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Útdráttur 
Tilgangur ritgerðarinnar er að greina frá helstu hugmyndum fræðimanna um 

leiðtogahlutverkið og skoða hvaða leiðtogafærni árangursríkir knattspyrnuþjálfarar búa yfir. 

Rætt er við fjóra knattspyrnuþjálfara sem allir hafa náð frammúrskarandi árangri við þjálfun 

knattspyrnuliða og þeir spurði hvernig þjálfari geti leitt lið sitt til sigurs. Beitt er eigindlegri 

rannsóknaraðferð og tekin hálfopin viðtöl við þjálfarana fjóra. Að mati viðmælenda eru 

lykilforsendur árangurs þær að þjálfarinn njóti stuðnings leikmanna og honum takist að 

byggja upp sterka og öfluga liðsheild sem leggur allt í sölurnar til að gera metnaðarfulla 

framtíðarsýn að veruleika. Hvort tveggja grundvallast á trausti. Til þess að ná slíkum árangri 

þarf þjálfarinn að búa yfir tilfinningagreind og hafa skilning á samskiptaþörfum leikmanna. 

Hann þarf að geta beitt ólíkum leiðtogastílum eftir aðstæðum hverju sinni og vera meðvitaður 

um að valdboð og skipandi stjórnunarhættir eru á undanhaldi. Þjálfarinn þarf því að búa yfir 

leiðtogahæfni en hann þarf einnig að geta skipulagt og stýrt starfi liðsins og komið jöfnum 

höndum fram sem leiðtogi og stjórnandi. Þá er mikilvægt fyrir þjálfarann að njóta stuðnings 

stjórnar og að starfsemi félagsliðsins einkennist af vönduðum stjórnarháttum en á þeim 

vettvangi eru vaxtartækifæri hjá flestum íslenskum félagsliðum. 
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1 Inngangur 

Leiðtogafærni er eftirsóknarverður og verðmætur eiginleiki. Fyrirtæki leitast í auknum mæli 

við að ráða fólk sem býr yfir leiðtogahæfni og að þjálfa þessa færni hjá starfsmönnum því á 

tímum örra breytinga er ekki aðeins þörf fyrir leiðtoga í hefðbundnum stjórnunarstörfum 

heldur einnig til að leiða margvíslega verkefna- og teymisvinnu. Leiðtogi er sá sem býr yfir 

getu til að hafa áhrif á og örva einstaklinga eða hópa þannig að þeir sameini krafta sína í 

viðleitni til að ná sameiginlegu markmiði (Northouse, 2019).  

Knattspyrna er leikur sem veltir árlega þúsundum milljarða á heimsvísu (Barnard, 

Dwyer, Wilson og Winn, 2018). Öflugir knattspyrnumenn eru goðsagnir okkar tíma. Í augum 

almennings er það leikurinn sem ræður ríkjum en að baki hans er flókið skipulag, stefnumið 

og stjórnun. Knattspyrnustjórar eru leiðtogar í þessum heimi. Þeirra hlutverk er að leiða lið 

sitt til sigurs. 

Leiðtogafræðin eru ung vísindi í örri þróun og er áhugavert að kynnast hugmyndum 

fræðamanna um grunnþætti leiðtogahlutverksins. Höfundur hefur einnig mikinn áhuga á 

knattspyrnu sem hann hefur stundað frá unga aldri og því vaknaði löngun til að skoða 

mikilvægi leiðtogahæfni meðal stjórnenda knattspyrnuliða. 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að gera leiðtogafærni skil og skoða hvernig hún tengist 

starfi knattspyrnustjóra. Kafað verður í leiðtogafærni sem fræðigrein og skoðað hvað 

fræðimenn telja vera helstu einkenni leiðtoga. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að komast 

að því hvort leiðtogafærni sé eiginleiki sem leiði til aukins árangurs hjá knattspyrnuþjálfurum 

og hvaða þættir leiðtogafærni séu mikilvægastir í starfi þeirra. Gífurleg samkeppni er um 

góða þjálfara í knattspyrnuheiminum enda getur það verið mjög krefjandi verkefni að stýra 

knattspyrnuliði með góðum árangri. Til þess að lið sé sigursælt þarf knattspyrnustjóri að ná 

fram því besta úr hverjum og einum einstaklingi og jafnframt að byggja upp sterka liðsheild. 

Rannsakanda fannst áhugavert að skoða hvaða eiginleikar og færni lægju að baki slíkum 

árangri og finna samhjóm þeirrar framgöngu við skilning fræðimanna á leiðtogahlutverkinu.  

Rannsakandi taldi að eigindleg rannsóknaraðferð myndi henta vel til að öðlast skilning 

á viðfangsefninu því hún gefur kost á að fá álit og skoðanir einstaklinga sem starfa sem 

knattspyrnustjórar á hvað þarf til að ná góðum árangri. Tekin voru hálfopin viðtöl við fjóra 

þjálfara sem náð hafa framúrskarandi árangri og búa yfir mikilli reynslu af þjálfun 

knattspyrnuliða. Einnig var rætt við stjórnarmann í knattspyrnudeild íslensks félagsliðs til að 
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fræðast betur um stjórnarhætti íslenskra félaga. Rannsakandi var með fyrirfram mótaðar 

spurningar en viðmælendum gafst einnig kostur á að koma áliti sínu og skoðunum á framfæri 

á öðrum þáttum en spurt var um. 

Ritgerðin hefst á almennu fræðilegu yfirliti yfir hugtakið leiðtogafærni svo að 

lesandinn öðlist aukinn skilning á því. Skoðað er hvað aðgreinir stjórnendur og leiðtoga og 

hugað að þeim grundvallarþáttum sem leiðtogafærni byggir á. Ber þar helst að nefna traust á 

milli leiðtoga og fylgjenda, virka hlustun og hvernig leiðtogi getur beitt henni til að skilja 

fylgjendur sína betur og mynda tengsl við þá, framsýni og mikilvægi hennar við 

stefnumörkun, tilfinningagreind sem leiðtogi nýtir til að stjórna tilfinningum sínum og 

samskiptum við aðra og mismunandi tegundir leiðtogastíla. Þá er sérstakur kafli þar sem 

fjallað er um fylgjendur og áhrifamátt þeirra. Í lok fræðilega hluta ritgerðarinnar er umfjöllun 

um stjórnarhætti knattspyrnufélaga á Íslandi. 

Í kjölfar fræðilega hlutans er fjallað um þá aðferð sem notuð var í rannsókninni. Þar er 

greint frá rannsóknarsniði og hvers vegna það var valið, sagt frá þátttakendum og 

framkvæmd rannsóknarinnar. Þar á eftir er skýrt frá niðurstöðum rannsóknarinnar og svör 

viðmælenda við helstu spurningum sett upp í töflu þar sem hver viðmælandi fær sértöflu. 

Þessi framsetning auðveldar að greina niðurstöður og sjá hvað viðmælendur eiga sammerkt 

og hvað greinir þá að.  

Í lok ritgerðar er umræðuþráður þar sem niðurstöður úr viðtölum eru bornar saman 

við fræðilega yfirlitið og svör fundin við rannsóknarspurningunni:  

„Hvaða leiðtogafærni búa árangursríkir knattspyrnustjórar yfir?”.  
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2 Leiðtogafærni 

2.1 Í hverju felst leiðtogafærni? 
Stjórnun sem hagnýt fræðigrein varð til í upphafi tuttugustu aldar (Sigmar Þormar, 2007). 

Rætur hennar lágu í skynsemishyggju upplýsingarinnar, þeirri hugmynd að maðurinn gæti 

með rökum og skynsamlegri hugsun stjórnað eigin aðstæðum og lífi. Litið var á stjórnun sem 

ferli sem fólst í að samhæfa aðgerðir fólks og ráðstafa auðlindum með markvissum hætti til 

að ná settum markmiðum. Megináherslan var á skipulag, markmið, mælingar og eftirlit. Á 

þessum upphafsárum stjórnunarfræðanna var litið á stjórnandann sem valdhafa sem stýrði og 

þjálfaði undirmenn og bæri einn ábyrgð á árangri skipulagsheilda. 

Þegar leið á tuttugustu öldina stækkuðu skipulagsheildir og alþjóðavæðingu óx fiskur 

um hrygg. Miðstýring vék fyrir valddreifingu og starfsfólk fékk tækifæri til að axla ábyrgð og 

sýna frumkvæði. Árangur hvíldi ekki lengur á herðum eins alviturs stjórnanda heldur var talið 

að árangur næðist fyrir tilstuðlan öflugra liðsheilda. Mikilvægi hins mannlega í stjórnun kom 

í ljós og leiðtoginn tók sér stöðu við hlið stjórnandans (Sigmar Þormar, 2007). 

Leiðtogafærni er tegund af hæfni sem flest fólk þekkir og ber kennsl á en hugtakið 

hefur þó ekki einhlíta merkingu í hugum manna. Fræðimenn hafa rannsakað leiðtogafærni á 

síðustu áratugum og skrifað fjölda greina um hugtakið án þess að ná almennri sátt um hvað 

leiðtogafærni sé (Northouse, 2019). Fjölmargar skilgreiningar hafa litið dagsins ljós sem hafa 

verið drifnar áfram af ólíkum stjórnmálastefnum og þjóðfélagsbreytingum tuttugustu aldar. 

En þrátt fyrir að fræðimenn hafi hvorki getað sammælst um afdráttarlausa skilgreiningu á 

hugtakinu né hvaða eiginleikar prýði öfluga leiðtoga þá eru flestir þó sammála um að í 

grunninn felist leiðtogafærni í ferli þar sem leiðtogi leitast við að hafa áhrif á einstakling eða 

hóp fólks í því skyni að ná sameiginlegu markmiði (Northouse, 2019). Leiðtogar eru valdir til 

forystu af fylgjendum og verður vikið að hlutverki þeirra og samspili við leiðtogann síðar 

(Greenleaf, 2018). Á þessu stigi er hins vegar vert að skoða hvað aðskilur stjórnendur og 

leiðtoga og hvað þessi ólíku hlutverk eiga sameiginlegt. 

 

2.2. Leiðtogi og/eða stjórnandi 
Árið 1977 var Abraham Zaleznik fyrstur fræðimanna til að gera greinarmun á stjórnendum og 

leiðtogum. Hann taldi að grundvallarþættir leiðtogafærni fælust í skýrri framtíðarsýn (e. 

vision), hvatningu (e. inspiration) og eldmóði (e. passion). Hann staðhæfði að það væri 
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eðlismunur á stjórnendum og leiðtogum sem birtist í afstöðu þeirra og þoli gagnvart óreiðu 

og skipulagi. Stjórnendum væri eðlislægt að koma á skipulagi, stöðugleika og eftirliti og þeir 

kappkostuðu að leysa vandamál sem fyrst og stundum jafnvel áður en þeir skildu þau til 

hlítar. Leiðtogar hefðu hins vegar mun meira þol fyrir óreiðu og ójafnvægi, þeir drægju 

stundum að leysa hlutina í von um að öðlast dýpri skilning á vandanum. Stjórnendur fylgdu 

hefðinni meðan að leiðtogar væru skapandi og fúsir til að leita nýrri og óhefðbundinna lausna 

líkt og vísindamenn og listamenn. Zaleznik taldi að skipulagsheildir þyrftu bæði á 

stjórnendum og leiðtogum að halda ef þær ættu að þrífast (Zaleznik, 1977). 

Lýsing á leiðtoganum sem skapandi veru er einnig að finna í hugmyndum Greenleaf´s 

um þjónandi forystu. Þjónandi leiðtogi er sá sem sem beitir innsæi með skapandi hætti við 

ákvörðunartöku þegar upplýsingar eru takmarkaðar: 

Venjulega er upplýsingagjá á milli fyrirliggjandi handfastra upplýsinga og þess sem 

þarf. List leiðtogans felst að hluta til í hæfileikanum til að brúa þess gjá með innsæi, 

þ.e.a.s. dómi sem er afleiðing af ómeðvituðu ferli. Sá sem er betri í þessu en flestir 

aðrir er líklegur til að verða leiðtoginn því framlag hans er mikils virði. Aðrir munu 

treysta á að hann taki forystuna og vísi veginn því dómgreind hans mun vera betri en 

flestra annarra. Leiðtogar þurfa því að vera meira skapandi en flestir aðrir en það að 

skapa er að stórum hluta uppgötvun sem felst í að halda inn á svið hins ókortlagða og 

óþekkta. Öðru hverju finnur leiðtogi að hann þarf að hugsa eins og vísindamaður, 

listamaður eða skáld. Og hugsunarferli hans getur verið jafnfrumlegt og þeirra – og 

eins skeikult. (Greenleaf, 2002, bls. 45) 

John Kotter þróaði hugmyndir um stjórnendur og leiðtoga enn frekar og birti í bók 

sinni A force for change: How leadership differs from management sem kom út árið 1990. 

Hann telur að leiðtogi og stjórnandi séu tvær hliðar á sömu mynt, þ.e. að góður leiðtogi þurfi 

líka að geta stjórnað og að góður stjórnandi þurfi að geta komið fram sem leiðtogi. Hann 

bendir á að þótt hlutverk stjórnenda og leiðtoga séu ólík sé jafnframt ýmislegt sem sameini 

þau. Bæði stjórnendur og leiðtogar leitist við að hafa áhrif, þeir vinni náið með fólki og 

kappkosti að ná markmiðum og sýna fram á góðan árangur hjá þeirri skipulagsheild sem þeir 

vinna fyrir. Þeir beiti hins vegar ólíkum aðferðum í viðleitni sinni við að ná árangri. 
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Í töflu 1 hefur höfundur tekið saman 

hugmyndir Northouse‘s, Zaleznik‘s, 

Kotter‘s, Fayol‘s og Greenleaf‘s um 

það sem greinir að stjórnendur og 

leiðtoga. Hlutverk hins hefðbundna 

stjórnanda felst einkum í því að 

leysa vandamál, stýra verkefnum og 

hafa eftirlit með þeim. Hann álítur 

vald sitt fyrst og fremst koma frá 

stöðunni sem hann gegnir. 

Stjórnandinn mannar stöður, framselur vald og ábyrgð, setur markmið og gerir áætlanir 

(Fayol, 1916). Hann finnur lausnir sem hann felur undirmönnum sínum að framkvæma, gefur 

skipanir og leitast við að koma á stöðugleika. Stjórnandinn þekkir skipulagsheildina og 

vinnur í samræmi við menningarhefðir hennar. Leiðtoginn hins vegar kappkostar að skapa 

nýja framtíðarsýn, hann brýtur gömul munstur og stuðlar að jákvæðum breytingum innan 

skipulagsheildarinnar (Kotter, 1990). Leiðtoginn leggur meiri áherslu á valdið sem 

samstarfsmenn hans veita honum en það formlega vald sem fylgir stöðugildi hans. Hann 

hlustar og hvetur samstarfsfólk sitt til að koma með tillögur eða hugmyndir til lausnar þess 

vanda sem glímt er við. Þannig valdeflir hann fylgjendur sína og fyllir þá eldmóði. 

Leiðtoginn leitar sjálfsskilnings og sýnir fylgjendum sínum samkennd og samhyggð 

(Greenleaf, 2018). Leiðtoginn leggur áherslu á upplýsingaflæði og að deila þekkingu með 

öðrum. Flestum fyrirtækjum er ofstjórnað og þau eru undirmönnuð af leiðtogum (Kotter, 

1990). Stjórnendur sem vilja efla með sér leiðtogahæfni eiga að einbeita sér að því að skapa 

verðmæti í stað þess að mæla þau, þeir eiga að efla áhrifamátt sinn fremur en völd og hvetja 

fólk áfram og fylla það eldmóði í stað þess að gefa því fyrirmæli og skipanir (Nayar, 2013).  

Menn eru almennt sammála um að einn mikilvægasti eiginleiki leiðtoga sé framsýni 

og það er áhugavert að skoða nánar hvað í henni felst. 

 

2.3 Framsýni 
Leiðtogar hafa öðrum fremur innsæi og tilfinningu fyrir því sem koma skal sem auðveldar 

þeim að setja stefnu og leiða fólk áfram í átt að sameiginlegu markmiði (Greenleaf, 2002). 

Getan til að móta framtíðarsýn felst meðal annars í hæfileika leiðtogans til að „bera 

Leiðtogi Stjórnandi 

Hefur áhrifavald Býr yfir formlegu valdi 

Er skapandi og þolir óreiðu Fylgir hefðbundnu skipulagi  

Býr til framtíðarsýn Setur markmið og áætlanir 

Leggur áherslu á fólk Leggur áherslu á verkefni 

Hvetur fólk og fyllir 

eldmóði 

Fylgir eftir áætlunum, veitir 

endurgjöf 

Hlustar  Talar 

Býr yfir sjálfþekkingu Þekkir skipulagsheildina 

Innleiðir breytingar Kemur á stöðugleika 

Tafla 1: Samanburður á leiðtoga og stjórnanda 
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skynbragð á hið óþekkjanlega og vera fær um að sjá fyrir hið ófyrirsjáanlega. […] Þetta er að 

hluta til það sem veitir leiðtoganum „leiðandi stöðu“, það sem gefur honum forskot og gerir 

hann færan um að vísa veginn.“ (Greenleaf, 2018, 43). 
Framsýni, sem er kjarninn í leiðtogahlutverkinu, byggir á því að skynja fortíð, nútíð 

og framtíð sem eina órofa heild (Goleman, 2004). Framsýnn leiðtogi gaumgæfir atburði 

dagsins í dag og skoðar þá í ljósi reynslu liðinna atburða. Þannig tekst honum að geta sér til 

um hvað sé líklegt að gerist í náinni framtíð. Þetta gerir honum jafnframt kleift að opna augu 

fylgjenda sinna fyrir því sem koma skal og varpa ljósi á mikilvægi framlags þeirra við að ná 

sameiginlegu markmiði. 
Framsýni er skynsamlegt ferli sem felur í sér að skoða atburði augnabliksins, bera þá 

saman við áform og atburði fortíðarinnar og nýta þá til að gera áætlanir um atburði 

framtíðarinnar (Greenleaf, 2018). Framsýni er jafnframt skapandi ferli sem byggir á innsæi 

en innsæi er leit eftir mynstrum, hæfileikinn til að alhæfa á grunni þess sem hefur gerst áður. 

Leiðtogi sem býr yfir framsýni er skapandi sagnfræðingur, samfélagsrýnir og spámaður. 

Framsýnn leiðtogi þarf hugrekki til að hrinda hlutunum í framkvæmd, hann tekur 

áhættuna á að mistakast og býr til möguleikann á að ná árangri. „Framsýni er sú „leiðandi 

staða“ sem leiðtoginn hefur. Þegar leiðtoginn glatar þessu forskoti og atburðirnir byrja að 

hefta athafnir hans, er hann einungis orðinn leiðtogi að nafninu til. Hann hefur ekki forystu 

heldur bregst við atburðum þegar þeir gerast og mun líklega ekki vera leiðtogi lengi enn “ 

(Greenleaf, 2018, 49). 

Greenleaf staðhæfir í fyrsta grundvallarriti sínu um hinn þjónandi leiðtoga að til þess 

að öðlast framsýni sé nauðsynlegt að lifa á tveimur meðvitundarstigum. Annars vegar dvelji 

leiðtoginn í hversdags veröld, sé umhyggjusamur, ábyrgur, nái árangri og meðvitaður um 

gildi. Hins vegar þarf leiðtoginn að halda fjarlægð, vera fyrir ofan, sjá atburði dagsins og 

sjálfan sig djúpt sokkinn í atburði dagsins í samhengi við langt sögulegt tímabil og varpa öllu 

saman inn í ótilgreinda framtíð. Slík aðgreining geri honum betur kleift að sjá fyrir hið 

ófyrirsjáanlega (Greenleaf, 2018).  

Framsýni er eiginleiki sem markar leiðtoganum sérstöðu og aðgreinir hann frá öðrum. 

Annar grundvallareiginleiki leiðtoga er tilfinningagreind en hún gerir leiðtoganum kleift að 

tengjast öðrum með árangursríkum hætti.  
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2.4 Tilfinningagreind 
Helstu verkefni leiðtoga krefjast gjarnan aðlögunarhæfni og færni til að stýra uppbyggilegum 

breytingum í þágu heildarinnar (Northouse, 2019). Mikilvægt er fyrir leiðtogann að geta haft 

áhrif á fylgjendur sína á jákvæðan hátt en viðhorf og tilfinningar leiðtogans hafa gjarnan áhrif 

á andlegt ástand fylgjenda (Goleman, 2004).  

