Það má því álykta sem svo að samfélagið í kringum leikmennina tengist 

tilfinningabundinni hollustu þeirra. Þannig er hugsanlegt að félagslegur þrýstingur ýti 

undir tilfinningatengsl leikmanna við félögin sín. 

 

5.9 Fylgni milli spurninga 

Há fylgni var á milli nokkurra spurninga í rannsókninni. Tvö atriði voru mest 

áberandi. Fyrra atriðið er tengsl milli mats leikmanna á því að þeir fái sanngjarna 

meðferð hjá félagi og að þeir finni fyrir áskorun að leika með liðinu. Ætla má að 

leikmaður finni fyrir áskorun að leika með félaginu svo lengi sem hann telur sig frá 

sanngjarna meðferð. Hugsanlegt er að þegar leikmenn yfirgefi félög sín til að fá nýja 

áskorun er það vegna þess að meðferðin sem leikmenn hafa fengið sé ósanngjörn að 

þeirra mati. 

 Seinna atriðið eru tengsl milli þess hversu sáttir leikmenn eru við laun sín og 

hversu sáttir þeir eru með tækifærin sem þeir fá hjá félaginu. Svo virðist sem 

leikmenn séu sáttir við launin ef þeir fá nógu mörg tækifæri eða öfugt. Þeir séu sáttir 
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við tækifærin ef þeir fá nógu góð laun. Önnur skýring getur verið að leikmenn sem 

ekki fá mörg tækifæri fái ekki eins góð laun og þeir sem spili reglulega. 

 

5.10 Ráðleggingar til knattspyrnufélaga 

Hér verður farið yfir hvað knattspyrnufélög geta gert til að auka hollustu og tryggð 

leikmanna sinna í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar. 

Ef stjórn félagsliða vilja að leikmenn verði tryggir félaginu þá er mikilvægt að 

byggja upp tilfinningabundna hollustu þeirra til félagsins. Eins og niðurstöður sýna 

eru uppaldir leikmenn tilfinningabundið hollari en aðrir. Það er því kostur að byggja 

liðið upp á leikmönnum sem gengið hafa í gegnum yngri flokka félagsins. Mikilvægt 

er að stuðla að menningu sem leggur áherslu á góðan liðsanda og vináttu leikmanna. 

Uppaldir leikmenn kynnast menningunni í yngri flokkum og ýta undir hana þegar þeir 

koma upp í meistaraflokk. Aðkeyptir leikmenn eiga þá auðveldara með að falla inn í 

hópinn og verða þar að leiðandi tilfinningabundið hollari félaginu. 

 Mikilvægt er að stjórn félagsliða sýni leikmönnum að þeir meti framlag þeirra 

og sýni þeim stuðning. Ef leikmenn telja að félagið muni styðja þá í gegnum 

persónuleg vandamál eru þeir tilfinningabundið hollari. Það er því brýnt að styðja 

leikmenn í gegnum slík vandamál og gera öllum leikmönnum ljóst að félagið muni 

gera allt til að hjálpa þeim ef upp koma persónuleg vandamál. 

 Það skiptir máli fyrir leikmenn að öll umgjörð í kringum félagið sé góð. 

Aðstaða til æfinga þarf að vera góð til að leikmenn telji að þeir geti bætt sig. Ef 

leikmaður telur að hann geti bætt sig er hann tilfinningabundið hollari. 

Stuðningsmenn skipta leikmenn einnig miklu máli. Það er því kostur fyrir stjórn 

félags að brýna fyrir stuðningsmönnum að styðja leikmenn bæði þegar vel og illa 

gengur. Gott samband milli stjórnar og stuðningsmannafélags getur þannig stuðlað að 

aukinni hollustu leikmanna. 

