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Útdráttur 

Miklar framfarir hafa átt sér stað í íslenskri knattspyrnu á 21. öldinni. Landslið Íslands 

bæði í karla- og kvennaflokki hafa náð merkilegum árangri og bæði komist í lokakeppni 

stórmóts. Ástæður fyrir þessum framförum eru að mörgum taldar vera bætt aðstaða til 

iðkunar hér á landi annars vegar og hins vegar mun hærra menntunarstig 

knattspyrnuþjálfara á Íslandi en í samanburðarlöndum. 

Samhliða miklum framförum á sviði knattspyrnu hérlendis gera æ fleiri einstaklingar 

íþróttina að atvinnu sinni og spila með erlendum félagsliðum að stærstum hluta í 

Evrópu. Umboðsmenn spila veigamikinn þátt í þessari þróun. Þeir vinna sem einskonar 

milligöngumenn milli leikmanns og félagsliða um víða veröld og vinna að því með hag 

leikmannsins að leiðarljósi að hann geti spilað með félagsliði þar sem honum er best 

borgið með tilliti til afkomu og framdráttar ferils síns.  

Í rannsókninni sem byggir á eigindlegum viðtölum við fjóra leikmenn og tvo 

umboðsmenn er reynt að svara spurningunni hvað það væri sem einkenndi góðan 

umboðsmann. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að það megi skipta einkennum 

góðs umboðsmanns í knattspyrnu í þrennt. Í fyrsta lagi í þætti sem snúa að hæfni í 

mannlegum samskiptum, tilfinningagreind og félagslegri hæfni. Í öðru lagi í þætti sem 

snúa að tengslauppbyggingu og sölumennsku. Í þriðja og síðasta lagi eru þættir sem 

snúa að lærðri þekkingu og reynslu svo sem þekkingu á leiknum og færni í 

samningaviðræðum. 
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Abstract 

Much progress has been made in Icelandic soccer in the 21st century. Both the men and 

women’s Icelandic national teams have achieved remarkable success and both reached 

the finals for the biggest international competitions. The main reasons for this progress 

are by many considered to be improved facilities and the result of Icelandic soccer 

coaches being more educated than in comparable countries. 

As a result of major improvement of Icelandic football, more and more players get 

offered the chance to play the sport as professionals abroad with foreign clubs, mostly 

in Europe. Soccer agents play an important role in this development. They work as 

intermediaries between the player and the clubs and work in the best interest of the 

players so they can play with the club where they are best served in terms of income 

and to enhance their careers. 

The study was made with qualitative research based on phenomenology. Four 

players and two agents were interviewed in an attempt to answer the question of what 

are the characteristics of a good agent. 

The main results of the study indicate that the characteristics of a good football 

agent can be divided into three groups. First are the aspects of human relation skills, 

emotional intelligence and social skills. Second are aspects of networking and 

salesmanship. Last but not least are the aspects of learned knowledge and experience 

such as knowledge of the game and negotiation skills. 
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1.Inngangur 

Miklar framfarir hafa átt sér stað í íslenskri knattspyrnu á 21. öldinni. Landslið Íslands 

bæði í karla- og kvennaflokki hafa náð merkilegum árangri og bæði komist í lokakeppni 

stórmóts. Sama má segja með yngri landslið karla og kvenna. Ástæður fyrir þessum 

framförum eru að mörgum taldar vera bætt aðstaða til iðkunar hér á landi annars vegar 

og hins vegar mun hærra menntunarstig knattspyrnuþjálfara á Íslandi en í 

samanburðarlöndum. 

Samhliða miklum framförum á sviði knattspyrnu hérlendis gera æ fleiri einstaklingar 

íþróttina að atvinnu sinni og spila með erlendum félagsliðum, að stærstum hluta í 

Evrópu. Þetta er nauðsynlegt til að stunda íþróttina við enn betri aðstæður, gegn 

sterkari andstæðingum og síðast en ekki síst vegna möguleikans á að fá mun meiri tekjur 

af iðkun sinni en möguleiki er á hérlendis. 

Umboðsmenn spila veigamikinn þátt í þessari þróun. Þeir vinna sem einskonar 

milligöngumenn milli leikmanns og félagsliða um víða veröld og vinna að því með hag 

leikmannsins að leiðarljósi svo hann geti spilað með félagsliði þar sem honum er best 

borgið með tilliti til afkomu og framdráttar ferils síns. Umboðsmenn hafa í gegnum 

tíðina haft af sér misjafnt orðspor og reglulega heyrast sögur af óheiðarlegum 

umboðsmönnum sem vinna fyrst og fremst með sína eigin hagsmuni í huga og hafa 

leikið umbjóðendur sína grátt. 

Í þessu rannsóknarverkefni er leitast við að finna hvað það er sem leikmenn og 

umboðsmenn meta sem mikilvæga þætti í fari umboðsmanns og svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: 

Hvað einkennir góðan umboðsmann í knattspyrnu?  

Í rannsókninni var notast við eigindlega aðferðarfræði og voru viðtöl tekin við 6 

einstaklinga. 4 leikmenn og 2 umboðsmenn. Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla. 
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 Fræðilegan kafla 

 Rannsóknaraðferð og gögn 

 Niðurstöður  

 Umræður 

Fyrsti kafli er inngangur. Í öðrum kafla er fjallað um knattspyrnu á Íslandi og almennt 

um umboðsmenn. Í þriðja kafla er fjallað um fræðileg viðmið sem notuð voru í 

verkefninu. Fjórði kaflinn snýr að rannsóknaraðferðinni, spurningum sem notaðar voru 

og viðmælendum. Í fimmta kafla eru niðurstöður rannsóknar kynntar. Í sjötta kafla eru 

svo umræður þar sem niðurstöður rannsóknar eru settar í samhengi við þau fræðilegu 

viðmið sem fjallað var um. 
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2. Fræðilegur kafli 

2.1.Íslensk knattspyrna 

Knattspyrna er af flestum talin vinsælasta íþróttagrein í heimi. Talað er um vöggu 

knattspyrnunnar í Englandi og þar hafi íþróttin þróast hvað mest og flestar reglur og 

venjur hennar komið þaðan. Talið er að knattspyrna hafi numið land á Íslandi árið 1895 

og eru fyrstu heimildir um að íþróttin hafi verið stunduð hér frá þeim tíma. Skoskur 

prentari að nafni James B. Ferguson dvaldi hér í eitt ár og notaði hann það meðal annars 

til að kynna fimleika og fótknattleik eins og knattspyrna var kölluð þá. Hann sýndi 

grunnatriði knattspyrnunnar á Melavellinum í Vesturbæ Reykjavíkur. Eftir að hann fór af 

landi brott tóku aðrir við keflinu og fyrsta knattspyrnufélagið var stofnað hér á landi. Hét 

það Fótboltafélag Reykjavíkur sem seinna breyttist í Knattspyrnufélag Reykjavíkur eða 

KR. (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson 1997:11-12). 

Fyrsti íslenski knattspyrnumaðurinn til að gerast atvinnumaður var Albert 

Guðmundsson. Hann hóf feril sinn erlendis hjá Glasgow Rangers árið 1945. Seinna lék 

hann með liðum á borð við Arsenal, Nancy og fór síðan til AC Milan fyrir sjö milljónir 

franka. Þar af fékk Albert 2 milljónir franka. Einnig fékk hann 400.000 sterlingspund við 

undirritun og svo 100 sterlingspund á mánuði. Ofan á það bættust bónusar á hvern 

sigurleik. Þetta þóttu háar upphæðir á þessum tíma („Alli” fær 160 þús. við undirskrift 

nýs samnings, 1948). 

Íslenskir knattspyrnumenn fóru að að leika erlendis í auknum mæli á áttunda 

áratugnum. Upp úr 1970 fór Jóhannes Eðvaldsson alla leið til Suður-Afríku til að leika 

sem atvinnumaður og seinna varð Arnór Guðjohnsen yngsti atvinnumaðurinn þegar 

hann skrifaði undir samning við Lokeren daginn fyrir 17 ára afmælið sitt. Leikmenn eins 

og Pétur Pétursson, Atli Eðvaldsson og sér í lagi Ásgeir Sigurvinsson gátu sér svo gott orð 

í stærstu deildum Evrópu (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson 1997:). Á 21. 

öldinni hefur orðið stökkbreyting í fjölda íslenskra leikmanna sem spila erlendis 

(Sigurður Elvar Þórólfsson, 2013). 

Á níunda áratugnum færðist það meira í vöxt að leikmenn sem léku á Íslandi fengju 

greitt fyrir knattspyrnuiðkun sína. Ekki var endilega um beinar greiðslur að ræða heldur 

var oft um einhvers konar fríðindi að ræða. Þar má nefna bíl, ódýrt húsnæði eða annað í 
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þá veruna. Komið hefur fram að sú þróun hafi hafist þar sem leikmenn sem höfðu leikið 

erlendis vildu áfram fá einhverjar greiðslur þegar þeir komu aftur heim til að spila 

(Jóhann Ólafsson, 2013). 

Í dag eru um 89 íslenskir knattspyrnumenn, karlar og konur að spila erlendis í 

atvinnumennsku. Í byrjun árs voru það 73 karlmenn og 16 konur (Sigurður Elvar 

Þórólfsson 2013). Ótrúlegar umbætur hafa átt sér stað á 21. öldinni hvað varðar 

aðstöðu, menntun og gæði þjálfunar. Nú eru á Íslandi ellefu fótboltahús, þar af sjö í fullri 

stærð. Sú staðreynd ásamt því að á Íslandi eru nú 184 þjálfarar sem hafa lokið UEFA A 

gráðu og 594 sem hafa lokið UEFA B gráðu eru af mörgum taldar ástæður uppgangs 

knattspyrnunnar á Íslandi. Alls hafa því meira en 1 af hverjum 500 Íslendingum klárað 

UEFA gráðu í knattspyrnuþjálfun. Ísland er nú langfámennasta þjóðin sem hefur komist 

á lokamót Evrópukeppni karlalandsliða og er þegar þetta er skrifað efst 

Norðurlandaþjóða á styrkleikalista FIFA (Harper, 2016). 

2.2.Almennt um umboðsmenn 

Íþróttaumboðsmaður er aðili sem hjálpar íþróttamanni við að stýra íþróttaferli sínum. 

Þeir vinna fyrst og fremst sem milliliðir milli íþróttamannsins og 

íþróttaliðsins/styrktaraðila með það fyrir augum að íþróttamaðurinn verði ráðinn í 

vinnu. Þeir koma saman aðilum sem hafa áhuga á að ná samkomulagi þar sem íþrótt er 

stunduð gegn þóknun. Þrátt fyrir að þetta sé aðalverkefni umboðsmanna þurfa þeir að 

sinna fleiri þáttum og hafa milligöngu um aðrar tegundir samninga fyrir hönd 

íþróttamannsins. Má þar nefna ímyndarréttarsamninga, styrktarsamninga og 

auglýsingasamninga. Að auki vinna þeir í sumum tilfellum að eignastýringu fjármuna og 

eigna íþróttamannsins (KEA, CDES og EOSE, 2009). 

Það var í Bandaríkjunum sem umboðsmenn litu fyrst dagsins ljós. Á tímum 

borgarastyrjaldarinnar þar í landi (árin 1861-1865) voru keppnir í hafnabolta víða um 

landið fyrir hálf-atvinnumenn. Þessar keppnir voru skipulagðar af milliliðum en þeirra 

hlutverk þá var í ætt við það starf sem umboðsmenn nútímans gegna. Fram að þriðja 

áratug 20. aldar voru ekki miklar fjárhæðir í spilunum og umboðsmennirnir ekki í 

forsvari fyrir íþróttafólk með það fyrir augum að hagnast. Þetta var partur af því að 

atvinnuvæða íþróttir. Í kjölfarið varð þetta til þess að íþróttir urðu viðurkenndar 
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starfsgreinar. Aukið flæði fjármagns hafði hins vegar önnur áhrif, en upp úr 1920 

byrjuðu umboðsmenn að tryggja sér háar tekjur í gegnum atvinnumannasamninga 

umbjóðenda sinna (KEA, CDES og EOSE, 2009).  Fyrstur er þar oft nefndur C.C. Pyle, sem 

árið 1925 sannfærði Harold „Red“ Grange, ruðningsleikmann frá háskólanum í Illinois, 

um að leyfa sér að gera atvinnumannasamning fyrir hans hönd. Pyle fékk í kjölfarið 

3.000 dollara fyrir hvern leik sem Grange spilaði fyrir liðið Chicago Bears.  Í framhaldinu 

varð mikil aukning á umboðsmönnum en það má að hluta til rekja til meira fjárstreymis 

vegna styrkja og aukinnar fjölmiðlaumfjöllunar um íþróttir (Horrigan, 1986). 

Atvinnuvæðing íþrótta í Evrópu byrjaði í lok 19. aldar og átti knattspyrna stærstan 

þátt í því. Eins og með flesta hluti tengda knattspyrnu, má rekja sögu umboðsmanna í 

íþróttinni til Englands. Þar hafa umboðsmenn verið við lýði frá því fyrstu keppnirnar 

voru skipulagðar og fyrstu félagaskipti leikmanna fóru fram. Á blómaskeiði 

áhugamannaknattspyrnu létu umboðsmenn þó lítið fyrir sér fara og hlutverk þeirra 

takmarkaðist við að gefa leikmönnum ráð þegar þeir þurftu á þeim að halda (KEA, CDES 

og EOSE, 2009). 

Frá upphafi atvinnumennsku í knattspyrnu hafa milliliðir verið viðloðandi félagaskipti 

leikmanna í íþróttinni. Starfsgrein umboðsmanna í knattspyrnu varð þó ekki viðurkennd 

fyrr en árið 1991 þegar FIFA stofnaði fyrsta opinbera leyfiskerfið en það gerðist í kjölfar 

mikillar aukningar í fjölda og flækjustigi félagaskipta knattspyrnuleikmanna (Poli og 

Rossi, 2012). 

Umboðsmenn eru við lýði í 32 íþróttum í Evrópu en afgerandi flestir umboðsmenn 

eru starfandi í tengslum við knattspyrnu. Þá starfa umboðsmenn í knattspyrnu í lang 

flestum ríkjum Evrópu og er Ísland engin undantekning þar á (KEA, CDES og EOSE, 2009). 

Tilkomu umboðsmanna í íþróttum má rekja til veikrar stöðu leikmanna gagnvart 

félögum með hliðsjón af fjárhagslegum styrk þeirra og tilhneigingu félaga til að hámarka 

arðsemi sína. Umboðsmenn eru því fengnir til þess að standa vörð um hagsmuni 

leikmanna, umbjóðenda sinna (KEA, CDES og EOSE, 2009). 

Að sumra mati eru umboðsmenn holdgervingar alls hins slæma í fótboltanum í dag. 

Þeir þrífast hins vegar á velferð skjólstæðings en ekki af peningum að þeirra sögn. Ekki 

fer mikið fyrir umboðsmönnum í fjölmiðlum nema í kringum félagaskipti og 
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samningaviðræður stærstu stjarnanna í íþróttinni. Almenningsálitið er oft ekki jákvætt í 

garð umboðsmanna. Almenningur á það til að sjá þá sem undirförula og gráðuga 

einstaklinga sem táldraga leikmenn til að yfirgefa lið sín þvert á það sem er þeim fyrir 

bestu (Bailey, 2013). 

Erfitt er að átta sig á tekjum greinarinnar og þeirri veltu sem um er að ræða. Dæmi 

eru um að greiðslur milli aðila séu ekki með gegnsæjum hætti og eru í sumum tilfellum 

með ólöglegum hætti. Enska úrvalsdeildin er, að því er virðist, eina stóra deildin í Evrópu 

sem gefur upp hversu háar upphæðir félagsliðin greiða til umboðsmanna deildarinnar. 

Frá 1. október 2014 – 30. september 2015 greiddu úrvalsdeildarklúbbarnir tuttugu 

tæpar 130 milljónir punda til umboðsmanna eða alls um 22,6 milljarða íslenskra króna 

og þá er aðeins um að ræða þessa einu deild í Englandi og þetta eina keppnistímabil. 

Þessar greiðslur komu úr 172 félagaskiptum í úrvalsdeildina, 542 framlengingum á 

samningum leikmanna deildarinnar og 573 félagaskiptum úr úrvalsdeildinni. Þorri 

leikmanna úrvalsdeildarinnar er hjá tiltölulega fáum umboðsmönnum og því ljóst að 

upphæðirnar deilast að stóru leyti á stærstu umboðsmennina eða skrifstofurnar 

(Premier League releases agents, 2015). Um 35% umboðsmanna eru með 75% 

leikmanna í 5 stærstu deildum Evrópu (Poli og Rossi, 2012). 

