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Útdráttur 

Sú spurning hefur skotið upp kollinum afhverju afreksíþróttafólk nær eins langt og 

vera ber. Hvað liggur að baki áhugahvöt þeirra?  

Umfjöllun varðandi karlalandslið Íslands í knattspyrnu hefur verið mikil á 

undanförnum misserum. Liðið hefur náð framúrskarandi árangri og miklar breytingar 

hafa átt sér stað varðandi sterka liðsheild og stjórnun liðsins. Þessu velta innlendir og 

erlendir fjölmiðlar fyrir sér.  

Markmið ritgerðarinnar „Hugarfar atvinnumannsins: Rannsókn um 

áhugahvöt, stjórnunarstíl og umgjörð íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu“ er að 

skýra áhugahvöt leikmanna og þá þætti sem stuðla að árangri. Áhersla er lögð á að 

skoða hvar hvatningin liggur og hvernig stjórnunarstíll þjálfara og umgjörð liðsins 

endurspeglar árangur. Rannsóknarspurningarnar eru tvennskonar. Í fyrsta lagi er 

spurt hvar áhugahvöt leikmanna íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu liggur. Í öðru 

lagi er leitað svara við því hvernig stjórnunarstíll þjálfara og umgjörð hefur áhrif á 

árangur landsliðsins.  

Eigindlegri rannsóknaraðferð var beitt við gagnaöflun. Tekið var mið af 

fyrirbærafræði í þeim tilgangi að skýra betur frá upplifun og hugarheimi viðmælenda. 

Alls voru tekin níu viðtöl. Átta viðtöl við leikmenn landsliðsins og eitt viðtal við 

þjálfara.  

 Helstu niðurstöður veita sterkar vísbendingar um að áhugahvöt leikmanna 

liggi einna helst í hugarfarinu. Enn fremur má álykta sem svo að stjórnunarstíll hafi 

áhrif á árangur liðs þar sem mikið ber á skýrri stefnu og sýn. Umgjörðin þarf að vera 

fagmannleg og stuðla að því að leikmenn geti nýtt hæfileika sína sem best. 

Rannsóknin er mikilvæg íslenskri knattspyrnu. Hún er mikilvæg öllum þeim 

sem koma að uppbyggingu íþróttamála hér á landi og ekki síst þeim sem hafa áhuga á 

knattspyrnu. Rannsóknin veitir innsýn í hugarheim leikmanna landsliðsins og hvernig 

stjórnunarstíll þjálfara og umgjörð liðs geta haft áhrif á árangur.   
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Abstract 

A frequently raised question is why professional athletes are so successful. What is 

behind their motivation to succeed?  

The coverage of the success of the Icelandic men’s national football team has 

been extensive. The team has been very successful of late, so much so, that both 

local and foreign media are discussing the results which demonstrate an increased 

unity and stronger leadership style. 

The purpose of this dissertation “Mental Attitude of the Professional Athlete: 

Research into the motivation, leadership style and framework around the Icelandic 

men’s national football team” is to explain the players’ motivation and the points 

which contribute to their success. 

The focus is on identifying where the motivation lies, how the leadership style 

of the coach and the framework around the team reflects in the team’s results. The 

research questions cover two areas; firstly, what motivates the players and secondly, 

how the leadership style and the framework around the team impact the team’s 

results. A qualitative research based on phenomenology were used. In all, there were 

nine interviews conducted, eight with players and one with the coach of the national 

team.  

The results provide a strong indicator that the key to the players’ motivation 

is their own mental attitude. It can also be concluded that leadership style is a strong 

influencer as the current leadership style demonstrates a very clear strategy and 

vision for the team. The framework and organization around the team must also be 

professional and encourage the players to utilize their talents to the best of their 

abilities.   

This research is important to Icelandic football as well as for organisers of 

other sports in Iceland. It provides an insight into the mental strength of the players 

as well how the coach’s leadership style and the framework around the national 

team can influence the results.  
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1 Inngangur 

 

„Andrúmsloftið er ótrúlegt! Þetta er alveg nýtt fyrir öllum hérna. Við 

höfum nú þegar afrekað eitthvað sem landsliðið hefur aldrei gert áður og 

við erum fyrsta liðið í sögunni sem fer í umspil eftir að hafa verið í sjötta 

styrkleikaflokki.“  

 

Svona lýsir Eiður Smári Guðjohnsen, einn besti og markahæsti leikmaður íslenska 

karlalandsliðsins, upplifun sinni af árangri liðsins undanfarin ár í viðtali við dagblaðið 

The Guardian. Landsliðið hefur aldrei náð eins góðum árangri og fjölmiðlar um allan 

heim keppast við að dásama liðsheildina, kraftinn og hugarfarið sem einkennir 

þennan merka árangur (Steinberg, 2013). Í öðru viðtali sem birtist í sama dagblaði 

segir Lars Lagerbäck, einn tveggja þjálfara landsliðsins, að til þess að lið nái árangri sé 

afar mikilvægt að hafa skýra stefnu og áætlun auk hæfileikaríkra leikmanna. 

Lagerbäck tekur einnig fram að leikmenn þurfi að vinna saman sem liðsheild og segir 

þann eiginleika vera einkennandi fyrir íslenska liðið. Lagerbäck hefur tekist að glæða 

íslenska landsliðið lífi á ný þar sem mikil eftirvænting ríkir og áhugi almennings á 

knattspyrnu hefur aukist til muna. Auk þess hefur hann notið mikillar aðstoðar frá 

Heimi Hallgrímssyni, hinum þjálfara landsliðsins (Christenson, 2013).  

 Knattspyrna er vinsælasta íþrótt í heimi samkvæmt Alþjóðaknattspyrnu-

sambandinu (FIFA). Vinsældir íþróttarinnar eru mældar eftir fjölda aðdáenda um allan 

heim og áhorfi í tengslum við heimsmeistarakeppnina sem haldin er á fjögurra ára 

fresti. Skráðir iðkendur í knattspyrnu eru flestir í Þýskalandi eða rúmlega sex milljónir. 

Þar á eftir koma Bandaríkin, Brasilía, Frakkland, Ítalía og England með iðkendur á 

bilinu ein og hálf milljón til fjórar milljónir (FIFA, 2014a, 2014b).  

Knattspyrna er liðsíþrótt þar sem frammistaða heildarinnar skiptir mestu máli. 

Kraftmikil liðsheild er grunnur að góðum árangri en þar gætir helstu áhrifa frá þjálfara 

og leikmönnum. Að auki skapar sterk liðsheild gott lið þar sem bæði andlegir og 

líkamlegir hæfileikar leikmanna koma í ljós. Hóphugsun er einkennandi fyrir liðsheild 

þar sem leitast er eftir því að ná sameiginlegum markmiðum, taka árangursríkar 

ákvarðanir og bæta frammistöðu heildarinnar. Það er því mikilvægt að góð samskipti 
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eigi sér stað, samloðun sem styrkir liðsheildina, gagnkvæm virðing og traust (Morgan, 

Fletcher og Sarkar, 2013). Að auki hefur umgjörð í kringum liðið áhrif á árangur og má 

þar helst nefna skipulag, aðstöðu og þjálfun. Hlutverk þjálfara felur í sér að leggja fyrir 

þá hugmyndafræði sem talin er skila mestum árangri og byggja upp góð tengsl við 

liðið sem skilar sér í aukinni samstöðu. Þjálfari þarf að stýra og stjórna þeirri stefnu 

sem liðið á að fylgja svo hægt sé að bæta bæði einstaklingsgetu leikmanna og árangur 

liðsins (Backer, Boen, Ceux, Cuyper, Høigaard, Callens, Fransen og Broek, 2011).  

Hér á landi hefur Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) umsjón með stjórnun, 

rekstri og skipulagningu knattspyrnumála. Innan sambandsins starfa ýmsar nefndir 

meðal annars í tengslum við aga-, fræðslu-, samnings-, og mótamál. Geir Þorsteinsson 

er formaður sambandsins og hefur sinnt starfi sínu frá árinu 2007. Auk hans sinna 

aðrir stjórnarmeðlimir málum einstakra landshluta eða sitja í varastjórn sambandsins 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.a). Fagleg stjórnun skipulagsheildar skilar auknum 

árangri og felur í sér að samræma mikilvæg verkefni, stuðla að góðum samskiptum, 

leiða áfram og tengja saman þá þætti sem mynda heildræna stefnu. Þess vegna þarf 

undirstaða knattspyrnumála á Íslandi að vera stjórnað þannig að árangur hljótist af og 

unnið sé að því að bæta og efla grundvöll íþróttarinnar (Mintzberg, 2009).  

Mikilvægi íslenskrar knattspyrnu í okkar samfélagi hefur aukist töluvert með 

árunum og þá helst eftir stofnun KSÍ árið 1947. Ungir knattspyrnuiðkendur æfa nú við 

góðar aðstæður þar sem upphitaðar íþróttahallir og gervigrasvellir eru til staðar auk 

þess sem menntaðir þjálfarar setja svip sinn á bættan árangur. Hæfileikaríkir 

leikmenn hafa farið erlendis í atvinnumennsku og hlotið enn betri þjálfun og fengið 

að efla styrkleika sína í krefjandi umhverfi. Árið 2013 var besta ár íslenskrar 

knattspyrnu í sögunni. Karlalandsliðið komst í umspil fyrir lokakeppni 

heimsmeistaramótsins sem fram fór í Brasilíu árið 2014 og kvennalandsliðið komst í 

átta liða úrslit Evrópumótsins. Auk þess náðu yngri landslið miklum árangri á 

alþjóðagrundvelli. Mikill árangur hefur náðst í íslenskri knattspyrnu sem hefur 

jákvæðar afleiðingar fyrir samfélagið og hvetur til frekari íþróttaiðkunar (Sigurður 

Ragnar Eyjólfsson, 2013).  

 Val á viðfangsefni sprettur af áhuga á hvatningu og árangri í tengslum við 

afreksíþróttafólk og er ástæða þess að íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu varð fyrir 
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valinu í þessari rannsókn. Það var rík ástæða til þess að rannsaka íslenska 

karlalandsliðið í knattspyrnu vegna velgengni liðsins undanfarin ár og velti höfundur 

því fyrir sér hvað orsakaði þennan árangur. Það er áhugavert að bera saman liðsíþrótt 

og þeirra umhverfi og síðan vinnuumhverfi fyrirtækja þar sem margt er líkt með 

aðferðum, áætlun og stefnu. Þá er hægt að líta á þjálfarann sem stjórnanda og 

leikmenn sem starfsmenn þar sem sameiginlegt markmið lýtur að því að ná góðum 

árangri með hæfileika og getu leikmanna að vopni. Með þessum hætti er hægt að 

heimfæra vinnuumhverfi afreksíþróttafólks yfir á hið venjulega vinnuumhverfi. Þessi 

endurspeglun er ennfremur ástæða þess að karlalandslið Íslands í knattspyrnu var 

valið í tengslum við hvatningu þar sem hægt er að tengja mannauðsstjórnun við 

hlutverk þjálfara og leikmanna. Þessar ástæður gefa til kynna hvers vegna 

karlalandslið Íslands í knattspyrnu var valið sem viðfangsefni í þessari rannsókn.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að athuga hvar áhugahvöt leikmanna 

karlalandsliðsins liggur. Mikilvægt er að kanna upplifun þeirra og skynjun varðandi 

hvatningu og þá þætti sem drífa þá áfram. Í tengslum við árangur er lögð áhersla á að 

skoða stjórnunarstíl þjálfara og hvert hlutverk hans er sem leiðtogi liðs. Styrkur 

liðsheildarinnar endurspeglast í því að leikmenn eru samstíga þegar kemur að 

ákvarðanatöku og framkvæmd. Umgjörð liðsins skiptir einnig miklu máli þar sem 

skýrar og skilvirkar vinnureglur þurfa að vera til staðar. Reynsla þeirra er dýrmæt og 

því lögð áhersla á að fá fram ítarlega mynd af raunveruleika hvers og eins. Markmið 

rannsóknarinnar er að auka þekkingu á þessu sviði og skoða hvað það er sem hvetur 

afreksíþróttamenn áfram. Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi:  

 Hvar liggur áhugahvöt leikmanna íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu? 

 Hvernig hefur stjórnunarstíll þjálfara og umgjörð áhrif á árangur 

landsliðsins? 

Eigindleg aðferðafræði var notuð við gagnaöflun þar sem tekin voru níu viðtöl. Tekin 

voru átta viðtöl við leikmenn landsliðsins þar sem hver og einn hefur víðtæka reynslu 

af atvinnumennsku erlendis og hafa verið í lykilhlutverki hjá landsliðinu undanfarin ár. 

Níundi viðmælandinn er annar þjálfari landsliðsins, Heimir Hallgrímsson. Ástæða þess 

að tekið var viðtal við þjálfara liðsins var sú að það þótti mikilvægt að endurspegla og 
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staðfesta frásögn leikmanna í tengslum við hvatningu og árangur. Leitast var við að fá 

fram skoðanir og upplifanir viðmælanda til þess að varpa enn frekari ljósi á þá þætti 

sem hvetja afreksíþróttamenn áfram. 

 Rannsóknin skiptist í tvo meginhluta. Í fyrri hlutanum er farið yfir fræðilegan 

bakgrunn í tengslum við íslenska knattspyrnu, stjórnun liðsheilda, umgjörð og 

hvatningu. Þar er einnig gerð grein fyrir kenningum sem endurspegla viðfangsefnið. Í 

seinni hlutanum er komið að rannsókninni sjálfri og þar er skýr útlistun á eigindlegri 

aðferðafræði, þátttakendum, gagnaöflun- og greiningu. Loks er farið yfir niðurstöður 

rannsóknarinnar auk umræðna og lokaorða.   
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2 Íslensk knattspyrna 

Íþróttaiðkun á Íslandi hefur aukist undanfarin ár. Knattspyrna hefur lengi verið hvað 

vinsælust meðal þeirra íþrótta sem stundaðar eru á Íslandi ásamt golfi, 

hestaíþróttum, fimleikum, handknattleik og körfuknattleik. Samkvæmt Íþrótta- og 

Ólympíusambandi Íslands voru iðkendur í knattspyrnu 20.715 árið 2013 og þar af um 

einn þriðji konur. Í samanburði má líta aftur til ársins 2006 en þá voru 

knattspyrnuiðkendur 17.446 og svipað hlutfall iðkenda milli karla og kvenna. Þessar 

tölur gefa til kynna að vinsældir knattspyrnu hafi aukist með ári hverju og telst það 

jákvæð þróun (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2013; Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2007).  

Í ljósi þess að fjöldi íþróttaiðkenda hefur farið vaxandi og aðstaða batnað til 

muna ber að horfa til þess að íslenskt afreksíþróttafólk hefur fengið tækifæri til þess 

að þroskast í krefjandi umhverfi. Afreksíþróttafólk býr yfir mikilli reynslu á sínu sviði 

þar sem framúrskarandi árangur er þeirra aðalmarkmið. Rannsókn þeirra Swann, 

Moran og Piggott (2014) gefur til kynna að það sé mismunandi eftir íþróttagrein hvað 

teljist afreksíþróttamaður en þegar litið er á heildina eru nokkrir þættir sem gefa til 

kynna stöðu íþróttamannsins. Í fyrsta lagi var litið til þess æfingartíma sem íþróttin 

hafði verið ástunduð og var hann á bilinu 2 til 10 ár. Í öðru lagi var skoðað hvort að 

íþróttaiðkun væri talin sem atvinnumennska eða áhugamennska með tilliti til 

styrkleika og hæfni einstaklingsins. Að lokum var áhersla lögð á þátttöku í stórmótum 

og keppnum sem gefur til kynna reynslu og árangur einstaklingsins. Með þessu mætti 

segja að það sem skilgreini afreksíþróttamann sé reynsla, styrkleiki og hæfni ásamt 

árangri.  

Knattspyrnusamband Íslands er samband héraðssambanda og 

íþróttabandalaga sem iðka knattspyrnu og er æðsti aðili knattspyrnu á Íslandi. Þeirra 

helsta hlutverk er að annast uppbyggingu knattspyrnu á Íslandi og vinna að 

knattspyrnulegum markmiðum. Einnig felst hlutverk þeirra í að efla og bæta 

knattspyrnu og aðstöðu, umsjón með knattspyrnumótum, að framfylgja íslenskum 

lögum varðandi knattspyrnu auk þess að tefla fram félags- og landsliðum bæði hér á 

landi og erlendis (Knattspyrnusamband Íslands, 2014). KSÍ er aðili að Íþrótta- og 
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Ólympíusambandi Íslands sem er æðsti aðili frjálsrar íþróttastarfsemi í landinu og 

annast umsjá varðandi alla íþróttaiðkun. Sambandið annast skipulagningu og 

uppbygginu afreks- og almenningsíþrótta ásamt því að efla íþróttastarfsemi í landinu 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2013). KSÍ er einnig aðili að 

Knattspyrnusambandi Evrópu (UEFA) og Alþjóðaknattspyrnusambandinu (FIFA). Í 

stjórn KSÍ situr formaður ásamt átta meðstjórnendum. Að auki sitja 

landshlutafulltrúar í stjórn ásamt varamönnum. 

 

Mynd 1. Skipurit Knattspyrnusamband Íslands (eigin smíð).  

Á Íslandi eru starfrækt 12 félagslið í úrvalsdeild karla og 10 félagslið í úrvalsdeild 

kvenna. Úrvalsdeildin nefnist Pepsi–deild karla og Pepsi–deild kvenna. Að auki eru 

starfrækt lið í 1., 2., 3., og 4. deild bæði í kvenna- og karlaflokki (Knattspyrnusamband 

Íslands, e.d.b).  

 Karlalandslið Íslands í knattspyrnu er skipað leikmönnum sem eru í fremstu 

röð hvað varðar getu, hæfileika og hugarfar hverju sinni. Liðið samanstendur af 22 

leikmönnum og níu manna liðsstjórn, þar eru af tveir þjálfarar. Landsliðið hefur náð 

miklum árangri undanfarið en sá árangur kemur bersýnilega í ljós þegar litið er á 

stöðu liðsins á styrkleikalista FIFA. Listinn samanstendur af 209 þjóðum og gefur til 

kynna styrkleika landsliðs í knattspyrnu í samanburði við aðrar þjóðir. Samkvæmt 

listanum er Ísland í 38. sæti í apríl árið 2015 en þegar litið er aftur til ársins 2012 var 

Ísland í 90. sæti listans fyrir sama tímabil (FIFA, 2015c).  

Formaður  

Varamenn Landshlutafulltrúar 

Aðalstjórn 
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Þjálfarar landsliðsins eru Lars Lagerbäck og Heimir Hallgrímsson. Lagerbäck 

tók við íslenska karlalandsliðinu árið 2011 og ári seinna tók Heimir við sem 

aðstoðarþjálfari (UEFA, 2014a). Lagerbäck hefur mikla alþjóðlega reynslu af þjálfun 

knattspyrnuliða en hann þjálfaði sænska karlalandsliðið til margra ára með góðum 

árangri ásamt því að þjálfa karlalandslið Nígeríu árið 2010. Heimir hefur einnig mikla 

reynslu af þjálfun knattspyrnuliða en hann hefur aðallega þjálfað karla- og kvennalið 

ÍBV (Íþróttabandalag Vestmannaeyja) ásamt öðrum liðum í íslensku deildinni 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.c). Aðkoma Lagerbäck og Heimis hefur haft miklar 

breytingar með sér í för en í sameiningu hafa þeir lagt áherslu á aukið skipulag og þar 

með bætt umgjörð liðsins til muna. Liðið vinnur eftir fimm gildum sem endurspeglar 

þá liðsheild og samstöðu sem er lýsandi fyrir liðið. Gildin eru vinnusemi, grimmd, 

gleði, agi og einbeiting. Leikmenn liðsins tileinka sér gildin sem leiðir til betri árangurs 

(Heimir Hallgrímsson munnleg heimild, 1. október 2014).  