Sá sem setur framtíðarmarkmiðin hvort sem það er þjálfari eða aðili í stjórn 

félags þarf viðkomandi að kynna sér vel hug leikmanna. Endurgjöf frá leikmönnum 

um markmiðin getur tryggt að þau séu í samræmi við það sem leikmannahópurinn 

vill. Markmiðin þurfa að vera skýr og viðráðanleg. Þjálfari eða stjórn félags getur 

aukið tilfinningabundna hollustu leikmanns með því að gera honum ljóst að framtíðin 

er í hans eigin höndum. Þjálfarinn getur gert leikmanninum ljóst að með frammistöðu 

sinni hafi hann vald yfir því hvort hann fái að vera áfram hjá félaginu. Það hjálpar 

einnig ef þjálfarinn sýnir leikmanni umhyggju. Kostur er að hann ræði reglulega við 
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leikmenn um hvort þeir telji sig geta bætt sig og finni fyrir áskorun hjá félaginu. Ef 

svo er ekki er brýnt að finna lausn á því og setja leikmanni raunhæf markmið sem 

hann er sáttur við. 

Til þess að viðhalda tilfinningabundinni hollustu leikmanna skal þjálfari og 

stjórn ætíð vera viss um að leikmenn telji sig fá sanngjarna meðferð. Vissulega verða 

leikmenn ósáttir við fá tækifæri hjá félaginu eða annað sem getur komið upp þegar 

félag vinnur að því að ná markmiðum sínum. Hlutverk þjálfara og/eða stjórnar er þá 

að sannfæra leikmenn um að aðgerðirnar séu félaginu og þar með þeim í hag. Ef hægt 

er að sannfæra leikmenn um að aðgerðir séu nauðsynlegar og þeir hafðir með í ráðum 

er ólíklegra að þeir meti að brotið sé á þeim. Þeir halda því að öllum líkindum áfram 

tryggir félagi sínu. 

 

5.11 Yfirfærsla á atvinnulífið 

Vissulega er heimur knattspyrnunnar ólíkur hefðbundnum vinnustöðum. Það má þó 

yfirfæra hluta niðurstaðna yfir á hefðbundið atvinnulíf. Hér verður það gert í nokkrum 

orðum. Fyrirtæki og/eða stofnanir geta nýtt sér hugmyndir íþrótta til að auka 

tilfinningabundna hollustu starfsmanna. Þannig má stuðla að menningu sem byggir á 

liðsanda með áherslu á vináttu starfsmanna. Nýir starfsmenn koma þá inn í menningu 

fyrirtækisins líkt og nýir leikmenn koma inn í menningu félags. Framtíðarmarkmið, 

stuðningur stjórnar og umhyggja yfirmanns eru allt atriði sem eiga við í hefðbundnu 

atvinnulífi. Einnig skiptir starfsöryggi og möguleiki á að bæta sig í starfi hefðbunda 

starfsmenn máli. Sanngjörn meðferð er enn fremur mikilvæg til að viðhalda tryggð 

þeirra líkt og hjá knattspyrnumönnum. 
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Lokaorð 

Í rannsókninni er kannað hvaða einkenni leikmanna og starfsumhverfis þeirra tengist 

hollustu þeirra gagnvart félaginu. Miðað er við þriggja þátta líkan hollustu. 

Niðurstöður sýna að leikmenn sem eru uppaldir eða hafa verið lengi hjá félagi 

eru frekar tilfinningabundið hollir. Þær sýna einnig hvaða einkenni starfsumhverfisins 

tengist hollustu leikmanna. Rætt var um hvernig tryggð leikmanna tengist hollusta 

þeirra og hvað stjórn félagsliða getur gert til að auka tryggð leikmanna gagnvart félagi 

sínu. 

Einn kostur rannsóknarinnar er að það náðist í hátt hlutfall þýðisins enn fremur 

var frekar gott svarhlutfall. Ætla má að niðurstöður gefi því góða mynd af viðhorfum 

knattspyrnumanna í efstu deild.  

