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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvað það væri sem helst einkenndi góða þjálfara, 

ekki eingöngu með tilliti til getu þeirra til að vinna titla heldur frekar til að ná til þeirra 

leikmanna sem þeir þjálfa. Tekin voru viðtöl við fimm afrekskonur í knattspyrnu sem allar 

búa yfir gríðarlegri reynslu, bæði á Íslandi og erlendis. Viðmælendur voru valdir sem 

hentugleikaúrtak en þurftu þó að uppfylla þau skilyrði að hafa verið hluti af liði sem unnið 

hafði titil eða titla og hafa spilað með A-landsliði kvenna. 

Þjálfarastarfið er margþætt og þarf að huga að mörgu innan þess. Þjálfarinn er allt í senn 

leiðtogi, stjórnandi og fyrirmynd og þarf hann því að vera gæddur hinum ýmsu 

eiginleikum sem fræðin og viðmælendur nefna til að teljast góður þjálfari og til að ná fram 

því besta úr liðinu. 

Svör viðmælenda voru borin saman við helstu kenningar í leiðtoga- og stjórnunarfræðum 

og gefa niðurstöður til kynna að góðir þjálfarar fylgi uppskriftum kennismiða um góða 

leiðtoga. Enn fremur benda niðurstöður til að góðir þjálfarar séu umbreytingaleiðtogar 

(e. transformational leaders). Megineinkenni góðra þjálfara voru samkvæmt 

viðmælendum: samskipti, traust, virðing, hvatning og sveigjanleiki. Þessi einkenni eiga 

sér nær fullkomna samsvörun í kenningum um góða leiðtoga og þá sérstaklega 

umbreytingaleiðtoga. 
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1  Inngangur 

 

Sé enska orðinu „leadership“ flett upp í gagnagrunnum kemur fljótt í ljós að einkenni 

leiðtoga (e. leaders) og farsællar leiðtogastjórnunar (e. leadership) eru vinsælt 

umfjöllunarefni og haldast oft hönd í hönd. Leiðtogahugtakið kemur mjög oft upp í 

kenningum og fræðigreinum um stjórnun fyrirtækja en þó er í hinum fjölmörgu 

skilgreiningum og kenningum um leiðtoga gerður nokkur greinarmunur á leiðtogum 

annars vegar og stjórnendum hinsvegar. Leiðtogar og leiðtogahæfileikar eru þá oftast 

tengdir við þann hæfileika að hafa ákveðna sýn til framtíðar og getu til að fá fólk til að 

fylgja henni eftir í átt að settu marki eða sameiginlegu markmiði. Stjórnendur eru aftur á 

móti tengdir við eiginlega stjórnun, að fylgja stefnu sem aðrir hafa sett og viðhalda þeim 

árangri sem náðst hefur. Manneskja getur verið allt í senn leiðtogi, stjórnandi, fylgjandi 

og undirmaður og til eru góðir stjórnendur eða yfirmenn sem ekki myndu teljast eiginlegir 

leiðtogar. 

Leiðtogar leiða fylgjendur sína áfram til árangurs hvort sem er á sviði atvinnulífsins, 

stjórnmála, samfélagslegrar framþróunar eða íþrótta. Líkt og þjálfarar í íþróttum tekst 

þeim með hæfileikum sínum að skapa liðsheild og beina hæfileikum fylgjenda sinna í 

réttan farveg til að ná sem mestum árangri. Með það í huga er áhugavert að skoða 

kenningar um einkenni góðra leiðtoga og leiðtogastjórnunar og athuga hvort það sama 

eigi við um einkenni góðra þjálfara í knattspyrnu. 

Knattspyrna er meðal vinsælustu íþrótta heims og njóta farsælir þjálfarar þar engu 

minni virðingar en bestu leikmennirnir. Þjálfurum sem ekki ná árangri með lið sín er oftast 

skipt miskunnarlaust út. Hlutverk þjálfara er að samstilla liðið, bæta tæknilega getu 

leikmanna og fá alla til að vinna að sameiginlegu markmiði, það er, að hámarka árangur 

liðsins í keppni. Þjálfarar þurfa að vera allt í senn: leiðtogar, stjórnendur og fyrirmyndir 

sinna liðsmanna. En hvernig fara þeir að því og af hverju virðist sumum takast betur til en 

öðrum? 

Þjálfari er eins konar samblanda af mannauðsstjóra og framkvæmdastjóra og þarf 

hann að stýra liði sínu til árangurs. Til eru margar mismunandi stjórnunaraðferðir og er 

tilgangur rannsóknarinnar að finna hvaða stjórnunaraðferðir og eiginleikar einkenna góða 

og farsæla þjálfara. 
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Á Íslandi eigum við fjöldann allan af afrekskonum á sviði knattspyrnu en 

kvennaknattspyrna er þó sjaldan jafnhátt skrifuð og knattspyrna karla. Af þeim sökum er 

starf þjálfara í efstu deild kvenna oft aðeins hlutastarf þrátt fyrir miklar og sérhæfðar 

menntunarkröfur. Þetta þýðir að þjálfarar geta ekki lagt eins mikið kapp á starfið eins og 

þeir margir myndu vilja. Það að vera þjálfari er ekki bara að stjórna nokkrum æfingum og 

leikjum. Þjálfarastarfið er margþætt og má líkja því við að vera stjórnandi í litlu fyrirtæki. 

Það er að mörgu að hyggja bæði hvað varðar liðið sjálft og að fylgjast með og greina 

andstæðingana. Á Íslandi erum við því miður ekki komin eins langt og til dæmis Svíþjóð 

þegar kemur að þjálfun í kvennaknattspyrnu en þar verður þjálfarastarfið að vera 

aðalstarf viðkomandi þjálfara. 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með hér var eftirfarandi: Hvað einkennir 

góðan þjálfara, að mati afrekskvenna í knattspyrnu? 

Líkt og með leiðtoga og stjórnendur eru þjálfarar eins misjafnir og þeir eru margir en í 

þessu verkefni verður fjallað um leiðtogahæfileika og leiðtogastjórnun þjálfara út frá 

viðtölum við fimm afrekskonur sem spilað hafa knattspyrnu í efstu deild kvenna. Allar 

hafa þær unnið titla með liðum sínum og spilað fyrir A-landslið kvenna. Reynt verður að 

koma auga á þau sameiginlegu atriði sem einkenna góða og árangursríka þjálfara út frá 

svörum viðmælenda og bera saman við helstu kenningar um leiðtoga, leiðtogafræði og 

stjórnunarstíla. 
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2 Leiðtogar og leiðtogakenningar 

Leiðtogar leitast eftir að ná árangri og þrífast á að klára verkefni og ná ákveðnum stöðlum. 

Þeir setja sér háleit markmið og keppast að því að ná þeim og keppast við að verða betri 

en í gær. Þeir bíða ekki eftir að hlutir gerist að sjálfu sér heldur taka ákvarðanir sem leiða 

af sér breytingar (Kirkpatrick og Locke, 1991). 

2.1  Leiðtogar eða stjórnendur 

Leiðtogar eru oft lagðir að jöfnu við stjórnendur (e. managers) eða stjórnun (e. 

management) en þó er nokkur munur þar á. Þar skiptir helst máli að leiðtogar eru 

stefnumótandi og setja upp ákveðið tengslanet fólks til að vinna að og ná þeim 

markmiðum sem stefnt er að. Á meðan stjórnandi (e. manager) sér frekar um að viðhalda 

ákveðnu ástandi, mögulega undir stjórn leiðtoga, er leiðtogi með hugann við stefnumótun 

og framtíð hópsins (Johnson og Hackman, 2018). Fólk í stjórnunarstöðum getur verið, og 

er oft, leiðtogar en það er þó ekki algilt. Til eru stjórnendur sem hafa ekki 

leiðtogahæfileika. Hér er ætlunin að leggja meira upp úr leiðtogafræðum og skoða hvað 

einkennir góða leiðtoga. Ekki verður alfarið hægt að forðast skörun á orðunum stjórnandi 

og leiðtogi þar sem enskumælandi heimildir nota orðið “leadership” og “leader” oft 

jöfnun höndum um leiðtoga og almenna stjórnendur. Þó verður gengið út frá því að góðir 

stjórnendur og góðir leiðtogar deili ýmsum megineinkennum en sýnt hefur verið fram á 

að þegar stjórnendur eru álitnir leiðtogar eru þeir líklegri til að fá jákvæðar umsagnir frá 

undirmönnum, byggja upp góð sambönd við þá og fá aðgang að ákveðnum auðlindum, til 

dæmis upplýsingum, sem gera störf þeirra árangursríkari (Chiu, Balkundi og Weinberg, 

2017). 