Sá sem hefur getu til að skynja og skilja tilfinningar annarra og bregst við þeim á 

viðeigandi hátt sýnir með því tilfinningagreind. Einstaklingur, sem getur stjórnað 

tilfinningum sínum og nýtt sér þær til að taka rökstuddar ákvarðanir í stað þess að láta 

tilfinningarnar stjórna sér og stýra eigin samskiptum við annað fólk, býr yfir 

tilfinningagreind. Fólk sem er næmt fyrir eigin tilfinningum og áhrifum þeirra á aðra er þar 

með líklegra til að vera skilvirkir leiðtogar (Northouse, 2019). Tilfinningagreind er 

eftirsóknarverður eiginleiki sem góðir leiðtogar búa yfir en sýnt hefur verið fram á jákvæða 

tengingu á milli tilfinningagreindar og hæfni til að leiða (Sternberg, 2004).  

Tilfinningagreind er einn af lykilþáttunum sem ákvarðar hvort fólk nái árangri í námi, 

vinnu eða lífinu almennt. Öll fæðumst við með mismunandi tilfinningagreind en hægt er að 

þjálfa með sér tilfinningagreind með tímanum og læra hvernig má beita henni. 

Tilfinningagreind samanstendur af 18 persónuleikaþáttum og félagslegum sviðum en fjögur 

helstu eru sjálfsþekking, sjálfsstjórn, samhygð og félagsleg færni (Goleman, 2004). 

Sjálfþekking og sjálfsstjórn tengjast því að stjórna sjálfum sér en samhygð og félagsleg færni 

lúta að því að stýra samskiptum við aðra. Því fleiri eiginleikum á sviði tilfinningagreindar 

sem einstaklingur býr yfir þeim mun hæfari er hann til að leiða. 

2.4.1 Sjálfsþekking. 

Sjálfsþekking er sýn leiðtogans inn á við, hvernig hann sér og skilur eigin tilfinningar, 

styrkleika sína og veikleika og hvernig þessir þættir í fari hans hafa áhrif á aðra (Kernis, 

2003). Sjálfsþekking hefur engan upphafs- eða endapunkt heldur er stöðugt ferli þar sem 

einstaklingur glímir við að skilja sjálfan sig betur með hverjum deginum sem líður. 

Sjálfsþekking felst í því að þekkja kjarnagildi sín, sjálfsmynd, hvata og markmið og að geta 

horfst í augu við hver maður er inn við beinið. Sjálfsþekking felur einnig í sér að vera 

meðvitaður um og treysta eigin tilfinningum. Þegar leiðtogar þekkja sjálfan sig, skilja hverjir 

þeir eru og hvað þeir standa fyrir þá styrkir það hæfni þeirra til að taka ákvarðanir og ráðast í 

aðgerðir (Gardner o.fl., 2005). Fólk sem telur leiðtoga búa yfir mikilli sjálfsvitund álítur þá 

áreiðanlega (Northouse, 2019). 
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2.4.2 Sjálfsstjórn. 

Sjálfsþekking og sjálfsstjórn eru náskyld hugtök og er gjarnan hugsað um þau sem tvær 

hliðar á sömu mynt (Northouse, 2019). Til þess að hafa stjórn á tilfinningum okkar þurfum 

við að geta borið kennsl á þær í stað þess að þær stjórni okkur en sjálfsstjórn felur í sér eins 

og orðið segir að einstaklingur hafi sjálfur stjórn á gjörðum sínum. Það gerir hann með því að 

nota sín siðferðislegu gildi til að leiðbeina hegðun sinni frekar en að leyfa utanaðkomandi 

þrýstingi að hafa áhrif á eða jafnvel stýra henni. Fólk sem sér leiðtoga sem búa yfir mikilli 

sjálfsstjórn og eru samkvæmir sjálfum sér telur þá gjarnan vera trúverðuga og traustsins 

verða. Kvíði, hræðsla og óöryggi eru dæmi um neikvæðar tilfinningar sem leiðtogar mega 

ekki láta stjórna sér ef þeir vilja ná árangri, heldur er mikilvægt fyrir þá að halda ró sinni og 

taka þar með betri ákvarðanir (Goleman, 2004). Bjartsýni, úthald og metnaður til að ná betri 

árangri er hluti af góðri sjálfsstjórn. 

2.4.3 Samhygð. 

Samhygð felst í hæfileikanum að geta sett sig í spor annarra og skilja tilfinningabundnar 

aðstæður þeirra (Goleman, 1998). Samhygð felur einnig í sér þörfina fyrir að þjóna og styðja 

aðra til þroska og vaxtar. Leiðtogi sem býr yfir samhygð og tjáir sig um eigin tilfinningar og 

upplifanir, skapar þannig samkennd með sér og fylgjendum. Hann getur lesið í hið ósagða, í 

látbragð og fas fylgjenda til að átta sig á líðan þeirra og afstöðu. Mikilvægi samkenndar í fari 

leiðtoga hefur aukist samhliða meiri liðsheildarvinnu, með vaxandi alþjóðavæðingu og með 

sívaxandi þörf fyrir að þjálfa og halda í færa liðsmenn.  

2.4.4 Félagsleg færni. 

Almennt séð felst félagsleg færni í getu til að skilja og virkja fólk og félagsleg kerfi 

(Goleman, 2004). Bent hefur verið á að aðrir þættir tilfinningagreindar komi saman í 

félagslegri færni því einstaklingur á auðvelt með að stýra samskiptum við aðra ef hann skilur 

og stjórnar eigin tilfinningum og getur fundið til samhygðar með öðrum. Félagsleg færni 

gerir leiðtoganum kleift að vinna með öðrum til að leysa vandamál og styðja við 

breytingarferli innan skipulagsheilda. Félagsleg færni er það svið tilfinningagreindar sem er 

hvað mikilvægast þegar kemur að því að leysa ný og einstök vandamál. Leiðtogi sem býr yfir 

félagslegri færni er yfirleitt vingjarnlegur í fasi, hann á auðvelt með að mynda tengsl við fólk 

af ólíkum uppruna og hann býr yfir sterku tengslaneti. Slíkur einstaklingur á auðvelt með að 

leiða hópa, hann býr yfir sannfæringarkrafti og getur vakið áhuga annarra og hann á auðvelt 

með að vinna með öðrum (Goleman, 1998).  
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Í dag er almennt viðurkennt að leiðtogar verða að búa yfir tilfinningagreind ekki síður 

en röklegri færni og tæknilegri kunnáttu. Tilfinningagreind kallast á margan hátt á við 

eiginleika hins þjónandi leiðtoga sem fjallað verður um í næsta kafla. 

 

2.5 Leiðtoginn sem þjónn 
Kjarni þjónandi forystu felst í hugmyndinni um hinn þjónandi leiðtoga (Greenleaf, 2018). 

Hinum þjónandi leiðtoga er eðlislægt að þjóna, þjónustan býr í hans innsta eðli og er hluti af 

upplagi hans. Þjónandi leiðtogi er fyrst þjónn en síðar tekur hann meðvitaða ákvörðun um að 

taka forystu. Gera þarf skýran greinarmun á þessari manneskju og þeirri sem er fyrst leiðtogi, 

hugsanlega af því að hún sækist eftir valdi eða efnahagslegum ávinningi. Hjá slíkri 

manneskju kemur ákvörðun um að þjóna hugsanlega síðar eftir að hún hefur tekið að sér 

leiðtogahlutverk. Á milli þessara andstæðu manngerða eru svo mannverur með mismikla 

eðlislæga þörf fyrir að þjóna. 

Hinn þjónandi leiðtogi kappkostar að mæta þörfum fylgjenda sinna. Hann er stöðugt 

leitandi og hlustar eftir afstöðu, skoðunum og væntingum samstarfsmanna. Ef upp kemur 

vandamál bregst hann sjálfkrafa við með því að hlusta fyrst. Hlusta til að skilja. Með þeim 

hætti sýnir hann samstarfsmönnum virðingu og eflir sjálfstraust þeirra og sjálfsvirðingu. 

Þjónandi leiðtogi leitast við að leiða með fordæmi og sannfæringu. Hann leggur áherslu á 

samtal og að sannfæra með rökum í stað þess að beita þvingun og boðvaldi. Þjónandi leiðtogi 

samþykkir ávallt allar manneskjur eins og þær eru og sýnir þeim samkennd. Hann kann hins 

vegar stundum að hafna framgöngu þeirra og frammistöðu en hann hafnar aldrei 

manneskjunni sem slíkri. Þjónandi leiðtogi leitast við að valdefla og styrkja samstarfsmenn 

sína og hann mælir árangur sinn í þroska þeirra og vexti. Prófsteinar á forystuna eru þessir: 

„Vaxa þeir, sem er þjónað, sem manneskjur? Verða þeir á meðan verið er að þjóna þeim, 

heilbrigðari, vitrari, frjálsari, sjálfstæðari og sjálfir líklegri til að verða þjónar?“ (Greenleaf, 

2018, 22). Þjónandi leiðtogi býr yfir virkri hlustun og er áhugavert að skoða betur hvað hún 

felur í sér. 

2.5.1 Virk hlustun. 

Hver rannsóknin á fætur annarri hefur leitt í ljós að færni í að hlusta er lykilþáttur 

leiðtogahæfni. Jafnframt er vitað að tiltölulega fáir leiðtogar búa yfir þessari færni (Riordan, 

2014). Og þó er virk hlustun eiginleiki sem hægt er að læra og tileinka sér með markvissri 

þjálfun (Northouse, 2019). Skilgreina má virka hlustun sem hæfni sem felst í því að hlusta og 
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bregðast rétt við tjáningu þeirra sem hlustað er á. Með því eykst gagnkvæmur skilningur 

þátttakenda á viðfangsefninu sem rætt er um. Endanlegt markmið virkrar hlustunar er að 

öðlast betri skilning á viðmælandanum og átta sig á hvaða skilaboðum hann er að reyna að 

koma á framfæri. Með virkri hlustun sýnir maður viðmælandanum sannan áhuga 

(McNaughton, Hamlin, McCarthy, Head- Reeves og Schreiner, 2008). Kjarni virkrar 

hlustunar felst í því að búa yfir hlustunarleikni (e. listening skill) (Mineyama o.fl., 2007). Slík 

leikni felst meðal annars í því að ná augnsambandi, sýna ákveðin svipbrigði sem lýsa áhuga á 

því sem viðmælandinn er að segja, breyta raddtón og spyrja spurninga um staðreyndir eða 

tilfinningar viðmælandans gagnvart einstökum þáttum umræðuefnisins sem hann hefur ekki 

minnst á eða skautað hjá (Chavanis og Gava, 2014; Fischer-Lokou, Lamy, Gueguen og 

Dubarry, 2016). Best er að spyrja opinna spurninga sem gefa viðmælandanum færi á að tjá 

sig ítarlega og af mikilli nákvæmni í stað lokaðra spurninga sem má svara með einu orði 

(Mineyama o.fl., 2007). Mikilvægt er að grípa ekki fram í fyrir viðmælandanum og leyfa 

honum að tala út. Það er ekki ástæða til að óttast þögnina sem kemur í lokin því hún er 

staðfesting á því að hlustað hafi verið á viðmælandann. Markviss æfing í virkri hlustun er 

besta leiðin til að þjálfa leiðtoga sem er ekki eðlislægt að þjóna í að vera náttúrlegur þjónn 

(Greenleaf, 2018). Virk hlustun byggir upp traust en traust er forsenda þess að fylgjendur ljái 

leiðtoga stuðning sinn. Tímabært er að skoða hvað traust felur í sér og hvernig leiðtogar geta 

vakið tiltrú hjá fylgjendum. 

2.5.2 Traust. 

Einstaklingur sem hlustar, er skapandi og nýtir innsæi sitt til að móta skýra framtíðarsýn fær 

samferðamenn sína ekki til að fylgja sér nema hann þyki traustsins verður. „Leiðtogi vekur 

ekki traust nema maður hafi trú á gildum hans og hæfni (þar á meðal dómgreind) og nema 

hann hafi nærandi anda (enþeos1) sem mun styðja þróttmikla eftirsókn eftir markmiði.“ 

(Greenleaf, 2018, 28). 

Nýleg rannsókn sýnir að það er sterk jákvæð fylgni á milli leiðtogafærni og trausts, 

þ.e. ef starfsmenn treysta leiðtoganum þá eru mun meiri líkur á að þeir telji hann vera góðan 

leiðtoga (Zenger og Folkman, 2019). Rannsóknin leiddi jafnframt í ljós að það eru þrír þættir 

sem ráða mestu um hvort fólk treysti leiðtoganum. Þessi þættir eru jákvæð tengsl, fagleg 

færni og samkvæmni. Traust ræðst þannig að hluta til af því hvort leiðtoginn er fær um að 

byggja upp jákvæð tengsl við aðra. Leiðtoginn þarf einnig að búa yfir faglegri þekkingu, 

                                                
1 Forngríska orðið enþeos merkir að vera uppfullur af guðlegum anda. 
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víðtækri reynslu og sterkri dómgrein svo starfsmenn beri traust til hans. Og loks þarf 

leiðtoginn að vera sjálfum sér samkvæmur, áreiðanlegur og góð fyrirmynd svo fólk treysti 

honum. Í töflu 2 má sjá þá eiginleika sem rannsakendur telja að séu að baki þessum þremur 

þáttum. 
Jákvæð tengsl Fagleg færni Samkvæmni 

Virðir hugðarefni annarra Býr yfir góðri dómgreind Er góð fyrirmynd 

Gætir hagsmuna annarra Aðrir treysta hugmyndum viðkomandi og 

skoðunum 

Orð og æði fara saman 

Stuðlar að samstarfi annarra Aðrir leita eftir álit viðkomandi Stendur við gefin loforð 

Leysir ágreining  Framlag viðkomandi stuðlar að góðum árangri Lýkur verkefnum 

Veitir ærlega og uppbyggilega 

endurgjöf 

Sér vandamál fyrir og er fljótur að leysa þau Gerir meira en vænst er 

Tafla 2: Þættir sem byggja upp traust 

Ef leiðtogi vill njóta mikils trausts þá verður meirihluti fylgjenda að telja hann yfir 

meðaltali í öllum þessum þremur þáttum. Í ljós kom að jákvæð tengsl skipta meira máli en 

hinir þættirnir tveir. Fyrirfram áttu rannsakendur fremur von á því að samkvæmni skipti 

mestu máli en svo var ekki. Hugsanlega er skýring sú að fólk umber að leiðtoginn sé ekki 

alltaf samkvæmur og áreiðanlegur af því að það sýnir sjálft slíka hegðun. Hafi hins vegar 

fallið skuggi á tengslin við leiðtogann þá er mjög erfitt að bera traust til hans  

Önnur rannsókn sýndi að einföld leið til að byggja upp jákvæð tengsl og þar með 

traust felst í því að finna eitthvað sem leiðtoginn á sameiginlegt með fylgjendum. 

Samhljómurinn getur varðað einföldustu hluti og þegar þeir hafa verið staðfesti þá eru 

fylgjendur að jafnaði fúsir til að styðja og aðstoða þann sem leiðir þá (DeSteno, 2014). 

Loks má nefna að rannsóknir hafa einnig sýnt að traust á milli leiðtoga og fylgjenda 

verður að vera gagnkvæmt. Starfsmenn sem upplifa að þeir njóti ekki trausts leiðtogans skila 

lakari frammistöðu og eru líklegri til að yfirgefa hópinn (Henderson Brower, Wayne Lester 

og Korsgaard, 2017). 
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3 Leiðtogastílar 

Það er útbreiddur misskilningur að leiðtogastíll einstakra stjórnanda ráðist eingöngu af 

persónuleika þeirra. Árangursríkir leiðtogar búa yfir ólíkum leiðtogastílum og beita þeim eftir 

aðstæðum hverju sinni. Leiðtogastíll og framganga leiðtogans hefur áhrif á andrúmsloftið á 

vinnustaðnum og hefur þar með mótandi áhrif á fyrirtækjamenninguna. Vitað er að 

fyrirtækjamenning getur ýmist haft hvetjandi eða letjandi áhrif á árangur (Goleman, 2000). 

Fyrirtækjamenning sem 

einkennist af sveigjanleika, 

ábyrgðarkennd, metnaði, 

umbun, skýrleika og 

skuldbindingu hefur jákvæð 

áhrif á árangur hvort sem 

hann er mældur í tekjum, 

framlegð eða skilvirkni. 

Rannsóknir Goleman sýna að áhrifaríkir og sterkir leiðtogar búa yfir tilfinningagreind og þeir 

beita fleiri en einum leiðtogastíl sem allir fela í sér vissa þætti tilfinningagreindar. Að mati 

Goleman´s eru leiðtogastílarnir sex og þeir hafa áhrif á fyrrnefnda árangursþætti 

fyrirtækjamenningar, fjórir þeirra hafa jákvæð og styrkjandi áhrif en tveir þeirra hafa letjandi 

áhrif og draga úr árangri. Þessa stíla nefnir Goleman skipunarstíl, áhrifastíl, stuðningsstíl, 

lýðræðisstíl, ákefðarstíl og þjálfunarstíl. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Leiðtogastílar samkvæmt Goleman 

Árangursþáttur Lýsing 

Sveigjanleiki Frelsi starfsmanna til athafna og sköpunar 

Ábyrgðarkennd Ábyrgð starfsmanna gagnvart skipulagsheildinni 

Metnaður Frammistöðuviðmið sem starfsmenn setja sér 

Umbun Skýr endurgjöf og umbun í samræmi við árangur 

Skýrleiki Meðvitund starfsmanna um hlutverk og gildi 

Skuldbinding Skuldbinding starfsmanna gagnvart tilgangi og sýn 

Tafla 3: Árangursþættir fyrirtækjamenningar 
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Skipunarstíll er leiðtogastíll sem menn ættu að umgangast af varúð og aðeins að beita 

ef önnur ráð duga ekki því rannsóknir sýna að hann hefur letjandi áhrif á andrúmsloft og 

árangur (Goleman, 2000). Hann á hins vegar rétt á sér við vissar aðstæður t.d. þegar brjóta 

þarf upp gömul munstur, í kjölfar náttúruhamfara eða í glímu við erfiða starfsmenn sem láta 

umvandanir og endurgjöf sem vind um eyru þjóta. Einkunnarorð þessa stíls eru „Gerðu eins 

og ég segi!“. Leiðtogar sem beita þessum stíl búa yfir sjálfsstjórn, sýna frumkvæði og vilja ná 

árangri. 

Áhrifastíll einkennist af eldmóði og skýrri sýn og er árangursríkastur af stílunum sex 

(Goleman, 2000). Með honum er lögð áhersla á tilgang, samhengi hlutanna og verðmæti 

þeirra starfa sem starfsmenn inna af hendi. Allt er sett í samhengi við framtíðarsýn og tilgang 

skipulagheildarinnar. Stíllinn eflir sveigjanleika, ábyrgðarkennd, metnað og skuldbindingu og 

auðveldar að veita uppbyggilega endurgjöf. Beita á stílnum ef skipulagsheild skortir skýra 

framtíðarsýn, svo sem þegar hún er að hefja rekstur eða hún er stöðnuð og föst í gömlu fari. 

Stíllinn á einnig við ef starfsmenn skortir þekkingu og reynslu en að sama skapi er hann ekki 

við hæfi ef hópurinn býr yfir meiri reynslu og þekkingu en leiðtoginn sjálfur. Leiðtoginn 

verður einnig að gæta þess að virka ekki oflætisfullur þegar hann beitir stílnum. 

Einkunnarorð þessa stíls eru „Fylgdu mér!“. Leiðtogar sem beita þessum stíl búa yfir 

sjálfsöryggi, samhygð og félagslegri færni. 

Stuðningsstíllinn setur fólkið í fyrsta sæti, tilfinningar þeirra og líðan skipta meira máli 

en verkefni og markmið (Goleman, 2000). Leiðtogar sem beita þessum stíl leitast við að auka 

ánægju starfsmanna og byggja upp jákvæð tengsl þeirra á milli. Stíllinn eflir skuldbindingu, 

ábyrgðarkennd og sveigjanleika því leiðtoginn veitir starfsfólki svigrúm til að vinna störf sín 

með þeim hætti sem það telur skilvirkast og það eykur ánægju þess. Leiðtoginn veitir líka 

tíða og uppbyggilega endurgjöf. Hann beitir tilfinningalegum rökum og hikar ekki við að 

ræða um eigin tilfinningar. Þessum stíl ætti einkum að beita ef efla þarf liðsheild, samstöðu 

og samskipti og byggja upp traust. Ekki er hægt að beita þessum stíl eingöngu því þá er hætta 

á að ekki séu gerðar nægar kröfur til liðsmanna um frammistöðu. Þá getur skort leiðsögn um 

hvernig eigi að glíma við erfið verkefni og áskoranir. Einkunnarorð stílsins eru „Fólkið 

fyrst!“. Leiðtogar sem beita þessum stíl búa yfir samhygð og félagslegri færni. 

Lýðræðisstíllinn byggir á virkri þátttöku fylgjenda í ákvörðunartöku (Goleman, 2000). 