Saga umboðsmanna á Íslandi nær ekki yfir sérlega langt tímabil. Árið 1997 urðu 

Eyjólfur Bergþórsson og Ólafur Garðarsson fyrstu Íslendingarnir til að fá réttindi frá 

Alþjóða knattspyrnusambandinu, FIFA, til að starfa sem alþjóðlegir umboðsmenn í 

knattspyrnu. Þá þurfti að fá réttindi og viðurkenningu FIFA til starfsins og leggja fram 

bankatryggingu að upphæð 200.000 svissneskra franka (Tveir íslenskir umboðsmenn, 

1997 ).  

Í viðtali við Morgunblaðið árið 1999 talar Ólafur Garðarsson um veruleikann í 

umboðsmennsku á Íslandi á þeim tíma. Á þeim tíma efast hann um að á Íslandi muni 

þrífast umboðsmenn í fullu starfi. Þá var einn annar Íslendingur með réttindi og margir 

norskir, enskir og skoskir umboðsmenn komu til Íslands að skoða leikmenn. Á þeim tíma 

voru 2-3 íslenskir leikmenn að fara út á ári og álíka margir að koma heim til baka (Skapti 

Hallgrímsson, 1999).  
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Umboðsmenn KSÍ voru árið 2014 átta talsins (Guðmundur M. Ingvarsson, 2014). Það 

ár voru felldar úr gildi reglur um svokallaða milliliði og eftir það gátu nánast hverjir sem 

er orðið milliliðir leikmanna og félags og ekki þurfti lengur að þreyta umboðsmannapróf 

né skila inn tryggingum eins og áður þurfti. Þó eru einhverjar kröfur gerðar eins og til 

dæmis um hreint sakavottorð (Rúv.is, 2014).  

Á undanförnum árum hefur fjöldi íslenskra knattspyrnumanna sem spila erlendis 

aukist jafnt og þétt og voru alls 89 karlar og konur sem léku erlendis sem atvinnumenn í 

byrjun árs 2014 (Sigurður Elvar Þórólfsson, 2013). 

2.3.Markaðssetning íþróttamanna 

Í dag eru atvinnuíþróttir afar auglýsingavænar og nátengdar stórum fyrirtækjum, 

fjölmiðlum og aðdáendum. Markaðssetning er hluti af starfi umboðsmannsins. Í raun er 

íþróttamaðurinn bara eins og hver önnur vara og mikilvægt að skapa jákvæða ímynd og 

auka vitund um hann. Markaðurinn stækkar alþjóðlega og nú þekkja allir stærstu 

íþróttastjörnurnar innan hverrar íþróttagreinar fyrir sig. Íþróttastjörnur eru 

nauðsynlegar til að draga áhuga fjölmiðla, styrktaraðila og fjárfesta að íþróttaiðnaðinum 

(L’Etang, 2006). Í íþróttamarkaðsfræðirannsóknum hefur sýnt sig að íþróttastjörnur eru 

skilvirkur og góður kostur sem andlit á vörum í auglýsingum. Ekki einungis við að kynna 

aðrar vörur heldur er íþróttamaðurinn sjálfur einnig orðinn vara sem slík. Fjölmargir 

íþróttamenn reka nú eigin vörulínur undir eigin nafni (Gilchrist, 2005).  

Dæmi úr nútíma íþróttasögu sýna að það getur verið mikill ábati að því stýra 

íþróttamanni eins og hverju öðru vörumerki og ná að búa til mikla eftirspurn eftir 

honum, hvort sem er á íþróttavellinum eða utan hans. Jákvæðar afleiðingar þess að búa 

til sterkt vörumerki eru auknar líkur á að vörumerkið verði valið, vilji til að greiða hátt 

verð fyrir vöruna, skilvirk markaðssamskipti og aukin kynning í gegnum jákvætt orðspor 

(e.word of mouth) (Aaker, 1996; Keller 1993; Rein, Kotler, & Shields, 2006).  Þessi atriði 

er í flestum tilfellum hægt að yfirfæra á íþróttamann. Vel markaðssettir íþróttamenn 

geta átt kost á að fá betur greitt, hærra verð við sölu og viðhaldið áhuga og aðdáaun 

stuðningsmanna eftir að frammistaða dalar eða ferillinn endar (Gladden & Funk, 2001). 

Þrátt fyrir aukna þörf á markaðssetningu almennt í nútíma samfélagi hafa fáar 

rannsóknir verið gerðar á markaðssetningu íþróttamanna. Nokkrar fræðilegar kannanir 
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hafa þó verið gerðar á íþróttamönnum sem vörumerki en menn hafa ekki rannsakað til 

hlítar aðferðir við að byggja upp og viðhalda vörumerkinu sem íþróttamaður getur verið 

(Carlson & Donovan, 2008; Gilchrist, 2005; Thomson, 2006; Till, 2001). 

Þegar horft er á íþróttamann sem vörumerki er áhugavert að horfa til módels Keller 

um vörumerkjavirði og hvað þarf til að búa til sterkt vörumerki. Þar talar hann um víddir 

og eiginleika. Eiginleikar sem tengjast vörunni og eiginleikar sem tengjast henni ekki 

beint. Í flestum tilfellum þekkjum við íþróttamanninn vegna frammistöðu hans inni á 

íþróttavellinum og hún er því aðaleiginleiki vörumerkisins. Við myndum telja hluti sem 

íþróttamaðurinn gerir utan vallarins (markaðsvænir þættir) undir þætti sem tengjast 

vörumerkinu ekki beint (Andrews og Jackson, 2008). 

Við uppbyggingu á sterku vörumerki þurfa fyrirtæki að huga að undirstöðuatriðum en 

þar eru það fjögur lykilatriði sem máli skipta (Keller, 2001). Þessi atriði eru; auðkenni 

(identity), merking (meaning), viðbrögð (response) og samband (relationships). Þessi 

atriði mynda einskonar stiga eins og sjá má á mynd 1. Í hverju skrefi er svo  markmið 

sem þarf að ljúka og spurningar sem þarf að svara áður en næsta skref er tekið.  

Fyrsta þrep er að tryggja vitund vörumerkis og fá staðfestingu á því. Tryggja þarf að 

hugrenningatengsl vörumerkis séu í huga neytanda og að þau séu sérstök og jákvæð. 

Annað þrep snýr að tengingu við neytandann. Með áþreifanlegum og óáþreifanlegum 

hugrenningatengslum stofnast ákveðin merking hjá neytandanum. Þriðja skref snýr að 

viðbrögðum, þ.e. að fá jákvæð viðbrögð við fyrstu tveimur þrepunum. Fjórða skrefið er 

nýting viðbragðanna, þ.e. að nýta jákvæð viðbrögð og mynda þannig árangursrík 

sambönd neytanda og vörumerkis (Keller, 2001). 
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  Mynd 1. Pýramídi á neytendamiðuðu vörumerkjavirði (Keller, 2003) 

Lagðar eru fram spurningar á hverju stigi til að auðvelda skilning á uppbyggingu 

vörumerkisins. Til að auðvelda skilning og framkvæmd á stigunum þarf að svara 

spurningunum (Keller, 2001).  

 1.Stig. Auðkenni. Hver ert þú? Uppbygging á vitund neytanda. Svo gott auðkenni 

náist hjá neytanda þarf að skapa vitund neytanda, þá þurfa hugrenningatengslin 

og vörumerkjavitundin að vera jákvæð og sterk (Keller, 2001).  

 2.Stig. Merking. Hvað ert þú? Tenging neytandans. Í þessu stigi er sköpuð ímynd 

vörumerkisins og mikilvægt er að halda í karaktereinkennin sem vörumerkið 

hefur upp á að bjóða. Þeim má skipta í tvo flokka, frammistöðu (performance) og 

ímynd (imagery). Vörumerkið er rannsakað með tilliti til frammistöðu og ímyndar 

og þeir hlutir fundnir sem hægt er að aðgreina eða eru sambærilegir. Forsenda 

fyrir góðri markaðsfærslu er ef vara er hönnuð sem nær að þóknast neytanda til 

fulls hvað varðar óskir og þarfir hans. Frammistaða vörumerkis er tilraun vöru til 

að mæta þörfum neytenda. Frammistaðan er eðlislægi (intrinsic) eiginleikinn 

meðan ímynd er ytri (extrinsic) eiginleikinn á karaktereinkennum vörunnar og 

vörumerkis (Keller, 2001). 

 3.Stig. Viðbrögð. Hvað um þig? Viðbrögð vörumerkis (brand responses) snýr að 

því  hvernig viðbrögð neytanda eru við vörumerkinu. Hér eru tveir undirflokkar 
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rannsakaðir, dómur (judgement) og tilfinningar (feelings). Þessi aðgreining er 

byggð á því hvort neytandi sé að fylgja eigin skynsemi sem er byggð á skoðunum 

eða hvort neytandi sé í raun að fylgja tilfinningum sínum. Þessar tilfinningar geta 

verið veikar eða sterkar annars vegar og jákvæðar eða neikvæðar hins vegar 

(Keller, 2001). 

 4.Stig.  Samband. Hvað um mig og þig? Nýting á viðbragði. Efsta þrep 

pýramídans stendur fyrir persónulegum kennslum sem neytandi sýnir vörumerki. 

Þetta stig næst ef fyrri stig eru samhljóma og snýr að auðkenni og sambandi 

neytanda við vörumerki. Mikilvægasti parturinn er traustið (brand resonance). 

Það er gert með því að byggja upp djúpt, sálrænt og sérkennt samband neytanda 

og vörumerkis og öðlast þannig sterkt viðskiptasamband (Keller, 2001).  

 

Þetta skýrir hvernig á að byggja upp vörumerki og mikilvægi þess að skilja viðhorf 

neytenda til vörumerkis, markaðsfærslu þess og stefnumótun. Þetta líkan má heimfæra 

á markaðssetningu á íþróttamönnum og mikilvægi þess að byggja upp vörumerkjavirði 

þeirra með þessum hætti. 

Sá þáttur sem skiptir langmestu máli í því að gera íþróttamann að sterku vörumerki 

er frammistaða hans á vellinum. Ekki er alltaf auðvelt að skilgreina eða mæla hana en 

helst er hún mælanleg í sigrum, titlum og annarri tölfræði. Árangur er líklega 

mikilvægasti þátturinn í að búa til sterkt vörumerkjavirði íþróttamanna (Gladden, Milne 

& Sutton, 1998).  Ekki er þó hægt að segja að sigrar og árangur sé það eina sem skiptir 

máli til að búa til sterkt vörumerki inni á vellinum. Tækni, færni og sérstaða 

íþróttamanns er mikilvæg til þess að fullnægja þörfum neytandans eða áhorfandans. Í 

rannsókn frá 2003 er fjallað um að í augum fólks snýst árangur ekki endilega bara um 

sigur. Þar segir að það séu mismunandi týpur af aðdáendum. Fyrir eina týpuna er það 

sigur sem skiptir máli og ekkert annað. Fyrir aðra snýst þetta meira um að horfa á 

skemmtilegan leik sem gaman er að horfa á. Þeir fá þörfum sínum fullnægt með mikilli 

færni, tækni eða leikskilningi íþróttamannanna (Trail, Robinson, Dick og Gillentine 

2003).  

Aðrir eiginleikar sem snúa að ímynd íþróttamanns eru þættir sem varða útlit eða 

líkamlegt atgervi annars vegar eða þriðji eiginleikinn sem snýr að einhverju öðru sem 
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gerir íþróttamanninn að áhugaverðri markaðsvöru en tengist ekki frammistöðu hans á 

vellinum eða útliti. Það getur verið að íþróttamaður sé fyrirmynd, hegðun innan eða 

utan vallar aðlaðandi, saga íþróttamannsins áhugaverð eða saga erkifjenda sem mætast 

áhugaverð (Gladden og Funk, 2001). 

2.4 Mannlegir þættir í viðskiptum 

Í starfi umboðsmannsins er gríðarlega mikilvægt að hafa mannlega þætti eins og 

mannleg samskipti, tilfinningagreind, samkennd og traust í lagi. Sífelld samskipti milli 

leikmanns og umboðsmanns eða milli umboðsmanns og félagsliða þurfa að vera á 

góðum nótum. Ýmist eru þau fagleg og á formlegum nótum en geta líka verið á léttari og 

óformlegri nótum. 

2.4.1 Persónuleiki 

Að hafa aðlaðandi persónuleika er góður eiginleiki í starfi umboðsmannsins. Að þú hafir 

hæfileika til að hafa áhrif á aðra og að þægilegt sé að eiga við þig skiptir miklu máli. 

Í margra augum er hugtakið um persónuleika frekar óráðið. Sumir fræðimenn hafa 

bent á tvær skýringar á hugtakinu. Önnur snýr að áhrifum sem ein manneskja hefur á 

aðra eða því félagslega orðspori sem fer af henni og því hvernig aðrar manneskjur meta 

viðkomandi. Hin skýringin vísar til þess sem ekki sést og er undirliggjandi og falið öðrum 

manneskjum. Það sem gerist innra með fólki, skýrir hegðun og hvers vegna hegðun er 

svipuð eða ólík hegðun annarra (Hogan, 1991). 

2.4.2 Samkennd 

Gott er fyrir umboðsmann að hafa eiginleika samkenndar. Hún hjálpar til í samskiptum 

við leikmenn og hjálpar til við að skilja hvað leikmaðurinn er að ganga í gegnum, hvað 

hann vill og hvernig er rétt að bregðast við aðstæðum sem geta komið upp. 

Samkennd er hæfileikinn til að þekkja tilfinningar og skap annarra og getan til að 

greina á milli raunverulegra og falskra tjáninga á tilfinningum. Hún hjálpar einnig til við 

að skilja hvernig aðrir bregðast við eigin hegðun og tilfinningum (Yukl, 2006). 

Þrátt fyrir að viðskiptalífið hafi yfir sér harðneskjulega ímynd og brag segir Goleman 

(2002) að samkenndin sé viðskiptamálið. Hún er grundvallarhæfni félagsvitundar og 

tekur tillit til tilfinninga annarra og sér til þess að skynsamlegar ákvarðanir séu teknar 
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með hliðsjón af tilfinningum. Samkennd sé skilyrði fyrir góðum samskiptum á vinnustað 

og leiðtogar sem búi yfir samkennd haldi frekar í hæft fólk. 

2.4.3 Tilfinningagreind 

Mikilvægt er fyrir umboðsmann að hafa góða tilfinningagreind. Mannleg samskipti eru 

einn stærsti hluti starfsins og þarf umboðsmaður að geta haft taumhald á skyndihvötum 

og geta tekið yfirvegaðar ákvarðanir, bæði í samskiptum og öðrum ákvarðanatökum. 

Hann þarf að geta verið hvetjandi og tengt sig inn á viðskiptahliðina þegar við á og 

aftengt sig frá henni þegar réttara er að hafa samskipti óformleg. 

Árið 1990 skrifuðu sálfræðingar að nafni Jack Mayer og Peter Salovey grein um 

muninn á því hvernig einstaklingar skynja, skilja og nota tilfinningar sem 

upplýsingagrunn. Þeir nefndu þennan hæfileika tilfinningagreind (e. Emotional 

intelligence) en vakti sú grein ekki mikla athygli. Bók Daniel Goleman (1995) um 

tilfinningagreind vakti athygli almennings 5 árum seinna en þar kemur fram að greindin 

felist meðal annars í því að hafa taumhald á skyndihvötum og hæfni til að ráða í innstu 

tilfinningar annarra ásamt því að búa yfir leikni í mannlegum samskiptum. Tilfinningar 

eru uppspretta hvatningar og því fylgir fötlun að geta ekki tjáð eða deilt tilfinningum 

sínum. Þessi hæfileiki þykir mjög mikilvægur hvort sem manneskja vill tjá jákvæðar eða 

neikvæðar tilfinningar. Fræðimenn telja þennan hæfileika ýmist andlegan, persónulegan 

sem endurspeglar víddir persónuleika eða hæfni sem þróa megi með þjálfun (Buchanan 

og Huczynsky, 2004). 