Það má segja að takmarkanir rannsóknarinnar séu að spurningalistakönnun 

gefi ekki nægilega góðan skilning á viðhorfum þátttakenda. Viðtöl við nokkra 

leikmenn hefðu hugsanlega bætt úr því en ákveðið var að notast ekki við slíka 

rannsóknaraðferð. Bæði var það vegna tímasparnaðar og til að forðast að viðhorf 

leikmanna sem teknir væru í viðtöl myndu vega meira en viðhorf annara þátttakanda í 

greiningu niðurstaðna.  

Hugsanlega eru fleiri atriði sem tengjast hollustu knattspyrnumanna sem ekki 

komu fram í rannsókninni. Til dæmis er athyglisvert að skoða áhrif persónuleika á 

hollustu þeirra. Það var þó ekki verkefni þessarar rannsóknar. Það er verkefni síðari 

rannsókna að kanna áhrif persónuleika eða annara þátta sem geta haft áhrif á hollustu.  

Þessi rannsókn er sú fyrsta sinnar tegundar í sambandi við hollustu og tryggð 

íþróttamanna. Áhugavert framhald af rannsókninni væri að beita sömu aðferðum til að 

kanna hollustu og tryggð leikmanna annarra íþróttagreina og/eða knattspyrnumanna 

erlendis. Mikilvægt er að kanna hollustu og tryggð í sem fjölbreyttasta starfsumhverfi 

til að fá sem mestan skilning á hugtökunum. Brýnt er að líta út fyrir hinn hefðbundna 

ramma fræðanna og skoða starfsumhverfi sem ekki hefur verið mikið rannsakað. 

Íþróttir eru tilvalinn vettvangur til þess. 
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Viðauki 
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Fylgiskjal 1 

 

Hversu ósammála eða sammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum: 

 

1. Ég tel mig hafa of fáa möguleika í boði til að íhuga að yfirgefa félagið 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

2. Það væri erfitt fyrir mig að yfirgefa félagið þrátt fyrir að ég vildi það 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

3. Vera mín hjá félaginu er nauðsyn frekar en löngun 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

4. Ein af fáum alvarlegum afleiðingum þess að yfirgefa félagið er skortur á öðrum jafn 

góðum möguleikum 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

5. Ein aðal ástæða þess að yfirgefa ekki félagið er að önnur félög geta ekki veitt mér 

jafn góð kjör 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

6. Ég væri mjög ánægður með að spila einungis með þessu félagi á ferli mínum 

hérlendis 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 
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7. Mér finnst vandamál félagsins vera mín vandamál 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

8. Mér líður eins og einum af fjölskyldunni hjá félaginu 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

9. Mér finnst ég vera tilfinningalega tengdur félaginu 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

10. Félagið hefur mikla persónulega þýðingu fyrir mér 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

11. Ég hef sterka tilfinningu um að ég eigi heima hjá félaginu 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

12. Mér finnst að leikmenn flakki of mikið á milli liða 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

13. Að skipta reglulega um lið er siðlaust 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 
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14. Ein af aðalástæðum fyrir því að ég held áfram að spila hjá félaginu er sú að ég met 

tryggð mikils og finn fyrir skyldu að vera áfram 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

15. Ef ég fengi betra tilboð frá öðru íslensku félagi væri ekki rétt að fara 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

16. Of mikið í lífi mínu myndi raskast ef ég hætti hjá félaginu 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

17. Mér var kennt að vera ávallt  tryggur þeim liðum sem ég leik með 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

18. Tímarnir voru betri þegar leikmenn skiptu ekki svona oft um lið 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

19. Stuðningsmenn félagsins styðja við bakið á mér 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

20. Stjórn félagsins metur framlag mitt 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 
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21. Ég á marga vini hjá félaginu 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

22. Þjálfarinn ber umhyggju fyrir mér 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

23. Ég finn fyrir áskorun að spila með félaginu 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

