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1. Útdráttur 
Markmið þessarar rannsóknar er að bera saman aðferðarfræði verkefnastjóra og knattspyrnuþjálfara 

við uppbyggingu liðsheildar í teymum; með það að leiðarljósi að sjá hvað þeir geti lært hvor af 

öðrum. Liðsheild er ástand meðal meðlima teymis sem segir til um hvernig þeim líður innan 

teymisins og hvernig teyminu gengur að vinna sem heild. Fræðileg samantekt var byggð á 

fyrirliggjandi gögnum um myndun liðsheilda í teymum, hvort sem er í verkefnateymum eða 

knattspyrnuliðum. Notast var við kenningar sálfræðingsins Bruce W. Tuckman um þroskastig í líftíma 

hóps. Að auki var rætt við fjóra þjálfara í efstu deild karla í knattspyrnu til að fá betra innsæi í þeirra 

störf. Niðurstöður rannsókninar eru að samkvæmt fræðunum má segja að verkefnastjórar og 

knattspyrnuþjálfarar séu að vinna samskonar starf, þ.e. að stýra teymi í gegnum ákveðin verkefni. Í 

raunveruleikanum virðist þó þjálfarar leggja meiri áherslu á að byggja upp einstaklinginn en fræðin 

gera. Rökrétt þróun er því  að verkefnastjórnun sem fræðigrein leggi aukna áherslu á uppbyggingu 

einstaklingsins. 
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2. Inngangur 

Sterk liðsheild er mikilvægur þáttur í góðum árangri teyma, hvort sem er í atvinnulífinu eða íþróttum 

(Lavallee, Kremer, Moran og Williams, 2004). Störf knattspyrnuþjálfara og verkefnastjóra eru um 

margt lík, en báðir bera þeir ábyrgð á að stýra verkefnum og sjá til þess að markmið náist innan 

gefins tíma- og aðfangaramma. Það mætti því með réttu segja að knattspyrnuþjálfari sé 

verkefnastjóri sem stýrir liði sínu í gegnum það verkefni sem hvert keppnistímabil er. Einn 

sigursælasti knattspyrnuþjálfari sögunnar, Sir Alex Ferguson fyrrum þjálfari Manchester United, lítur 

til að mynda á sig sem eins konar verkefnastjóra (e. manager of change) (Adler, 2014). Eitt af 

mikilvægustu störfum verkefnastjóra og þjálfara er að búa til sterka liðsheild innan síns teymis en 

það getur reynst erfitt enda teymi oft sett saman úr hópi ólíkra einstaklinga með mismunandi 

bakgrunn. Það sem einkennir knattspyrnulið er ekki aðeins samkeppnin milli mismunandi liða um 

titla, heldur einnig samkeppnin milli leikmanna hvers liðs. Allir leikmenn liðs eru í innbyrðis 

samkeppni um stöðurnar 11 í byrjunarliðinu. Leikmannahópur liðs getur talið rúmlega 20 leikmenn 

en aðeins 18 komast í hóp fyrir hvern leik ( 11 byrjunarliðsmenn og 7 varamenn). Í hverju liði eru því 

leikmenn sem munu að öllum líkindum fá lítinn sem engan spilatíma á öllu tímabilinu sem telur níu 

mánuði með undirbúningstímabili. Það er verk þjálfarans að halda öllum leikmönnum ánægðum, 

þrátt fyrir misjafnlega mikinn spiltíma, til að halda uppi sterkri liðsheild. 

Í þessari grein verður leitast við að svara spurningum um hvort áherslumunur sé á störfum þjálfara 

og verkefnastjóra við myndun liðsheildar. Í hverju felst þá sá munur og geta verkefnastjórar og 

þjálfarar lært eitthvað hvor af öðrum. Stuðst verður við kenningar Tuckmans um þroskastig í líftíma 

hóps og áherslur íþrótta- og verkefnastjórnunarfræðanna bornar saman. Til að fá betri innsýn í þá 

aðferðafræði sem þjálfarar í efstu deild karla í knattspyrnu beita við myndun liðsheilda verða tekin 

fjögur djúpviðtöl við þjálfara. Byrjað er á að fara ítarlega yfir kenningar Tuckmans og breytur 

skilgreindar. Því næst er farið yfir þá aðferðafræði sem beitt er við rannsóknina og að lokum farið yfir 

niðurstöður og ályktanir dregnar af þeim. 

3. Fræðilegur kafli 

Þroskastig í líftíma hóps 

„Hópar eru ekki vélræn fyrirbæri heldur lífræn samskiptakerfi sem taka í sífellu breytingum og verða 

fyrir utanaðkomandi áhrifum af margvíslegu tagi. Þeir eru kvikir vegna þess að þeir eru undirorpnir 

mannlegum viðhorfum og háðir umhverfi sínu“( Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012, 
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bls. 29). Sálfræðingurinn Bruce W. Tuckman setti fram kenningar um fjögur þroskastig í líftíma hóps í 

grein  sinni „Developmental Sequence in Small Groups“ árið 1965. Seinna meir bætti hann við 

fimmta stiginu og notaði þessi þroskastig til að lýsa þróun hópa frá stofnun þeirra að verklokum 

(Forsyth, 2010). Kenninguna má heimfæra hvort sem er á verkefnateymi í atvinnulífinu eða 

íþróttalið, þar með talið lið í efstu deild karla á Íslandi. Verður notast við kenninguna við samanburð 

á myndun liðsheildar í verkefnateymum annars vegar og íþróttaliðs hins vegar. Farið er ítarlegar í 

stigin fimm hér að neðan.  

Mótunarstig (e. forming) 

Fyrsta þróunarstig hóps er mótun. Á þessu stigi koma einstaklingar saman og kynnast hver öðrum. 

Samskipti eru fálmkennd og einkennast af því að einstaklingarnir eru á varðbergi gagnvart hver 

öðrum og fara sér með gát á meðan þeir meta aðstæður innan hópsins. Meðlimir hópsins fara að tjá 

sig, meðal annars um sjálfa sig og kynnast þannig innbyrðist. Einnig byrja meðlimir að byggja upp 

sameiginlegan skilning á tilgangi hópsins og hætta að líta á sig sem einstaklinga og byrja að hugsa um 

sig sem meðlimi í teymi. Á mótunarstiginu er reynt að skilgreina verkefnið, komast að því hvaða 

upplýsinga er þörf og ákvarða með hvaða aðferðum settum markmiðum verði náð. Ákvarðað er 

hvaða samskiptareglur skuli gilda og þær ýmist skráðar eða ekki. Reynt er að sameinast um 

viðurkennda hóphegðun, vinnureglur settar og ákveðið hvernig skuli leyst úr ágreiningi (Haukur Ingi 

Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). 