Innan leiðtogafræðanna hafa lengi staðið yfir rökræður um muninn á leiðtogum og 

stjórnendum. Chiu, Balkundi og Weinberg (2017) segja að stjórnendur séu valdir af 

stofnunum eða fyrirtækjum en leiðtogar séu valdir af fylgjendum. Ferlið sem á sér stað, 

það er, hvernig fylgjendur fara að upplifa stjórnendur sem leiðtoga, gerist ekki 

einvörðungu í gegnum formlega verkferla eða í gegnum vinnuna sjálfa heldur einnig í 

gegnum samskipti og óformlegt tengslanet stjórnandans. Leiðtogahlutverkið er þannig 
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samfélagslegt hlutverk og völd leiðtoga eru fólgin í samfélaginu sem styður hann í því 

hlutverki (Chiu, Balkundi og Weinberg, 2017). 

2.2 Þjálfarar 

Þjálfarar bera ábyrgð á því að þroska andlega, líkamlega og tæknilega færni íþróttafólks 

og í ofanálag er þeim ætlað að sigra (Becker, 2009). Hlutverk þjálfara er því að vera 

formlegur leiðtogi íþróttaliðs. Þótt þjálfarar séu ráðnir af og vinni fyrir skipulagsheild, það 

er, íþróttafélag og séu í raun undirmenn framkvæmdastjóra eða stjórnar þeirrar 

skipulagsheildar, hafa þeir sjálfræði innan síns liðs eða sinnar deildar til að taka 

ákvarðanir, svo sem að setja upp æfingatíma, velja í byrjunarlið og ákveða leikkerfi eða 

gera keppnisáætlanir. Slíkar ákvarðanir eru sjaldnast á höndum framkvæmdastjóra eða 

eigenda íþróttafélaganna sjálfra og því er sérstök athygli og áhersla lögð á 

leiðtogahlutverk þjálfaranna innan liðanna. Frá þessu sjónarhorni má einnig segja að 

leikmenn séu fylgjendur. Þeim eru falin minni völd en þjálfurum og ber að hlýða 

fyrirmælum þeirra (Cranmer og Myer, 2014). Þjálfarar geta í þeim skilningi ekki talist 

eingöngu stjórnendur, þar sem þeirra hlutverk er stefnumótandi og byggir á að skapa 

sameiginlegt markmið og fá liðsmenn til að vinna að því saman.  

Líkt og kom fram hér að framan er munurinn á leiðtogum og stjórnendum sá að 

leiðtogar skapa stefnu til framtíðar og hvetja fylgjendur sína til að vinna að henni á meðan 

stjórnendur sjá frekar um að viðhalda ákveðnu ástandi (Johnson og Hackman, 2018). 

Leiðtogahlutverk þjálfara er þannig innifalið í starfslýsingunni, þar sem þjálfarar eru ekki 

ráðnir eingöngu til að viðhalda stöðu liðs heldur til að þróa liðið áfram til framtíðar og 

aukinnar velgengni.  

Undir þetta taka Rune Høigaard, Gareth Jones og Derek Peters í grein sinni „Preferred 

Coach Leadership Behaviour in Elite Soccer in Relation to Success and Failure“ sem birtist 

í International Journal of Sport Science and Coaching 2008. Þar benda þau á að í 

fræðigreinum um skipulagsheildir og stjórnun sé ljóst að fólk leitar eftir einhverjum sem 

virðist hafa völd og geti tekið ábyrgð, stýrt og leiðbeint fólki að settu marki eða í gegnum 

erfiðar aðstæður. Ekki sé því órökrétt að yfirfæra þessa tilhneigingu fólks yfir á heim 

íþróttanna. 

Árangur íþróttaliða, sér í lagi í atvinnuliða, er oft beintengdur við þjálfara liðanna og 

velgengni þeirra og lélegt gengi er talið endurspegla getu þjálfarans til að ná því besta út 
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úr liðinu. Þegar kemur að atvinnuliðum er langvarandi lélegt gengi liðsins séð sem 

afleiðing af lélegum þjálfunaraðferðum og skorti á leiðtogahæfileikum þjálfarans fremur 

en vangetu leikmanna. Þjálfarinn er dreginn til ábyrgðar og hann rekinn á meðan 

liðsmenn halda stöðum sínum áfram (Høigaard, Jones og Peters, 2008). Líkt og leiðtogar 

innan atvinnulífsins eru þjálfarar ábyrgir fyrir velgengni síns teymis.  

2.3 Fylgjendur 

Erfitt er að ímynda sér leiðtoga án fylgjenda. Sýn fylgjenda er oft talin vera það sem skapar 

leiðtogann fremur en að leiðtoginn skapi fylgjendur, þótt hann hafi vissulega áhrif á þá. 

Fylgjendur túlka þannig ákveðin einkenni, hegðun og árangur manneskju, til dæmis 

stjórnanda af einhverju tagi og bera saman við eigin hugmyndir um leiðtogahæfileika. Þeir 

hafi þannig fyrirfram ákveðnar hugmyndir um leiðtogastjórnun sem þeir bera mögulegan 

leiðtoga við í gegnum samskipti sín við hann. Þegar einkenni stjórnanda uppfylla 

væntingar fylgjenda um það hvernig leiðtogi á að vera er hann líklega settur í flokk með 

leiðtogum í huga þeirra fylgjenda. Til dæmis eru stjórnendur sem eru gáfaðir og með 

úthverfan persónuleika (e. extrovert) frekar álitnir leiðtogar þar sem þessi einkenni passa 

við hugmyndir fylgjenda um dæmigerða leiðtoga (Antonakis, 2011). 

2.4 Helstu leiðtogakenningar 

Flest það sem skrifað var um stjórnun fyrir upphaf 20. aldarinnar var byggt á því að fylgjast 

með leiðtogum/stjórnendum, því sem sagt var um þá og tengja við það sem töldust 

dyggðir þess tíma (e. moralization). Með auknum vísindalegum aðferðum til að rannsaka 

mannlega hegðun á fyrri hluta 20. aldar breyttist sýn fræðimanna á stjórnun. Johnson og 

Hackman (2018) lýsa þeim sjö aðferðum sem þróast hafa til að skilja og útskýra 

leiðtogahlutverkið á undanförnum 130 árum sem eftirfarandi: 

2.4.1 Einkenni (e. traits approach) 

Fyrstu félagsfræðingarnir töldu að stjórnunarhæfileikar væru meðfæddir. Þá sem ekki 

fengu þá í vöggugjöf skorti bæði líkamleg og andleg einkenni sem væru nauðsynleg fyrir 

árangursríka leiðtoga. Þessi nálgun gefur til kynna að náttúruval spili lykilhlutverk þegar 

kemur að því að skapa góðan leiðtoga. Aðferðin var mikið gagnrýnd um miðja 20. öldina 

en er nú að öðlast einhverjar vinsældir aftur í breyttri mynd þar sem aukin áhersla er lögð 
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á að skoða hvernig samspil meðfæddra einkenna og persónuleika hefur áhrif á 

frammistöðu fólks og hvernig við skynjum virkni leiðtoga. 

2.4.2 Aðstæður (e. situational approach) 

Þeir sem hallast að aðstæðu nálguninni halda því fram að þau einkenni sem leiðtogar 

þurfa að búa yfir breytist eftir aðstæðum. Persónueinkenni sem henta vel við stjórnun 

stórfyrirtækis eru ekki endilega þau sömu og forsvarsmenn nemenda- eða 

verkalýðsfélaga þurfa að búa yfir. Einn og sami leiðtoginn nær því ekki endilega árangri í 

öllum mögulegum aðstæðum heldur byggir árangurinn á persónuleika hans, hegðun 

fylgjenda, eðli verkefnisins og fjölda annarra þátta. 

2.4.3 Virkni (e. functional approach) 

Þessi nálgun byggir á því að skoða virkni og hegðun leiðtogans. Þeir sem hallast að þessari 

nálgun álykta sem svo að leiðtogar sinni ákveðnum hlutverkum sem gera hópnum eða 

fylgjendum kleift að starfa á farsælan hátt. Einstaklingur telst til leiðtoga ef hann uppfyllir 

þessa virkni. Virkninálgunin er vinsælust við rannsóknir á hópavinnu. Hún er mikilvæg 

þeim fræðimönnum sem fást við samskipti því hún gefur vísbendingar um ákveðna 

samskiptahegðun sem tengd er leiðtogahæfileikum. 

2.4.4 Hæfileikar (e. skills approach) 

Hæfileikanálgunin leitast við að benda á þá hæfileika sem leiðtogar þurfa að búa yfir til 

að sinna stöðu sinni. Ólíkt einkennum (e. traits) er hæfileiki eitthvað sem hægt er að læra, 

þjálfa með sér og öðlast með reynslu. Þjálfun leiðtoga byggir á þessari nálgun, það er að 

byggja upp ákveðna hæfileika sem teljast eftirsóknarverðir eða ákjósanlegir í fari leiðtoga. 

2.4.5 Sambönd (e. relational approach) 

Þessi aðferð byggir á að skoða tengsl og sambönd leiðtoga og fylgjenda. Hún horfir til 

þeirra einstöku samskipta sem leiðtogi á við hvern og einn fylgjanda sinn. Þessi samskipti 

eru mikilvæg til að byggja upp svokölluð leiðtoga-fylgjenda sambönd (e. leader-follower 

relationships), sem á móti hafa áhrif á virkni hópsins. Fylgjendur sem eiga jákvæð 

samskipti og sambönd við leiðtoga sína eru almennt fullnægðari og afkastameiri í starfi. 