Fagmannlegt vinnuumhverfi í kringum landsliðið hefur skilað frábærum 

árangri. Árið 2013 komst karlalandsliðið í umspil um sæti fyrir lokakeppni 

heimsmeistaramótsins í knattspyrnu sem fram fór í Brasilíu 2014. Því fór sem fór og 

landsliðið tapaði gegn sterku liði Króata á útivelli. Vonbrigði stuðningsmanna og ekki 

síst liðsins, leyndu sér ekki en ljósi punkturinn er hins vegar sá að árangur landsliðsins 

hefur verið framúrskarandi og eru þeir reynslunni ríkari þegar kemur að næsta 

stórmóti. Stefnan er sett á Evrópumótið í Frakklandi 2016 og miðað við gengi liðsins, 

hugarfar þess og hæfileika getur sá draumur hæglega orðið að veruleika (Víðir 

Sigurðsson, 2013).  

Í þessum kafla hefur verið farið yfir umhverfi knattspyrnu á Íslandi og hvernig 

umsjón mála er háttað. Næst er farið yfir helstu einkenni stjórnunar og 

leiðtogamennsku og hvaða þættir eru mikilvægir til þess að ná árangri.  
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3 Hlutverk og verkefni stjórnenda 

Það felur í sér mikla ábyrgð að annast stjórnun og leiða fólk áfram með krefjandi 

markmið að leiðarljósi. Henry Mintzberg (2009) setur fram áhugaverða og fróðlega 

útlistun á hlutverki stjórnanda í bók sinni Managing þar sem hann tekur til allra helstu 

þátta þess að stýra og leiða fólk áfram. Hann segir meðal annars að stjórnandi geti 

haft áhrif á mannauð sinn og náð fram því besta í hverjum og einum. Með þessum 

hætti er mögulegt að bæta árangur og efla hæfileika hvers og eins. Jafnframt er lögð 

áhersla á að viðhalda upplýsingaflæði, efla ákvarðanatöku og gera verkferla skýra. 

Samskipti eru mikilvægur þáttur og endurspegla tengsl milli stjórnanda og leikmanna. 

Stjórnandi þarf að tileinka sér fagleg vinnubrögð með áherslu á stefnu til þess að ná 

árangri. Stjórnun og forysta samtvinnast þar sem áhersla er lögð á einstaklinginn, 

afkastagetu hans og framlag ásamt því að árangur er metinn með tilliti til markmiða 

og stefnu. Auk þess felur stjórnun í sér að stýra stefnu og hlutverk leiðtogans felur í 

sér að leiða fólk áfram.  

 Í þessum kafla er lögð áhersla á að skoða hlutverk og verkefni stjórnenda og 

hvaða þættir það eru sem skipta mestu máli varðandi heildræna stefnu og sýn með 

tilliti til aðstæðna og mannauðs. Kaflinn skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum er farið 

yfir stjórnendahlutverkið, hvað það felur í sér og hvað er mikilvægt að hafa að 

leiðarljósi. Í öðrum hlutanum er farið yfir þá þætti sem einkenna sterka liðsheild og 

hvað hefur áhrif á mótun liðs. Í þriðja hlutanum er farið yfir samskiptaþáttinn þar sem 

áhersla er meðal annars lögð á traust, virðingu og mikilvægar vinnureglur innan 

liðsins.  

3.1 Að leiða lið til sigurs 

Að ná árangri sem stjórnandi og leiðtogi liggur í þeirri reynslu sem fæst með 

samvinnu og í samskiptum við fólk. Reynslan gerir stjórnanda kleift að móta starfsemi 

og verkefni og miðla þekkingu sinni á ólíkum vettvangi. Stjórnendahlutverkið og 

viðfangsefni stjórnandans fara eftir aðstæðum. Mintzberg (2009) setur fram 

áhugavert módel sem lýsir verkefnum og hlutverki stjórnandans. Módelinu er skipt í 

þrjár víddir sem gefa til kynna hvernig stjórnandi nýtir upplýsingagjöf og mannauð til 



 18 

að framkvæma. Fyrir miðju þess er lýsing á þeim verkefnum sem eru á ábyrgð 

stjórnanda.  

Stjórnandinn skipuleggur starfsemina og aðlagar hana að því umhverfi sem 

unnið er í. Að auki skapar hann stefnu og sameiginlega sýn heildarinnar. Stjórnandinn 

þarf að taka ákvarðanir og mynda áætlun sem gefur til kynna markmið. Hann tekur 

ábyrgð á þeim verkefnum sem eru framkvæmd. Áætlun er einskonar verkfæri sem 

endurspeglar framkvæmd og myndar þá stefnu sem á að fara eftir. Til þess að styðja 

við þessa þætti þarf að nýta upplýsingagjöf og mannauð (Mintzber, 2009).  

Fyrsta víddin byggir á upplýsingaöflun (e. Information plane). Upplýsingar og 

fræðsla skipta miklu máli. Samskiptamynstur myndast út frá flæði upplýsinga og gefur 

til kynna hvernig þeim er háttað. Með góðri upplýsingaöflun nær stjórnandi að 

fylgjast með þeim þáttum sem skipta máli fyrir heildina. Stjórnandinn þarf að vera vel 

upplýstur um stöðu mála til þess að geta gripið til viðeigandi aðgerða þegar þess þarf. 

Stjórnandinn byggir upp tengslanet sem gefur honum tækifæri til þess að afla frekari 

upplýsinga og eiga samskipti við ytra umhverfi. Stjórnandi miðlar upplýsingum til 

mannauðs í þeim tilgangi að þróa verkefni til hins betra (Mintzberg, 2009).  

Önnur víddin fjallar um að virkja mannauðinn (e. People plane). Stjórnandi 

virkjar mannauðinn með því að veita umboðsvald (e. Empowerment) og ábyrgð í 

verkefnum. Með þessu fyrirkomulagi knýr hann fram vilja sem sýnir frumkvæði í 

starfi. Þróun mannauðs er einnig mikilvægur hlekkur til þess að viðhalda þekkingu og 

fræðslu og auka færni hvers og eins. Virk þátttaka mannauðs er undirstaða þess að 

hægt sé að mynda heild sem vinnur í átt að sama markmiði. Stjórnandinn hvetur 

einstaklinginn til aukinna afkasta og um leið sér hann til þess að teymisvinna skili 

árangri. Stjórnandi nýtir mannauðinn til þess að taka ákvarðanir og framkvæma 

verkefni (Mintzberg, 2009). 

Þriðja víddin felur í sér framkvæmd á verkefnum (e. Action plane). 

Stjórnandinn leiðir mannauðinn áfram þegar framkvæmd á verkefnum er annars 

vegar. Hann útdeilir verkefnum og sér til þess að þau séu unnin í takt við stefnu og 

áætlun. Stjórnandi þarf að vera vakandi gagnvart hindrunum sem geta haft neikvæð 

áhrif á framkvæmd verkefnis auk þess sem hann leysir úr ágreiningsmálum sem koma 

upp. Hann er einnig samningsaðili þar sem hann þarf að byggja upp trúverðugleika og 
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sannfæra hlutaðeigandi aðila með því að nýta upplýsingagjöf, mannauð og 

tengslanet. Tengsl stjórnanda við ytra umhverfi eru einnig mikilvæg og snýr hlutverk 

hans meðal annars að því að vera ákveðið tákn út á við og beita sér fyrir hagsmunum 

heildarinnar (Mintzberg, 2009). 

Með því að viðhalda þessum þáttum; upplýsingaöflun, virkni mannauðs og 

framkvæmd verkefna myndar stjórnandi stöðugleika innan heildarinnar sem gerir það 

að verkum að árangur hlýst af. Mynd 2 gefur til kynna módel Mintzberg þar sem 

áhersla er lögð á hlutverk stjórnanda og þrjár víddir sem eru mikilvægar til þess að ná 

árangri.  

 

 

 

Mynd 2. Stjórnunarlíkan Henry Mintzberg (Mintzberg, 2009). 

Hlutverk leiðtoga felur í sér að byggja upp jákvæða tengslamyndun við fylgjendur 

sína. Undirstaða þess að sterk tengsl myndast milli leiðtoga og fylgjenda er að 

gagnkvæm virðing og traust endurspegli samband þeirra. Aðstæður og kröfur birtast 

með mismunandi hætti og þess vegna er mikilvægt að leiðtoginn og fylgjendur hans 

geri grein fyrir eigin stöðu og annarra svo hægt sé að vinna í átt að sameiginlegu 

markmiði. Þess vegna er mikilvægt að tengsl séu á jafnréttisgrundvelli. Leiðtogi 
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tileinkar sér víðsýni til þess að mæta þörfum fylgjenda sinna auk þess að gera sér 

grein fyrir mismunandi persónueinkennum í þeim tilgangi að meta hæfni þeirra og 

styrkleika. Leiðtogi á í ólíkum tengslum við fylgjendur sína sem gerir það að verkum 

að aukið svigrúm myndast fyrir hugmyndaflæði og nýsköpun (Chaleff, 2009). 

Það er áhugavert að skoða hlutverk fylgjenda í ljósi þess að þeirra staða er 

ekki síst mikilvæg þegar litið er til stefnu. Fylgjendur þurfa að hafa nægilegan kraft til 

þess að koma á framfæri skoðunum sínum, taka virkan þátt og gera liðsheildinni kleift 

að taka ákvarðanir sem sátt ríkir um. Með þessu móti nýta þeir styrkleika sína og getu 

til þess að ná markmiðum (Chaleff, 2009). Það gefur auga leið að tengslin sem 

myndast milli leiðtoga og fylgjenda þurfa að hafa tilgang. Sá tilgangur endurspeglast í 

þeirri hvatningu að ná markmiðum, að ná lengra og vera framúrskarandi á því sviði 

þar sem áhugahvöt einstaklingsins liggur. Tilgangurinn kemur einnig í ljós þegar litið 

er til sameiginlegra gilda innan liðsins, allir stefna að því sama með því að leggja sig 

fram og ná árangri fyrir hönd liðsins (Bjugstad, Thach, Thompson og Morris, 2006).  

Það er áhugavert að skoða stjórnun og forystu út frá keppnisliðum en þar 

skiptir hlutverk þjálfara miklu máli í tengslum við árangur. Það er mikilvægt að þjálfari 

hafi þekkingu og reynslu á því sviði sem hann starfar á svo hægt sé að byggja upp 

trausta og örugga samvinnu. Þjálfari sem er metnaðargjarn og hvetjandi hefur jákvæð 

áhrif á leikmenn og bætir frammistöðu þeirra. Hlutverk þjálfarans felst í því að 

leiðbeina, miðla þekkingu, kenna og þjálfa leikmenn til þess að afkasta meiru og ná 

auknum árangri. Hlutverk þjálfarans felst einnig í því að mynda liðsheild og sjá til þess 

að hver og einn leikmaður sé að leggja sitt af mörkum til þess að ná markmiðum 

heildarinnar. Þjálfari þarf að tileinka sér markviss og fagleg vinnubrögð ásamt því að 

búa yfir tæknilegri og félagslegri hæfni. Áhrifastöðum fylgir mikil ábyrgð og þurfa 

þjálfarar að vera með gott sjálfstraust og eiga auðvelt með að viðhalda jafnvægi og 

stöðugleika innan liðsins. Þjálfarar eru ábyrgir fyrir framför og þroska leikmanna sinna 

ásamt því að töluverð pressa fylgir því að stefna á sigur í hverjum leik. Það getur þó 

reynst varasamt að mæla árangur þjálfara út frá sigri eða tapi þar sem tækni og 

aðferðir eru mismunandi (Majedi, Noorbakhsh, Shirzadi, Abdi og Nasiri, 2014).  
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3.2 Sterk liðsheild skilar árangri 

Íþróttaliðum er hægt að líkja við fyrirtæki. Það þarf að mynda stefnu og ná árangri. 

Hver og einn hefur sitt hlutverk og ber ábyrgð innan fyrirtækisins ásamt því að líta til 

heildarinnar og vinna að sameiginlegu markmiði. Íþróttalið skapa tengsl sem styrkja 

heildina og mynda sameiginlegan takt sem gerir samvinnu auðvelda og árangursríka. 

Íþróttalið setja markmið í átt að árangri, þau mynda skipulag og samhæfingu milli 

leikmanna sem skapar kraft til að hrinda verkum í framkvæmd (Cranmer og Myers, 

2014).  

Þegar sjónum er beint að liðsheild er mikilvægt að sameiginlegur tilgangur 

liggi fyrir til þess að hægt sé að vinna í átt að settum markmiðum. Þekking, reynsla og 

hæfni þarf að vera til staðar sem fellur að formgerð liðsins ásamt því að umhverfi og 

stjórnunarstíll þarf að hafa hvetjandi áhrif. Lið geta verið mismunandi eftir því hver 

markmið þeirra og stefna eru en þar getur menning og andrúmsloft innan liðsins 

einnig haft mikla þýðingu fyrir árangur þess. Liðsmenningu er hægt að lýsa sem 

óáþreifanlegu afli. Sameiginlegur grundvöllur þarf að vera til staðar í tengslum við 

gildi, hugsunarhátt og frammistöðu sem myndar eina heild. Kraftur og skuldbinding 

leikmanna þarf að koma fram og leiða til árangurs. Liðsmenning mótar ákveðið 

skipulag utan um heildina og gefur til kynna hvernig vinnubrögðum er háttað. 

Leikmenn þurfa að finna fyrir félagslegum stuðningi sem gerir þeim kleift að vera hluti 

af liðinu og gegna ákveðnu hlutverki innan þess. Kraftur liðsins helst því í hendur við 

félagslegt hlutverk hvers og eins. Leikmenn innan liðsins mynda heildina með réttu 

hugarfari, krefjandi aðstæðum ásamt innri og ytri hvatningu. Skuldbinding kemur 

fram þegar leikmenn hafa trú á eigin getu sem og árangri liðsins (Silva, Cunha, Clegg, 

Neves, Rego og Rodrigues, 2014).  

 Það er áhugavert að skoða keppnislið í þessu samhengi og skoða hvaða þættir 

það eru sem skipta einna mestu máli varðandi velgengni og árangur. Þeirra verklag og 

formgerð felur í sér ítarlegri skilgreiningu á reglum, hlutverkum, ábyrgð, hæfileikum, 

samskiptum og markmiðum. Keppnislið þurfa einnig að tileinka sér stöðugleika sem 

leikmenn geta treyst á svo hægt sé að halda stefnu og áætlun. Leikmenn þurfa að 

samstilla sig þar sem aukinn skilningur á hæfni annarra leikmanna, skapgerð og 

venjum þarf að vera til staðar. Þessi skilningur og skynjun leikmanna gerir það að 
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verkum að ákveðin samloðun á sér stað sem knýr fram afkastagetu og árangur (Lee, 

McInerney, Liem og Ortiga, 2010). Samloðun (e. Cohesiveness) er talin hafa einna 

mest áhrif á liðsheild og er skilgreind sem ákveðið aðdráttarafl sem liðsheildin og 

viðfangsefni þess hefur á einstaklinginn. Helsta aðdráttaraflið myndast í tengslum við 

tilgang liðsins. Skuldbindingin að fylgja hefðum og venjum sem liðið hefur mótað er 

einnig lykilþáttur í samloðun. Þegar samloðun á sér stað verður til einskonar 

hóphugsun þar sem hugarfar og hegðun samtvinnast og hver og einn leikmaður 

tileinkar sér viðhorf heildarinnar. Samloðun lýsir þar með tengslum milli liðsheildar og 

leikmanna. Auk skuldbindingar og tengsla innan liðsins hefur frammistaða liðsmanna 

einnig mikil áhrif á samloðun. Þegar hver og einn leggur sitt af mörkum og hámarkar 

frammistöðu sína myndast sameiginlegur taktur innan liðsins. Velgengni liðs skapar 

oft á tíðum mikið stolt, að vera hluti af liði sem vinnur vel úr áskorunum og nær þeim 

markmiðum sem lagt er upp með. Stolt gerir það að verkum að ákveðinni hegðun er 

viðhaldið í þeim tilgangi að ná betri árangri og jákvætt samskiptamynstur verður til 

sem ýtir undir sterkari tengsl (Rosh, Offerman og Diest, 2012).  

                       

Mynd 3. Stefna og markmið einkenna sterka liðsheild (Dreamstime, 2015). 

Liðsheild sem fylgir sameiginlegri áætlun, tekur ákvarðanir í samræmi við aðstæður 

og tileinkar sér jákvæða hugsun endurspeglar samloðun. Auk þessara þátta eru 

nokkur atriði talin vera einkennandi fyrir samloðun innan liðsheildar. Þar má nefna 

nákvæma samsvörun innan liðsins en það er mikilvægt í ljósi þess að verið er að 

keppa við önnur lið um árangur. Þar skiptir miklu máli að þekkja eiginleika og 
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styrkleika hvers annars en það gerir liðsheildinni auðveldara fyrir að ná markmiðum 

sínum. Þekking á getu innan liðsins er því mikilvæg til þess að mynda góða liðsheild. 

Tengslamyndun leikmanna hefur áhrif á menningu og andrúmsloft og þurfa 

samskiptaleiðir að vera skýrar og bera þess merki að samhengi sé milli 

hugmyndafræði þjálfara og liðsheildar. Áhersla er lögð á sameiginleg einkenni innan 

liðsins sem endurspeglar gildi þess og til þess að mynda liðsheild þarf að vera til 

staðar ákveðinn kjarni sem heldur liðinu saman og beinir því í rétta átt. Frammistaða 

bæði liðs og liðsmanna hefur áhrif á samloðun þar sem utanaðkomandi pressa er 

mikil og spila þar samkeppnisaðilar og aðdáendur stórt hlutverk. Að lokum hafa nýjar 

áskoranir áhrif á samloðun þar sem liðsheildin leitast eftir því að takast á við nýjar 

áskoranir til þess að efla styrk sinn og stöðu. Liðsheild þarf að tileinka sér ákveðna 

eiginleika sem endurspeglar árangur og þess vegna er mikilvægt að vera samstíga í 

ákvarðanatöku, stefnu og markmiðum (Pescosolido og Saavedra, 2012).  

3.3 Samskipti byggð á trausti 

Sambandið sem myndast milli þjálfara og leikmanns er áhugavert að skoða. Þjálfari 

reynir eftir fremsta megni að bæta færni og getu leikmanna, auka hvatningu og stuðla 

að bættri líðan. Samstarf þeirra á milli byggir á vilja og sameiginlegum gildum til þess 

að ná markmiðum og auka árangur. Góð samskipti eru forsenda þess að hægt sé að 

skapa jákvætt og hvetjandi umhverfi. Samskipti markast af þeirri upplýsingagjöf sem á 

sér stað, hvað það er sem fer fram á milli einstaklinga og hverskonar skilaboð er verið 

að senda. Samskipti eiga sér stað í félagslegu samhengi milli einstaklinga og leiða til 

þess að tengsl myndast og ákveðið samskiptamynstur verður til. Tengslin gefa til 

kynna hvernig samskiptamynstrið þróast og endurspegla jafnframt hegðun 

einstaklingsins og viðhorf hans. Samskipti eru forsenda þess að þróun eigi sér stað 

sem leiðir til breytinga eða árangurs. Þau takmarkast ekki einungis af því sem fram fer 

milli leikmanna og þjálfara heldur hefur það áhrif hvernig þjálfari selur hugmyndir 

sínar um að ná árangri, á hvaða hátt stefna er sett fram og með hvaða hætti skal ná 

markmiðum. Samskipti milli leikmanna og þjálfara eru á vissan hátt dulin þar sem 

þungi samskiptanna endurspeglast í árangri (Thompson, 2011).  
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 Fagleg samskipti byggja einnig á gagnkvæmu trausti. Sterk samvinna vísar til 

þess að viðkomandi hefur trú á því verkefni sem liggur fyrir. Traust gerir það að 

verkum að samskipti verða auðveld, verkferlar skýrir og markmiðasetning raunhæf. 