Slík þátttaka er mikilvæg einkum ef taka þarf ákvarðanir sem geta orkað tvímælis og reynst 

umdeildar. Með þátttöku fylgjenda er hægt að byggja upp skilning á af hverju erfiðar 

ákvarðanir verði ekki umflúnar. Lýðræðisleg stjórnun felur líka í sér að starfsmenn taka þátt í 
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að setja markmið og ákveða skipulag starfa. Lýðræðisstíllinn eykur sveigjanleika og 

ábyrgðarkennd. Lýðræðisstíllinn hentar einkum þegar leiðtogann skortir upplýsingar sem 

starfsmenn búa yfir og hann er óviss um hvert halda skuli. En lýðræðisstíllinn á líka sínar 

skuggahliðar. Hann getur leitt til endalausra funda og ákvörðunarfælni. Þá er erfitt að beita 

lýðræðisstílnum ef starfsmenn skortir þekkingu eða færni til að setja sig inn í þau mál sem 

taka þarf ákvarðanir um. Einkunnarorð stílsins eru „Hvað finnst þér?“. Leiðtogar sem beita 

þessum stíl byggja framgöngu sína á félagslegri færni. 

Ákefðarstíllinn ætti að nota sparlega líkt og skipunarstílinn því hann hefur neikvæð og 

letjandi áhrif á fyrirtækjamenningu og frammistöðu í flestum tilfellum (Goleman, 2000). 

Leiðtoginn sem beitir þessum stíl setur mjög metnaðarfull frammistöðumarkmið, hann leggur 

mikið á sig til að ná þeim og ætlast til þess sama af samstarfsmönnum. Hann er fljótur að 

koma auga á einstaklinga sem rísa ekki undir væntingum og ef þeir bæta ekki ráð sitt þá 

skiptir hann þeim fljótlega út fyrir færari starfsmenn. Við fyrstu sýn mæti ætla að slíkur 

framgangur skilaði miklum árangri en sú er ekki raunin. Ákefðarstíllinn hefur tilhneigingu til 

að eitra andrúmsloftið því fólk upplifir sig bugað af væntingum sem það getur ekki mætt. 

Leiðtoginn leiðbeinir hvorki né þjálfar því hann væntir þess að fólk kunni, viti og geti, annars 

er það vanhæft í starfi. Þessi framganga getur leitt til þess að fólk upplifi að því sé ekki treyst, 

það fær ekki sveigjanleika til að prófa sig áfram og endurgjöf er lítil sem engin. 

Leiðtogastíllinn getur þó hentað í hópi afburðasérfræðinga sem eru metnaðarfullir og líta á 

sig sem jafningja leiðtogans, sérfræðinga sem kjósa að vinna sjálfstætt án afskipta leiðtogans. 

Slíkur hópur getur verið fær um að skila afburða árangri. Einkunnarorð þessa stíls eru „Gerðu 

eins og ég, núna!“. Leiðtogar sem beita þessum stíl búa yfir mikilli sjálfsstjórn. 

Þjálfunarstíll felst í að þjálfa og leiðbeina starfsmönnum (Goleman, 2000). Leiðtogar 

sem beita þessum stíl hjálpa starfsmönnum að greina áhugasvið sitt og finna styrkleika sína 

og veikleika. Þeir hvetja starfsmenn til að setja sér framtíðarmarkmið og hjálpa þeim að finna 

leið til að ná þeim. Þessir leiðtogar eiga auðvelt með að framselja vald og ábyrgð og þeir hika 

ekki við að fela starfsmönnum ögrandi verkefni jafnvel þótt það feli í sér þá áhættu að 

verkefnið takist ekki. Þeir eru með öðrum orðum tilbúnir að sætta sig við slakan árangur til 

skamms tíma ef það leiðir til þroska og vaxtar síðar meir. Þessi stíll er ekki mikið notaður því 

hann krefst mikils tíma sem leiðtogar telja sig iðulega ekki hafa. Athyglin beinist að 

starfsmanninum en ekki verkefninu og því mætti vænta þess að þessi leiðtogastíll skilaði ekki 

miklum árangri. Sú er hins vegar ekki raunin. Þjálfun kallar á samtal milli leiðtoga og 

starfsmanns sem er hvetjandi fyrir starfsmanninn. Væntingar eru skýrar og starfsmaðurinn er 
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hvattur til að prófa sig áfram sem eykur sveigjanleika. Athyglin sem starfsmaðurinn fær 

eykur skuldbindingu hans og hann fær skýrari sýn á áherslur og tilgang fyrirtækisins. Þessi 

leiðtogastíll er mjög áhrifaríkur þegar starfsmenn þekkja veikleika sína og vilja bæta sig. 

Einnig ef starfsmenn eru meðvitaðir um að aukin þjálfun og færni skapi þeim nýja 

möguleika. Ef starfsmenn hins vegar hafa ekki áhuga á að þróast og vaxa í starfi þá hefur 

engan tilganga að beita þessum stíl. Einkunnarorð stílsins eru „Prófaðu!“. Leiðtogar sem 

beita þessum stíl búa yfir samhygð og félaglegri færni. 

Almennt gildir að því fleiri stílum sem leiðtogar geta beitt því betra. Leiðtogar sem 

hafa tök á fjórum eða fleiri leiðtogastílum ná að skapa betra andrúmsloft á vinnustaðnum, 

einkum ef um er að ræða áhrifastílinn, stuðningsstílinn, lýðræðisstílinn og þjálfunarstílinn 

(Goleman, 2000). Rannsóknir sýna að leiðtogar sem ná árangri skipta átakalaust um stíla eftir 

aðstæðum og þörfum starfsmanna hverju sinni, þeir nýta sér stílana líkt og píanóleikarar 

nótur nótnaborðsins. 
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4 Fylgjendur 

Leiðtogi án fylgjenda fyrirfinnst ekki í lýðræðissamfélagi (Greenleaf, 2018). Fylgjendur velja 

leiðtoga til forystu, ólíka leiðtoga eftir aðstæðum hverju sinni. Greenleaf staðhæfði að á 

hverjum tíma séu uppi margir spámenn sem skynji straum tímans en sú ákvörðun fylgjenda 

að ljá rödd þeirra eyra geri þá að leiðtogum. „Spámaðurinn vex eftir því sem fólk bregst við 

skilaboðum hans. Ef fyrstu tilraunir hans eru hunsaðar eða honum er hafnað, kann hæfileiki 

hans að visna.“ (Greenleaf, 2018, 12). Fylgjendum ber að styðja þjónandi leiðtoga til góðra 

verka og þeir eru jafnframt skyldugir til að stíga fram og axla ábyrgð ef þeir eru kallaðir til 

forystu. 

 

4.1 Trefillinn 
Nútímasamfélag einkennist af sívaxandi tengslum og örum breytingum sem gera kröfu til 

þess að fólk geti unnið saman og átt í árangursríkum samskiptum. Ef að leiðtogi þekkir 

grunnsamskiptaþarfir mannsins getur hann nýtt sér þá þekkingu til að efla liðsheildarvinnu á 

sama tíma og hann hjálpar fylgjendum sínum til þroska og vaxtar (Rock, 2008). 

David Rock er læknir í taugavísindum sem hefur síðastliðin ár rannsakað hvernig ósjálfráð 

heilastarfsemi mannsins bregst við ólíkum félagslegum aðstæðum. Hann telur að það sé 

manninum eðlislægt að leggja stöðugt mat á hvort samskiptum fylgi viðurkenning eða ógn. 

Að hans mati er um að ræða sama atferli og áður tengdist því að afla sér matar og drykkjar og 

tryggja átti möguleikann á að lifa af við frumstæðar aðstæður. Í dag hafi mat á aðstæðum hins 

vegar yfirfærst á mannleg samskipti og maðurinn spyrji sig í sífellu, styrkja þessi samskipti 

stöðu mína eða ógna þau henni? 

Rock staðhæfir að fimm samskiptasvið hafi mesta þýðingu fyrir manninn í lífi og 

starfi. Þessi svið kallar hann einu orði Trefilinn (e. SCARF) en þau eru staða, öryggi, 

sjálfstæði, tengsl og sanngirni. Staða snýst um stöðu mannsins í samanburði við aðra, 

mikilvægi hans í mannlegu samfélagi. Að mati Rock´s er þetta langmikilvægasta 

samskiptasviðið. Öryggi felur í sér að vita hvað morgundagur ber í skauti sér, að hlutirnir séu 

fyrirsjáanlegir. Sjálfstæði snýst um að hafa stjórn á aðstæðum sínum og hafa val um hvernig 

maður hagar lífi sínu. Tengsl segja til um hvort maðurinn er hluti af hópnum eða stendur utan 

hans og felur í sér tilfinninguna að tilheyra. Sanngirni snýst um að samskipti séu réttlát og 

sanngjörn, að menn njóti sannmælis og séu meðhöndlaðir með sambærilegum hætti. 
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Rannsóknir Rock´s hafa sýnt 

að ef þessi fimm 

samskiptasvið eru styrkt með 

jákvæðum hætti þá 

framleiðir líkaminn 

hormónið seratónín sem 

vekur vellíðan, von og 

bjartsýni. Það eflir manneskjur, lætur þær upplifa að þær séu viðurkenndar og gerir þeim 

kleift að tengjast öðrum. Ef þessum sviðum er hins vegar ógnað framleiðir líkaminn 

stresshormónið kortesól. Það kallar fram varnarviðbrögð, flótta, baráttu eða kyrrstöðu (Rock, 

2008). Með því að virða þörf samstarfsmanna fyrir jákvæða styrkingu gagnvart stöðu, öryggi, 

sjálfstæði og tengslum og með því að sýna þeim sanngirni er hægt að stuðla að vellíðan þeirra 

og árangri og efla samskiptafærni þeirra. Með því að forðast aðstæður sem ógna stöðu, öryggi 

og sjálfstæði einstaklinga, aðstæður sem rjúfa tengsl og fela í sér ósanngirni má koma í veg 

fyrir vanlíðan og einangrun starfsmanna sem slævir frammistöðu þeirra. Taflan hér að neðan 

tilgreinir þætti sem að annað hvort styrkja eða ógna þessum fimm sviðum. 

 Staða Öryggi Sjálfstæði Tengsl Sanngirni 

Styrking 

• Jákvæð 

endurgjöf 

• Lærdómur og 

vöxtur 

• Athygli í 

kjölfar 

árangurs og 

vaxtar 

• Brjóta flókið 

verkefni niður í 

smærri skref 

• Setja skýr 

markmið í 

upphafi 

• Sammælast um 

umfang 

• Beðin um álit 

• Umboð til að 

skipuleggja 

eigin vinnu 

• Umboð til 

ákvarðana 

 

 

• Fjölþætt og mikil 

tengsl á 

vinnustað 

• Leiðsögn og 

jafningjastjórnun 

• Öryggi í 

samskiptum 

 

• Gagnsæi 

• Óheft tjáskipti 

• Skýrar 

væntingar og 

markmið 

 

 

 

Ógn 

• Ráðgjöf eða 

skipun 

• Ábending um 

að þú sért 

óskilvirk 

• Upplifa að 

maður sé 

minna virði en 

aðrir 

• Breytingar 

• Óljósar 

væntingar 

• Skortur á 

starfsöryggi 

 

 

 

 

• Ofurstjórn  

• Hafa engin 

áhrif á 

niðurstöður 

• Umboð til  

ákvarðanatöku 

ekki fyrir hendi 

 

• Einmana eða 

einangraður 

• Skortur á trausti 

• Menningar, kyn 

og kynslóðarbil 

 

 

 

 

• Fólki er 

mismunað 

• Skortur á 

skýrum reglum 

• Hræsni 

 

 

 

 

Tafla 5: Aðgerðir sem styrkja eða ógna samskiptaþáttum 

Grunnþarfir í samskiptum að mati David Rock 
Staða (Status) Að njóta virðingar og vera einhvers megnugur 

Öryggi (Certainty) Að væntingar og framtíðarhorfur séu skýrar 

Sjálfstæði (Autonomy) Að eiga valkosti 

Tengsl (Relationship) Að tengjast og vera hluti af hópi / teymi 

Sanngirn (Fairness) Að samskipti séu réttlát og sanngjörn 

Tafla 4: Trefillinn (e. SCARF) 
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Það er ekki aðeins mikilvægt fyrir leiðtogann að þekkja þarfir samstarfsmanna sinna. 

Hann þarf einnig að vera meðvitaður um hvað áhrif framganga hans og viðmót hefur á 

fylgjendur. Í næsta kafla verður skoðað hvernig framkoma leiðtogans getur ýmist styrkt 

samskipti hans og fylgjenda eða hamlað þeim. 

 

4.2 Hvort er betra að fólk elski þig eða óttist?  
Það eru tveir þættir í fari okkar sem ráða mestu um mat annarra á okkur þ.e. hversu 

vinsamleg við erum í samskiptum og hvaða styrkleikum við búum yfir (Cuddy, Fiske og 

Glück, 2013). Þessir þættir veita fólki svör við tveimur lykilspurningum: Hvaða áform hefur 

viðkomandi gagnvart mér og hefur hann burði til að framfylgja þeim? Flestir leiðtogar 

keppast við að sýna styrk sinn en það getur vakið ótta sem dregur úr sköpunarkrafti og 

afköstum fylgjenda. Betra er að nálgast fólk fyrst með hlýju. Það skapar tengsl, byggir upp 

traust og opnar fyrir tjáskipti og áhrif. Þannig getur leiðtogi sýnt að hann hafi áhuga á 

fylgjendum sínum sem er hvetjandi (Cuddy o.fl, 2013). Í rannsókn á 51.836 leiðtogum voru 

aðeins 27 af þeim sem fólki líkaði ekki við taldir áhrifaríkir leiðtogar (Zenger og Folkman, 

2013) Með öðrum orðum, líkurnar á að fólk telji þig góðan leiðtoga ef þeim líkar ekki við þig 

eru 1 á móti 2000. Áhrifamáttur og leiðtogafærni hefst með því að sýna hlýju. Hlýja hjálpar 

leiðtogum að tengjast fólki, hún sýnir að þeir hlusta og skilja, að þeir taki eftir fólki og þeim 

sé því treystandi. Best er að sameina hlýju og styrk. Þetta vinnur reyndar saman. Ef við vitum 

af styrk okkar þá eigum við auðveldara með að vera opin og yfirveguð, við getum gefið 

öðrum svigrúm og verið hlý í framkomu. Hægt er að sýna fólki hlýju með því að nota réttan 

tón og raddblæ, brosa og taka undir með skoðunum annarra áður en maður viðrar önnur 

sjónarmið og með því að umgangast fólk 

sem jafningja. (Cuddy o.fl, 2013). 

Fólk fellur mjög oft í þá gryfju að vilja fyrst 

sýna styrk sinn, sýna að það sé starfinu 

vaxið, taka fyrst af skarið, koma með 

frumlegustu hugmyndirnar á fundum, vinna 

lengstan vinnudag. Þegar það lýsir öðrum 

þá ræðir það um hvað viðkomandi sé 

þægilegur í viðmóti en þegar það lýsir sjálfu 

sér þá leggur það áherslu á hvað það kunni, 
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viti, geti og hafi afrekað. Það velur sjálft að fara á námskeið sem bætir færni þess en telur að 

aðrir þurfi að fara á námskeið til að bæta samskiptahæfni sína (Cuddy o.fl, 2013). Fólk sem 

trúir á sjálft sig, veit hins vegar fyrir hvað það stendur og telur sig ekki stöðugt þurfa að sýna 

öðrum að það sé traustsins vert. Fólk þráir að tilheyra og upplifa að það sé tekið eftir því, að 

það skipti máli. Með því að sýna fólki hlýju fyrst í samskiptum þá er hægt að fullnægja 

þessum þörfum (Cuddy o.fl, 2013). 

Samspil hlýju og færni má lýsa með mynd 2. Ef leiðtoginn býr eingöngu yfir færni en 

skortir alla hlýju kallar það fram öfund hjá fylgjendum. Öfund felur í sér blöndu af virðingu 

og höfnun. Fólk vill vinna með þeim sem það virðir en ef viðkomandi skortir hlýju getur 

hann verið útsettur fyrir harðri gagnrýni. Það er auðvelt að láta sér líka við einstakling sem er 

mjög elskulegur en ef hann skortir færni þá breytist tilfinningin í meðaumkvun. Fólk er líklegt 

til að hjálpa viðkomandi fyrst en með tímanum byrjar það að hunsa hann, samanber fólk sem 

er við það að fara á eftirlaun og hefur glatað færni sinni eða fólk sem fylgist ekki með og 

hefur dregist aftur úr, kann til dæmis ekki á tölvu og skilur ekki mikilvægi upplýsingatækni í 

nútímasamfélagi. Mikilvægt er fyrir leiðtoga að sameina þessa tvo þætti í fari sínu, nálgast 

fólk fyrst með hlýju en búa jafnframt yfir færni og þekkingu svo traust skapist í samskiptum 

við fylgjendur. 
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5 Stjórnarhættir 

5.1 Góðir stjórnarhættir 
Á síðastliðnum árum hefur skilningur manna á mikilvægi góðra stjórnarhátta farið vaxandi. 

Það má meðal annars merkja á því að Viðskiptaráð Íslands hefur í samstarfi við Nasdaq 

Iceland og Samtök atvinnulífsins gefið út leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja en 

meginmarkmið þeirra er að stuðla að góðum stjórnarháttum með því að skýra hlutverk og 

ábyrgð stjórnenda fyrirtækja og auðvelda þeim þannig að rækja störf sín og um leið að treysta 

hag hluthafa og annarra hagsmunaaðila (Stjórnarhættir fyrirtækja leiðbeiningar, 2015). 

Leiðbeiningarnar komu fyrst út árið 2004 en fimmta og núgildandi útgáfa er frá árinu 2015. Í 

leiðbeiningunum er fjallað um hlutverk og vald hluthafa og hvernig þeir geta beitt 

ákvörðunarvaldi sínu á hluthafafundum. Starfsemi stjórna, sem fara með æðsta vald félaga á 

milli hluthafafunda, er einnig gerð rækilega skil. Fjallað er um hlutverk stjórna og sett fram 

viðmið um hvernig þeim og undirnefndum þeirra bera að haga störfum sínum. Þá er ábyrgð 

stjórnarmanna skýrð og hlutverk stjórnarformanns og annarra stjórnarmanna lýst. Einnig er 

gerð grein fyrir hvernig framkvæmdastjóra bera að haga samskiptum sínum við stjórn sem 

ræður hann til starfa en hlutverk framkvæmdastjóra felst í að annast daglegan rekstur 

félagsins í samræmi við stefnu og fyrirmæli stjórnar. 

Ef horft er til erlendra viðmiða er nærtækt að staldra við leiðbeiningar sem Evrópska 

bankaeftirlitsstofnunin (EBA – European Banking Authority) hefur gefið út um innri 

stjórnarhætti fjármálafyrirtækja og íslenskum fjármálafyrirtækjum ber að fylgja.2 Núgildandi 

viðmið tóku gildi 30.6.2018 og leysa af hólmi eldri viðmið frá árinu 2011. Nýju EBA 

viðmiðin útskýra hvað einkennir góða stjórnarhætti ýmissa lykilstarfsþátta fjármálafyrirtækja 

(EBA/GL/2017/11, 2018). Þar má finna umfjöllun um hlutverk og ábyrgð stjórnar og hvernig 

henni ber að haga störfum sínum. Lýst er hvað kröfur eigi að gera til stjórnskipulags 

fyrirtækjasamstæðna og einstakra félaga innan þeirra, nýnæmi hér eru kröfur sem gera á til 

útvistunar sem fer vaxandi. Áréttuð er ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjórnar á að móta og 

                                                
2 Með lögum nr. 24/2017 um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði öðluðust svonefndar ESAs reglugerðir 

gildi hér á landi, þ.e. reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093 - 1095/2010 um að koma á fót 

evrópsku eftirlitsstofnununum EBA, ESMA og EIOPA. Í 16. gr. ESAs reglugerðanna er fjallað um 

viðmiðunarreglur (e. guidelines) og almenn tilmæli eftirlitsstofnananna. Í 3. mgr. 16. gr. ESAs reglugerðanna 

segir að lögbær yfirvöld og fjármálastofnanir skuli leita allra leiða til að fara að þessum viðmiðunarreglum og 

almennum tilmælum. 
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innleiða öfluga áhættumenningu, fjallað er um nauðsyn þess að fjármálafyrirtæki setji sér 

siðferðileg viðmið í viðskiptum og móti skýra stefnu um hagsmunaárekstra. Innra 

eftirlitskerfi fjármálafyrirtækja eru gerð góð skil, fram kemur hvaða hlutverki það gegnir og 

hvaða stjórnskipulagslegum kröfum þurfi að mæta við rekstur þess. Sérstök umfjöllun er um 

starfsemi regluvörslu, áhættustýringar og innri endurskoðunar en jafnframt áréttað að 

viðskiptaeiningar í framlínu beri ábyrgð á því að stjórna þeirri áhættu sem leiðir af 

ákvörðunum þeirra. Settar eru fram kröfur um að áhættustjórnun fjármálafyrirtækja sé 

heildstæð, framsýn og hafi hliðsjón af skuldbindingum jafnt innan sem utan efnahags. Hvatt 

er til þess að áhættustjórnun byggi jafnt á áhættulíkönum og dómgreind reyndra sérfræðinga. 