Farsælir leiðtogar eru þeir sem leitast við að skapa gæðasambönd við eins marga 

fylgjendur sína og mögulegt er (Johnson og Hackman, 2018). Undir sambandanálgunina 

fellur t.d. svokölluð samskiptakenning leiðtoga-fylgjenda (hér eftir nefnd LMX kenningin, 



 

14 

(e. Leader-Member Exchange Theory)) sem nánar er fjallað um í kafla 2.8. Niðurstöður 

rannsókna innan LMX kenningarinnar gefa til dæmis til kynna að bestu leiðtogarnir eru 

ekki alltaf þeir klárustu eða þeir sem leggja harðast að sér heldur byggjast 

leiðtogahæfileikar þeirra frekar á hæfni þeirra til að mynda sambönd og eiga í samskiptum 

við fólkið í kringum sig (Graen og Schiemann, 2013). 

2.4.6 Umbreytingar (e. transformational approach) 

Umbreytinganálgunin kom fyrst fram á áttunda áratug 20. aldar. Umbreytingaleiðtogi 

sinnir skyldum hefðbundinna stjórnenda (e. transactional leaders) um að uppfylla 

grunnþarfir fylgjenda (það er að segja, líkamlegar þarfir og þörfina fyrir öruggt umhverfi) 

en leitast jafnframt við að byggja upp sjálfstraust þeirra og þörfina fyrir sterkari 

sjálfsmynd, það er, umbreyta fylgjendum. Það sem einkennir helst umbreytingaleiðtoga 

er sýn og hæfnin til að miðla þessari sýn til annarra, getan til að veita innblástur og 

hvatningu og byggja upp traust og virðingu fylgjenda sinna (Johnson og Hackman, 2018). 

Á þessa nálgun verður lögð sérstök áhersla í áframhaldandi umfjöllun um leiðtoga þar 

sem áhersla á umbreytingaleiðtoga og umbreytingaleiðtogastílinn hefur verið að ryðja sér 

til rúms innan íþróttasálfræðinnar (Pankow og Holt, 2018). Rannsóknir sýna að 

umbreytingaleiðtogar hafa jákvæð áhrif á starfsánægju og tryggð starfsfólks við 

skipulagsheildina. Leiðtogar sem vilja hafa jákvæð áhrif á einstaklinga, hópa eða 

skipulagsheild þurfa að hverfa frá gamaldags yfirvaldsstjórnunaraðferðum og taka upp 

nútímalegri stíl. Nútímaleiðtogar styðja undirmenn sína, gefa þeim sýn til framtíðar, veita 

þeim von, hvetja þá til að hugsa í lausnum, taka tillit og bjóða upp á opnar samskiptaleiðir. 

Allt eru þetta megineinkenni umbreytingastjórnenda (Bushra, Usman og Naveed, 2011). 

Nánar verður fjallað um umbreytingaleiðtoga í kafla 2.6. 

2.5 Helstu eiginleikar leiðtoga 

Fáar fræðigreinar eiga sér jafn mikla sögu og þær sem fjalla um leiðtoga og einkenni 

leiðtoga. Fyrr á öldum var því haldið fram að menn fæddust leiðtogar og að ekki væri hægt 

að kenna fólki leiðtogafærni. Í lauslegri þýðingu mætti kalla þessa fyrstu kenningu 

stórmennakenninguna (e. Great Man Theory). Síðar þróaðist sú kenning yfir í 

eiginleikakenninguna (e. Traits Theory) sem áður hefur verið nefnd en báðar teljast til 

fyrstu kenninga sem gerðu tilraun til að skoða leiðtogastjórnun á vísindalegan hátt. Báðar 
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hafa þær einnig verið gagnrýndar, til dæmis vegna karllægrar sýnar en verulega hallaði á 

konur í þessari nálgun. Einnig hefur verið gagnrýndur skortur á vísindalegum rannsóknum 

sem styðja þessar kenningar og þá staðreynd að eiginleikarnir sem þær eigna leiðtogum 

gátu átt við um fjölda fólks sem ekki urðu þó leiðtogar. Ekki þótti sýnt fram á að þeir 

eiginleikar sem taldir voru til leiðtogaeiginleika væru þeir sömu hjá öllum leiðtogum og 

einnig var gagnrýnt að aðstæður væru ekki teknar inn sem breyta (sbr. aðstæðunálgunina 

sem nefnd var áðan og kom fram á eftir eiginleikakenningunni) (Kirkpatrick og Locke, 

1991). 

Upprunalega eiginleikakenningin gengur út á það að fólk búi yfir ákveðnum 

eiginleikum, sumum meðfæddum og öðrum lærðum og að sumir eiginleikar geri fólk 

betur til þess fallið að verða leiðtogar. Eiginleikarnir geta verið líkamlegir, persónulegir og 

andlegir. Vísindamenn sem aðhylltust kenninguna rannsökuðu hvaða eiginleikar það 

væru sem einkenndu leiðtoga, oftast með því að skoða farsæla leiðtoga (Kirkpatrick og 

Locke, 1991). Eiginleikakenningin vék um tíma fyrir nýrri kenningum um miðja 20. öld en 

hefur gengið í einhverja endurnýjun lífdaga síðan þá, þó í breyttri mynd. Með áreiðanlegri 

verkfærum, betri hönnun og háþróaðri tækni í erfðafræðirannsóknum má segja að 

gagnrýnendum kenningarinnar hafi verið gefið langt nef og kenningin njóti nú aftur 

ákveðinna vinsælda (Antonakis, 2011). 

Kirkpatrick og Locke (1991) segja að þótt eiginleikar einir og sér séu ekki nóg til að skera 

úr um hvort einhver sé eða verði leiðtogi þá séu þeir ákveðin forsenda. Þeir sem búa yfir 

leiðtogaeiginleikum verða að taka ákveðnar ákvarðanir til að verða leiðtogar. Kirkpatrick 

og Lock segja sannað að eiginleikar skipta máli og nefna sex eiginleika sem skilja leiðtoga 

frá öðru fólki. Þessir eiginleikar eru: Drifkraftur (e. drive), eðlishvötin til að stjórna (e. the 

desire to lead), heiðarleiki (e. honesty/integrity), sjálfstraust (e. self-confidence), 

skilningur og getan til að skilja (e. cognitive ability) og þekking á viðfangsefni (e. 

knowledge of the business). Þeir segja leiðtoga einnig búa yfir meiri metnaði, orku, 

þrautseigju, harðfylgi og frumkvæði (Kirkpatrick og Locke, 1991).  

Antonakis (2011) segir að þeir höfuðeiginleikar sem séu forsenda þess að fólk verði 

leiðtogar tengist getu (e. ability) og persónuleika (e. personality). Þetta er auðvitað nokkur 

einföldun en undir þessa höfuðeiginleika flokkast svo ýmsir undireiginleikar sem tengjast 

annað hvort getu, svo sem greind eða hæfileika til að læra og vinna úr upplýsingum, eða 



 

16 

persónuleika. Fimm helstu þættirnir sem notaðir eru til að greina persónuleika eru: 

taugaveiklun (e. neuroticism), úthverfa (e. extraversion), víðsýni (e. openness), 

samvinnuþýði (e. agreeableness) og samviskusemi (conscientiousness). Mælingar á 

þessum persónuleikaeinkennum leiða í ljós að möguleg leiðtogaefni mælast með lága 

taugaveiklun, sem þýðir að þeir þjást síður af kvíða, reiði, þunglyndi og viðkvæmni, en háa 

úthverfu en þar undir falla til dæmis hlýja, góðmennska, ákveðni, virkni og jákvæðni. Þeir 

eru yfir meðallagi víðsýnir, hafa gott ímyndunarafl og tilfinningagreind, mörg áhugamál, 

forvitni og frumleika. Þeir skora vel hvað varðar samvinnuþýði, eiga auðvelt með að 

treysta öðrum, eru heiðarlegir, regluhlýðnir, lítillátir og sýna samúð en þessi 

persónueinkenni mega þó ekki vera of ríkjandi því þá getur leiðtoginn átt erfitt með að 

standa á sínu. Að lokum er samviskusemi þeirra yfir meðallagi, en þar undir falla 

sjálfstraust, skipulagshæfileikar, áreiðanleiki, að vera markmiðadrifinn og sjálfsagi. 

Leiðtogahæfileikar koma fram þegar persónuleikaeinkenni blandast á réttan hátt til móts 

við getueinkennin (Antonakis, 2011). 