Traust hefur áhrif á einstaklinginn jafnt sem umhverfið vegna þess að virði traustsins 

endurspeglar frammistöðu og afrakstur (Covey og Merrill, 2008). Til þess að mynda 

sterk tengsl er mikilvægt að vinna markvisst að því að byggja upp traust svo hægt sé 

að hafa áhrif og taka rétta ákvarðanir. Það skiptir einnig miklu máli að viðhalda trausti 

en það er gert með því að meta aðstæður hverju sinni og taka tillit til hættumerkja 

sem geta rýrt gildi traustsins. Að auki þarf að hafa hagsmuni heildarinnar að 

leiðarljósi. Tengsl milli þess sem einstaklingur gerir og segir er lýsandi fyrir traust og 

segir einnig til um gæði þess sambands sem myndast milli einstaklinga (Chaleff, 

2009). Samkvæmt rannsókn þeirra Bennie og O´Connor (2012) sem fjallaði um 

tengslamyndun milli leikmanna og þjálfara kemur í ljós að traust þeirra á milli skiptir 

einna mestu máli til þess að byggja upp faglegt samstarf og tryggja góð samskipti. 

Tengslin eru því metin út frá því að leikmenn treysta þeim ákvörðunum sem þjálfari 

tekur og því að ákveðin stefna leiði til árangurs. Leikmenn treysta því að þekking og 

reynsla þjálfara hafi áhrif á frammistöðu og styrk liðsins. Þegar traust er til staðar fá 

hugsjónir þjálfara að njóta sín. Leikmenn beita síðan eigin getu til þess að ná settum 

markmiðum.  

 Það eru fleiri þættir sem hafa áhrif á tengsl þjálfara og leikmanna þrátt fyrir að 

samskipti og traust séu grundvöllur fyrir árangursríku samstarfi. Einna helst má nefna 

aga, virðingu, ábyrgð og endurgjöf. Agi leikmanna og innan liðsins skiptir miklu máli til 

þess að halda jafnvægi og einbeitingu. Agi felst í þeirri skuldbindingu sem fylgir því að 

tilheyra liði og vera samstíga í þróun liðsins frá upphafi til enda. Leikmenn þurfa að 

hafa þroska til þess að greina jákvæð áhrif frá þeim neikvæðu og með þeim hætti 

sýna fram á aga. Sú skuldbinding, kappsemi og reglufesta sem leikmaður ber með sér 

gefur til kynna þann aga sem mikilvægt er að tileinka sér. Í krefjandi aðstæðum skiptir 

agi leikmanna og liðsins miklu máli til þess að leysa úr ákveðnum verkefnum. Að auki 

gerir agi leikmönnum kleift að viðhalda spennustigi og með þeim hætti koma í veg 

fyrir mistök (Morley, Morgan, McKenna og Nicholls, 2014).   
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 Gagnkvæm virðing milli þjálfara og leikmanna er talin vera vendipunktur þess 

að traust myndast. Leikmenn þurfa að bera virðingu fyrir þeim ákvörðunum sem 

þjálfari tekur og þjálfari þarf að bera virðingu fyrir getu og hæfileikum leikmanna. 

Knattspyrnusamband Evrópu (UEFA) hefur sett fram ellefu reglur sem sambandið 

leitast eftir að uppfylla til þess að styrkja grunn knattspyrnunnar. Þar kemur skýrt 

fram í reglu númer 10 að virðing sé lykilatriði í knattspyrnu. Virðing er undirstaða þess 

að faglegt samstarf geti átt sér stað og liður í því að standa vörð um íþróttina. Virðing 

takmarkast ekki einungis við leikmenn og þjálfara heldur leikinn sjálfan, að bera 

virðingu fyrir reglum, mótherjum og þeirri umgjörð sem snýr að íþróttinni (UEFA, 

2014b).  

 Ábyrgð er mikilvægur hlekkur í því að skapa traust og mynda gott 

samskiptaflæði. Hver og einn ber ábyrgð á eigin hegðun, ákvörðunum og framkomu. 

Ábyrgð vísar til þess einstaklingur nýti krafta sína, þekkingu og getu á faglegan hátt til 

þess að ná árangri. Í tengslum við ábyrgð leikmanna er mikilvægt að þeir geri sér 

grein fyrir eigin ábyrgð og ábyrgð þjálfara. Hverju hlutverki fylgir ábyrgð. Þjálfari ber 

meðal annars ábyrgð á stefnu og stjórnun liðsins og leikmenn bera ábyrgð á 

frammistöðu og afköstum. Þrátt fyrir mismunandi hlutverk skiptir heildin mestu máli 

og sú ábyrgð sem hvílir á henni (Chaleff, 2009).  

Til þess að hægt sé að byggja upp faglegt samband er mikilvægt að virk 

endurgjöf eigi sér stað. Endurgjöf miðar að því að veita leikmanni upplýsingar um það 

sem betur má fara eða þá þætti sem gengið hafa vel. Endurgjöf er einnig tæki fyrir 

þjálfara til þess að koma á framfæri skoðunum sínum og hugmyndum varðandi 

hegðun eða frammistöðu sem leikmaður getur nýtt til þess að bæta hæfileika sína á 

tilteknu sviði. Tvennskonar aðferðir er hægt að nýta þegar endurgjöf er annars vegar. 

Í fyrsta lagi er það endurgjöf sem segir til um að hegðun eða frammistaða er styrkt 

eða henni veitt jákvæð styrking (e. Promotion-oriented feedback). Í öðru lagi er það 

endurgjöf sem segir til um að hegðun eða frammistaða sé ekki fullnægjandi og að 

þörf sé á frekari aðlögun eða breytingum til þess að ná auknum árangri (e. Change-

oriented feedback). Seinni aðferðin hefur þótt áhrifameiri þar sem áhrif hennar á 

einstaklinginn eru hvetjandi og leiðbeinandi. Þessi aðferð gefur viðkomandi tækifæri 

til þess að leggja áherslu á þá þætti sem þarf að bæta ásamt því að þörf fyrir að efla 
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frammistöðu eykst. Endurgjöfin gerir það að verkum að einstaklingur hefur aukinn 

vilja til þess að standa sig betur og styrkja bæði andlega og líkamlega þætti 

(Carpentier og Mageau, 2014).  

Rannsókn sem var framkvæmd af Becker (2009) í tengslum við áhrifaríka 

þjálfun gaf til kynna sex atriði sem þóttu líkleg til árangurs. Í fyrsta lagi skiptu 

eiginleikar og sérkenni þjálfarans miklu máli. Lögð var áhersla á að þjálfarinn væri ekki 

einungis þjálfari heldur einnig leiðbeinandi, kennari og vinur liðsmanna og að hlutverk 

hans væri fjölþætt að mörgu leyti. Einnig þótti mikilvægt að þjálfari kæmi fram við 

liðsmenn sem jafningja til þess að skapa traust og virðingu. Þegar litið er til 

persónueinkenna þótti meðal annars þekking, metnaður, ástríða, virðing, hreinskilni 

og tilfinningalegt jafnvægi skipta mestu máli. Í öðru lagi hafði umhverfið og umgjörð 

liðsins áhrif á líðan liðsmanna þar sem áhersla var lögð á þægilegt og rólegt umhverfi 

þar sem liðsmenn höfðu greiðan aðgang að þjálfara innan sem utan vallar. Einnig 

þurfti umgjörð varðandi æfingar og fyrirkomulag að gera liðsmönnum kleift að 

þroskast bæði andlega og líkamlega. Í þriðja lagi var nauðsynlegt að liðsmenn hefðu 

trú á áætlun og stefnu þjálfara til þess að ná árangri. Auk þess þurfti þjálfari að hafa 

mikinn sannfæringarkraft til þess að fullvissa liðsmenn um þær leiðir sem hann taldi 

líklegastar til árangurs. Í fjórða lagi var áhersla lögð á tengslamyndun milli þjálfara og 

liðsmanns sem var annars vegar á faglegum nótum og hins vegar á persónulegum 

nótum. Áhugi þjálfara á leikmanni hafði einnig mikil áhrif. Í fimmta lagi höfðu athafnir 

þjálfara áhrif þar sem hans hlutverk var að leiðbeina liðsmönnum faglega eða 

persónulega, eiga í uppbyggilegum samskiptum varðandi áherslur, væntingar og 

markmið og hvetja liðsmenn til þess að gera sitt allra besta. Í sjötta og síðasta lagi 

voru það jákvæð áhrif frá þjálfara sem skiptu máli þar sem hann hvatti liðsmenn til 

þess að verða betri leikmenn og einnig betri persónur. Samkvæmt þessari rannsókn 

hefur þjálfari töluverð áhrif á liðsmenn sína, bæði persónulega og faglega og er 

hlutverk þjálfara margþætt þegar kemur að því að starfa eftir markmiðum og ná 

árangri.  

Hér hefur verið farið yfir þá þætti sem taldir eru vera grundvöllur fyrir faglegu 

samstarfi milli leikmanna og þjálfara. Gerð hafa verið skil á stjórnun og 
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leiðtogamennsku ásamt þeim þáttum sem skapa sterka liðsheild. En hvar liggur 

áhugahvöt einstaklingsins?  
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4. Áhugahvötin er afl 

Með árunum hefur samfélagið þróast á þann hátt að einstaklingurinn á í auknum 

samskiptum þar sem ákveðnar reglur og venjur gilda um hegðun hans og atferli. 

Samfélagið gerir kröfur um að hver og einn auki afkastagetu sína, bæti frammistöðu 

og búi yfir mikilli hæfni til þess að takast á við verkefni sem tengjast bæði einka- og 

atvinnulífi. Með þessu móti felur hvatningin í sér að fólk leitast eftir því að fá ákveðna 

viðurkenningu fyrir framlag sitt til samfélagsins og koma í veg fyrir refsingu. Það sem 

drífur einstaklinginn því áfram er að fá fram jákvæð viðbrögð og forðast neikvæð 

viðbrögð frá umhverfinu. Samfélagið gerir ráð fyrir því að einstaklingurinn hagi sér á 

ákveðinn hátt og sé það gert hlýst af einskonar viðurkenning. Sé það hins vegar ekki 

gert verður einstaklingnum refsað. Áður fyrr fólst hvatningin í því að afkasta sem 

mestu á sem skemmstum tíma en ekki ánægjunnar vegna. Þessi þróun hvatningar 

gerði það að verkum að til þess að fá fram aukin afköst einstaklingsins þurfti að veita 

verðlaun til þess að viðhalda jákvæðri hegðun (Pink, 2009). 

 Í þessum kafla er sjónum beint að ólíku birtingarformi hvatningar og hvað það 

er sem hreyfir við fólki. Áhersla er lögð á að skoða hvað felst í fyrirbærinu áhugahvöt. 

Kaflinn skiptist í fjóra hluta. Fyrst er fjallað um þróun hvatningar og hvernig hún birtist 

afreksíþróttafólki. Í öðrum hluta er farið yfir tveggja-þátta kenningu Herzberg í 

tengslum við innri og ytri hvatningu starfsfólks. Næst er litið til árangurskenningar 

McClelland þar sem áhersla er lögð á að skýra afrekshvöt. Að lokum er farið yfir 2 x 2 

módelið sem fjallar um afreksmarkmið.  

4.1 Hvað hvetur?  

Hvatning endurspeglar þörf til þess að ná árangri. Aukinn vilji eða löngun myndast til 

þess að framkvæma eða prófa hlutina, hvort sem afleiðingin er jákvæð eða neikvæð. 

Einstaklingurinn hefur þörf á að upplifa hlutina sjálfur til þess að geta ákveðið hvernig 

hægt sé að beita sér sem best í vissum aðstæðum. Þess vegna má segja að hvatning 

sé lærð hegðun þar sem samspil ákveðinna þátta eða vissar aðstæður hafa áhrif á 

atferli einstaklingsins (McClelland, 1976). 
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Samkvæmt bókinni Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us segir 

Daniel H. Pink (2009) að innri hvatning hafi áhrif á það sem einstaklingurinn gerir og 

hefur vilja til þess að gera. Einstaklingurinn hefur áhuga á að bæta hæfni sína og getu 

til þess að sinna verkefnum og skorar á sjálfan sig til þess að gera betur. Þetta 

sjónarhorn er ólíkt því sem áður var þar sem mikilvægt var að uppfylla kröfur 

samfélagsins og bregðast við ytri hvatningu. Einnig hefur skynsemi fengið að víkja 

fyrir tilfinningalegu eðli einstaklingsins þar sem árangur og framför koma með 

breyttum hugsunarhætti, tilfinningum og viðhorfum.  

 Pink leitast við að gera grein fyrir því hvað það er sem hvetur fólk áfram og 

afhverju það hefur löngun til þess að gera betur. Hann segir hvatningu eiga sér 

skýringu í þremur þáttum. Fyrst kemur sjálfstæði (e. Autonomy) sem hann lýsir sem 

mikilvægum hlekk hvatningar þar sem hver og einn fær svigrúm til þess að nýta 

styrkleika sína til framkvæmda og setja handbragð sitt á verkin. Sjálfstæði vísar einnig 

til þess að traust ríkir og að ákveðin stjórn er á aðstæðum sem veitir frekari ánægju. 

Einnig vísar sjálfstæði til aukinnar ábyrgðar sem helst í hendur við virkni og afköst. Þar 

á eftir kemur leikni (e. Mastery) sem vísar til þess að ákveðin þróun á hæfileikum og 

getu á sér stað. Verkefni miðast út frá hæfni hvers og eins en veita jafnframt tækifæri 

til þess að viðhalda og bæta við þekkingu. Pink telur að trú á hæfileikum skipti einna 

mestu máli þegar þróa á leikni þar sem aukin vinna skilar sér í auknum árangri. 

Hugarfarið skipar einnig stóran sess í bættri leikni þar sem viðkomandi leitar lausna 

og tileinkar sér árangursmiðað viðhorf. Að lokum segir Pink að tilgangur (e. Purpose) 

sameini sjálfstæði og leikni. Að leggja fyrir skýran tilgang verkefnis sé mikilvægt í ljósi 

þess að verið sé að vinna í átt að markmiði til þess að ná auknum árangri. Tilgangur 

gefur einnig skýra heildarmynd og veitir svar við spurningunni af hverju. Tilgangur er 

kjarni framkvæmdar og sjálfstæði og leikni eru verkfæri sem notuð eru til þess að 

lyfta verkefninu á hærra plan (Pink, 2009).   

Til þess að ná farsælum árangri þarf afreksíþróttafólk að tileinka sér ákveðinn 

lífstíl sem felur í sér að viðhalda bæði andlegu og líkamlegu formi. Afreksíþróttafólk 

eyðir miklum tíma í þjálfun og æfingar og þess vegna er mikilvægt að langtíma 

skuldbinding sé til staðar sem hefur hvetjandi áhrif. Það er mikilvægt að ná góðri 

einbeitingu og sýna fram á líkamlegt úthald þegar keppnir eru annars vegar auk þess 
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að geta glímt við töp og sigra. Á ferli sínum þurfa þeir að takast á við margar áskoranir 

og þess vegna er mikilvægt að bæði innri og ytri hvatning sé til staðar svo hægt sé að 

ná markmiðum (Kämpfe, Höner og Willimczik, 2014).  

 Rannsóknir sem beinast að afreksíþróttafólki hafa margar hverjar leitast við að 

varpa ljósi á þá þætti sem leiða til árangurs. Það hefur komið í ljós að andlegur kraftur 

(e. Mental toughness) sé helsti áhrifaþátturinn varðandi metnað, samkeppni og 

árangur. Andlegur kraftur endurspeglast í þeim hvata sem fær fólk til þess að halda 

áfram, ná lengra og yfirstíga hindranir. Í glímunni við árangur, líkamlegan og andlegan 

styrk er það krafturinn sem er þeirra lykilvopn (Gucciardi, 2012).  

Afreksíþróttafólk sem hefur mikinn andlegan kraft er talið vera afar sterkt á 

sviði vitsmuna-, tilfinninga- og félagsþroska. Það eru til margar skilgreiningar á 

hugtakinu en sú algengasta vísar til þess að viðkomandi sé afar félagslyndur með 

mikið keppnisskap. Þá hefur hann óbilandi trú á sjálfum sér þar sem hann telur sig 

stjórna eigin örlögum með atferli sínu. Með þessu hugarfari stendur hann af sér 

mótlæti og lætur ekki undan áföllum eða hindrunum (Crust, 2009). Það eru ákveðnir 

persónueiginleikar sem einkenna afreksíþróttafólk með mikinn andlegan kraft. 

Samkvæmt rannsókn þeirra Meggs, Ditzfeld og Golby (2014) kemur í ljós að þeir hafa 

gott sjálfstraust, mikinn baráttuvilja, hæfileika til þess að ná sér fljótt eftir mistök, 

mikinn stöðugleika og trú á sjálfum sér. Umfram allt eru þeir jákvæðir og taka 

áskorunum með opnum hug. Andlegur kraftur kemur í veg fyrir að stress og álag nái 

stjórn á erfiðum aðstæðum og hafi áhrif á frammistöðu. Eftir bestu getu er reynt að 

koma í veg fyrir neikvæðar tilfinningar sem valda takmarkaðri einbeitingu og athygli. 

Einnig hefur sterkt hugarfar áhrif á ákvarðanatöku og gagnrýna hugsun í 

samkeppnisumhverfi þar sem afreksíþróttafólk þarf að sýna fram á hæfileika sína og 

getu (Crust, 2009).  

4.2 Hvatning í starfi 

Þegar litið er til starfsánægju er áhugavert að skoða tveggja-þátta kenningu Herzberg 

sem leggur áherslu á innri og ytri hvöt starfsmanna. Kenningin er byggð á 

starfsánægju og starfsóánægju sem segir til um hvernig viðhorf einstaklingurinn hefur 

til vinnu sinnar og hvað það er sem drífur viðkomandi áfram í að sinna vinnu sinni 
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sem skyldi. Andleg líðan og áhugahvöt starfsmanna er kjarni þeirrar rannsóknar sem 

Herzberg framkvæmdi ásamt Mausner og Snyderman í kringum árið 1960. Í 

rannsókninni voru tekin viðtöl við verkfræðinga en þeir voru taldir geta gefið 

greinargóð svör varðandi hvatningu og andlega líðan tengda vinnu vegna þess að 

vinnuaðstæður þeirra voru að mestu byggðar á tæknilegum forsendum. Til þess að 

meta stöðu þeirra voru endurskoðendur fengnir sem samanburðarhópur (Herzberg, 

Mausner og Snyderman, 1959).  

Samkvæmt kenningunni kemur hvatningin innan frá og úr ytra umhverfi. Innri 

hvatningaþættir (e. Motivators) lýsa sér í því sem kemur frá starfsmanninum sjálfum 

og hvernig hegðun hans endurspeglar áhugahvötina. Starfsánægja stafar þess vegna 

af þáttum í tengslum við vinnuna sjálfa en ekki vinnuumhverfið. Starfsmaður sem fær 

aukna ábyrgð, er treyst fyrir verkefnum og hlýtur viðurkenningu fyrir vel unnin störf 

eru dæmi um innri hvatningu sem eykur starfsánægju. Hins vegar eru viðhaldsþættir 

(e. Hygiene) úr ytra umhverfi sem geta valdið óánægju og dregið úr áhugahvötinni. 

Starfsóánægja stafar þess vegna af þáttum sem koma frá umhverfinu en ekki frá 

starfinu sem slíku. Flókið samskiptamynstur, lélegar vinnuaðstæður og laun eru dæmi 

um ytri þætti sem hafa áhrif á starfsóánægju. Mynd 4 sýnir niðurstöður 

rannsóknarinnar. Þær gáfu meðal annars til kynna eftirfarandi þætti sem höfðu áhrif 

á ánægju og óánægju starfsfólks í vinnu sinni. Innri hvatningaþættir hafa áhrif á 

ánægju starfsfólks og ytri viðhaldsþættir hafa áhrif á óánægju starfsfólk (Herzberg, 

Mausner og Snyderman, 1959).  