Árið 1995 gerði Daniel Goleman fyrst grein fyrir tilfinningagreind (e. Emotional 

intelligence) í bók sinni. Þar talar hann um að tilfinningagreind sé hæfileiki fólks til að 

samræmast öðru fólki og að sú greind muni verða verðmætari í framtíðinni. Goleman 

gerði rannsókn sína í nærri 200 stórum alþjóðlegum fyrirtækjum og sýndi hún fram á að 

tilfinningagreind er algjörlega nauðsynleg fyrir leiðtoga á hæsta stigi. Án hennar getur 

manneskja búið yfir allri þeirri menntun og þekkingu sem þarf til, verið klár, fljót að 

hugsa og endalaus uppspretta góðra hugmynda en samt ekki náð að vera frábær 

leiðtogi (Goleman, 1998). Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar á tilfinningagreind. Ein ber 

saman sambandið milli tilfinningagreindar og árangurs í verkefnum. Þar kom fram að 

samband er milli þess að hafa góða tilfinningagreind og góðs árangurs í verkefnum hjá 

starfsmönnum (Carmeli & Josman, 2006).  Í dag er meiri vitneskja um mikilvægi 
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tilfinningagreindar og hvernig hún nýtist í daglegum störfum. Þeir sem hafa yfir þessum 

eiginleika að ráða geta með mun skilvirkari hætti látið samskipti innan fyrirtækis ganga 

mun betur fyrir sig. Fólk vill ræða við þær manneskjur, læra af þeim og vinna með þeim, 

þar sem þær hafa hæfnina til að byggja aðra upp, þróa og kenna öðrum, skipuleggja, 

hlusta, deila upplýsingum og sýna skilning (Dearborn, 2002). Rannsóknir sýna líka að 

tilfinningagreind kemur sér vel þegar kemur að sölustarfi og frammistöðu sölufólks. Fólk 

sem kom vel út úr tilfinningargreindarprófum stóð sig best í sölustarfi. Ástæða þess er 

talin að þá getur sölumanneskjan fjarlægt sig frá neikvæðum viðbrögðum og ekki tekið 

því persónulega þegar hún mætir höfnun, dónaskap eða neikvæðum viðbrögðum í 

starfinu (Rozell og fleiri 2006). 

Goleman (2002) fjallaði um svið tilfinningagreindar í sambandi við hæfni leiðtoga eða 

forystumanna. Sviðin fjögur eru sjálfsvitund, sjálfsstjórn, félagsvitund og tengslastjórn. 

Hann fjallar um að þetta séu ekki meðfæddir hæfileikar heldur lærðir og eigi þátt í að 

skapa meiri samhljóm meðal leiðtoga og hjálpi þeim að ná meiri árangri. Sé einungis 

fjallað um hlutann sem snýr að tengslastjórn liggja nokkur hæfnisvið að baki. Þau eru 

hvetjandi forysta (að leiðbeina og hvetja með sannfærandi sýn), áhrif, að byggja upp 

aðra, hvatamenn breytinga, deilustjórn (að leysa úr deilum), tengslamyndun (að rækta 

og viðhalda tengslaneti) og hópvinna og samstarf. 

Félagslega hæfni (e. Social skills) er hægt að skilgreina sem eiginleika fólks til að eiga 

samskipti og hafa áhrif á annað fólk. Þau byggjast upp í gegnum félagsleg norm sem 

samfélagið segir okkur að séu eðlileg, samþykkt og viðbúin af einstaklingi í tilteknum 

félagslegum aðstæðum. Þau eru ekki meðfæddur eiginleiki heldur lærð hegðum sem 

styrkist með æfingu og tækifærum (Patrick, 2008). Einnig er fjallað um þau sem flókna 

hæfni sem sér til þess að tiltekin hegðun verði litin jákvæðum augum og styrki stöðu 

einstaklings andstætt því að vekja neikvæð viðbrögð (Libet and Lewinsohn, 1973). 

Félagsleg hæfni hvetur til þess að samskipti við aðra verði jákvæð og manneskjur nái að 

forðast neikvæð samskipti (Flowers, 2008). Kostir félagslegrar hæfni eru að fólki finnst 

það tilheyra hópi, finnur fyrir viðurkenningu og samþykki og öðlast aukið sjálfstraust 

(Pettry, 2006). 
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2.4.4 Traust 

Gríðarlega mikilvægt er að leikmenn geti treyst umboðsmönnum sínum og að þeir geti 

verið vissir um að umboðsmaðurinn beri hag leikmanna fyrst og fremst fyrir brjósti en 

ekki sinn eigin. 

Traust í viðskiptum skiptir miklu máli til að langtímasamband geti orðið  (Grönroos, 

1994; Sheth og Parvaliyar, 1995). Sýnt hefur verið fram á að skipulagsheildir geta náð 

betri árangri og haldið í núverandi viðskiptavini með því að byggja upp og viðhalda 

langtímasambandi (Garbarino og Johnson, 1999; Sheth og Parvatiyar, 1995). Traust er 

einn ímyndarþáttur sem skiptir miklu máli í að viðhalda langtímasambandi við 

viðskiptavini. Þegar annar aðili hefur fulla trú á áreiðanleika og heiðarleika hins aðilans 

er traust til staðar (Morgan og Hunt, 1994). Ef viðskiptavinur hefur trú á að þjónustuaðili 

muni standa við gefin loforð og sé áreiðanlegur er einnig talað um að traust sé til staðar 

(Sirdeshmukh o.fl, 2002). Misjafnt er hvort fræðimenn tali um traust sem einvítt eða 

margvítt hugtak. Doney og Cannon (1997) skilgreina traust sem tvívítt hugtak þar sem 

ein vídd snýr að þeirri von að einn aðili standi við gefið orð eða samning. Hin víddin snýr 

að áhuga annars aðilans á velferð hins og hversu mikinn áhuga hann hefur á að ná 

sameiginlegum ávinningi. Traust þróast og breytist yfir ákveðinn tíma og sýna rannsóknir 

að traust eykst þegar endurtekin viðskipti milli þjónustuaðila og viðskiptavina eiga sér 

stað ásamt því að möguleiki er á því að félagsleg tengsl milli viðskiptavina myndist.  

2.5 Tengslauppbygging 

Umboðsmennska snýst að miklu leyti um uppbyggingu tengsla og að þekkja rétta fólkið, 

á réttum stað, á réttum tíma. Bæði snúa tengslin að tengslamyndun við leikmenn, 

félagslið og aðra umboðsmenn. Mikilvægt er að haga ferlinu í kringum það með réttum 

hætti. 

Tengslauppbygging (e. networking) er fyrirbæri sem mikil áhersla hefur verið lögð á í 

viðskiptaheiminum á þessari öld. Þrátt fyrir það er hugmyndin að byggja persónuleg 

viðskiptatengsl og kynnast mögulegum viðskiptafélögum og birgjum ekki ný af nálinni. 

Oft er vitnað í setninguna „það er ekki hvað þú veist heldur hverja þú þekkir“ (e. „it´s 

not what you know but who you know“) þegar talað er um að koma sjálfum sér á 

framfæri (Bush og Hattery 1951). Carnegie (1934) var frumkvöðull í þessum fræðum og 
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fjallaði í metsölubók sinni „How to win friends and influence people“ um hvernig ætti að 

haga tengslauppbyggingu og kynnti tækni í samskiptum við fólk og leiðir til að fá fólk yfir 

á sitt band og hugsa hlutina eins og þú. 

Í dag má segja að fræði um tengslauppbyggingu séu í tísku. Henni er hampað af 

fræðimönnum og markaðsfólki sem nýrri leið til að bæta frammistöðu fyrirtækja. 

Gummesson (2008) talar um að samfélag manna sé byggt á flóknum tengslum og 

samböndum fólks og það sama eigi við um viðskipti og fyrirtæki. Þeir sem með 

markvissum hætti byggi upp tengslanet sitt nái samkeppnisforskoti fram yfir keppinauta 

sína. 

Fjölmargir fræðimenn hafa mælt með tengslauppbyggingu í viðskiptum (Achrol and 

Kotler 1999; Araujo 2004; Chell 2000). Samt sem áður eru fáar rannsóknir sem hafa veitt 

innsýn inn í hverju skilvirk tengslauppbygging samanstandi af og hvernig sé hægt að 

mæla kosti tengslauppbyggingar. 

Í sölustarfi er talað um að mikilvægt sé að búa til góð sambönd og tengsl við 

mögulega viðskiptavini, birgja eða milliliði sem eru algjörlega nauðsynlegir fyrir vöruna 

sem þú ert með í höndunum. Algengt er að sölufólk horfi einungis á tengslanet sitt með 

það fyrir sjónum að vera með sem flesta tengiliði en horfi ekki á gæði tengiliðanna og 

því sé dýrmætum tíma eytt í að vera með mikið magn tengiliða sem eru ekki skilvirkir til 

að ná árangri. Það er ekki endilega sá sem þekkir flesta sem er með besta tengslanetið 

þar sem óbeinir aðilar í tengslanetinu skila oft miklum ávinningi. Maður þekkir mann 

(Üstüner og Gordes 2006).  

Í rannsókn Üstüner og Lacabucci (2012) fjalla þeir um tengslauppbyggingu fyrirtækja 

og sölufólks. Þar er mælt með að sinna hverju viðskiptasambandi fyrir sig og virkja það 

með reglulegum hætti frekar en að vera með fleiri tengsl og sinna ekki sem skyldi. Það 

gerist til dæmis með með því að hittast í eigin persónu eða samskiptum af öðrum toga. 

Samskiptin gætu bæði verið með formlegum og óformlegum hætti. 

2.6 Færni og reynsla í viðskiptum 

Í starfi umboðsmanns koma upp stöður sem engin bók hefur svarið við hvernig 

skal bregðast við. Aðstæður koma upp þar sem að reynsla, skilningur á aðstæðum 
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og þekking á leiknum er lykilatriði. Tímasetningar skipta oft miklu máli og 

lykilatriði er að læra af reynslunni, bæði í samskiptum og ákvarðanatökum. 

Færni (e. skills) er skilgreind sem almennur hæfileiki eða geta til að framkvæma 

eitthvað með árangursríkum hætti (Dunette, 1976). Reynsla og erfðir hafa áhrif á 

færni og er færnin háð því að manneskjan bæði viti hvað og hvenær á að 

framkvæmda ákveðinn hlut. Það dugar ekki til heldur þarf aðili að vera fær um að 

gera hlutinn einnig (Blanchard og Thacker, 2004) 

Lærdómur er fremur óljóst og tiltölulega vítt hugtak. Blanchard og Thacker 

(2004) skilgreina lærdóm sem varanlega breytingu á vitsmunum (skilningi og 

hugsun) sem með reynslu hefur bein áhrif á hegðun. Því sem hefur lærst má skipta 

niður í flokka, til dæmis þekkingu (e. knowledge), færni (e. skills) og viðhorf (e. 

attitutes). Flokkarnir hafa í kjölfarið áhrif á hvað og hvernig við lærum. Kraiger, 

Ford og Salas (1993) greina þekkingu í þrennt: 

Lærð þekking (e. Declarative): Þær upplýsingar sem við öðlumst og festum í 

minni okkar með tímanum. Þetta geta til dæmis verið staðreyndaupplýsingar. 

Verkleg þekking (e. Procedural): Snýr að því hvernig við notum og röðum 

upplýsingum úr því sem við þegar vitum. Þegar manneskjan áttar sig á því hvernig 

og hvenær hún á að nýta þekkinguna sem hún hefur þegar aflað. 

Úthugsuð þekking (e. Strategic): Hvernig við skiljum hvenær og hvers vegna 

upplýsingar eru notaðar og gætu verið gagnlegar. Þetta er hæsta stig þekkingar og 

hægt að nota við endurskoðun á markmiðsbundnum aðgerðum, við eftirfylgni, 

áætlunargerð og við vöktun. 

Yukl (2006) fjallar svo um færni stjórnenda eða leiðtoga. Hann skiptir færninni í 

þrennt. 

 Sérhæfð færni: Þekking á aðferðum, framkvæmdum, verklagi eða 

tækni til að stjórna sérhæfðri starfsemi ásamt getu til að nota tiltekin tæki 

eða tól. 

 Samskiptafærni: Hún snýr að mannlegri hegðun og félagslegu 

atferli, hæfileikanum til að skilja tilfinningar, viðhorf og hvatir fólks út frá 
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því sem það segir og gerir (samkennd, félagslegt næmi). Hæfileiki til að 

eiga skýr og áhrifarík samskipti (mælska, sannfæringarkraftur). Geta unnið 

með öðrum á áhrifaríkan hátt og nærgætni, lipurð og hæfni til að hlusta og 

hafa þekkingu á viðeigandi hegðun. 

 Vitræn færni: Það er síðasti þátturinn í færninni og snýr að 

almennum greinandi hæfileikum, rökhugsun, leikni í hugtakamótun og 

túlkun flókinna tvíræðra sambanda. Skapandi hugmyndavinnu og lausn 

vandamála. Þar kemur inn hæfileiki til að greina atburði, skynja 

tískubylgjur og sjá fyrir breytingar. Koma auga á tækifæri eða möguleg 

vandamál (aðleiðslu og afleiðslu rökleiðsla) 

(Heimild: Yuki, 2006, bls 181) 
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3 Aðferðafræði 

 þessari rannsókn er leitast eftir því að skoða heim umboðsmennsku í 

knattspyrnuheiminum og svara rannsóknarspurningunni: 

 Hvað einkennir góðan umboðsmann í knattspyrnu? 

Hér verður framkvæmd rannsóknar lýst og gerð grein fyrir ástæðu þess að 

neðangreind aðferðarfræði er valin. Notast er við eigindlega aðferðafræði með hliðsjón 

af fyrirbærafræði. Gerð verður grein fyrir vali á viðmælendum og gagnaöflun verður 

gerð skil. Að lokum verður greint frá ferlinu við gagnagreiningu og meginþemun 

skilgreind. Ekki er hægt að alhæfa neitt úr frá rannsókninni en hún gefur þó einhverjar 

vísbendingar. 

3.1 Eigindleg aðferðafræði 

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

félagsleg fyrirbæri og athafnir þeirra. Mismunandi ástæður eru að baki rannsóknum. 

Misjafnt er hvort fólk stundar rannsóknir í tengslum við menntun, vinnu, áhuga eða af 

forvitni eða hreinlega vegna skemmtanagildis. Rannsóknum er þó ávallt ætlað að renna 

styrkari stoðum undir og varpa ljósi á stöðu mála í hinum félagslega heimi. Helsti 

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

verið að búa til nýjar kenningar eða sannreyna kenningar sem fyrir eru. Kenning segir til 

um orsök og ástæður ákveðinna fyrirbæra (Esterberg, 2002). Til að fá fram aukinn 

skilning á hegðun fólks í samhengi við upplifun og reynslu þess er notast við eigindlega 

aðferðafræði (e. Qualitative research). Reynt er að túlka hegðun fólks í gegnum það 

hvaða merkingu fólk leggur í aðstæður sínar. Með eigindlegum rannsóknum er leitast 

við að öðlast dýpri skilning á ákveðnu hegðunarmynstri eða fyrirbæri og reynt að varpa 

ljósi á merkingu hluta. Rannsakandi gegnir veigamiklu hlutverki þar sem til staðar þarf 

að vera skilningur á eigin viðhorfum og mikilvægt er að beita hlutlægri hugsun. 

Rannsakandi leitast við að túlka hugsun og merkingu fólks og greina samspil milli 

kenninga og gagna. Notast við aðleiðslu (e. Inductive approach) í eigindlegri 

aðferðafræði þar sem rannsakandi kannar ákveðið viðfangsefni hins félagslega heims. 

Kenning er mynduð og borin saman við raunveruleikann (Esterberg, 2002). 
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3.2 Fyrirbærafræði  

Fyrirbærafræði (e. Phenomenology) er ein af fimm nálgunum í eigindlegum 

rannsóknum. Þar er áhersla lögð á upplifun einstaklings á umhverfinu og áhrif hennar á 

hegðun hans og atferli. Milli einstaklings og umhverfis geta myndast tengsl sem gera 

það að verkum að ákveðin upplifun á sér stað sem að fyrirbærafræðin byggir á. 

Rannsakandi leitast við að fá dýpri skilning á hugarheimi viðmælanda og skoðar 

merkingu hluta í því samhengi. Mikilvægt er því að ígrunda þá upplifun og reynslu sem 

þar kemur fram (Orbe, 1998).  Í fyrirbærafræði er áhersla lögð á sameiginlega upplifun 

viðmælenda.Notast er við djúpviðtöl sem eiga að fá viðmælenda til að greina frá reynslu 

eða upplifun sem rannaskandi túlkar og skilgreinir. Eftir að gagnaöflun er lokið eru 

áhersluatriði dregin út sem mynda meginþemu rannsóknar. Meginþemun eiga að 

endurspegla sameiginlega upplifun viðmælenda (Creswell, 2007). Í þessari rannsókn var 

ákveðið að notast við fyrirbærafræði þar sem hún þykir henta vel í þessu tilviki til að afla 

þekkingar vegna þess að áhersla er lögð á reynslu og upplifun viðmælenda á ákveðnu 

fyrirbæri. 