2.5.1 Góðir leiðtogar 

Hafa má í huga að eldri kenningar um leiðtoga, eins og til dæmis eiginleikakenningin, eiga 

líkast til einnig við um stjórnendur, þar sem ekki var gerður eins mikill greinarmunur á 

leiðtogum og stjórnendum þegar þær kenningar komu fram og nú er gert. Kirkpatrick og 

Locke (1991) virðast heldur ekki gera megingreinarmun á leiðtogum og stjórnendum í 

grein sinni. Þessir eiginleikar geta því átt við um hvort sem er stjórnendur eða leiðtoga og 

segja ekki til um gæði þeirra eða hversu vel liðnir þeir eru af fylgjendum/undirmönnum 

sínum. Því þarf að skoða betur einkenni þeirra sem teljast góðir leiðtogar eða stjórnendur 

(e. effective leaders). Hlutverk leiðtoga er að hafa áhrif á fólk og leiða það áfram en 

samkvæmt leiðtogafræðum eru til tvær gerðir stjórnenda. Annars vegar þeir sem sækjast 

eftir persónulegum valdaáhrifum (e. personalized power motive) og hins vegar þeir sem 

sækjast eftir félagslegum valdaáhrifum (e. socialized power motive) (Kirkpatrick og Locke, 

1991). 

Stjórnendur sem sækjast eftir persónulegum valdaáhrifum sækjast eftir völdum til að 

geta stjórnað öðrum og látið fólk finna fyrir valdi sínu. Þeir hafa litla sjálfsstjórn og sækjast 

fremur eftir upphafningu en raunverulegri virðingu og eru fylgjendur/undirmenn þeirra 

oftast undirgefnir. Leiðtogi sem sækist eftir félagslegum valdaáhrifum hins vegar, vinnur 
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með mannauðnum til að ná markmiðum, nýtur samstöðu og leysir úr ágreiningi á 

uppbyggilegan hátt. Slíkir leiðtogar nýta sér ekki stöðugildi sín til að upphefja sig heldur 

til að öllu teyminu gangi vel. Þeir eru líklegri til að taka ráðleggingum frá sérfræðingum og 

endast oft lengur í starfi. Líklegra er að fyrirtækjunum sem þeir vinna fyrir gangi vel og að 

undirmenn/fylgjendur leiðtogans séu sjálfstæðir (Kirkpatrick og Locke, 1991). 

Góðir leiðtogar eru heiðarlegir og byggja upp traust með áreiðanleika en líka ákveðni. 

Sjálfstraust er mikilvægur eiginleiki hjá góðum leiðtoga. Leiðtogi þarf að taka fjöldann 

allan af erfiðum ákvörðunum og standa með þeim. Ef hann tekur ranga ákvörðun þarf 

hann að geta viðurkennt það og lært af því. Lélegir stjórnendur reyna að fela rangar 

ákvarðanir í stað þess að viðurkenna mistök. Slíkt grefur undan þeim og hefur neikvæð 

áhrif á traust undirmanna til þeirra (Kirkpatrick og Locke, 1991). 

Tilfinningagreind er mjög mikilvæg þegar kemur að því að takast á við álag og þrýsting. 

Þeir sem eru rólegir þegar vandamál koma upp veita öðrum hvatningu til að halda ró sinni 

og taka réttar ákvarðanir. Skorti leiðtoga tilfinningagreind er hann líklegri til að sýna reiði 

og vera ósamkvæmur sjálfum sér í hegðun sem leiðir til minna trausts af hálfu 

undirmanna (Kirkpatrick og Locke, 1991). Johnson og Hackman (2018) benda enn fremur 

á að án tilfinningagreindar sé erfitt að eiga í góðum samskiptum við annað fólk. Þetta 

snúist bæði um að gefa af sér tilfinningalega og bregðast við tilfinningum annarra. Nánar 

verður fjallað um tilfinningagreind og samskipti í kafla 2.7. 

Góðir leiðtogar hafa mikla þekkingu á sínu sviði en eru ekki endilega sérfræðingar. Þeir 

eyða tíma í að safna að sér þekkingu og hefur komið í ljós að góðir leiðtogar halda sig 

oftast við sama geira. Hlutverk leiðtoga er að koma fram með framtíðarsýn, það sem 

skilgreinir skipulagsheildina. Mikilvægt er að hann geti átt góð samskipti við fylgjendur til 

þess að hann geti með góðu móti komið markmiðunum sínum á framfæri og fylgjendur 

viti hvert skipulagsheildin stefnir. Leiðtoginn þarf því að koma með aðgerðaáætlun um 

hvernig á að komast þangað sem stefnan er tekin (Kirkpatrick og Locke, 1991). 

Góðir leiðtogar vita að þeir þurfa að hjálpa og leiðbeina, vera fyrirmyndir og byggja 

upp sjálfstraust hjá fylgjendum en einnig umbuna eða ávíta eftir því sem við á. Þeir þurfa 

að vera með opið upplýsingaflæði svo allir séu vel upplýstir um hvað er að gerast, hver 

markmiðin eru og hvernig ætlunin er að ná þeim. Liðsheildin er það sem skiptir máli og 
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þegar markmiðum er náð er mikilvægt að fagna og þjappa teyminu saman (Kirkpatrick og 

Locke, 1991). 

2.5.2 Góðir þjálfarar 

Samkvæmt Þjálfarahandbók Alþjóðaknattspyrnusambandsins (FIFA, e.d.) byggja góðir 

þjálfarar á djúpri þekkingu á sálfræði og kennslufræðum með það að markmiði að besta 

frammistöðu liðs og ná fram fullri getu hjá hverjum leikmanni. Þeir forðast að sýna 

liðsmönnum sínum áhugaleysi og eru tilbúnir að hlusta á vandamál þeirra. Þeir mæta með 

opinn huga og eru framsýnir og óhræddir við breytingar og uppbyggilega gagnrýni. Þeir 

leitast stöðugt eftir að bæta þekkingu sína á íþróttinni og þjálfunarfræðum. Þeir kunna að 

beita hrósi og uppbyggilegri gagnrýni á réttan hátt og veita jákvæða endurgjöf. 

Persónuleiki góðs þjálfara einkennist af áhuga hans á íþróttinni. Hann kann að setja 

sjálfum sér og liðinu markmið, er bjartsýnn, hefur góða sjálfsstjórn og kann að vinna undir 

álagi. Hann er vel skipulagður og agaður, kann að koma auga á hæfileika annarra, er vel 

liðinn og hlýr, skýr og samkvæmur sjálfum sér, ber virðingu fyrir gildum annarra, getur 

varið ákvarðanir sínar og skoðanir, opinn, treystir öðrum, þrautseigur, hefur sterka 

skapgerð, traustur, heiðarlegur, hreinskilinn, öflugur, ákveðinn og hefur ákveðna 

kímnigáfu (FIFA, e.d.). 

Á meðal helstu kosta góðs þjálfara eru talin upp greind, íþróttamannsleg hegðun og 

góðir skipulags- og stjórnunarhæfileikar. Hann kann bæði að tjá sig og hlusta og getur 

skapað gott andrúmsloft innan liðsins, vinnur vel með öðrum, kann að taka á ágreiningi 

innan liðsins og skapar sér virðingu og vinsemd meðal liðsmanna. Hann umkringir sig 

besta mögulega fólkinu (bæði leikmönnum og aðstoðarþjálfurum), kann að koma 

hugmyndum sínum í orð, býður upp á góða þjálfun og fjölbreyttar æfingar, getur leitt 

hópinn áfram í öllum aðstæðum, er samkvæmur sjálfum sér í leiðtogahlutverki sínu, tekur 

skýrar og sanngjarnar ákvarðanir og refsar ekki liðsmönnum óþarflega eða að ósekju 

(FIFA, e.d.). 

Í eigindlegri rannsókn Becker (2009) á reynslu íþróttafólks af góðum þjálfurum komu 

fram ákveðin einkenni sem voru sameiginleg góðum þjálfurum. Fyrst og fremst voru góðir 

þjálfarar sagðir hafa mikla þekkingu á íþróttinni og náðu að koma sínum skilaboðum skýrt 

á framfæri til iðkenda. Þeir voru áreiðanlegir, fagmannlegir og heilsteyptir og unnu sér 

þannig inn aðdáun, traust og virðingu íþróttafólksins. Í aðalatriðum má segja að lýsing 
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FIFA á góðum þjálfara og niðurstöður Becker (2009) séu samhljóða í lýsingum í 

leiðtogafræðum á góðum leiðtogum.  

2.5.3 Slæmir leiðtogar 

Til að varpa ljósi á hvað telst til góðra leiðtoga eða góðra stjórnunarhátta er gott að skoða 

hvað einkennir þá ekki. Það sem helst er talið einkenna slæma stjórnendur samkvæmt 

Johnson og Hackman (2018) er eftirfarandi: 

Sjálfselska (e. selfishness). Eigingjarnt og sjálfselskt fólk er líklegt til að sækjast eftir 

valdastöðum og er því oft álitið vera leiðtogar eða leiðtogaefni af öðru fólki. 

Skilningsleysi (e. cognitive errors). Vondir stjórnunarhættir eru oft til komnir vegna 

slæmra ákvarðana, hundsunar eða vanskilnings á þeim gögnum sem liggja fyrir, 

ráðningum á fólki sem hentar ekki þeim verkefnum sem þarf að vinna og misnotkunar eða 

skorti á búnaði. 

Umhverfi (e. environmental factors). Umhverfi og ytri aðstæður geta leitt stjórnendur 

á ranga braut, til dæmis mikill þrýstingur frá hærra settum stjórnendum til að ná 

óraunhæfum markmiðum eða mikil samkeppni innan eða utan vinnustaðarins. 