 

 



 32 

 

Mynd 4. Tveggja-þátta kenning Herzberg: Áhrif innri og ytri hvatningar á starfsánægju 
(Boddy, 2011). 

Rétt er að vekja athygli á því að þeir þættir sem lýsa starfsánægju og starfsóánægju 

eru ekki andstæður heldur aðskildir þættir og hafa áhrif á hvatningu í starfi. Starfsfólk 

leitast eftir því að starfa í jákvæðu umhverfi þar sem gæði stjórnunar eru til 

fyrirmyndar, skýr stefna og framtíðarsýn og að laun séu í samræmi við getu og 

ábyrgð. Kenningin varpar ljósi á bæði innri og ytri hvatningu. Starfsumhverfið og 

starfið sjálft hafa áhrif á afköst og frammistöðu starfsmanna (Herzberg, Mausner og 

Snyderman, 1959). 

 Sjónarmið Pink (2009) er áhugavert í þessu samhengi. Hann fjallar um 

hvetjandi áhrif launa og segir mikilvægt að taka mið af því að laun eru undirstaða 

vinnu. Samband launa og hvatningar er tvíþætt. Of lág laun gera það að verkum að 

starfsóánægja eykst. Það er vegna þess að ekki er samræmi milli starfskrafna og 

launa. Starfsmaður einbeitir sér frekar að lélegu starfsumhverfi og hvatning verður 

takmörkuð. Þetta er dæmi um litla innri hvatningu. Starfsmaður hefur ekki löngun né 

áhuga til þess að standa sig vel vegna lágra launa. Hins vegar þá gera of há laun það 

að verkum starfsánægja eykst en til styttri tíma. Pink segir að þegar laun eru of há 

beinist athyglin ósjálfrátt að laununum en ekki starfinu sjálfu. Það er ytri hvatning 

sem hefur áhrif á starfsmanninn vegna þess að hann sækist eftir háum launum en 

ekki árangri í starfi.  

Tveggja þátta kenning Herzbergs (1959)-
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Á rangur	

Viðurkenning	
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Óánægju-
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4.3 Drífandi afrekshvöt 

Hvað er það sem fær einstaklinginn til þess að vinna afrek? Afrek samanstendur af 

mismunandi þrautum og ákveðinni rökhugsun til þess að ná því markmiði sem lagt er 

upp með. Afrek er sigur sem byggir á réttu hugarfari og getu til þess að standast 

krefjandi aðstæður. Afrekshvöt (e. Achievement motivation) vísar til þess að 

einstaklingurinn leggur sig fram við að ná settu viðmiði sem segir til um yfirburði og 

forskot á ákveðnu sviði. Afrekshvöt er aðdragandi að hegðun einstaklingsins þar sem 

hvötin leiðbeinir og stýrir því hvernig viðkomandi nær markmiðum sínum. Viðmiðin 

eru fyrirfram ákveðin af samfélaginu og leitast einstaklingurinn við að uppfylla skilyrði 

sem gefa til kynna getu hans og hæfni. Viðmiðin mynda samkeppni milli einstaklinga 

þar sem hver og einn skorar á sjálfan sig og leitast eftir sigri. Árangur er metinn út frá 

erfiðleikastigi verkefnisins og þeirri fyrirhöfn og áreynslu sem þarf til að ná settu 

markmiði (Merrick, 2011).  

 Árangurskenning McClelland leitast við að skýra þarfir og hvata sem drífur 

einstaklinginn áfram og leiðir til árangurs. Bipp og Dam (2014) túlka kenningu 

McClelland varðandi þrjár þarfir sem taldar eru einstaklingnum mikilvægar þegar litið 

er til hegðunar varðandi árangur og markmið. Í fyrsta lagi er það þörf fyrir að ná 

árangri (e. Need of achievement). Einstaklingurinn hefur þörf fyrir að leggja mikið á sig 

og auka afköst. Áhersla er lögð á að nýta getu og hæfni til þess að leysa erfið verkefni 

og yfirstíga hindranir. Með þessu er vísað til þess að einstaklingurinn þarf að ná 

ákveðnu viðmiði svo hægt sé að meta árangur hans. Í öðru lagi er það þörf fyrir tengsl 

(e. Need for affiliation). Það vísar til þess að einstaklingurinn hefur þörf fyrir að eiga í 

nánum samskiptum og byggja upp öflugt tengslanet. Það veitir einstaklingnum mikla 

ánægju að tilheyra hóp og taka þátt og er þess vegna mikil félagsvera. Þeir hafa minni 

þörf fyrir að sanna sig fyrir öðrum og dafna síður í samkeppnisumhverfi. Í þriðja lagi 

er það þörf fyrir vald (e. Need for power). Áhersla er lögð á að hafa áhrif á aðra og fá 

fólk með sér í lið. Einstaklingurinn hefur löngun til þess að stjórna öðrum og er 

ákveðinn, kraftmikill og sannfærandi. Einnig dafnar hann vel í samkeppnisumhverfi 

þar sem mikil þörf er fyrir að sannreyna hæfileika sína og getu.  

Kenningin vísar til innri hvatningar og hvernig drifkraftur einstaklingsins 

endurspeglar afköst hans og frammistöðu. Hver og einn tileinkar sér hverja þörf í 
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mismiklum mæli eftir áhugasviði. Sem dæmi má nefna að þá leggur 

tölvunarfræðingur meiri áherslu á árangur heldur en völd eða tengsl. Sjúkraliði leggur 

hins vegar áherslu á bæði árangur og tengsl en takmörkuð völd. Þess vegna er 

mikilvægt að efla styrkleika með krefjandi verkefnum og markmiðum (Bipp og Dam, 

2014). 

4.4 Áhrif afreksmarkmiða 

Áætlun og tilgangur mynda grunninn að krefjandi markmiði. Að vita hvert skal stefna 

hvetur einstaklinginn til þess að skuldbinda sig því verkefni sem framundan er. 

Afreksmarkmið (e. Achievement goal) endurspeglar þörfina fyrir að ná lengra í 

ákveðnum aðstæðum og sýnir fram á hvernig viðkomandi upplifir og túlkar árangur 

(Elliot, 1999).  

 Geta og hæfni einstaklingsins eru lykilþættir í afreksmarkmiði. Markmiðið 

endurspeglar viðmið um frammistöðu sem segir til um hvort árangri sé náð. Elliot og 

McGregor (2001) sköpuðu módel sem lýsir færni einstaklingsins í því að ná 

markmiðum sínum. Það nefnist 2 x 2 módelið um afreksmarkmið (e. 2 x 2 

Achievement goal framework). Undirstaða módelsins felur í sér tvö sjónarmið. Í fyrsta 

lagi greinarmun á hæfni sem vísar til eigin færni (e. Absolute/intrapersonal mastery) 

eða í samanburði við færni annarra (e. Normative performance). Þetta sjónarmið 

gefur til kynna að einstaklingurinn hefur annars vegar nægan skilning og hæfni til þess 

að takast á við verkefnið og hins vegar í samanburði við aðra. Í öðru lagi á sér stað 

ákveðin styrking; jákvæð (e. Positive) sem vísar til þess að árangri sé náð og neikvæð 

(e. Negative) sem segir til um að einstaklingurinn ýtir til hliðar hindrunum sem draga 

úr árangri. Þetta sjónarmið sýnir að möguleikinn á því að ná markmiðinu veltur á því 

hvort að jákvæð eða neikvæð styrking eigi sér stað.  

 Með þessi tvö sjónarmið að leiðarljósi er módelinu skipt í tvö meginmarkmið 

sem hvort um sig er skilgreint með tveimur undirmarkmiðum. Meginmarkmiðin tvö 

eru færni (e. Mastery) sem vísar til innri áhugahvatar og frammistaða (e. 

Performance) sem vísar til ytri áhugahvatar. Undirmarkmiðin tvö eru útlistuð á 

eftirfarandi hátt:  



 35 

1. Færni – Að ráða við verkefnið (e. Mastery-approach goal). Einstaklingurinn 

leggur áherslu á að ráða vel við verkefni miðað við færni til þess að ná 

markmiði sínu. Jákvæð styrking á sér stað.  

2. Færni – Mistök og hindranir (e. Mastery-avoidance goal). Skortur á færni 

einstaklingsins til þess að leysa verkefni getur leitt til hræðslu við mistök. 

Neikvæð styrking á sér stað.  

3. Frammistaða – Að ráða við verkefnið (e. Performance-approach goal). 

Einstaklingurinn leitast við að sýna fram á færni sína til þess að ráða við 

verkefni í samanburði við aðra. Jákvæð styrking á sér stað.  

4. Frammistaða – Mistök og hindranir (e. Performance-avoidance goal). 

Einstaklingurinn leggur áherslu á að ýta til hliðar mistökum og hindrunum sem 

koma í veg fyrir að markmiði sé náð. Neikvæð styrking á sér stað.  

Mynd 5 sýnir fram á 2 x 2 módelið um afreksmarkmið þar sem markmiðin 

endurspegla hvatningu og drifkraft einstaklingsins (Li, Chi og Yeh, 2011).  

 

 
 
Mynd 5. 2 x 2 módelið um afreksmarkmið (eigin smíð).  

Sem dæmi um Færni – Að ráða við verkefnið er þegar leikmaður ætlar sér að æfa vel 

og bæta hæfileika sína á ákveðnu sviði til þess að ná auknum árangri. Þegar leikmaður 

óttast að hann nái ekki að sinna sínu hlutverki inn á vellinum er dæmi um Færni – 

Mistök og hindranir. Sem dæmi um Frammistaða – Að ráða við verkefnið er þegar 

leikmaður ætlar sé að ná sæti í byrjunarliðinu þrátt fyrir stöðuga baráttu við aðra 

leikmenn. Frammistaða – Mistök og hindranir vísar til dæmis til þess þegar hvatning 
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leikmanns byggist á þeirri hræðslu að gera mistök og knýr hann til þess að bæta 

frammistöðu sína (Elliot og McGregor, 2001).  

Hvatningin getur annars vegar verið persónulegs eðlis þar sem 

einstaklingurinn leitast við að auka hæfileika sína og þróa þá frekar. Hins vegar getur 

hvatningin komið frá ytra umhverfi þar sem áhersla er lögð á að sýna færni og 

kunnáttu með frammistöðu og afreki. Kjarni áhugahvatarinnar kemur fram í 2 x 2 

módelinu þar sem það veitir innsýn í þá þætti sem hafa áhrif á árangur (Li, Chi og Yeh, 

2011).  
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5 Aðferðafræði 

Í þessari rannsókn er leitast við að skoða áhugahvöt, stjórnunarstíl og umgjörð 

karlalandsliðs Íslands í knattspyrnu. Markmið rannsóknarinnar er að efla þekkingu á 

þessu sviði og veita innsýn í hugarheim leikmanna liðsins. Rannsóknarspurningarnar 

eru tvennskonar;  

 Hvar liggur áhugahvöt leikmanna íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu? 

 Hvernig hefur stjórnunarstíll þjálfara og umgjörð áhrif á árangur 

landsliðsins? 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir vali á aðferðafræði og nákvæmri framkvæmd 

þessarar rannsóknar. Eigindleg aðferðafræði er notuð með hliðsjón af fyrirbærafræði. 

Það verður gerð grein fyrir viðmælendum og ástæðu fyrir vali þeirra. Gagnaöflun er 

gerð skil þar sem farið er yfir fjölda viðtala og viðtalsrammi útlistaður. Að lokum er 

greint frá ferli varðandi greiningu gagna og meginþemu skilgreind.   

5.1 Eigindleg aðferðafræði 

Markmið rannsókna er að efla þekkingu og auka skilning fólks varðandi félagsleg 

fyrirbæri og athafnir þeirra. Rannsakendur hafa mismunandi ástæður fyrir 

rannsóknum sínum. Sumir stunda rannsóknir vegna skemmtanagildis, áhuga eða 

forvitni, aðrir vegna vinnu og enn aðrir í tengslum við menntun. Það sem 

rannsakendur eiga hins vegar sameiginlegt er að allir leitast við að renna styrkari 

stoðum undir hinn félagslega heim og varpa ljósi á stöðu mála. Grundvöllur 

rannsókna er að bæta og efla þekkingu og miðla upplýsingum til fólks. Rannsóknir 

byggja á kenningum, hvort sem verið er að mynda nýja kenningu eða sannreyna 

kenningu. Kenning skilgreinir ákveðin fyrirbæri og segir til um ástæður þess og orsök 

(Esterberg, 2002).  

Eigindleg aðferðafræði (e. Qualitative research) leitast eftir því að fá fram 

aukinn skilning á hegðun fólks í samhengi við upplifun þess og reynslu. Það er lögð 

áhersla á að skoða hvaða merkingu fólk leggur í aðstæður sínar og reynt að túlka 

hegðun þess í samræmi við þær. Markmið eigindlegra rannsókna er að veita dýpri sýn 

varðandi ákveðið fyrirbæri eða hegðunarmynstur og varpa ljósi á merkingu hlutanna. 



 38 

Hlutverk rannsakanda er þýðingarmikið þar sem skilningur á eigin viðhorfum og 

skoðunum þarf að vera til staðar og er mikilvægt að beita hlutlægri hugsun. 

Rannsakandi temur sér vinnubrögð sem leitast við að túlka hugsun og merkingu fólks 

ásamt því að greina samspil milli kenningar og gagna. Í eigindlegri aðferðafræði er 

notast við aðleiðslu (e. Inductive approach) sem vísar til þess að rannsakandi kannar 

hinn félagslega heim og ákveðið viðfangsefni. Í því ferli myndast kenning sem hægt er 

að bera saman við raunveruleikann og þróa frekar (Esterberg, 2002). 

5.2 Fyrirbærafræði 

Ein af fimm nálgunum í eigindlegum rannsóknum er fyrirbærafræði (e. 

Phenomenology). Áhersla er lögð á það hvernig einstaklingurinn upplifir umhverfið og 

hvernig það hefur áhrif á hegðun hans og atferli. Lífsreynsla einstaklingsins er 

undirstaða greiningar í stað þess að leggja fram tilgátu eða ímyndaða forsendu. 

Ákveðin tengsl myndast milli einstaklings og umhverfis sem gerir það að verkum að 

upplifun á sér stað og fyrirbærafræðin byggir á. Í fyrirbærafræði leitast rannsakandi 

við að fá dýpri skilning á hugarheimi viðmælanda og skoðar merkingu hlutanna í því 

samhengi. Þess vegna er mikilvægt að ígrunda vel þá reynslu og upplifun sem kemur 

fram. Rannsakandi skoðar fyrirbæri eins og þau birtast í óáreittu umhverfi vegna þess 

að merking hlutanna kemur af reynslu og upplifun (e. Capta) hvers og eins (Orbe, 

1998). 

 Greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar leggur áherslu á sameiginlega upplifun 

viðmælenda. Það veitir dýpri skilning á fyrirbærinu og gefur til kynna hvaða áhrif það 

hefur á viðmælendur. Við öflun upplýsinga er notast við djúpviðtöl. Tilgangur þeirra 

er að fá viðmælanda til þess að greina frá reynslu eða upplifun með eigin orðum sem 

rannsakandi síðan túlkar og skilgreinir. Í djúpviðtölum er stuðst við viðtalsramma sem 

inniheldur fyrirfram gefnar opnar spurningar og vísa til þeirra áhersluatriða sem 

rannsóknin leitast eftir að skýra. Þar eru rannsóknarspurningar hafðar að leiðarljósi 

(Orbe, 1998). Að lokinni gagnaöflun er farið vandlega yfir gögnin og áhersluatriði 

dregin út. Áhersluatriðin eru notuð til þess að mynda meginþemu sem vísa í reynslu 

og upplifun viðmælenda. Lýsing á meginþemum endurspeglar sameiginlega upplifun 

viðmælenda á viðfangsefninu (Creswell, 2007).  
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Fyrirbærafræði þykir henta vel í þessari rannsókn til þess að afla þekkingar 

varðandi viðfangsefnið vegna þess að áhersla er lögð á upplifun og reynslu 

viðmælenda á ákveðnu fyrirbæri.  

5.3 Framkvæmd rannsóknar 

Ástæða þess að eigindleg aðferðafræði er notuð við framkvæmd rannsóknar er sú að 

leitast er eftir viðhorfum viðmælenda í tengslum við ákveðið viðfangsefni. 

Viðmælendur búa yfir sameiginlegri reynslu. Upplifun og skoðun þeirra getur rennt 

styrkari stoðum undir viðfangsefni þessarar rannsóknar. Viðmælendur starfa á sama 

vettvangi, lifa ákveðnum lífstíl og eru afreksíþróttamenn í knattspyrnu. Auk þess 

hefur árangur landsliðsins að undanförnu áhrif á stöðu þeirra í tengslum við upplifun 

og reynslu af hvatningu og árangri. Hópur viðmælenda er einsleitur og veitir þess 

vegna tækifæri til þess að kanna ýtarlega hvar hvatningin liggur og hver áhrif 

stjórnunarstíls og umgjarðar eru. Þess vegna þóttu þessar tvær aðferðir, eigindleg 

aðferðafræði og fyrirbærafræði, henta vel við framkvæmd rannsóknarinnar. 

5.4 Viðmælendur rannsóknar 

Í upphafi var ákveðið að nálgast viðmælendur í gegnum samskiptavefinn Facebook. 

Þar var greint frá tilgangi rannsóknar og mikilvægi þátttöku skilgreint. Með leyfi 

viðmælanda var haft samband símleiðis. Tíma- og dagsetning var ákveðin sem 

hentaði báðum aðilum. Í upphafi viðtals var viðmælanda gerð grein fyrir að fyllsta 

trúnaðar yrði gætt og jafnframt fengið leyfi fyrir upptöku. Það voru tekin samtals níu 

viðtöl. Átta viðtöl við leikmenn og eitt viðtal við þjálfara. Ástæða þess að tekið var 

viðtal við þjálfara var sú að mikilvægt þótti að staðfesta frásögn leikmanna og spegla 

hans sýn á þeirra hugarheim. Við val á viðmælendum var notað ásetningsúrtak (e. 

Purposive sampling). Sú aðferð byggist á því að viðmælendur eru valdir í samræmi við 

markmið og tilgang rannsóknarinnar (Teddlie og Yu, 2007).  

Viðmælendur eru atvinnumenn í knattspyrnu og starfa erlendis. Þeir hafa allir 

stundað knattspyrnu frá unga aldri og hófu atvinnumannaferil sinn erlendis á 

unglingsárum. Starf þeirra einkennist af því að æfa knattspyrnu einu sinni til tvisvar 

sinnum á dag og spila fyrir sitt félagslið einn til tvo leiki á viku. Það er afar mikilvægt 
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að meðfram æfingum sé lögð áhersla á góða hvíld og hollt mataræði. Einnig er 

mikilvægt að jafnvægi sé til staðar til þess að viðhalda einbeitingu og aga. Samspil 

margra þátta hefur áhrif á árangur og leiðir af sér aukna getu og hæfni á sviði 

knattspyrnu. Knattspyrnumenn starfa í miklu samkeppnisumhverfi þar sem hver og 

einn reynir sitt allra besta til þess að ná miklum árangri og til þess að afreka sem 

mest. Leikmenn leitast við að uppfylla sömu viðmið og koma sér á framfæri með því 

að sýna fram á hæfileika sína. Markmið leikmanna er að fá sæti í byrjunarliði hjá sínu 

félagsliði og fá sem mestan spilatíma á knattspyrnuvellinum.  

Í landsliðinu eru 22 leikmenn. Vegna þess hve lítill hópurinn er var ákveðið að 

gæta nafnleyndar í rannsókninni til þess að koma í veg fyrir að hægt væri rekja svör 

einstaka leikmanna. Viðmælendur fá því gervi nöfn í stað sinna raunverulegu nafna.  