Mikilvægt er að stýra hópnum í gegnum mótunarstigið og leggja höfundar bókarinnar The Team 

Handbook til að hópstjórinn (verkefnastjórinn) hjálpi meðlimum að kynnast hver öðrum til að byggja 

upp traust og öryggi innan hópsins. Hann þarf að gefa skýr skilaboð um markmið verkefnisins og 

hlutverk hópsins, og gefa öllum í hópnum tækifæri til að taka þátt í að gera verkefnisáætlun, ákveða 

vinnureglur og ákveða hvernig leyst verði úr ágreiningi. Hópstjórinn á einnig að skýra hlutverk hvers 

og eins og greiða fyrir samvinnu milli einstaklinga. Hann þarf að veita hópnum þær upplýsingar og 

vinnuramma sem þarf til að geta hafist handa (Scholtes, Joiner og Streibel, 2003). Að lokum þarf 

hópstjórinn að aðstoða hópmeðlimi að svara spurningunum: Til hvers er ætlast af mér? Tilheyri ég 

þessum hóp og vil ég tilheyra honum? Hver er minn ávinningur? Hver er tilgangurinn með þessu? 

Margir hópar sleppa þeirri vinnu sem fer fram á mótunarstiginu eða skauta hratt í gegnum það, þar 

sem hópunum finnst það ekki vera hluti af verkefninu sem liggur fyrir. Hins vegar er mikilvægt að 

muna að fari hópar ekki í gegnum mótunarstigið á uppbyggjandi hátt eru mun minni líkur á að þeir 

komist á það stig að geta skilað niðurstöðu sem ríkir sátt um (Scholtes, Joiner og Streibel, 2003).  
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Óreiðustig (e. storming) 

Á óreiðustiginu reynir líklega hvað mest á verkefnahópinn. Það er á þessu stigi sem hópurinn áttar sig 

á því að verkefnið er öðruvísi og erfiðara en hann hafði ímyndað sér, sem getur valdið pirringi, kvíða 

og ákefð innan hópsins. Meðlimir þekkja nú hvern annan og beina því athygli sinni að verkefninu, 

aðferðum og ferlum. Þeir leitast við að hasla sér völl og ágreiningur milli meðlima getur myndast 

vegna viðfangsefna og aðferða. Þessir ágreiningar, auk samkeppni um völd, hlutverk og stöður, geta 

truflað hópinn og myndað bandalög innan hans. Þetta viðgengst allt þar til stöðugleiki næst í 

dreifingu valds, aðdráttarafli og samskiptum. Það má ekki gleyma því að ágreiningur er nauðsynlegur 

á þessu stigi þar sem hann ýtir undir samheldni og þjappar hópnum saman að lokum. Fari 

ágreiningur úr böndunum getur það þó magnað upp deilur og skaðað hópinn (Scholtes, Joiner og 

Streibel, 2003).  

Hlutverk verkefnastjórans í óreiðustiginu er að koma í veg fyrir að einstaklingar innan hópsins nái 

drottnunarvaldi á kostnað annarra meðlima. Verkefnastjórinn þarf einnig að þróa og koma á 

skipulagi um hvernig ákvarðanir eru teknar. Leiðtogahlutverk verkefnastjórans á að þróast á þann 

veg að verkefnahópurinn sé sem sjálfstæðastur og meðlimir séu hvattir til að takast á hendur aukna 

ábyrgð. Verkefnastjórinn þarf að koma á vinnureglum og tryggja öllum meðlimum hópsins jöfn 

tækifæri til þátttöku. Að lokum þarf verkefnastjórinn að aðstoða hópmeðlimi að svara 

spurningunum: Hver ræður og mun ég hafa áhrif hér? (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 

2012). 

Sáttastig (e. norming) 

Stuðningur og gagnkvæmt traust einkenna samskipti meðlima í meira mæli þegar komið er á 

sáttastig og er verkefnahópurinn þá samstæðari og skipulagðari. Meðlimir vinna meira sem hópur í 

stað þess að vinna hver á móti öðrum og við það fækkar ágreiningum. Fyrir vikið er hægt að nýta 

tíma og orku til að vinna að sjálfu verkefninu. Hlutverkaskipting, markmið og valddreifinig eru 

skilgreind og fest í sessi og liðsheild myndast (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). 

Hlutverk verkefnastjórans er að sjá til þess að hæfileikar, þekking og reynsla meðlima séu nýtt að 

fullu og hvetja meðlimi til að sýna gagnkvæma virðingu, leggja hart að sér og vinna sem hópur. 

Verkefnastjórinn á einnig að koma á og uppfæra reglulega vinnureglur verkefnahópsins. Hann þarf 

enn fremur að aðstoða meðlimi við að svara spurningunum: Hvernig munum við taka uppbyggilega á 

ágreiningsmálum og mun hópurinn þróa með sér samheldni? (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór 

Ingason, 2012). 
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Vinnustig (e. performing) 

Þegar hópurinn hefur þroskast enn frekar og skilvirkni aukist er talað um að hann sé kominn á 

vinnustig. Verkefnahópurinn er nú skilvirk liðsheild sem einbeitir sér að vinnunni og eyðir minni tíma 

í spjall og þreifingar um starfsumhverfið (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012).  

Hlutverk verkefnastjórans á vinnustigi er að vera talsmaður hópsins gagnvart öðrum hópum og 

einstaklingum. Til að ýta undir samvinnu á hann að uppfæra aðferðir og vinnulag hópsins. Hann á að 

hjálpa hópnum að skilja hvernig á að framkvæma breytingar. Að lokum á verkefnastjórinn að fylgjast 

með framgangi verkefnisins og halda upp á það þegar ákveðnir áfangar nást. Allt þetta ætti að hjálpa 

hópmeðlimum að svara spurningunni: Munum við ná markmiðum okkar? (Haukur Ingi Jónasson og 

Helgi Þór Ingason, 2012). 

Uppgjörsstig (e. adjorning) 

Síðasta stigið í þróun hópa er uppgjörsstigið en aðeins þeir hópar sem leystir eru upp að verkefni 

loknu fara í gegnum það stig. Uppgjörstiginu getur fylgt aðskilnaðarkvíði og söknuður þegar meðlimir 

horfa til baka og rifja upp það liðna (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). 

Lengd og ákefð hvers stigs er mismunandi milli hópa. Þrátt fyrir að stigin séu sett fram hvert á eftir 

öðru þýðir það ekki að hópar fari í gegnum þau í þeirri röð. Hópar fara á milli þrepa og iðulega fara 

þeir nokkrum sinnum í gegnum hvert þrep. Þegar nýr meðlimur bætist við hóp þarf hópurinn til að 

mynda að fara aftur á mótunarstig (Scholtes, Joiner og Streibel, 2003). 