Vanhæfni (e. incompetent). Stjórnendur eru vanhæfir ef þeir hafa ekki löngun eða 

hæfni til að viðhalda framkvæmd verkefna. Oftast skortir þá reynslu, menntun og 

félagslega hæfni og geta verið óvarkárir, sljóir, annars hugar, latir eða óvandvirkir í 

störfum sínum. 

Ósveigjanleiki (e. rigid). Ósveigjanlegir stjórnendur eru mögulega hæfir til starfa en 

það er ekki nokkur leið að ræða við þá. Þeir annað hvort geta ekki eða vilja ekki aðlaga sig 

að nýjum hugmyndum og upplýsingum eða breyttum tímum eða aðstæðum. 

Harðbrjósta (e. callous). Harðbrjósta leiðtogar sýna hvorki samkennd né velvilja til 

undirmanna sinna. 

Spilling (e. corrupt). Spilltir leiðtogar og oft hluti fylgjenda þeirra, ljúga, svindla og/eða 

stela og setja eigin hag ofar hag hópsins. 

Illska (e. evil). Illir leiðtogar og oft hluti fylgjenda þeirra, fremja ógnarverk sem valda 

öðrum annað hvort óbætanlegum líkamlegum eða sálrænum skaða. 
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Fylgjendur eða undirmenn leiðtoga geta annað hvort vaxið og dafnað undir stjórn 

góðra leiðtoga eða liðið þjáningar og hnignun undir stjórn lélegra stjórnenda. Því skiptir 

máli að geta greint á milli góðra og slæmra leiðtoga (Johnson og Hackman, 2018). 

2.5.4 Slæmir þjálfarar 

Í eigindlegri rannsókn Brian T. Gearity (2011) á reynslu íþróttafólks af lélegum þjálfurum 

komu í ljós nokkur megineinkenni lélegra þjálfara. Íþróttafólkið lýsti þeim sem 

kaldlyndum og ósanngjörnum og hvernig framkoma þeirra hefti andlega getu 

íþróttafólksins og getu þeirra til að takast á við aðstæður í eigin lífi (e. coping). Sem dæmi 

um kaldlynda þjálfara voru þeir sem sýndu hvorki andlegan stuðning né buðu upp á að 

íþróttafólkið myndaði við þá einhvers konar persónulegt samband. Þjálfararnir hugsuðu 

eingöngu um sigur þar sem hann myndi láta þá sjálfa líta vel út.  

Önnur einkenni slæmra þjálfara voru neikvæð gagnrýni eða niðurlæging, þjálfarar 

völdu sér uppáhöld innan hópsins svo íþróttafólkinu leið eins og það væri engin leið fyrir 

þau að gera þjálfurum sínum til hæfis. Þetta skapaði mikið vantraust í garð þjálfarans. 

Slæmir þjálfarar hvöttu ekki til dáða, trufluðu einbeitingu íþróttafólksins, fengu þau til að 

efast um sjálf sig og sköpuðu sundrungu innan liðsins (Gearity, 2011). 

Gearity (2011) segir að hægt sé að horfa til þess sem telst til góðra þjálfunaraðferða 

og snúa því á haus til að finna út hvað einkennir slæma þjálfara. Þar séu til dæmis atriði 

eins og skortur á samskiptum, skortur á þekkingu, að velja sér uppáhöld, leti, skortur á 

tryggð við liðið, skortur á innsæi, skortur á trausti, slæm upplýsingagjöf, lélegt val á 

starfsfólki eða liðsmönnum og neikvæðni. Þetta tónar vel við lýsingar Johnson og 

Hackman (2018) um slæma leiðtoga sem taldar voru upp hér að framan. 

2.6 Einkenni umbreytingaleiðtoga 

Meðal nýlegra kenninga eða nálgana í leiðtogafræðum er umbreytinganálgunin (e. 

transformational approach). Fjölmargir fræðimenn hafa gert tilraun til að lýsa 

persónueinkennum umbreytingaleiðtoga með fjölda rannsókna og komist að mjög 

svipuðum niðurstöðum. Fimm megineinkenni umbreytingaleiðtoga eru: 

• Sköpunarkraftur (e. creative) 

• samskipti (e. interactive) 

• framsýni (e. visionary) 

• valdefling (e. empowering) 
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• ástríða (e. passionate) 

Þessi einkenni líkjast nokkuð þeim persónuleikaeinkennum sem Antonakis (2011) nefndi 

í umfjöllun sinni um eiginleikakenninguna og fjallað var um hér að framan. 

Eiginleikakenningin, eins og henni var lýst hér að framan, er því líklega nokkuð nærri lagi. 

Að auki virðast mótandi leiðtogar hafa hæfileikann til að gera fylgjendur sína að leiðtogum 

(Johnson og Hackman, 2018). 

Umbreytingaleiðtogar sýna hverjum og einum fylgjenda sinna tillitssemi og stuðning, 

þjálfa þá og veita ráðleggingar. Þeim tekst að miðla til fylgjenda sinna kröfum sínum og til 

hvers er ætlast af þeim og dýpka skilning þeirra á þeim markmiðum sem verið er að vinna 

að. Þeir hjálpa fylgjendum sínum að öðlast nýja sýn á aðstæður, ýta undir lausnamiðaða 

nálgun og auðvelda þeim ákvarðanatöku. Þeir örva jafnframt og ýta undir sköpunargáfu 

fylgjenda (e. intellectual stimulation) og deila völdum sínum og skyldum með þeim 

(Johnson og Hackman 2018). Hæfni umbreytingaleiðtoga er líklega beintengd 

samskiptahæfni hans en rannsóknir hafa sýnt að leiðtogar sem höfðu þróað með sér mikla 

andlega getu og samskiptahæfileika voru frekar taldir vera umbreytingaleiðtogar. 

Fylgjendur þeirra voru auk þess líklegri til að gefa þeim góða umsögn og voru tryggari, 

virkari og ánægðari í starfi. Hópar undir stjórn umbreytingaleiðtoga skila meiri og betri 

árangri eða ávinningi, auknum gæðum og bættri þjónustu (Johnson og Hackman, 2018). 

Kenningar um umbreytingaleiðtoga eru afar mikilvægar í þessari rannsókn þar sem 

einkenni þeirra ríma vel við þau atriði sem talin eru skila árangri hjá þjálfurum, það er 

jákvæð gagnrýni, hvatning og innblástur. Rowold (2006) segir að þar sem sýnt hafi verið 

fram á jákvæð áhrif umbreytingaleiðtogastílsins innan skipulagsheilda sé mikilvægt að 

skoða umbreytinganálgunina einnig í sambandi við íþróttaþjálfara svo hægt sé að innleiða 

hana í kennsluferli þeirra. Hann heldur því fram að umbreytingaleiðtogastíllinn hafi mikil 

og jákvæð áhrif á árangur þjálfunar (e. coaching effectiveness). 

Í nýlegri rannsókn sinni á leiðtogaþróun (e. development of leadership) 

fótboltaþjálfara yngri liða segja Pankow og Holt (2018) að umbreytingaleiðtogastíllinn hafi 

verið að ryðja sér til rúms innan íþróttasálfræðinnar undanfarin ár og að þar sé hún notuð 

til að varpa skýrara ljósi á ákveðnar hugmyndir innan hennar, til dæmis sambandið á milli 

leiðtogahegðunar þjálfara og árangurs liðs, jákvæðs þroska íþróttafólksins og sambanda 

milli þjálfara og liðsmanna í knattspyrnu yngri flokka. Rannsakendur hafa einnig notað 
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umbreytinganálgunina til að leggja áherslu á mikilvægi þess að þjálfarar veiti innblástur 

og jákvæðra áhrifa þess á íþróttafólk. Sú nálgun er einnig góður grunnur til að byggja á 

þegar kemur að því að kenna þjálfurum framtíðarinnar (Pankow og Holt, 2018). 

2.6.1 Þjónandi forysta 

Önnur kenning sem notið hefur vaxandi vinsælda er svokölluð þjónandi forysta (e. servant 

leadership). Ólíkt flestum öðrum stjórnunarstefnun þar sem farsæld 

skipulagsheildarinnar, það er fyrirtækisins eða stofnunarinnar, er í forgrunni, einbeitir 

þjónandi leiðtogi sér að farsæld og velsæld fylgjenda sinna. Á þann hátt nær hann að 

byggja örugg og sterk sambönd innan skipulagsheildarinnar (Dierendonck og Patterson, 

2010). Því má segja að þjónandi leiðtogar og umbreytingaleiðtogar séu mjög svipaðir þrátt 

fyrir að fræðileg nálgun í umfjöllun sé ólík. 