Sérstaklega er fjallað um góða stjórnarhætti við vöruþróun og breytingastjórnun sem er 

vaxandi áhættuþáttur hjá velflestum fjármálafyrirtækjum. Loks er að finna í EBA 

viðmiðunum ákvæði um rekstrarsamfellu og endurheimt rekstur komi til áfalla.  

Ljóst er að EBA viðmiðin eru mun ítarlegri en þau íslensku og gildissvið þeirra nær 

eingöngu til fjármálafyrirtækja. Íslensku viðmiðunum er hins vegar sérstaklega beint að 

einingum tengdum almannahagsmunum þótt tekið sé fram í leiðbeiningunum að þau gagnist 

öllum fyrirtækjum, óhæð stærð þeirra og starfsemi (Stjórnarhættir fyrirtækja leiðbeiningar, 

2015).3 Áhugavert er að skoða hver er samhljómur þessara viðmiða til að glöggva sig á þeim 

viðfangsefnum sem huga þarf að ef félög eða skipulagsheildir vilja fylgja vönduðum og 

góðum stjórnarháttum. Í stuttu máli má segja að stjórnarhættir feli í sér stjórnunaráherslur 

skipulagsheildar, stjórnskipulag, framsal valds og ábyrgðar og miðlun upplýsinga.  

Stjórnunaráherslur taka til stefnu, siðferðisáherslna og annarra sértækra stefnumiða sem 

skipulagsheild kann að setja sér varðandi rekstur og samskipti við innri og ytri 

hagsmunaaðila. Stjórnskipulag er sá formlegi rammi sem er mótaður utan um viðfangsefni 

starfseminnar. Skipulagið þarf að taka mið af hlutverki skipulagsheildarinnar, styðja við 

kjarnastarfsemina og stuðla að skilvirkum rekstri. Mikilvægt er að hlutverk og ábyrgð 

starfseininga og starfsmanna séu vel skilgreind, dragi úr tvíræðni og sé framfylgt í reynd. 

Upplýsingamiðlun á að vera í fastmótuðum farvegi, það þarf að vera ljóst hvaða upplýsingum 

                                                
3 Samkvæmt lögum nr. 79/2008 um endurskoðendur, sbr. lög nr. 80/2008 um ársreikninga eru einingar tengdar 

almannahagsmunum: 1) Lögaðilar sem eru með skráð lögheimili á Íslandi og hafa verðbréf sín skráð á 

skipulegum verðbréfamarkaði í ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins , í aðildarríki stofnsamnings 

Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum; 2) Lífeyrissjóðir sem hafa fullgilt starfsleyfi; 3) Lánastofnanir skv. 

lögum um fjármálafyrirtæki; 4) Félög sem hafa starfsleyfi til að reka vátryggingarstarfsemi skv. lögum um 

vátryggingarstarfsemi.  
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á að miðla, frá hverjum og hver á að fá aðgang að þeim. Upplýsingagjöfin þarf að vera 

þannig að stefnumið stjórnenda skili sér með ótvíræðum hætti til starfsmanna og stjórn þarf 

að fá staðfestingu á að stefnumið skipulagsheildarinnar gangi eftir. Upplýsingagjöfin á að 

auðvelda stjórn að rækja eftirlitshlutverk sitt, gaumgæfa og í sumum tilvikum ögra 

ákvarðanatöku stjórnenda svo tryggt sé að ákvarðanir séu eins vandaðar og aðstæður og 

haldbærar upplýsingar leyfa. Öll upplýsingagjöf þarf að vera nákvæm, skýr, gagnleg, 

tímanleg og veita heildaryfirsýn. Góðir stjórnarhættir eru eins konar stoðkerfi hverrar 

skipulagsheildar. Þeir efla viðnámsþrótt skipulagsheildarinnar og stuðla að sjálfbærni rekstrar 

þegar kreppir að. Góðir stjórnarhættir geta ekki komið í veg fyrir rekstraráföll en þeir 

auðvelda skipulagsheildum að bregðast við niðursveiflum og áföllum með skjótum og 

skynsamlegum hætti og auka möguleika skipulagsheilda á að draga úr eyðandi afli innri og 

ytri áfalla (EBA/GL/2017/11, 2018).  

Knattspyrnufélög eru félagasamtök sem í vaxandi mæli hafa tekið á sig ásýnd 

fyrirtækja einkum og sér í lagi þar sem leikmenn ganga kaupum og sölum. Slíkt fyrirkomulag 

er viðtekin venja hjá erlendum knattspyrnuliðum í fremstu röð sem í mörgum tilfellum eru í 

einkaeigu hóps manna líkt og hlutafélög. Á Íslandi þekkist ekki að félagslið séu í einkaeigu 

en hins vegar hefur færst í vöxt að félögin kaupi til sín leikmenn og greiði laun líkt og 

atvinnurekendur gera. Félagslið á Íslandi njóta greiðslna frá Knattspyrnusambandi Íslands en 

fá einnig styrk frá ýmsum hagmunaaðilum sem skapar farveg fyrir hagsmunaárekstra. 

Þjóðfélagsbreytingar og breyttar menningaráherslur gera auknar kröfur til íslenskra félagsliða 

líkt og annarra skipulagsheilda varðandi siðferði, heilindi og gagnsæi í rekstri. Meðal 

breytinga sem hafa áhrif á félagsliðin má nefna aukinn hlut íbúa af erlendum uppruna, kröfur 

um jafnrétti og jafnræði óháð kyni og kynhneigð og tækniþróun sem auðveldar 

upplýsingamiðlun. Þessar aðstæður kalla á skýrar stefnuáherslur á ýmsum sviðum, vel 

ígrundað skipulag og að hlutverk og ábyrgð einstakra aðila og hópa innan félagsliðanna séu 

vel skilgreind svo starfsemin sé árangursrík. Knattspyrnustjórar eru lykilstjórnendur 

félagsliða og ekki ólíklegt að góðir stjórnarhættir séu ein af forsendum þess að þeir geti náð 

tilætluðum árangri með þeirri liðsheild sem þeir leiða. 

 

5.2 Stjórnarhættir knattspyrnufélaga á Íslandi 
Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) er aðili að Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ). 

KSÍ er samband þeirra íþróttabandalaga og héraðssambanda innan ÍSÍ sem iðka og keppa í 

knattspyrnu (Lög Knattspyrnusambands Íslands, 2007). Lög KSÍ tilgreina réttindi og skyldur 
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aðildarfélaganna og ber KSÍ að sjá til þess að félögin framfylgi skyldum sínum. Sem dæmi 

eiga aðildarfélög að halda aðalfund þar sem kosin er stjórn og senda upplýsingar um hana til 

KSÍ. Aðildarfélög eiga að halda bókhald yfir starfsemi sína og einnig eiga félögin að skila 

ársskýrslu til KSÍ innan mánaðar frá aðalfundi hvers árs. 

5.2.1 Viðtal við stjórnarmann – viðmælandi A. 

Tekið var viðtal við stjórnarmann í stjórn knattspyrnudeildar félags sem spilar í Inkasso 

deildinni og var hann spurður út í stjórnarhætti knattspyrnufélaga á Íslandi.4 Hann telur að 

vald innan félaga liggi aðallega hjá framkvæmdarstjóra félagsins og formanni aðalstjórnar. 

Athyglisvert er að viðmælandinn telur að vald, þ.e. umboð og heimildir, fylgi ekki fyrirfram 

ákveðnu skipulagi innan knattspyrnufélaga á Íslandi og það geti verið breytilegt frá einu 

félagi til annars hver fer með ákvörðunarvald innan félagsins. Þá virðast formenn 

knattspyrnudeilda oft fara með eins konar alræðisvald innan félaga og vera mun valdameiri 

en þeir ættu í raun að vera. Valddreifing og skipulag sem tryggir aðkomu fleiri aðila að 

mikilvægum ákvörðunum líkt og tíðkast hjá fyrirtækjum virðist til dæmis ekki vera viðtekin 

venja.  

Á hverju ári er haldinn aðalfundur þar sem allir félagsmenn hafa atkvæðisrétt til þess 

að kjósa stjórnarmenn. Þó hefur í valdatíð viðmælanda aldrei verið athugað sérstaklega hvort 

að menn sem mæta á aðalfund séu skráðir í félagið, heldur hafa allir sem mæta á aðalfundinn 

fengið að kjósa. Viðmælandinn veit að í gegnum tíðina hefur átt sér stað smölun á fólki til 

þess að koma einstaklingum að í stjórn. Hann segir að áhugi fyrir því að sitja í stjórnum 

íþróttafélaga virðist hafa dvínað síðastliðin ár enda stjórnarstörfin tímafrek og þau séu nánast 

undantekningarlaust unnin í sjálfboðaliðastarfi. Oft eru einstaklingar fengnir til að sitja í 

stjórn sem taldir eru hæfir og þeir gera það af skyldurækni við félagið sitt frekar en af áhuga á 

að gegna stjórnarstarfinu. Þó fyrirfinnast félög sem eru svo lánsöm að fá öfluga menn í stjórn 

sem hafa gífurlega ástríðu fyrir félaginu sínu, búa yfir færni sem stjórnarmenn og gefa 

stjórnarstarfinu þann tíma sem nauðsynlegur er til að félagið eflist sem skipulagsheild og taki 

framförum. Viðmælandinn telur að þau félög sem hafa náð hvað mestum árangri í íslenskri 

knattspyrnu síðastliðin ár eigi það öll sameiginlegt að hafa svona aðila í stjórn.  

Hlutverk stjórnar er margþætt. Stjórnin þarf meðal annars að sjá um að ráða og reka 

þjálfara, semja við styrktaraðila félagsins, semja við leikmenn og ákveða að höfðu samráði 

við þjálfara hvaða leikmenn eigi að selja og kaupa. Segja má að þeir sem sitji í stjórn ásamt 

                                                
4 Sjá spurningarlista í viðauka A. 
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framkvæmdastjóra séu helstu samstarfsaðilar þjálfarans, þeir hagsmunaaðilar sem hann 

starfar náið með og sækir umboð sitt til. Stjórnin semur starfslýsingu fyrir þjálfarann sem 

honum ber að fylgja. Heimildir og umboð sem að þjálfari hefur er mismikið frá einu félagi til 

annars en í raun og veru er það almennt nokkuð takmarkað fyrir utan klefann og 

æfingarvöllinn þar sem að stjórnarmenn og framkvæmdastjóri taka alltaf endanlegu 

ákvörðunina um öll mikilvæg mál eins og til dæmis þegar kemur að kaupum og sölu á 

leikmönnum. Þjálfarinn ber fyrst og fremst ábyrgð á leikmönnum, að þeir hagi sér, iðki sína 

vinnu og séu félaginu til sóma. Hann ber líka ábyrgð á árangri liðsins og er oftast fyrstur til 

að fá skammirnar ef illa gengur. Viðmælandinn segir að það sé mikilvægt að stjórnir setji allt 

sitt traust á knattspyrnustjórann til að byrja með og veiti honum frjálsar hendur til að velja 

menn í liðið því það eru mörg dæmi um að þjálfarar sem fá ekki að velja liðsmenn sín nái 

aldrei árangri. Jafnframt er mikilvægt að þjálfarinn fái reglubundna endurgjöf, stjórnin þarf 

að halda reglulega stöðufundi og koma skoðunum sínum á framfæri hvort sem gengur vel eða 

illa. Mikilvægt er að samskipti milli stjórnar, framkvæmdastjóra og þjálfara séu góð ef lið vill 

ná árangri. Þjálfari, framkvæmdastjóri og stjórn þurfa öll að vinna saman og róa í sömu átt. 

Jafnvel þótt að stjórnir séu bara kosnar til eins árs þá halda þær oftast velli og geta markað 

framtíðarstefnu. Viðmælandinn segir að oftast séu tvær framtíðarstefnur í gangi, ein til lengri 

tíma sem varðar félagið í heild sinni, hvar það vill vera staðsett og hvernig haga eigi 

uppbyggingu á svæðinu svo dæmi sé tekið. Síðan er mikið um tveggja til þriggja ára áætlanir 

sem varða liðið og hvernig stjórnin vill sjá það þróast á næstu árum. Að mati viðmælanda eru 

samskipti innan félagsins lykillinn að góðum árangri og mikilvægt að samstarf milli 

aðalstjórnar og stjórnar knattspyrnudeildarinnar sé traust og gott.  

5.2.3 Almenn stefnumörkun íslenskra félagsliða. 

Skoðaðar voru heimasíður nokkurra af stærstu knattspyrnufélögum á Íslandi með tilliti til 

stjórnarhátta. Tilgangur skoðunarinnar var að staðfesta hvaða stefnur, reglur og 

lykilupplýsingar væri að finna á síðunum um starfsemi félaganna.  
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Siðareglur 

 

X   X X X X X X 
Jafnréttisyfirlýsing 

 

X  X X X X X X X 
Persónuverndarreglur 

 

         
Ársreikningur 2017/2018 X X X X X X X X X 
Fundargerðir stjórnar X   X  X    

Tafla 6: Stefnur, reglur og upplýsingagjöf nokkurra knattspyrnufélaga á Íslandi 

 Allar heimasíður umræddra félaga höfðu samþykktir félaganna aðgengilegar á heimasíðunum 

og eru skipan og meginverkefni aðalstjórnar tilgreind í þeim í öllum tilvikum. Sama gildir um 

starfssvið framkvæmdastjóra. Öll félög nema eitt voru með jafnréttisyfirlýsingu aðgengilega 

á heimasíðunni. Sjö félög af níu birta siðareglur á heimasíðunni og í flestum þeirra eru 

ákvæði sem knattspyrnuþjálfara og starfsmönnum félagsins ber að fylgja. Þá virðist ekkert af 

félögunum vera með sérstakar persónuverndarreglur er varða iðkendur og starfsmenn 

félaganna. 

Skoðað var hvort ársreikningar félagsliðanna eða knattspyrnudeildanna fyrir árin 2017 

eða 2018 væru birtir á heimasíðunum og var svo í öllum tilfellum. Hins vegar virðast aðeins 

þrjú af félagsliðunum birta fundargerðir aðalstjórnar á heimasíðu sinni. Nokkur félög birta 

fundargerð aðalfundar knattspyrnudeildar en lítill metnaður virðist vera fyrir því að uppfæra 

heimasíður sumra félaganna og oftar en ekki eru margra ára gamlar upplýsingar þar að finna. 

Af framangreindu virðist mega álykta að hjá mörgum félagsliðum eru tækifæri til að 

bæta stjórnarhætti, þ.e. skýra stefnur og viðmið sem um starfsemina gilda, setja fram hlutverk 

og ábyrgðarskil stjórnar, þjálfara og annarra starfsmanna og gera starfsemina gagnsærri með 

birtingu uppfærðra upplýsinga um rekstur og mikilvæga ákvarðanatöku félaganna. 
 

  



26 

 

6 Aðferð 

6.1 Rannsóknarsnið  

Aðferðafræði rannsókna á félagsvísindasviði byggir á tveimur gerðum rannsóknaraðferða, 

megindlegum og eigindlegum aðferðum. Megindlegar rannsóknir eru framkvæmdar með 

tölfræðilegri greiningu á gögnum sem rannsakandi aflar til dæmis með því að leggja fram 

spurningalista fyrir úrtak úr þeim hópi sem verið er að rannsaka. Megindlegar rannsóknir eru 

mikið notaðar á sviði félagsvísinda og ef rannsóknin er rétt unnin getur rannsakandinn alhæft 

um þýðið sem verið er að rannsaka (Neuman, 2005). Eigindlegar rannsóknir eru hins vegar 

gjarnan notaðar þegar rannsakandi vill öðlast dýpri skilning á þeim ástæðum sem skýra 

mikilvægi þeirra þátta eða atburða sem verið er að rannsaka. Það er gert með því að fá álit og 

skoðanir einstaklinga á hlutum sem gæti reynst erfitt að skoða með megindlegum aðferðum 

(Neuman, 2005). Í þessari rannsókn er meginmarkmiðið að lesandi öðlist skilning á 

hugtakinu leiðtogahæfni og kanna hvort að leiðtogahæfni sé mikilvægur eiginleiki 

knattspyrnustjóra. Þar af leiðandi var ákveðið að notast alfarið við eigindlega 

rannsóknaraðferð við framkvæmd þessarar rannsóknar. 

Rannsakandi tók hálfopin viðtöl (e. semi-structured interview) með fyrirfram 

mótuðum spurningum svo viðmælendur gætu greint frá áliti sínu og skoðunum. Hálfopin 

viðtöl eru byggð þannig upp að rannsakandi leggur fram spurningar og veitir viðmælanda 

tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri, þannig mótast viðtalið einnig af svörum 

viðmælanda og beitir rannsakandi virkri hlustun til þess að geta spurt ítarlegri spurninga um 

svör viðmælanda ef hann telur þess þurfa (Esterberg, 2002). Megintilgangur þess að hafa 

hálfopin viðtöl er að fá viðmælendur til að greina frá reynslu sinni og upplifun á ákveðnu 

viðfangsefni með sínum eigin orðum. Hálfopin viðtöl má einnig kalla stýrðar samræður 

(Longhurst, 2003). 

 

6.2 Þátttakendur 
Þátttakendur rannsóknarinnar voru íslenskir knattspyrnuþjálfarar. Við val á viðmælendum 

kappkostaði rannsakandi að velja þjálfara sem hafa stýrt liðum sínum til sigurs á 

Íslandsmótum eða náð eftirtektarverðum árangri við þjálfun. Val á þjálfurum fór fram með 

hentugleika en einnig eftir ábendingum frá leiðbeinanda, vinum, fjölskyldu og þátttakendum. 

Hentugleikaúrtak er sjálfvalið úrtak þar sem einstaklingar í úrtakinu uppfylla forsendur sem 
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rannsakandi ákveður, til dæmis auðvelt aðgengi og vilji til þátttöku (Dornyei, 2007). Tekin 

voru fjögur viðtöl við þjálfara sem búa yfir mikilli reynslu á sviði þjálfunar og hafa náð eins 

og fyrr segir framúrskarandi árangri í starfi sínu sem þjálfarar á Íslandi. Einnig var tekið 

viðtal við stjórnarmann knattspyrnudeildar til að fá betri innsýn í stjórnarhætti 

knattspyrnuliða (sbr. kafli 5.2.1 hér að framan). Óskað var eftir þátttöku með tölvupósti og 

símhringingum. Flestir viðmælendur sem haft var samband við svöruðu játandi og ákváðu 

stað og stund í kjölfarið. Einn viðmælandinn óskaði eftir nafnleynd og var því ákveðið að 

allir viðmælendur yrðu nafnlausir, það er að segja þeim verða gefin dulnefni sem vísar í 

bókstafi.  Þjálfarar og stjórnarmenn eru tilgreindir í töflu 6 hér að neðan.  

Dulnefni Staða viðkomandi Dagsetning  

Viðmælandi A Stjórnarmaður í knattspyrnudeild félags í Inkasso deildinni 17. apríl 2019  

Viðmælandi B Þjálfari liðs í Inkasso deildinni 11. mars 2019 

Viðmælandi C Þjálfari liðs í Pepsi Max deildinni 14. mars 2019  

Viðmælandi D Fyrrum landsliðsþjálfari 18. mars 2019  

Viðmælandi E Þjálfari liðs í Pepsi Max deildinni 24. apríl 2019  

Tafla 7: Þátttakendur rannsóknarinnar 

 

6.3 Framkvæmd og greining gagna 
Í lok janúar útbjó rannsakandi lista yfir mögulega viðmælendur þar sem farið var stuttlega 

yfir feril þeirra ásamt því að gefa sér hugmynd um hversu auðvelt það væri að fá viðtal við 

þá. Í febrúar byrjaði svo rannsakandi að setja sig í samband við þjálfara sem urðu fyrir valinu 

með því að senda þeim skilaboð í gegnum Fésbókina eða með því að nýta sambönd vina og 

fá þannig símarnúmer hjá þjálfurum. Eftir nokkra daga höfðu fjórir þjálfarar samþykkt 

þátttöku sína og einnig var búið að ákveða stað og stund þar sem viðtölin myndu fara fram. 