24. Ég fæ sanngjarna meðferð hjá félaginu 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

25. Ég hef lagt mikið á mig til að fá að spila með félaginu 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

26. Ég hef stjórn á því hvort ég fái að vera áfram hjá félaginu næstu árin 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 

 

27. Fjölskyldumeðlimir mínir leggja áherslu á að ég hafi mína hagsmuni í fyrirrúmi 

frekar en hagsmuni félagsins 

Mjög ósammála       frekar ósammála       hvorki né        frekar sammála              mjög sammála 

           

1   2  3   4                  5 
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28. Hversu ósáttur eða sáttur ert þú með liðsandann hjá félaginu? 

Mjög ósáttur               frekar ósáttur         hvorki né             frekar sáttur                mjög sáttur 

           

1   2  3  4    5 

 

29. Hversu ósáttur eða sáttur ert þú við framtíðarmarkmið félagsins? 

Mjög ósáttur               frekar ósáttur         hvorki né             frekar sáttur                mjög sáttur 

           

1   2  3  4    5 

 

30. Hversu ósáttur eða sáttur ert þú við velgengni félagsins síðustu ár? 

Mjög ósáttur               frekar ósáttur         hvorki né             frekar sáttur                mjög sáttur 

           

1   2  3  4    5 

 

31. Hversu ósáttur eða sáttur ert þú við fjölda tækifæra sem þú hefur fengið hjá liðinu? 

Mjög ósáttur               frekar ósáttur         hvorki né             frekar sáttur                mjög sáttur 

           

1   2  3  4    5 

 

32. Hversu ósáttur eða sáttur ert þú við laun þín hjá félaginu? 

Mjög ósáttur               frekar ósáttur         hvorki né             frekar sáttur                mjög sáttur 

           

1   2  3  4    5 

 

33. Hversu ólíklegt eða líklegt telur þú að félagið muni styðja þig í gegnum persónuleg 

vandamál? 

Mjög ólíklegt             frekar ólíklegt          hvorki né               frekar líklegt                 mjög líklegt 

           

1   2  3  4    5 

 

34. Hversu ólíklegt eða líklegt telur þú að þú getir bætt þig hjá félaginu? 

Mjög ólíklegt             frekar ólíklegt          hvorki né               frekar líklegt                 mjög líklegt 

           

1   2  3  4    5 
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35. Hversu ólíklegt eða líklegt telur þú að vera þín hjá félaginu opni möguleika á því 

að spila erlendis? 

Mjög ólíklegt             frekar ólíklegt          hvorki né               frekar líklegt                 mjög líklegt 

           

1   2  3  4    5 

 

36. Hversu lítið eða mikið stefnir hugur þinn út í atvinnumennsku? 

Mjög lítið                      frekar lítið            hvorki né             frekar mikið                  mjög mikið 

           

1   2  3   4    5 

 

37. Hefur þú leikið með yngri flokkum félagsins? 

   

já                         nei 

 

38. Ert þú búsettur í hverfinu eða bæjarfélaginu sem félagið hefur aðsetur 

   

já                         nei 

 

39. Hefur þú spilað leik í efstu deild með öðru félagi? 

   

já                         nei 

 

40. Hversu langan samning við félagið ert þú með? 

 Án samnings 

Verður laus um áramótin 

 Út næsta tímabil 

 Út 2011 eða lengur 

 

41. Hversu lengi hefur þú samtals verið hjá félaginu? (ásamt yngri flokkum) 

 Minna en eitt ár 

 1-3 ár 

 4-5 ár 

 6-7 ár 

 8-9 ár 

 10 ár eða lengur 
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42. Hver er aldur þinn? 

 18 ára eða yngri 

 19-22 ára 

 23-26ára 

 27-30 ára 

 31 árs eða eldri 
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Fylgiskjal 2 

 

Til þeirra er málið varðar 

 

Ég heiti Guðjón Örn Helgason og er að gera rannsókn á hollustu og tryggð 

knattspyrnumanna í efstu deild á Íslandi. Rannsóknin er lokaverkefni meistaranáms í 

mannauðsstjórnun í Háskóla Íslands. 