3.3 Framkvæmd rannsóknar  

Eigindleg aðferðafræði varð fyrir valinu þar sem hún þótti best til þess fá fram viðhorf 

viðmælenda í tengslum við viðfangsefnið. Viðmælendur búa að sameiginlegri reynslu og 

má leiða að því líkur að upplifun og skoðanir þeirra renni styrkari stoðum undir 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Viðmælendur eru umboðsmenn eða atvinnumenn í 

knattspyrnu og starfa á sama vettfangi. Mikil fjölgun hefur orðið á íslenskum 

knattspyrnumönnum sem leika erlendis og í kringum það verða til viðskipti sem að 

kemur starfsgrein sem almennt er kölluð umboðsmennska. Mikilvægt var að fá rödd 

beggja þessara hópa að borðinu til að svara rannsóknarspurningunni. Aðferðirnar tvær 

eigindleg aðferðafræði og fyrirbærafræði, þóttu henta vel til að fá svör við 

rannsóknarspurningu. 

3.4 Viðmælendur rannsóknar  

Ekki var erfitt að hafa uppi á viðmælendum í þessa rannsókn. Ýmist var það í gegnum 

facebook, síma eða tölvupóst. Þar var greint frá tilgangi rannsóknar og óskað eftir 

þátttöku. Með leyfi viðmælanda var haft samband símleiðis eða mælti rannsakandi sér 
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mót við viðmælanda. Viðmælendum var gerð grein fyrir að fyllsta trúnaðar yrði gætt og 

jafnframt var leyfi fengið fyrir upptöku. Samtals voru sex viðtöl tekin. Rætt var við fjóra 

knattspyrnumenn og tvo umboðsmenn. Ásetningsúrtak (e. Purposive sampling) var 

notað við val á viðmælendum. Viðmælendur voru valdir í samræmi við tilgang og 

markmið rannsóknar (Teddlie og Yu, 2007). Viðmælendur eru annars vegar 

umboðsmenn í knattspyrnu og hins vegar atvinnumenn í knattspyrnu sem starfa 

erlendis. Sumir þeirra hófu atvinnumannaferil sinn á unglingsárum. Starfið er krefjandi 

og mikið álag getur verið við æfingar og keppni. Gríðarleg samkeppni er í umhverfi 

atvinnuknattspyrnumanna. Þeir eru í mismiklu sambandi við umboðsmenn sína og 

misjafnt hvaða verkefni það eru sem þeir fela þeim. Algjör nafnleynd er yfir svarendum í 

þessari rannsókn. 

3.5 Gagnaöflun 

Viðtöl voru notuð til að fá fram upplifun og reynslu viðmælenda. Þau voru afrituð með 

tilheyrandi athugasemdum við atriði sem tengdust rannsóknarspurningunni. Viðtölin 

voru tekin á tímabilinu maí 2014 til desember 2015 og fóru víðsvegar fram. Bæði í síma 

og þar sem menn mæltu sér mót. Lengd viðtala var mismunandi. Afrituð viðtalsgögn 

voru samtals um 70 blaðsíður. Viðtalsrammi var notaður en viðtölin urðu mjög almenn 

og fóru út í spjall og vangaveltur án handrits. Viðtalsramma við þátttakendur er skipt 

upp í tvo meginhluta. Fyrsti hluti fjallar um kynningu á viðmælanda og tengsl við íþróttir. 

Annar hluti skoðar stöðu viðmælanda, upphafið að ferlinum og ýmsar spurningar 

tengdar rannsóknarspurningunni. 

3.6 Gagnagreining 

Að afritun lokinni voru viðtölin lesin aftur yfir nokkrum sinnum þar sem leitast var eftir 

að finna megin þemu og þætti sem komu ítrekað fram. Áhersla var lögð á að draga 

saman þætti í hverju viðtali fyrir sig sem þóttu áhugverðir í tengslum við viðfangsefnið 

og veittu dýpri innsýn. Eftir að gögnin höfðu verið greind ítarlega var meginþemum skipt 

í undirþemu og þau greind í þrjá flokka eftir litum. Þessi meginþemu ásamt undirþemum 

koma fram í töflu 1. Þemun fjalla um mikilvægi mannlega þáttarins í starfinu. Samskipti, 

traust og heiðarleika. Annað þemað snýr að markaðshluta starfsins, 

tengslauppbyggingunni og sölustarfinu. Þriðja þemað snýr að mikilvægi reynslu og 

þekkingar og tilfinningar fyrir leiknum.  
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4.Niðurstöður 

 

Mannlegi þátturinn Markaðssetning Þekking á leiknum og reynsla 

Mannleg samskipti Sölustarfið Hverjir eru að fara að ná langt 

Heiðarleiki Tengslauppbygging Reynsla í samningaviðræðum 

Traust     

Orðspor     

Segðu hlutina eins og þeir eru     

Tilfinning fyrir einstaklingnum     

         Tafla 1. Þemagreining 

4.1 Mannlegi þátturinn 

4.1.1 Mannleg samskipti 

Leikmenn töluðu almennt meira en umboðsmennirnir um mikilvægi þess að 

umboðsmaðurinn væri félagi og styddi við bakið á leikmönnum þegar á móti blési. Einn 

leikmaður komst svo að orði: 

Hann náttúrulega hjálpar manni andlega þegar maður á eitthvað erfitt og 

gengur ekki jafn vel í boltanum eða einhverju öðru. Hann peppar mann upp 

og hjálpar manni að halda sinni braut. Reynir að beina manni á beinu 

brautina. 

Leikmenn töluðu um ýmislegt sem umboðsmaður sæi um utan hefðbundinna 

samningsmála eða eins og einn leikmaður komst að orði: 

Hann talar við menn og reynir að láta redda öllu ef þarf (talandi um flutninga 

á nýjan stað). Ef mig vantar eitthvað þá fer hann og hringir í menn og reynir 

að redda þessu fyrir mig og reddar ýmsu öðru. Það eru til umboðsmenn sem 

sjá um að panta flug eins og hér er strákur frá Kólumbíu og hann náttúrulega 

hringdi alltaf í umboðsmanninn sinn og hann bókaði það fyrir hann. Þannig 

þeir geta gert margt fyrir leikmenn. Það fer bara eftir hvað leikmaðurinn 

biður um. 



31 

Einnig nefnir leikmaður að umboðsmenn hjálpi leikmönnum við fjárfestingar. Einn 

leikmaður segir: 

Þeir koma með uppástungur hvað er gott að gera við peninginn, þeir hjálpa 

þér og segja hvað er gott að fjárfesta í og hvað er ekki gott og spara 

peninginn í þessu hinu og hjálpa manni við að fjárfesta og afla meiri pening. 

Mannlega hliðin skiptir leikmenn greinilega miklu máli, þeir hafa mikla þörf fyrir að 

tala við umboðsmenn sína og að þeir séu milligöngumenn milli liðs og leikmanns þegar 

eitthvað vantar. Einn leikmaður komst svo að orði: 

Umboðsmaður hjálpar mér kannski með að líða vel þegar ég er kominn út. 

Til dæmis tala við klúbbinn um að hjálpa mér með ýmsa hluti. Allt sem mér 

líður illa með eða ég fíla ekki tala ég við umboðsmanninn um og hann fer 

með það í klúbbinn svo ég sé ekki að tala við klúbbinn um eitthvað svona 

skilurðu. Ef mér vantar eitthvað eða eitthvað eða ef ég er ekki að fíla 

eitthvað sem ég er að pæla í þá tala ég bara við hann og hann reddar því. 

Mikilvægt er að sinna leikmanninum, ekki bara í kringum félagaskipti eða 

samningaviðræður heldur líka þegar ekkert sérstakt er í gangi. Einn umboðsmaður 

komst svo að orði: 

En svona heilt yfir þá held ég að það sé bara heiðarleiki og bara líka að sinna 

honum. Þú veist að tala við hann, hvernig hefurðu það, ekki bara þegar þú 

þarft að fara að skipta um lið eða gera nýjan samning. Bara almennt ég 

meina við reynum að hitta alla leikmennina sem við erum með einu sinni á 

ári sjá leik með þeim, hitta liðið. Bara með marga leikmenn er það miklu 

oftar en í það minnsta einu sinnu á ári. Og það hefur svo sem haldist 

ágætlega. 

Umboðsmaður talaði um að það helsta sem hefði komið honum á óvart væri hversu 

mikið starfið snérist um mannleg samskipti og hversu mikilvæg þau væru. Bæði við 

félögin, fjölskyldu og þjálfara. Einn umboðsmaður segir: 

Hvað hefur komið mest á óvart við starfið? Ég myndi segja að það væri. 

Þetta náttúrulega bara snýst um mannleg samskipti og svo náttúrulega 
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kom mér á óvart kannski hvað það var komið skammt á vegu á Íslandi 

miðað við hvað þetta hafði verið lengi. Kannski ekki sérstaklega mikil 

samkeppni. Og einhverju leyti ekki kannski verið að hugsa þetta eitthvað 

strategískt með það að það hafa einhver lið áhuga og þú bara fórst þangað. 

Frekar en að hafa einhverja skoðun á því hvert þú myndir vilja fara og 

reyna að setja niður eitthvað plan um það. Auðvitað er þetta auðvitað 

mikið að byggja upp góð samskipti við félögin, þjálfarana við foreldrana og 

auðvitað þjálfurunum finnst sínir leikmenn vera bestir í sínum liðum og 

auðvitað foreldrarnir líka og það þarf að greina á milli þess.  

Einn umboðsmaður talaði um að lögfræðileg þekking skipti í sjálfu sér ekki miklu máli 

og þar væri hægt að fá fagfólk til liðs við sig í það og það skipti. Hann ítrekaði enn frekar 

hversu þörfin fyrir tilfinningu í mannlegum samskiptum væri mikil. Einn umboðsmaður í 

rannsókninni sagði: 

Sumir umboðsmenn þekkja ekki reglurnar neitt. Ég myndi segja að það 

væri mjög æskilegt að þú þekkir þær og því meira því betra en það er ekki 

aðal. Lykilatriði alls ekki. Ég myndi segja að það væri meira lykilatriði að þú 

hafir tilfinningu fyrir mannlegum samskiptum og leiknum sem slíkum 

heldur en lagapóstar. En þegar við höfum lent í þeim aðstæðum að ég þarf 

að fara út fyrir ramma laganna í FIFA þá náttúrulega bara ráðum við 

fagmenn til þess. Til að útskurða svoleiðis mál fyrir okkur. Það er meira, ég 

myndi frekar segja að hafa aðgengi að fagfólki. Hvort sem það er lögmaður 

eða sjúkraþjálfari eða læknir. Sálfræðingur, geðlæknir. 

Allir viðmælendur töluðu um mikilvægi mannlegra samskipta í starfinu sem lykilatriði 

og mikilvægt væri að samskipti væru góð. 

4.1.2 Heiðarleiki 

Allir viðmælendur töluðu um að heiðarleiki og traust væri lykilþáttur. Einn leikmaður er 

loks ánægður með umboðsmann sinn í dag eftir að hafa haft nokkra áður og lýsir honum 

á hátt sem flestir viðmælendur lýsa góðum umboðsmanni. Einn leikmaður sagði: 

Síðan prufaði ég K og ég er þar hjá S og ég er í mestum samskiptum við S og 

hann sér um allt fyrir mig og hann er bara yndislegur og það er hægt að tala 
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við hann um fótbolta. Hann segir manni allt hreint og beint út og hægt að 

treysta honum í öllu og bara með mjög góð sambönd og ég held að það sé 

bara perfect fyrir mig. 

Sami leikmaður nefnir fyrst traust í eiginleika umboðsmanns og hefur bitra reynslu af 

trausti og heilindum umboðsmanns. Einn leikmaður komst svo að orði: 

Ég tel mikilvægt að það sé mikið traust á milli... Ég er búinn að vera með 3 

umboðsmenn og einn þeirra talaði bara skít sem heitir X, fínn umboðsmaður 

og góður í samningaviðræðum og svoleiðis en það var ekki hægt að trúa því 

sem hann sagði og hann kannski missti trúna og maður fann það og svo allt í 

einu þegar manni gekk vel var hann kominn aftur að sleikja á manni 

rassgatið. Mér fannst maður hætti einhvern veginn að treysta honum. Þegar 

vel gekk var hann mættur fyrstur en þegar illa gekk var honum drullu sama... 

En traust finnst mér vera aðal, sumir tala með rassgatinu og segja hitt og 

þetta en svo gerist ekki neitt. En mér finnst þeir þurfa að vera áreiðanlegir 

og bara svona og vera hreinskilinn líka, segja hvernig hlutirnir eru en ekki 

ljúga upp í opið geðið á mér. 

Allir leikmenn nefna traust eða heiðarleika sem lykilatriði í góðum umboðsmanni. 

Einn leikmaður sagði: 

Mikilvægt er að umboðsmaðurinn sé heiðarlegur í samskiptum sínum við 

leikmann.  

Leikmenn töluðu sérstaklega um mikilvægi heiðarleika sem frumskilyrði og menn 

meta þann hluta mikils. 

4.1.3. Traust 

Allir viðmælendur töluðu um að traust væri gríðarlega mikilvægur þáttur í 

umboðsmennskunni. Sérstaklega í samskiptum við leikmanninn. Einn umboðsmaður 

komst svo að orði: 

Hvað sölumennskuna á reynir, en gagnvart leikmanninum þá snýst þetta 

um traust fyrst og fremst.  Hann verður að geta treyst því að þú sért að 

reyna að gera þitt besta, það er tiltölulega auðvelt að hræra í ungum 
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leikmönnum og segja að þú sért með Liverpool handan við hornið og það 

eru margir umboðsmenn sem hegða sér þannig. Það þarf að vera traust á 

milli þín og leikmannsins, 100% traust 

Sami umboðsmaður sagði helstu ástæðuna fyrir að leikmenn skipti um umboðsmenn 

vera að menn hættu að horfa í traustið og myndu elta gylliboð sem berast þegar vel 

gengur. Einn umboðsmaður komst svo að orði: 

Gylliboð, myndi ég segja  [ástæða fyrir að menn skipta um umboðsmann].  

Menn eru svolítið ginnkeyptir fyrir því að grasið sé grænna annars staðar.  

Þetta er ekki bundið við Ísland... menn hætta að horfa í traustið og það 

gangi vel og halda að muni ganga betur einhversstaðar annars staðar... 

þetta byggist allt fyrst og fremst á trausti. 

Annar umboðsmaður talaði um að mikilvægast væri að vera heiðarlegur í starfinu. 

Umboðsmaður komst svo að orði: 

En umfram allt að vera hreinn og beinn og heiðarlegur og gefa öllum tíma. 

Vera kurteis við alla og vera eins við alla.  

Þegar leikmenn eru spurðir út í ástæðu þess að þeir séu með núverandi 

umboðsmann kemur í ljós að ýmsar ástæður eru að baki því. Ein er að núverandi 

umboðsmaður var sá fyrsti sem hafði trú á leikmanninum og hafa þeir staðið saman 

síðan. Einn leikmaður komst svo að orði: 

Þetta var fyrsti umboðsmaðurinn sem sá mig og hann reddaði mér til N [um 

ástæðu fyrir því að hann sé með núverandi umboðsmann] ég hef mikla trú á 

honum og hann hefur ekki svikið mig neitt og gert allt sem hann hefur þurft 

fyrir mig og allt sem ég hef beðið hann um. Þannig ég hef ekkert verið að 

skoða einhvern annan eða neitt. 

Umboðsmaður talaði um að sögur erlendis frá um umboðsmenn sem hafa svikið 

leikmenn eða stolið af þeim og ekki hugsað um hagsmuni leikmanna séu þekktar. Sumir 

umboðsmenn hugsi fyrst og fremst um gróða til skamms tíma. Til að langtíma 

viðskiptasamband geti myndast er hinsvegar mikilvægt að heiðarleiki og traust sé í 

fyrirrúmi. Einn umboðsmaður sagði: 
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...spurning ég held að ef ég ætti að horfa á út frá okkar reynslu og líka með 

þá stráka sem við erum með hérna að tala við menn eins og T að þá held ég 

að það sé mikið atriði og það sem er lykillinn að það sé traust. Af því að það 

þekkist dæmi þess úti í hinum stóra heimi að umboðsmenn hafa exploitað 

leikmennina eða stolið frá þeim peningum eða gert vonda díla eða ekki 

hugsað um hagsmuni þeirra. Þá byggist það eingöngu á því að þú vitir alveg 

nákvæmlega að þú sem leikmaður hvað þér stendur til boða, hvaða lið það 

eru að koma sem eru óháð því hvort umboðsmaðurinn fær betur greitt ef þú 

ferð þangað eða þangað. Það getur kannski vel verið að þú myndir ekki 

frétta það sem leikmaður fyrr en ferillinn er búinn. Þannig að þú þekkir fólk 

sem þú vinnur með og treystir því og líður vel með það. Það er líka það 

reynir líka oft ekkert á það fyrr en illa gengur. Það er voða auðvelt og allir 

glaðir í fótboltaliði þegar allt gengur vel og þið vinnið alla leiki að þá reynir 

aldrei á neitt. Það reynir fyrst á þetta þegar illa gengur. Þá er mikilvægt  að 

vera til staðar fyrir leikmennina. Lendir í meiðslum, spilar ekki, þjálfarinn fílar 

hann ekki, notar hann ekki. Að finna þá annað lið, eða annan vettvang, aðra 

möguleika í framhaldinu. 

