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Útdráttur 
Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvort íþróttafélögin Snæfell og Skallagrímur styðjist 

við eða séu með fyrirliggjandi starfslýsingar þegar þau ráða inn þjálfara og aðra starfsmenn. 

Áhersla er lögð á körfuknattleiksdeildir félagana. Settar voru upp tvær rannsóknaspurningar í 

byrjun. Rannsakandi studdist við fræðilegar heimildir um félögin þar sem ekki var að finna 

eldri rannsóknir varðandi starfslýsingar íþróttafélaga.  

 Tekin voru tvö eigindleg viðtöl, eitt við starfsmann körfuknattleiksdeildar Skallagríms 

og eitt við starfsmann körfuknattleiksdeildar Snæfells. Þá var megindleg könnun send út í 

formi spurningakönnunar til þjálfara fjögurra deilda sem áætlað var að kanna.  

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að bæði félögin styðjast að einhverju leiti við 

starfslýsingar en þó ekki allar deildirnar. Körfuknattleiksdeild Snæfells er langt komin með að 

þróa og vinna samkvæmt kennsluskrám sem og að hafa mannauðsmálin skilgreind. Þar eru 

starfslýsingar til staðar þegar ráðnir eru nýir þjálfarar sem og starfsmenn. Ungmennafélagið 

Skallagrímur sýndi fram á lakari niðurstöður varðandi starfslýsingar þar sem nánast flestir af 

þeim sem svöruðu spurningarkönnuninni sögðust ekki hafa fengið starfslýsingu þegar ráðið 

var í þjálfarastöður. Marktækan mun mátti sjá á svörum starfsmanna körfuknattleiksdeildanna 

varðandi ánægju í starfi þar sem stafsmaðurinn með fyrirliggjandi starfslýsingu er ánægðri í 

sínu starfi heldur en starfsmaðurinn sem hefur enga starfslýsingu að styðjast við.  
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1. Inngangur 
Verkefni þetta er unnið af nemanda í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst vegna 

lokaverkefnis haustannar 2014. Ritgerðin fjallar um starfslýsingar íþróttafélaga og eru tvö 

félög tekin fyrir, Ungmennafélagið Skallagrímur og Ungmennafélagið Snæfell. Markmið með 

lokaritgerð sem þessari í BS námi er að sýna fram á skilning á því sem nemandi hefur lært 

undafarin ár í skólanum og vinna verkefnið til fulls (Háskólinn á Bifröst, 2014). 

 

 

Ritgerðinni er skipt í tvo hluta, annars vegar fræðilegan hluta og hins vegar rannsóknarhluta 

þar sem gerð var könnun á því hvort starfslýsing væri fyrirliggjandi hjá félögunum þegar 

ráðinn er þjálfari til starfa. Í fræðilega hlutanum verður farið yfir starfslýsingar og tilgang 

starfslýsinga. Félögin tvö sem tekin voru fyrir í rannsókn þessari verða skoðuð nánar og 

fjallað verður um sögu þeirra og hvernig starfsemi þeirra er háttað í dag. Í seinni hlutanum eða 

rannsóknarhlutanum verður greint frá rannsókninni sem gerð var. Framkvæmd var megindleg 

aðferð í formi spurningarkönnunar sem og eigindleg rannsóknaraðferð í formi viðtala við 

starfsmenn félagana. Að lokum verður farið yfir niðurstöður, þær dregnar saman í umræðu og 

lokaorð.  

 

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru tvær: 

1. Er stuðst við og eru starfslýsingar fyrirliggjandi þegar ráðið er í störf hjá 

íþróttafélögum? 

2. Er marktækur munur á ánægju starfsmanna eftir því hvort starfslýsingar séu fyrir 

hendi eða ekki?  

 

1.1 Val ritgerðarefnis 

Höfundur verkefnis er við það að ljúka BS námi í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. 

Samhliða náminu hefur höfundur starfað sem þjálfari og kviknaði hugmyndin og áhugi fyrir 

mannauðsstjórnun og starfslýsingum í áfanga hjá Haraldi Daða Ragnarssyni í sumar. Þar má 

helst nefna að höfundi þótti áhugaverður fyrirlestur í áfanganum sem fjallaði um 
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starfslýsingar. Rannsakandi fór að velta því fyrir sér hvort íþróttafélög hefðu starfslýsingu til 

staðar innan þeirra starfs eða hvort að stærri félögin styddust eingöngu við slíkar lýsingar 

þegar ráðnir væru inn þjálfarar. Þegar íþróttafélög voru stofnuð fyrir 50-100 árum þá sinntu 

menn félagsstörfum í sjálfboðavinnu. Þetta hefur breyst í áranna rás og í flestum tilfellum er 

nú um launaða vinnu að ræða. Í kjölfarið ákvað höfundur að fara í rannsóknarvinnu. Tekin 

voru fyrir tvö svipað stór íþróttafélög hér á Íslandi og kannað var hvort starfslýsingar væru til 

staðar hjá þeim og hvort starfsánægja þjálfaranna mældist að einhverju leyti út frá því hvort 

starfslýsing væri til staðar eða ekki.  

1.2 Markmið rannsóknar 

Í nútímasamfélagi eru kröfur um góða menntun og starfsumhverfi þjálfara háværari. Þetta eru 

starfmenn félaga sem fá það hlutverk að kenna og þjálfa ung börn. Setningin „lengi býr að 

fyrstu gerð“ á hér vel við. Eftir að hafa starfað nokkur ár sem þjálfari bæði í knattspyrnu og 

körfubolta gerði rannsakandi sér einnig grein fyrir því hversu mikilvægt er að hafa þann 

ramma og viðhald sem starfslýsingar veita. Góðar og markvissar starfslýsingar geta gert 

góðan starfsmann en betri. Markmið ritgerðarinnar er að kanna hvort Ungmennafélagið 

Skallagrímur og Ungmennafélagið Snæfell séu með og notist við starfslýsingar þegar 

starfsfólk, þjálfarar og aðrir sem vinna á vegum félaganna eru ráðnir til starfa. Áhersla verður 

lögð á að skoða sérstaklega körfuknattleiksdeildir umrædda félaga. Einnig verða skoðuð 

tengsl á milli starfslýsinga og starfsánægju.  

1.3 Öflun gagna og greining 

Höfundur notaðist við efnislegar heimildir þ.e. bækur, vef heimildir, munnlegar heimildir og 

tímarit. Gagnasöfnun hefur verið tímafrek þar sem upplýsingum hefur verið aflarð frá 

þjálfurum félagana og hefði sú gagnasöfnun mátt ganga hraðar fyrir sig. Þau gögn hafa verið 

fengin með tölvusamskiptum eða símtölum frá þjálfurum félaganna og deildanna sem 

höfundur tók fyrir í rannsókninni. Gömul tímarit, námsbækur sem og greinar á 

veraldarvefnum hafa einnig verið nýttar í rannsókn þessa.  

1.4 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður aðferðafræðinni sem beitt var við rannsóknina og gerð skýrslunnar gerð 

skil, farið verður yfir hvernig heimildir voru nýttar og gögnum safnað. Gerð verður grein fyrir 
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því hvernig unnið var úr gögnunum og helstu kostum og göllum við þær aðferðir sem voru 

notaðar við rannsókn þessa. Aðferðirnar sem notast var við voru nýttar til þess að svara 

rannsóknarspurningunni sem ákveðin var í upphafi og má finna í kafla 1.  

 Rannsóknaraðferðir sem rannsakandi notaðist við í þessari rannsókn voru blandaðar. 

Blandaðar rannsóknaraðferðir er þegar notast er bæði við megindlega og eigindlega rannsókn. 

Megindleg rannsókn var gerð til að safna saman tölulegum upplýsingum. Sú rannsókn var í 

formi spurningarkönnunnar. Megindleg rannsókanaraðferð byggir á því að höfundur notast 

við raunverulegar tölur til þess að vinna úr. Aðferðin hefur sína kosti og galla og eru kostirnir 

meðal annars að hægt er að endurtaka aðferðina og fá svipaða niðurstöðu ef eitthvað hefur 

farið úrskeiðis og framkvæma þarf könnunina aftur. Gallinn við aðferðina er sá að það er ekki 

kafað djúpt ofan í viðfangsefnið og því ákvað höfundur að styðjast bæði við eigindlegar og 

megindlegar aðferðir við rannsókn þessa. Spurningakönnunin var lögð fyrir þjálfara fjögurra 

deilda bæði hjá UMFS og UMF Snæfell. Spurningakönnunin var send út til allra þjálfara 

deildanna sem rannsakaðar voru. Könnunina fékk rannsakandi til baka annaðhvort samdægurs 

eða þremur vikum síðar þar sem mismunandi var eftir þjálfurum hvort að þeir hefðu fengið 

könnunina eða jafnvel séð hana.  

 Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð í formi viðtala. Viðtölin voru við 

starfsmenn félagana ef þeir voru til staðar. Kosturinn við eigindlegar rannsóknaraðferðir er að 

aðferðin gefur efninu dýpri skilning og kemur með vinkla sem höfundur gerði ekki ráð fyrir 

þegar farið var stað í rannsóknina. Gallinn við aðferðina er að hún getur verið tímafrek og því 

gat rannsakandi ekki farið og tekið viðtöl við stjórnmenn eða starfsmenn allra deilda. Ástæða 

þess að rannsakandi ákvað að taka viðtöl samhliða spurningakönnunni var von um að fá meiri 

innsýn í starf félaganna og skýrari niðurstöður.  

 Unnið var úr tölulegum gögnum og gögnin sett fram á myndrænan hátt til þess að 

auðvelda lesendum skýrslunnar að túlka niðurstöður hennar og til að fá yfirsýn yfir textann.  

Höfundur notaðist við rannsóknarþrep Philip Kotler sem sjá má á mynd 1 hér að neðan til 

þess að skipuleggja sig og til að geta farið eftir þeim skrefum varðandi uppsetningu og 

vinnslu á rannsókn.  

 
Mynd 1 – Rannsóknarþrep Philip Kotler. – Heimild: P. Kotler og K.L. Keller. 
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Þegar höfundur var búin að taka ákvörðun um hvert rannsóknarefnið yrði var strax farið í að 

vinna að rannsóknaráætlun sem unnin var með hjálp leiðbeinanda. Gagna var aflað á 

tímabilinu september til október. Þegar höfundur hafði lokið allri gagnaöflun byrjaði vinnan 

við rannsóknina sjálfa sem fólst í því að taka viðtöl og útbúa spurningakönnunina. Að því 

loknu var skýrslan unninn og að lokum niðurstöður kynntar. 
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2. Starfslýsingar 
Starfslýsing er lýsing á því hvað starfsfólk framkvæmir í vinnu sinni, hvernig það 

framkvæmir hlutina og undir hvaða kringumstæðum það vinnur. Ekki er til eitt ákveðið form 

af starfslýsingu sem notast er við en vissa þætti þarf að hafa í huga þegar skrifuð er almenn 

starfslýsing. Þessir þættir eru til að mynda markmið með starfinu, hvernig er ábyrgðinni 

háttað, hver stjórnandi sé, verkþættir og í lokin þarf að koma fram að starfsmaður þurfi að 

sinna öðrum tilfallandi verkefnum samkvæmt óskum yfirmanns eða tekið er fram að 

starfslýsing sé ekki tæmandi og að gert sé ráð fyrir að starfsmaður sinni öðrum verkefnum 

eftir því sem þörf er á. Þetta er gert svo að starfsmaðurinn geti ekki sagt að verkefnin sem 

lögð séu fyrir hann séu ekki í hans verkahring. Sýnt hefur verið fram á að ef það liggur fyrir 

greinargóð starfslýsing þar sem fram kemur hver ábyrgð og skylda starfsmanns sé og að 

starfslýsingin sé raunsæ, þá eru minni líkur á því að launþeginn segi starfinu upp. 