Skilgreiningar 

Hvað er verkefni? 

„Verkefni er aðgerð, háð takmörkunum á tíma og kostnaði, sem er framkvæmd til að framkalla 

skilgreindar afurðir (umfang) í samræmi við gæðastaðla og kröfur“ (IPMA, 2006, bls 9). Svona 

skilgreinir Alþjóðaverkefnastjórnunarsambandið (IPMA) hugtakið verkefni. 

Í ISO10006 staðlinum er verkefni skilgreint sem: „einstakt ferli, sem samanstendur af samræmdum 

og stýrðum verkþáttum með skilgreint upphaf og endi, sett af stað til að ná markmiðum sem 

samræmast sértækum þörfum, þar á meðal takmörkunum er varða tíma, kostnað og aðföng“ (ISO, 

2003). 

Samkvæmt Dr. Harold Kerzner er verkefni tímabundin aðgerð þar sem leitast er við að gera eitthvað 

sem ekki hefur verið gert áður og verður ekki gert aftur í framtíðinni (Kerzner, 2009).  
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 Eins og sést hér að framan er verkefni ekki alltaf eins skilgreint þótt ekki sé mikill munur á 

skilgreiningunum. Ef skilgreiningarnar hér að ofan eru teknar saman mætti segja að verkefni sé röð 

aðgerð (verkþátta) með skilgreint upphaf og endi sem hrundið er af stað til að ná fyrirfram 

ákveðnum markmiðum. Hugtakið er þó notað nokkuð frjálslega í daglegu tali. 

Verkefnastjórnun og verkefnastjóri  

Skilgreining á verkefnastjórnun dregur dám af skilgreiningu hugtaksins verkefni eins og sést þegar 

skoðuð er skilgreining ICB 3.02 en þar segir: 

Verkefnastjórnun er áætlun, skipulagning, eftirlit með og stýring á öllum þáttum verkefnis og 

stjórnun og forysta allra hlutaðeigandi aðila til að ná markmiðum verkefnisins örugglega og 

innan samþykktra viðmiða fyrir tíma, kostnað, umfang og frammistöðu/gæði. 

Verkefnastjórnun nær yfir samhæfingu og forystu, skipulagningu, stjórnunartækni og 

mælingar á verkefninu. Grundvallaratriði er að skipuleggja verkefnið í samræmi við bestun á 

tíma, kostnaði og áhættuþáttum. ( IPMA,2006, bls 98) 

Í stuttu máli sagt er verkefnastjórnun aðferðafræði til að undirbúa, stjórna, ljúka og ná markmiðum, í 

framkvæmd sem kalla má verkefni.  

Það er í höndum verkefnastjóra að stýra verkefnum og tryggja að nauðsynleg og nægileg 

verkefnastjórnun sé í gangi. Verkefnastjórinn hefur yfirsýn yfir verkefnið og á að sjá til þess að 

markmið náist innan gefins tíma- og aðfangaramma. Að auki á hann m.a. að manna verkefnateymi, 

samræma og útdeila verkefnum, miðla og stýra upplýsingum, gera áætlanir, skipuleggja og taka 

ákvarðanir (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2012). 

Teymi  

Teymi samanstendur af tveimur eða fleiri einstaklingum með sameiginlegan tilgang sem taka að sér 

mismunandi hlutverk, stóla hver á annan, samræma aðgerðir sínar og sjá sig sem hluta af hópnum. 

Ólíkir meðlimir sem stoppa misjafnlega lengi eru ákveðið einkenni á teymum sem gerir það að 

verkum að erfitt getur verið að stjórna þeim ( Boddy, 2002). 

Helstu einkenni teyma og annarra hópa eru samskipti, markmið, tengsl, uppbygging og eining (e. 

unity). Það sem skilur hins vegar teymi frá annars konar hópum er hversu mikið þessi einkenni 

magnast upp í teymum. Í teymum er lögð mikil áhersla á að ná settum markmiðum og stundum 

veltur tilvist teymisins á því að þau náist. Niðurstaða verkefna skrifast ávallt á allt teymið, burtséð frá 

því hvernig einstaklingar innan þess stóðu sig, þar sem vinna hvers og eins er háð vinnu annarra í 

teyminu. Teymi eru vel uppbyggðir hópar og líkt og í íþróttaliðum eru hlutverk meðlima skilgreind 

svo þeir vita hvert sitt hlutverk er. Eining innan teyma verður oft mikil vegna sameiginlegrar áherslu á 
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að ná settum markmiðum. Ytri öfl ýta oft enn frekar undir þessa einingu með því að setja teymið t.d. 

undir tímapressu (Forsyth, 2010). 

Liðsheild 

Liðsheild er hugtak sem erfitt getur verið að skilgreina þar sem hún hefur margar birtingarmyndir. 

Það sem hefur áhrif á liðsheild er m.a. félagsleg og tilfinningaleg tengsl meðlima hver við annan og 

við hópinn í heild sinni, geta hópsins til að vinna saman að settu markmiði og það hvernig meðlimir 

skynja samheldni hópsins. Þrátt fyrir að erfitt sé að skilgreina hugtakið sjá flestir muninn á teymi þar 

sem liðsheild er mikil og teymi þar sem liðsheild er lítil. Teymi með sterkri liðsheildi eru yfirleitt mjög 

samheldin, liðsandinn og samvinna mikil og meðlimir njóta þess að vinna hver með öðrum (Forsyth, 

2010).  

Sú skilgreining sem notast verður við í þessari ritgerð er eftirfarandi: liðsheild er ástand meðal 

meðlima teymis sem segir til um hvernig meðlimum þess líður innan teymisins og hvernig teyminu 

gengur að vinna sem heild.    

Knattspyrna sem verkefni 

Miðað við skilgreiningar á hugtökunum hér að framan er nauðsynlegt að spyrja sig að því hvort 

knattspyrnutímabil geti flokkast sem verkefni. Er knattspyrnuþálfari verkefnastjóri og knattspyrnulið 

verkefnateymi? Það er trú höfundar að svo sé. Knattspyrnutímabil hafa klárt upphaf og endi en 

tímabil hjá liðum í efstu deild karla á Íslandi byrjar í janúar, á undirbúningstímabili, og endar í byrjun 

október þegar Íslandsmeistarar eru krýndir. Öll lið setja sér markmið í upphafi tímabils og snúa þau 

iðulega að því í hvaða sæti liðin vilja enda þegar Íslandsmótinu lýkur. Í skilgreiningu ISO10006 er 

einnig talað um takmarkanir er varða kostnað og aðföng. Helstu aðföng knattspyrnuliða eru 

leikmenn og þau eru takmörkuð á hverju tímabili af tveimur innkaupagluggum en í þessum gluggum 

geta lið keypt og selt leikmenn(Knattspyrnusamband Íslands, 2015a). Einnig felst takmörkun í því að í 

hverjum leik hafa liðin aðeins úr ákveðnum fjölda leikmanna að velja, t.d. 18 leikmönnum í 

Íslandsmóti (Knattspyrnusamband Íslands, 2015b). Öll lið hafa svo úr takmörkuðu fjármagni að spila 

og ákvarðast það af hagnaði eða tapi af daglegum rekstri. Samkvæmt skilgreiningu Dr. Harold 

Kerzner er verkefni eitthvað sem við höfum ekki gert áður og munum ekki gera aftur. Það er einna 

erfiðast að heimfæra þessa skilgreiningu á knattspyrnutímabil. Nýtt tímabil er þó ólíkt því síðasta að 

því leyti að það eru ekki sömu lið sem keppa um Íslandsmeistaratitilinn, öll liðin hafa keypt og selt 

leikmenn og sum jafnvel skipt um þjálfara.  