Þjónandi einstaklingar sem valdir eru í leiðtogahlutverk njóta stuðnings undirmanna 

sinna vegna þess hversu traustir og áreiðanlegir þeir eru. Þannig skapast andrúmsloft 

hvatningar til að fylgjendur geri sitt besta. Kenningin um þjónandi forystu varpar auknum 

skilningi inn í heim leiðtogafræðanna þar sem fylgjendur eru í fyrsta sæti og 

skipulagsheildin kemur á eftir. Þjónandi leiðtogi lítur á fylgjendur sem jafningja og notar 

ekki völd sín eða stöðu til að koma hlutunum í verk heldur sannfærir undirmenn sína um 

að þjóna jafnhliða sér. Með þeirri aðferð gefur hann þeim fullt frelsi til að skara framúr í 

sínum verkefnum (Dierendonck og Patterson, 2010). 

Einkenni þjónandi leiðtoga snúa að miklu leyti að samskiptum. Þau eru: 

• hlustun 

• samkennd 

• heilun 

• meðvitund 

• sannfæringarkraftur 

• skilningur á hugmyndum og úrvinnsla þeirra 

• framsýni 

• ráðdeild 

• einbeiting á vöxt einstaklinga í starfi 

• uppbygging samfélags 
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Almennt snýst þjónandi forysta um fólk, virðingu og væntumþykju gagnvart fólki. 

Leiðtogar eru þjónar fremur en stjórnendur, þeir setja þarfir undirmanna sinna í forgang 

og sambönd þeirra við fylgjendur eru sterk og djúp (Dierendonck og Patterson, 2010). 

2.7 Samskiptahæfileikar leiðtoga 

Eitt áhugaverðasta einkenni farsælla og góðra leiðtoga er hæfni þeirra til að eiga í 

samskiptum við annað fólk. Þetta einkenni kemur sífellt upp í gegnum 

leiðtogakenningarnar, bæði gamlar og nýjar. Hugtökin samskipti og sambönd (e. 

relationship) eru sérstaklega áberandi innan nýrri leiðtoga- og stjórnunarkenninga, svo 

sem umbreytinganálgunarinnar og þjónandi forystu. Sem dæmi er eitt af aðaleinkennum 

bæði umbreytingarleiðtoga og þjónandi leiðtoga það að hann á í samskiptum (e. 

interactive) og er valdeflandi (e. empowering). 

Í bókinni Leadership: A Communication Perspective (2018) fjalla Craig E. Johnson 

og Michael Z. Hackman um leiðtogahæfileika út frá samskiptum. Frá sjónarhorni Johnson 

og Hackman snýst leiðtogastjórnun (e. leadership) fyrst og fremst um samskipti. Þeir segja 

leiðtoga eyða miklu af tíma sínum í að skapa þau skilaboð sem þeir setja frá sér til 

undirmanna/fylgjenda. Eftir því sem leiðtogi ber meiri ábyrgð, þeim mun meira af tíma 

hans og starfi fer í samskipti. Árangur leiðtogans fer því mikið eftir vilja hans og getu til að 

eiga í samskiptum við fólk og rækta með sér samskiptahæfileika sem virka. Þeir sem eiga 

í góðum samskiptum við aðra eru líklegri til að hafa áhrif á aðra.  

2.7.1 Samskiptahæfileikar þjálfara 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum þeirra sambanda sem myndast á milli 

íþróttafólks og þjálfara. Rannsóknir hafa frekar lagt áherslu á þjálfarann sem leiðbeinanda 

og með hvaða hætti íþróttafólk lærir og fær hvatningu frá honum. Almennt gefa 

niðurstöður þeirra rannsókna til kynna að jákvæð reynsla íþróttafólks af íþróttaiðkun 

byggi á því hversu vel þjálfarar tileinki sér skilvirkar kennsluaðferðir og hegðun og forðist 

árásargjörn (e. aggressive) samskipti (Cranmer og Myer, 2014). 

Ánægja íþróttafólks með þjálfara sína hefur hingað til verið skilgreind út frá því hversu 

vel þjálfarar forðast árásargjörn samskipti í störfum sínum. Á sama hátt hafa 

andfélagslegir stjórnunarhættir, valdníðsla og neikvæð og niðrandi orðaskipti mikil og 

neikvæð áhrif á það hvernig íþróttafólki gengur að læra og ná árangri með þjálfurum sem 
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beita slíkum aðferðum. Bent er á að íþróttafólk nemi tilfinningalegan lærdóm af þjálfurum 

sínum ef þjálfararnir stunda jákvæða félagslega stjórnunarhætti, það er að segja ef þeir 

bjóða upp á lýðræði í stjórnun, jákvæða endurgjöf, þjálfun og leiðbeinandi aðferðir 

(Cranmer og Myer, 2014). 

2.7.1.1 Hvatning 

Umbreytingaleiðtogar geta brugðið sér í hin ýmsu hlutverk eins og áður hefur verið nefnt. 

Þeir eru til dæmis góð fyrirmynd og sýna hverjum og einum fylgjenda sinna umhyggju. 

Þeir hvetja fylgjendur sína áfram með því að búa til ákveðna framtíðarsýn, setja þeim 

háleit markmið og fá þá til að hugsa út fyrir kassann (Charbonneau o.fl., 2001). 

Hugtakið hvatning (e. motivation) er sérstaklega mikilvægt þegar kemur að heimi 

íþróttanna. Rannsókn Charbonneau og félaga (2001) sýndi til dæmis fram á kosti 

umbreytingaþjálfunar og hvatningar á árangur í íþróttum. Jákvæð endurgjöf þjálfara er 

talin hafa margvísleg jákvæð áhrif á íþróttafólk. Sér í lagi er jákvæð endurgjöf, svo sem 

hrós vegna frammistöðu eða framlags til liðsheildar, talin hafa jákvæð áhrif á bæði 

persónulega skilvirkni leikmanna og liðsins í heild, auka viðleitni leikmanna til að leggja á 

sig og draga úr leti og koma í veg fyrir rugling varðandi hlutverk einstakra leikmanna (e. 

role ambiguity). Jákvæð endurgjöf ætti því að vera forgangsatriði hjá þjálfurum, sér í lagi 

gagnvart yngra og óreyndara íþróttafólki (Høigaard o.fl., 2008). 

2.7.2 Samskipti og tilfinningagreind 

Tilfinningagreind leiðtoga skiptir miklu máli og án tilfinningagreindar er erfitt að eiga í 

góðum samskiptum við annað fólk. Góðir leiðtogar kunna að gefa af sér tilfinningalega og 

bregðast við tilfinningum annarra. Þeir kunna til dæmis að koma á framfæri 

væntumþykju, velvilja og tilhlökkun til fylgjenda sinna. Þeir kunna einnig að beita 

tilfinningum sínum á þann hátt að þeir nái markmiðum og viðhalda vinsemd við fylgjendur 

sína (Johnson og Hackman, 2018). 

Leiðtogar þurfa að takast á við hin ýmsu atvik í daglegum störfum sínum sem þeir hafa 

ekki stjórn á, svo sem gengi verðbréfa, óánægða viðskiptavini eða umfjöllun í fjölmiðlum. 

Þetta getur haft í för með sér neikvæðar eða jákvæðar tilfinningar innra með leiðtoganum 

en hafi hann góða tilfinningagreind sýnir hann sjálfsöryggi og stöðugleika í öllum 

aðstæðum (Johnson og Hackman, 2018). 
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Góðir leiðtogar geta líka notað eða valið að sýna tilfinningar sínar í þeim tilgangi að ná 

ákveðnum markmiðum fram hjá fylgjendum. Þeir hughreysta og hvetja fylgjendur þegar 

þeim gengur illa eða láta í ljós vonbrigði með framgang eða niðurstöður ákveðinna 

verkefna til að fá fylgjendur sína til að leggja harðar að sér næst. Að sama skapi sýna 

leiðtogar tilfinningar í þeim tilgangi að skapa, byggja upp og viðhalda trausti fylgjenda 

sinna (Johnson og Hackman, 2018). 

Leiðtogar og stjórnendur geta haft mikil áhrif með tilfinningum sínum og smitað út frá 

sér bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. Góðir leiðtogar vita að tilfinningalegt ástand 

þeirra skiptir máli. Undirmönnum líður og vegnar betur þegar stjórnandi þeirra er í góðu 

skapi og á í jákvæðum samskiptum við þá. Farsælir leiðtogar og stjórnendur vita hvenær 

á að láta í ljós tilfinningar og hvenær þarf að gefa fylgjendum sínum færi á að láta í ljós 

tilfinningar sínar, til dæmis þegar starfsfólk er undir miklu álagi (Johnson og Hackman, 

2018). 

Tilfinningagreind leiðtoga skiptir máli þegar kemur að því að viðhalda góðum anda eða 

laga slæman eða neikvæðan anda innan hópsins. Góðir leiðtogar forða fylgjendum sínum 

frá neikvæðum eða erfiðum aðstæðum, verðlauna fyrir ákveðin verkefni og skapa 

þægilegt vinnuumhverfi. Til viðbótar hafa þeir hæfileikann til að stíga til baka og skoða 

hvort viðbrögð þeirra voru viðeigandi í ólíkum aðstæðum. Slík skoðun hvetur þá til að 

halda ró sinni í stað þess að æsa sig og til að styðja og styrkja sitt fólk í stað þess að einblína 

einungis á fyrirliggjandi verkefni. Farsælir leiðtogar nota þessa hæfni sína til að þétta 

hópinn saman og veita fylgjendum sínum innblástur og hvatningu (Johnson og Hackman, 

2018). 