Viðtölin fóru fram á tímabilinu 11. mars til 24. apríl 2019. Eftir að rannsóknarvinnan var 

komin á skrið var ákveðið að skrifa stuttan kafla um stjórnarhætti knattspyrnufélaga á Íslandi 

og bættist þar með við eitt viðtal við stjórnarmann knattspyrnufélags á Íslandi. Einnig 

glataðist upptaka af einu viðtali og þar af leiðandi var viðtalstímabilið lengra en rannsakandi 

hafði gert ráð fyrir. Viðtalstímanum lauk því með síðasta viðtalinu 24. apríl sl. 

Eins og fram hefur komið voru tekin hálfopin viðtöl við þjálfara sem bjuggu yfir 

reynslu og hafa náð árangri í starfi sem þjálfarar. Viðtölin fóru meðal annars fram á kaffihúsi 

sem þátttakandi stakk upp á, í heimahúsi og í fundarherbergjum hjá félagsliði viðkomandi 

þjálfara. Rannsakandi fékk leyfi frá öllum viðmælendum til þess að hljóðrita viðtölin á 
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upptökutæki svo auðveldara væri að beita virkri hlustun, einbeita sér að svörum viðmælenda 

og mynda samtal. Viðmælendur fengu nokkrar fyrirfram ákveðnar spurningar (sjá viðauka 1) 

en rannsakandi leyfði spurningunum að þróast með samtalinu svo viðmælendur gætu komið 

upplifun sinni og þekkingu á framfæri. Viðmælendur rannsóknarinnar voru áhugasamir og 

viðtölin gengu öll vel fyrir sig. Viðtölin voru mislöng en flest þó í kringum sextíu mínútur. 

Rannsakandi skrifaði niður öll viðtöl stuttu eftir að þau áttu sér stað. Þegar búið var að skrifa 

upp öll viðtölin tók rannsakandi saman aðalatriðin í hverju viðtali og reyndi að finna 

samhjóm í svörum viðmælenda. Þannig tókst rannsakanda að fá skýrari mynd af rauða þræði 

viðtalanna og svara rannsóknarspurningunni: „Hvaða leiðtogafærni búa árangursríkir 

knattspyrnustjórar yfir?”. 
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7 Niðurstöður 

Meginmarkmið viðtalanna var að fá innsýn frá knattspyrnuþjálfurum í mikilvægi 

leiðtogafærni í starfi þeirra og hvaða þættir leiðtogahæfni séu mikilvægastir. Í þessum kafla 

verður fjallað um helstu niðurstöður viðtalanna. Birt er samantekt úr viðtölunum ásamt töflu 

sem tilgreinir svör við lykilspurningum til að auðvelda samanburð á svörum viðmælenda. 

Taflan verður þannig uppsett að spurningar rannsakanda verða í fyrsta dálki frá vinstri, fyrir 

miðju verða helstu punktar úr svörum viðmælenda og til hægri verður dálkur með túlkun 

rannsakanda á svörum. 

 

7.1 Viðmælandi B 
Fyrsta viðtalið var við þjálfara félagsliðs hérlendis sem hefur sjálfur spilað í efstu deild, 

starfað við ýmislegt tengt knattspyrnu og þjálfað knattspyrnulið með eftirtektarverðum 

árangri. Helstu eiginleikar sem að viðmælandinn telur að þjálfarar þurfi að búa yfir eru að 

vera sjálfum sér samkvæmir, réttlátir og sanngjarnir. Mikilvægt er að þjálfari hafi skýra 

framtíðarsýn fyrir liðið sitt og styðjist við leikaðferð sem hann hefur trú á og kvikar ekki 

auðveldlega frá jafnvel þótt á móti blási. Ef að þjálfarinn hefur trú á einhverri leikaðferð sem 

hann er að reyna sannfæra leikmenn eða stjórnarmenn félagsins um að sé rétta leiðin að 

árangri þá verður hann að búa yfir staðfestu því það myndast fljótt holur hljómur ef þjálfarinn 

missir sjálfur trúnna á grunnaðferðinni og víkur frá henni um leið og illa gengur. Mistök eru 

partur af fótbolta, öll lið tapa einhver tímann og það er mikilvægt að kunna að bregðast rétt 

við þegar það gerist. Ein stærsta áskorun sem viðmælandinn hefur þurft að glíma við í starfi 

sínu sem knattspyrnustjóri var að halda uppi jákvæðum anda innan liðsins svo það bognaði 

en brotnaði ekki eftir að það hafði tapað stórt í leik á Íslandsmótinu. Liðið er sterkara en sem 

nemur einum leik og það má ekki láta þennan eina leik hafa neikvæð áhrif á það sem koma 

skal. Að geta lært af mistökum, sett þau fyrir aftan sig og dvelja ekki of lengi við þau er 

mikill kostur fyrir alla leiðtoga. Þegar hlutir ganga ekki upp telur viðmælandinn það 

mikilvægt fyrir þjálfara að geta horft inn á við og axlað ábyrgð sjálfur frekar en að kenna 

öðrum um. Yfirleitt liggja helstu ástæðurnar fyrir mistökum liðsins hjá því sjálfu og 

þjálfarateyminu frekar en einhverjum öðrum. 
Jákvæð og góð samskipti eru sífellt að verða mikilvægari hluti af starfi þjálfara og 

telur viðmælandinn að flestar af þeim aðferðum sem tíðkuðust hér áður fyrr eins og til dæmis 
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að vaða í menn fyrir slæma frammistöðu heyri að mestu sögunni til. Hann telur að harðstjórn 

sé á miklu undanhaldi meðal þjálfara ef ekki úrelt stjórnunaraðferð. Ef að þjálfari ætlar að 

stýra með harðri hendi getur hann mögulega náð góðum árangri til skamms tíma en leikmenn 

missa fljótt virðingu fyrir honum. Hann bendir á að yngri leikmennirnir sem eru í kringum 

tvítugt hafi aðrar væntingar til samskipta en þeir sem eldri eru og vilji láta koma fram við sig 

af virðingu. Hugsanlega séu þeir mótaðir af “metoo byltingunni“. Leikmenn á fertugsaldri 

séu hins vegar meiri harðjaxlar og sætti sig frekar við skipandi stjórnunaraðferðir. Að hans 

mati búa bestu knattspyrnuþjálfarar á Íslandi í dag yfir sterkri samskiptahæfni, þeir eru 

vinsamlegir í samskiptum og leikmenn vilja allt fyrir þá gera. Hann telur að þjálfarar þurfi 

jafnframt að búa yfir tæknilegri þekkingu og færni að öðrum kosti nái þeir ekki 

afburðaárangri. En samskiptahæfnin komi fyrst. 

Viðmælandinn leggur áherslu á einstaklingsbundna nálgun gagnvart leikmönnum. 

Hann sagði að það gæti verið krefjandi fyrir knattspyrnustjóra að átta sig á því hvernig hann 

eigi að haga samskiptum við einstaka leikmenn því það sem virkar fyrir einn virkar ekki 

endilega fyrir annan. Hann telur mikilvægt að þjálfari leggi áherslu á styrkleika leikmanna. 

Sjálfur hefur hann reynslu af því að einblína á veikleika afburðaleikmanns og vinna með þá 

með þeim afleiðingum að leikmaðurinn var við það að brotna niður. Eftir það hefur hann 

unnið með óbeinum hætti að því að bæta veikleika einstakra leikmanna ef hann telur þörf á 

því, þ.e. með því að hvetja viðkomandi einstaklinga til dáða í almennum tækniæfingum 

hópsins. Hann leggur áherslu á jákvæð persónuleg samskipti við alla leikmenn og ræðir helst 

við þá augliti til auglitis og óformlega svo samskiptin séu afslöppuð og þægileg. Þannig telur 

hann sig geta byggt upp betri tengsl við þá.  

Þegar viðmælandi var spurður um mikilvægi sterkrar liðsheildar sagði hann: „Ég held 

hún skipti öllu máli. Held hún bara sé Alpha og Omega góðs árangurs, ég held það sé ekki 

fræðilegur möguleiki að ná góðum árangri öðruvísi en að liðsheildin sé sterk” (Viðmælandi 

B, munnleg heimild, viðtal, 11. mars 2019). Að hans mati skiptir liðsheild höfumáli þegar 

verið er að vinna með hóp og hann telur að stór hluti af sterkri liðsheild sé að láta alla 

leikmenn átta sig á mikilvægi og hlutverki annarra leikmanna liðsins. Ef að allir 

leikmennirnir hafa trú á því að hópurinn sem heild sé frábær en ekki bara einstakir leikmenn 

innan hans geta þeir náð mikið betri árangri en ella. 

Þau gildi sem að viðmælandinn leggur megináherslu á eru einföld en það eru þau tvö 

gildi sem hafa gagnast honum hvað best í gegnum lífið, það eru gildin dugnaður og hugrekki. 

Hann segir að enginn nái árangri nema með því að vera duglegur og lífið sé ekki þess virði að 
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lifa því nema að þú sért hugrakkur. Hann leitast við að láta þessi gildi móta framgöngu liðsins 

eða eins og hann segir: „Við reynum að búa til umhverfi sem að stjórnast ekki af óttanum við 

að misheppnast heldur kjarkinum til að láta eitthvað heppnast” (Viðmælandi B, munnleg 

heimild, viðtal, 11. mars 2019). Hann telur að fólk geti ekki valið sér stað eða stund til þess 

að vera hugrakkt og að óttinn við að gera mistök haldi aftur af árangri. Hann lætur 

leikmennina vita að það sé allt í lagi að þeir geri mistök svo lengi sem þeir séu að reyna að 

gera réttu hlutina og haldi áfram að reyna þótt þeim mistakist. Dugnaður og ástundun séu líka 

grundvallaratriði, það verði að huga að öllum atriðum stórum sem smáum því á endanum 

leggst allt á eitt við að bæta árangur.  

Aðspurður um hvort hann hafi reynt að móta menningu liðsins segir viðmælandi að 

svo sé. Hann hafi meðvitað gengist á hólm við eineltismenninguna sem sé eða hafi verið svo 

algeng í búningsklefanum, jafnt hjá íslenskum liðum sem erlendum. Hann öskri ekki á 

leikmenn, hann gagnrýni þá ekki í viðurvist annarra og hann hafi útrýmt hefðum sem 

niðurlægðu unga leikmenn þegar þeir færðust upp í meistaraflokk. Hann leggi áherslu á 

virðingu og jafnræði í samskiptum leikmann. Þá leitist hann við að efla ábyrgðarkennd með 

liðsmönnum. Hann setji t.d. engar hegðunarreglur heldur láti liðsmönnum alfarið eftir að 

semja þær. Þeir ákveði einnig sjálfir viðurlög við agabrotum. Það er trú viðmælanda að aginn 

þurfi að koma innan frá því ef aganum er þvingað upp á menn þá gæti ávallt tilhneigingar til 

að fara á svig við hann. Síðast en ekki síst leitist hann við að skapa jákvætt andrými og 

menningu sigurvegara í liðinu. Afburðaleikmenn geti búið yfir sjálfstrausti en þeir verði að 

átta sig á því að liðið nær ekki árangri nema vegna færni annarra leikmanna. Og virðing fyrir 

andstæðingnum þurfi líka að vera til staðar. Loks þurfi liðið að búa yfir leikgleði og virðing 

fyrir lífinu. Þá fyrst náist afburðaárangur. Þetta er hugarfar og menning sem þjálfarinn vonast 

til að lifi með liðinu eftir að hann yfirgefur það. Það verður mælikvarði á árangur hans sem 

þjálfara.   
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Spurningar Svar viðmælanda Túlkun rannsakanda 
Mikilvægustu eiginleikar 
knattspyrnuþjálfara 

Þjálfari þarf að vera sjálfum sér 
samkvæmur, réttlátur, sanngjarn og 
jákvæður. Hann þarf að búa yfir sterkri 
samskiptahæfni og tæknilegri færni. 

Þjálfarinn leggur áherslu á að orð 
og æði fari saman, að hann sé 
réttsýnn og með góða dómgreind. 
Hlýja í samskiptum og fagleg færni 
er mikilvæg. Hlýjan kemur fyrst. 

Framtíðarsýn Þjálfari mótar skýra framtíðarsýn og 
vinnur eftir fastmótaðri leikaðferð. Hann 
heldur sig við leikaðferðina þótt á móti 
blási og hann miðlar áherslum sínum til 
stjórnar og leikmanna. 

Þjálfarinn vinnur eftir skýrri 
framtíðarsýn og aðferðarfræði sem 
hann útskýrir og rökstyður gagnvart 
hagsmunaaðilum. Hann er 
staðfastur og hefur úthald ef 
árangur lætur á sér standa.  

Menning, samskipti, 
venjur og hefðir 

Þjálfari leggur mikla áherslu á jákvæð og 
heiðarleg samskipti. Hann hefur 
markvisst reynt að útrýma ofbeldis- 
menningu, efla ábyrgðarkennd og stuðla 
að jafnræði leikmanna. Hann hvetur til 
áræðni jafnvel þótt það leiði til mistaka. 
Hann leitast við að byggja upp menningu 
sigurvegara sem lifir áfram með liðinu 
þegar hann kveður. 

Þjálfarinn gengst á hólm við 
ríkjandi menningu því hún stuðlar 
ekki að árangri og er andstæð 
grunngildum hans. Hann vinnur 
meðvitað með gildin dugnaður, 
hugrekki, jákvæðni og virðing. 
Hann hvetur til þróunar og vaxtar 
jafnvel þótt það leiði til mistaka 
fyrst. Hann telur að árangur byggi á 
hugarfari liðsmanna ekki síður en 
líkamlegu atgervi. 

Traust Þjálfari byggir upp traust milli sín og 
leikmanna með því að lofa þeim ekki 
einhverju sem hann getur ekki staðið við, 
kemur fram við þá af virðingu og er 
heiðarlegur. Hann telur að þjálfarar þurfi 
að búa yfir tæknilegri þekkingu og færni. 

Þjálfarinn byggir upp traust með 
jákvæðum tengslum, með því að 
búa yfir faglegri færni, vera 
samkvæmur í hegðun og sýna 
virðingu í samskiptum. 

Þátttaka leikmanna Þjálfari leggur mikla áherslu á 
lýðræðislega þátttöku leikmanna. Hann 
lætur þá sjálfa ákveða agareglur og 
viðurlög við brotum. Mistök eru til að 
læra af! Hann leitast við að virða ólíkar 
þarfir leikmanna og leggur áherslu á 
styrk þeirra.  

Þjálfarinn færir leikmönnum aukið 
vald sem skilar sér í því að þeir 
sýna aukna ábyrgð og 
skuldbindingu. Þjálfarinn hlustar á 
leikmenn og leitast við að valdefla 
þá (þjónandi leiðtogi). Hann beitir 
áhrifa-, lýðræðis-, stuðnings- og 
þjálfunararstíl í samskiptum. Hann 
beitir einstaklingsbundinni nálgun 
og er hvetjandi. 

Liðsheild Þjálfari telur að liðsheild skiptir 
höfuðmáli þegar kemur að því að ná 
árangri. Allir eiga að þekkja sín hlutverk 
og átta sig á mikilvægi annara hlutverka í 
liðinu. 

Þjálfarinn byggir upp öfluga og 
samheldna liðsheild með jákvæðum 
samskiptum. Hann sýnir við það 
sjálfsstjórn og félagslega færni. 
Áhersla á einstaklingsbundna 
nálgun er merki um að hann búi yfir 
samhygð (tilfinningagreind). 
Þjálfarinn virðir stöðu leikmanna, 
þörf þeirra fyrir að tilheyra heild og 
upplifa sanngirni í samskiptum 
(trefillinn). 

Tafla 8: Viðmælandi B - meginniðurstöður 
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7.2 Viðmælandi C 
Annað viðtalið var tekið við reynslumikinn þjálfara sem hefur náð frammúrskarandi árangri í 

þjálfun félagsliða hérlendis og er einn sigursælasti þjálfari íslensks fótbolta. Hann telur að 

helstu eiginleikar og færni sem að góður knattspyrnustjóri þurfi að búa yfir séu heiðarleiki, 

þekking á fótbolta og einnig sé mikilvægt að stjórinn sé sterkur karakter. Að hans mati felst 

heiðarleikinn í því að knattspyrnustjórinn sé sjálfum sér samkvæmur, að hann komi eins fram 

við alla og að allir leikmenn finni að þeir hafi hlutverki að gegna innan hópsins. 

Heiðarleikinn birtist einnig í því að vera hreinskilinn þegar taka þarf erfiðar ákvarðanir og 

tilkynna leikmönnum að þeir verði ekki með í liðinu eða að það verði ekki gerður nýr 

samningur við þá. Þá skipti sköpum að leikmenn skilji að ákvörðunin er tekin á fótboltalegum 

forsendum og varði frammistöðu þeirra og þarfir liðsins en hafi ekkert með persónu þeirra að 

gera. Viðmælandinn segir að þekking á fótbolta sé auðvitað nauðsynleg og þar geti oft 

hjálpað mönnum að hafa spilað fótbolta sjálfir áður en þeir fara að þjálfa. Þá segir hann að 

það sé mikilvægt að vera sterkur karakter því að knattspyrnuþjálfari er jú leiðtogi og það 

tvennt helst í hendur. Að hans mati er lykilatriðið að þjálfarinn njóti stuðnings leikmannanna. 

Það gerir hann ef leikmennirnir finna að vinna þeirra skiptir máli og skilar árangri. 

Stuðningur leikmanna er mun mikilvægari en stuðningur stjórnarinnar, stuðningur 

stjórnarinnar skiptir máli en þjálfari getur lifað af án hans en ekki án stuðnings leikmanna.  

 Þegar viðmælandinn hefur tekið við nýju liði í gegnum tíðina hefur hann byrjað á því 

að móta framtíðarsýn fyrir liðið. Hún er einstök í hvert og eitt skipti og ræðst mikið af 

styrkleika félagsins og leikmannanna sem eru til staðar. Staða viðkomandi félags hefur líka 

áhrif. Hann byrjar á því að setja raunhæf markmið fyrir liðið, ákveða hvar liðið eigi að vera 

eftir ákveðinn tíma og fer síðan að móta liðið og sækja leikmenn sem passa við þann leikstíl 

sem þjálfarinn vill spila. Mikilvægt er að miðla sýninni til leikmanna og koma þeim í skilning 

um hvað liðið þurfi að gera til að ná árangri. Byggja þarf upp sterkan kjarna liðsmanna sem 

halda þarf í, einnig þarf að finna leiðtoga innan hópsins, öðru vísi náist ekki árangur. 

Viðmælandinn segir að helsta áskorun þjálfarans í starfi sé að ná til hópsins, það sé 

flóknasti hluti starfsins en jafnframt sá skemmtilegasti að búa til einhuga liðsheild úr ólíkum 

mönnum með ólíkar skoðanir. Hann kappkosti að hlusta á leikmenn, leyfa þeim að tjá afstöðu 

sína og skoðanir og rökræða hlutina. Með samræðum og rökum nái hann að sannfæra þá um 

hvað sé besta leikskipulagið og vænlegasta leiðin til að ná árangri. Þá sé mikilvægt að allir 

leikmenn upplifi að þeir gegni mikilvægu hlutverki og að þjálfarinn gæti jafnræðis og komi 

eins fram við þá alla. Hann talar til hópsins þegar hann þarf að ræða um hluti sem snerta 
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heildina líkt og markmið og leikaðferðir en annars leitast hann við að veita 

einstaklingsbundna endurgjöf og ræða við menn með óformlegum hætti þegar færi gefst. 

Þannig nálgast hann leikmenn gjarnan úti á æfingasvæðinu, gengur með þeim í nokkrar 

mínútur, ræðir við þá um hlutverk þeirra í því augnamiði að efla þá og virkja í þágu liðsins. 

Hann leggur áherslu á jákvæða endurgjöf. Hann ræðir ekki frammistöðu liðsins og einstakra 

liðsmanna inni í klefa eftir leik heldur bíður með það til næsta dags þegar tilfinningar manna 

hafa róast, það sé mikilvægt einkum og sér í lagi hafi leikur tapast.  

Viðmælandinn vill hafa einfaldar og fáar línur þegar kemur að hegðun leikmanna. 

Þetta eru skýrar reglur sem leikmenn þekkja og virða. Hann leggur meiri áherslu á að treysta 

leikmönnum en að setja þeim flóknar og viðamiklar hegðunarreglur. Hann hefur t.d. ekki sett 

neinar sérstakar reglur er varða útiveru eða áfengisdrykkju síðastliðin ár því hann treystir því 

að leikmennirnir séu skynsamir og virði mikilvægi þess að hugsa vel um sjálfa sig enda sé 

ekki tími fyrir neina vitleysu ef spila á fótbolta á háu stigi.Viðmælandinn segir að það sé 

lykilatriði að leikmenn liðsins séu í góðri þjálfun, það sé algjört frumskilyrði. Ef 

leikmennirnir eru ekki í góðri þjálfun þá geta þeir gleymt því að ná einhverjum árangri. 