Starfsmaðurinn er ánægðari í starfi sínu og hann sýnir meiri hollustu. Þegar slík starfslýsing 

liggur fyrir þá hefur sá sem sækir um starfið meiri möguleika á því að taka ákvörðun um það 

hvort hann vilji ráða sig í tiltekna stöðu eða ekki (Dessler, bls. 118, 2013). 

 

2.1 Kostir og gallar  

Það fylgja kostir og gallar því að vera með og útbúa starfslýsingu. Ef byrjað er á kostunum má 

nefna að það eru meiri líkur á vandaðri ráðningu á starfsmanni ef notast er við starfslýsingar. 

Tengsl milli yfirmanns og starfsmanns eru skýrari einfaldlega vegna þess að þeir vita báðir 

nákvæmlega til hvers er ætlast af starfsmanninum. Starfslýsing er ákveðin grunnur fyrir ýmsar 

aðgerðir til að mynda ef um uppsögn er að ræða eða ef fyrirtækið ætlar að gera 

frammistöðumat. Ástæðan fyrir því að ef til uppsagnar kemur í fyrirtæki þá er til staðar allt 

hvað varðar uppsagnarfrest og fleira sem að fyrirtækið verður að fara eftir.  

 Gallarnir geta verið þeir að það er tímafrekt að viðhalda starfslýsingum. Það verða 

hugsanlega mannabreytingar og þá þarf að uppfæra starfslýsinguna ef nýr starfsmaður tekur 

við eldra starfi þar sem áherslur breytast milli ára. Einn helsti gallinn er sá eins nefnt var hér 

að framan, að ekki er hægt að vera með tæmandi starfslýsingu. Því lenda stjórnendur stundum 

í því að starfsmaður kemur til þeirra með setninguna „Þetta er ekki í mínum verkahring“ 

(Dessler, bls. 118, 2013). 
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2.2 Starfslýsingar innan íþróttafélaga 

Afar sjaldgæft er að íþróttafélög hér á Íslandi séu með starfslýsingar fyrirliggjandi þegar ráðið 

er í þjálfarastöðu hjá félögunum. Það eru helst stærri félög sem hafa bolmagn til að halda uppi 

ákveðinni fagmennsku. Stærð félaga ætti hinsvegar ekki að skipta máli þar sem unnið er 

svipað starf innan allra deila og félaga burtséð frá stærð eða staðsetningu á landinu. Vonandi 

verður vitundavakning fyrir mannauðsstjórnun á landinu og smærri íþróttafélögin taki það 

upp að hafa starfslýsingar fyrirliggjandi fyrir alla sína starfsemi.  
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3. Starfsánægja 
Starfsánægja er margbrotið orð sem ekki er hægt að skilgreina með einni setningu. 

Starfsánægja er upplifun hvers og eins starfsmanns í sínu starfi. Margir hafa reynt að 

skilgreina hugtakið á mismunandi hátt. Hugtakið vill vera breytilegt þar sem að starfsánægjan 

getur verið mismunandi frá manni til manns (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna 

Gustavsdóttir, bls. 15, 1999). 

 

Ásta Bjarnadóttir höfundur skýrslunnar starfsánægja og lífsánægja skilgreinir hugtakið á þann 

hátt að hún talar um starfsánægju sem viðhorf til vinnu. Viðhorfið felur í sér tilfinningaleg 

sem og huglæg viðbrögð gagnvart ákveðnu starfi. Það eru nokkrir þættir sem hafa áhrif á  

tilfinninguna en það er yfirleitt hvernig vinnuaðstæður eru, samskipti við samstarfsmenn og 

stjórnendur, möguleiki á stöðuhækkun og launin (Ásta Bjarnadóttir, bls. 15, 1994).  

 

Það eru margir þættir sem spila inní starfsánægju starfsmanna. Það eru einstaklings, 

félagslegir, menningarlegir, fyrirtækja og umhverfis þættir (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og 

Jóhanna Gustavsdóttir, bls. 15, 1999). Þættirnir sem rannsakanda fannst vert að skoða voru 

nokkrir og tengjast þeir rannsókninni. Rannsóknir hafa sýnt að andleg líðan á vinnustað hefur 

mikil áhrif á starfsánægju. Þegar starfsmönnum er gefið svigrúm til að vera sjálfstæðir í sínu 

starfi og þeim er gefin ábyrgð og þeim treyst þá dregur það úr streitu starfsmanna og þar af 

leiðandi eykst starfsánægja þeirra. Einnig hefur verið sýnt fram á að stjórnendur 

fyrirtækja/félaga hafi mikil áhrif á starfsánægju starfsmanna sinna. Stjórnandinn þarf að vera 

virkur, vera hvetjandi, vingjarnlegur og hugulsamur stjórnandi (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir 

og Jóhanna Gustavsdóttir, bls. 16, 1999). Stjórnandi í fyrirtæki/félagi þarf að búa yfir 

leiðtogahæfni til að teljast góður stjórnandi. Aristóteles, gríski heimspekingurinn, taldi að fólk 

fæddist með þann hæfileika að vera góður leiðtogi, en nýlegri rannsóknir hafa sýnt fram á að 

allir geta orðið góðir leiðtogar með því að leggja hart að sér við að öðlast hæfnina (Haukur 

Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, bls. 189, 2012).  
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4. Ungmennafélagið Skallagrímur 
Ungmennafélagið Skallagrímur er félag sem staðsett er í Borgarnesi og er með sjö 

starfandi deildir innan félagsins (Ungmennafélagið Skallagrímur, á,á. a). Í þessum kafla 

verður farið yfir fjórar af þessum sjö deildum sem starfandi eru þar sem rannsakandi ákvað að 

taka fyrir þær sem eru virkastar. Það eru körfuknattleiksdeild, knattspyrnudeild, 

frjálsíþróttadeild og sunddeild. Fyrst verður farið stuttlega yfir sögu félagsins og í framhaldi 

þess verður farið yfir sögu og starfsemi hverrar deildar fyrir sig.  

4.1  Saga félagsins 

Ungmennafélagið Skallagrímur var stofnað fyrir um réttum 98 árum og verður því hundrað 

ára eftir tvö ár. Það var þann 3. desember 1916 sem boðað var til almenns fundar í Borgarnesi. 

Tilgangurinn með þeim fundi var að setja á legg ungmennafélag í bænum. Þeir sem boðuðu 

fundinn og voru frumkvöðlar að því að félagið væri stofnað voru þeir Þórður Ólafsson, Þórður 

Eyjólfsson, Júlíus Jónsson og Jónas Kristjánsson. Um það bil sem þessi tiltekni fundur átti sér 

stað voru tíu ár frá því að fyrsta ungmennafélagið var stofnað á Íslandi. Því töldu þeir sem 

boðuðu fundinn að tími væri kominn á það að stofna slíkt félag í Borgarnesi. Gengið var frá 

því að ungmennafélagið Skallagrímur var stofnað og voru stofnendur alls 26 skráðir. Um leið 

og félagið var stofnað var byrjað að krafti að koma af stað ýmsum verkefnum, þar á meðal var 

stofnað kvennfélag sem gaf Borgnesingum seinna Skallagrímsgarðinn, einnig voru gefin út 

tímarit og fleira á fyrstu árunum (Birgir Guðmundsson, bls. 5, 1996). Ungmennafélagið var 

stór hluti af félagslífinu í Borgarnesi. Félagið sá um dansleiki, byggingu samkomuhúss, 

byggingu íþróttahúss, allt tónlistarlíf og margt fleira (Birgir Guðmundsson, bls. 10, 1996).  

4.2 Deildir félagsins 

Ungmennafélagið Skallagrímur er með sjö starfandi deildir í dag. Það eru 

körfuknattleiksdeild, knattspyrnudeild, sunddeild, frjálsíþróttadeild, badmintondeild, 

leiklistardeild og lyftingardeild. Þær deildir sem teknar verða fyrir í þessari rannsókn eru 

fyrstu fjórar sem nefndar voru. Farið verður yfir sögu þessara deilda sem og starfsemi þeirra í 

dag.  
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4.2.1 Körfuknattleiksdeild 
Það má rekja sögu körfuknattleiksdeildarinnar í Borgarnesi til ársins 1950 en þá voru settar 

upp fyrstu körfurnar í þáverandi íþróttasal við grunnskólann. Körfurnar voru leifar frá 

bandaríska hernum (Birgir Guðmundsson, bls. 19, 1996). Skipulagðar körfuboltaæfingar 

hófust árið 1958 hjá Skallagrím en löglegur íþróttavöllur var ekki til staðar í Borgarnesi fyrr 

en árið 1978 þegar að nýtt íþróttahús var byggt (Birgir Guðmundsson, bls. 20, 1996). 

Skemmst er að segja frá því að árið 1961 hófst bæjarkeppni milli Borgarness og 

Stykkishólms, félagana sem tekin eru fyrir í rannsókn þessari, þar sem liðin kepptu sín á milli 

vestur í Laugagerðisskóla. Sú keppni var haldin árlega til ársins 1968 (Arnar Finnbogason 

o.fl., bls. 9, 1968). Á þessum fyrstu árum komu fram margir góðir íþróttamenn og félagið 

hlaut íslandsmeistaratitla m.a. kvennalið Skallagríms árið 1964 en einnig 3. flokkur karla árið 

1968 (Arnar Finnbogason o.fl., bls. 9, 1968). Margir góðir landsliðsmenn gengu til liðs við 

Skallagrím til þess að vera spilandi þjálfarar á árunum 1990-1994, má þar á meðal nefna 

Henning Henningsson, Tómas Holton og Alexander Ermolinski (Birgir Guðmundsson, bls. 

19, 1996).  

 Markvisst yngri flokka starf hefur verið hjá körfuknattleiksdeildinni undafarin ár þar 

sem árangurinn hefur verið góður. Nokkur hópur barna úr yngri flokka starfinu hefur verið 

valinn í úrtaks eða lokahóp landslið Íslands, þ.e. yngri flokka landsliðin. Markmið barna í 

yngriflokkunum er að komast í meistaraflokk þar sem að elstu krakkarnir fá snemma að 

spreyta sig á því að vera með á meistaraflokksleikjum eða æfingum. Heildarfjöldi iðkenda 

yngri flokka hjá deildinni í dag eru um 90 börn (Anna Halldórsdóttir, munnleg heimild, 10. 

nóvember 2014). Þjálfun hefur verið háttað þannig að undafarin ár hafa leikmenn 

meistaraflokks Skallagríms að hluta tekið að sér þjálfunina við yngri flokka starfið. Yngri 

flokka starfinu er skipt í bekkjarkerfi þar sem að tveir bekkir æfa saman. 1-2 bekkur æfa 

saman 2x í viku, 3-4 bekkur æfa saman 3x í viku, 5-6 bekkur æfa saman 3x í viku. Þegar 

komið er uppí 7 bekk þá skiptist það eftir kyni, 7-8 bekkur karla æfa saman 4x í viku sem og 

9-10 bekkur karla. Þar sem að iðkun stúlkna í körfubolta hefur dalað síðustu árin eru stelpur 

frá 7 bekk uppí 10 bekk að æfa saman 4x í viku (Ungmennafélagið Skallagrímur, á,á. d). Í dag 

eru sex þjálfarar sem starfa hjá körfuknattleiksdeild Skallagríms. Fjórir af þeim sex þjálfurum 

eru spilandi leikmenn með meistaraflokki Skallagríms þar af einn Bandaríkjamaður 

(Ungmennafélagið Skallagrímur, á,á. c). 
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4.2.2 Knattspyrnudeild 
Knattspyrnuiðkun hófst í Borgarnesi árið 1918 þegar félagar úr glímufélaginu Agli tóku sig 

saman og fóru að stunda fótbolta á sandi í fjörunum við Borgarnes. Þeir sem stunduðu 

fótbolta með þessum hætti voru fljótt leiðir á því að leika endalaust í sandinum og lognaðist 

þessi iðkun útaf árið 1933. Sex árum síðar fékk Skallagrímur úthlutað svæði í Neðri Sandvík 

eins og það kallaðist þá en sá staður er um mitt nesið Digranes sem Borgarnes stendur á. Þetta 

ár þegar Skallagrími var úthlutað svæðinu varð knattspyrnudeildin til. Lagt var í töluverða 

vinnu við að gera góðan völl og var spilað á malarvelli í Neðri Sandvík þar til félagið fékk svo 

loks glæsilegan knattspyrnuvöll við nýtt íþróttasvæði árið 1989. Þessi aðstaða breytti ýmsu í 

starfi félagsins sem og meiri metnaður var settur í yngri flokkana. (Birgir Guðmundsson, bls. 