Til að vera farsælir í starfi þurfa leiðtogar að sníða samskipti sín að sjálfsmynd hópsins 

og á sama tíma aðstoða fylgjendur sína við að breyta sjálfsmynd sinni. Fylgjendur sem líta 

fyrst og fremst á sig sem sjálfstæða einstaklinga eru opnari fyrir persónulegri gagnrýni eða 

hrósi. Ef þeir eru á sambærilegri samskiptalínu og leiðtoginn er líklegt að þeir leitist til við 

að byggja upp jákvætt tilfinningasamband við hann. Fylgjendur sem skilgreina sig sem 

hluta af hóp bregðast betur við skilaboðum sem leggja áherslu á samvinnu, liðsheild og 

sameiginleg markmið. Bestu leiðtogarnir eru þeir sem ná að stýra áherslum fylgjenda frá 

persónulegum áhyggjum yfir í að hugsa um hópinn í heild. Slíkt eykur þátttöku 

einstaklinga innan hópsins og bætir almenna frammistöðu heildarinnar. Með því að 
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mynda persónuleg sambönd við nýja fylgjendur tekst leiðtoganum að innleiða hjá þeim 

þessa sameiginlegu sýn og gera þá að gildum meðlimum í hópnum. Fylgjendurnir taka upp 

gildi og vinnulag leiðtogans og stýra eigin hegðun og vinnu í takt við þær línur sem 

leiðtoginn setur. Persónuleg markmið þeirra,  sýn á eigin framtíð og framtíðaráform, 

verður nátengd framtíðarsýn hópsins eða fyrirtækisins í heild (Johnson og Hackman, 

2018). 

2.8 LMX kenningin 

Rannsakendur sem aðhyllast LMX kenninguna (Leader-Member Exchange Theory) hafa 

komist að niðurstöðum sem sýna að tengsl eru á milli gæða í samskiptum og 

persónulegrar farsældar sem og farsældar skipulagsheilda (Stringer, 2006). Fylgjendur 

sem eiga góð samskipti við leiðtoga sína eru afkastameiri, skila meiri gæðum í vinnu, eru 

ánægðari í starfi og ólíklegri til að skipta um starf. Þeir njóta meira andlegs heilbrigðis, eru 

ánægðari með yfirmenn sína, tryggari þeirri skipulagsheild sem þeir vinna fyrir, ánægðari 

með samskiptaleiðir innan hópsins eða skipulagsheildarinnar, finnst staða þeirra og 

starfsskyldur skýrari og eru líklegri til að gera meira en ætlast er til af þeim í starfslýsingu 

og hjálpa samstarfsfólki sínu. Jafnframt eru þeir farsælari í starfi, líklegri til að gefa 

heiðarleg svör um skoðanir sínar (Johnson og Hackman, 2018). 

LMX kenningin kom fyrst fram á 8. áratugnum og hefur áhuginn á henni síst dalað. 

Kenningin hefur auk þess verið uppfærð og endurmótuð nokkrum sinnum. Kenningin 

tengist sambandsnálguninni (e. relational approach) í stjórnunarfræðum. Í fyrsta lagi 

þykir hún góð nálgun vegna þess að persónuleg reynsla okkar staðfestir nálgunina. Allir 

hafa á einhverjum tímapunkti upplifað góð eða slæm samskipti við stjórnanda og fundið 

hversu mikil áhrif þessi samskipti hafa á líf þeirra og líðan. Í öðru lagi hefur verið sýnt fram 

á að sterk tengsl eru á milli gæða samskipta og árangurs einstaklinga og hópa eða 

stofnana. Þróun sambanda borgar sig bæði fyrir einstaklinga og skipulagsheildir (Johnson 

og Hackman, 2018). 

LMX kenningin var þróuð af rannsóknarteymi G.B. Graen og W.A. Schiemann sem hófu 

að leita að ómissandi einkennum stjórnenda innan fyrirtækja. Niðurstöður þeirra leiddu í 

ljós að bestu leiðtogarnir voru ekki alltaf þeir gáfuðustu, höfðu ekki alltaf persónuleika 

sem talinn var ákjósanlegastur og lögðu ekki harðar að sér en samstarfsmenn þeirra sem 

voru hægari til vinnu. Starfsframi þeirra einkenndist frekar af hæfileika þeirra til að móta 
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nytsamleg samstarfssambönd (e. unique strategic alliances). Í uppfærðri útgáfu 

kenningarinnar frá 2013 (LMX-T) er því haldið fram að það ábyrgðarhlutverk að stýra fólki, 

það er vera stjórnandi, séu forréttindi en ekki réttindi. Undirmenn eiga skilið yfirmenn 

sem eru hæfir og njóta samþykkis fólks. Uppfærð útgáfa LMX-T leggur auk þess áherslu á 

uppbyggingu teymis og teymisvinnu og helst það í hendur við breytta tíma og innkomu 

nýrra kynslóða á vinnumarkaðinn (Graen og Schiemann, 2013).  

Til að mæla gæði samskipta var þróaður svokallaður LMX-7 spurningalisti út frá LMX 

kenningunni til þess að mæla gæði samskipta milli stjórnenda og fylgjenda. Báðir hópar 

svara sjö spurningum um samskipti og sambönd sín á milli. Fylgni er á milli hás skors á 

kvarðanum, starfsánægju og framleiðni eins og greint var frá hér fyrir ofan (Graen og 

Schiemann, 2013). Á meðal spurninga og fullyrðinga sem gefa niðurstöður á LMX-7 

kvarðanum eru til dæmis: 

• Veistu hvar þú stendur gagnvart yfirmanni þínum, það er veistu yfirleitt hversu 

ánægður yfirmaður/undirmaður þinn er með störf þín? 

• Hversu mikinn skilning hefur yfirmaður þinn á vandamálum sem tengjast störfum 

þínum og þörfum í tengslum við það? 

• Hversu líklegur er yfirmaður þinn til að bjarga þér (e. bail you out) þrátt fyrir að 

það myndi kosta hann eitthvað? 

• Ég hef nóga trú á yfirmanni mínum til að verja eða réttlæta ákvarðanir hans ef 

hann er ekki sjálfur á staðnum. 

LMX kenningin hefur frá upphafi sýnt fram á mikilvægi samskipta og samskiptamynstra 

í stjórnun og hvernig sambönd er byggð upp og þeim viðhaldið með samskiptum. Helsta 

gagnrýnin sem fram hefur komið gagnvart LMX kenningunni og LMX-7 spurningalistanum 

er að oft er erfitt að bera saman niðurstöður. Þar ber helst að nefna að yfirmönnum og 

undirmönnum ber oft ekki saman um það hvernig þeir dæma gæði á samskiptum sín á 

milli. Yfirmönnum hættir til að gefa samskiptum sínum við undirmenn hærri einkunn, 

mögulega vegna þess að þeir sjá ekki muninn á hlýðni og virðingu (Johnson og Hackman, 

2018). 

2.8.1 LMX kenningin og íþróttir 

Leiðtogarannsóknir innan íþróttaheimsins höfðu, þar til nýlega, helst byggt á margvídda 

módelinu (e. multidimensional model of leadership) eða aðstæðukenningunni (e. 

situational leadership theory) þegar kom að því að skoða sambönd og samskipti milli 
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þjálfara og leikmanna. Gallinn við þessar nálganir er sá að þær gera ráð fyrir aðeins einni 

tegund sambands milli þjálfara og leikmanna þvert á allt liðið, það er að segja að þjálfari 

eigi eins samskipti við alla liðsmenn. Slíkt er þó ekki raunin þar sem þjálfarar byggja upp 

einstök og ólík sambönd við hvern leikmann fyrir sig. LMX kenningin gerir ráð fyrir þessum 

einstöku samböndum milli þjálfara og leikmanns (Cranmer, 2014). 

Yfirfærsla LMX kenningarinnar yfir í heim íþróttanna á vissulega rétt á sér samkvæmt 

rannsókn Gregory A. Cranmer og Scott A. Myers (2014). Þar rannsökuðu þeir úrtak 158 

íþróttamanna úr menntaskóla og gáfu niðurstöðurnar til kynna að þeir sem áttu náin 

sambönd við þjálfara sína áttu í betri samskiptum við þá, skildu fyrirlögð verkefni betur, 

áttu betra félagslíf og gekk betur í samvinnu við aðra liðsmenn. Niðurstöðurnar þykja til 

merkis um mikilvægi góðra samskipta milli leikmanna og þjálfara.  

Cranmer og Myers (2014) segja að yfirfærsla LMX kenningarinnar sé réttlætanleg í ljósi 

þess að íþróttalið séu samkvæmt skilgreiningu skipulagsheildir. Íþróttalið deila þeim fimm 

aðaleinkennum sem skilgreina skipulagsheildir: þau eru samansafn einstaklinga og hópa, 

þau eru markmiðadrifin, þau hafa skipulagða uppbyggingu og hlutverk, þau samræma 

aðgerðir innan sinna vébanda og hafa greinileg mörk. Til viðbótar við að eiga sameiginleg 

aðaleinkenni með skipulagsheildum má segja að formleg leiðtogauppbygging innan 

íþróttaliða styðji notkun LMX kenningarinnar við rannsóknir á þeim (Cranmer og Myer, 

2014). 