Viðmælandinn hefur alla tíð lagt mikla áherslu á liðsheild og telur liðsheild vera 

lykilinn að því að gera lið sigursælt:  

Eins og ég sagði meira að segja við strákana, þeir voru voru svolítið hissa á því 

þegar við vorum Íslandsmeistarar fyrst þarna fyrir tveimur árum, og ég sagði 

munurinn á okkur og öðrum liðum var það að við vorum alltaf þrettán. Við vorum 

alltaf þrettán þegar við vorum að spila leikina. Og þá taldi ég það að liðsheild væru 

tveir leikmenn. Liðsheild, topp liðsheild, það er eins og tveir auka leikmenn inn á 

vellinum og það segir allt sem um mikilvægi liðsheildar. 

Hann telur hluta af góðri liðsheild vera það að allir leikmennirnir þekki sín hlutverk 

innan sem utan vallar og hagi sér í samræmi við það. Utan vallar er mikilvægt að koma vel 

fram við þá fjölmörgu starfsmenn félagsins og aðila sem starfa í þágu liðsins því þessi hópur 

er líka hluti af liðinu og leggur sitt af mörkum til að stuðla að árangri þess. 

Viðmælandinn segist aðspurður ekki vinna markvisst með menningu og 

samskiptavenjur liðsins. Honum finnst ekki nauðsynlegt að allir leikmenn séu vinir utan 

vallar en þegar þeir mæta á æfingar og í leiki þá eigi allir að vera bestu vinir. Hann segir að 

flestir leikmenn eigi þó oftast í góðum samskiptum og fá vandamál sem hann hefur lent í 

þessu tengt. Helst hefur hann þurft að passa upp á þá erlendu leikmenn sem hann hefur haft 
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undir sinni stjórn. Þeir geta orðið svolítið útundan og átt erfitt með að komast inn í hópinn 

svo hann hefur lagt áherslu á að bæta tengsl þeirra við aðra í hópnum. 

Umgjörð í kringum liðið er einn af þeim þáttum sem að viðmælandinn telur skipta 

feiknamiklu máli en er oft ekki sinnt sem skyldi. Umgjörð er til dæmis það að liðið borði 

saman fyrir og eftir leik, hafi góða æfingaaðstöðu, flottan klefa og vanhagi ekki um 

æfingafatnað. Þetta eru allt þættir sem eru mikilvægir fyrir almennilega umgjörð og hún er 

partur af því sem skapar góða liðsheild. Þessa þætti eiga félög til að vanrækja vegna þess að 

þeir kosta peninga og stjórnarmenn vilja oftast frekar verja peningum í leikmenn heldur en að 

skapa góða umgjörð fyrir liðið. Oftast þurfa þjálfarar að fara út fyrir sitt verksvið og búa 

sjálfir til umgjörðina ef þeir vilja hafa hana almennilega. Það gera þeir með því að sannfæra 

fólkið innan klúbbsins um að þetta séu hlutir sem þurfi að gera og munu margborga sig á 

endanum. 

Viðmælandinn hefur alltaf lagt mikla áherslu á að byggja upp traust á milli sín og 

leikmanna. Traustið birtist meðal annars í því að allir leikmenn þori að tala við hann um hvað 

sem er því það eru margir þættir sem geta haft áhrif á frammistöðu leikmanna og ekki 

endilega eitthvað sem tengist því sem er að gerast á æfingum heldur gæti það verið eitthvað 

heima fyrir eða í vinnunni. Opin og heiðarleg samskipti á milli þjálfara og leikmanna 

grundvallast á trausti: „Það er fyrst og fremst traust sko, traust og trúnaður sko sem að sem að 

er þess valdandi að maður getur nánast sagt hvað sem er við leikmann og hann getur hvað 

sem er við mig” (Viðmælandi C, munnleg heimild, viðtal, 22. mars 2019). Þá segist 

viðmælandinn vera orðinn meðvitaðari um fleiri hluti sem geta verið að hrjá leikmenn eins og 

til dæmis kvíðaröskun og reynir hann að vinna með leikmönnum sínum sem upplifa kvíða í 

því að draga úr honum.  
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Spurningar Svar viðmælanda Túlkun rannsakanda 
Mikilvægustu eiginleikar 
knattspyrnuþjálfara 

Hann þarf að búa yfir þekkingu á 
fótbolta, vera heiðarlegur og búa yfir 
sterkum karakter. 

Þjálfarinn telur mikilvægt að búa 
yfir færni, vera sjálfum sér 
samkvæmur, sýna leikmönnum 
virðingu og gæta jafnræðis í 
samskiptum. Þjálfarinn verður að 
njóta stuðnings leikmanna því hann 
sækir umboð sitt til þeirra. 

Framtíðarsýn Framtíðarsýnin er einstök fyrir öll lið 
og ræðst af styrkleika hvers og eins 
félags sem og leikmannanna sem eru 
til staðar. Mikilvægt er að setja 
raunhæf markmið fyrir liðið. Miðla 
þarf sýninni til leikmanna.  

Skýr framtíðarsýn og markmiðs-
setning er forsenda þess að ná 
árangri. Síðan þarf að mynda 
liðsheild sem getur gert sýnina að 
veruleika. Sannfæra þarf liðið um 
ágæti sýnarinnar.  

Menning, samskipti, 
venjur og hefðir 

Þjálfarinn leggur mikla áherslu á 
heiðarleg samskipti. Hann leggur 
áherslu á jákvæð samskipti og menn 
séu vinir inni á vellinum. Hann 
skapar góða aðstöðu fyrir liðið og 
mótar hefðir sem efla samkennd svo 
sem að borða saman fyrir og eftir 
leik. Liðsheildin nær til þeirra sem 
vinna í þágu liðsins. 

Þjálfarinn leggur áherslu á 
samheldni, virðingu, jákvæðni og 
hreinskilni í samskiptum. Hann 
beitir einstaklingsbundinni nálgun, 
er óformlegur í samskiptum og 
leitast við að byggja upp nálægð á 
sama tíma og hann vill að leikmenn 
virði hann og sýni honum hollustu. 
Hann kappkostar að skapa góða 
umgjörð um liðið. 

Traust Hann segir traust vera 
grundvallaratriði svo hann geti átt í 
heiðarlegum og einlægum 
samskiptum við leikmenn. Hann 
segist ekki vinna markvisst með 
menningu liðsins heldur treystir hann 
leikmönnum fyrir því að hegða sér í 
samræmi við fáar og einfaldar reglur. 

Þjálfarinn byggir upp traust með 
jákvæðum samskiptum, með því að 
vera sjálfum sér samkvæmur og búa 
yfir færni sem þjálfari. Hann 
treystir leikmönnum í stað þess að 
setja þeim ítarlegar hegðunarreglur.  

Þátttaka leikmanna Þjálfarinn leyfir leikmönnum að 
koma skoðunum sínum á framfæri. 
Sjálfur er hann hreinskilinn í 
samskiptum við þá og rökræðir við 
þá. Hann leiðbeinir leikmönnum, sér 
um að erlendir leikmenn séu ekki 
utangarðs og styður þá sem glíma við 
kvíða. 

Þjálfarinn leggur áherslu á virka 
hlustun og að efla og styrkja 
leikmennn (þjónandi forysta). Hann 
beitir áhrifa-, lýðræðis-, stuðnings- 
og þjálfunarstílnum í samskiptum 
við leikmenn.  

Liðsheild Liðsheild er lykilinn að því að ná 
árangri. Liðsheildin nær til þeirra sem 
vinna í þágu liðsins utan vallar. Þeim 
ber að sýna vinsemd og virðingu. 
Góð umgjörð á þátt í að byggja upp 
sterka liðsheild. 

Þjálfarinn leitast við að mynda 
sterka liðsheild úr ólíkum 
einstaklingum með ólíkar skoðanir.  
Hann kappkostar að sýna yfirvegun 
í samskiptum og skilja stöðu 
einstakra leikmanna (tilfinninga-
greind). Hann greinir á milli 
frammistöðu leikmanna og persónu 
þeirra, hann virðir stöðu allra 
leikmanna, tengir þá og sýnir þeim 
sanngirni (trefillinn). 

Tafla 9: Viðmælandi C - meginniðurstöður 
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7.3 Viðmælandi D 
Þriðja viðtalið var við þjálfara sem hefur þjálfað nokkur lið á Íslandi og náð mjög góðum 

árangri, einnig á hann langan feril að baki sem leikmaður og er hokinn af reynslu. 

Viðmælandinn telur það vera mikilvægt fyrir þjálfara að hafa þekkingu á fótbolta, vera 

öruggur í fasi og óhræddur við að standa frammi fyrir hópi og stýra honum. Hann segir það 

geta verið mikla kúnst að halda utan um heilt lið og halda öllum ánægðum en oft þarf frekar 

að einblína á þá sem eru að spila minna og einbeita sér að því að halda þeim ánægðum enda 

gegna allir liðsmenn mikilvægum hlutverkum.  

Aðspurður segir viðmælandi að þjálfarinn verði að móta skýra framtíðarsýn fyrir liðið, 

ákveða leikskipulag og velja síðan leikmenn í samræmi við það. Hins vegar fái þjálfarar ekki 

alltaf þetta svigrúm, stundum sé þess vænst að þjálfarinn lagi sig að liðinu og stundum eru 

ekki til fjármunir til að stokka upp í leikmannahópnum. Viðmælandinn telur mikilvægt að 

KSÍ vinni með félagsliðum á Íslandi við að móta framtíðarsýn og leikskipulag sem er fylgt af 

öllum félagsliðum og viðhaft jafnt hjá yngri sem eldri flokkum. Hann segir það mikilvægt að 

félagsliðin vinni saman og horfi lengra fram í tímann heldur en tvö til þrjú ár og stuðli þannig 

að langtímaárangri íslenskrar knattspyrnu í heild sinni.  

Viðmælandinn hefur þurft að glíma við fjölda áskorana á þjálfaraferli sínum. Að hans 

sögn var erfitt að taka við einu stærsta og löngum sigursælasta félagi landsins sem hafði á 

þeim tímapunkti ekki unnið nokkra titla í áratugi. Væntingar um árangur voru miklar og á 

fyrsta ári undir hans stjórn náði liðið öðru sæti í efstu deild. Ári síðar varð það 

Íslandsmeistari. Hann setti liðinu þó aldrei það markmið að verða Íslandsmeistari heldur var 

stefnan að gera betur en í fyrra. Viðmælandinn segir að samskipi við stjórnarmenn geti einnig 

verið erfið, sumir stjórnarmenn vilja taka ákvarðanir fyrir þjálfarann og skipa honum að spila 

ákveðnum leikmönnum eða láta liðið spila á ákveðinn hátt, þetta er þó mjög mismunandi eftir 

félögum segir hann. Hann segir að stuðningur stjórnar sé mjög mikilvægur fyrir þjálfara svo 

hann geti mótað liðið eftir sínum áherslum. Ef stjórnin stendur á bak við þjálfarann og er 

tilbúin að aðstoða hann til dæmis með því að verja hann fyrir utanaðkomandi áreiti eins og 

blaðamönnum þá fær þjálfarinn meiri vinnufrið sem eykur líkurnar á því að liðið nái árangri.  

Viðmælandinn segir að helstu hagsmunaaðilar þjálfara séu þeir sem starfa náið með 

honum við þjálfun liðsins eins og aðstoðarþjálfari, markmannsþjálfari, þrekþjálfari, 

sjúkraþjálfari og liðsstjóri. Þjálfarinn verður að eiga jákvæð og uppbyggileg samskipti við 

alla í þjálfunarteymi liðsins enda hafa allir þessir einstaklingar mikilvægum hlutverkum að 

gegna.  
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Viðmælandinn segist aldrei á ferli sínum sem þjálfari hafa sett leikmönnum reglur 

varðandi áfengisneyslu og lífsstíl almennt, en hann hefur alltaf haft skýrar væntingar til 

hegðunar leikmanna. Viðmælandinn leggur áherslu á lýðræðislega þátttöku leikmanna, hvetur 

þá til þess að koma með hugmyndir og álit á hinum ýmsu málum. Hann vill að allir taki þátt 

en hugmyndirnar verða engu að síður að vera vel ígrundaðar og menn þurfa að geta rökstutt 

þær almennilega.  

Viðmælandanum hefur alltaf fundist mikilvægt að eyða þeim eineltiskúltúr sem hefur 

gjarnan viðgengist hjá knattspyrnuliðum. Hann telur mikilvægt að stuðla að góðum 

samskiptum og mikilvægt fyrir eldri og reyndari menn að byggja upp unga leikmenn á 

jákvæðan hátt frekar en að níðast á þeim. Sem dæmi hefur hann aldrei látið þá yngstu í liðinu 

sjá um að sækja boltana eftir æfingar eða fylla á vatnið fyrir æfingu heldur lætur hann alla í 

liðinu hjálpast að við þessa hluti, saman sem lið. Hann segir að í gegnum tíðina hafi oft verið 

talað við hann um að það vanti leiðtoga í liðin en hann hefur þá spurt á móti: „Hvernig á að 

vera hægt að búa til leiðtoga ef að leiðtogi sem hefur hæfileika, sem er 17 ára, er barinn niður 

á hverri æfingu?” (Viðmælandi D, munnleg heimild, viðtal, 18. mars 2019). 

Liðsheildin skiptir öllu máli ef lið vilja ná árangri segir viðmælandinn. Ef lið býr yfir 

sterkri liðsheild eru því allir vegir færir en ef liðið stendur ekki saman þá nær það aldrei 

árangri segir hann. Þá segir viðmælandinn það vera veigamikinn þátt í að byggja upp 

liðsheild að leikmenn skilji hlutverk sín í liðinu og séu meðvitaðir um mikilvægi þeirra. 

Sumir eru einfaldlega færari en aðrir í fótbolta á meðan aðrir hafa kannski aðra kosti eins og 

að vera í betra hlaupaformi eða betri að verjast en hinir. Ef allir átta sig á hlutverk sínu og 

mikilvægi þess eru meiri líkur á að þeir hámarki árangur sinn og þannig nær liðið betri 

árangri, segir viðmælandinn. Með því að uppfræða menn skilja þeir betur hlutverk hvers og 

eins og samhengi hlutanna sem eflir liðsheildina. 

Þegar viðmælandinn var spurður út í gildi hafði hann þetta að segja: 

Gildin eru, vilji, agi og þolinmæði. Þú verður að vinna með þetta. Verður að hafa vilja í 

að gera það sem lagt er upp með, verður að hafa aga við að fylgja og svo þolinmæði að 

bíða eftir því þó það gangi ekki strax.  

Hann segir að lið eigi að einblína á að gera þá hluti sem þau kunna best en ekki breyta 

bara til þess eins að breyta. Viðmælandinn segir að lið verði að sýna andlegan metnað í að 

bæta hvert einasta atriði. Ef það getur til dæmis bætt gæðin og ákefðina á æfingum um tíu 

prósent þá mun frammistaðan fylgja með og verða betri. Þá segir hann það mjög mikilvægt 

að leikmenn geti aðlagað sig að leikskipulaginu og fylgt grunnreglum þess. 
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Leikmenn eru eins mismunandi og þeir eru margir og allir búa þeir yfir mismunandi 

styrkleikum. Viðmælandinn telur það mikilvægt fyrir þjálfara að átta sig á hverjir séu 

styrkleikar hvers og eins leikmanns, vinna svo með þá og nýta til hins ítrasta. Hann telur þó 

einnig að það sé mikilvægt að reyna vinna í veikleikunum og ekki að vera hræddur við að 

gera mistök, eins og hann segir:  

Mistökin eru ekki málið, en ef þú sérð mistökin og accepterar þau og fattar þau og segir 

"ég gerði vitleysu" þá ertu kominn í, þá er það besta vitleysan sem þú hefur gert. Um 

leið og þú accepterar og lærir af þeim. 

Allir gera mistök en það sem er mikilvægt er að leikmenn fái svigrúm til þess að gera 

mistök ef þeir eru tilbúnir að læra af þeim. 

Til þess að byggja upp traust milli sín og einstakra leikmanna segir viðmælandinn að 

hann hafi alltaf reynt að vera heiðarlegur við alla leikmenn og koma hreint og beint fram við 

þá. Hann reynir að leiðbeina á jákvæðan hátt frekar en að skamma og veita leikmönnum 

uppbyggilega endurgjöf sem þeir geta svo notað til að verða betri leikmenn. 
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Spurningar Svar viðmælanda Túlkun rannsakanda 
Mikilvægustu 
eiginleikar 
knattspyrnuþjálfara 

Þjálfari þarf að búa yfir þekkingu á 
fótbolta, vera sjálfsöruggur og 
óhræddur við stýra hópi. Hann þarf að 
hafa alla menn liðsins ánægða. 

Þjálfarinn þarf að búa yfir færni og 
þekkingu á sínu sviði og vera 
sjálfsöruggur. Hann þarf að viðhalda 
áhuga allra liðsmanna óháð hlutverki 
þeirra.  

Framtíðarsýn Þjálfari á að móta framtíðarsýn og taka 
ákvörðun um leikskipulag til lengri 
tíma fyrir liðið. Ef lið vinna með sömu 
leikaðferð en eru ekki stöðugt að breyta 
eru þau líklegri til að ná árangri. 
Manna ætti lið með hliðsjón af 
leikskipulagi en þjálfurum gefst ekki 
alltaf færi til þess. KSÍ ætti að beita sér 
fyrir einu og sömu leikaðferðinni hjá 
öllum íslenskum liðum. 

Þjálfarinn á að ákveða framtíðarsýn 
og leikskipulag og velja liðsmenn 
með hliðsjón af leikskipulagi. Hann 
vinnur að því að ná markmiðum þótt 
hann setji þau ekki skýrt fram.  

Menning, samskipti, 
venjur og hefðir 

Þjálfarinn hefur skýrar væntingar til 
hegðunar leikmanna en setur þeim ekki 
lífsstílsreglur. Hann leggur áherslu á 
jafnræði og vill ekki mismuna ungum 
leikmönnum. Hann leggur áherslu á 
vilja, aga og þolinmæði. Hann telur 
mikilvægt að stjórnin styðji þjálfarann, 
láti honum eftir að stýra liðinu og verji 
hann fyrir ytra áreiti. Aðstoðarmenn 
liðsins eru helstu hagsmunaaðilarnir. 

Þjálfarinn gengst á hólm við 
eineltiskúltúrinn sem felst meðal 
annars í að niðurlægja yngri 
leikmenn. Hann beitir lýðræðisstíl og 
þjálfunarstíl í samskiptum við 
leikmenn. Hann er einnig mjög 
metnaðarfullur og hugsanlega má 
greina ákefðarstílinn hjá honum. Að 
hans mati er mjög mikilvægt að 
stjórnin styðji þjálfarann og skýr skil 
séu á milli hlutverks og ábyrgðar 
stjórnar og þjálfara.  

Traust Þjálfarinn byggir upp traust með því að 
vera heiðarlegur og koma hreint fram 
við alla leikmenn. Hann leitast við að 
veita jákvæða og uppbyggilega 
endurgjöf og gefa leikmönnum 
svigrúm til að gera það sem þeir eru 
bestir í. 

Þjálfarinn byggir upp traust með 
jákvæðum og uppbyggilegum 
samskiptum, með færni og þekkingu 
og með því að vera heiðarlegur og 
sjálfum sér samkvæmur.  

Þátttaka leikmanna Þjálfarinn hvetur liðsmenn til þess að 
tjá þjálfaranum álit sitt á því sem liðið 
er að gera. Hann segir að mistök séu til 
að læra af þeim. Hann vill byggja upp 
leiðtoga innan liðsins. Árangur næst 
með stöðugum æfingum og vinnu. 

Þjálfarinn leggur áherslu á að hlusta á 
leikmenn og vinna með styrkleika 
þeirra. Hann leggur áherslu á vöxt og 
þroska leikmanna (þjónandi forysta). 
Hann vill að leikmenn sýni sjálfsaga 
og vinnusemi. Hann beitir lýðræðis- 
og þjálfunarstílnum og jafnvel 
ákefðarstílnum. 

Liðsheild Þjálfarinn segir að liðsheildin skipti 
öllu máli ef lið vilja ná árangri. Ef lið 
býr yfir sterkri liðsheild eru því allir 
vegir færir en ef liðið stendur ekki 
saman þá nær það aldrei árangri. Hann 
telur að fræðsla og þekking efli 
liðsheildina. 

Þjálfarinn kappkostar við að byggja 
upp sterka liðsheild með jákvæðum 
og uppbyggilegum samskiptum. 
Hann virðir stöðu leikmanna og 
leitast við að gera mönnum ljóst að 
öll hlutverk í liðinu eru mikilvæg og 
leyfa þeim að rækta það sem þeir eru 
bestir í (tilfinningagreind). 