Sé knattspyrnutímabil verkefni kemur enginn annar en knattspyrnuþjálfarinn til greina sem 

verkefnastjóri.  
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Það er því mat höfundar að knattspyrnutímabil liðs í efstu deild karla í knattspyrnu geti talist 

verkefni. Því getur knattspyrnuþjálfari hvers liðs talist verkefnastjóri verkefnisins og leikmenn liðsins 

sem verkefnateymi. 

4. Rannsóknaraðferð 

Lýsing á verkefni og markmið 

Í verkefni þessu verður borin saman aðferðafræði við myndun liðsheilda í teymum hjá 

verkefnastjórum annars vegar og knattspyrnuþjálfurum í efstu deild karla hins vegar. Markmið 

verkefnisins er að rannsaka hvort verkefnastjórar geti tileinkað sér eitthvað af vinnubrögðum 

knattspyrnuþjálfara og öfugt.  

Gagnaöflun rannsóknarinnar fólst í söfnun fyrirliggjandi gagna og viðtölum við fjóra 

knattspyrnuþjálfara í efstu deild karla. 

Fræðilegur texti  

Fræðileg samantekt er byggð á fyrirliggjandi gögnum um myndun liðsheilda í teymum, hvort sem er í 

verkefnateymum eða knattspyrnuliðum. Samantekt er snýr að verkefnateymum er unnin upp úr 

fræðibókmenntum sem notaðar eru við kennslu í mastersnámi í verkefnastjórnun (MPM) við 

Háskólann í Reykjavík. Samantekt sem snýr að knattspyrnuliðum er að mestu unnin upp úr 

fræðibókmenntum sem Hafrún Kristjánsdóttir, aðjúnkt við tækni- og verkfræðideild Háskólans í 

Reykjavík, mælti með. Að auki er notast við ritrýndar greinar sem sóttar voru í gagnasöfnin Google 

Scholar og ProQuest.  

Viðtöl 

Greinarhöfundur valdi sjálfur viðmælendur, en studdist við ábendingar Hafrúnar Kristjánsdóttur, 

aðjúnkts við tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík. Við val á viðmælendum var horft til þess 

hvort viðmælendur væru starfandi þjálfarar í efstu deild karla, sem og tilfinningar greinarhöfundar 

fyrir því hversu skipulega viðkomandi þjálfari ynni að uppbyggingu liðsheildar.   

Viðtöl fóru fram á heimilum viðmælanda, vinnustöðum og í Háskólanum í Reykjavík og réðu 

þjálfararnir staðsetningum sem og tímasetningu viðtalanna. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 30. mars 

til 1. apríl og tóku allt frá 30 upp í rúmlega 60 mínútur. Þau voru hljóðrituð og í byrjun hvers viðtals 

rituðu bæði viðmælandi og greinarhöfundur undir trúnaðaryfirlýsingu þess efnis að greinarhöfundur 

hefði leyfi til að nýta svör viðmælanda í grein þessa, án þess þó að viðmælendur yrðu nafngreindir og 

að tryggt yrði að ekki væri hægt að rekja svör til þeirra.  
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Viðmælendur fengu allir sömu spurningarnar, alls 35 talsins, svo hægt væri að bera svör þeirra 

saman. Spurningarnar voru allar opnar eða hálf-opnar til að fá sem ítarlegust svör og til að unnt væri 

að fylgja eftir svörum viðmælenda til að dýpka skilning greinarhöfundar.  

Spurningalistanum var skipt upp í sjö kafla: bakgrunn, almennar spurningar og spurningar sem 

tengdust hverju stigi í kenningum Bruce W. Tuckmans um fimm þroskastig í líftíma hóps. 

5. Niðurstöður 

Hér á eftir fer samantekt úr viðtölum við fjóra þjálfara í efstu deild karla í knattspyrnu á Íslandi. 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 30. mars til 1.apríl 2015. Viðmælendur eru ekki nafngreindir, en í stað 

þess eru þeir kallaðir þjálfari A, þjálfari B og svo framvegis. 

Bakgrunnur  

Allir þjálfararnir spiluðu sjálfir knattspyrnu, bæði hér heima og erlendis, áður en þeir snéru sér að 

þjálfun og hafa því nokkuð víðtæka reynslu sem sem leikmenn. Reynsla þeirra sem þjálfara er einnig 

mikil en þó misjafnlega. Hún spannar frá þremur árum upp í tuttugu ár, bæði hérlendis og erlendis. 

Allir hafa þeir þjálfun að aðalstarfi í dag en hafa áður unnið og menntað sig í ýmist iðngreinum, 

viðskiptafræði, kennslu eða íþróttafræði. Allir hafa þeir, eða eru að ljúka, UEFA-A prófi frá 

Knattspyrnusambandi Íslands sem er hæsta þjálfaragráða sem er í boði á Íslandi. 

Almennar spurningar 

Allir þjálfararnir voru sammála um það að liðsheild skipti gríðarlega miklu máli þegar kæmi að árangri 

en einnig þyrfti hæfileika. Þjálfari D mat það svo að hægt væri að ná miklu meira út úr hverjum og 

einum leikmanni þegar liðsheildin væri sterk (Þjálfari D, munnleg heimild, viðtal, 1. apríl 2015). Að 

sama skapi taldi þjálfari B að hæfileika þyrfti til að láta liðsheild njóta sín inn á knattspyrnuvellinum 

(Þjálfari B, munnleg heimild, viðtal, 31. mars 2015). Einnig töldu þeir að leikmenn gerðu sér grein 

fyrir mikilvægi liðsheildar og þrír af fjórum þjálfurum fara yfir það með sínum leikmönnum, auk þess 

að ítreka það reglulega þegar viðeigandi tækifæri gefst. Allir telja þeir að þjálfarinn beri ábyrgð á að 

byggja upp liðsheild, en þeir geti þó ekki gert það einir heldur þurfi leiðtogar og/eða leikmenn að 

koma að því einnig. 