5.5 Gagnaöflun 

Við öflun gagna voru viðtöl notuð til þess að fá fram upplifun viðmælanda í tengslum 

við viðfangsefnið. Að viðtölum loknum voru þau afrituð með tilheyrandi 

athugasemdum og minnispunktum sem gáfu til kynna vangaveltur rannsakanda 

varðandi frásögn viðmælanda. Viðtölin voru tekin á tímabilinu júní til október árið 

2014 og fóru fram í Háskóla Íslands og á Landsbókasafni Íslands. Lengd viðtala var 

mismunandi en stysta viðtalið tók um 40 mínútur og lengsta viðtalið um 86 mínútur. 

Afrituð viðtalsgögn voru samtals 518 blaðsíður.   

Viðtalsrammar voru tveir. Annars vegar fyrir leikmenn og hins vegar fyrir 

þjálfara. Viðtalsramma fyrir leikmenn er skipt upp í þrjá meginhluta. Fyrsti hluti fjallar 

um kynningu á viðmælanda og tengsl við íþróttir. Annar hluti skoðar stöðu 

viðmælanda sem knattspyrnumanns, upphafið að atvinnumannaferlinum og 

aðstæður erlendis. Þriðji hluti fjallar um hvaða þættir það eru sem hvetja áfram. Auk 

þess er farið yfir stjórnunarstíl þjálfara, liðsheild og umgjörð. Viðtalsramma fyrir 

leikmenn er að finna í viðauka 1.  

Viðtalsramma fyrir þjálfara er einnig skipt upp í þrjá meginhluta. Fyrsti hluti 

fjallar um kynningu á viðmælanda og tengsl við íþróttir. Annar hluti skoðar íslenska 

knattspyrnu, stöðu hennar á Íslandi, leikmanna og síðan landsliðsins. Þriðji hluti fjallar 
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um hlutverk þjálfara og styrkleika liðsheildar til þess að ná árangri. Viðtalsramma fyrir 

þjálfara er að finna í viðauka 2.  

5.6 Gagnagreining 

Að lokinni afritun voru viðtölin lesin aftur og aftur yfir í þeim tilgangi að leita eftir 

meginþemum. Við yfirlestur var áhersla lögð á að draga saman áhugaverða þætti úr 

hverju viðtali sem gefa vísbendingar varðandi viðfangsefnið og veita dýpri innsýn. 

Þegar gögnin höfðu verið greind ýtarlega voru undirþemu fundin og þau greind í 

flokka með þremur litum. Með því að greina eftir litum var vinna við flokkun 

markvissari og gaf til kynna meginþemu. Tilgangurinn var jafnframt sá að greina þætti 

sem varpa ljósi á rannsóknarspurningarnar. Þessu ferli í greiningarvinnunni er lýst frá 

flokkun niður í sameiginleg undirþemu sem fram koma í töflu 1. Taflan er lýsandi fyrir 

meginþemun þrjú þar sem Hugarfar einkennist af persónulegum eiginleikum 

viðmælenda. Ástríðan fyrir knattspyrnu kemur skýrt fram auk þess sem að innri 

hvatning er sterk. Þetta meginþema gefur til kynna þá þætti sem mikilvægt er að 

leikmenn í atvinnumennsku tileinki sér til þess að ná árangri. Þá lýsir Eitilhörð 

samkeppni þeim áhrifum sem gætir frá því umhverfi sem viðmælandi býr við. 

Gagnrýnisraddir eru háværar og stöðug samkeppni ríkir milli leikmanna um sæti í 

liðinu. Að lokum sýnir Ytri þættir sem hafa áhrif á árangur fram á mikilvægi 

liðsheildarinnar, stjórnunarstíl þjálfara og þau tengsl sem myndast milli leikmanna og 

þjálfara. Að auki kemur fram að umgjörð í kringum liðið skiptir miklu máli ásamt 

stefnu og tilgangi liðsins.  
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Tafla 1. Þemagreining. 

Hugarfar Eitilhörð samkeppni 
Ytri þættir sem hafa 

áhrif á árangur 

„Ég elska að spila 
fótbolta“ 

Gagnrýni sem veitir 
stuðning 

Þjálfari sem stjórnandi 
og leiðtogi 

Draumurinn um 
atvinnumennsku  

Það þarf sýn og stefnu 

Keppnisskapið í hámarki 
  

Sigur liðsheildarinnar 

Gott sjálfstraust er lykill 
að velgengni   

Virðing, trú og traust 

Árangur byggður á 
þrautseigju    

Mistök er reynsla 
   

Við fyrstu afritun viðtala var lagt upp með að skrá niður atriði hjá viðmælendum, eins 

og líkamsstöðu, handahreyfingar og raddblæ, sem gáfu til kynna áherslur þeirra. 

Ástæða þess var sú að tilfinningar geta haft áhrif á túlkun og voru þessi atriði að vissu 

leyti höfð til hliðsjónar við greiningu.  

Í næsta kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum greiningarvinnunnar. 

Skipulag þeirrar framsetningar tekur mið af meginþemum sem eru Hugarfar, Eitilhörð 

samkeppni og Ytri þættir sem hafa áhrif á árangur. Að auki er nánari útlistun á þeim 

þemum sem dregin voru úr greiningunni.  
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6 Niðurstöður gagnagreiningar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þremur meginþemum og þeirra undirþemum 

sem komu í ljós við greiningu gagna og birtust í töflu eitt á blaðsíðunni hér fyrir 

framan. Meginþemu endurspegla viðhorf viðmælenda í tengslum við áhugahvöt og 

gefa einnig skýra mynd af þeim þáttum sem skipta máli í ytra umhverfi. Grunnurinn 

að því að svara rannsóknarspurningunum tveimur er vísun í meginþemun þrjú og 

voru þau rauður þráður við greiningu gagna.  

6.1 Hugarfar atvinnumannsins 

Hugarfar er orð sem kom aftur og aftur fyrir hjá viðmælendum. Þeir tóku skýrt fram 

að hæfileikar án hugarfars skila takmörkuðum árangri. Hugarfar atvinnumannsins 

skiptir gríðarlega miklu máli og voru viðmælendur einróma um að það spilar stóran 

þátt í hvatningu. Þeir töldu mikilvægt að vera meðvitaður um aðstæður og getu þar 

sem sjálfsþekking hefur áhrif á frammistöðu og andlega líðan. Með áherslu lýsir Pétur 

hugarfarinu. 

 

Hugarfarið er allt, hugarfarið er allt og ef að þú hefur ekki hugarfarið að 
þá hefur þú ekki neitt. 

 

Það kemur skýrt í ljós að hugarfarið skiptir miklu máli og segir Pétur meðal annars „þú 

ert búinn að ákveða að þú ætlar að gera eitthvað og þá gerir þú það og það er í 

rauninni ekkert annað sem er, þú ferð bara eina leið.“ Pétur segir einnig að rétt 

hugarfar hefur þau áhrif að hæfileikar einstaklingsins ná að njóta sín sem skilar sér í 

auknum árangri. Arnar lagði einnig mikla áherslu á hugarfarið og segir: 

 

Síðustu ár hef ég lagt áherslu á hugarfar, þetta snýst allt um hugarfar. 
Það er ekkert mál að halda skrokknum í lagi en hugarfarið segir til um 
hvað þú vilt og þú ákveður það síðan og vinnur með góða reglu. 

 

Þrátt fyrir mikla hæfileika og góða þjálfun er hugarfarið stór þáttur og endurspeglar 

þann vilja og metnað sem afreksíþróttamaður hefur fyrir sinni íþrótt. Arnar segist 

vera heiðarlegur jafnt utan vallar sem innan og tekur fram að „þú færð höggin á þig, 

ósanngjörn högg en það er bara dæmi til þess að læra af og taka inn.“ Þar að auki er 
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hugarfarið einskonar drifkraftur til þess að ná lengra og bæta og efla getu. Guðjón 

segir:  

 

Ég hafði hugarfarið alltaf rétt. Mér fannst ungir strákar í mínu liði úti 
alltaf vera mikið framar en við Íslendingarnir tæknilega séð og vegna 
getu. Þeir höfðu hins vegar ekki alltaf þetta hugarfar sem að við 
Íslendingar höfum haft hvað varðar það að læra, hlusta og bæta sig. Það 
skiptir gríðarlega miklu máli að leggja sig fram því að þá skiptir tæknin í 
rauninni engu máli. Það hefur enginn áhuga á að fá til sín leikmann sem 
leggur sig ekki fram. Það var aðal málið hvað mig varðar sem leikmann. 
Það var hugfarið og ég hef alltaf haft það í gegnum tíðina.  

 

Þessi orð gefa hugarfarinu byr undir báða vængi. Fleiri viðmælendur höfðu orð á því 

að hugarfarið skipti miklu máli þrátt fyrir hæfileika, reynslu eða þekkingu og væri í 

raun vendipunktur þess að ná árangri. Helgi telur það skipta meira máli en 

hæfileikar: 

 

Ég held að það skipti öllu máli. Það er kannski einn og einn sem nær að 
komast lengra þrátt fyrir að hugarfarið sé ekki og ná þessu eingöngu á 
hæfileikum en flestir sem hafa náð langt eru með hugarfar 
atvinnumannsins. 

 

Að auki segir hann að „flestir þurfa að vinna mikið fyrir þessu“ og vísar til þess að 

mikilvægt sé að passa upp á mataræði, svefn og líkamann sjálfan. Hann tekur fram 

að „þetta er ekki bara 8 tíma vinnudagur, þetta er sólarhrings vinnudagur.“ Það má 

því að segja að hungur í árangur endurspeglar hugarfar afreksíþróttamannsins.  

6.1.1 „Ég elska að spila fótbolta“ 

Brennandi áhugi viðmælenda á knattspyrnu er einstakur. Eldmóðurinn skín í gegn og 

það er þessi takmarkalausa ást á íþróttinni sem viðmælendur lýsa og veitir innsýn í 

þann hugarheim sem afreksíþróttamaður upplifir gagnvart íþrótt sinni. Jón lýsir ást 

sinni á knattspyrnu:  

 

Ég elska þetta. Ég elska að spila fótbolta og ég vil hafa þetta sem vinnuna 
mína eins lengi og ég get. 
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Árni segir að svo lengi sem að honum finnist jafn gaman að spila knattspyrnu þá væri 

tilganginum náð. Hann segir:  

 

Það hefur alltaf verið auðvelt fyrir mig að vakna til þess að fara á æfingu 
og mér finnst svo gaman í fótbolta og gaman í liðsíþrótt, þetta eru 
skemmtilegir strákar. Það kom aldrei upp hjá mér að vilja ekki fara á 
æfingar en ég held að ég hafi mest gaman af fótbolta. Ég vill verða betri 
og komast hærra. Það held ég að hvetji mig áfram. 

 

Helgi tók einnig fram að honum fyndist ennþá svo gaman í knattspyrnu og segir: „Það 

er eiginlega það sem drífur mig áfram.“ Arnar tekur í sama streng og Árni þar sem ást 

hans á knattspyrnu kemur í ljós.  

 

Ég held að þú kunnir að meta það eftir því sem tímanum líður, það er 
allavega þannig með mig. Þetta eru forréttindi, ég fæ að vinna við það 
sem að ég elska að gera. Að fara út, niður á völl, inní klefa, hitta strákana 
og vera með strákalæti, í gallann og fara í fótbolta.  

 

Það kemur skýrt fram að viðmælendur eiga mjög sérstakt samband við knattspyrnu. 

Íþróttin veitir gleði og ánægju sem hefur áhrif á áhugahvötina og árangurinn sem 

hlýst af.  

6.1.2 Draumurinn um atvinnumennsku 

Draumurinn um atvinnumennsku hefur einnig mikil áhrif og endurspeglar ástríðuna. 

Helgi segir að draumurinn hafi haft áhrif á hann frá því á yngri árum. Hann segir:  

 

Þetta var draumurinn frá því að ég var lítill. Að geta unnið við það að spila 
fótbolta. Það var eiginlega það eina sem komst að þegar maður var að 
spila með strákunum niðrá grasi, að verða atvinnumaður. Svo þegar það 
tækifæri kom að þá stökk ég á það, henti öllu frá mér og fór út.  

 

Sigfús tekur einnig í sama streng hvað varðar drauminn um atvinnumennsku og telur 

hann vera lið í því að ná lengra í knattspyrnu. Hann segir:  

 

Að sjálfsögðu vildi maður komast út því að þá fékk maður tækifæri til 
þess að komast í atvinnumannalið. Þá kemst maður í stærri glugga, betri 
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þjálfun, betri mótherjar og samherjar. Það er ákveðið stolt í því að 
komast út, ég ætla lengra og þetta er byrjunin á atvinnumannaferlinum.  

 

Heimir, annar þjálfari landsliðsins, er á sama máli hvað varðar drauminn um 

atvinnumennsku sem hann telur vera „rosalega drífandi í fótbolta.“ Ástríðan birtist í 

frammistöðu leikmanna og metnaði þeirra í að gera betur og auka hæfni sína á þessu 

sviði.  

6.1.3 Keppnisskapið í hámarki 

Skapgerð viðmælenda er mjög svipuð og einkennist af miklu keppnisskapi þar sem 

áhersla er lögð á að vinna allar baráttur og gera allt sem í sínu valdi stendur til þess að 

ná betri árangri en næsti maður. Viðmælendur tóku þó allir fram að þeir hafi þurft að 

aðlaga skapgerð sína að heimi knattspyrnunnar. Það er ekki er talið vænlegt til 

árangurs að missa stjórn á skapi sínu. Skapið drífur leikmanninn áfram í að ná því 

ætlunarverki sem lagt er upp með, hvort sem á við um sigur í leiknum sjálfum eða 

„einvígi inná vellinum“ eins og Guðjón segir. Sigfús ræðir um skapgerð sína og segist 

vera „brjálaður í skapinu“ en hafi lært með tímanum að þekkja sjálfan sig og 

tilfinningar sínar og meta aðstæður hverju sinni. Hann segir jafnframt frá því þegar 

þjálfarinn setti hann á bekkinn:  

 

Þegar ég lenti í því að þá var ég með kjaft og það er það versta sem að þú 
getur gert. Það sem þú átt að gera er að steinhalda kjafti og halda áfram 
að æfa. 

 

Árni tekur undir með Sigfúsi og segir að með tímanum hafi knattspyrnuumhverfið 

gert honum kleift að þroskast og átta sig á mikilvægi þess að geta stjórnað skapi sínu í 

erfiðum aðstæðum. Hann segir:  

 

Skapið á mér er betra. Ég var snarbilaður þegar ég var yngri en maður 
hefur þroskast. Það er líka hægt að tapa í þessari íþrótt, maður vinnur 
ekki alltaf.   

 

Samkvæmt Sigfúsi og Árna hefur keppnisskapið töluverð áhrif á stöðu leikmannsins 

og hugarfar hans. Með því að temja sér heilsteypt hugarfar þar sem skapgerð spilar 
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stóran þátt eru auknar líkur á því að verða sterkari alhliða leikmaður. Fleiri voru sömu 

skoðunar og tekur Jón undir með sínum orðum:  

 

Já maður er brjálaður. Ég kom heim og það var kastað hlutum hingað og 
þangað. En ekki í dag, ég er búinn að læra að taka ekki vinnuna með mér 
heim og þá er það bara að halda áfram, reyna að breyta hugarfarinu hjá 
sjálfum sér.  

 

Leikmenn þurfa að læra að nýta skapið á réttum forsendum. Pétur greinir frá því að 

keppnisskapið hafi þónokkrum sinnum komið sér í vandræði en sagðist hafa lært sína 

lexíu „þegar það var búið að reka mann útaf nokkrum sinnum.“  

 

Þegar ég tapa þá grenja ég, þegar ég var yngri. Ég var brjálaður og reifst 
við alla og skallaði fólk. Mér fannst allt í lagi að tækla einhvern í klessu ef 
að ég stoppaði hann í að skora hjá mér. Það er engin lína hjá mér, það er 
að vinna eða tapa og ef að ég gat stoppað einhvern í að skora að þá tók 
ég hann niður…á skólamóti.  

 

Orð Péturs gefa til kynna að keppnisskapið getur auðveldlega skemmt fyrir 

hæfileikaríkum leikmönnum. Viljinn og harkan drífur þá ótrautt áfram.  

6.1.4 Gott sjálfstraust er lykill að velgengni 

„Ef að þú trúir ekki á sjálfan þig að þá gerir það enginn.“ Árni lét þessi orð falla í 

tengslum við trú leikmannsins á sjálfum sér og hversu mikil áhrif það hefur í tengslum 

við árangur í knattspyrnu. Þar að auki tekur Árni fram að trú á eigin getu og 

hæfileikum hafi fleytt mönnum ansi langt.  

 

Það eru ótrúlegustu fótboltamenn sem hafa komist langt á því að trúa svo 
mikið á sjálfan sig en enga hæfileika. Þeir trúa svo mikið á sjálfan sig og 
komast þess vegna svona langt.  

 

Árni talar einnig um að sjálfstraustið sé í raun órjúfanlegur þáttur af knattspyrnu og 

segir:  

 

Sjálfstraust í fótbolta er 70%. Það er mikið af fólki sem halda að þeir séu 
algjörir hálfvitar af því að þeir eru svo góðir með sjálfa sig. Ef að þú getur 
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ekki haft sjálfstraust til þess að koma þér áfram að þá getur þú alveg 
gleymt því að komast í lið. Ef að þeir sjá veikan blett á þér að þá er ýtt á 
hann. Þess vegna er mikilvægt að sýna helst enga veikleika.  

 

Öll þín sannfæring litast af eigin skoðunum og hugsunum og þess vegna er mikilvægt 

að hafa trú á sjálfum sér. Að trúa því að hægt sé að ná ákveðnum markmiðum eða 

komast á þann stað sem hugurinn leiðir mann á. Pétur talar um að trúin skipti miklu 

máli:  

 

Þetta var draumurinn. Þú hefur trú á því að þú getir náð honum. Afhverju 
ferðu þá ekki og nærð honum? Þú ætlar að vinna, þú ert búinn til þess að 
vinna. Það er bara það sem að ég geri.  

 

Trúin endurspeglar þann metnað og vilja sem viðmælendur hafa fyrir knattspyrnu og 

hvað það er þýðingarmikið að ná árangri á þessu sviði. Með því að trúa á sjálfan sig er 

auðveldara að takast á við áskoranir og mótlæti. Gunnar tekur fram að það sé 

mikilvægt að horfa til þess að það geti reynst erfitt að ná miklum árangri í 

knattspyrnu og þess vegna sé ekkert annað í stöðunni og „núna er ég kominn í það 

að fótbolti er vinnan mín og þá verður maður að trúa 100% á það.“ Sigfús er á sama 

máli og liðsfélagar sínir:  

 

Maður veit hvað maður getur. Þú verður að hafa trú á sjálfum þér ef að 
þú ætlar að ná langt í þessu. 

 

Viðmælendur eru sammála um að trúin hefur áhrif á frammistöðu hvers og eins og 

gerir það að verkum að leikmaður nær lengra en ella, þrátt fyrir minni getu eða 

hæfileika. Trúin veitir ákveðinn styrk í að ná markmiðum sínum.   

 

6.1.5 Árangur byggður á þrautseigju 

Þrautseigja hjá viðmælendum leynir sér ekki. Það ríkir stöðugur vilji um það að halda 

áfram sama hvað dynur á. Orðið uppgjöf er ekki til í orðabók leikmanna. Allir eru 

sammála um að það þýði ekki að gefast upp og Sigfús segir mikilvægt að geta litið til 

baka og sagt við sjálfan sig „Já, ég gaf allt í þetta sem ég átti.“ Það er áhugavert að 
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horfa til þess að athyglinni er beint að því sem að skiptir mestu máli og Guðjón segir 

meðal annars að það þýði einfaldlega ekki að gefast upp, það hafi ekkert uppá sig. 

Hann segir jafnframt að „maður lætur ekkert annað hafa áhrif á sig“ og þannig nær 

hann að halda hugarfarinu á réttum stað. Hann segir mikilvægt að vera ávallt tilbúinn 

í slaginn:  

 

Maður er með gott sjálfstraust sem kemur að því að maður gefst ekki 
upp. Ég er alltaf tilbúinn þegar að því kemur og ef að maður er það ekki 
að þá er einhver annar sem að er það.  