42, 1996). Knattspyrnudeildin hefur yfirleitt alltaf verið með lið í meistaraflokk karla en ekki 

hefur liðinu þó gengið sérstaklega vel síðustu ár og hefur liðið verið í 3. deild í nokkur ár. 

 Í dag eru um 120 krakkar að æfa hjá knattspyrnudeildinni. Nú í haust var ákveðið að 

skipta stelpunum upp eftir bekkjum, en áður fyrr hefur verið skipt í flokka. Það eru því 

einungis 3 stelpuhópar, 1-3 bekkur þar sem 18 stelpur eru að æfa, 4-6 bekkur eru að æfa 

saman og eru 12 stelpur þar og að lokum í elsta hópnum sem er 7-10 bekkur þar eru 14 

stelpur. Hjá stráunum eru 24 strákar að æfa í yngsta flokknum sem er 7.flokkur karla. 11 

strákar eru í 6. Flokk karla, 18 strákar í 5 flokk karla, 17 strákar í 4.flokk karla og 8 strákar 

eru í elstu flokkunum 2. og 3 flokk (Hrannar Leifsson, munnleg heimild, 5. nóvember 2014). 

Við deildina starfa 3 þjálfarar og eru þeir allir með þjálfaragráðu frá KSÍ eða UEFA 

(Ungmennafélagið Skallagrímur, á,á. e). 

 

4.2.3 Sunddeild 
Sunddeild Skallagríms var stofnuð með nokkuð óvenjulegum hætti. Það var árið 1982 að 

Ingimundur Ingimundarson flutti í bæinn og fór oft í sund í Borgarnesi. Þegar hann tók sinn 

sundsprett voru oft á tíðum krakkar og unglingar við hliðina á honum að leika sér að synda og 

kafa. Ingimundur var reyndur íþróttakennari og byrjaði fljótt að leiðbeina krökkunum í 

sundinu. Það var svo nokkrum mánuðum seinna að Ingimundur hitti vin sinn, Flemming 

Jessen, frá Hvammstanga og ákváðu þeir að búa til eitt héraðsmót eða svokallað 

æskusundmót. Eftir æskusundmótið varð deildin til. Kallaður var til þjálfari sem og 

sjálfboðaliðar í stjórn til þess að sinna þessu starfi (Birgir Guðmundsson, bls. 30-31, 1996).  

 Krökkunum er skipt í þrjá hópa en það eru kópar, selir og höfrungar. Yngsti hópurinn 

eru Kópar en það eru krakkar sem eru í fyrsta og öðrum bekk, blandað stelpur og strákar. 
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Kópar æfa 2x í viku og er lagt upp með að krakkarnir í þessum hóp séu búin að læra fyrstu 

sundtökin og séu á þessum æfingum til þess að bæta sundkunnáttu sína (Ungmennafélagið 

Skallagrímur, á,á. b). Selir eru krakkar í 3. og 4. bekk. Hópurinn æfir eins og Kóparnir 2x í 

viku í innilauginni í Borgarnesi. Markmiðið í þessum hóp er að þjálfa krakkana fyrir ýmsar 

sundgreinar sem og undirbúa þau fyrir það að fara keppa á litlum mótum (Ungmennafélagið 

Skallagrímur, á,á. b). Höfrungar eru svo síðasti hópurinn en aldurinn í þeim hóp er mjög 

breiður alveg frá krökkum sem eru í 5 bekk og uppúr. Hópnum er skipt upp á öllum æfingum 

eftir aldri og getu þeirra. Þessi hópur æfir 3x í viku en einnig er aukaæfing 1x í viku þar sem 

um þrekæfingar er um að ræða. Mesta áherslan í þessum hóp er lögð á tækni, hraða, úthald, 

snúninga og stungur sem og betri undirbúning fyrir mót. Í dag eru tveir þjálfarar sem sjá um 

sunddeild Skallagríms (Ungmennafélagið Skallagrímur, á,á. b). 

 

4.2.4 Frjálsíþróttadeild 
Iðkun frjálsa íþrótta hófst árið 1968 í Borgarnesi þó að deildin hafi ekki verið stofnuð fyrr en 

árið 1989. Frjálsíþróttakonan Íris Grönfelt flutti aftur í bæinn það ár eftir að hafa stundað nám 

í Bandaríkjunum og byrjaði að þjálfa af fullum krafti eftir að hafa sjálf keppt á 

ólympíuleikunum árin 1984 og 1988 sem og heims-og Evrópumótum frá 1985-1991 (Birgir 

Guðmundsson, bls. 39, 1996). Aðstæður breyttust frekar mikið árið 1996 með tilkomu nýs 

íþróttavallar í Borgarnesi. Það má því segja að deildin hafi haft uppá allt það besta að bjóða 

hvað varðar frjálsar íþróttir enda var haldið Landsmót UMFÍ árið 1997 (Birgir Guðmundsson, 

bls. 41, 1996). og unglingalandsmót í Borgarnesi árið 2010 (Skessuhorn, 2010). Þá mun 

deildin taka aftur að sér að halda unglingalandsmótið um verslunarmannahelgina eftir 2 ár, 

árið 2016 (Skessuhorn, 2013). 

 Frjálsíþróttaiðkun hefur dalað í Borgarnesi milli ára þrátt fyrir frábæra frjálsíþrótta 

aðstöðu en í dag eru um 40-50 krakkar að æfa í tveimur hópum, það eru krakkar úr Borgarnesi 

og nærsveitum. Krökkunum er skipt þannig upp að 1.-4. bekkur æfir saman einu sinni í viku 

og eldri krakkarnir í 5-10 bekk æfa tvisvar sinnum í viku. Það er einn þjálfari sem sér um 

frjálsíþróttaæfingarnar (Bjarni Þór Traustason, munnleg heimild, 15.október 2014).  
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5.  Ungmennafélagið Snæfell 
Ungmennafélagið Snæfell er félag sem staðsett er í Stykkishólmi. Líkt og í kaflanum hér á 

undan þar sem talað var um ungmennafélagið Skallagrím verður farið yfir fjórar sömu 

starfandi deildir hjá Snæfell. Farið verður yfir sögu þeirra og starfsemi þeirra eins og hún er í 

dag.  

 

5.1 Saga félagsins 

Ungmennafélagið Snæfell var stofnað 23. október árið 1938. Stofnandi félagsins hét Daníel 

Ágústínusson og vann hann hjá UMFÍ á þeim tíma en hann gegndi einnig sæti formanns hjá 

félaginu á upphafsárunum. Félagið var öflugt alveg frá byrjun en starfsemi þess snerist ekki 

einungis um að stofna íþróttadeildir heldur stóð félagið á bakvið ýmsar framkvæmdir sem áttu 

að hefjast í bænum sem og skemmtanalíf í bænum og fræðslustarf. Til að mynda byggingu 

íþróttahússins og sundlaugarinnar, en einnig við gerð íþróttavallarins (Björg Ólöf 

Sigurþórsdóttir, bls. 8, 1997). Við gerð íþróttavallar í Stykkishólmi þurfti tvær tilraunir þar 

sem að fyrri framkvæmdin heppnaðist ekki nógu vel þar sem undirlagið var ekki gott. Sá 

völlur var tekin í notkun árið 1946 þar sem Hótelið stendur nú. Árið 1978 var nýr íþróttavöllur 

tekin í notkun en það var malarvöllur (Björg Ólöf Sigurþórsdóttir, bls. 17, 1997). Hólmarar 

fengu svo íþróttahús árið 1948 eftir að hafa stundað alla leikfimi í gamla samkomuhúsinu. 

Árið 1954 lauk svo framkvæmdum á sundlaug í Stykkishólmi sem er 12,5 metrar á lengd en 

sundlaugin var byggð í samráði við félagið þar sem ýmsir sjálfboðaliðar komu að því að hefja 

og ljúka framkvæmd að henni (Björg Ólöf Sigurþórsdóttir, bls. 18-19, 1997). Sundlaug þessi 

stendur enn í dag og er hún einkum notuð fyrir kennslu og þjálfun (Stykkishólmur, á.á).  

5.2 Deildir félagsins 

UMF Snæfell er með átta starfandi deildir í dag, það eru körfuknattleiksdeild, 

knattspyrnudeild, sunddeild, badmintondeild, frjálsíþróttadeild, blakdeild, kraftlyftingadeild, 

þríþrautardeild og siglingardeild (Ungmennafélagið Snæfell, á.á. a). Í köflunum hér að neðan 

verður farið yfir fjórar deildir, þær sömu og talað var um í umfjöllunin á Ungmannafélagi 

Skallagríms.  
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5.2.1 Körfuknattleiksdeild 
Körfuknattleikur kom til Stykkishólms árið 1952 og þá hófst einnig kennsla á körfuknattleik. 

Þátttakan var mjög góð alveg frá stofnun deildarinnar en sú sem var fyrst að kenna körfubolta 

þar var Ingveldur Sigurðardóttir sem var íþróttakennari að mennt. Fyrstu árin var ekki mikið 

um það að liðin kepptu á héraðsmótum eða öðrum keppnum en það breyttist eftir að 

badminton iðkun datt niður í bænum (Björg Ólöf Sigurþórsdóttir, bls. 24, 1997) 

 Körfuknattleiksdeildin í Stykkishólmi hefur átt velgegni að fagna síðastliðin ár. Bæði 

kvenna og karla liðið í meistaraflokki hafa unnið titla og komið á óvart bæði í bikar-og 

íslandsmeistaramótinu. Kvennaliðið þeirra vann til að mynda sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil 

nú fyrr á árinu (Snæfell, 2104).  

 Yngri flokka starfið hefur einnig verið öflugt. Af um 140 krökkum sem eru í 

grunnskólanum í Stykkishólmi eru 115 þeirra að æfa körfubolta (Magnús Ingi Bæringsson, 

munnleg heimild, 9.október 2014). Starfinu er skipt þannig upp að fyrsti bekkur æfir sér þar 

sem að gríðarlega stór árgangur var að koma í grunnskólann þetta haustið, (Magnús Ingi 

Bæringsson, munnleg heimild, 9.október 2014). Þjálfararnir þar eru þrír talsins, tvær stelpur 

sem eru í meistaraflokk kvenna sem halda utan um stelpurnar og einn strákur. Bekkjarskipt er 

í flestum flokkunum nema þar sem er ekki næg þátttaka. Þá er blandað saman tveimur 

bekkjum. Þjálfarar hjá körfuknattleiksdeild Snæfells eru alls níu. Allir hafa þeir reynslu af 

körfubolta hvort sem þeir eru í karla eða kvenna liðinu eða hafa einhverskonar gráðu í 

þjálfunar og/eða íþróttamenntun (Magnús Ingi Bæringsson, munnleg heimild, 9.október 

2014). 

5.2.2 Knattspyrnudeild 
Fyrsti knattspyrnuleikurinn sem Ungmennafélagið Snæfell tók þátt í var árið 1944. Ekki var 

mikið um að stúlkur stunduðu greinina í bænum heldur einungis drengirnir í bænum. Þeir 

æfðu að mestu leyti inni á Flötum sem kallað var vegna þess hve völlurinn úti var hallandi 

(Björg Ólöf Sigurþórsdóttir, bls. 25, 1997).  