Mikilvægt er að hafa samskipti í lagi frá fyrstu stundu. Viðmælandi hefur aldrei 

samband við leikmann undir lögaldri án þess að tala við foreldra. Einn umboðsmaður 

sagði: 

Ég hringi aldrei í leikmann sem er undir 18 ára, ég hringi í foreldrana.  Það er 

bara vinnuregla hjá mér en það er það ekki hjá öðrum. 

Mikilvægt er að traust ríki milli leikmanns og umboðsmanns. Leikmenn töldu 

mikilvægt að engum upplýsingum væri leynt og allt væri uppi á borðum í samskiptum 

allra aðila. 

4.1.4 Orðspor 

Warren Buffet talar um að það taki 20 ár að búa til gott orðspor en aðeins 5 mínútur að 

eyðileggja það. Það má segja að það eigi við í umboðsmannaheiminum. Sögur ganga 

manna á milli og í eins litlu landi og á Íslandi skiptir það enn meira máli. Orðsporinu 
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mætti svo skipta í tvennt, annars vegar hvað hann hefur afrekað sem umboðsmaður og 

hins vegar hvernig orð fer af honum sem manneskju og í viðskiptum. 

Einn umboðsmaður vill meina að þegar kemur að vali á umboðsmanni þurfi leikmenn 

að huga að því hvaða orðspor hann er með og reynslu þegar kemur að því að koma 

leikmönnum út. Einn umboðsmaður komst svo að orði: 

Þannig mundi ég halda að það væri reynsla umboðsmanns, hvað hefur hann 

gert? Er hann með góða leikmenn er hann með marga leikmenn er hann 

með einhverja leikmenn. Hefur hann gert eitthvað? Hefur hann yfir höfuð 

komið leikmönnum út? Er hann með gott orðspor? 

Til að verða farsæll umboðsmaður þarftu að vera samkvæmur sjálfum þér segir einn 

umboðsmaður. Byggja upp orðspor og að lokum verður þú dæmdur af verkum þínum. 

Einn umboðsmaður segir: 

Að vera traustur og samkvæmur sjálfum sér. Vera kurteis og byggja upp 

hérna þú veist. Á endanum ertu dæmdur af verkum þínum eins og framherji 

er dæmdur af hvað mörg mörk þú skorar.. skilurðu. Sama hversu frábær þú 

ert að taka boltann niður og halda honum og spila félaga uppi að á endanum 

hvað skoraðirðu mörg mörk. Þar af leiðandi eru menn dæmdir út frá því 

hvað geturðu gert sem umboðsmaður ertu með einhverja reynslu. Hefurðu 

sent einhvern leikmann út og svo framvegis? Hefur þú reddað honum 

góðum samning? En umfram allt þá náttúrulega að vera heiðarlegur og segja 

leikmönnum frá því þegar hlutir koma upp þegar eitthvað lið hefur áhuga á 

þér. Segja honum frá öllu sem er í boði. Þótt að það þjóni ekki þínum 

hagsmunum. Sko umboðsmaður er ekki til nema það sé til leikmaður, ekki 

öfugt. Um leið og umboðsmaður verður stærri en leikmaður ertu á vondum 

stað. Svo byggist traust yfir tíma. Það er nú samt þannig að við vitum það 

líka hér á Íslandi að nokkrar af stóru stjörnum Íslands eru náttúrulega hjá 

erlendum umboðsmönnum og þegar þjálfari sem kemur til Íslands sem er 

erlendur og hann segir sama og þjálfarinn sem þú ert með í dag þá hljómar 

það einhvern veginn stundum merkilegra. Það er í þessu sem öðru. Þannig 

að það er bara svona allur gangur á því.  
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Um ástæðu fyrir að núverandi umboðsmaður varð fyrir valinu hjá leikmanni nefnir 

hann að umboðsmaðurinn hafi haft samband við hann að fyrra bragði og eins hafi hann 

fengið gott orð hjá aðila sem hann treysti. Einn umboðsmaður svaraði svo: 

Ég er persónulega búinn að vera mjög lengi með sama umboðsmann, á þeim 

tíma var það hann sem setti sig í samband við mig og hafði trú á því að ég 

gæti tekið skrefið frá Íslandi og hann vildi hjálpa mér að gera það. Einnig var 

það maður sem ég treysti sem mælti með því að ég myndi skrifa undir hjá 

þessum umboðsmanni. 

Umboðsmaður talar um að strákarnir í landsliðinu slúðri töluvert og ef þú sért með 

slæmt orðspor er það fljótt að spyrjast út og þeir ræði þessi málefni sín á milli. Einn 

umboðsmaður komst svo að orði: 

Strákarnir eru stærsti Séð Og Heyrt klúbbur í eða þegar landsliðið hittist. Þeir 

vita alveg hvað er að gerast hvort sem það er í fótboltaheiminum eða 

djammlífinu. Þannig að sérstaklega aðeins öðruvísi aðstæður hérna á Íslandi 

heldur en í hinum stóra heimi. Þetta er svo rosalega lítið land og allir þekkja 

alla með einhverjum hætti. Þú veist allt. Ég hugsa ef þú færir til Englands eða 

Hollands eða Danmerkur að það eru ekkert margir sem þekkja besta vin 

Michael Laudrup eða þekkja frænda hans eða eitthvað svoleiðis. En ég hugsa 

að það eru allir sem þekkja einhvern sem þekkja einhvern sem þekkja Eið 

Smára náið. Þannig að heimurinn er mjög lítill hérna. Og ef að umboðsmaður 

myndi fá vont orðspor hérna á Íslandi þá myndi hann fá strax fá mjög lítil 

viðskipti. En það má aldrei gera lítið úr því að það eru mjög margir 

fótboltamenn sem eru mjög desperate að komast frá Íslandi því við erum 

ekki að bjóða upp á atvinnumannadeild. Þannig menn munu þrátt fyrir að 

vita um orðspor þá ef að sá aðili getur komið honum út þá mun sá aðili samt 

sem áður sætta sig við það. 

Gott orðspor er mikilvægur þáttur sem umboðsmenn verða að hafa. Einn 

umboðsmaður sagði svo: 
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Þegar ég seldi X til Svíþjóðar þá vorum við varla með nokkurn leikmann þar 

en árið eftir gat ég selt alla sem gátu staðið í lappirnar því hann x og eftir það 

voru allir vegir færir. 

Einn umboðsmaður talaði um að traust og orðspor væri það sem réði því hvaða 

umboðsmann leikmenn veldu. Umboðsmaðurinn komst svo að orði: 

Ég held að það sé bara traust og orðspor [sem stjórnar því hvaða 

umboðsmann leikmaður velur].  Þegar maður hefur unnið fyrir marga af 

þessum strákum og þeir eru ánægðir með þjónustuna þá spyrst það út.  Ég 

er hinsvegar bara einn og tek ekki að mér endalaust af leikmönnum.  Það 

kemur stundum til manns leikmaður sem er góður leikmaður en maður er 

kannski með tvo vinstri bakverði og hann er vinstri bakvörður og það væri 

bara ekki sanngjarnt.  Hvern áttu að benda á.  Það er allt í lagi að vera með 

einn 19 ára og einn 25 ára það er ekki sami markaðurinn ekki sami 

markhópurinn sem er að leita.  Ég er yfirleitt með svona 15-20 leikmenn 

spilandi. 

Einn umboðsmaður segir það gott að geta vitnað í dæmi um leikmenn sem hann 

hefur selt þegar hann fundar með liðum erlendis. Umboðsmaðurinn sagði: 

Ég hugsa hver hafi sína tækni en ég vísa náttúrulega oft í reynsluna, ég er 

búinn að flytja út fullt af góðum leikmönnum. Og flytja þá út áður en voru 

þeir voru meira að segja ég meina P var ekki einu sinni í 17 ára landsliðinu 

þegar hann fór til V.  Þannig maður vísar auðvitað í þetta og þegar maður 

hefur svona concrete dæmi til að vísa í þá hjálpar það. Þá sérstaklega þegar 

þú þekkir ekki menn og ég hef byggt upp þannig sambönd við fullt af liðum í 

gegnum tíðina og það er nóg fyrir mig að hringja og segja að það sé hérna 17 

ára strákur sem ég vil að þið kíkið á og þá er honum boðið út en ég er heldur 

ekkert að misnota þetta. Ég er ekki hringjandi í hverjum mánuði og að 

þykjast vera með Maradona. 

Hróður íslenskra leikmanna fer víða og talar einn umboðsmaður um að jákvætt 

orðspor þeirra auðveldi vinnu sína. Einn umboðsmaður komst svo að orði: 
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Þá er ég bara að tala við þá um íslenska markaðinn hverjir frá okkur 

hafa staðið sig vel og sérstaklega miðað við allan fjöldann.  Og hvað ég 

hef gert og hvort þeir séu að leita sér að styrkingu fyrir aðalliðið eða 

yngri liðin.  Og svo berst oft talið að einhverjum leikmönnum sem eru 

að spila með nágrannaliði og þá „ó er hann Íslendingur já hann er 

drullugóður“ skilurðu.  Þetta gerist bara svona. 

Orðspor er mikilvægur þáttur. Umboðsmaður sem hefur ekki gott orðspor á erfitt 

með að fá til sín umbjóðendur. Leikmenn velja oft á tíðum umboðsmenn út frá orðspori 

þeirra og með hverjum er mælt með af fólki sem þeir treysta. 

4.1.5. Segðu hlutina eins og þeir eru 

Flestir töluðu um að ekki mætti lofa upp í ermina á sér og það væri engum greiði gerður 

með að gefa falskar væntingar. Leikmenn vilja heyra sannleikann þó að hann geti verið 

erfiður að heyra, þá kunna leikmenn að meta það. Einn umboðsmaður komst svo að 

orði: 

Mikilvægasta er líka að þú lofar ekki upp í ermina á þér. Þú segir ekki meira 

en þú getur stað fyrir. Ef þú ert tvítugur og ert með rosalegar væntingar og 

vonir að fara út að þú lofar ekki og segir að þú verður atvinnumaður. Af því 

að það er það sem þú vilt heyra. Og þá mundi ég fá þig á samning hjá mér 

af því að ég er að lofa þér einhverju sem ég get ekki staðið við. Það er ekki í 

mínum höndum..... Þá verður þú að vera heiðarlegur og segja að ég mun 

ekki ákveða það. Þó þú sért að spila með liði úti í dag og honum langar að 

fara eitthvað lengra að þá er það ekki ég sem mun á endanum stjórna því. 

Viðmælandi kom því á hreint að umboðsmenn væru ekki töframenn, mest væri þetta 

undir leikmanninum sjálfum komið. Einn umboðsmaður komst svo að orði: 

...sko umboðsmaður er enginn töframaður, umboðsmaður er ekki ástæðan 

fyrir því að þú stendur þig vel í atvinnumennsku. Hann getur verið 

stuðningur við þig og ástæða fyrir að þú hefur fleiri möguleika og betri laun 

og líður betur, hann getur verið stuðningur fyrir þig á margan hátt. Hann er 

ekki ástæðan fyrir því að þú sért atvinnumaður... umboðsmaðurinn mun ekki 

gera strákinn að atvinnumanni þó svo að sumir umboðsmenn haldi því fram. 
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Leikmenn eins og umboðsmenn tala um að umboðsmaðurinn geri ekki kraftaverk, 

fyrst og fremst er þetta undir leikmanninum komið hversu langt hann nær. Einn 

leikmaður komst svo að orði: 

Það koma tímar þar sem þú hugsar kannski okei þetta er kannski ekki rétta 

liðið, þjálfarinn er ekki að spila þér er þetta kannski umboðsmaðurinn? En 

þetta er náttúrulega ekki þannig. Hann náttúrulega hendir þér í lið sem hann 

heldur að þú sért að fara spila fyrir en það er bara náttúrulega bara undir 

mér komið hvort ég nái að standa mig og nýti tækifærið. Síðan getur það líka 

verið  hvort að þjálfarinn fílar þig. 

Einn umboðsmaður talar um að mikilvægt sé að gefa öllum tíma og þó mikilvægt sé 

að gefa ekki falsvonir vilji hann ekki vera sá sem eyðileggur vonir og drauma. 

Umboðsmaðurinn komst svo að orði: 

Gefa öllum tíma, gefa öllum foreldrum tíma að tjá sig um son sinn þó þú 

hafir ekki áhuga á að hafa hann sem leikmann. Reyna að segja þá með 

fallegum hætti en samt vera hreinskilinn. Án þess að segja að sonur þinn geti 

ekki rassgat að þá samt að allir hafa sínar vonir og væntingar og ég ætla ekki 

endilega að vera sá maður sem eyðileggur þá drauma. 

Allir viðmælendur töluðu um að engum væri greiði gerður með að fara eitthvað í 

kringum hlutina. Menn vilja að hlutirnir séu sagðir eins og þeir séu og ekki sé verið að 

fegra eitt né neitt. 

4.1.6 Tilfinning fyrir einstaklingnum 

Mikilvægt er að kynnast leikmönnum sem þú ert með á þínum snærum til að átta þig á 

hvernig karakter er um að ræða og hvar hann muni best þrífast. Það getur reynst 

gríðarlega mikilvægt að velja rétt land og félag fyrir leikmann og eru fjölmörg dæmi um 

það í heimsfótboltanum að leikmenn spjari sig í einu landi en ekki öðru og hjá einu liði 

en ekki öðru. Einn umboðsmaður komst svo að orði: 

Það er náttúrlega klárlega fyrst bara er leikmaðurinn góður eða efnilegur eða 

ekki. Og hefur hann eitthvað, hvað hefur hann sem gerir hann áhugaverðan. 

Ef við göngum út frá því að það sé sjálfgefið þá er það mjög mikilvægt að 

hlutir eins og bakgrunnur. Er hann duglegur, gengur honum vel í skóla, 
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kemur hann af brotnu heimili. Hvernig er baklandið hans, eru foreldrar hans 

mjög peppaðir fyrir því að hann verði atvinnumaður eða ekki. Meðvituð um 

hvað er að vera atvinnumaður. Er hann með gott sjálfstraust eða er hann 

þunglyndur eða er hann léttur. Er hann extrovert eða introvert. Allir þessir 

þættir skipta gríðarlega miklu máli því það er einu sinni þannig að þó 

fjölmiðlar og hinn almenni knattspyrnuáhugamaður og spekúlantar sem tjá 

sig í fjölmiðlum. Þeir telja að þetta sé glamúrlíf sem þeir myndu deyja fyrir. 

Þetta er bara vinna. Og þú þarft að mæta í vinnuna. Þú þarft að umgangast 

menn eða stráka í liðinu sem þú fílar ekkert sérstaklega vel en þú virðir þá 

kannski ekki heldur. En þú þarft að virða þá inni á vellinum.  

Einn umboðsmaður talar um hversu harður heimur þetta er og einelti þrífist víða í 

búningsklefum knattspyrnuliða. Mikilvægt er að einstaklingurinn sé nægilega sterkur til 

að takast á við það. Umboðsmaðurinn segir: 

Þjálfarinn getur verið algjör fáviti en þú þarft samt sem áður að bera virðingu 

fyrir honum að einhverju leyti. Það er ákveðið hiearchy og ég held 

knattspyrna og íþróttir og hópíþróttir og er kannski eina atvinnustarfsemi 

þar sem einelti er hluti af vinnunni. Það er bara svona bullying og grín og er 

kannski sárt fyrir þá ef þú ert auðsæranlegur þá getur þetta verið mjög erfitt 

fyrir þig. Þú þarft að bíta frá þér og svara fyrir þig inni í klefanum þegar 

kemur einhver banter eða eitthvað grín eða djók. Ef þú gerir einhver mistök 

á vellinum. Ef þú ert góður að svara fyrir þig og ef þú ert sterkur í klefanum 

og vinsæll af leikmönnum þá eru meiri líkur á að þeir sendi á þig í dauðafæri. 

Og ef þú ert opin persóna og átt auðvelt með kynnast ókunnugu fólki. 