 

Leikmenn þurfa stöðugt að halda sér á tánum og vera tilbúnir þegar tækifæri gefst. 

Pétur er sama sinnis og telur mikilvægt að leggja mikið á sig og gefa allt sem maður á. 

Hugarfarið tengist því að maður uppsker eins og maður sáir og þar skiptir dugnaður 

miklu máli. Hann segir:  

 

Ég vil ekki líta til baka og segja „ahh ég hefði kannski átt að gera þetta“ 
vegna þess að líf fótboltamannsins er svo stutt. Ég get ekki ákveðið eftir 
tvö ár að „já núna ætla ég að fara.“ 

 

Hann leggur frekari áherslu á orð sín og segir að þetta sé:  

 

Annað hvort eða. Ég vil gefa allt sem ég á á hverjum einasta degi og toga 
allt út úr mér og gera þetta svona.   

 

Leikmaður þarf því að ákveða hvort hann ætlar að halda áfram eða gefast upp. Það er 

því mikilvægt að gera upp hug sinn í tæka tíð og vinna síðan út frá þeirri 

hugmyndafræði. Knattspyrnuheimurinn ræðst af því að duga eða drepast.  

 

6.1.6 Mistök er reynsla 

Mistök eru til þess að læra af og eru viðmælendur á sama máli hvað það varðar. 

Einrómur ríkti um það að mistök hefðu neikvæð áhrif á árangur og því reyndist best 

að útiloka þau sem fyrst, einbeita sér að framhaldinu og gera betur næst. Það skilar 

litlum árangri að reyna að bæta upp fyrir mistök. Guðjón orðar þetta svona:  
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Ég veit lang best sjálfur þegar ég er ekki að standa sig vel og þá fer ég að 
hugsa um hvað er hægt að gera. Ég fer aldrei í þann pakka að bæta fyrir 
mistök. Þá gerir þú fleiri mistök og ferð að reyna að bæta upp fyrir það 
sem þú gerðir rangt. 

 

Allir viðmælendur leituðust eftir því að leggja sig fram og reyna með þeim hætti að 

koma í veg fyrir mistök. Guðjón segir enn fremur að til þess að koma í veg fyrir mistök 

að þá sé mikilvægt að vera í sínu besta formi og „vera alveg tip top og vera alveg 

tilbúinn í leikinn þegar að því kemur. Til þess þarftu að æfa 100%.“ Gunnar tekur í 

sama streng og Guðjón þar sem hann segir að „það er þess virði að vinna fyri þessari 

tilfinningu.“ Sem leikmaður þá vilt þú gera allt til þess að standa þig fyrir sjálfan þig, 

liðið þitt og áhorfendur. Hann segir „þú vilt ekki klikka eða tapa.” Hann segir sögu af 

sér í þessum aðstæðum:  

 

Það læðast stundum inn hugsanir hjá mér. Það eru 10 þúsund manns á 
vellinum sem eru búnir að borga sig inn og farnir að hlakka til leiksins í 
viku. Undirbúningurinn og umstangið í kringum leikinn er mikið og svo á 
endanum kemur þetta niður á þér. Ef að ég klikka á einhverjum bolta að 
þá er allt ónýtt. Ég get alveg sleppt mér í einhverjum svona 
hugsunarhætti en þetta er partur af þjálfuninni sem að fylgir því að vera í 
fótbolta. Ef að ég ætla að ná árangri að þá má ég ekki hleypa mér í þessar 
pælingar. Ég kem mér upp systemi sem gerir mér kleift að ná að líta 
framhjá mistökum og ekki mikla þetta svona fyrir mér. Þetta er fótbolti og 
mér mun ganga vel og ég mun gera mistök. Ég þarf að ná að núll-stilla mig 
fyrir hvern leik, fyrir hvert móment og ekki vera að dramatísera þetta. 

 

Þessi hugsunarháttur lýsir því hvernig hægt er að eiga við erfiðar aðstæður og fá fram 

það besta hverju sinni. Hugarfarið er til fyrirmyndar þar sem leitast er eftir því að 

bæta hæfni sína og efla styrkleika til þess að koma í veg fyrir mistök. Arnar er 

sammála Gunnari að því leyti til að þetta felst mikið í því að þjálfa hugarfarið í rétta 

átt. Hann segir að „ef að ég klikka þá veit ég það að þegar ég er að byrja 

einhversstaðar að þá á ég pottþétt ekki eftir að geta tekið þetta til baka af því að 

þetta kemur ekki aftur, staðan er svona. Það besta sem ég get gert er að taka næsta 

bolta.“ Hann heldur áfram:  
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Það er 100% ef að eitthvað klikkar hjá þér að þá getur þú ekki bætt fyrir 
það. Þú getur ekki snúið við tímanum og sent þessa sendingu aftur. Þegar 
við erum búnir að vinna leiki að þá fara allir inn í klefa, gefa hvor öðrum 
high five og síðan bara næsti leikur. Sama hvort að þú gerir gott eða 
slæmt. 

 

Glíman við hugarfarið er mikil og reynir sérstaklega á þegar mistök eiga sér stað. Jón 

tekur undir orð liðsfélaga sinna og segir „ég man ekki eftir því að ég hafi gert lélega 

sendingu eða hlaupið illa, ég geri bara betur næst.“ Hann vísar til þess að það sé 

mikilvægt að vera fljótur að jafna sig á mistökum, halda áfram og bætir við á léttu 

nótunum „bara vera smá gullfiskur.“ 

6.2 Eitilhörð samkeppni 

Það vilja allir vera bestir og nóg er til af leikmönnum sem geta tekið sætið þitt í 

byrjunarliðinu. Það ríkir mikil samkeppni milli leikmanna og þar kemur 

einstaklingshyggja í ljós þrátt fyrir að um liðsíþrótt sé að ræða. Guðjón segir að „það 

vilja allir skjóta þig niður þegar þú ert kominn á toppinn“ og vitnar þá í kröfuharða 

samkeppni sem á sér stað í knattspyrnuheiminum. Hann segir jafnframt að það séu 

mjög margir sem stunda knattspyrnu og að það sé alltaf hægt að finna leikmenn í 

stað þeirra sem leggja sig ekki fram. Hann leggur knattspyrnu til jafns við vinnu og 

útskýrir:  

 

Þetta er harður heimur. Það eru margir leikmenn í hverju liði og það eru 
leikmenn sem eru tilbúnir til þess að hoppa inn þegar þér gengur illa. Það 
eru fullt af leikmönnum sem að vilja taka stöðuna þína og þú verður að 
berjast fyrir henni eins og hverri annarri vinnu.  

 

Guðjón tekur einnig fram að það sé mikilvægt að nýta hvert tækifæri vel, gera sitt 

besta og skila því sem ætlast er til af manni. Annars stofnar maður stöðu sinni í hættu 

og „fundinn annar leikmaður í staðinn sem vill bæta sig og hlusta.“ Tækifæri í þessum 

bransa eru ekki á hverju strái og aðeins þeir bestu komast af og ná eftirsóknarverðum 

árangri. Jón tekur undir með Guðjóni og segir að samkeppnin hverfi ekki heldur sé 

þetta einungis spurning um hver sé duglegastur og hver hafi mesta viljann. Hann 

segir jafnframt:  
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Inn á velli vill maður alltaf vera bestur og það vilja allir vera bestir. Það 
koma rifrildi og það koma slagsmál. Þetta er keppnisíþrótt þó svo að við 
séum allir í sama liði inná vellinum að þá vilja allir vera bestir.  

 

Einnig var einrómur um það að samkeppni eflir frammistöðu og gerir það að verkum 

að þú stendur þig betur og reynir eftir fremsta megni að toppa sjálfan þig. Árni gefur 

skýra mynd af samkeppni innan knattspyrnuheimsins:  

 

Ég tek samkeppni mjög vel. Þú verður aldrei betri ef að það er enginn að 
ýta í bakið á þér eða þú að ýta í bakið á öðrum til þess að gera betur. Ég 
held að það sé hollt að hafa samkeppni í öllum liðum. Maður þarf að gera 
betur en þeir á æfingum og í leikjum. Þetta er vinir mínir inn á vellinum 
sem og utan vallar en ég mun alveg sparka í þá og láta finna fyrir mér.   

 

Áhugavert er að skoða þessi viðhorf vegna þess að þrátt fyrir mikla samkeppni þá er 

ávallt borin virðing fyrir næsta manni þar sem allir stefna í sömu átt út frá 

markmiðum liðsheildarinnar. Fleiri viðmælendur voru á sömu skoðun varðandi 

samkeppni og Pétur segir mikilvægt að ekki einungis æfa, heldur „æfa rétt“ og með 

því standist samkeppni milli leikmanna. Það er því mikil barátta sem á sér stað í 

knattspyrnuumhverfinu og verður hver og einn að einbeita sér að styrkleikum sínum 

til þess að viðhalda góðri frammistöðu.  

6.2.1 Gagnrýni sem veitir stuðning 

Gagnrýnisraddir frá ytra umhverfi spila stóran þátt í upplifun og reynslu viðmælenda. 

Allt frá því á unga aldri fylgir pressa knattspyrnuiðkun, eykst með árunum og nær 

hámarki í atvinnumennsku. Skýring Péturs á pressunni er lýsandi: 

 

Þú byrjar að spila 4 eða 5 ára. Þú ert með þjálfara sem er að öskra á þig, 
foreldra sem eru að öskra á þig, gagnrýna þig og segja þér hvað þú átt að 
gera. Þú ert með samherja sem eru á móti þér, þú ert með mótherja sem 
eru á móti þér, þú skorar of mörg mörk, þú skorar of fá mörk, þú gefur 
boltann of lítið, gefur boltann of mikið. Þú verður eldri og það eru komnir 
fleiri á völlinn, ekki bara foreldrar heldur bæjarfélagið líka. Síðan þegar þú 
ert orðinn aðeins eldri að þá kemur social media inn í þetta og þar er 
verið að gangrýna þig. Gagnrýnis hringurinn í kringum þig síðan þú varst 5 
ára stækkar og stækkar og stækkar og síðan verður þetta á landsvísu. 
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Þetta verður live on tv, síðan ertu kominn til útlanda og þá er þetta ennþá 
stærra.  

 

Pétur segir einnig að það sé mikil breyting frá því að vera gagnrýndur af nokkrum 

aðilum og standa síðan frammi fyrir því að það sé fullt af fólki sem hefur skoðanir á 

þér en þekkir þig ekki persónulega. Gunnar talar einnig um áhrifin frá umhverfinu og 

segir að með tímanum þjálfist maður í því að greina það góða frá því slæma en það 

getur tekið tíma. Hann segir:  

 

Þegar mér gengur vel að þá kíki ég í blöðin og maður notar þetta til þess 
að hvetja sig áfram. Allt hrós hjálpar mér. En að sama skapi að þá þarf 
maður að vera þjálfaður í því að sóna út þetta vonda. Ef að maður ætlar 
að vera að lesa blöð eða almenningsálit þá þarf maður annað hvort að 
þola það að það sé annað hvort talað illa um mann eða maður einhvern 
veginn blokkar það. Ef að ég tala fyrir sjálfan mig að þá hefur þetta áhrif. 

 

Viðmælendur eru samróma um að stuðningur frá fjölskyldu og vinum sé afar 

mikilvægur og hjálpi þeim þegar mótlætið er hvað mest. Einnig kemur fram að þeir 

leita til ákveðins aðila sem getur rætt málin og veitt umbúðalaust gagnrýnið mat, 

hvort sem er jákvætt eða neikvætt. Það eru helst foreldrar, maki eða náinn vinur sem 

sinna þessu hlutverki. Flestir telja erfitt að útiloka neikvæða gagnrýni og Helgi segir 

meðal annars „og þó að maður reyni ekki að taka því persónulega að þá gerir maður 

það samt.“ Guðjón segir jafnframt að áhorfendur láti hann finna fyrir því ef að hann 

spilar illa eða geri mistök en hefur lært að horfa á jákvæðu hliðina. Jón tekur þó fram 

að þrátt fyrir mikla pressu að þá sé þetta allt þess virði og segir:  

 

Þetta er alveg geggjað. Að spila á völlum þar sem eru 20, 30 eða 40 
þúsund manns. Ég get ekki hugsað mér neitt betra. Þetta er gígantísk 
pressa en það er það sem við erum að gera þetta fyrir. Ég fæ fiðring í 
magann við að spila svona.  

 

Áhrif pressunnar eru því bæði jákvæð og neikvæð. Það er verkefni leikmannsins að 

vinna út frá því og koma sér upp ákveðnu kerfi til þess að eiga við og stjórna 

utanaðkomandi áhrifum.  
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6.3 Ytri þættir sem hafa áhrif á árangur 

Þegar út í atvinnumennsku er komið eiga sér stað miklar breytingar á bæði kröfum til 

leikmanns og þeirri aðstöðu sem fylgir knattspyrnunni. Viðmælendur eru sammála 

um að í þessu umhverfi sé knattspyrna í fyrsta, öðru og þriðja sæti. Allir nefna að 

umgjörðin hér heima og erlendis sé mjög ólík og mest beri á mismun varðandi 

þjálfara og aðstöðu. Sigfús telur að það sé mikilvægt að umgjörðin sé fagmannleg og 

nefnir þar helst sjúkraþjálfara, góðan völl, áætlun, hlutverkaskiptingu, þjálfara og 

áhorfendur. Árni tekur undir með Sigfúsi og segir að „heilbrigður klúbbur“ sé 

eftirsóknarverður. Guðjón útskýrir vel hvernig umgjörðin hefur áhrif á frammistöðu í 

knattspyrnu:  

 

Vellirnir skipta miklu máli og hvernig þetta er gert hjá klúbbum, hvort að 
boltarnir eru linir eða ekki. Það þarf allt að vera á hreinu svo að maður sé 
fókuseraður sjálfur. Aðrir í kringum mann eru að gera það sama, hafa 
sömu markmið og maður finnur fyrir því að það er kannski meira þannig 
úti. Hjá félagsliðum hér heima að þá er kannski annar hver bolti linur af 
því að það er ekki mannskapur eða peningur í að hafa einhvern sem 
pumpar í boltana. Úti er allt 100%.  

 

Þessi lýsing gefur greinargóða mynd af því hvernig aðstæður hér heima geta verið 

ólíkar þeim erlendis. Áherslupunktar eru aðrir og erlendis hefur átt sér stað meiri 

þróun varðandi umgjörð. Pétur tekur undir orð Guðjóns og segir umgjörðina á árum 

áður hafa verið ábótavant og þess vegna ekki skilað árangri fyrir landsliðið.  

 

Þegar þú setur okkur í óreiðuna að þá nærðu ekki þessu frá okkur sem þú 
vilt. Þetta var sett þannig upp að hérna er fótboltavöllur, tvö mörk, einn 
bolti og gerið þetta. Fyrir okkur er þetta vinna og líkaminn okkar þarf 
ákveðna hluti eins og til dæmis nuddara.   

 

 

Að sama skapi nefnir Arnar að mikilvægt sé að líta til þess að leikmenn koma úr 

atvinnumannaumhverfi og þess vegna þurfi að koma fram við þá sem atvinnumenn. 

Umgjörð þarf að vera til fyrirmyndar svo hægt sé að samræma markmið leikmanna 

og liðsins. Heimir, annar þjálfari landsliðsins, tekur undir þessi orð Arnars og segir að 

mikilvægt sé að mæta þeim staðli sem leikmenn eru vanir. Hann tekur dæmi með 
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heimsfrægan leikmann sem spilar knattspyrnu með sænska landsliðinu og getur 

einungis ferðast um á einkavél vegna tíma og ónæðis frá aðdáendum. Heimir segir 

því mikilvægt fyrir sænska knattspyrnusambandið að mæta þessum kröfum þar sem 

þetta er raunveruleiki leikmannsins. Heimir vísar í ólíka umgjörð liða til rökstuðnings:  

 

Ég get tekið sem dæmi á heimsmeistarakeppninni að þá eru Þjóðverjar 
með 50 manna starfslið í kringum sitt lið. Það eru 3 starfsmenn á hvern 
leikmann. Á meðan við erum með 9 eða 10 í kringum liðið. Tökum annað 
dæmi með að við fljúgum allt í áætlunarflugi og við þurfum oft að 
millilenda einhversstaðar og skipta um flug og fara annað á meðan flest 
lið taka leiguflug.  

 

Heimir tekur einnig undir orð annarra viðmælenda og segir að atvinnumenn þroskist 

best í umhverfi þar sem eru reglur og skýr stefna. Hann nefnir fastmótað umhverfi 

sem lykilatriði þegar litið er til frammistöðu leikmanna. Hann segir Lagerbäck, hinn 

þjálfara landsliðsins, hafa sett skilyrði fyrir traustri umgjörð strax í byrjun. Heimir 

segir jafnframt:  

 

Ég held að Lars eigi stóran þátt í því hvernig þetta hófst. Hann byrjaði á 
því að halda marga fundi um hvernig við ættum að vinna, hvernig 
æfingarnar verða og hvernig við högum okkur þegar við erum saman. 
Þegar menn koma að þá vita þeir nákvæmlega að hverju þeir ganga og 
þeir eru ekkert að vonast til þess að þetta verði svona eða hinsegin. Þeir 
vita nákvæmlega hvað er að gerast. Þannig að ef að einhverjum líkar ekki 
við það sem á að gera að þá getur hann sleppt því að koma. Fyrst fannst 
mér þetta vera skrýtið en þegar maður fattar að menn koma úr misjöfnu 
umhverfi að þá er svo ótrúlega mikilvægt að vinnuumhverfið sé á hreinu.  

 

Heimir segir að það hafi verið stórt skref að byrja á réttum enda og fá leikmenn til 

þess að samþykkja ákveðið vinnuumhverfi. Þessi lýsing Heimis gefur til kynna að 

umgjörðin þurfi að vera skýr og vinnureglur á hreinu þegar um liðsheild er að ræða.  

6.3.1 Þjálfari sem stjórnandi og leiðtogi  

Hann er lykillinn að þínum ferli, hann stjórnar framtíðinni þinni. Vegna 
þess að ef að þú ert góður hjá þessum manni þá er hann að segja að þú 
ert góður og þú spilar vel. Síðan ferð þú í stærra lið. Ef að þú ert 
andstæðan við það og þú ert bara með kjaft að þá gengur þetta erfiðlega. 
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Þetta segir Sigfús um stöðu þjálfara gagnvart leikmanni. Hann segir þjálfarann hafa 

mikið vald yfir stöðu leikmanns og takmarkalausa stjórn varðandi velgengni. Hann 

segir jafnframt að það sé undir þjálfaranum komið hvernig liðið spilar. Árni tekur í 

sama streng og Sigfús og segir að staðan geti oft verið erfið því lítið sé hægt að gera 

ef samband milli leikmanns og þjálfara er ekki gott. Hann lýsir því frekar:  

 

Í sambandi við umhverfið að þá þarftu að vera með góðan þjálfara. Ég var 
með erfiðan þjálfara og það tók mjög mikið á hjá mér. Ég fór oft leiður 
heim af æfingum og leið ekkert vel. En hvað getur maður gert? Það virkar 
ekkert að hringja heim í mömmu og væla í henni, það hjálpar ekkert til. 
Það er ekkert sem þú getur gert nema bara mæta á næstu æfingu. 

 

Sigfús og Helgi telja einnig að þjálfarar erlendis séu meira menntaðir og hafi meiri 

tíma fyrir vinnuna heldur en þjálfarar hér heima. Þeir segja íslenska þjálfara oft vera í 

annarri vinnu með og því fer minni tími í knattspyrnu. Helgi telur að það sé meiri 

einstaklingsáhersla erlendis og segir jafnframt „Þeir eru 100% fótboltaþjálfarar. Þeir 

geta einbeitt sér meira að því og hafa meiri tíma til þess að vinna með einn og einn 

leikmann.“ Fleiri viðmælendur voru sammála Sigfúsi og Helga. Þeir töldu þennan þátt 

vera hvað áhrifamestan varðandi stöðuna hér heima og erlendis.  