 Fyrir nokkrum árum var þátttaka barna í knattspyrnu í Stykkishólmi ekki sérlega góð 

svo ákveðið var að hefja samstarf milli félagana í Snæfellsbæ og Grundarfirði. Það er því 

aðeins einn þjálfari sem þjálfar í Stykkishólmi en krakkarnir stunda einnig æfingar í 

Grundarfirði þar sem þau keppa svo með sameiginlegu liði. Æft er tvisvar sinnum í viku í 

Stykkishólmi og eru krökkunum skipt í fjóra hópa.  

Hóparnir skiptast bæði eftir bekkjum sem og kyni (Ungmennafélagið Snæfell, á.á. b).  
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5.2.3 Sunddeild 
Sunddeildin var ekki virk þegar kom að því að stofna íþróttadeildir í Stykkishólmi. Hólmarar 

fengu ekki sundlaug í bæinn fyrr en árið 1954 eins og kom fram í kaflanum hér að framan um 

sögu félagsins. Uppúr 1936 voru krakkarnir sendir í Reykholt í Borgarfirði til þess að læra að 

synda. Sigurður Finnsson byrjaði þá með sundkennslu árið 1943 í Stykkishólmi þó að engin 

sundlaug væri í bænum, heldur notaði hann kælisjó, útbjó strigalaug og kenndi í frystihúsinu 

(Björg Ólöf Sigurþórsdóttir, bls. 21, 1997). 

 Í dag er einn þjálfari sem sér um sunddeildina því það eru einungis 15 krakkar að æfa 

sund í Stykkishólmi. Vegna þess hve fáir eru að æfa þá er einungis einn hópur þar sem allir 

krakkarnir eru saman, alveg sama á hvaða aldri þeir eru og æfa þau saman einu sinnu í viku 

(María Valdimarsdóttir, munnleg heimild, 24. október 2014). 

 

5.2.4 Frjálsíþróttadeild 
Mikill áhugi hefur verið í Stykkishólmi fyrir frjálsum íþróttum. Að vísu var keppt undir 

nafninu HSH sem var sameiginlegt lið Héraðssambands Snæfellsnes og Hnappadalssýslu. 

Fyrsta keppnin var haldin árið 1939. Sendu þeir þá tvo menn á landsmót UMFÍ sem haldið var 

í Haukadal árið 1940 (Björg Ólöf Sigurþórsdóttir, bls. 25, 1997).  

 Góð þátttaka í frjálsum íþróttum tíðast enn í Stykkishólmi en alls eru um 60 krakkar 

sem stunda frjálsar þar í dag. Það er einn þjálfari sem sér um hópinn en iðkendunum er skipt í 

tvo hópa. 1-4 bekkur æfir saman en þar eru alls 26 krakkar. Þjálfarinn hefur fengið með sér 

aðstoðarmann úr 10. bekk til þess að geta sinnt svona stórum hóp (Gísli Pálsson, munnleg 

heimild, 28. október 2014). Yngri hópurinn æfir 1x í viku (Ungmennafélagið Snæfell, á.á. c). 

Í eldri hópnum sem eru krakkar úr 5 bekk og uppúr, eru alls 35 krakkar að æfa. Eldri hópurinn 

æfir 2x í viku (Ungmennafélagið Snæfell, á.á. c). Samstarf er á milli frjálsíþróttadeildarinnar 

og körfuboltans þar sem margir iðkendur úr körfuboltanum koma á frjálsíþróttaæfingarnar til 

þess að bæta líkamsástand (Gísli Pálsson, munnleg heimild, 28. október 2014). 
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6.  Rannsóknaraðferð 
Í þessum kafla verður greint frá aðferðafræði rannsóknar. Fjallað verður um markmið 

rannsóknar, þátttakendur hennar og hvernig rannsóknin var framkvæmd.  

 Notast var við blandaðar rannsóknaraðferð til þess að fá skýrari niðurstöður. 

Megindleg rannsókn var framkvæmd í formi spurningakönnunar. Sú aðferð byggir á því að 

notast verði við raunverulegar tölur. Gallinn við megindlega aðferðin er sá að það er ekki 

kafað djúpt ofan í viðfangsefnið og því ákvað höfundur að styðjast bæði við eigindlegar og 

megindlegar aðferðir við rannsókn þessa. Ástæða þess að höfundur ákvað að búa til 

spurningarkönnun var til þess að fá töluleg gögn og rannsókn þessi er auðveld í framkvæmd 

sem og greining niðurstaða úr henni. Lagt var af stað með vissa kenningu og tilgátu, þá var 

könnuninni dreift og að lokum var unnið úr niðurstöðum (McDaniel og Gates, 2004).  

 Samhliða megindlegri rannsóknaraðferð var notast við eigindlega rannsókn sem 

framkvæmd var í formi viðtala. Markmið með eigindlegum rannsóknum er að fá dýpri 

skilning á viðfangsefninu. Þeir sem að framkvæma slíkar rannsóknir fá kost á því að leggja 

sínar skoðanir til hliðar og fá þann skilning frá viðmælandanum sem hann leitast eftir 

(Bogdan og Taylor, bls. 12-13, 1998). Algengasta aðferðin við öflun gagna með eigindlegri 

rannsókn eru opin viðtöl en rannsakandi notaðist við slík viðtöl við gerð þessara rannsóknar. 

Ástæða fyrir því að rannsakandi valdi slíkt form viðtala var að markmiðið með viðtölunum 

var að öðlast betri skilning á sjónarhorni viðmælanda sem og að láta viðtalið fljóta og láta 

stundina sem átti sér stað vera þægilega og mynda góð tengsl við viðmælanda (Bogdan og 

Taylor, bls. 14, 1998). 

6.1 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort að Ungmennafélagið Skallagrímur og 

Ungmennafélagið Snæfell séu með og notist við starfslýsingar þegar starfsfólk, þjálfarar og 

aðrir sem vinna á vegum félaganna eru ráðnir til starfa. Lagðar voru fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar:  

 

1. Er stuðst við og eru starfslýsingar fyrirliggjandi þegar ráðið er í störf hjá 

íþróttafélögum? 

2. Er marktækur munur á ánægju starfsmanna eftir því hvort starfslýsingar séu fyrir 

hendi eða ekki? 
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6.2 Þátttakendur 

Rannsóknarspurningarnar tvær sem rannsakandi lagði af stað með í upphafi og má sjá hér að 

ofan mynduðu þátttakendur rannsóknarinnar þar sem þeir voru fundnir með markvissu úrtaki 

þar sem ákveðið var fyrirfram að það skyldu vera tekin viðtöl og kannanir hjá þjálfurum 

félagana. Rannsóknin snéri að tveimur íþróttafélögum og var því spurningakönnunin lögð 

fyrir alla þjálfara deildanna sem rannsakaðar voru. Þátttakendur könnunarinnar voru samtals 

24 eða 12 úr hverju félagi. Viðtölin voru tekin við tvo starfsmenn í sitthvoru félaginu en þeir 

aðilar eru báðir við störf hjá körfuknattleiksdeildum félagana þar sem áhersla skýrsluhöfundar 

var á körfuknattleik. 

6.3 Framkvæmd 

Rannsakandi sendi tölvupóst á þjálfara Ungmennafélags Snæfells þar sem ekki náðist að hitta 

á þá alla í heimsókn rannsakanda í Stykkishólmi. Svörum var skilað inn annaðhvort 

samdægurs eða allt að þremur vikum eftir að tölvupósturinn var sendur út. Lagt var af stað á 

mánudagsmorgun í íþróttamiðstöðina í Borgarnesi þar sem rannsakandi hafði ákveðið að hitta 

á alla þjálfara Skallagríms þar sem æfingarnar fara fram. Markmiðið með þeirri heimsókn var 

að fá svörin til baka um leið þar sem tímafrekt er að bíða eftir að allir svari tölvupósti til þess 

að taka könnunina. Spurningarnar sem rannsakandi lagði fyrir þátttakendur má sjá í viðauka 1.  

 Viðtölin fóru fram 13.-17. október 2014 og voru þau hljóðrituð. Tekin voru viðtöl við 

tvo starfsmenn. Annars vegar starfsmann frá körfuknattleiksdeild Skallagríms og hinsvegar 

starfsmann frá Snæfell sem starfar hjá körfuknattleiksdeildinni þar. Viðtölin tóku bæði um 10 

mínútur og fóru þau bæði fram á skrifstofu Skallagríms í íþróttamiðstöðinni í Borgarnesi. 

Rannsakandi var með fyrirfram tilbúnar spurningar en passaði sig á því að hafa spurningarnar 

opnar (Sjá viðauka 2) til þess að fá viðmælanda að svara spurningunum leiðandi og til að fá 

sem mestar upplýsingar úr einni spurningu þar sem ein spurning leiðir stundum til svars 

tveggja eða þriggja. Þegar viðtölunum lauk fór rannsakandi í vinnu við að skrifa upp viðtölin í 

skjal (Sjá viðauka 3) og vinna úr niðurstöðum.  
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7. Niðurstöður 
Í upphafi rannsóknar voru settar fram tvær rannsóknaspurningar. Þær voru eftirfarandi; 

1. Er stuðst við og eru starfslýsingar fyrirliggjandi þegar ráðið er í störf hjá 

íþróttafélögum? 

2. Er marktækur munur á ánægju starfsmanna eftir því hvort starfslýsingar séu fyrir 

hendi eða ekki?  

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður könnunar og viðtala. Í fyrsta kaflanum verður 

farið yfir niðurstöður úr spurningakönnuninni sem lögð var fyrir þjálfarana og verður 

félögunum skipt niður svo hægt sé að bera þau saman og skoða á myndrænan hátt. 

Í öðrum kafla verður greint frá viðtölunum tveimur sem tekin voru við sitthvorn 

starfsmanninn í körfuknattleiksdeildum félaganna og í síðasta kaflanum verða 

körfuknattleiksdeildir félagana skoðaðar útfrá niðurstöðum viðtala og könnunar þar sem 

rannsakandi lagði áherslu á þá deild í upphafi rannsóknar.  

7.1 Niðurstöður spurningakönnunnar 

Í þessum kafla verður niðurstöðum úr spurningakönnun sem send var út til þjálfara félagana 

gerð skil. Helstu spurningum verður svarað sem og rannsóknarspurningu. 

 Send var út könnun til allra þjálfara deildana sem teknar voru fyrir í þessari rannsókn, 

þ.e. körfuknattleiksdeildar, knattspyrnudeildar, frjálsíþróttadeildar og sunddeildar. Könnunin 

var send út til 12 þjálfara í ofangreindum deildum beggja liða. Svar kom frá 10 þjálfurum frá 

Skallagrím þar sem 2 þjálfarar eru erlendir og svöruðu þeir ekki könnuninni. 8 þjálfarar hjá 

UMF Snæfell af 12 þjálfurum sem könnunin var send til svöruðu henni en þar svöruðu ekki 

fjórir af sömu ástæðu og hjá Skallagrím, erlendir þjálfara. Svörin úr könnuninni hafa verið sett 

upp á myndrænan hátt svo auðveldara sé að átta sig á niðurstöðum þeirra. 
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Í fyrstu spurningunni var spurt um kyn þjálfarana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 2 – Kynjahlutfall þjálfara  

Niðurstöður fyrstu spurningarnar þar sem spurt var um kyn þjálfarana má sjá að 8 af þeim 10 

sem eru þjálfarar hjá Ungmennafélaginu Skallagrími og svöruðu könnuninni eru karlmenn og 

2 konur. Hinsvegar er hlutfallið nokkuð jafnara hjá Snæfell þar sem 5 karlmenn eru þjálfarar 

hjá deildinni á móti 3 konum. 