Hversu oft á ferlinum þínum þú munt labba inn í búningsklefa þar sem þú 

hefur aldrei hitt neinn. Hversu fljótur ertu að lesa aðstæður. Hver er 

raunverulega leiðtoginn og ætlarðu að challenga honum strax eða ekki eða 

ætlarðu að vera vinur hans og þetta skiptir klárlega máli líka. Eins og með 

hugarfar að allir segjast vilja ná langt og vilja gera allt til að ná langt en það 

er mjög mismunandi. Það snýr að ekki endilega aukaæfingum bara 

mataræði, svefn, fjölskyldan, eiginkonan, kærastan. Af hverju þú sért í 

atvinnumennsku til dæmis? Til dæmis þegar það er frídagur þá kalla margir 
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það ekki frídag heldur hvíldardag. Þá ertu með frí á æfingu til að hvíla þig. Þá 

áttu í rauninni ekki að fara niður í miðbæ að fara að versla þó að konuna 

langi til þess kannski svo dæmi sé tekið. 

Mikilvægt er að þekkja leikmanninn sem þú ert með. Hvar mun hann spjara sig og 

hvar ekki? Hvaða umhverfi myndi henta honum? Einn umboðsmaðurinn komst svo að 

orði: 

Það er klárt mál já. Það hjálpar til að vera til dæmis í Hollandi eru þeir mjög 

opnir og horfa í augun á þér og ef þú ert mjög introvert þá getur þetta verið 

mjög erfitt fyrir þig. Þá kannski ef þú ert ekki með getuna til að bakka það 

upp. 

Margt þarf að taka inn í reikninginn. Svo sem samgöngur frá Íslandi til viðkomandi 

staðar, ferðalag heim eða í landsleiki getur tekið mikið úr mönnum. Einn umboðsmaður 

komst svo að orði: 

Ég hugsa töluvert um samgöngur, það skiptir máli að það er kannski ekki 

tilviljun að ég er með fín sambönd við x, k, y, t,s því þetta eru allt klúbbar 

sem eru tiltölulega vel staðsettir... Þannig þetta skiptir máli líka.  Ég meina 

Tromsö, það er jafnlangt flug frá Osló til Tromsö og bara til Osló.  Sendir 

ekkert 16 ára dreng þangað. 

Ljóst af þessum svörum að tilfinning fyrir persónunni skiptir mjög miklu máli. Bæði til 

að sjá hvort leikmaðurinn er tilbúinn í þennan harða heim og einnig hvar er líklegast að 

hann muni pluma sig. 

4.2 Markaðssetning 

Sem umboðsmaður þá ertu með vörumerki í höndunum sem þú vilt reyna að selja og að 

skili þér sem mestum ábata. Því gilda sömu lögmál markaðsfræðinnar hér eins og í öðru 

markaðsstarfi. 

Stórir auglýsingasamningar og markaðssetning leikmanna á sér ekki stað að neinu 

ráði hérlendis nema með allra stærstu leikmennina. Markaðssvæðið á Íslandi er of lítið. 

Þó eru möguleikar fyrir hendi með íslensku leikmennina sem eru að spila erlendis. Einn 

umboðsmaður segir. 
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En eins og með ímynd þá erum við frá svo rosa litlu markaðssvæði þannig þú 

ert í allt annarri stöðu með þessa stráka eins og Danirnir sem eru til dæmis 

hjá Ajax þeir fá allir Nike samning hjá Nike í Danmörku. Fyrsta lagi er ekkert 

Nike til hér það er undir Icepharma náttúrulega Árni Ingi hættur með hann 

er farinn út. Þannig það er enginn sérstaklega mikill stuðningur frá þessum 

miðað við það sem strákarnir fá frá nágrannalöndunum þannig það er mjög 

erfitt og ímyndin sem slík sko ef við tökum dæmi um O núna þá held ég hann 

geti aldrei farið að græða mikla peninga á ímynd sína sem skipta hann máli. 

Það er einn leikmaður sem hefur grætt eitthvað á því hann Eiður Smári og 

kannski hann Gylfi með Ölgerðina en það eru óverulegar upphæðir fyrir 

hann þannig það verður alltaf mjög erfitt. Þótt að klárlega höfum við notað 

okkur fjölmiðla til að þú fáir einhverja ímynd af einhverjum leikmanni þú 

veist hvernig sem hann er persónulega þá er komin hans ímynd að hann sé 

mjög klár eða ruthless eða töffari eða eitthvað svoleiðis þá vinnum við með 

það en þá er það bara manipulation gegnum fjölmiðlana. 

Þegar kemur að því að selja ímynd af leikmanni eru það gæði leikmannsins sem telja 

lang mest. Einn umboðsmaður komst svo að orði: 

Selja hugmynd að leikmanni. Það er í raun bara gæði, sumir eru meira kokkí 

og töffarar en það er í raun ekkert issue. Aðeins núna með O  þá getum við 

farið að vinna með hann út frá markaðsfræðinni þá erum við að tala um að 

branda hann. Og það er í vinnslu núna as we speak með þarlendum 

fagaðilum. Það er markmiðið, hann verður einhver ímynd út á við en það er 

allt annað markaðssvæði.  

Markaðssetning leikmanna skiptir máli og mikilvægt að ímynd leikmanns sé jákvæð 

svo hann sé vænleg söluvara. Mikilvægasti þátturinn er gæði leikmanns og sú mynd sem 

umboðsmenn vilja gefa af leikmanninum. 

4.2.1 Sölumaðurinn 

Það sem kom einum viðmælanda mest á óvart við starfið var hversu mikil sölumennska 

þetta er. Umboðsmaðurinn komst svo að orði: 
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Þetta er miklu meiri sölumennska en ég kannski hélt.  En mér finnst það 

ekkert verra.  Ég hef bara gaman að því. 

Leikmaður vildi meina að mikilvægast væri að umboðsmenn hjálpuðu leikmönnum 

að komast lengra áfram í fótboltanum og koma sér á sem hæst level og eins sjá til þess 

að leikmaður geti einbeitt sér að knattspyrnunni en ekki utanaðkomandi þáttum. 

Leikmaðurinn komst svo að orði: 

Mikilvægast í fari umboðsmanns er að hann hjálpi manni að komast áfram í 

fótboltanum og ná lengra. Láta leikmann ekki hugsa um neitt annað en að 

spila og hugsa um sig sjálfan. Ekki neitt um það sem gerist fyrir utan klúbbinn 

eða hvað er að gerast í stjórninni eða eitthvað slúður. 

Leikmaður nefnir dæmi um að umboðsmaður hafi komið að samningi við 

íþróttamerki sem hann nýtur góðs af. Leikmaðurinn komst svo að orði: 

Hann kom á samningi við íþróttavöruframleiðanda sem ég nýt góðs af. 

Umboðsmaður bendir hins vegar á að þegar út í hinn stóra heim er komið þá telji 

persónulegu tengslin minna og peningarnir meira. Umboðsmaðurinn hafði þetta að 

segja: 

Þannig að þegar þú ert kominn í þennan stóra heim þá verður þetta alltaf 

harðneskjulegra og snýst minna um persónuleg tengsl heldur bara um 

peninga. 

Viðmælendur vildu meina að starfið væri töluverð sölumennska og jafnvel meira en 

þeir áttu von á. Hlutirnir gerðust ekki að sjálfu sér. 

4.2.2 Tengslauppbygging 

Allir voru sammála um að tengslamyndun væri gríðarlega mikilvægur þáttur starfsins og 

sumum kom á óvart hversu stór þáttur. Það væri eitthvað sem kæmi með tímanum. 

Einn umboðsmaðurinn hafði þetta að segja: 

Þetta kom mér svolítið á óvart, því ég gerði ráð fyrir því að ef ég fylgdist með 

markaðnum hérna heima að þá myndi ég fá símtöl að utan, „heyrðu áttu 

einhvern góðan hægri bakvörð“ eða „hver er efnilegasti senterinn“ en það 

var ekki.  Þetta var og er miklu meira markaðsstarf en ég gerði mér grein 
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fyrir... en það er bara enginn framkvæmdastjóri úti í heimi sem vaknar á 

morgnana og fer að hugsa um Ísland. 

Tengslin eru margþætt. Margir aðilar koma að markaðnum. Svo sem leikmennirnir, 

fjölskylda þeirra og makar, aðrir umboðsmenn, þjálfarar úti um allan heim og aðrir sem 

eru í forsvari fyrir félagsliðin. Einn umboðsmaðurinn komst svo að orði: 

Stundum nálgast ég þá [leikmenn], stundum koma þeir, stundum koma 

foreldrarnir.  Bara allur gangur. 

Um enska umboðsmenn sagði viðmælandi að þeir væru með sambönd við fá lið og 

algengt væri að menn hefðu ítrekað viðskipti við sömu lið. Einn umboðsmaðurinn sagði: 

Enskir umboðsmenn eru um 500. Þeir eru hver og einn með sambönd við tvö 

þrjú lið og punktur. 

Lögð var áhersla á að ekkert gerðist við símann. Viðmælandi fór út og vildi hitta menn 

og koma á tengslum. Umboðsmaður komst svo að orði: 

Þannig ég áttaði mig fljótlega á þessu og lagðist í víking og heimsótti bara 

systematískt lönd og lið og eignaðist kunningja og vini og þetta bara snýst 

um sambönd.   

Þetta er stöðug vinna að bæta við sig samskiptum eins og umboðsmaður nefndi. 

Menn koma og fara og dúkka svo jafnvel upp aftur. Hann væri óhræddur við að koma á 

fundum ef ekki væru tengsl fyrir. Hann benti á að Ísland hefði ákveðna sérstöðu. Sem 

dæmi nefndi hann þann fjölda breskra umboðsmanna sem vinnur á meginlandinu og 

auðveldara væri fyrir hann að vísa í söguna og árangur sinn. Einn umboðsmaðurinn 

komst svo að orði: 

Ég er alltaf að bæta við mig samböndum, það þýðir ekkert annað.  Því 

menn koma og fara, en síðan dúkka menn aftur upp.  Þessi heimur er ekki 

það stór að þú að ég er ennþá að vinna með fólki sem ég kynntist fyrir X 

árum síðan... Ég væli bara út fund ef ég þekki engan.  Það er öðruvísi að 

vera frá Íslandi.  Það er ekki eins og ég sé einn af 500 breskum 

umboðsmönnum sem hringja.  Ég get vísað í söguna og ég get vísað í 

recordið.  Ég fæ fund í 70-80% tilfella, ég fæ ekki alltaf fund og það 
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útheimtir stundum vinnu. Sérstaklega ef ég er að fara og ætla að hitta 2 

klúbba á dag og ætla að skipuleggja þetta.  Maður lendir fyrst í að tala við 

PA eða personal assistance framkvæmdastjórans sem er einhver stúlka og 

þú þarft að tala þig inn á hana og á endanum næ ég oftast sambandi. 

Umboðsmaður ítrekaði enn og aftur hversu mikilvæg þessi persónulegu tengsl væru. 

Það væri ekki hægt að líkja símtali við það að hitta menn. Umboðsmaðurinn komst svo 

að orði. 

Ég eyddi kannski fyrst einhverjum mánuðum í að bíða og eða hringja. En þú 

verður bara að hitta fólk. Síminn og mailið og allt þetta er fínt en það 

kemur aldrei alveg í staðinn fyrir að hitta fólk.  Bara í þessum viðskiptum 

eins og öllum, af hverju eru menn endalaust að fara í viðskiptaferðir til 

útlanda.  If you can say it phone.  En það er bara ekki það sama. 

Umboðsmaður sagði að meira væri um að leikmenn teygðu sig til hans heldur en hitt 

og það hefði breyst með árunum. Hann sé síður að bæta við sig leikmönnum á skrá núna 

heldur frekar að halda í þá sem fyrir eru og sinna þeim vel. Einn umboðsmaður hafði 

þetta að segja: 

Það hefur breyst mikið hjá mér. Fyrst teygði ég mig eftir leikmönnum en 

það hefur breyst í dag en í dag erum við meira að segja nei [við leikmenn] 

en já. Við erum ekkert að sækjast eftir því að hafa neina stráka sem eru 

eldri en kannski ´97. Það er enginn leikmaður í dag sem við erum ekki með 

í dag efstu deild sem við höfum áhuga á. Við erum bara sáttir við þá 

leikmenn sem við erum með. Styðjum á bak við þá. Það eru einhverjir 

strákar að detta út, strákar sem eru að koma heim. Þá myndast pláss en við 

erum ekkert að flýta okkur. Við erum núna með þann fjölda sem við ætlum 

að vera með. Einhverjir taka skref og verða stærri, einhverjir taka það ekki. 

Við erum náttúrulega að fjölga við okkur líka þannig við höfum tíma og 

ráðrúm til að sinna þessum strákum öllum og við erum búnir að vera að 

gera það. Erum vel settir með það núna sem stendur. Basically þá er þetta 

bara núna bara.. vorum náttúrulega mjög agressívir að sækja þá stráka sem 

við vildum fá og svo var það bara fínt. Það eru náttúrulega alltaf einhverjir 
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að sækjast í strákana sem við erum með en það er bara eðlileg þróun eins 

og er. 

Umboðsmaður benti á að ekki mætti hugsa of stórt þegar hann hugaði að því að 

útvíkka tengslanet sitt. Betra væri að hafa góða og sterka tengingu við minni lið í Evrópu 

sem myndu mögulega eiga við hann ítrekuð viðskipti frekar en stærstu klúbbana þar 

sem takmörk væru á hversu mikil viðskipti hægt væri að eiga við þau þar sem Ísland 

komi ekki til með að eiga heimsklassa knattspyrnumenn í röðum með tilliti til fólksfjölda. 

Einn umboðsmaður komst svo að orði: 

Ég náttúrulega notaði mikið þá sem ég þekki í gegnum fótboltann. Ég get 

nefnt dæmi eins og M sem ég þekki mjög vel. Ég nota passive agressive, fara 

ekki fram úr sjálfum mér fara ekki of langt. Fókusa á liðin sem ég veit að hafa 

haft reynslu af íslenskum leikmönnum. Fókusa á lið sem ég veit að meta 

Ísland. Tökum dæmi í einfaldri mynd. Ég myndi frekar eyða tíma í að hitta 

Swansea heldur en Manchester United, líkurnar eru meiri að Swansea hafa 

áhuga á íslenskum leikmanni heldur en Man Utd. Sama skapi eins og með 

Danmörku þá hef ég frekar eytt tíma í að tala við U heldur en FCK. Ajax eða 

AZ Alkmaar. Það eru takmörk fyrir því hvað margir leikmenn munu spila fyrir 

Barcelona á þessari öld og þá hjálpar mér ekkert sérstaklega mikið að vera 

besti vinur framkvæmdastjóra Barcelona. Þá fókusar maður á það sem 

maður telur líklegt að verði gott fyrir íslenska leikmenn. Fyrir lið sem sýna 

okkur áhuga að tríta þau vel. Sem koma til Íslands koma hingað heim sjá 

leikmenn sjá lið. Horfa á landsliðin og eru ítrekað og maður hefur alveg séð 

sömu andlitin aftur og aftur og aftur. Hafa þau meiri áhuga á okkur og meta 

okkur meira og sinna okkur betur. Það gefur augaleið. Ég get heldur ekki 

verið vinur allra, það gefur augaleið sko. 

Umboðsmaður sagði að hann gæti vel hugsað sér að vinna með öðrum erlendum 

umboðsmönnum í samvinnu en það myndi líklega eiga við um fjarlægari markaði þar 

sem hans þekking væri minni og tungumálaerfiðleikar gætu verið til staðar. 

Umboðsmaður komst svo að orði: 
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Mikilvægast í því er kannski að ég get alveg séð að við munum vinna náið 

með einhverjum eða fast með einhverjum en þá þarf það að vera gott fyrir 

leikmann okkar í fyrsta lagi og í öðru lagi er það kannski meira í löndum 

sem við eigum erfitt með að athafna okkur í eða tungumálsins vegna er 

betra að hafa mann sem er heimamaður tökum dæmi Ítalíu og jafnvel 

Spán. Þannig að þeir þekki markaðinn vel og þeir vita hvaða lið á að forðast 

þeir vita hvort verið sé að ljúga eða ekki segja satt og svo framvegis. En það 

er allur gangur á því. Ef lið vill fá leikmann þá hefur það samband við mann. 

Það er nú gullna reglan. 

Tengslauppbyggingin er einn mikilvægasti þáttur starfsins og það voru allir 

viðmælendur sammála um. Leikmenn vildu vera hjá umboðsmanni sem væri vel 

og rétt tengdur. 