Tafla 10: Viðmælandi D – meginniðurstöður 
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7.4 Viðmælandi E 
Fjórða og seinasta viðtalið var tekið við þjálfara sem hefur stýrt liðum með frábærum árangri 

hérlendis og unnið Íslands- og bikarmeistaratitla. Hann hefur einnig reynt fyrir sér í þjálfun á 

erlendri grundu. 

Viðmælandinn telur að knattspyrnustjórar þurfi að búa yfir sjálfstrausti, áhrifamætti og 

getað vakið tiltrú leikmanna. Hann segir sjálfstraust vera gríðarlega mikilvægt sérstaklega 

þegar þjálfarar taka við nýjum liðum. Hann telur jafnframt að knattspyrnustjórar þurfi að búa 

yfir faglegri færni, þekkingu á knattspyrnu og hafa skýra sýn á hverju þeir vilja fá áorkað 

með liðinu.  

Viðmælandinn segir að framtíðarsýnin snúist um framþróun liðsins, hvernig á að 

manna hópinn og byggja upp sterka liðsheild. Sjálfur setur hann liðinu skýr og metnaðarfull 

markmið sem hann hamrar á. Hann setur einnig markmið fyrir hvern einasta leik. Allir þurfa 

að þekkja markmiðin og leggja sitt af mörkum til að ná þeim. Framtíðarsýnin ræðst af stöðu 

liðsins hverju sinni en meginmarkmiðið ætti alltaf að vera að gera betur í dag en í gær. Hann 

segir að það geti verið erfitt fyrir félög að viðhalda metnaði ef lið hefur náð öllum 

markmiðum sínum og að það sé meira krefjandi að halda sér á toppnum heldur en að komast 

þangað. Það er helst mögulegt í krafti fjármagns og nefnir hann dæmi um Juventus sem hafa 

orðið deildarmeistarar á Ítalíu og PSG sem hafa orðið deildarmeistarar í Frakklandi mörg ár í 

röð með því að kaupa marga af bestu leikmönnum hinna liðanna í deildunum.  

Að byggja á og fylgja ákveðnu leikskipulagi er mjög mikilvægt segir viðmælandinn. 

Allir leikmenn þurfa að vera meðvitaðir um hlutverk sitt svo þeir geti stutt aðra leikmenn við 

að framfylgja sínum hlutverkum því öll vinni þau saman að því að búa til eina sterka heild. 

Viðmælandinn segir að leikmenn eigi að vera vel þjálfaðir og vita hvaða valmöguleika þeir 

hafi þegar ákveðnar aðstæður koma upp í leiknum. Hann segist þó auðvitað gefa leikmönnum 

ákveðið frjálsræði til að vinna úr stöðunni og taka eigin ákvarðanir. 

Viðmælandinn telur að liðsheildin skipti gríðarlega miklu máli. Það er mjög mikilvægt 

að hafa góðan anda innan hópsins og allir leikmenn eiga að sýna hver öðrum gagnkvæma 

virðingu. Á sama tíma þarf að ýta undir hæfilega samkeppni í hópnum, til dæmis með því að 

fá inn öfluga leikmenn, því það stuðlar að því að aðrir leikmenn leggi sig enn meira fram. 

Stærð hópsins skiptir líka máli. Of stór hópur af frábærum leikmönnum kallar á að hluti af 

hópnum fær ekki einu sinni að sitja á varamannabekknum meðan á leik stendur heldur verður 

að halda sig uppi í stúku sem er mjög letjandi. Lítill leikmannahópur sem á ekki fjármuni til 
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að kaupa góða leikmenn er líka vandamál því þá er varamannbekkurinn of þunnskipaður og 

leikmenn geta orðið of öruggir með sig og værukærir.  

Helstu gildi sem viðmælandinn leggur áherslu á er að leikmenn séu með hugann við 

efnið og fullkomlega einbeittir þegar þeir mæta á æfingu eða í leiki. Margir íslenskir 

leikmenn vinni fulla vinnu ásamt því að spila fótbolta og þjálfarar þurfa að taka tillit til þess 

en það hefur stundum gert það að verkum að leikmennirnir mæta annars hugar og ekki 

nægilega vel undirbúnir. Þessu hefur hann lagt áherslu á að breyta enda séu leikmennirnir að 

mæta í aðra vinnu þegar þeir koma á æfingar. Þá er mikilvægt að búningsaðstaðan og allur 

aðbúnaður liðsins sé til fyrirmyndar og í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til 

leikmanna.  

Viðmælandinn segist reyna að byggja upp traust milli sín og einstakra leikmanna með 

jákvæðum og uppbyggilegum samtölum. Hann reynir alltaf að vera heiðarlegur gagnvart 

leikmönnunum svo þeir viti hvar þeir hafi hann og séu meðvitaðir um stöðuna sína innan 

hópsins. Hann vill að mönnum líði vel og það ríki gleði í hópnum. Hann leggur áherslu á að 

hrósa leikmönnum þegar við á bæði á æfingum og í leikjum. Hann reynir að leiðbeina þeim á 

uppbyggilegan hátt frekar en að skamma þá, þó að það komi einstaka sinnum fyrir að hann 

messi yfir hópnum. Hann segir það vandmeðfarið fyrir þjálfara að byrsta sig við leikmenn, 

það geti virkað á réttum tímapunkum og í örfá skipti en ef því er beitt óhóflega þá hætta 

leikmenn fljótt að taka mark á þjálfaranum og snúa baki við honum. Hann segist þurfa vanda 

sig þegar hann talar við leikmenn því það sem virkar á einn gæti haft neikvæð áhrif á annan. 

Suma einstaklinga ræðir hann frekar við einslega en frammi fyrir hópnum þegar hann veitir 

endurgjöf. Oft eru þetta óformleg samtöl fyrir eða eftir æfingar, þar reynir hann að rifja upp 

gömul atvik þegar leikmaðurinn stóð sig vel til að kalla fram jákvæðar tilfinningar hjá honum 

og fá hann til að hafa trú á sjálfum sér. Einnig spyr hann leikmenn út í persónulega hluti utan 

fótboltans svo leikmenn finni að þjálfarinn hafi áhuga á þeim og þeirra högum. Það er hluti af 

starfi þjálfarans að halda öllum leikmönnum ánægðum enda hafa þeir allir mikilvægu 

hlutverki að gegna og þeir sem sitja á bekknum þurfa að vera tilbúnir andlega sem líkamlega 

að koma inn á þegar þess gerist þörf.  

Viðmælandinn segist ekki leggja sérstaka áherslu á lýðræðislega þátttöku leikmanna 

en hann er engu að síður opinn fyrir því að fá tillögur frá leikmönnum um hvað mætti betur 

fara. Hann segist stundum vera sammála rökfærslum þeirra og stundum ósammála en segir 

mikilvægt að hann taki ávallt endanlegu ákvörðunina enda sé það á ábyrgð þjálfarans að liðið 

skili árangri. Þá segir viðmælandinn að hann hafi haldið árlega einstaklingsfundi með öllum 
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leikmönnum liðsins og beðið þá um að koma með uppbyggilega gagnrýni og ábendingar fyrir 

þjálfarateymið. Ef það er samhljómur í ábendingum nokkurra leikmann þá tekur hann þær til 

greina og vinnur með þær. 

Áskoranirnar sem þjálfarar mæta eru jafn ólíkar og þær eru margar, þær eru miserfiðar 

og misskemmtilegar við að eiga, segir viðmælandinn. Ein erfiðasta og leiðinlegasta áskorunin 

sem þjálfarinn þarf að takast á við er að tilkynna leikmönnum að þeir fái ekki nýjan samning 

hjá félaginu. Ástæðurnar fyrir því geta verið margvíslegar, stundum hafa leikmenn ekki getu 

til að spila af þeirri færni sem gerð er krafa um, stundum eru hegðunarvandamál ástæðan og 

stundum eru fjárhagslegar aðstæður þannig að ekki er hægt að endurnýja samning við 

leikmenn sem þjálfarinn myndi gjarnan vilja halda í. Viðmælandinn segir að reynslan hafi 

kennt sér að best sé að tækla áskoranir af þessum toga strax og koma hreint og beint fram við 

leikmanninn. Jafnvel þótt leikmenn verði oft ósáttir þá virða þeir þig meira sem þjálfara ef þú 

kemur fram við þá af hreinskilni og gerir það fyrr heldur en síðar svo þeir geti byrjað að leita 

sér að nýju liði. 
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Spurningar Svar viðmælanda Túlkun rannsakanda 
Mikilvægustu eiginleikar 
knattspyrnuþjálfara 

Þjálfarinn þarf að búa yfir 
sjálfstrausti, áhrifamætti, faglegri 
færni og tiltrú leikmanna. Hann þarf 
að hafa skýra framtíðarsýn fyrir liðið. 

Stuðningur leikmanna skiptir 
sköpum. Þjálfarinn þarf líka að 
hafa skýra sýn og stefnu fyrir 
liðið. Hann beitir áhrifastílnum. 

Framtíðarsýn Framtíðarsýnin varðar framþróun 
félagsins, leikmannaskipan og andann 
í liðinu. 

Þjálfarinn setur framtíðarsýn og 
notar markmiðssetningu til að ná 
árangri. 

Menning, samskipti, 
venjur og hefðir 

Þjálfarinn leggur áherslu á jákvæð og 
vingjarnleg samskipti. Hann vill að 
mönnum líði vel og það ríki gleði í 
hópnum. Hann er óformlegur í 
samskiptum og lagar samskipti sín að 
persónu leikmanna. Hann gerir kröfur 
um vinnusemi og einbeitingu. Hann 
messar yfir hópnum ef þörf krefur en 
þó örsjaldan. Hann sér til þess að 
umgjörð liðsins sé góð. 

Þjálfarinn byggir upp 
árangursmenningu en umvefur 
hana með hlýju og umhyggju. 
Hann beitir skipunarstílnum ef 
ástæða er til en aðeins með 
undantekningum.  

Traust Þjálfarinn leitast við að byggja upp 
traust með jákvæðum samskiptum, 
með því að vera heiðarlegur og 
sjálfum sér samkvæmur. Hann er 
hreinskilinn ef hann þarf að hafna 
leikmönnum. Hann hlustar á tillögur 
leikmanna, hrósar og sýnir 
leikmönnum áhuga sem persónur.  

Þjálfarinn vinnur markvisst með 
þá þrjá þætti sem stuðla að því að 
byggja upp traust, jákvæð 
samskipti, faglega færni og vera 
samkvæmur og fyrirsjáanlegur. 

Þátttaka leikmanna Þjálfarinn segist ekki leggja áherslu á 
lýðræðislega þátttöku leikmann en 
hann gefur þeim færi á að koma með 
ábendingar, er fús til að ræða þær og 
taka tillit til þeirra ef þær eru vel 
rökstuddar og skynsamlegar. Hann 
leggur áherslu á að hann tekur 
endanlega ákvörðun. Hann leitast við 
að þroska og efla hvern leikmann og 
gera þá andlega og líkamlega tilbúna 
til að spila ef þeir eru á bekknum. 

Þjálfarinn hlustar, virðir skoðanir 
leikmanna og tekur tillit til 
ábendingar þeirra ef hann er 
sammála þeim eða margir í liðinu 
tala fyrir þeim. Hann leitast við 
að þróa einstaka leikmenn 
(þjónandi forysta). Hann sýnir 
stöðu manna virðingu og er 
sanngjarn (trefillinn). Hann beitir 
lýðræðislegum og þjálfandi 
stjórnunarstíl. 

Liðsheild Liðsheildin skiptir gríðarlega miklu 
máli. Menn eiga að sýna hver öðrum 
virðingu. Þjálfarinn reynir að stuðla 
að hóflegri samkeppni innan liðsins 
til að fá betri frammistöðu. Öll 
hlutverk eru mikilvæg og menn verða 
að styðja hvern annan í að rækja 
hlutverk sitt. Enginn leikmaður er 
stærri en liðið.  

Þjálfarinn vinnur markvisst að 
því að byggja upp liðsheild. Hann 
býr til skipulag og aðstæður sem 
stuðla að því að menn leggi sig 
fram. Hann vinnur með þá 
mótsögn að efla menn og styrkja 
á sama tíma og þeir verða að sýna 
auðmýkt og sætt sig við að fá 
ekki að spila með liðinu. Hann 
lætur þá finna að þeir skipti máli 
og hlutverk þeirra sé mikilvægt 
þótt þeir fái ekki að spila, núna. 
Þeir tilheyra liðsheild sem er 
stærri en þeir sjálfir. 

Tafla 11: Viðmælandi E – meginniðurstöður 
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8 Umræður 

Markmið rannsakanda var að gera leiðtogafræðunum skil og komast að því hvaða 

leiðtogafærni árangursríkir þjálfarar búi yfir. Fræðilegi hluti rannsóknarinnar var til þess 

gerður að lesandinn fengi góða yfirsýn yfir þær mörgu aðferðir og samskiptahætti sem 

leiðtogar geta beitt í starfi sínu. 

Forsendur þess að knattspyrnulið nái árangri eru margar og það er engin ein rétt leið 

sem lið verða að fylgja í leit sinni að árangri. Þó eru nokkur grundvallaratriði sem allir 

viðmælendur minntust á í viðtölunum og verða að vera til staðar ef lið á að vera sigursælt og 

ná þeim markmiðum sem að er stefnt. Þar á meðal er sterk liðsheild, stuðningur liðsmanna 

við þjálfarann og skýr framtíðarsýn. Einnig nefndu viðmælendur að leikmenn þyrftu að vera í 

toppformi, þekkja hlutverk sitt og skilja mikilvægi þess fyrir liðsheildina á sama tíma og þeir 

bera virðingu fyrir hlutverkum annarra leikmanna. Viðmælendur töldu líka mikilvægt að 

stjórn knattspyrnudeildarinnar styddi þjálfarann í starfi, gæfi honum svigrúm til að velja sér 

leikmenn og léti honum eftir að móta vinnu liðsins. Þá bentu sumir viðmælendur á að 

fjármunir til að kaupa leikmenn skiptu æ meira máli ef lið vildu vera í fremstu röð og að allur 

aðbúnaður liðsins yrði að vera til fyrirmyndar. Hér á eftir verður fjallað um þessar aðstæður 

og gaumgæft hvaða leiðtogafærni verður að vera fyrir hendi að mati viðmælenda svo þær 

myndist. Meðfylgjandi tafla gefur yfirsýn yfir þá leiðtogahæfni sem þörf er á að mati 

viðmælenda: 

Leiðtogahæfni/Viðmælandi  B C D E 

Tilfinningagreind ✓ ✓ ✓ ✓ 

Traust � ✓ ✓ ✓ 

Framtíðarsýn ✓ ✓ ✓ ✓ 

Næmni fyrir samskiptaþörfum liðsmanna - trefillinn ✓ ✓  ✓ 

Þjónandi forysta - virk hlustun � ✓ ✓ ✓ 

Tafla 12: Leiðtogahæfni sem viðmælendur telja að knattspyrnustjórar verði að búa yfir 

Tilfinningagreind 

Allir viðmælendurnir voru á sama máli þegar þeir voru spurðir um mikilvægi 

liðsheildar og segja hana lykilforsendu árangurs. Til þess að þjálfarinn geti byggt upp sterka 

liðsheild þarf hann að búa yfir tilfinningagreind en sýnt hefur verið fram á jákvæða tengingu 

á milli tilfinningargreindar og leiðtogahæfni (Sternberg, 2004). Viðmælendurnir sögðust allir 

reyna að vera yfirvegaðir og jákvæðir í samskiptum því tími harðstjórnar sé liðinn. 
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Uppbyggileg samskipti kalla á að menn geti stjórnað tilfinningum sínum í stað þess að láta 

þær stjórna sér og hafa neikvæð áhrif á samskipti þeirra við annað fólk. Þeir sem komast vel 

af með öðrum búa yfir sjálfsþekkingu og sjálfsstjórn sem er einn þáttur tilfinningagreindar 

(Northouse, 2019). Mikilvægt er fyrir þjálfarann að geta haft jákvæð áhrif á leikmennina sína 

en viðhorf hans og tilfinningar hafa gjarnan áhrif á andlegt ástand fylgjenda (Goleman, 

2004). Þjálfarinn þarf með öðrum orðum að búa yfir félagslegri færni en Goleman segir í bók 

sinni Forysta og tilfinningagreind að leiðtogi sem býr yfir félagslegri færni sé yfirleitt 

vingjarnlegur í fasi, eigi auðvelt með að mynda tengsl við fólk af ólíkum uppruna, hafi 

mikinn sannfæringarkraft, eigi auðvelt með að vinna með öðrum og sé tilvalinn til að leiða 

hópa. Viðmælendurnir segjast beita einstaklingsbundinni nálgun í samskiptum við leikmenn 

því þeir séu allir einstakir og þurfi ólíka meðhöndlun, þá hjálpar ef þjálfarinn býr yfir 

samhygð og getur sett sig í spor þeirra. 

Sumir viðmælenda leggja ekki aðeins áherslu á að byggja upp sterka liðsheild heldur 

leitast þeir jafnframt við að þróa ákveðna menningu í kringum liðið og samfélag sem í 

sumum tilfellum teygir sig út fyrir liðið samanber ummæli eins viðmælanda. 

Umgjörð í kringum lið, hún skiptir feikna miklu máli og það er oft það er oft það sem 

er erfiðast að taka til, vegna þess að það er það hefur kannski ekki verið einhverjar 

reglur áður ég meina það eins og hérna hjá okkur, við borðum saman daginn fyrir leik, 

við borðum saman eftir leik, það er hugsað um okkur, við nánast fáum allt sem við 

viljum fá hérna. 

Þetta er ekki bara það sem gerist á vellinum þetta er allt saman í kringum, hvernig þú 

kemur fram við fólkið sem vinnur hérna, húsverðina, stjórnina, fólkið í kringum þig sko 

það það er partur af liðsheild. (Viðmælandi C, munnleg heimild, 14. mars 2019) 

Samfélagið er liðið og allir þjóna því og vinna í þágu þess. 

Traust 

Stuðningur leikmanna við þjálfarann sinn þarf að vera til staðar, sumir segja að 

þjálfarinn þurfi að búa yfir áhrifamætti. Þjálfari sem hefur stuðning leikmanna hefur öðlast 

traust leikmanna liðsins og töluðu allir viðmælendur um mikilvægi trausts. Þegar verið er að 

byggja upp traust eru þrír þættir sem skipta mestu máli, jákvæð tengsl, fagleg færni og 

samkvæmni (Zenger og Folkman, 2019). Allir viðmælendurnir lögðu sérstaka áherslu á tvo af 

þessum þáttum, jákvæð tengsl og samkvæmni en flestir minntust einnig á faglega færni. 

Jákvæðum tengslum ná þeir fram með jákvæðum og uppbyggilegum samskiptum við 
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leikmennina. Samkvæmni segja þeir að felist í því að vera samkvæmur sjálfum sér, 

hreinskilinn og heiðarlegur við alla leikmenn öllum stundum. 

Framtíðarsýn 

Ein af forsendunum sem þjálfarar bera ábyrgð á er að móta skýra framtíðarsýn um 

framþróun liðsins. Framtíðarsýnin ræðst að miklu leyti af aðstæðum og felur meðal annars í 

sér hvaða leikskipulag þjálfarinn vill spila, val á leikmönnum í samræmi við skipulagið og 

skýr markmið svo sýnin gangi eftir. Hæfni til að móta framtíðarsýn með hliðsjón af 

aðstæðum er grundvallarþáttur í fari leiðtogans, án sýnar missir leiðtoginn tiltrú fylgjenda og 

hættir að leiða (Greenleaf, 2018) 

Næmni fyrir samskiptaþörfum leikmanna - trefillinn 

Önnur stór áskorun sem þjálfarar mæta er að styðja við og byggja upp metnaðarfulla 

leikmenn með mikið sjálfstraust og sterka sjálfsmynd, leikmenn sem vilja ná árangri en verða 

samtímis að beygja sig og sýna auðmýkt gagnvart þörfum liðsins. Þar af leiðandi þurfa 

leikmenn einnig að búa yfir tilfinningagreind og það kemur í hlut þjálfarans  að framkalla 

hana og efla hjá liðsmönnum sínum. Leikmenn verða að þekkja hlutverk sitt innan hópsins, 

skilja mikilvægi þess fyrir heildina og bera virðingu fyrir hlutverkum annarra, til þess þarf 

tilfinningagreind. Fyrst kemur liðið svo koma þeir. Þegar þjálfarar eru með rúmlega tuttugu 

leikmanna hóp en einungis ellefu byrja hvern leik getur reynst erfitt að halda öllum 

leikmönnum ánægðum. Áskorunin er að efla þá og styrkja, ala upp í þeim metnað en á sama 

tíma að fá þá til að sætta sig við að vera ekki valdir í liðið. Þá reynir á getu þjálfarans í að 

mæta samskiptaþörfum allra leikmanna. 