 

 

Í spurningu númer tvö var spurt um aldur og má sjá svörin á myndinni hér að neðan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3 – Aldursskipting þjálfara 



  19 

Á mynd 3 hér að ofan má sjá að það eru 5 þjálfarar á aldursbilinu 21-30 ára sem starfa hjá 

Skallagrím en engin er á þeim aldri hjá Snæfell. 3 þjálfarar hjá báðum félögunum eru 20 ára 

eða yngri. Tveir þjálfarar eru 31- 40 ára gamlir hjá Skallagrím á meðan 3 hjá Snæfell eru á 

þeim aldri. Engin starfandi þjálfari hjá yngriflokka starfi Skallagríms er yfir 40 ára en það eru 

2 slíkir hjá UMF Snæfell.  

 

Í spurningu númer 3 var spurt um búsetu. Þar kom í ljós að allir þjálfarar Skallagríms búa í 

Borgarnesi og allir sem að þjálfa fyrir UMF Snæfell búa í Stykkishólmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4 – Búseta þjálfara UMFS og Snæfell  
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Á næstu mynd má sjá hversu margir þjálfarar tóku þátt í könnuninni og hvernig þeir skiptast á 

deildirnar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5 – skipting þjálfara eftir deildum  

Það má því sjá að flestir þjálfarana koma úr körfuknattleiksdeildum félagana eða 5 talsins frá 

hvoru féagi. Tveir þjálfarar eru frá knattspyrnudeild Skallagríms og 1 úr knattspyrnudeildinni 

í Stykkishólmi. Tveir þjálfarar eru við störf hjá sunddeild Skallagríms á meðan það er einn í 

Stykkishólmi. Einn þjálfari er til staðar á hvorum staðnum hjá frjálsíþróttadeildum félagana.  

 

Næsta spurning fjallaði um hversu lengi þjálfararnir hafa verið við störf sem þjálfarar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 6 – Starfsár þjálfara  
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Að niðurstöðum að dæma má sjá að það er tölvuert meiri reynsla í þjálfun hjá UMF Snæfell 

þar sem 5 af þeim 8 sem svöruðu könnuninni hafa verið við störf hjá félaginu í 4 ár eða lengur 

sem þjálfarar hjá deildinni á meðan 2 hjá Skallagrím hafa starfað sem þjálfarar það lengi. 

Langflestir hjá Skallagrím eða 8 þjálfarar af 10 sem að tóku þátt í könnuninni eru að þjálfa á 

sínu fyrsta eða öðru ári.  

 

Í spurningu númer 7 áttu þátttakendur að svara því hvort að starfslýsingar hefðu verið 

fyrirliggjandi þegar að þau voru ráðin í starfið sem þau sinna nú. Skiptingu svara á milli 

félaga má sjá á mynd 7 hér að neðan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7 – Starfslýsingar fyrirliggjandi ?  

Á þessum niðurstöðum að dæma sem sjá má á myndinni hér að ofan þá er UMF Snæfell með 

fyrirliggjandi starfslýsingar í nokkrum tilvikum þar sem að 5 þjálfarar svöruðu játandi, tveir 

sögðu nei og 1 svaraði veit ekki. Það var hærra hlutfall þjálfara í Skallagrím eða 7 af 10 

þjálfurum sem svöruðu því að það hafi ekki hafi verið fyrirliggjandi starfslýsingar þegar þeir 

voru ráðnir til að þjálfa hjá deildinni. Tveir af þjálfurunum hjá UMF Skallagrím svöruðu 

játandi og einn svaraði spurningunni veit ekki eins og hjá UMF Snæfell.  

 

Næsta spurning fjallaði um hvort að þjálfararnir vissu nákvæmlega hvert þeirra starf væri sem 

þjálfari hjá félaginu og má sjá niðurstöður hér að neðan á mynd 8. Tveir þjálfarar hjá báðum 

félögunum sögðust ekki vita nákvæmlega hvert þeirra starf væri á meðan að 8 svöruðu játandi 

hjá Skallagrím og 6 hjá UMF Snæfell.  

 



  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8 – Veist þú hvert starf þitt er ?  

 

Í næstu spurningu voru þjálfarar spurðir um mikilvægi starfslýsinga þegar ráðið er í 

þjálfarastöður hjá íþróttafélögum. Má sjá á mynd 9 að flestir þjálfarana telja það vera mjög 

mikilvægt eða frekar mikilvægt að það sé stuðst við starfslýsingar þegar ráðnir eru þjálfarar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 9 – Mikilvægi starfslýsinga  
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Mynd 10 – sinna öðrum verkum  

Á mynd 10 hér að ofan má skiptinguna við næst síðustu spurningu í könnuninni þar sem spurt 

var um það hvort að þjálfararnir hafi lent í því að sinna öðrum störfum/verkum varðandi 

þjálfunina sem að þeir héldu að væri ekki þeirra verk. Má sjá á súluritinu að 9 af þeim 10 

þjálfurum sem tóku könnunina hjá Skallagrím hafa sinnt einhverskonar verkum sem var ekki 

inn í þeirra verkahring og einn úr Skallagrím svaraði að hann viti það ekki.  

 Hjá UMF Snæfell voru 5 þjálfarar sem að sögðu já, 2 þjálfarar sögðu nei og einn 

svaraði að hann viti það ekki. Flestir af þeim sem sögðu já við að sinna öðrum verkum finnast 

það alveg sjálfsagt að sinna þessum verkum svo lengi sem að það fari ekki vel útfyrir 

ramman, þá skuli tala við yfirmann.  
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Í síðustu spurningunni var spurt um ánægju í starfi sem þjálfari og má sjá niðurstöðurnar á 

mynd 11. Á myndinni má sjá að allir þjálfararnir sem að tóku þátt í könnuninni eru ánægðir í 

sínu starfi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 11 – Ert þú ánægð/ur í þínu starfi  

 

7.1.1 Körfuknattleiksdeild félagana 
Þar sem áhersla var lögð á það að skoða körfuknattleiksdeildir félagana ákvað rannsakandi að 

setja niðurstöður beggja deilda í sér kafla svo hægt væri að gera greinarmun á því hvort að 

deildirnar styðjist við og eru með starfslýsingar fyrirliggjandi eða ekki. Einungis nokkrar 

spurningar verða teknar fyrir þar sem rannsóknarspurningum verður svarað útfrá niðurstöðum 

könnunar.  

Könnunin var send út til 8 þjálfara hjá Snæfell og 6 hjá Skallagrím. 5 svör komu frá Snæfell 

þar sem 2 þjálfarana eru erlendir og ekki náðist í einn. Rannsakandi fékk 5 svör frá þjálfurum 

Skallagríms af 6 en þar er einn þjálfarana erlendur. 

 

Þegar spurt var um hvort að það starfslýsingar væru fyrirliggjandi þegar ráðið var í störf 

þjálfara voru svörin eftirfarandi. 
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Mynd 12 – Fyrirliggjandi starfslýsingar  

 

Á mynd 12 má sjá að 4 af 5 þjálfurum Snæfells eða 80% eru með starfslýsingar á meðan 

engin af þjálfurum Skallagríms hefur starfslýsingu. Allir þjálfarar beggja liða töldu þó að 

starfslýsingar væru mjög mikilvægar fyrir íþróttafélög. 

 

Þegar spurt var um ánægju í starfi komu eftirfarandi niðurstöður í ljós hjá þjálfurum 

körfuknattleiksdeilda félagana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13 – Ánægja í körfukn.deildinni  

Allir voru því ánægðir í sínu starfi sem körfuknattleiksþjálfari en þegar rannsakandi spurði 

um hvort að eitthvað væri að lokum voru þjálfarar Skallagríms með dæmi/sögur um flestir 
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þeirra hafi á fyrstu 4 mánuðum tímabilsins verið settir í annað verk en þeir héldu að þeir ættu 

að sinna.  

 

7.2 Niðurstöður viðtala 

Íþróttafélögin sem rannsakandi fór af stað með í rannsókn þessari eru lík hvað varðar fjölda 

iðkenda sem stunda íþróttir í bæjarfélögum þeirra, fjöldi bæjarbúa er ekki ósvipaður, um 1000 

manns í Stykkishólmi og um 1800 manns í Borgarnesi. Þá búa þau að svipuðum styrkleika í 

körfuknattleiksdeildinni þar sem bæði lið karla leika í úrvalsdeild hér á landi. Snæfell heldur 

úti meistaraflokki kvenna en hjá Skallagrími var ekki meistaraflokkur kvenna þetta árið. Bæði 

viðtölin voru tekin við starfsmenn körfuknattleiksdeilda félagana sem að starfa hjá deildum 

félagana allt árið í kring eða á meðan að körfubolta tímabilið stendur yfir. Mikill munur er á 

reynslu þessara starfsmanna þar sem að viðmælandi Skallagríms er verkefnastjóri 

deildarinnar, 20 ára að aldri með litla reynslu af þjálfun á meðan að starfsmaður Snæfells er 

yfirþjálfari yngriflokkana/framkvæmdarstjóri deildarinnar og er með áratuga reynslu í þjálfun 

og öllu sem að snýr að því að standa að rekstri íþróttafélags/deildar. Hlutverk verkefnastjóra 

Skallagríms er viðamikið eins og hann sjálfur lýsti en hann taldi það mjög erfitt að lýsa sínu 

starfi en þó vissi hann að hann hefur yfirumsjón með nánast öllu, þjálfurum, mótum, sækir um 

styrki, sér um auglýsingar ofl. Hlutverk yfirþjálfa Snæfells er að sjá um öll tengsl við 

Körfuknattleikssamband Íslands, aðstoða og styðja þjálfarana við það sem þeir eru að gera, 

kenna þeim fleira.  

 

Þegar rannsakandi spurði viðmældur um það hvort að starfslýsingar voru fyrirliggjandi þegar 

þeir voru ráðnir í þeirra stöður voru svörin eftirfarandi:  

 

„Já, en sú starfslýsing hefur líka þróast, ég er núna svona þjálfari/framkvæmdarstjóri nánast, ég sé 

rosalega mikið um mikið. Ég er mjög tengdur stjórninni og geri mikið með stjórninni og fyrir 

stjórnina. Ég er bara þannig gerður að ég veð í hlutina og verkin sem þarf að vinna. Læt verkin 

svolítið tala, og ég læt allt koma mér við“1 

 

 

 

                                                
1 Viðtal við þjálfara Snæfells – sjá viðauka III 
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„Nei nei nei nei, þær voru alltaf á leiðinni, fór á tvo fundi með þeim og fannst þetta eitthvað loðið, 

þorði ekki alveg að taka þetta, þú veist ég fýla að þjálfa í botn sko það er ekki það, en hitt er allt loðið, 

starfslýsingin kom núna á mánudaginn þegar ég sagðist ætla hætta“2 

 

Þarna kemur fram að körfuknattleiksdeild Skallagríms er ekki með fyrirliggjandi 

starfslýsingar þegar þeir ráða inn starfsmann, hinsvegar er Snæfell með starfslýsingar til 

staðar hvort sem að aðilinn er venjulegur þjálfari hjá deildinni eða framkvæmdarstjóri. 