4.3 Þekking á leiknum og reynsla  

Leikmaður segir að mikilvægt sé að umboðsmaður hafi góð sambönd og hafi vit á 

fótbolta. Leikmaðurinn segir: 

Ef þú ert að tala um eiginleika þá þarf hann að hafa góð sambönd og hann 

þarf að vita eitthvað um fótbolta finnst mér.  

Umboðsmenn verða að hafa áhuga og skoðanir á íþróttinni þó svo þeir séu ekki 

þjálfarar þá er mikilvægt að hafa tilfinningu fyrir leiknum. Einn umboðsmaður komst svo 

að orði: 

Ég held að það sé auðvitað klárt mál að það sé áhugi. Að þú hafir áhuga á 

fótbolta, að þú hafir áhuga og einhverjar skoðanir á því þó þú sért ekki 

þjálfari endilega en hafir einhverja tilfinningu fyrir því. 

Umboðsmaður talaði um að ekki þyrfti endilega að hafa ákveðinn leikmann í huga 

þegar tengsl eru mynduð við knattspyrnufélög erlendis. Oft væri hægt að ræða almennt 

um íslenska knattspyrnu og reyna að finna hvernig leikmönnum félagið væri að leita að. 

Þar hjálpar að sjálfsögðu að hafa góða almenna þekkingu á knattspyrnuheiminum. Einn 

umboðsmaður hafði þetta að segja: 
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Já, já algjörlega. Brýtur alltaf ísinn að hafa einhvern leikmann. Ef það er ekki 

þá ræðir þú almennt um fótboltann, hvernig landsliðinu gengur. Lars 

Lagerback er með íslenska landsliðið sem er mjög gott fyrir okkur. 

Landsliðinu hefur gengið vel undarfarið, yngri landsliðum hefur gengið mjög 

vel undanfarið. Ef það er einhver íslenskur strákur sem spilar í því landi eða 

með því liði. Ræða það hvernig honum gengur. Vekja áhuga þeirra og finna 

hvar áhuginn liggur. Hafa þeir áhuga á leikmönnum í aðalliðið eða 

unglingaliðið, er gott fyrir íslenska leikmenn að fara í unglingaliðið eða ekki. 

Við höfum svo sem metið það að það sé ekki sérstaklega farsælt fyrir 

íslenska stráka að fara til Englands. En hugsanlega er það vegna þess að þeir 

hafa farið í of stór lið en ekki til Englands sem slíkt. Tíminn mun leiða það í 

ljós. Við höfum verið að fókusa mikið á Holland og Danmörku. Og tölfræðin 

segir okkur það að leikmenn sem hafa farið þangað hefur vegnað vel. En það 

er alltaf allt mjög einstaklingsbundið. Gummi Ben hefði náð langt hefði hann 

ekki meiðst. Það er ekki beint Belgíu að kenna að hann meiddist. Það eru 

margir þættir sem þarf að taka inn í. 

Umboðsmenn horfa í menningu þegar kemur að því að velja lið fyrir leikmenn. 

Stökkið frá Íslandi til Norðurlandanna er til dæmis mun minna en frá Íslandi til Spánar 

eða Ítalíu. Þar þarf að hafa þekkingu á Evrópufótboltanum og hvernig knattspyrna getur 

verið ólík milli landa. Einn umboðsmaður hafði þetta að segja: 

Jú, jú það er alltaf einhver munur en það er kannski meiri munur milli manna 

en ég hef þetta alltaf í huga sérstaklega líka þegar leikmaður getur valið úr 

fleiri en einum löndum að það er oft alveg nóg að fara að æfa eins og 

atvinnumaður og flytja að heiman þó að þú farir ekki líka til lands þar sem þú 

talar ekki tungumálið.  Þannig að svona Ítalía og Spánn það er meira en að 

segja það að fara ungur beint þangað og reynslan bara sýnir það. 

Oft er erfitt að velja milli peninga og þess hvað þú telur raunverulega best fyrir 

knattspyrnuferil viðkomandi leikmanns. Einn umboðsmaður hafði þetta að segja: 

Það koma stundum tilboð frá liðum sem eru bara verulega góð en þetta er 

kannski ekki lið sem þú hefðir valið [fyrir leikmanninn].  En hvað áttu að 
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gera?  Það er kannski 3-4 ára samningur og það munar gríðarlegum 

fjármunum á þessu og öðru.  Peningar eru einn þátturinn í því hvað 

leikmaðurinn velur.  Það þýðir ekkert að fara í einhvern pollýönnuleik og 

segja „nei þeir skipta ekki máli“.  Þeir skipta máli. 

Það er gríðarlega mikilvægt að leikmanninum líði vel á staðnum sem hann er að fara 

á. Ekki má bara horfa á stærð félagsins og umgjörð. Einn umboðsmaður sagði: 

Númer 1, 2 og 3 er sko að þér líði vel hjá liðinu sem þú ert að fara til.  Menn 

eiga ekki að horfa á stærðina eða umgjörðina eingöngu.  Ef þér líður ekki vel 

þá spilarðu ekki vel.  Ég get tekið sem dæmi með R hann fór til X í Hollandi 

og svo fór hann til hann til Y og þá var aldrei spurning í hans huga hvar hann 

vildi vera...  það er voðalega erfitt að segja í dag þú átt að fara til Hollands en 

ekki Bretlands eða þú átt að fara til Bretlands en ekki Hollands.  Það eru 

hollenskir þjálfarar í Bretlandi og það eru breskir þjálfarar í Hollandi.  Þetta 

er svo breytt, þetta er ekki eins og það var. 

Viðmælandi sá fyrir sér í upphafi starfsins að hafa jafn marga leikmenn í hverri stöðu 

á skrá hjá sér en komst að því að það væri ekki gerlegt. Einn umboðsmaður komst svo 

að orði: 

Hugmyndafræðin upphaflega var þannig [að hafa svipað mikið í öllum 

stöðum] en hún er bara ekki do-able. Það er allt öðruvísi að selja markmenn 

en að selja senter. Þannig að framherjar eru alltaf áhugaverðastir. Kantmenn 

líka, örvfættir leikmenn. Þú veist, ef þú ert góður. Miðvörður. Erfiðasta er 

markmenn. 

Leikmenn voru sérstaklega á því að umboðsmenn vissu eitthvað um fótbolta. 

Umboðsmönnum þótti þó mikilvægt að það væri almennur áhugi. 

4.3.1 Hverjir eru að fara að ná langt? 

Það er ekki alltaf sá sem er flinkastur sem er að fara að spjara sig best úti í hinum harða 

heimi. Það þarf að hafa tilfinningu fyrir leikmanninum sem um ræðir og umhverfinu sem 

myndi henta honum best. Einn umboðsmaður hafði þetta að segja: 
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Fyrst ef maður þekkir ekki leikmanninn þá horfi ég fyrst á getuna inni á 

vellinum.  Maður lærir smátt og smátt hvað menn eru að leitast eftir. Það er 

ekkert alltaf þeir allra flinkustu sem eru endilega eftirsóttastir það er til 

kannski mikið af þeim.  Oft betra ef menn eru með hraða eða eitthvað svona 

sem aðgreinir þá.  Síðan fer maður að horfa meira í karakterinn þegar maður 

fer að kynnast leikmanninum og spyrjast fyrir um hann.  Það skiptir 

gríðarlegu máli því þú spilar þessa íþrótt eins og aðrar fyrst og fremst með 

höfðinu.  Íslendingar hafa komið sér vel úti, það er ekki undantekningalaust 

en almennt.  Við erum ekki að kvarta yfir veðrinu og erum ekki að kvarta yfir 

matnum, erum bara að vinna vinnuna okkar.  Ef þú tekur leikmann frá 

Suður-Ameríku þá ertu með andstæðuna, þú ert kannski með meiri leiftrandi 

hæfileika en það eru allskonar vandræði. 

Ísland á fjölmörg dæmi þess að meðfæddir hæfileikar eru ekki allt þegar kemur að því 

að ná árangri. Það þarf oft að sjá á milli hverjir geta náð langt og hverjir ekki. Einn 

umboðsmaður hafði þetta að segja: 

Þú getur tekið leikmenn eins og Brynjar Björn og Ívar Ingimars þeir myndu 

ekkert móðgast ef þú segðir að þeir hefðu ekki verið hæfileikaríkustu 

leikmenn á Íslandi en hugarfarið 100% og svona skynsemi skilurðu. Vera ekki 

að gera flókna hluti.  Láta aðra gaura um það... Það eru alltaf einhverjir sem 

hafa einhverja kosti og galla. Klassískt er hann hraður og allt það eins og þú 

getur ímyndað þér. 

Mjög algengt er að þeir sem standa sig vel í námi séu þeir sem ná árangri í fótbolta. 

Eins eru þeir sem lifa og sofa fyrir fótboltann þeir sem ná oftast lengst. Einn 

umboðsmaður komst svo að orði: 

Oft sem menn eru með mótaðar hugmyndir og vilja helst fara til þessa lands, 

ef maður er sammála er maður ekkert að breyta því.  Stundum  er maður 

hinsvegar ekkert sammála.  Stundum finnst mér þessi leikmaður vera bara 

breska týpan og ég held að þá sé tímanum ekkert vel varið að koma honum 

fyrir í öðru landi.  Ef menn eru ekki sammála reynir maður að fara bil beggja 

en vissulega skiptir það heilmiklu máli hvernig menn eru gerðir og hvernig 
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þeir eru prógrammeraðir. Og það er ótrúlega oft sem það fer saman að 

menn eru að ná árangri í fótbolta og í náminu.  Það er bara ótrúlega oft.  Þó 

þeir eyði öllum þessum tíma í íþróttir.  Það er eitthvað sem fer saman.  Þú 

ert líka með klikkuðu týpuna þar sem ekkert annað kemst að og nám eða 

annað mun ekkert komast að og þeir geta alveg eins náð árangri en þeir eru 

miklu færri.  Það eru 75% sem eru bara góðir í náminu líka, bara reglulega 

vel gerðir einstaklingar.  Það er alltaf að aukast að þegar ég er að leggja þeim 

lífsreglurnar skilurðu hérna, snemma að sofa og eins og leiðinlegur pabbi og 

hugsa um fæðið.  Ég fæ bara hérna „ég hef ekki drukkið gos í 3 ár“ „ég borða 

ekki nammi, ég er ekki einu sinni með einn nammidag í viku“. 

Í starfinu er mikilvægt að sjá hvaða leikmenn hafa X-factorinn að geta séð til um 

hverjir eru að fara að ná langt og hverjir ekki. Oft er það ekki sá sem er bestur í yngri 

flokkunum sem nær lengst eins og dæmin hafa sýnt. 

4.3.2 Reynsla í samningaviðræðum 

Reynsla úr viðskiptalífinu í kringum samningaviðræður og annað hjálpar til í starfinu. 

Einn umboðsmaður komst svo að orði: 

Já það hjálpar og sú reynsla sem maður hefur líka komið sér upp þ.e.a.s 

standa í samningaviðræðum fyrir fyrirtæki og einstaklinga, það hjálpar. Það 

er engin spurning um það. 

Umboðsmaður talaði um að mikilvægt væri að lenda ekki undir í samskiptunum við 

myndun tengsla og nefndi dæmi um að þrátt fyrir að vera „slarkfær“ í þýsku þá notaði 

hann ensku þegar hann ræddi við Þjóðverja. Einn umboðsmaður hafði þetta að segja: 

Það gerist líka bara eðli málsins samkvæmt þegar þú talar ekki tungumálið.  

Jafnvel, ég er slarkfær í þýsku en ég nota ensku þegar ég er þar, af því að 

þýskan er ekki sko, ég get alveg blaðrað hana en það er svona óþægilegt að 

vita af því að þú talar hana ekki alveg rétt svo ég fer bara í enskuna. Það er 

líka í rauninni ekkert sanngjarnt að díla á þýsku við Þjóðverja. Hann er á 

heimavelli. 

Leikmaður hefur séð hversu mikilvægt það er að umboðsmaður sé góður í 

mannlegum samskiptum. Bæði þarf hann að vera ákveðinn og með bein í nefinu til að 
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geta átt við félögin með skjólstæðing sinn í fyrirrúmi og eins að viðhalda virðingu hjá 

klúbbunum til að eiga möguleika á áframhaldandi samstarfi. Einn leikmaður hafði þetta 

að segja: 

Hann þarf einnig að hafa bein í nefinu til þess að geta "dílað" við klúbbana. 

Svo er mikilvægt að hann komi vel fyrir því maður hefur séð að þessi 

samskipti hafa mikið að gera með virðingu sem umboðsmaðurinn hefur 

áunnið sér. Ein slæm samskipti við klúbb getur gert það að verkum að hann 

komi ekki öðrum leikmanni þangað þar sem klúbburinn vill ekki eiga 

samskipti við ákveðinn umboðsmann. 

Leikmaður sem hefur verið með nokkra umboðsmenn brenndi sig á reynslulausum 

umboðsmönnum sem höfðu lítið tengslanet. Leikmaðurinn hafði þetta að segja: 

Síðan fór ég til Y og þeirra. Þeir eru mjög fínir gæjar og allt það en engin 

sambönd og kannski engin reynsla í umboðsmennsku, kunna ekkert að 

semja og með lítil sambönd og vissu kannski ekkert alveg hvað þeir voru að 

gera.  

Samningatækni og tímasetningar skipta miklu máli og reynslan spilar þar stóran þátt. 

Umboðsmaður komst svo að orði: 

...en þú þarft að vera svolítið vel að þér í samningatækni eða þú þarft að 

vera góður samningamaður því þetta er töluverð sölumennska og það hefur 

oft komið fyrir að maður er með lið á sitthvoru hótelinu úti skilurðu og þarf 

að ná eins góðum samning og hægt er og þetta er bara eitthvað sem lærist...  

maður lærir í áranna rás hvernig þú átt að haga þér. Hversu mikið af buying 

signal er liðið að gefa frá sér, hversu stutt er í fyrsta leik...  Þegar X keypti Y 

fyrir K upphæð ætluðu þeir að fara hámark í U upphæð [40% af K] og þegar 

samningar náðust voru 6 dagar í fyrsta leik í úrvalsdeildinni... þú getur 

ímyndað þér í hvaða aðstöðu við vorum.  Við vorum bæði í ökumannssætinu 

og farþegasætinu alveg sama hversu „tough“ þeir reyndu að vera... bara eins 

og í öllu ef fleirum langar í sama hlutinn þá hækkar verðið. 

Umboðsmaður talaði um að mikill munur væri á því hvort verið væri að semja við 

aðila í Norður-Evrópu og í suðurhluta hennar. Mikilvægt væri að læra þar af reynslunni. 
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Einnig væri mjög misjafnt hversu mikils löndin mætu Íslendinga og hversu erfitt væri að 

selja leikmenn. Umboðsmenn sögðu að þeir töluðu síður við mótsemjendur á 

móðurmáli þeirra þó svo hann gæti talað það til að missa ekki yfirhöndina í 

samskiptunum. Einn umboðsmaður segir: 

Já engin spurning, það er náttúrulega mikill munur á því. Norður-Evrópa er 

miklu nær okkur þú veist samningur er samningur og það er staðið við 

samning. Því sunnar sem þú ferð í Evrópu þá er samningurinn bara 

stundum. Það eru alveg gjörólík samskipti, þú getur treyst fólki miklu betur 

í Norður-Evrópu. Af því að þar eru orð ef þeir segja eitthvað þá standa þeir 

við það. Auðvitað er það ekki alveg algilt en það kemur bara með 

reynslunni. Sumir eru traustsins verðir ef þeir segjast ætla að fá leikmann 

þá standa þeir við það. Aðrir segja mikið og gera lítið. En það er ekkert 

stórmunur á Norðurlandabúum og Hollendingum til dæmis. En auðvitað er 

mismunandi hvað löndin meta okkur Íslendinga. Sumir meta okkur hátt en 

aðrir gera það ekki. Þá ertu alltaf að reyna í rauninni að tala okkur upp og 

benda á ágæti okkar meðan kannski í öðrum löndum þarftu þess ekki. Mitt 

megin markmið þegar ég var umboðsmaður var að eiga fleiri leikmenn í P 

því P deildin var mjög sterk og það hefur gengið mjög vel... Þá ertu að 

nálgast þá með öðrum hætti heldur en þú talar við þá ensku. Stundum geri 

ég það viljandi að tala við þá á ensku ef þeir eru slakir í ensku þá nærðu 

ákveðnum yfirburðum í samskiptunum. Þannig að það er allur gangur á því. 

Meta hvaða klúbbur það er, hver er sportcheffinn sem þú dílar við. Er hann 

cocky bastard eða er hann bara næs gæji. Þarna kemurðu bara niður í 

mannleg samskipti. Klárt mál að það er allt öðruvísi að díla við Ítalíu, 

Grikkland, Tyrkland, Spán, Frakkland heldur en Þýskaland eða Holland eða 

Danmörku. 