Samkvæmt kenningu David Rock um trefilinn hafa fimm samskiptasvið mesta 

þýðingu fyrir manninn í lífi og starfi en þau eru staða, öryggi, sjálfstæði, tengsl og sanngirni 

(Rock, 2008). Viðmælendur sögðust vinna með stöðu, tengsl og sanngirni til að reyna halda 

öllum leikmönnum ánægðum óháð stöðu þeirra innan liðsins. Þeir bæta stöðu leikmanna með 

því að láta þá vita að þeir skipti máli og að allir leikmenn hópsins séu jafn mikilvægir fyrir 

liðið. Þeir vinna markvisst í að byggja upp og bæta tengsl allra leikmanna liðsins og þá leggja 

allir viðmælendurnir höfuðáherslu á að vera heiðarlegir og hreinskilnir við leikmennina sem 

eykur þá upplifun liðsmanna að komið sé fram við þá af sanngirni. Það getur verið erfitt að 

bjóða leikmönnum upp á mikið öryggi hvað varðar til dæmis spilatíma og erfitt að gefa þeim 

skýrar framtíðarhorfur. Einnig geta þeir ekki veitt leikmönnum mikið sjálfstæði nema þá 

ákveðið frjálsræði hvað varðar spilamennsku inni á vellinum. 
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Þjónandi forysta 

Hinn þjónandi leiðtogi mælir árangur sinn í þroska og vexti þeirra sem hann leiðir og 

hann hlustar á fylgjendur sína. Þetta er annað af meginhlutverkum þjálfarans, að byggja upp 

sterka og öfluga leikmenn (hitt meginhlutverkið er að byggja upp liðsheildina). Tveir 

viðmælendanna segja að það að sjá menn vaxa og þroskast sem leikmenn næri þá sem 

þjálfara. Þjálfararnir eru allir tilbúnir að hlusta á tillögur leikmanna sinna og segja að 

harðstjórnartilburðir sé úrelt stjórnunaraðferð, þjálfarar sem stjórni með harðri hendi og beiti 

skipunarstíl missi fljótt tiltrú leikmanna sinna. Þetta samsvarar skrifum Goleman‘s sem segir 

að skipunarstíll sé leiðtogastíll sem menn ættu að umgangast af varúð og aðeins að beita til 

skamms tíma ef önnur ráð duga ekki því rannsóknir sýna að hann hefur letjandi áhrif á 

andrúmsloft og árangur. Þetta er einnig í samhljómi við skrif Cuddy‘s um samspil færni og 

hlýju sem eykur sjálfstraust, árangur, sköpunarkraft og afköst meðan að óttinn dregur úr 

tiltrú, bælir og letur menn. Sá sem er hlýr í samskiptum beitir virkri hlustun því þannig sýnir 

hann fylgjendum sínum virðingu og hvetur þá til dáða. 

Leiðtogastílar 

Áhugavert er að skoða niðurstöðurnar með hliðsjón af þeim leiðtogastílum sem 

viðmælendurnir beita. 

Viðmælandi B C D E 

Lýðræðisstíll ✓ ✓ ✓ ✓ 

Þjálfunarstíll ✓ ✓ ✓ ✓ 

Áhrifastíll ✓ ✓  ✓ 

Stuðningsstíll ✓ ✓   

Ákefðarstíll   ?  

Skipunarstíll    ✓ 

Tafla 13: Leiðtogastílar sem viðmælendur beita sem þjálfarar 

Allir eiga þeir það sameiginlegt að beita lýðræðis- og- þjálfunarstílnum. 

Lýðræðisstíllinn byggir á virkri þátttöku leikmanna í ákvarðanatökum liðsins og voru allir 

viðmælendurnir opnir fyrir því að hlusta á hugmyndir leikmanna sinna (Goleman, 2000). 

Þjálfunarstíllinn felst í að þjálfa og leiðbeina starfsmönnum og litið er á mistök sem hluta af 

þroskaferli starfsmanna (Goleman, 2000). Viðmælendurnir eru tilbúnir að leyfa leikmönnum 

að gera mistök svo lengi sem þeir eru fúsir til að læra af þeim. Þjálfararnir benda leikmönnum 

á mistökin, oft einslega en í sumum tilfellum flétta þeir slíka endurgjöf inn í almennar 

æfingar liðsins. Einn viðmælenda beitir þjálfunarstílnum í ríkari mæli en aðrir, hann hvetur 
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leikmenn til að sýna hugrekki jafnvel þótt það leiði til mistaka því slíkt er forsenda þess að 

þroskast og vaxa sem leikmaður. Sumir viðmælendanna beita áhrifastílnum en einn þó meira 

en aðrir. Áhrifastíll einkennist af eldmóði og skýrri sýn og er árangursríkastur af stílunum sex 

en leiðtogar sem beita þessum stíl búa yfir sjálfsöryggi, samhygð og félagslegri færni. 

(Goleman, 2000). Lesa má úr niðurstöðunum að sami viðmælandi beitir skipandi leiðtogastíl 

en þó með mjög takmörkuðum hætti: 

Stundum þarf maður bara að hrauna yfir allan hópinn og þá ertu kannski ekki að benda 

á einhvern einn heldur þá ertu bara að taka alla í einu, en þetta er svona þetta er alltaf 

tilfinning og það maður veit aldrei hvort að það sé rétt en maður verður samt að fara 

eftir sinni eigin sannfæringu í því en ég það er mjög sjaldan sem að ég tek einhver 

brjálæðisleg læti inni í klefa, það gerist tvisvar á ári, af því mér finnst það ekki virka 

nema tvisvar á ári. Ef að ég myndi gera það alltaf að þá myndi enginn hlusta á mig 

lengur, þeir vita bara að þegar ég er reiður að þá vita þeir að það er eitthvað að, þannig 

að ef það gerist tvisvar til þrisvar sinnum á ári að þá breytist leikurinn (Viðmælandi E, 

munnleg heimild, 24. apríl 2019).  

Það má segja að þessi viðmælandi beiti skipunarstílnum á réttan hátt ef tekið er mið af 

áðurnefndum skrifum Goleman´s um skipunarstílinn sem segir hann geta verið áhrifaríkt 

verkfæri ef honum er beitt í hófi við rétt tilefni. 

Leiðtogi eða stjórnandi  

Af framangreindu er ljóst að allir viðmælendur búa yfir leiðtogafærni og beita henni í 

þjálfarastarfi sínu. Sú spurningin vaknar hvort árangursríkir þjálfarar séu meiri leiðtogar en 

stjórnendur eða hvort því sé öfugt farið. Áhugavert er að skoða framgöngu viðmælenda í ljósi 

þeirrar aðgreiningar sem gerð er á leiðtogum og stjórnendum í töflu 1 á bls. 5. Þjálfararnir 

búa yfir formlegu valdi sem stjórn knattspyrnudeildar veitir þeim þegar hún ræður þá til 

starfa en þeir þurfa þó jafnframt að búa yfir áhrifavaldi og fá stuðning frá leikmönnum sínum 

annars ná þeir engum árangri. Þjálfarnir þurfa að geta fylgt hefðbundnu skipulagi í starfi sínu 

til dæmis í samskiptum við hagsmunaaðila og við skipulagningu æfinga liðsins en þeir þurfa 

einnig að vera skapandi og þola óreiðu þegar kemur að því að búa til nýtt leikskipulag fyrir 

liðið og viðhalda áhuga og leikgleði liðsmanna samhliða stífum æfingum. Þjálfararnir þurfa 

að hafa skýra sýn á hvert þeir stefna með liðið og samtímis verða þeir að setja markmið sem 

liðið kappkostar að ná svo sýnin gangi eftir. Þjálfararnir hlusta en gefa jafnframt fyrirmæli 

um leikáherslur og þjálfun. Þjálfararnir veita öllum leikmönnum athygli og árétta mikilvægi 

þeirra fyrir liðið. Þeir laga samskiptin að þörfum leikmanna og taka tillit til persónulegra 
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aðstæðna þeirra. Þeir leitast við að þroska þá sem knattspyrnumenn og valdefla á sama tíma 

og þeir kenna þeim að virða liðsheildina og vinna að því að ná markmiðum liðsins. Þeir veita 

reglubundna endurgjöf, leiðrétta og styðja. Þjálfararnir verða að búa yfir sjálfsþekkingu og 

sjálfsstjórn og vera yfirvegaðir í samskiptum því annars rofnar traustið sem leiðtogamáttur 

þeirra grundvallast á. Samtímis verða þeir að þekkja aðstæður félagsliðsins, liðsheildina, 

einstaka liðsmenn og aðra hagsmunaðila og stuðla að jákvæðu samstarfi allra aðila. Þjálfarar 

sem vilja ná afburða árangri verða að hreyfa við liðinu, brjóta upp gömul munstur og skapa 

andrými og hugarfar sem leiðir til árangurs. En þeir verða einnig að skapa aga, festu og 

umgjörð sem gerir liðinu kleift að taka þau skref sem leiða það áfram að settu marki. Það er 

því ljóst að færir og árangursríkir þjálfarar þurfa að búa yfir leiðtogahæfni en þeir þurfa 

jafnframt að vera skipulagðir og agaðir eins og góðir stjórnendur svo árangur náist. Þeir þurfa 

með öðrum orðum að vera jafnvígir á hlutverk leiðtoga og stjórnanda en leiðtogahæfnin 

kemur fyrst, hún er forsenda þess að leikmenn styðji þá og samþykki leiðsögn þeirra. 

Stjórnarhættir og fjárhagsleg staða félagsliða 

Loks er vert að benda á þá skoðun sem kom fram hjá flestum viðmælendum að 

félagslið sem vilja ná árangri verða að búa yfir sterkri stjórn og góðum stjórnarháttum, annars 

eru litlar líkur á að þau taki framförum. Stjórnin þarf að styðja þjálfarann í starfi, gefa honum 

svigrúm til að velja sér leikmenn og móta liðið eftir sínum áherslum. Þá þarf stjórnin einnig 

að verja hann fyrir ytra áreiti og styðja hann í hvívetna. Mikilvægt er að hlutverk, ábyrgð og 

umboð stjórnar og þjálfara séu vel skilgreind og menn fylgi þeim viðmiðum.  

Þá kom fram í máli sumra viðmælenda að til þess að þjálfari geti keypt leikmenn þarf 

hann fjármagn og að það skipti æ meira máli fyrir árangur félagsliða. Í krafti fjármagns er 

hægt að kaupa bestu leikmenn sem völ er á og styrkja liðið. Nýir og öflugir liðsmenn geti líka 

ýtt undir vissan samkeppnisanda innan liðsins sem örvar leikmenn sem fyrir eru og fær þá til 

að leggja sig enn meira fram. Góður fjárhagur gerir einnig kleift að bæta umgjörð liðsins sem 

eykur líkur á langvarandi árangri. Sem dæmi er mikilvægt að hafa almennilegan 

búningsklefa, góða æfingaaðstöðu og engan leikmann ætti að vanhaga um æfingarfatnað. Ef 

vel er hlúð að þessum atriðum þá eru þau til þess fallinn að efla sjálfstraust og sjálfsmynd 

leikmanna. Það ætti þó ekki að vera í verkahring þjálfaranna að tryggja góða aðstöðu en oft 

þurfa þeir að fara út fyrir sitt verksvið og sjá til þess að svo sé.  
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Lokaorð 

Lagt var upp með að skoða hvaða leiðtogafærni öflugir knattspyrnuþjálfarar búa yfir. Í ljós 

kom að þeir búa jöfnum höndum yfir leiðtoga- og stjórnendafærni en leiðtoginn verður að 

koma fyrst því þjálfari sem nýtur ekki stuðnings leikmanna er búinn að vera sem þjálfari, eins 

og einn viðmælandinn orðaði það. Leiðtogahæfni er nauðsynleg forsenda þess að ná árangri 

en ein og sér ekki nóg, það þarf líka að stjórna hópnum. Lykilatriði er að þjálfarar njóti 

stuðnings leikmanna sinna. Slíkur stuðningur grundvallast á trausti en forsenda þess að traust 

skapist í samskiptum við leikmenn er að þjálfarar búi yfir tilfinningagreind og þekki 

samskiptaþarfir leikmanna. Þjálfarar verða að geta hlustað á leikmennina og byggt ákvarðanir 

sínar á skoðunum þeirra jafnt sem sínum eigin. Með því ýta þjálfarar undir vöxt leikmanna 

sinna, efla þá sem knattspyrnumenn og koma fram sem þjónandi leiðtogar. Allir leikmenn 

verða að upplifa að þeir gegna mikilvægu hlutverki fyrir liðsheildina og að komið sé fram við 

þá af sanngirni. 

Rannsakandi hefur sjálfur lagt stund á knattspyrnu og þekkir það af eigin reynslu að 

þjálfari missir fljótt virðingu leikmanna liðsins ef hann ætlar sér að stýra með harðri hendi og 

hlustar hvorki á leikmenn né sýnir þeim virðingu. Þó er mikilvægt að taka fram að það er 

hárfín lína sem þjálfarar þurfa oft að dansa á og þeir mega ekki láta leikmönnum of mikið 

eftir ef hagsmunir og framtíðarsýn liðsins krefjast þess. Eftirminnilegustu þjálfarar sem 

rannsakandi hefur spilað fyrir höfðu getu til að beita mörgum mismunandi leiðtogastílum 

eftir aðstæðum hverju sinni. Þeir hlustuðu á leikmenn liðsins og sýndu þeim virðingu en voru 

jafnframt óhræddir við að láta skoðanir sínar í ljós og skipa leikmönnum liðsins fyrir þegar 

þess þurfti. 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru hversu fáir viðmælendurnir voru sem rætt var við 

en vafalaust hefði verið hægt að fá ítarlegri og betri niðurstöður ef þeir hefðu verið fleiri. 

Áhugavert væri að gera viðameiri rannsókn þar sem fylgst væri með árangri knattspyrnuliða 

yfir nokkur tímabil og sjá hvers konar leiðtogafærni þeir þjálfarar búa yfir sem ná bestum 

árangri. Einnig væri áhugavert að gera megindlega rannsókn þar kannað væri viðhorf 

leikmanna í garð þjálfara og skoðað hvers konar þjálfara leikmenn virða og vilja vinna með. 

Þannig væri hægt að auka skilning á hvaða þættir leiðtogafærni séu mikilvægastir að mati 

fylgjenda og fá þannig nýtt sjónarhorn og þekkingu. 

Athyglisvert væri að skoða betur stöðu stjórnarhátta hjá knattspyrnufélögum en góðir 

stjórnarhættir eru nauðsynlegir hjá hvaða félagi sem er og benda niðurstöðurnar til þess að 
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þar séu vaxtarmöguleikar fyrir mörg félagslið hérlendis. Einnig benda niðurstöðurnar til þess 

að stjórnarmenn þurfi að átta sig betur á mikilvægi þess að hafa góða umgjörð í kringum 

knattspyrnulið og hún stuðli að auknum árangri og vellíðan leikmanna liðsins. 

Tímarnir breytast og mennirnir með. Ungir og upprennandi knattspyrnumenn í dag 

vænta þess að komið sé fram við þá af virðingu og þeir sætta sig ekki við þá eineltistilburði 

sem hafa viðgengist gagnvart yngri leikmönnum í gegnum tíðina. Draga má þá ályktun að ef 

þjálfarar vilja vera gjaldgengir meðal þeirra ungu leikmanna sem nú eru að brjótast fram á 

sjónarsviðið íslenskrar knattspyrnu verða þeir að hafa stjórn á skapi sínu, leitast við að skilja 

leikmennina og geta sett sig í spor þeirra á sama tíma og þeir byggja upp öfluga og agaða 

liðsheild. Þeir verða með öðrum orðum að þroska með sér tilfinningagreind og skilja 

samskiptaþarfir leikmanna ef þeir ætla sér að vera langlífir og árangursríkir í starfi sínu sem 

knattspyrnustjórar. 
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Viðauki 

Viðauki A: Spurningarlisti fyrir stjórnamann 
-Hvar liggur æðsta valdið í knattspyrnufélögum? 

-Hver velur stjórnina? 

-Hvernig er stjórnin valin? 

-Hvert er hlutverk stjórnar? 

-Hvaða lög og reglur gilda um stjórnir knattspyrnufélaga? 

-Hver ræður knattspyrnustjóra? 

-Hver ákveður hvert er hlutverk hans? 

-Hvaða heimildir hefur hann? Getur hann t.d. valið og keypt leikmenn án samþykkis stjórnar? 

-Hvaða ábyrgð og umboð hefur hann? 

-Hvaða eftirlit hefur stjórn með störfum hans? 

-Fær knattspyrnustjóri skriflega lýsingu á því sem er ætlast til af honum? 

-Hverjir eru helstu hagsmunaraðilar knattspyrnustjórans? 

-Hvernig á hann að rækta samband sitt við þá? 

-Hvað gerir stjórnin til þess að styðja knattspyrnustjóra í starfi? 

-Á stjórnin að skipta sér af starfi knattspyrnustjórans eða veita honum frjálsar hendur í starfi? 

-Siðareglur, hagsmunaárekstrar og ábendingar um misferli: Hefur stjórnin látið þessi mál sig 

varða t.d. með því að setja stefnur, koma á skipulagi -og verklagi til að efla gott siðferði og 

koma í veg fyrir hagsmunaárekstra? 

-Hvernig skapar stjórn framtíðarstefnu? 

-Hvað gerir hún til þess að stefnunni sé framfylgt? 
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Viðauki B: Spurningarlisti fyrir knattspyrnuþjálfara 
Leiðtogafærni 

-Yfir hvaða eiginleikum og færni þarf góður knattspyrnustjóri að búa? 

-Hvernig myndirðu lýsa stjórnunar- og leiðtogastíl þínum?  

-Leggurðu áherslu á lýðræðislega þátttöku leikmanna eða sterka og aðdráttarlausa leiðsögn 

frá þjálfara? 

-Hvaða áskorunum hefur þú mætt sem knattspyrnustjóri og hvernig hefur þú tekist á við þær? 

-Hvernig yfirstígur þú þessar hindranir? 

-Hvaða aðferðir notar þú sem þjálfari í samskiptum við hópinn eða einstaklingana? 

-Hvernig mótar þú framtíðarsýn fyrir liðið og hvað gerir þú til að hún gangi eftir? 

Spurningar um liðsheild og árangur 

-Hvaða máli skiptir sterk liðsheild fyrir árangur? 

-Hvaða aðferð notar þú til að byggja upp sterka liðsheild? 

-Reynir þú að vinna markvisst með menningu og samskiptavenjur liðsins og hvernig gerirðu 

það? 

-Hvaða gildi leggur þú áherslu á við þjálfun liðsins og hvernig velur þú þau? 

-Hvað hegðun, framkoma og samskipti eru í samræmi við þessi gildi? 

-Hvað þarf að gera til að lið sem hefur sýnt meðalframmistöðu nái afburða árangri? 

Spurningar um leikskipulag 

-Telur þú mikilvægt að byggja á ákveðnu leikskipulagi og leikáherslum við þjálfun liðsins? 

-Velur þú leikmenn með hliðsjón af leikskipulagi eða mótarðu leikskipulagið eftir 

leikmönnunum sem eru í liðinu? 

-Hvernig færðu leikmenn til að tileinka sér það leikskipulag sem þú vilt innleiða? 

-Hvað þarf þjálfari langan tíma til að móta lið eftir sínum áherslun? 

Hvatning og endurgjöf 

-Hvernig hvetur þú liðið áfram? 

-Hvernig veitir þú leikmönnum endurgjöf?  

-Hvernig byggir þú upp traust á milli þín og einstakra liðsmanna? 

-Telurðu mikilvægt að stuðla að auknum þroska og færni hjá einstökum liðsmönnum? Ef svo 

er, hvernig nærðu því fram? 

-Hvernig umbunar þú leikmönnum? Hvort telurðu árangursríkara að umbunin sé tengd 

hópframmistöðu eða einstaklingsbundinni frammistöðu? 
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-Gerir þú kröfur til ákveðins lífsstíls leikmanna og ná þær til hegðunar jafnt innan vallar sem 

utan? Matur, áfengi, svefn? 

Hagsmunaaðilar 

 -Hverjir eru helstu hagsmunaaðilar sem þú þarft að eiga samskipti við í þínu starfi (samstarf 

við stjórn, framkvæmdastjóra)? Hvernig ræktar þú samskipti við þá? 

-Hvaða stuðning þarf knattspyrnuþjálfari að fá til að ná árangri í starfi? 

Persónuþróun og sjálfsrækt 

-Hvernig viðheldur þú áhuga þínum og eldmóði fyrir starfi þínu sem knattspyrnustjóri?  

-Hvað gerir þú til að efla þig sem knattspyrnustjóra? 

 

Geturðu nefnt eitthvað sem fór úrskeiðis? Hvað gerðist, af hverju? 

Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

 