 

Rannsakandi vildi einnig fá að vita frá viðmælendum hvort að þeim fyndist starfslýsingar 

innan íþróttafélaga mikilvægar: 

 

 

„Já en þær mættu alveg vera ítarlegri, þær mættu vera viðameiri og mættu vera þannig að svona 

menn þurfa að fylgja stefnu félagsins, íþróttaskrá og kennsluskrá en það þarf þá líka að liggja fyrir 

hjá félaginu. Þannig í svona ráðningarsamningum þá þarf líka bara að vera meiri ábyrgð á þessum 

þjálfurum, kannski hafa menn það bara ekki í sér kannski útaf því að launin eru ekki það há. En 

ábyrgðin sem þjálfarar hafa til dæmis fyrir yngri flokkana, það er mikil ábyrgð, þú ert að móta 

einstaklinga, og þeir horfa það mikið til þín að nánast það sem þú segir er sterkara en það sem 

foreldrar þeirra segja. Þannig það mætti vera aðeins meira um það að ábyrgðin væri meiri“ 3 

 

„Algjörlega. Það verður að vera, annars er hægt að misnota þig svakalega. Þú veist þú getur, bara til 

dæmis eins og annar þjálfari hér hjá Skallagrím í allt öðruvísi vinnu en ég, í raun bara uppfylling, og 

að hjálpa mér. Og sko ef menn eru ekki harðir og segja nei þá er hægt að nota þig í nánast allt“ 4 

 

Starfsmennirnir voru því báðir á því að finnast starfslýsingar innan íþróttafélaga mikilvægar 

og að fleiri félög mættu taka það upp að styðjast við slíkt þegar deildirnar væru að ráða inn 

þjálfara og starfsmenn. Eins og verkefnastjóri Skallagríms kom inná, þá er hægt að nota 

starfsmennina á rangan hátt ef ekki liggja fyrir starfslýsingar. Sem gæti leitt til þess að 

starfsmaðurinn verði pirraður og hreinlega fastur í því að segja já við hlutum sem að koma 

honum ekki við, eru ekki á hans starfssviði. 

                                                
2 Viðtal við þjálfara Skallagríms – sjá viðauka III 
3 Viðtal við þjálfara Snæfells – sjá viðauka III 
4 Viðtal við þjálfara Skallagríms – sjá viðauka III 
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Síðasta spurningin sem að rannsakandi spurði viðmælendur sína um var hvort að þeir væru 

ánægðir í sínu starfi.  

 

„Já, ég er bara að vinna nákvæmlega við það sem ég hef mest gaman af og bara mjög þakklátur fyrir 

að geta starfað í því sem ég hef áhuga á. Mjög ánægður“5 

 

„Það er mjög fínt að þjálfa, hef ekkert að setja útá það sko en svo náttúrlega er ómögulegt að líða vel 

í einhverju sem þú veist ekki nákvæmlega hvað þú ert að gera, þetta kemur og fer“6 

 

Þjálfari Snæfells er ánægður í sínu starfi, með fyrirliggjandi starfslýsingar og er að gera það 

sem honum þykir skemmtilegt að gera. Starfsmaður Skallagríms hefur ekki starfslýsingar til 

að styðjast við og honum finnst ómögulegt að geta liðið vel í starfi þar sem hann veit ekki 

nákvæmlega hvað hann á að gera. Í þessu tilviki má benda á umfjöllun hér að framan þar sem 

vitnað er til skýrslu Ástu Bjarnadóttur um starfsánægju og lífánægju en hún skilgreinir 

hugtakið þannig að hún talar um starfsánægju sem viðhorf til vinnu. Viðhorfið felur í sér 

tilfinningaleg sem og huglæg viðbrögð gagnvart ákveðnu starfi. Það eru nokkrir þættir sem 

hafa áhrif á  tilfinninguna en það er yfirleitt hvernig vinnuaðstæður eru, samskipti við 

samstarfsmenn og stjórnendur, möguleiki á stöðuhækkun og launin (Ásta Bjarnadóttir, bls. 

15, 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Viðtal við þjálfara Snæfells – sjá viðauka III 
6 Viðtal við þjálfara Skallagríms – sjá viðauka III 
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8. Umræða 
Í þessum umræðukafla verða niðurstöður teknar saman bæði úr viðtölum sem og 

spurningakönnun. Rannsóknarspurningum verður svarað og rannsakandi veltir fyrir sér 

ýmsum þáttum.  

 Í spurningakönnuninni sem send var út á þjálfara deildana kom í ljós að það eru 

einhverskonar starfslýsingar fyrirliggjandi og til staðar hjá báðum félögunum en alls ekki hjá 

öllum deildum þeirra. UMF Snæfell er með fyrirliggjandi starfslýsingar hjá 

körfuknattleiksdeild sinni. Deildin tók upp á því fyrir rúmu einu og hálfu ári og hefur það 

gengið vel að sögn framkvæmdarstjóra. Starfslýsingarnar gera það að verkum að það er engin 

sem fer af stað í sitt starf með þá spurningu í huganum að þjálfarinn viti ekki hvað hann eigi 

að gera. Hinar þrjár deildirnar hjá UMF Snæfell höfðu ekki fyrirliggjandi starfslýsingar þegar 

starfsmenn voru ráðnir í sitt starf.  

 Hjá Ungmennafélagi Skallagríms voru tveir þjálfarar hjá öllum deildunum sem 

rannsökuð voru þ.e þjálfarar frá knattspyrnudeildinni sem að svöruðu spurningunni játandi 

varðandi það hvort starfslýsingar væru til staðar. Enginn hjá körfuknattleiksdeildinni er með 

starfslýsingar á núverandi tímabili en þeim fannst það að vísu öllum mjög mikilvægt að þær 

væru til staðar.  

 Til þess að svara fyrri rannsóknarspurningunni um það hvort að stuðst sé við og hvort 

starfslýsingar séu fyrirliggjandi þegar ráðið er í störf innan íþróttafélaga þá leiddu niðurstöður 

það í ljós að bæði félögin styðjast að einhverju leiti við starfslýsingar, en það er í minna mæli 

hjá Ungmennafélagi Skallagríms heldur en hjá UMF Snæfell. Þar sem að áhersla var lögð á 

körfuknattleiksdeildir félagana þá má segja að samanburður milli þessara deilda leiði í ljós að 

Snæfell er með skipulagðara starf heldur en Skallagrímur. Körfuknattleiksdeild Snæfells er 

með reyndari þjálfara/framkvæmdarstjóra sem að tekur mikið að verkum á sig og þekkir til 

þeirra verka að sjá um körfuboltadeild. Eins og kom fram í niðurstöðum viðtalanna þá var 

verkefnastjóri Skallagríms ekki með fyrirliggjandi starfslýsingu og leið ekki vel í sínu starfi 

hvað það varðaði þar sem hann vissi ekki hvaða störfum hann ætti að sinna. Orðið 

verkefnastjóri er vítt orð og getur innihaldið umfangsmikil verkefni og því telur rannsakandi 

mikilvægt að hafa starfslýsingu til staðar fyrir slíka stöðu.  

 Seinni rannsóknarspurningu ritgerðarinnar má því svara að það er marktækur munur á 

ánægju starfsmanna þeirra sem hafa starfslýsingar til staðar og þeirra sem hafa hana ekki.  
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Framkvæmdarstjóra Snæfells leið vel í vinnunni og var mjög ánægður í því sem hann gerir á 

meðan að starfsmaður Skallagríms telur að það sé ómögulegt að líða vel í starfi þar sem hann 

veit ekki nákvæmlega hvert hans verk er hjá deildinni.  

 

Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort að þjálfarar nú til dags velti því ekki nægjanlega fyrir 

sér innihaldi starfslýsinga eða hvort að hún hreinlega skipti máli. Í viðtalinu við 

verkefnastjóra Skallagríms tók hann fram að honum var rétt starfslýsingablað rétt áður en 

viðtalið var tekið upp þar sem hann sagðist ætla hætta vegna óánægju í starfi. Það kom í ljós 

að það var sama starfslýsingablað og fyrri starfsmaður var með en það á ekki við núverandi 

verkefnastjóra deildarinnar þar sem mörg atriði á tiltekni starfslýsingu ganga hreinlega ekki 

upp vegna þess hve ólíkir einstaklingar núverandi og fyrrverandi verkefnastjórar eru varðandi 

reynslu, þjálfararéttindi og fleira. Í þessu tilviki bendir rannsakandi á umfjöllun sína í kafla 

2.1 um kosti og galla starfslýsinga, og mikilvægi þess að uppfæra starfslýsingu. Einnig veltur 

rannsakandi því fyrir sér hvort að þjálfarar þurfi að tilkynna óánægju sína í starfi til þess að fá 

starfslýsingu. Þetta atriði passar ágætlega við kafla 2 um starfslýsingar þar sem fjallað er um 

ánægju í starfi.  

 Þetta er vert að skoða og vonar rannsakandi að íþróttafélög taki það almennt upp að 

styðjast við starfslýsingar í öllum deildum félagana þar sem þær eru mikilvægar fyrir alla 

aðila sem að starfinu koma. Hvort sem um ræðir þjálfara, stjórnarmann eða einhverskonar 

yfirmann og ekki síst iðkanda sem treystir á fagmennsku þjálfara.  
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9. Lokaorð 
Sá tími sem fór í rannsóknarvinnu og skrif þessa verkefnis hefur skilið margt eftir hjá 

rannsakanda. Mörgum spurningum hefur verið svarað. Áhugavert hefði þó verið að fara 

lengra með verkefnið, þannig að hægt væri að bera saman fleiri íþróttafélög á landinu en þessi 

tvö. Rannsakandi hefur mjög mikinn áhuga á efninu svo að honum þætti mikilvægt að vita 

hversu mörg íþróttafélög á Íslandi styðjast við starfslýsingar. Hinsvegar er lítil þekking á 

starfslýsingum innan íþróttafélaga svo erfitt var að finna einhverjar rannsóknir á slíku til að 

styðjast við. Fróðlegt þótti mér að sjá eftir allt saman hvað það virðist skipta litlu máli fyrir 

suma þjálfarana að vinna sína vinnu án þess að til sé til staðar starfslýsing. Þeim fannst gaman 

að þjálfa og vissu nokkurn vegin til hvers var ætlast af þeim. Niðurstaðan er sú að öllum 

þjálfurum fundust starfslýsingar mikilvægar innan íþróttafélagsins. Stjórnendur félagana, 

Skallagríms og Snæfells þyrftu að íhuga það vel að vinna að því sem framtíðarmarkmiði að 

láta gera starfslýsingar fyrir alla starfsmenn, á þetta við um allar deildir. Mannauðsmál eiga 

tvímælalaust heima í starfi íþróttafélaga ekki síður en á öðrum vinnustöðum.  
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11. Viðaukar 
Hér að neðan koma fram viðaukar. Viðaukar eru spurningar úr spurningakönnun, 

spurningarnar úr viðtölum og viðtölin sjálf.  

11.1  Viðauki I 

STARFSLÝSINGAR ÍÞRÓTTAFÉLAGA 

 
RANNSÓKN Á ÞVÍ HVORT STUÐST ER VIÐ OG HVORT STARFSLÝSINGAR SÉU FYRIRLIGGJANDI 

ÞEGAR RÁÐIÐ ER Í STÖRF HJÁ ÍÞRÓTTAFÉLÖGUM.	  	  

 
Spurningakönnun þessi er hluti af BS námi í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst, 
framkvæmd af Írisi Gunnarsdóttur.  
 
Könnunin snýr að því að kanna hvort að stuðst sé við starfslýsingar og hvort að þær séu 
fyrirliggjandi þegar ráðið er í störf hjá íþróttafélögum. Einnig verður kannað hvort að það sé 
marktækur munur á ánægju starfsmanna eftir því hvort að starfslýsingar séu fyrir hendi eða 
ekki. Lagt er upp með að þátttakendur séu þjálfarar Skallagríms og Snæfells sem að þjálfa 
fótbolta, körfubolta, sund og frjálsar 
 
Ekki er gerð krafa til þess að einstökum spurningum sé svarað eða könnuninni í heild sinni en 
öll svör eru vel metin.  
Þátttakendur geta dregið sig úr könnuninni hvenær sem er án nánari útskýringa. 
Algjörum trúnaði er gætt.  
 
Ábendingar eða nánari upplýsingar er hægt að nálgast hjá: 
Íris Gunnarsdóttur, irisg12@bifrost.is  

 

Spurningakönnun 
 

Kyn: 

Karl 

Kona 

 

Aldur: 

20 ára eða yngri 

21-30 ára 

31-40 ára 
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41-50 ára 

51-60 ára 

61 árs eða eldri 

 

 

 

Hvar á landinu býrðu? 

________________ 

 

Fjölskylduhagir 

Einhleyp/ur  

Í sambúð/ gift/ur 

Með börn á framfæri 

 

Hvaða íþróttagrein þjálfar þú?  