Umboðsmaður talaði um að misjafnt væri hvaða persónulegu nálgun hann notaði við 

menn eftir því við hvern væri að eiga. Einn umboðsmaður hafði þetta að segja: 

Ég er bara eins og veðráttan á Íslandi ég get verið besti vinurinn ef ég þarf 

að vera besti vinur þinn ef það þóknast mínum leikmanni þá er ég það. Það 
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er ekkert vandamál. Oft þarf að díla við marga gaura sem eru 

hundleiðinlegir en hann finnur það ekki vonandi. 

Reynsla telur mikið í starfinu og nauðsynlegt að hafa reynslu af samningaviðræðum 

og hafa bein í nefinu til að takast á við félögin og samskipti sem geta oft verið erfið. 

 

 

 

 

 

 

 

  



56 

5.Umræður 

Í þessari rannsókn er leitast við að svara rannsóknarspurningunni sem snýr að því hvað 

einkennir góðan knattspyrnuumboðsmann. Tekin voru viðtöl við 6 aðila tengda 

viðfangsefninu. Bæði umboðsmenn og leikmenn. Um eigindlega fyrirbærafræðilega 

rannsókn er að ræða. Í fyrsta hluta þemagreiningar er talað um mannlega þáttinn. Allir 

viðmælendur voru sammála um það hversu mikilvægt það væri að mannleg samskipti 

væru góð. Bæði þegar kæmi að samskiptum umboðsmanns og leikmanns og 

umboðsmanns og félagsins. 

Þrátt fyrir að viðskiptalífið hafi yfir sér harðneskjulega ímynd og brag segir Goleman 

(2002) að samkenndin sé viðskiptamálið. Hún er grundvallarhæfni félagsvitundar og 

tekur tillit til tilfinninga annarra og sér til þess að skynsamlegar ákvarðanir séu teknar 

með hliðsjón af tilfinningum. Samkennd sé skilyrði fyrir góðum samskiptum á vinnustað 

og leiðtogar sem búi yfir samkennd haldi frekar í hæft fólk. Í starfi sem þessu þar sem 

miklu máli skiptir að hafa góð samskipti við alla aðila og að tengslin séu góð og jákvæð 

þá skiptir samkenndin gríðarlega miklu máli. Leikmenn og umboðsmenn nefndu það 

allir. 

Í dag er vitneskja um mikilvægi tilfinningagreindar og hvernig hún nýtist í daglegum 

störfum meiri en áður var. Þeir sem hafa yfir þessum eiginleika að ráða geta með mun 

skilvirkari hætti látið samskipti í viðskiptum ganga mun betur fyrir sig. Fólk vill ræða við 

þær manneskjur, læra af þeim og vinna með þeim þar sem þær hafa hæfnina til að 

byggja aðra upp, þróa og kenna öðrum, skipuleggja, hlusta, deila upplýsingum og sýna 

skilning (Dearborn, 2002). Þessi fræði Dearborn passa við það sem bæði umboðsmenn 

og leikmenn segja í viðtölunum. Leikmenn töluðu allir um hversu mikilvægt væri að 

umboðsmaðurinn hjálpaði þeim andlega þegar á móti blési og reyndi að beina mönnum 

á réttu brautina. Þeir töluðu líka um að umræðuefni milli umboðsmanns og leikmanns 

væri ekki alltaf knattspyrna. Leikmönnum og umboðsmönnum fannst mikilvægt að ræða 

líka um daginn og veginn og almenna líðan. Ekki einungis þegar kom að félagaskiptum 

eða samningamálum.  

Rannsókn Rozell o.fl. (2006) sýnir að fólk sem kemur vel út úr 

tilfinningagreindarprófum stendur sig best í sölustarfi. Ástæða þessa er talin sú að þá 



57 

getur sölumanneskjan fjarlægt sig frá neikvæðum viðbrögðum og ekki tekið því 

persónulega þegar hún mætir höfnun, dónaskap eða neikvæðum viðbrögðum í starfinu. 

Rannsóknin passar við það sem bæði leikmenn og umboðsmenn sögðu í viðtölunum. 

Umboðsmenn töluðu til dæmis um að þegar komið væri út í þennan stóra heim teldu 

persónuleg tengsl minna og hlutirnir snérust meira og meira um peninga. 

Tilfinningagreindin hjálpar til við að bæði stilla sig inn á viðskiptahliðina þegar það á við 

og síðan að þú getir fært þig yfir á afslappaðra viðmót þegar þarf að mynda tengsl. 

Kraiger, Ford og Salas (1993) greina þekkingu í þrennt. Ein þeirra er lærð þekking (e. 

Declarative). Hún snýr að þeim upplýsingum sem við öðlumst og festum í minni okkar 

með tímanum. Þetta geta til dæmis verið staðreyndaupplýsingar. Mikilvægi þessarar 

þekkingar kom í ljós í viðtölunum. Umboðsmenn töluðu um að mikilvæg reynsla og 

þekking kæmi með tímanum. Reynslan eða lærð þekking væri mikilvægur þáttur. 

Umboðsmenn töluðu um að til að fá leikmenn til sín þurftu þeir að geta nefnt dæmi um 

afrek sín í starfinu og dæmi um leikmenn sem þeir höfðu komið út. Einnig töluðu bæði 

leikmenn og umboðsmenn um hlutann sem snéri að reynslu í samningaviðræðum. 

Mikilvægt væri að geta staðið í lappirnar og að vera með bein í nefinu til að geta „dílað“ 

við félögin eins og einn leikmaður nefndi. Þetta eru dæmi um lærða þekkingu. Eitthvað 

sem kemur eftir að umboðsmaður hefur starfað við þetta í einhvern tíma. Í viðtölunum 

töluðu leikmenn einnig um að þeir hafi farið umboðsmanna á milli þar sem sumir þeirra 

virtust ekki vera með reynsluna, tengslin og þekkinguna til að þeir vildu eiga í samstarfi 

við þá. 

Önnur tegund af þremur þáttum þekkingar sem Kraiger, Ford og Salas fjölluðu um 

1993 kom einnig fram í viðtölunum. Úthugsuð þekking (e. Strategic) sem snýr að því 

hvernig við skiljum hvenær og hvers vegna upplýsingar eru notaðar sem gætu verið 

gagnlegar. Þetta er hæsta stig þekkingar og hægt að nota við endurskoðun á 

markmiðsbundnum aðgerðum, við eftirfylgni, áætlunargerð og við vöktun. 

Umboðsmenn töluðu um að í þessu starfi væru tímasetningar mikilvægar og mikilvægt 

væri að skilja hver staða félaganna væri og hversu örvæntingarfull þau væru að fá 

tiltekinn leikmann. Í þeim aðstæðum kemur bæði lærð þekking og úthugsuð þekking sér 

vel. Þarna þarf einnig tilfinningagreind til að meta aðstæður rétt og átta sig á hversu 

lengi er hægt að bíða og hversu langt er hægt að teygja sig í samningaviðræðunum án 
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þess að ganga of langt og eyðileggja möguleikann sem fyrir hendi er. Einnig væri 

möguleiki þarna að vera of fljótfær og stökkva of snemma til og taka lægra tilboði en 

möguleiki var á. 

Yukl (2006) fjallar svo um færni stjórnenda eða leiðtoga. Hann skiptir færninni í 

þrennt. Sú færni sem tengir mest við rannsóknina er samskiptafærnin. Hún snýr að 

mannlegri hegðun og félagslegu atferli, hæfileikanum til að skilja tilfinningar, viðhorf og 

hvatir fólks út frá því sem það segir og gerir (samkennd, félagslegt næmi). Hæfileiki til að 

eiga skýr og áhrifarík samskipti (mælska, sannfæringakraftur). Geta unnið með öðrum á 

áhrifaríkan hátt (nærgætni, lipurð, hæfni til að hlusta og þekking á viðeigandi hegðun). 

Umboðsmenn töluðu um mikilvægi þess að kynnast þeim leikmönnum sem væru á 

þeirra snærum til að átta sig á hvernig umhverfi myndi henta leikmanninum best. Vel 

þekkt væri í knattspyrnuheiminum að einelti þrifist í búningsklefum og það þurfi breytt 

bak til að geta spjarað sig. Mikil pressa er einnig fyrir hendi hjá sumum félagsliðum. Því 

töldu viðmælendur í rannsókninni að mikilvægt væri að kynnast leikmönnum vel og 

hvernig persónuleika væri um að ræða til að geta séð til þess að leikmaður fari til lands 

og félagsliðs sem geti náð því allra besta úr honum. Undir þessum kringumstæðum er 

mikilvægt að skilja tilfinningar og viðhorf einstaklingsins til að sjá hvar leikmanninum er 

best borgið. 

Eitt þemað snéri að markaðssetningu leikmanna. Dæmi úr nútímaíþróttasögu sýna að 

það getur verið mikill ábati í því að stýra íþróttamanni eins og hverju öðru vörumerki og 

ná að búa til mikla eftirspurn eftir honum hvort sem er á íþróttavellinum eða utan hans. 

Jákvæðar afleiðingar þess að búa til sterkt vörumerki eru auknar líkur á að vörumerkið 

verði valið, vilji til að greiða hátt verð fyrir vöru, skilvirk markaðssamskipti og aukin 

kynning í gegnum jákvætt orðspor (e.word of mouth) (Aaker, 1996; Keller 1993; Rein, 

Kotler og Shields, 2006). Gladden og Funk sýndu árið 2001 fram á að vel markaðssettir 

íþróttamenn geta átt kost á að fá betur greitt, hærra verð við sölu og viðhaldið áhuga og 

aðdáun stuðningsmanna eftir að frammistaða dalar og ferillinn endar. Viðmælendur 

nefndu að umboðsmenn hefðu hjálpað þeim með einhverja hluti sem snéru að 

markaðsmálum. Fyrst og fremst að þetta væri mikið sölustarf. Sá þáttur sem skiptir 

langmestu máli í því að gera íþróttamann að sterku vörumerki er frammistaða hans á 

vellinum. Ekki er alltaf auðvelt að skilgreina eða mæla hana en helst er hún mælanleg í 
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sigrum, titlum og annarri tölfræði. Árangur er  líklega mikilvægasti þátturinn í að búa til 

sterkt vörumerkjavirði (Gladden, Milne og Sutton, 1998).  Íslenskir knattspyrnumenn 

hafa getið sér gott orð erlendis. Segja má að markaðssetning og ímynd íslenskra 

knattspyrnumanna sé með ólíku sniði en  gerist í öðrum löndum. Íslendingar hafa orð á 

sér fyrir að vera duglegir, sterkir karakterar og seinir til vandræða. Umboðsmenn töluðu 

um að það væru ekki endilega þeir sem væru flinkastir sem næðu lengst. Íslendingar 

hefðu orð á sér fyrir að vera með gott hugarfar og seinir til vandræða. Þú vissir 

nákvæmlega hvað þú værir að fá en fleiri óvissuþættir væru fyrir lið að fá leikmenn frá 

Suður-Ameríku sem dæmi. Íslensku leikmennirnir væru iðulega duglegir og spiluðu 

knattspyrnu með höfðinu og í raun markaðssettir sem slíkir.  

Tengslauppbygging er gríðarlega mikilvæg í starfinu og snýst starfið að miklu leyti um 

að byggja upp öflugt tengslanet. Stundum er vitnað í setninguna „það er ekki hvað þú 

veist heldur hverja þú þekkir“ (e. „it´s not what you know but who you know“) þegar 

talað er um að koma sjálfum sér á framfæri (Bush og Hattery 1951). 

Í sölustarfi er talað um að mikilvægt sé að búa til góð sambönd og tengsl við 

mögulega viðskiptavini sem eru algjörlega nauðsynlegir fyrir vöruna sem þú ert með í 

höndunum. Algengt er að sölufólk horfi einungis á tengslanet sitt með það fyrir sjónum 

að vera með sem flesta tengiliði en horfi ekki á gæði tengiliðanna og því sé dýrmætum 

tíma eytt í að vera með mikið magn tengiliða sem eru ekki skilvirkir til að ná árangri. Það 

er ekki endilega sá sem þekkir flesta sem er með besta tengslanetið þar sem oft skila 

óbeinir aðilar í tengslanetinu miklum ávinningi. Maður þekkir mann (Üstüner og Gordes, 

2006). Þessi fræði eru í samræmi við svör viðmælenda sem voru ekki endilega að hugsa 

um að vera með sem flesta tengiliði erlendis. Þeir tóku dæmi um enska umboðsmenn 

sem væru hver og einn einungis með sambönd við 2-3 lið. Einnig nefndu umboðsmenn 

hversu mikilvægt væri að vera með sambönd við réttu liðin frekar en sem flest lið. 

Skilvirkara væri að vera með tengsl við lið á Norðurlöndunum heldur en tengsl við 

Manchester United eða Barcelona þar sem takmörk væru fyrir því hversu margir 

íslenskir leikmenn munu hafa getuna til að spila fyrir þessi allra stærstu lið. Üstüner og 

Iacobucci (2012) fjalla um tengslauppbyggingu fyrirtækja og sölufólks. Þeir mæla með 

því að sinna hverju viðskiptasambandi fyrir sig og virkja það með reglulegum hætti 

frekar en að vera með fleiri tengsl og sinna ekki sem skyldi. Það gerist til dæmis með því 
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að hittast í persónu eða samskiptum af öðrum toga. Samskiptin gætu bæði verið með 

formlegum og óformlegum hætti. Umboðsmaður í rannsókninni talar einmitt um það að 

mikilvægt sé að fara út og hitta menn, ekki sé nóg að skrifa alltaf tölvupósta eða notast 

við símann. Það kom umboðsmönnum í rannsókninni á óvart hversu mikið sölustarf 

þetta væri og eins og fræðimenn tala um að mikilvægt er að hitta menn reglulega og 

sinna tengslunum til að viðhalda þeim við félög og fólk í bransanum úti. 
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6.Lokaorð 

Miklar framfarir hafa átt sér stað í íslenskri knattspyrnu undanfarin ár. Mikil aukning er á 

sama tíma í fjölda íslenskra knattspyrnumanna sem freista gæfunnar og gerast 

atvinnumenn erlendis. Í kringum slík viðskipti eru í flestum tilfellum umboðsmenn sem 

vinna í þágu leikmanna og eru milliliðir milli leikmanna og félaga.  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á umboðsmennsku hér á landi. Þær snúa helst að 

lögfræðilegum þáttum starfsins. Þessa rannsókn væri hægt að þróa frekar með fleiri 

viðmælendum og eins með dýpri greiningu á mikilvægi hvers þema fyrir sig. 

Í rannsókninni voru dregin fram þrjú meginþemu sem eru talin gefa sterkar 

vísbendingar um svar við rannsóknarspurningunni um hvað einkenni góðan 

umboðsmann í knattspyrnu. Ekki er þó hægt að alhæfa útfrá rannsókninni. Fyrsta 

einkenni góðra umboðsmanna snýr að hæfni í mannlegum samskiptum. Þættir eins og 

heiðarleiki, traust, orðspor, segja hlutina eins og þeir eru og hafa tilfinningu fyrir 

einstaklingnum komu ítrekað upp í viðtölum við viðmælendur. Næsta þema snéri að 

þáttum markaðsfræðinnar. Viðmælendur voru sammála um að tengslauppbygging og 

sölumennska væru mikilvægir þættir starfsins. Þriðja þemað tengdist þekkingu á 

leiknum og reynslu sem lærist með tímanum. Þessi þemu voru tengd fræðilegri 

umfjöllun í umræðukafla verkefnis. 

Rannsóknin getur gagnast þeim sem hafa hug á að hefja starfsferil í umboðsmennsku 

og umboðsmönnum sem starfa við greinina í dag. Hún veitir innsýn inn í starfið og sýnir 

hliðar þess sem ekki voru endilega svo sýnilegar áður. 
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Viðauki 1 

 

Grófur rammi í viðtali. Lítið um fyrirfram ákveðnar spurningar.  Leyfa 
viðmælanda að tala og sjá hvernig samtalið þróast. 

Farið yfir bakgrunn:   

 Íþróttaferill?   

 Menntun?   

 Af hverju valdirðu að verða umboðsmaður? 

Hvað hefur komið þér mest á óvart við starfið? 
 
Hvaða hæfni telur þú vera mikilvægasta í þínu starfi?   

Hvað hefur reynslan kennt þér?   

Hvernig hefur menntun þín hjálpað þér? 
  
Vinnur þú útfrá hugtökum markaðsfræðinnar við sölu á leikmönnum?  Svo 
sem: Ímynd, staðfærsla, aðgreining 

 