6.3.2 Það þarf sýn og stefnu 

„Þú þarft vison, þú þarft mission“ segir Pétur og vísar í þá þætti sem þurfa að vera til 

staðar ef lið ætlar að ná árangri. Hann segir mikilvægt að það komi skýrt fram hvernig 

knattspyrnu eigi að spila þar sem leikmenn eru uppaldir í mismunandi menningu með 

ólíka taktík. Hann útskýrir hvers vegna það er mikilvægt að hafa skýra stefnu:  

 

Það vilja allir vinna og taka frumkvæðið. Þegar 11 menn taka frumkvæðið, 
það virkar ekki. Þegar þú ert með lið sem að segir, svona ætlum við að 
gera þetta að þá eru meiri líkur á því að þú vinnir. 

 

Pétur segir að stefna landsliðsins hafi breyst mikið á undanförnum árum og að mikil 

reglufesta sé einkennandi fyrir liðið nú. Áður fyrr hafi áætlun verið með skornum 

skammti. Hann tekur fram að „enn í dag get ég ekki sagt þér hvernig fótbolta við 



 57 

ætluðum að spila“ og segir stefnuleysi hafa haft áhrif á gengi landsliðsins þá. Hann 

segir jafnframt:  

 

Með Lars að þá get ég sagt þér nákvæmlega hvernig við ætlum að gera 
þetta. En áður fyrr að þá fékk ég boltann, sá bláa treyju sem var frí og gaf 
á hana en það var engin ástæða. Ég þurfti bara að hreyfa boltann. Núna 
veit ég að ég er að reyna að senda boltann af því að við ætlum að fara 
þangað.  

 

Arnar tekur undir orð Péturs og segir að með komu nýs þjálfara hafi stefna liðsins 

breyst til muna og rifjar upp fyrsta fundinn með Lars Lagerbäck. Arnar telur að sá 

fundur hafi markað skil í gengi landsliðsins.  

 

Ég man eftir fyrsta fundinum. Þeir kölluðu saman 30 eða 40 manna hóp 
og hann (Lars Lagerbäck) sagði að Ísland gæti unnið hvaða lið sem var og 
við stefnum á að fara í lokakeppni, bara strax. Menn horfðu á hvorn 
annan og hugsuðu með sér hvaða trúður þetta væri. Hann trúði þessu 
alveg frá byrjun og náði að negla því inn í okkur. Munurinn til dæmis 
hvernig við erum að leggja upp leiki. Núna förum við í alla leiki til þess að 
vinna þá. Við spiluðum við Holland í undankeppninni árið 2008 og 
fundurinn fyrir þann leik var bara að múra fyrir markið og reyna að halda 
núllinu eins lengi og við getum og svo sjáum við bara til. Fyrir Holland 
hérna heima núna síðast að þá var sagt strax í byrjun „svona ætlum við að 
vinna Holland“ og svo voru töflufundir og allir on board. Hægt og rólega 
hefur verið byggð upp trú á þessu.  

 

Þessi orð benda til þess að stefna og áætlun sé mikilvæg ef árangur á að nást. Helgi 

segir þekkingu þjálfara á aðstæðum skipta miklu máli og að hann viti hvar kostir og 

gallar bæði liðsins og einstaka leikmanna liggja og segir jafnframt „hann er með 

aðferðir sem hafa virkað og heldur sig við þær.“ Jón segir að þjálfarinn þurfi að „stýra 

og stjórna“ og segir það undir þjálfaranum komið hvað eigi að gera og hvernig. 

Heimir, annar þjálfari landsliðsins, tekur undir með öðrum viðmælendum og segir að 

það skipti miklu máli að „allir séu á sömu línu“ og þess vegna sé mikilvægt að þjálfari 

sé sannfærandi þegar lagt er upp með ákveðna leikáætlun. Auk þess segir Heimir að 

mikilvægt sé að hafa góðan undirbúning þannig hægt sé að sannfæra leikmenn um 

að ákveðin stefna leiði til sigurs.  
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Í fyrsta lagi, þeir þurfa að hafa plan og síðan snýst þetta um hvað þurfum 
við að gera. Þetta erum við löngu búnir að ákveða áður en við hittum 
strákana. Svona þurfum við að vinna þetta og svona þurfum við að spila. 
Við þurfum að gera þetta til þess að reyna að vinna leikinn. Ef að það er 
allt klárt og þeir sjá að það er í rauninni búið að undirbúa liðið, 
margskoða andstæðinginn og búið að leikgreina síðustu leiki hjá okkur að 
þá er þetta nokkuð svona seljanlegt.  

 

Heimir segir einnig frá því að landsliðið vinni eftir ákveðnum gildum. Hann tók með 

sér þrjú gildi frá Vestmannaeyjum sem eru vinnusemi, grimmd og gleði og auk þess 

bættu þeir við í sameiningu aga og einbeitingu. Hann segir aga og einbeitingu vera 

„mjög mikilvæga á svona caliberi“ vegna þess að smáatriði getur breytt gangi leiksins 

og þá séu þessir þættir nauðsynlegir. Hann segir gildin gera leikmönnum ljóst hvernig 

eigi að vinna og til hvers sé ætlast til af þeim. Kostir leikmanns eiga að endurspegla 

gildin og eru þau höfð til hliðsjónar við val í landsliðið. Hann segir jafnframt að ef 

gildin eru í lagi og unnið er eftir þeim að þá „ná einstaklingshæfileikarnir að skína í 

gegn.“ Að hans mati er þannig hægt að halda öllum á sömu línu. Það liggur því ljóst 

fyrir að stefna liðsins og gildi þess skipa stóran sess í árangri.  

6.3.3 Sigur liðsheildarinnar 

Undirstaða þess að ná árangri er sterk liðsheild. Allir viðmælendur tala um að 

liðsheildin skipti ótrúlega miklu máli og geri þeim kleift að þekkja hvern annan vel og 

að vinna saman. Gunnar segir að sér finnist „liðsheild, stemmning og ósnertanlegir 

hlutir sem að þú getur ekki alveg útskýrt vera mjög stór þáttur í árangri liða og 

vanmetinn.“ Hann segir jafnframt að þetta snúist um „okkar móment“ og þá sé 

mikilvægt að allir leikmenn nái vel saman og skapi liðsheild. Helgi tekur undir orð 

Gunnars og segir meðal annars:  

 

Samrýmdur hópur finnst mér skipta mestu máli. Vegna þess að þú verður 
að skapa lið. Þetta mega ekki vera 11 einstaklingar hlaupandi á 
fótboltavelli. Það er oft ef að menn eru samrýmdari að þá þora menn að 
láta hvorn annan heyra það án þess að þeir taki því persónulega. Þó að þú 
sparkir á rassinn á næsta manni að þá fer hann ekki í fýlu heldur ákveður 
að gera betur. Ég held að það sé auðveldara með hóp sem er samrýmdur.  
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Guðjón segir að það sé „alltaf gott að vera hluti af liði sem gengur vel“ og vitnar þar í 

árangur landsliðsins undanfarin ár. Hann segir mikla samstöðu ríkja innan hópsins þar 

sem allir eru tilbúnir til þess að berjast fyrir hvorn annan. Einnig telur hann mikilvægt 

að allt liðið taki ábyrgð á frammistöðu þess og árangri því annars sé hætta á því að 

leikmenn fari að „fela sig“ og hópurinn klofni. Jón segir að það sé gaman að vera hluti 

af landsliðinu en það sé mikilvægt að hafa liðsheild, sem hann telur landsliðið vera. 

Hann segir jafnframt „þetta er frábært og gaman að vera hluti af þessu. Allir glaðir að 

koma heim og vitandi það að þeir eru að spila fyrir þjóðina sína.“ Arnar segir liðsheild 

snúast um að leikmenn geti stólað á hvorn annan.  

 

Þeir geta treyst því að ég mun leggja mig 100% fram í öllu og ég veit að ég 
fæ það frá næsta félaga. Við erum allir að því. Við erum að leggja okkur 
fram eins og við getum og vitum að allir eru að gera það. Ég held að 
liðsheildin sé þannig.  

 

Heimir, annar þjálfari landsliðsins, segir að hann álíti einkennandi fyrir liðið hvað það 

sé „mikill samhugur í því að reyna að standa sig í þessu“ og allir leggja sitt af mörkum 

til þess að sigra. Hann talar um að árangur liðsins endurspeglist í liðsheildinni og segir 

að „þeir sem að mæta Íslandi eru ekkert hræddir við einn eða tvo eða þrjá leikmenn 

heldur eru allir hræddir við liðið.“ Þessi orð Heimis benda til þess að liðsheildin sé 

kraftmikil og sterk. Mikil áhersla er lögð á sigur liðsheildarinnar þar sem að 

einstaklingshæfileikar skipta miklu máli.  

6.3.4 Virðing, trú og traust  

Meirihluti viðmælenda auk þjálfara telja að virðing, trú og traust skipti miklu máli 

þegar litið er til samskipta milli leikmanns og þjálfara. Jón segir að hann leiti að 

þjálfara sem að hefur trú á hæfileikum hans og sem ber traust til hans. Hann segir 

gagnkvæmt traust skipta miklu máli til þess að viðhalda sömu markmiðum og stefnu. 

Jón nefnir að ósætti geti komið upp um aðferðir eða áætlun en þá sé mikilvægt að 

virðing, traust og trú sé til staðar. Guðjón segir jafnframt:  
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Mér finnst skipta miklu máli í fari þjálfarans að það sé gagnkvæm virðing 
þar sem þjálfarinn og leikmenn bera virðingu fyrir hvor öðrum. Ég held að 
það skipti alveg gífurlega miklu máli. 

 

Gunnar tekur undir þessi orð Guðjóns og segir: 

 

Að sjálfsögðu er gott að vera með þjálfara sem treystir þér en á endanum 
snýst þetta alltaf um þig. Þú öðlast ekkert traust ef að þú ert ekki að 
standa þig. 

 

Undirstaðan er því sú að frammistaða leikmanns endurspeglar virðingu þjálfara. 

Pétur telur að trú frá þjálfara skipti miklu máli og segir trúna endurspegla árangur 

liðsins. Auk þess nefnir hann að samspil þjálfara og leikmanna sé ákveðinn 

vendipunktur og segir: 

 

Þú ert með þjálfara sem er með skoðun og segir til um hvernig á að spila 
fótbolta. Ef að 95% af leikmönnum geta ekki sætt sig við þetta vegna þess 
að þeir hafa ekki trú á því að þeir muni labba inná völlinn sem 
sigurvegarar að þá gengur þetta ekki upp.  

 

Hann segir jafnframt að þegar „gallar” eru í leikkerfinu að þá séu meiri líkur en minni 

á því að leikurinn fari ekki vel og þess vegna sé traust mikilvægt þannig að leikmenn 

séu fullvissir um að áætlun skili árangri. Arnar segir að þjálfarinn spili stórt hlutverk í 

því að byggja upp trú á liðsheilda þar sem að „hann fékk okkur til þess að trúa því að 

við gætum spilað á móti stóru þjóðunum og við höfum sýnt það“ og vitnar í trú Lars 

Lagerbäck á landsliðinu í upphafi. Arnar tekur einnig fram að traust innan liðsins hafi 

breyst töluvert undanfarin ár og segir að áður fyrr hafi verið miklu meiri reglur og agi. 

„Núna megum við fara útaf hótelinu á milli 2 og 7 og okkur er treyst.“ Í tengslum við 

virðingu segir Arnar að ákveðin „óttablandin virðing“ þurfi að vera til staðar svo að 

leikmaður sé tilbúinn til þess að efla hæfileika sína og halda stöðu sinni innan liðsins. 

Til þess að þjálfarinn öðlist trú telur Arnar mikilvægast að þjálfarinn sé eðlilegur og 

„laus við alla sýndarmennsku.“ Þessi orð passa við frásögn Heimis, annars þjálfara 

landsliðsins, sem segir að til þess að geta selt leikmönnum markmið og hugmyndir 

þurfi sjálfsþekking þjálfarans og trúverðugleiki að vera til staðar. Hann segir:  
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Ég held að það sé best að þjálfarinn sé hann sjálfur. Hann finnur það 
hvernig týpa þú ert. Þú getur ekki verið sannfærandi nema að þú farir 
aðeins inn í þig og ef að þú ert ekki æsingamaður að þá getur þú ekki 
leikið hann. Þú getur ekki leikið einhvern annan. Ef að þú getur ekki selt 
það sem þú ert að segja að þá getur þú aldrei orðið góður þjálfari. Ég held 
að það sé fyrst og fremst þannig að þú verður að finna þinn karakter og 
verður í rauninni að spila úr honum eins vel og þú getur. Ég held að sá 
þjálfari sem þekkir sig best sé góður þjálfari.  

 

Það sem skapar virðingu, traust og trú er vinskapur. Gunnar segir mikilvægt að 

vinskapur sé meðal leikmanna sem gerir það að verkum að andrúmsloftið verður 

betra og leikmenn þar af leiðandi meiri félagar. Hann segir að „það fleyti mönnum 

langt í svona liðssporti.“ Helgi segir að félagslegi þátturinn skipti miklu máli og hafi 

áhrif á andlega líðan og frammistöðu, bæði eigin og liðsins. Sigfús segir félagsskapinn 

einnig mikilvægan.  

 

Það er mikilvægt að það sé góður andi í hópnum og að það sé hægt að 
fíflast og hafa gaman. Vera félagar og fara út á völl sem félagar. Það er 
mjög mikilvægt. 

 

Sigfús segir liðsheildina snúast um að leikmenn séu vinir og þannig verði liðsandinn 

góður. Jón tekur undir með liðsfélögum sínum og segir félagsskapinn skipta ótrúlega 

miklu máli. Hann segir að „fólk utan frá skilur ekki hvernig við strákarnir erum þegar 

við erum saman“ og vísar þá til þess að andrúmsloftið í landsliðinu sé einstakt. Hann 

segir grunninn vera góðan þar sem leikmenn liðsins þekkist mjög vel og það hjálpi 

óneitanlega til. Heimir, annar þjálfari landsliðsins, tekur undir orð leikmanna og segir 

að það sé mikill „einhugur“ meðal þeirra og segir það vera sérstakt með svo stóran 

hóp. Hann lýsir því frekar.  

 

Það er mjög merkilegt að svona stór leikhópur, 20 til 22 leikmenn og 9 
manna starfslið að það eru engin leiðindi á milli tveggja eða þriggja. Ég er 
nánast búinn að vera í 2 eða 3 ár og það er það merkilegasta við þetta. 
Vegna þess að oft hefur maður verið að þjálfa lið þar sem tveir eða þrír 
leikmenn líka hreinlega ekki við hvorn annan sem er eðlilegt í stórum hópi 
og þá er það tæklað á ákveðinn hátt. Það hefur einhvernveginn aldrei 
komið eitthvað til þess hjá okkur og þetta er sérstakt.  
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Af þessum orðum að dæma skiptir miklu máli að virðing, traust og trú milli leikmanna 

og þjálfara sé fyrir hendi. Vinskapurinn er þar með stór þáttur í að mynda sterka 

liðsheild.  

 Í þessum kafla hafa verið gerð skil á þeim meginþemum sem komu í ljós við 

gagnagreiningu. Þemun gefa sterkar vísbendingar um hvar áhugahvöt leikmanna 

íslenska karlalandsliðsins liggur og hvernig umgjörð og stjórnunarstíll hefur áhrif á 

árangur. Í næsta kafla verða niðurstöður gagnagreiningar dregnar saman í ljósi 

rannsóknarspurninga.  
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7 Umræður 

Í þessari rannsókn er leitað svara við tveimur lykilspurningum. Í fyrsta lagi hvaða 

þættir það eru sem hvetja leikmenn íslenska karlalandsliðsins áfram. Í öðru lagi 

hvernig stjórnunarstíll þjálfara og umgjörð afreksíþróttafólks hefur áhrif á árangur.  

 Í fyrsta meginþema Hugarfar atvinnumannsins kom áhugahvöt leikmanna 

fram. Sterkar vísbendingar gáfu til kynna að hugarfar leikmanna skipti miklu máli í 

tengslum við hvatningu og árangur. Hugarfarið gerir það að verkum að leikmaður 

heldur einbeitingu í erfiðum aðstæðum og hefur löngun til þess að gera betur í dag en 

í gær. Einn viðmælenda gaf til kynna að hugarfarið væri ákveðinn grunnur í því að ná 

árangri og sagði „ef að þú hefur ekki hugarfarið að þá hefur þú ekki neitt.“ Þessi orð 

varpa ljósi á mikilvægi rétts hugarfars þegar kemur að knattspyrnu og er 

vendipunktur þess að ná árangri. Hugarfarið kallast á við tveggja-þátta kenningu 

Herzberg sem fjallar um innri og ytri hvatningu starfsfólks í tengslum við 

starfsánægju. Þar kemur fram að innri hvatning beinist til dæmis að árangri og 

ávinningi. Leikmenn leitast eftir því að ná miklum árangri í knattspyrnu og uppskera 

erfiði vinnunnar. Þeir leggja hart að sér og berjast fyrir því að ná markmiðum sínum. Í 

kenningunni kemur einnig fram að framfarir og þróun styrki innri hvatningu. Til þess 

að ná árangri þurfa leikmenn stöðugt að efla og bæta hæfni sína í knattspyrnu. Vegna 

þess að frammistaða byggir á hæfileikum þeirra. Það er því grundvallaratriði að þróa 

með sér styrkleika til þess að sýna framfarir (Herzberg, Mausner og Snyderman, 

1959). 

 Hugarfar leikmanna endurspeglar einnig umfjöllun Daniels H. Pink (2009) 

varðandi hvatningu. Hann tekur fram að sjálfstæði, leikni og tilgangur sé undirstaða 

þess að hvatning eigi sér stað. Sjálfstæði (e. Autonomy) vísar til þess að viðkomandi 

ber ábyrgð á eigin frammistöðu og hefur stjórn á aðstæðum. Frammistaða leikmanna 

byggist fyrst og fremst á eigin hugarfari. Þeir ákveða hversu langt þeir vilja komast og 

til þess þurfa þeir að hafa stjórn á aðstæðum og vera meðvitaðir um hvað þeir geta 

gert til þess að bæta eigin árangur. Leikni (e. Mastery) felur í sér árangursmiðað 

hugarfar þar sem hæfileikar eru nýttir til þess að ná lengra. Leikmenn búa yfir mikilli 

hæfni í knattspyrnu. Þeir þurfa stöðugt að efla og bæta hæfileika sína til þess að ná 
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markmiðum sínum og standast samkeppni. Þess vegna skiptir leikni þeirra miklu máli 

þegar hvetjandi hugarfar er annars vegar. Sjálfstæði og leikni eru mikilvægir hlekkir í 

hugarfari leikmanna en Pink talar um að tilgangur (e. Purpose) skipti einnig miklu 

máli. Hann segir tilgang vera grundvallaratriði þegar einstaklingurinn hefur stjórn á 

aðstæðum og nýtir hæfileika sína til þess að ná árangri. Hann segir þá sem hafa 

tilgang með ætlunarverki sínu nái frekar markmiðum sínum og eru líklegri til þess að 

auka árangur sinn. Tilgangur leikmanna er skýr. Þeir nýta hæfileika sína og krefjandi 

aðstæður til þess að setja markmiðið hátt. Frammistaða þeirra veltur á eigin færni og 

drífandi hugarfari sem endurspeglar bættan árangur. Tilgangur þeirra miðast við að 

ná sem lengst í knattspyrnu.  