 

 

Hversu lengi hefur þú verið að störfum sem þjálfari?  

1 ár eða minna 

2 ár  

3 ár  

4 ár eða lengur 

 

Voru starfslýsingar fyrirliggjandi þegar að það var ráðið þig í vinnu ?  

Já 

Nei  

Veit ekki  

 

Veist þú nákvæmlega hvert þitt starf er sem þjálfari hjá þínu félagi? 

Já 

Nei 

Veit ekki  
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Hversu mikilvægt telur þú að stuðst sé við starfslýsingar þegar ráðið er þjálfara hjá 

íþróttafélögum? 

Mjög mikilvægt 

Frekar mikilvægt 

Hlutlaus 

Frekar ómikilvægt 

Mjög ómikilvægt 

 

 

Hefur þú lent í því að sinna öðrum störfum/verkum varðandi þjálfunina sem þú hélst að 

væri ekki þitt verk?  

Já  

Nei 

Veit ekki  

 

Ef já fannst þér sjálfsagt að vinna það verk eða talaðir þú við yfirmann strax ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________. 

 

Ert þú ánægð/ur í þínu starfi sem þjálfari ? 

Já  

Nei  

Hvorki né  

 

Annað sem þú villt koma á framfæri? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________. 
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11.2  Viðauki II 

Upplýsingar/samþykki fyrir viðtal 

 

Nafn á rannsóknarverkefni: Er stuðst við og eru starfslýsingar fyrirliggjandi þegar ráðið er í 

störf hjá íþróttafélögum.  

 
Upplýsingar um verkefnið: Þessi rannsókn hluti af lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði 

við Háskólann á Bifröst, unnin af Írisi Gunnarsdóttur. Markmið verkefnisins er að kanna hvort 

að Ungmennafélagið Skallagrímur og Ungmennafélagið Snæfell séu með og notist við 

starfslýsingar þegar starfsfólk, þjálfarar og aðrir sem vinna á vegum félaganna eru ráðnir til 

starfa. Áhersla verður lögð á að skoða sérstaklega körfuknattleiksdeildir umræddra félaga. 

Niðurstöður verða bornar saman og athugað hvort þessi tvö félög notist við starfslýsingar.  

Rannsakandi óska hér með eftir leyfi til þess að birta niðurstöður úr viðtalinu og vitna beint í 

orð viðmælanda.  

Rannsakandi mun gæta þess að taka orð viðmælenda ekki úr samhengi né nota á óheiðarlegan 

hátt. Viðtalið verður aðeins notað fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. Þér er frjálst að sleppa 

einstökum spurningum. Einnig er þér frjálst að hætta viðtalinu hvenær sem er án útskýringa.  

Ef þú hefur nánari spurningar varðandi viðtalið eða hefur áhyggjur af niðurstöðum eða öðru í 

sambandi við viðtalið þá er þér velkomið að hafa samband: 

Íris Gunnarsdóttir: 663-9095 eða irisg12@bifrost.is 

 

Samþykki: Ég gef Írisi Gunnarsdóttur samþykki fyrir því að nota upplýsingar úr viðtalinu. Ég 

hef lesið ofangreindar upplýsingar og samþykki hér með þátttöku mína í rannsókninni: Er 

stuðst við og eru starfslýsingar fyrirliggjandi þegar ráðið er í störf hjá íþróttafélögum.  

 

 

Nafn þátttakanda: 

______________________________________________________  

Undirskrift þátttakanda: 

_____________________________________________________ 

Netfang eða símanúmer þátttakanda: ___________________________________________ 

Dagsetning:___________ Undirskrift spyrjanda:__________________________ 
Hægt er að hafa samband í gegnum: irisg12@bifrost.is 
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Viðtal 

 

Þá hefst viðtal við X og þér er kunnugt um að viðtalið er hljóðritað og að upplýsingarnar 

verða einungis nýttar við rannsóknarverkefnið en ekki til annarra nota.  

 

Ég er semsagt að kanna hvort að Ungmennafélagið Skallagrímur og Ungmennafélagið 

Snæfell séu með og notist við starfslýsingar þegar starfsfólk, þjálfarar og aðrir sem vinna á 

vegum félaganna eru ráðnir til starfa. Áherslan er lögð á að skoða sérstaklega 

körfuknattleiksdeildir umræddra félaga. Niðurstöður verða bornar saman og athugað hvort 

þessi tvö félög notist við starfslýsingar. 

 

1. Hvað heitir þú ? 

2. Hvar býrð þú ? 

3. Við hvað starfar þú ?  

4. Hversu margir þjálfarar eru að vinna hjá X deildinni ?  

5. Þegar þið ráðið inn þjálfara, skiptir menntun einhverju máli ? eða reynsla?  

6. Þegar þið ráðið til ykkar þjálfara til þess að þjálfa yngriflokkana, eru 

starfslýsingar fyrirliggjandi ? 

7. Hvers vegna/ hvers vegna ekki ? 

8. (Ef já – teljið þið það vera mikilvægt)  

9. (Ef nei – Teljið þið starfslýsingar ekki skipta máli þegar ráðið er í störf eins og 

þjálfari hjá íþróttafélögum ) 

10. Ef nei (í sp. 6) Ætlið þið eitthvað að breyta því fyrirkomulagi að styðjast ekki við 

starfslýsingar þegar þið ráðið inn þjálfara ?  

11. Ef já (í sp. 6) Finnst ykkur það breyta miklu í starfsemi ykkar að vera með 

fyrirliggjandi starfslýsingar þegar þið ráðið inn þjálfara? 

a.  Ef já hvernig þá ?  

12. Er eitthvað annað sem þú villt koma á framfæri ?  

Þá þakka ég kærlega fyrir viðtalið  

1. Hvað heitir þú ? 

2. Hvar býrð þú ? 

3. Við hvað starfar þú ?  

4. Hversu margir þjálfarar eru að vinna hjá X deildinni ?  
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5. Hvert er þitt hlutverk sem _______hjá deildinni ?  

6. Þegar deildin er að ráða þjálfara, skiptir menntun einhverju máli ? eða reynsla?  

7. Nú ert þú að vinna hjá X-deildinni sem fastur starfsmaður allt árið – voru 

starfslýsingar fyrirliggjandi þegar það var verið að ráða þig í þetta starf? 

8. Hvað finnst þér um það? 

9.  Nú þegar þitt starf _____ felur í sér ýmis krefjandi verk, hefur þú verið að sinna 

verkum sem þú hélst að þú ættir ekki að gera ? 

10. Telur þú starfslýsingar skipta máli þegar ráðið er í störf eins og þjálfari hjá 

íþróttafélögum? 

11. Hvers vegna/ hvers vegna ekki ?  

12. Ert þú ánægð/ur í þínu starfi sem þjálfari ?  

13. Er eitthvað annað sem þú villt koma á framfæri ?  

Þá þakka ég kærlega fyrir viðtalið  

 

11.3  Viðauki III 

Viðtal við yfirþjálfara yngri flokka/verkefnastjóra í Skallagrím 

 

Spyrill: Þá hefst viðtal við yfirþjálfara yngri flokkana hér í Skallagrím nánar tiltekið fyrir 

körfuknattleiksdeildina. Þú mátt byrja á því að segja mér hvar þú býrð og við hvað þú starfar 

innan körfuboltadeildarinnar. 

 

Viðmælandi: Ég bý í Borgarnesi og ég er semsagt verkefnastjóri körfuknattleiksdeildarinnar. 

 

Spyrill: Verkefnastjóri já, okey.  

 

Spyrill: Hversu margir þjálfarar eru að vinna hjá deildinni? Veist þú það ? 

 

Viðmælandi: Sex  

 

Spyrill: Sex, okey. 

 

Spyrill: Hvert er þitt hlutverk sem verkefnastjóri hjá deildinni?  
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Viðmælandi: Þetta er erfitt – það er semsagt bara þessar, þetta er í rauninni bara yfirumsjón 

með öllu sko, yfirumsjón með þjálfurum sem maður má ekki einu sinni, maður þarf að vera 

með þú veist þjálfararéttindi sjálfur, og ég hef þau ekki einu sinni þannig já þetta er bara 

yfirumsjón, yfirumsjón með styrkjum, sækja styrki, auglýsingar, allt það já… 

 

Spyrill: Okey en ert þú eitthvað að skipta þér af flokkunum hjá hinum þjálfurunum? 

 

Viðmælandi: Ég má það ekki, en ég á samt að gera það  

 

Spyrill: En afhverju máttu það ekki ? 

 

Viðmælandi: Afþví ég er ekki með þjálfararéttindi sjálfur þannig ég má ekki hafa eða skrifa 

mig fyrir, þú veist við þyrftum í raun að skila inn í hverjum mánuði svona frá einhverjum sér 

tækniþjálfara en hann er ekki til í Skallagrím. Sá sem var í þessu hlutverki í fyrra er eini sem 

er með réttindi. Það er einn í mfl karla sem er skrifaður fyrir þessu, tækniþjálfari. En hann 

hefur bara 20 ára reynslu, ekki þessi réttindi, hann hefur í raun ekki heldur lært að þjálfa. Þú 

veist þú kennir ekkert á reynslu, það er ekkert hægt.  

 

Spyrill: Okey 

 

Spyrill: Þú ert semsagt að vinna hjá deildinni sem fastur starfsmaður allt árið er það ekki? 

 

Viðmælandi: Jú þetta er frá ágúst til 31.maí á næsta ári 

 

Spyrill: Og ertu þá alla daga bara 8-4 að vinna, færð borgað þannig?  

 

Viðmælandi: Nei tímagjald fyrir þá vinnu sem ég vinn 

 

Spyrill: Já þú þarft þá að skrá það allt hjá þér ? 

 

Viðmælandi: Já í rauninni, þú mátt ekki skrá minni en fjóra tíma, þannig ef ég svara einum 

tölvupóst þá er það mjög dýr tölvupóstur, 4 tímar. Og það er það sama, þeir gefa bara upp 

tölu, 2500 kall á tímann.  
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Spyrill: Hver réði þig í þessa stöðu ? 

 

Viðmælandi: Stjórnin hringdi bara í mig og buðu mér það 

 

Spyrill: Okey en töluðu þeir eitthvað um þá hvað þitt ver yrði, voru starfslýsingar 

fyrirliggjandi þegar þú byrjaðir ? 

 

Viðmælandi: Nei nei nei nei, þeir voru alltaf á leiðinni, fór á tvo fundi með þeim og fannst 

þetta eitthvað loðið, þorði ekki alveg að taka þetta, þú veist ég fýla að þjálfa í botn sko það er 

ekki það, en hitt er allt loðið, starfslýsingin kom núna á mánudaginn þegar ég sagðist ætla 

hætta. 

 

Spyrill: Já okey, hún kom semsagt í nóvember 

 

Viðmælandi: Já 

 

Spyrill: Okey, hvað finnst þér um það samt? Hefðiru tekið þetta ef þú hefðir vitað fyrirfram 

hversu vegamikið þetta væri? 

 

Viðmælandi: Nei nei nei þetta er náttúrlega miklu meira en maður gerði sér grein fyrir, maður 

er alltaf að hugsa um þetta, það er endalaust verið að hringja. Þeir voru líka rosalega fljótir að 

átta sig á því að ég gat svarað þessu öllu, þannig allir til dæmis hjá KKÍ eru komnir með 

númerið mitt, þeir eru hættir að hringja í stjórnina. Þeir benda bara á mig. 

 

Spyrill: Okey, þannig ef við tökum þetta aðeins saman þá vissir þú ekki hvað þitt verk væri 

þegar þú byrjaðir?  

 

Viðmælandi: Jú þetta var miklu minna, ég átti bara að vera þjálfa 1-4 bekk sem er 22 æfingar 

á mánuði, þannig það var ekkert mál svo sögðu þeir “já svo er svona yfirumsjón, eða svona 

yfir” það var það sem ég fæ, og ég sagði já við þurfum samt að hafa þetta fast, þú veist hvað 

ég fæ og svona, og þú veist svo fæ ég það núna í nóvember. 