Þegar þjálfararnir voru spurðir að hvort þeir ynnu markvisst að því að byggja upp liðsheild töldu þeir 

sig gera það, en þó mismikið. Flestir beita þeir svipuðum aðferðum, eins og að vinna með 

markmiðasetningu bæði fyrir liðið í heild og einstaklinginn. Einnig tryggja þeir að allir í liðinu þekki 

sitt hlutverk sitt gagnvart liðinu, bæði innan vallar og utan. Eins töldu allir að aðrir þjálfarar ynnu að 

því að byggja upp liðsheild innan síns liðs, en hversu markvisst og meðvitað vissu þeir ekki. Allir 
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töluðu þeir um að lítið væri komið inn á þetta efni á þeim þjálfaranámskeiðum sem boðið er upp á 

hjá Knattspyrnusambandi Íslands. Þá þekkingu sem þeir hafi á efninu hafi þeir sótt sjálfir út fyrir 

knattspyrnufræðin eða lært af sínum þjálfurum. Þeir voru allir sammála um að auka þyrfti fræðslu 

þjálfara í þessum fræðum.  

Allir voru þjálfararnir á því að nauðsynlegt væri að hafa samkeppni um stöður í liðinu, en þó ekki of 

mikla. Of mikil samkeppni geti haft neikvæð áhrif á liðsheildina en heilbrigð samkeppni eigi að geta 

ýtt öllu liðinu upp á næsta plan. Með því að koma alltaf satt og rétt fram telur þjálfari A sig geta stýrt 

samkeppninni þannig að hún bitni ekki á liðsheildinni (Þjálfari A, munnleg heimild, viðtal, 30. mars 

2015). Það er ekki mikilvægt að mati þjálfaranna að allir leikmenn fái að taka þátt í leikjum á 

Íslandsmótinu, frekar eigi að nota sömu 11 leikmennina sem mest. Á undirbúningstímabilinu eigi allir 

leikmenn hins vegar að fá að spila einhverja leiki til að sýna sig og sanna. Þegar kemur að 

Íslandsmótinu eigi allir að vita sitt hlutverk og því eigi mismikill spiltími leikmanna ekki að eyðileggja 

liðsheildina. 

Næst verður farið yfir svör viðmælanda við spurningum sem samdar voru út frá kenningum 

sálfræðingsins Bruce W. Tuckman um fimm þroskastig í líftíma hóps. 

Mótunarstig  

Þegar þjálfararnir velja leikmenn inn í leikmannahóp liðs síns horfa þeir allir á hæfni leikmannsins í 

knattspyrnu, sem og manngerð hans. Allir voru þeir sammála um að hefði leikmaður ekki ákveðið 

hugarfar vægi það meira en hæfni hans og fyrir vikið tækju þeir hann ekki inn í liðið. 

Af svörum þjálfaranna að dæma er misjafnt hvernig þeir taka á móti nýjum leikmönnum. Þjálfari A 

hefur það fyrir reglu að setjast niður með leikmanninum og fara yfir með honum hvers vegna hann 

var fenginn til liðsins, hvað liðið sé að gera og hvernig leikmaðurinn passar þar inn. Einnig fer 

þjálfarinn yfir hvert hlutverk leikmannsins sé, sem og kostir hans og gallar. Þetta gerir þjálfarinn til að 

leikmaðurinn finni fyrir áhuga þjálfarans á honum (Þjálfari A, munnleg heimild, viðtal, 30. mars 

2015). Þjálfari C afhendir leikmanninum skjal þar sem farið er yfir allt sem ætlast er til af honum og 

hvað hann fái frá félaginu (Þjálfari C, munnleg heimild, viðtal, 31. mars 2015). Þegar kemur að því að 

tryggja að leikmaðurinn kynnist liðsfélögum sínum er það alls staðar lagt í hendurnar á 

leikmönnunum sjálfum og mikið treyst á að nýir leikmenn myndi sjálfir tengsl við aðra leikmenn. 

Þjálfararnir höfðu allir orð á því að knattspyrnuheimurinn hér heima væri lítill og því þekktu nýir 

íslenskir leikmenn nánast undantekningarlaust einhvern í liðinu. Flestir unnu eins að móttöku á 

innlendum og erlendum leikmönnum þrátt fyrir að vita að það gæti reynst erlenda leikmanninum 

erfiðara að falla inn í hópinn. Þjálfari A viðurkenndi að hann vissi til þess að erlendir leikmenn væru 
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oft einangraðir og að hann sjálfur þyrfti að taka sig á í þessum efnum (Þjálfari A, munnleg heimild, 

viðtal, 30. mars 2015). Þjálfari B hefur það fyrir reglu að bjóða erlendum leikmönnum heim til sín í 

mat einu sinni í viku fyrstu vikurnar eftir að þeir ganga til liðs við félagið. Þetta gerir hann til að 

athuga hvernig leikmönnunum gangi að koma sér fyrir. Einnig kynnast leikmenn fjölskyldu þjálfarans 

og verður heimili hans þannig eins konar öryggisstaður fyrir utan íþróttafélagið fyrir þeim(Þjálfari B, 

munnleg heimild, viðtal, 31. mars 2015). 

Fyrir hvert tímabil funda þjálfararnir með hverjum leikmanni fyrir sig, sem og liðinu í heild. Þessa 

einstaklingsfundi nota þjálfararnir til að fara yfir hlutverk leikmannsins og markmið fyrir komandi 

tímabil. Misjafnt er hversu mikið þjálfararnir koma að markmiðum leikmanna en allir láta þeir þá 

setja sér sín eigin markmið. Eins er misjafnt hversu oft þjálfarar funda með leikmönnum en allir 

skipuleggja þó fleiri en eitt viðtal á ári með hverjum leikmanni. Að auki ítrekuðu þeir að leikmenn 

hefðu greiðan aðgang að þeim til að ræða hvað sem væri. Liðsfundir eru einnig haldir fyrir hvert 

tímabil og svo reglulega yfir tímabilið. Hjá öllum þjálfurum höfðu allir leikmenn jöfn tækifæri til að tjá 

sig á liðsfundum en iðulega væru það þeir sömu sem hefðu sig mest í frammi. Þjálfararnir reyndu þó 

að fá sem flesta til að taka þátt í þeim umræðum sem færu fram á fundunum. Alls staðar eru það 

leikmenn sem ákvarða lokamarkmið tímabilsins. Tveir þjálfarar vildu þó meina að þeir reyndu að 

stýra því með því að planta hugmyndum inn í undirmeðvitund leikmanna.  