 Mistök og hindranir eru einnig þáttur sem kom greinilega fram í tengslum við 

hvatningu. Leikmenn voru sammála um að neikvæðar hugsanir hefðu slæm áhrif á 

árangur. Best væri að leggja mistök til hliðar og halda áfram í stað þess að bæta fyrir 

mistökin. Viðmælendur tóku fram að reynslan gerir það að verkum að þeir leiða hjá 

sér mistök en vissulega hafi það reynst erfitt til þess að byrja með. Þetta samræmist 2 

x 2 módelinu um afreksmarkmið. Markmiðið Frammistaða – Mistök og hindranir felur 

í sér að einstaklingurinn leggur áherslu á að horfa framhjá mistökum og hindrunum 

sem koma í veg fyrir að markmiði sé náð. Hvatningin liggur í því að einstaklingurinn er 

meðvitaður um að mistök geti átt sér stað en reynir eftir fremsta megni að koma í veg 

fyrir þau með betri frammistöðu (Elliot og McGregor, 2001). Leikmenn leggja áherslu 

á að horfa framhjá mistökum og með þeim hætti halda jafnvægi. Þeir nýta mistök til 

þess að efla frammistöðu og þess vegna er samkeppni við næsta leikmann hvetjandi. 

Það kom fram að mistök og hindranir hafa áhrif á árangur en með réttu hugarfari er 

hægt að halda áfram.  

Í þessu meginþema komu fram undirþemu sem ekki er hægt að heimfæra á 

fræðilega umfjöllun. Það eru meðal annars sjálfstraust og ástríða. Sjálfstraust í 

knattspyrnu hefur mikil áhrif á þróun ferilsins. Leikmenn þurfa að treysta á sjálfa sig 

og treysta eigin hæfileikum til þess að starfa í krefjandi umhverfi. Þeir voru einróma 

um að sjálfstraust gerði gæfumun hvað varðar að standa á eigin fótum og takast á við 

áskoranir. Ástríðunni á íþróttinni lýstu viðmælendur vel. Þeir elska knattspyrnu. 

Dýrkun þeirra gefur þeim vafalaust ótakmarkaðan kraft til þess að halda áfram. Þeir 
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tóku fram að það séu forréttindi að fá að vinna við það sem þú elskar og gleðin sem 

fylgir því kom skýrt fram.  

Meginþemað Eitilhörð samkeppni sýndi fram á krefjandi aðstæður sem 

leikmenn búa við. Álykta má að það beri mikið á samkeppni milli leikmanna. „Allir 

vilja vera bestir“ eins og einn viðmælenda orðaði það. Sífellt er verið að leitast eftir 

því að ná betri tökum á knattspyrnu og í krefjandi aðstæðum sem þessum er 

samkeppni engin undantekning. Þeir tóku fram að samkeppni væri til góðs. Hún ýtti 

undir frammistöðu og gerði það að verkum að menn væru ávallt „klárir“ þegar liðið 

þyrfti á þeim að halda. Samkeppni kallast á við 2 x 2 módelið um afreksmarkmið. 

Markmiðið Færni – Að ráða við verkefnið segir til um að einstaklingurinn leggi mikla 

áherslu á að ráða vel við verkefni miðað við færni til þess að ná markmiði sínu (Elliot 

og McGregor, 2001). Markmiðið varpar ljósi á löngun leikmanna til að efla eigin 

styrkleika og færni. Þeir eru meðvitaðir um hvaða hæfileikum þeir búa yfir en ávallt 

tilbúnir til þess að gera betur. Samkeppnin gerir það að verkum að stöðugt er unnið 

að því að bæta frammistöðu til þess að ná árangri. 

Þriðja meginþemað Ytri þættir sem hafa áhrif á árangur varpaði ljósi á helstu 

árangursþætti. Ýmislegt bendir til þess að mikilvægt sé að hafa góða umgjörð í 

kringum liðið. Viðmælendur tóku fram að helsti munur væri á umgjörð í knattspyrnu 

hér heima og erlendis. Hér heima er ástand leikvalla mismunandi og ekki eru öll lið 

með nuddara og sjúkraþjálfara sem hægt er að grípa til. Erlendis eru leikvellir góðir 

ásamt því að nuddarar og sjúkraþjálfarar eru til taks þegar nauðsyn krefur. Heimir, 

annar þjálfari landsliðsins, gefur dæmi um mismunandi umgjörð landsliða. Hann segir 

að á heimsmeistarakeppninni eru Þjóðverjar með 50 manna starfslið í kringum sitt lið. 

Íslenska landsliðið er með 9 til 10 manna starfslið. Þetta dæmi lýsir mismunandi 

umgjörð liða. Það ber þó að taka skýrt fram að ánægja viðmælenda með umgjörð 

landsliðsins eins og hún er í dag er mikil. Það bar helst á óánægju með umgjörð liðsins 

áður en Lagerbäck og Heimir tóku við sem landsliðsþjálfarar.  

Það er hægt að taka mið af tveggja-þátta kenningu Herzberg um innri og ytri 

hvatningu starfsfólks í tengslum við umgjörð liða. Ytri hvatning segir til dæmis um að 

vinnuaðstæður hafi áhrif á starfsóánægju og geti dregið úr áhugahvötinni. 

Vinnuaðstæður þurfa að vera hvetjandi og ýta undir afköst einstaklingsins. Einnig 
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þurfa aðstæður að vera drífandi þar sem einstaklingurinn nær að nýta hæfileika sína 

til þess að ná árangri (Herzberg, Mausner og Snyderman, 1959). Einnig er hægt að 

vísa í orð Pink (2009) varðandi laun. Þar segir Pink að ytri þættir eins og laun geti haft 

mikil áhrif á hvatningu starfsfólks. Ef að laun eru of lág eða há geti það haft slæm 

áhrif á afköst í vinnunni. Þess vegna skiptir miklu máli að umgjörð liða sé fagmannleg 

og hvetjandi.  

Sýn og stefna hafði mikla þýðingu fyrir viðmælendur. Það þarf að vera á 

hreinu í hvaða átt liðið er að fara og með hvaða hætti skal ná markmiðum. Það er 

erfitt að ná árangri ef sýn og stefna er ábótavant. Heimir, annar þjálfari landsliðsins, 

sagði að það væri mikilvægt að „allir væru á sömu línu.“ Vegna þess að þá er auðvelt 

að nálgast leikmenn og undirbúa þá fyrir hvern leik. Það er mikilvægt að skilningur 

leikmanna á aðferðum sé til staðar. Þjálfarar þurfa að sýna fram á tilgang aðferða og 

hvers vegna þær henta betur til þess að ná árangri. Sýn og stefna stemma við 

fræðilega umfjöllun. Módel Henry Mintzberg (2009) fjallar um hlutverk stjórnandans. 

Hann segir að stefna sé grundvöllur þess að ná árangri vegna þess að hún myndar 

ákveðinn farveg í átt að markmiði. Stefna er verkfæri stjórnenda til þess að skapa 

sameiginlega sýn. Stjórnandinn skipuleggur verkefni og leggur fyrir áætlun með 

áherslu á heildina. Hann sér einnig til þess að virkja mannauðinn, sjá til þess að hver 

og einn sinni sínu hlutverki og veitir umboðsvald til þess að taka ákvarðanir. Stefna og 

sýn byggist á samvinnu milli stjórnenda og undirmanna vegna þess að stjórnendur 

mynda stefnuna en undirmenn framkvæma.  

Umfjöllun Pink (2009) um hvatningu vísar til þess að sjálfstæði, leikni og 

tilgangur þurfa að vera til staðar. Áhugavert er að skoða tilgang (e. Purpose) í þessu 

samhengi. Þegar tilgangur verkefnis liggur fyrir er auðveldara að vinna eftir ákveðinni 

aðferð. Ástæðan er skýr og þess vegna er hægt að mynda stefnu sem allir fylgja eftir. 

Leikmenn þurfa að fá skýra mynd af því hvers vegna verið er að fara í þessa átt til þess 

að ná markmiðum. Þessir þættir undirstrika mikilvægi þess að skýr stefna og sýn þarf 

að vera til staðar ef lið skal ná árangri.  

Liðsheildin hafði mikla þýðingu fyrir viðmælendur. Þeir töluðu um að 

samrýmdur hópur skipti miklu máli til þess að ná árangri. Þeir berjast fyrir hvorn 

annan og eru tilbúnir til þess að fórna sér fyrir liðið. Hver og einn leggur sitt af 
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mörkum og sinnir sínu hlutverki til þess að halda jafnvægi innan liðsins. Orð Heimis, 

annars þjálfari landsliðsins, gaf skýrt dæmi um hversu sterk íslenska liðsheildin er og 

sagði að „þeir sem að mæta Íslandi eru ekkert hræddir við einn eða tvo eða þrjá 

leikmenn heldur eru allir hræddir við liðið.“  

Þetta samræmist umfjöllun Rosh, Offerman og Diest (2012). Þar kemur fram 

að þegar samloðun á sér stað myndast sterk tengsl milli leikmanna. Þeir styðja hvorn 

annan og stefna í átt að sama markmiði. Ákveðin hóphugsun verður til. Það lýsir sér í 

samheldnum hóp sem leggur fyrir sameiginleg áhersluatriði. Einnig er hægt að horfa 

til árangurskenningu McClelland en þar er lögð áhersla á þrjár þarfir; árangur, tengsl 

og völd. Hópíþrótt endurspeglar þriðju þörfina, tengsl. Íþróttum fylgir öflugt félagslíf 

hvort sem á við um einstaklings- eða liðsíþrótt. Þar er tækifæri til þess að vinna með 

öðrum, kynnast nýju fólki og eiga í samskiptum við aðra. Þegar litið er til liðsíþróttar 

er tengslamyndun leikmanna mikilvæg og þátttaka hvers og eins skiptir höfuðmáli 

þegar árangur er annars vegar. Í liðsíþrótt hafa leikmenn áhrif á hvorn annan og 

hvetja áfram til þess að auka afköst og árangur (Kämpfe, Höner og Willimczik, 2014). 

Þessir þættir eru einkennandi fyrir liðsheild íslenska landsliðsins. Þeir eru samheldnir, 

styðja við hvorn annan og mynda heild sem vinnur að sameiginlegu markmiði. Þess 

vegna hefur liðsheildin náð góðum árangri.   
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Mynd 6. Gleðin og ástríðan endurspegla sterka liðsheild landsliðsins (365 miðlar ehf, e.d.)  

Orð viðmælenda gáfu sterklega til kynna að virðing, traust og trú er einna 

mikilvægast í þessu umhverfi. Leikmenn verða að treysta því að ákvarðanir og stefna 

sé í samræmi við þekkingu og reynslu þjálfara. Trú þjálfara á liðinu hefur einnig mikil 

áhrif á frammistöðu leikmanna. Einn viðmælandi segir að trú Lagerbäck, annars 

þjálfara landsliðsins, á liðinu frá upphafi hafi verið ákveðinn vendipunktur í árangri 

þeirra. Þrátt fyrir að leikmenn og þjálfari séu ekki sammála um aðferðir eða stefnu er 

mikilvægt að borin sé virðing fyrir ákvörðunum og að unnið sé á sameiginlegum 

grundvelli. Þetta samræmist fræðilegri umfjöllun um virðingu, traust og trú.  

Chaleff (2009) fjallar um tengsl fylgjenda við leiðtoga sinn. Þar er lögð áhersla 

á að tengsl byggist á virðingu, trausti og trú. Það er undirstaða þess að vilji til þess að 

leggja sitt af mörkum sé til staðar. Samskipti þurfa að eiga sér stað á 

jafnréttisgrundvelli og þess vegna er mikilvægt að gagnkvæm virðing endurspegli 

tengslin. Knattspyrnusamband Evrópu vinnur eftir 11 reglum. Ein þeirra er virðing þar 

sem áhersla er lögð á að faglegt samstarf eigi sér stað og að borin sé virðing fyrir 

leikmönnum jafnt sem þjálfunum (UEFA, 2014b). Niðurstöður rannsóknar Bennie og 

O´Connor (2012) gaf sterklega til kynna að traust væri helsti áhrifaþáttur varðandi 
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samskipti milli þjálfara og leikmanns. Það væri mikilvægt að leikmenn gætu treyst 

þekkingu þjálfara til þess að taka ákvarðanir og leiða liðið áfram.  

Það hafa verið tekin saman áhugaverð meginþemu sem hafa mikla þýðingu 

fyrir þessa rannsókn. Samræmi hefur verið milli meginþema og fræðilegrar 

umfjöllunar sem varpar ljósi á styrkleika rannsóknarinnar.  
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8 Lokaorð 

Þau meginþemu sem hafa verið dregin fram eru áhugaverð. Þau gefa sterkar 

vísbendingar um að svar við rannsóknarspurningu eitt sé að áhugahvöt leikmanna 

íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu liggi í hugarfarinu. Það sem skiptir mestu máli 

er að hafa rétt hugarfar sem byggist meðal annars á ástríðunni og sjálfstraustinu. 

Einnig hefur hugarfarið þau áhrif að horft er framhjá mistökum og hindrunum í þeim 

tilgangi að ná markmiðum sínum. Hugarfarið ber þess merki að ásókn í árangur skilar 

sér í veigamiklum andlegum og líkamlegum eiginleikum.  

 Sömuleiðis má álykta sem svo að svar við rannsóknarspurningu tvö sé að 

stjórnunarstíll þjálfara hafi mikil áhrif á árangur liðsins. Þjálfarinn þarf að styðja við 

leikmenn sína með skýrri sýn og stefnu. Samskiptaþátturinn vegur þungt þar sem 

áhersla er lögð á gagnkvæma virðingu, traust og trú. Þessir þættir stuðla að því að 

sterk liðsheild verður til og árangur hlýst af. Enn fremur hefur umgjörð mikil áhrif á 

árangur. Fagmannleg umgjörð sem leggur áherslu á góða þjálfara, fyrsta flokks 

aðstöðu og hvetjandi umhverfi er undirstaða þess að leikmenn geti nýtt hæfileika sína 

sem best.   

 Rannsóknin er áhugaverð vegna þess að hún gefur vísbendingar um þá þætti 

sem hafa áhrif á hugarfar atvinnumannsins. Það koma fram sterkar ályktanir þar sem 

auðvelt er að þróa frekari fullyrðingar í tengslum við áhugahvöt afreksíþróttafólks og 

ytri árangursþætti. Rannsóknin svarar ýmsum spurningum. Þó eru atriði sem 

áhugavert væri að kanna betur og til dæmis leggja fyrir hjá fleiri íþróttaliðum. Þar sem 

þetta er eigindleg rannsókn miðast takmarkanir hennar við níu viðtöl sem gefur enn 

frekari ástæðu til rannsóknar í stærra samhengi.  

Framlag rannsóknarinnar beinist að gagnsemi hennar. Hún getur verið gagnleg 

fyrir þjálfara íþróttaliða og fróðleg fyrir þá sem hafa áhuga á íþróttum. Fyrst og fremst 

er rannsóknin mikilvæg fyrir íslenska knattspyrnu. Hún veitir innsýn í hugarheim 

leikmanna landsliðsins og hvað það er sem drífur þá áfram. Enn fremur veitir hún 

ákveðin svör við spurningum sem beinast að árangri liðsins undanfarin ár, breyttum 

stjórnunarstíl og umgjörð þess.   
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Viðauki 1 

Viðtalsrammi – Leikmenn 

Áhersluatriði í upphafi viðtals 
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 Samþykki fyrir upptöku 

 Trúnaður 

 

1. hluti – Undirbúningur 
 

 Segðu mér aðeins frá þér 

o Hver ert þú? 

o Hvaðan kemur þú?  

 Hvað kveikti áhuga þinn á íþróttum til að byrja með?  

o Af hverju valdir þú að æfa fótbolta?  

 Fjölskyldutengsl eða annað 

 

2. hluti – Þróun knattspyrnuferilsins  

Ísland 

 Lýstu fyrir mér hvernig ferillinn þinn hófst 

 Hvað hafði áhrif á þá ákvörðun að fara út og hefja ferilinn?  

o Hvað hvatti þig til þess að fara út á þeim tíma?  

 Segðu mér frá hver staða þín var áður en þú fórst út, bæði sem leikmaður og 

persónulega.  

o Umgjörð 

o Þjálfari 

o Fjölskyldutengsl 

o Leikmaðurinn (Tækni, þjálfun og líkamlegt form) 

Erlendis 

 Hvernig voru aðstæður þínar úti í tengslum við fótboltann?  

o Hverjar voru helstu breytingarnar að þínu mati?  

 Umgjörð 

 Þjálfari  

 Fjölskyldutengsl 

 Leikmaðurinn (Tækni, þjálfun og líkamlegt form) 

 

3. hluti – Umgjörð  
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Einstaklingurinn 

 Segðu mér frá hvaða þættir það eru sem hvetja þig áfram?  

o Hvernig er að vera hluti af liði?  

 Með hvaða hætti finnst þér best að ná auknum árangri? 

 Finnst þér persónuleg hvatning skipta máli varðandi árangur?  

 Hvaða hluti leggur þú mesta áherslu á til þess að ná árangri? 

 Telur þú hugarfar hafa áhrif á árangur?  

 Hvernig tekst þú á við áskoranir og samkeppni?  

Umhverfið og landsliðið 

 Hvað finnst þér skipta mestu máli varðandi það umhverfi sem þú starfar í? 

o Þjálfari 

 Hvert er hlutverk þjálfara að þínu mati?  

 Hvaða áhrif hefur þjálfari á árangur liðsmanna? 

 Hvaða áhrif hefur endurgjöf og hvatning frá ytra umhverfi, að þínu mati? 

 Hvaða styrkleika þarf lið að hafa til þess að ná árangri?  

 Hvaða þættir eru mikilvægir til þess að stuðla að góðri liðsheild? 

 Hvað telur þú að hafi haft mest áhrif á árangur landsliðsins undanfarið?  

 Hvert finnst þér vera þitt hlutverk í landsliðinu?  

 Hvernig horfir þú við komandi framtíð?  

o Hvað viltu leggja áherslu á í tengslum við að gera ferilinn betri?  

 Er eitthvað að lokum sem þú vilt bæta við eða koma á framfæri?  

 

Að lokum var viðmælanda þakkað fyrir þátttökuna og hann kvaddur með ósk um gott 

gengi í framtíðinni.  

 

 

 
Viðauki 2 

Viðtalsrammi – Þjálfari 

Áhersluatriði í upphafi viðtals 

 Samþykki fyrir upptöku 
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 Trúnaður 

 

1. hluti – Undirbúningur 
 

 Segðu mér aðeins frá þér… 

o Hver ert þú? 

o Hvaðan kemur þú?  

 Hvað kveikti áhuga þinn á íþróttum til að byrja með?  

o Af hverju valdir þú að þjálfa fótbolta?  

 Fjölskyldutengsl eða annað 

 

2. hluti - Íslensk knattspyrna 

 Segðu mér frá hver staðan á íslenskri knattspyrnu er í dag? 

o Hvernig var íslensk knattspyrna á árum áður? 

 Hver er staða íslenskra leikmanna, knattspyrnulega séð? 

o Kostir og gallar 

 Hver er staða íslenska landsliðsins?  

o Kostir og gallar 

 

3. hluti – Hlutverk þjálfara 

 Hvert er hlutverk þjálfara að þínu mati?  

o Hvaða áhrif hefur þjálfari á liðsheild?  

o Hvað skiptir máli varðandi þjálfun?  

 Hvaða eiginleika þarf þjálfari að hafa til þess að ná árangri?  

 Finnst þér aðstæður og umgjörð skipta máli?  

 Hvaða styrkleika þarf lið að hafa til þess að ná árangri?  

 Hvaða þættir eru mikilvægir til þess að stuðla að góðri liðsheild? 

 Hvaða aðferð(ir) telur þú að skili árangri í tengslum við þjálfun 

knattspyrnuliða?  

o Markmið, stefna og áætlun 

 Hvað telur þú að hafi haft mest áhrif á árangur landsliðsins undanfarið?  

 Hvernig horfir þú við komandi framtíð?  
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 Er eitthvað að lokum sem þú vilt bæta við eða koma á framfæri?  

 

Að lokum var viðmælanda þakkað fyrir þátttökuna og hann kvaddur með ósk um gott 

gengi í framtíðinni.  

 