 

Í ljósi umræðu um minnkandi hollustu og tryggð knattspyrnumanna er verðugt að 

skoða hvaða atriði það eru sem hafa áhrif. Markmið rannsóknarinnar er því að komast 

að því hver þessi atriði eru. 

Með því að hafa á hreinu hvaða atriði í umhverfi knattspyrnumanna tengjast hollustu 

og tryggð leikmanna verður auðveldara að skapa og viðhalda hollustu og tryggð 

þeirra. 

 

Ef tekið er mið af niðurstöðum rannsóknarinnar getur félagið þannig minnkað líkurnar 

all verulega á að leikmenn fari til annara félaga á Íslandi. Með því að finna út hvaða 

atriði gera leikmenn tilfinningatengda félaginu og byggja á þeim upplýsingum er hægt 

að mynda hóp leikmanna sem mun ganga í gegnum eld og brennistein fyrir félagið. 

Hagsmunir félagsins ganga þá fyrir og  gera leikmennirnir allt til að ná markmiðum 

þess. 

 

Það er alveg ljóst að með slíkum leikmönnum er félagi allir vegir færir. Það er því 

mikilvægt að framkvæma þessa rannsókn til að finna hvaða atriði það eru sem skapa 

og viðhalda þessari tilfinningatryggð leikmanna. 

 

Til þess að rannsóknin geti verið framkvæmd þarf ég hjálp þína. Ég hér með bið því 

um leyfi til að láta leikmenn félagsins svara rafrænni spurningakönnun. Svörin eru 

órekjanleg þar sem könnunin verður nafnlaus og ekki er kannaður munur á félögum. 

Könnunin verður gerð í vikunni eftir 16. Nóvember og stendur hún opin á vefsvæði 

þar til í desember. 

 

Mig vantar netföng leikmanna félagsins og var ég að spá hvort ég gæti mögulega 

fengið þau hjá þér, eða fengið samband við einhvern hjá félaginu sem hefur þau. 
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Miðað er við að rannsóknin nái til allra leikmanna meistaraflokks félagsins og þeirra 

sem eru á samningi í öðrum flokki. 

Spurningakönnunin inniheldur 42 spurningar sem eru um starfsumhverfi 

knattspyrnumanna annars vegar og hollustu þeirra hins vegar. Það tekur tæpar 10 

mínútur að svara honum. 

 

Til þess að niðurstöður rannsóknarinnar verði marktækar er mikilvægt að fá góða 

svörun og væri því frábært ef þú gætir ýtt á eftir leikmönnum þínum að svara 

könnunninni. 

 

Ég þakka þér kærlega fyrir og ef upp koma einhverjar spurningar getur þú haft 

samband við mig.  

 

Guðjón Örn Helgason sími: 866-1188, netfang: goh1@hi.is  
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Fylgiskjal 3 

 

Sæll 

 

Mig langar að biðja þig um að taka þátt í könnun um viðhorf knattspyrnumanna í 

efstu deild. Það tekur aðeins um 5-10 mínútur að svara spurningalistanum. 

 

Rannsóknin er lokaverkefni mitt í meistaranámi í mannauðsstjórnun í HÍ 

 

Það er mikilvægt að fá sem besta svörun og ég bið þig því um að hjálpa mér með þetta 

og í leiðinni skapa grundvöll fyrir bættu umhverfi knattspyrnumanna. 

 

Vinsamlegast smelltu á tengilinn hér neðst í bréfinu til að opna könnunina. 

 

Könnunin er nafnlaus og ekki er hægt að rekja nein svör.  

 

Með bestu kveðju, Guðjón Örn Helgason goh1@hi.is 
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