Óreiðustig  

Þegar illa gengur hjá knattspyrnuliði er mikil hætta á því að það falli inn á óreiðustigið. Allir 

þjálfararnir töldu það sitt mikilvægasta verkefni þegar illa gengi hjá liðinu að halda einbeitingu og 

láta leikmenn alls ekki sjá að þjálfarinn hefði áhyggjur af gangi mála. Til að reyna að tryggja að 

leikmenn hafi trú á verkefninu og þeim undirbúningi sem búinn er að eiga sér stað eru litlar sem 

engar breytingar gerðar á öllu skipulagi. Til að auka sjálfstraust leikmanna er farið yfir það sem vel er 

gert samhliða því sem þeir þurfa að bæta. Þá þarf þjálfarinn að vera með lausnir á hreinu því ef 

leikmenn finna að þjálfarinn er ekki með lausnir er þetta dauðadæmt, eins og þjálfari B orðaði það 

(Þjálfari B, munnleg heimild, viðtal, 31. mars 2015). 

Þjálfararnir vildu alltaf reyna að leysa ágreiningsmál í fæðingu þannig að þau næðu ekki að smita út 

frá sér og mynda neikvæða stemningu innan leikmannahópsins. Helst vildu þeir leysa öll 

ágreiningsmál maður á mann, nema ef hægt var nýta sér ákveðið augnablik til að fara yfir málið með 

öllum þannig að aðrir leikmenn lærðu af því líka. Dæmi um þetta er þegar tveir leikmenn sem skipt 

var út af í leik fóru beint inn í sturtu og þaðan upp í stúku án leyfis þjálfarans. Um tvo reynslumikla 

leikmenn var að ræða og ákvað þjálfarinn að nýta tækifærið og fara yfir þessi mál með öllum 
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hópnum eftir leik svo þeir yngri og óreyndari lærðu að þetta væri óásættanleg hegðun (Þjálfari C, 

munnleg heimild, viðtal, 31. mars 2015).   

Þjálfararnir notast mismikið við formlegar umgengis- og samskiptareglur. Allir lögðu þeir þó mikla 

áherslu á að leikmenn bæru virðingu hver fyrir öðrum, sem og fyrir öðru starfsfólki 

knattspyrnufélagsins.  

Þegar kom að því að taka ýmsar ákvarðanir í kringum liðið voru fæstir með formleg ferli eða skipulag. 

Almennt virtust slíkar ákvarðanir vera í höndum þjálfarans og var einn þeirra með það skriflegt í 

samningnum sínum. Sá hinn sami viðurkenndi einnig að fyrir vikið vissu leikmenn ekki alltaf nógu vel 

hvert þeir ættu að leita með ákveðna hluti og fyrirspurnir.  

Sáttastig 

Segja má að fyrirliðar knattspyrnufélaga séu eins konar hópstjórar síns liðs. Þeir eru iðulega tengiliðir 

milli leikmanna og þjálfara þegar upp koma mál sem liðið eða einstaka leikmaður vill ekki fara með 

sjálfur til þjálfarans. Allir þjálfararnir eru með fyrirliðateymi sem telja iðulega tvo til þrjá aðila. Auk 

þess að vera tengiliðir milli þjálfara og liðs hafa þessir fyrirliðar mismunandi skyldum að gegna. Alls 

staðar er þó einn fyrirliði sem leiðir liðið á vellinum en hinir hafa mismunandi verkefni, til að mynda 

að halda utan um hópinn utan vallar eða tala við fjölmiðla. Við val á fyrirliðum horfa þjálfararnir allir í 

manngerð leikmanna og oft reyna þeir að vera með fleiri en eina gerð. Þjálfari A leggur m.a. tvö 

persónuleikapróf fyrir alla leikmenn sína og velur svo út frá því. Að auki nýtast prófin honum til að 

átta sig á því hvernig best sé að haga samskiptum við leikmennina (Þjálfari A, munnleg heimild, 

viðtal, 30. mars 2015). Þjálfararnir lýstu iðulega þeim fyrirliða sem leiðir liðið á vellinum sem 

stríðsmanni; hann gæfi allt í leikinn og hvetti liðsfélaga sína áfram á vellinum bæði í orði og gjörðum. 

Hinir voru oft valdir þar sem þeir þóttu góðar fyrirmyndir í einu og öllu. Þeir væru oft menn sem 

hefðu sig ekki mikið í fram en þegar þeir töluðu þá hlustuðu leikmenn. 

Vinnustig 

Helstu verkefni þjálfaranna þegar vel gengur, þ.e. þegar liðið er komið á vinnustig, er að halda rútínu, 

halda leikmönnum á tánum og sjá til þess að þeir fari ekki fram úr sér. Þjálfararnir eru allir sammála 

um að nauðsynlegt sé að halda upp þeirri góðu stemningu sem myndast þegar vel gengur og því 

verði að vera gaman en það megi þó ekki bitna á æfingum og leikjum. Það þarf að skerpa á 

hlutverkum leikmanna og halda áfram að hvetja þá til að bæta sig. Þjálfari B setur liðinu ný 

skammtímamarkmið t.d. um fjölda fyrirgjafa í fyrri hálfleik í næsta leik. Þetta gerir hann til að 

leikmenn hafi eitthvað að keppa að svo þeir haldi fókus á leikinn (Þjálfari B, munnleg heimild, viðtal, 

31. mars 2015). Endurtekningar á því sem liðið gerir vel eru einnig nauðsynlegar, sem og lagfæringar 
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á því sem betur má fara. Til þess nota þjálfarar alls kyns tölfræði um árangur hvers leikmanns. Þjálfari 

D telur að þegar vel gengur sé í lagi að gagnrýna leikmenn því þá séu þeir móttækilegri en þegar illa 

gengur (Þjálfari D, munnleg heimild, viðtal, 1. apríl 2015). 

Uppgjörsstig 

Í lok hvers tímabils fara þjálfararnir yfir það með liðinu hvernig tókst til. Tímabilið er gert upp og farið 

yfir það hvernig gekk að ná settum markmiðum. Misjafnt er hvernig þjálfarar fara yfir liðið tímabil 

með leikmönnum hverjum fyrir sig, en allir gera þeir það þó. Þjálfari B afhendir hverjum leikmanni 

skýrslu um frammistöðu hans á tímabilinu og svo er farið yfir markmið leikmannsins (Þjálfari B, 

munnleg heimild, viðtal, 31. mars 2015). Þjálfari C notar upphaf næsta tímabils til að funda með 

leikmönnum og fara yfir árangur síðasta tímabils og komandi tímabil (Þjálfari C, munnleg heimild, 

viðtal, 31. mars 2015). Þjálfari A fundar með sínum leikmönnum eftir tímabilið en viðurkennir að 

hann fari ekki nógu markvisst yfir það hvort leikmönnum hafi tekist að ná sínum markmiðum (Þjálfari 

A, munnleg heimild, viðtal, 30. mars 2015).  