 

Spyrill: Já ég skil.  
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Viðmælandi: Já ég er búin að bíða eftir einhverju frá þeim vikulega, svona starfslýsingu þá. – 

þá kom það núna. 

 

Spyrill: En þú hefur þá alveg verið að sinna þeim verkum sem þú hélst að þú ættir ekki að 

þurfa gera? 

 

Viðmælandi: Já miklu meira en ég ætti í raun að vera gera.  

 

Spyrill: já…..kannski hlutverk sem að stjórnin þá ætti að sjá um eða… 

 

Viðmælandi: já. 

 

Spyrill: Finnst þér þá að þeir ættu að reyna skipta þessu eitthvað upp, hafa einn verkefnastjóra 

og svo einhvern sem sér alveg um yngri flokkana? Finnst þér þetta of mikið fyrir þig sem ein 

manneskja með þetta allt ? 

 

Viðmælandi: Já sem ein manneskja þá áttu aldrei séns, þú getur gert eitthvað í öllu en þú getur 

aldrei gert allt vel, þú veist og ef þú gerir eitthvað eitt vel þá er eitthvað annað sem gleymist.  

 

Spyrill: Já já einmitt. 

 

Viðmælandi: Skilurðu, sinna foreldrum hjá öllum flokkunum. 

 

Spyrill: Já en hefur stjórnin ekkert talað þá um foreldraráð eða eitthvað til að létta þér 

vinnuna? 

 

Viðmælandi: Jú foreldraráð er að detta á, búið að vera síðan í byrjun tímabils 

 

Spyrill: Er það ekki frekar seint, á miðju tímabili ? 

 

Viðmælandi: Jú það er verið að hringja núna út í fólk og spyrja hvort það vilji vera í 

foreldraráði, ég held við höfum bara fengið nei. Maður fær aldrei svona upplýsingar skilurðu, 

maður spyr og spyr og þau segja já þetta er að koma, þetta er að koma, það er allt á leiðinni.  
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Spyrill: En hvað finnst þér um starfslýsingar? Finnst þér þær skipta máli í svona starfi- hjá 

íþróttafélögum?  

 

Viðmælandi: Algjörlega! Það verður að vera, annars er hægt að misnota þig svakalega. Þú 

veist þú getur, bara til dæmis eins og annar þjálfari hér hjá Skallagrím í allt öðruvísi vinnu en 

ég, í raun bara uppfylling, og að hjálpa mér. Og sko ef menn eru ekki harðir og segja nei þá er 

hægt að nota þig í nánast allt.  

 

Spyrill: Þannig þeir létu þig hafa starfslýsingar núna á mánudaginn 

 

Viðmælandi: Já 

 

Spyrill: Um þá hvert þitt hlutverk er? 

 

Viðmælandi: Já 

 

Spyrill: Það voru einhverjir 16 þættir ? 

 

Viðmælandi: Já, sundurliðað í 16 þætti en samt ekkert sundurliðað.  

 

Spyrill: Og áttir þú að skrifa undir það ? 

 

Viðmælandi: Það var bara tilbúið já, ég átti bara að eftir að kvitta undir og skila þessu ef mér 

litist á þetta.  

 

Spyrill: Já okey og leist þér eitthvað á þetta ? 

 

Viðmælandi: Þú veist ég fór bara yfir þetta og las yfir þetta, ég x-aði yfir 9 þætti af 16. 

 

Spyrill: Sem að þér fanst þá ekki eiga við? 

 

Viðmælandi: Já sem að ganga bara ekki upp 
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Spyrill: Já… 

 

Viðmælandi: Er annaðhvort mótsögn við næsta lið eða þú veist bara gengur ekki upp. 

 

Spyrill: Okey….en svona í lokin, ertu ánægður sem þjálfari eða í þessu starfi?  

 

Viðmælandi: Það er mjög fínt að þjálfa, hef ekkert að setja útá það sko en svo náttúrlega er 

ómögulegt að líða vel í einhverju sem þú veist ekki nákvæmlega hvað þú ert að gera, þetta 

kemur og fer. Það er hringt endalaust “nennir þú að redda þessu fyrir kl. 5” og klukkan kanski 

hálf 5 maður svona, já þetta gerist alltaf. 

 

Spyrill: Já þetta er þá heldur ekki bara 8-4, að fólk hringi til 4 heldur allan daginn er það ekki 

? 

 

Viðmælandi: nei nei nei maður er að fá stundum símtöl til hálf 12 á kvöldin skilurðu, maður 

er með þetta í hausnum allan daginn. Allskonar, maður fær stundum bara kvíðaköst þegar að 

það koma mót og svona, alltaf sömu helgarnar hjá flokkunum og maður veit alveg að 

símhringingarnar fara að hrúgast inn.  

 

Spyrill: Er eitthvað annað sem þú villt koma á framfæri? 

 

Viðmælandi: Nei ekkert spes…. 

 

Spyrill: okey, þá er það bara komið, þakka þér fyrir.  

 

 

 

Viðtal við yfirþjálfara yngri flokka/verkefnastjóra Snæfells 

 

Spyrill: Þú mátt þá bara segja mér hvað þú heitir, hvar þú býrð og við hvað þú starfar innan 

körfuknattleiksdeildarinnar 
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Viðmælandi: Já ég heiti X, bý í Sykkishólmi og er yfirþjálfari allra yngri flokka hjá félaginu í 

körfuboltadeildinni, og meistaraflokksþjálfari karla og kvenna, og með því fylgir 

unglingaflokkur karla og kvenna. 

 

Spyrill: Okey, veistu hversu margir þjálfarar eru til starfa hjá körfuknattleiksdeildinni?  

 

Viðmælandi: Við erum átta í heildina 

 

Spyrill: Okey, - Hvert er þitt hlutverk sem yfirþjálfari yngri flokka aðallega, aðalega það 

starf? 

 

Viðmælandi: Já ég sé um öll tengls við KKÍ, öll mótamál og hérna og aðstoða þjálfarana við 

það sem þeir eru að gera, passa að þeir fylgja því sem við leggjum upp með sem félag og bara 

svona já aðhald, stuðningur við þjálfara, reyna ala upp og kenna þeim.  

 

Spyrill: Já 

 

Viðmælandi: Þannig þjálfa upp þjálfarana. 

 

Spyrill: Já, okey. Veistu eitthvað um það þegar að deildin er að ráða inn þjálfara hjá ykkur 

hvort að menntun skiptir máli, eða er það bara reynslan eða bara þeir sem eru að spila 

körfubolta teknir inní starfið? 

 

Viðmælandi: Því miður að þá er það, nú kem ég úr öðru félagi þar sem að hægt var að gera 

smá kröfur, en því miður þá er bara fámenni í Stykkishólmi þannig að þeir sem að eru taldir 

hæfir eru beðnir um að taka að sér, þannig það er ekki horft beint til menntunar, en við 

myndum óska þess að það væri, og þess vegna er ég á öðrum stað, orðin formaður 

þjálfunarfélags íslenskra körfuboltaþjálfara til þess að efla menntunarkerfið þar og það að allir 

þjálfarar sem starfa í öllum deildum, öllum flokkum og svoleiðis þurfa að vera með ákveðið 

stig til þess að þjálfa. Vonandi verður það. 

 

Spyrill: Já akkurat, en þú ert fastur starfsmaður allt árið hjá deildinni er það ekki? 

 

Viðmælandi: Jú 12 mánuði yfir árið.  
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Spyrill: Eini sem er 12 mánuði... 

 

Viðmælandi: Já eini sem er yfir allt árið. 

 

Spyrill: Voru starfslýsingar fyrirliggjandi þegar þú varst ráðinn á sínum tíma? 

 

Viðmælandi: Já, en sú starfslýsing hefur líka þróast, ég er núna svona 

þjálfari/framkvæmdarstjóri nánast, ég sé rosalega mikið um mikið. Ég er mjög rengdur 

stjórninni og geri mikið með stjórninni og fyrir stjórnina. Ég er bara þannig gerður að ég veð í 

hlutina og verkin sem þarf að vinna.  

 

Spyrill: Já akkurat 

 

Viðmælandi: Læt verkin svolítið tala, og ég læt allt koma mér við. 

 

Spyrill: mhmmm akkurat. 

 

Viðmælandi: Þannig starfslýsingin sem er í samningnum, ef ég ætti bara að fara eftir henni, þá 

væri ég bara heima hjá mér hangandi allan daginn sko.  

 

Spyrill: Já einmitt, en hvað finnst þér svona almennt um starfslýsingar hjá íþróttafélögum? 

 

Viðmælandi: Þær mættu alveg vera ítarlegri, þær mættu vera viðameiri og mættu vera þannig 

að svona menn þurfa að fylgja stefnu félagsins, íþróttaskrá og kennsluskrá en það þarf þá líka 

að liggja fyrir hjá félaginu. Þannig í svona ráðningarsamningum þá þarf líka bara að vera 

meiri ábyrgð á þessum þjálfurum, kannski hafa menn það bara ekki í sér kannski útaf því að 

launin eru ekki það há. En ábyrgðin sem þjálfarar hafa til dæmis fyrir yngri flokkana, það er 

mikil ábyrgð, þú ert að móta einstaklinga, og þeir horfa það mikið til þín að nánast það sem 

þú segir er sterkara en það sem foreldrar þeirra segja. Þannig það mætti vera aðeins meira um 

það að ábyrgðin væri meiri. 
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Spyrill: En núna til dæmis sendi ég könnun á alla þjálfarana í Stykkishólmi og það kom í ljós 

að starfslýsingar væru til staðar hjá öllum þeim þjálfurum sem eru að þjálfa körfubolta hjá 

ykkur núna, er ný búið að taka það upp?  

 

Viðmælandi: Já það er eitt og hálft ár síðan, við byrjuðum á því á miðju tímabili í fyrra. Já 

það var bara tekið úr mínum samningi og síað út fyrir hina þjálfarana sem eru að vinna hjá 

okkur.  

 

Spyrill: Já okey  

 

Viðmælandi: Þá kemur líka fram allt, það er engin hissa og segir enþá “átti ég að sjá um 

þetta”? þetta er allt til staðar þarna, og það er betra að hafa meira heldur en minna 

 

Spyrill: Já akkurat, en eins og þú sagðir áðan, þá eru starfslýsingarnar þínar, þú ert að gera 

miklu meira heldur en þær segja í rauninni? 

 

Viðmælandi: Jájá auðvita 

 

Spyrill: Já, en ert þú ánægður í þínu starfi?  

 

Viðmælandi: Já, ég er bara að vinna nákvæmlega við það sem ég ég hef mest gaman af og 

bara mjög þakklátur fyrir að geta starfað í því sem ég hef áhuga á. Mjög ánægður 

 

Spyrill: Er eitthvað annað sem þú villt koma á framfæri ? 

 

Viðmælandi: Bara þetta að við náum að koma menntakerfinu upp með þessi stig, grunnstig og 

virkja þetta allt saman og það náttúrlega gerir það engin fyrir okkur því miður þannig þetta 

hefur verið að sitja á hakanum þannig að svona metnaðurinn hjá þeim að stofnuðu félag 

þjálfara aftur að það þarf að koma þessu í lag þannig að við teljum að ef að þjálfararnir eru 

með ákveðin grunn, og eru að vinna með ákveðna stefnu þá verða krakkarnir á landinu betri 

og körfuboltinn betri. 

 

Spyrill: Já einmitt, er boðið öllum í hólminum að fara á ÍSÍ þjálfar námskeiðið?  
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Viðmælandi: Já öllum boðið, og greitt fyrir þau líka – hagur allra 

 

Spyrill: Já það er flott – en ég þakka þér þá kærlega fyrir viðtalið. 
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