Ekkert ferli er til staðar hjá neinum þjálfaranna um það hvernig ber að kveðja leikmenn sem eru að 

færa sig milli liða eða hætta í knattspyrnu. Þessi liður virðist liggja hjá leikmönnunum og að hluta til 

knattspyrnufélaginu. Það virðist skipta töluverðu máli hvaða leikmaður er að hætta og hversu lengi 

hann hefur verið hjá liðinu þegar hann kveður. Einnig hefur það áhrif hvenær á tímabilinu 

leikmaðurinn yfirgefur liðið. Flestir yfirgefa lið eftir tímabil og þá oft á þeim tíma sem leikmenn eru í 

fríi frá æfingum og leikjum. Eina hefðin virðist vera að leikmenn sem hafa spilað lengi hjá sama liðinu 

og eru að hætta knattspyrnuiðkun eru iðulega kvaddir á lokahófum knattspyrnufélaganna. 

Leikmaður sem hefur spilað í eitt til tvö ár fær mögulega kveðju á heimasíðu félagsins og jafnvel 

kveðjuveislu frá leikmönnum hafi hann verið vinsæll. 

6. Umræður 

Það virðist liggja í augum uppi að til þess að teymi geti náð settum markmiðum þarf liðsheildin að 

vera sterk. Það er því hagur verkefnastjóra að skapa teymum umhverfi þar sem meðlimir öðlast 

traust og trú á hver öðrum. Með auknu trausti kemur aukin samheldni sem ætti að skila sér í meiri 

samvinnu. Allt framan talið eykur líkur á að teymið nái settum markmiðum. Í þeim teymum þar sem 

liðsheild er lítil er hætt við að samvinna gangi ekki vel og að sett markmið náist ekki.  

Þegar borin eru saman fræðin um myndun liðsheilda innan verkefnateyma og íþróttaliða kemur í ljós 

að fræðin eru mjög lík. Allar þær bækur sem stuðst var við þegar myndun liðsheilda í 

verkefnateymum var skoðuð notast við kenningar sálfræðingsins Bruce W. Tuckman um fimm 
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þroskastig í líftíma hóps (sjá nánar fræðilega kafla). Það sama á við um þær bækur sem stuðst var við 

þegar myndun liðsheilda í knattspyrnuliðum var skoðuð. Helsti munurinn er þó sá að í 

íþróttafræðinni er lítið sem ekkert komið inn á fimmta stigið í kenningum Tuckmans, uppgjörsstigið. 

Það getur helgast af því að knattspyrnulið eru ekki leyst upp í lok tímabils heldur flytja nokkrir 

leikmenn sig milli liða eða hætta knattspyrnuiðkun. Þótt knattspyrnulið séu ekki leyst upp þýðir það 

þó ekki að ekki sé þörf á einhvers konar ferli sem farið er eftir þegar leikmenn yfirgefa félagið. Er það 

mat greinarhöfundar að þeir þjálfarar og þau félög sem þeir starfa fyrir geti gert mun betur í þeim 

málum. 

Af svörum þjálfara að dæma er nokkuð ljóst að liðsheild skiptir miklu máli í árangri knattspyrnuliða 

og að þeir leggja áherslu á að byggja upp sterka liðsheild innan síns liðs. Þeir þjálfarar sem rætt var 

við vinna allir ómeðvitað í takt við kenningar Tuckmans en mismikið þó. Þegar störf þjálfara eru 

skoðuð er það mat greinarhöfundar að þeir leggi meira upp úr því að byggja upp einstaklinginn en 

verkefnastjórar í atvinnulífinu. Það virðist vera sem svo að verkefnastjórnunarfræðin einblíni of mikið 

á hæfni verkefnastjóra til að stýra verklega hluta verkefnis, en síður að því sem þarf til að byggja upp 

og eiga samskipti við einstaklinga í verkefnateyminu. Þjálfarar virðast hafa áttað sig á því að það er 

ekki nóg að leikmaður viti hvar hann á að spila á vellinum og hvernig hann eigi að sparka í bolta, 

heldur þarf hann að kunna að vinna með sjálfan sig, kunna að hvetja og næra sjálfan sig og geta sett 

sér markmið. Við val á leikmönnum inn í lið leggja þjálfarar t.d. mikla vinnu í að finna rétta 

leikmanninn, og skiptir þá viðhorf og manngerð einstaklingsins miklu máli. Meti þjálfari það sem svo 

að manngerð og viðhorf leikmanns séu ekki nægjanlega góð tekur hann leikmanninn ekki inn í liðið 

sama hversu góður hann er í knattspyrnu. Niðurstöður viðtala við þjálfara sýna að þeir eru almennt 

komnir lengra í vinnu með einstaklinginn heldur en verkefnastjórnunarfræðin. Það sem kemur á 

óvart er að þessi áhersla þjálfara er mikið til komin frá þeim sjálfum og þeir hafa þurft að leita út fyrir 

knattspyrnufræðin til að mennta sig í þessum fræðum. Þær þjálfaragráður KSÍ sem þjálfarar í efstu 

deild karla á Íslandi þurfa að klára, m.a. UEFA B og UEFA A, koma lítið sem ekkert inn á þessi fræði. 

Það sama er uppi á teningnum í verkefnastjórnunarfræðunum, en það virðist ekki vera fyrr en núna á 

síðustu árum sem aukin áhersla er lögð á mannlega hluta fræðanna. Bók Dr. Hauks Inga Jónassonar 

og Dr. Helga Þórs Ingasonar, Samskiptafærni, sem er ætlað að efla samskiptafærni þeirra sem hafa 

mannaforráð og vinna í verkefnahópum, sem og MPM námið sem þeir eru forstöðumenn fyrir, hefur 

verið gott og þarft innlegg inn í fræðslu og menntun verkefnastjóra.  

Væri þessi rannsókn endurtekin væri fróðlegt að taka sams konar viðtöl við verkefnastjóra í 

atvinnulífinu og athuga hversu markvisst þeir vinna að uppbyggingu liðsheildar. Það er tilfinning 

greinarhöfundar, út frá eigin reynslu og samtölum við vini og kunningja, að það sé í fáum fyrirtækjum 
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unnið mjög markvisst að því að mynda sterka liðsheild. Ekki er ólíklegt að stjórnendur telji sig vinna 

markvisst að því, en það starf samanstandi af einum fundi á ári með starfsmönnum og örfáum 

skemmtunum yfir árið. Það er erfitt að svara því hvers vegna fyrirtæki og stjórnendur leggja ekki 

meiri áherslu á að byggja upp starfsfólk sitt og liðsheild. Kannski þykir fyrirtækjum kostnaður við þá 

vinnu vera of mikill og of mikill tími fara í hana. Möguleg óvissa um hversu lengi starfsmaðurinn starfi 

fyrir fyrirtækið getur verið orsök, séu fyrirtæki ekki til í að leggja í þann kostnað nema vera örugg um 

að starfsmaðurinn verði í vinnu hjá þeim í einhvern ákveðinn tíma á eftir. Í knattspyrnu skiptir engu 

hvort leikmaður er nýkominn til félagsins eða búinn að vera þar allan sinn feril, það fara allir í 

gegnum sama ferli á hverju tímabili. Þjálfarar leggja mikla vinnu í að byggja upp leikmenn andlega, 

líkamlega og knattspyrnulega, þó algjör óvissa ríki um hversu lengi þeir muni spila fyrir liðið. Eins 

skiptir engu máli hvort leikmenn eru byrjunarliðsmenn sem spila alla leiki eða nýliðar að stíga sín 

fyrstu skref, það fara allir í gegnum sama ferli.  

Þjáfararnir eru mjög duglegir að nýta fyrirliða sína og dreifa á þá ákveðinni ábyrgð þegar kemur að 

því að byggja upp og viðhalda liðsheild. Þetta fyrirkomulag virðist virka vel fyrir þjálfarana og 

mögulega er það nauðsynlegt þar sem erfitt getur verið að sinna öllum  verkum þeirra auk þess að 

halda utan um stórt teymi. Það má því ímynda sér að verkefnastjórar sem stýra fjölmennu 

verkefnateymi sem vinnur að viðamiklu verkefni gætu nýtt sér einhvers konar fyrirliða.  

Annað sem verkefnastjórar mættu tileinka sér úr vinnuaðferðum þjálfara er að byrja öll verkefni á því 

að fara með teymið sitt í gegnum mótunarstigið. Þar kynnast meðlimir hver öðrum, hlutverk þeirra 

eru skýrð og markmið sett. Mótunarstigið er mjög mikilvægt svo allir sem í teyminu viti hver 

markmið þess eru og hvernig teymið á að vinna til að ná þeim. Það er mat greinarhöfundar að 

almennt sé ekki lögð jafn mikil áhersla á markmiðasetningu í verkefnateymum í atvinnulífinu og að 

ekki sé eins ítarlega farið í hlutverkaskiptingu. Þar sem þessi atriði þykja oft ekki vera partur af því 

verkefni sem á að leysa er því stundum sleppt og farið strax í að vinna að sjálfu verkefninu. 

En það eru einnig ákveðin atriði sem knattspyrnuþjálfarar geta lært af verkefnastjórum. Þegar 

leikmaður gengur til liðs við félag vantar víðast hvar eitthvert ferli til að tryggja að nýi leikmaðurinn 

kynnist þeim sem fyrir eru og falli þannig inn í hópinn. Of mikið er treyst á að það gerist af sjálfu sér, 

þegar einfalt væri að gera ákveðna leikmenn ábyrga fyrir því að nýir leikmenn séu teknir inn í hópinn. 

Að sama skapi virðast engin ferli vera til þegar leikmenn fara frá félaginu eða hætta 

knattspyrnuiðkun. Þar er einnig of mikið treyst á að leikmenn taki það að sér að kveðja leikmenn sem 

hverfa á braut, sem þýðir að þeir sem hafa verið stutt hjá liðinu og /eða eru ekki mjög vinsælir eru 

síður kvaddir.  
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Ekkert þeirra félaga sem þjálfararnir störfuðu fyrir er með formlegt ferli um hvernig ákvarðanir er 

snúa að leikmönnum og liðinu skuli teknar. Í dag er það oftast þjálfarinn sem tekur þessar 

ákvarðanir. Er það mat greinarhöfundar að knattspyrnufélögin sjálf eigi að skilgreina og skrá niður 

þessi ferli eins og mögulegt er, því starf félagsins heldur áfram þótt þjálfarinn fari. Það býr til óvissu 

hjá öllum sem starfa í kringum liðið ef allar reglur breytast í hvert sinn sem nýr þjálfari tekur til starfa. 

Einnig getur það verið erfitt og tímafrekt fyrir leikmenn og annað starfsfólk liðs að tileinka sér nýtt 

skipulag með hverjum þjálfara.  

7. Samantekt 

Samkvæmt fræðunum má segja að verkefnastjórar og knattspyrnuþjálfarar vinni sams konar starf, 

þ.e. að stýra teymi í gegnum ákveðið verkefni. Í raunveruleikanum virðast þó þjálfarar leggja meiri 

áherslu á að byggja upp einstaklinginn en fræðin gera. Nokkuð ljóst er að verkefnastjórnun gæti lært 

margt af störfum þjálfara í efstu deild karla í knattspyrnu. Að sama skapi gætu þjálfarar einnig lært 

eitt og annað af verkefnastjórnun.  

Mikilvægi liðsheildar verður ekki dregið í efa, hvorki í atvinnulífinu eða íþróttum. Verkefnastjórnun 

þarf að leggja meiri áherslu á mikilvægi þess að verkefnastjórar leiði teymi sitt í gegnum 

mótunarstigið og þá sérstaklega það sem snýr að einstaklingnum. Án góðs undirbúnings eru minni 

líkur á að verkefni sé skilað á réttum tíma, innan kostnaðaráætlunar og í réttum gæðum. 

Knattspyrnuþjálfarar virðast hafa áttað sig á því að ekki sé nóg að hafa vel skilgreind hlutverk og gott 

andrúmsloft innan leikmannahópsins til að ná árangri, heldur séu lið líklegri til að ná árangri með 

heilsteyptari einstaklinga sem kunna að vinna í sjálfum sér. Einstaklingur sem kann að vinna í sjálfum 

sér er verðmætur starfsmaður sem ætti að skila betri vinnu. Er það mat greinarhöfundar að það sé 

rökrétt þróun að verkefnastjórnun sem fræðigrein leggi aukna áherslu á uppbyggingu einstaklingsins.  

8. Þakkir 

Ég vil fá að þakka sérstaklega öllum viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til að setjast niður 

með mér og svara spurningum mínum. Hafrúnu Kristjánsdóttur, aðjúnkt við tækni- og verkfræðideild 

Háskólans í Reykjavík, vil ég þakka fyrir aðstoð við öflun heimilda. Leiðbeinanda mínum, Hlyni 

Stefánssyni vil ég þakka fyrir fyrir góðar ábendingar og hvatningu. Að lokum vil ég þakka kærustu 

minni og vinnustað sem hafa sýnt mér mikinn skilning í gegnum allt námið og sérstaklega á 

lokametrunum. Án stuðnings þeirra hefði ég að öllum líkindum gefist upp einhvers staðar á miðri 

leið. 
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