Í rannsókn sem birt var árið 2015 leitaðist Gokhan Caliskan við að sýna fram á að LMX 

kenninguna mætti yfirfæra á sambönd milli þjálfara og leikmanna í knattspyrnu. 

Rannsóknaraðferðir á þessum samböndum fram að þeim tíma höfðu sýnt fram á að 

þjálfarar taka að sér leiðtogahlutverk og geta haft gríðarleg áhrif á feril leikmanna, hvort 

sem er á jákvæðan eða neikvæðan hátt (Caliskan, 2015).  

Þrátt fyrir að LMX kenningunni og LMX-7 spurningalistanum hafi aðallega verið beitt til 

að skoða stjórnunarhætti innan atvinnulífsins taldi Caliskan að hægt væri að yfirfæra 

kenninguna til að skoða sambönd og samskipti þjálfara og leikmanna. Með aðferð LMX 

kenningarinnar væri því hægt að skoða gæði samskiptanna og meta þau. Rannsókn 

Caliskan fólst fyrst og fremst í því að skoða hvort LMX-7 spurningalistinn væri marktækur 

og áreiðanlegur þegar hann væri yfirfærður á sambönd og samskipti þjálfara og 

leikmanna. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að LMX skalinn væri mikilvægt og 
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áreiðanlegt mælitæki til að skoða sambönd og samskipti milli leikmanna og þjálfara. LMX-

7 spurningalistinn á því að geta gefið vísbendingar um líðan leikmanna og velgengni liðsins 

undir stjórn ákveðins þjálfara. Eftir því sem fleiri leikmenn skora hátt á LMX-7 skalanum, 

þeim mun líklegra er að liðinu gangi vel (Caliskan, 2015). 

2.9 Menntunarkröfur þjálfara 

Í atvinnuknattspyrnu hafa verið settar fram hæfni- og menntunarkröfur fyrir þjálfara og 

stjórnendur knattspyrnuliða. Þjálfarar meistaraflokka í knattspyrnu á Íslandi mega ekki 

starfa í efstu deild án þess að hafa til þess fullnægjandi og viðeigandi menntun. KSÍ segir í 

reglugerð sinni sem síðast var uppfærð árið 2013 að þjálfarar í meistaraflokki þurfi að hafa 

lokið UEFA Pro gráðu eða KSÍ A gráðu (KSÍ, febrúar 2013). 

Á heimasíðu Samtaka atvinnufótboltamanna (The Professional Footballer’s 

Association (PFA, e.d.)) kemur fram hvað þarf til að öðlast þjálfararéttindi innan Samtaka 

Evrópskra fótboltafélaga (UEFA) sem KSÍ er aðili að. Ekki er hægt að fá aðgang að 

námskeiði fyrir UEFA Pro gráðu nema hafa fyrst lokið undanförum þeirra. Allir þjálfarar 

sem vilja þjálfa meistaraflokka í knattspyrnu þurfa að byrja á stigi 2 í 

fótboltaþjálfarafræðum (level 2 Certificate in Coaching football) sem hægt er að klára á 6 

mánuðum. Þar er blandað saman bóklegu og verklegu námi sem varðar knattspyrnu. Eftir 

að hafa klárað það mega þeir halda áfram á stig 3 sem er UEFA B leyfi. Í bóklegum hluta 

námsins er farið nánar ofan í íþróttasálfræði, reglusetningu á æfingum og 

líkamsræktarfræði meðal annars. Þá getur þjálfari skráð sig á stig 4 til að fá UEFA A leyfi 

en í því felst að mestu verkleg þjálfun. Að verklegri þjálfun lokinni getur þjálfari hafið nám 

á stigi 5 til að öðlast UEFA Pro leyfi. Allt í allt getur því tekið 4-5 ár að ljúka öllum 

námsferlinum og öðlast þau þjálfararéttindi og reynslu sem til þarf (PFA, e.d.). 

Þjálfarahandbók Alþjóðaknattspyrnusambandsins (FIFA, e.d.) segir að þau lið sem nái 

árangri og bjóði upp á hágæða knattspyrnu og skemmtilega leiki hafi öll yfir að ráða 

leiðtoga sem býður af sér persónuþokka og vekur athygli innan liðsins eða í heimalandi 

sínu. 

Starf þjálfarans er mjög yfirgripsmikið og hann hefur ríkum skyldum að gegna fyrir liðið. 

Þjálfarinn skipuleggur tímabilið, bæði keppnisleiki og æfingar. Hann einbeitir sér að 

þjálfun sérhvers leiksmanns, byggir upp líkamlega getu hans til keppnis og þróar hjá 

viðkomandi tæknilega getu. Vegna þess hve þjálfarastarfið er orðið yfirgripsmikið og 
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skyldur þjálfara miklar þarf þjálfarinn að vinna sem hluti af þjálfarateymi sem er sérhæft 

í störfum sínum. Í teyminu eru aðstoðarþjálfarar, markmannsþjálfarar auk annarra. Um 

er að ræða nýlegt form af þjálfun sem byggð er á teymisvinnu og samskiptum og styrkir 

það í raun stöðu þjálfarans sem leiðtoga liðsins (FIFA, e.d.). 

2.10 Aðferð Fergusons 

Einn farsælasti þjálfari knattspyrnusögunnar er Sir Alex Ferguson sem þjálfaði lið 

Manchester United í samtals 26 tímabil og tryggði því sess sem einu af farsælustu 

knattspyrnuliðum heims á þeim tíma. Í grein sinni “Ferguson’s Formula” (2013) hefur 

Anita Elberse eftir Ferguson sjálfum þau lykilatriði sem tryggðu honum velgengni í starfi 

sínu sem þjálfari. Þótt þessi rannsókn skoði ekki einkenni góðra þjálfara út frá orðum eða 

hugmyndum þeirra sjálfra er áhugavert að skoða hversu vel lýsingar Fergusons á eigin 

aðferðum fylgja lýsingum á umbreytingaleiðtogum.  

Ferguson segist hafa viljað kenna leikmönnum sínum ákveðin gildi umfram tæknilega 

getu. Hann vildi vera þeim hvatning til að gera betur og gefast ekki upp. Með öðrum 

orðum, að gera þá að sigurvegurum (Elberse, 2013). Þetta er eitt megineinkenni 

umbreytingaleiðtoga sem sinna ekki bara frumskyldu sinni að stjórna heldur hvetja fólk 

og breyta því þannig til hins betra. Ferguson talar einnig um tilfinningagreind og segir að 

þjálfari megi aldrei missa stjórn á sér en megi þó ekki vera of mjúkir í nálgun sinni, slíkt 

skili ekki árangri. Á sama tíma megi ekki vera of harður. Leikmenn megi ekki vera 

stanslaust fullir ótta því þá spili þeir ekki vel. Að sýna reiði einvörðungu virkar ekki, það 

þarf að velja rétta tímann fyrir reiði. Þjálfarinn spilar mismunandi hlutverk á ólíkum 

tímum, stundum er hann læknir, stundum kennari og stundum foreldri. Ferguson veitti 

leikmönnum sínum mikla athygli og fylgdist vel með þeim. Hann sá þegar breytingar urðu 

á hegðun þeirra, áhuga og frammistöðu og greindi þá með þeim vandamálið. Hann segir 

fáa skilja hversu mikilvægt það er að sýna leikmönnum slíka athygli. Það hafi verið 

mikilvægur hluti af þjálfunarhæfileikum hans sjálfs. (Elberse, 2013). 

Þrátt fyrir að vera talinn kröfuharður þjálfari lagði Ferguson mikla áherslu á góð 

samskipti við leikmenn og að orða hlutina vandlega og í samræmi við tilefnið. Hann og 

þjálfarateymi hans lögðu mikið upp úr jákvæðni enda segir Ferguson að fáir batni við 

gagnrýni en flestir við hvatningu. Tjáning Fergusons gagnvart liðinu fólst til dæmis í að 
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segja liðsmönnum til hvers hann ætlaðist af þeim, efla trú leikmannanna á sjálfum sér og 

auka traust þeirra hver til annars (Elberse, 2013). 

Ferguson er sagður hafa sýnt fádæma hæfileika til að þróast með leiknum og breyttum 

tímum. Hann segir sjálfur að einn af sínum helstu kostum hafi verið að geta stýrt liðinu í 

gegnum breytingar og að það gerist eingöngu með þeim hætti að maður sætti sig við 

breytingarnar. Mikilvægast af öllu sé að staðna ekki (Elberse, 2013).  

Samkvæmt eigin lýsingum er Ferguson umbreytingaleiðtogi og hefur verið haft eftir 

fjölda leikmanna sem voru undir hans stjórn að hann sé sá besti þjálfari sem þeir hafi haft 

(Planet Football (án höf.) 2019). Viljandi eða óviljandi nefni Ferguson öll þau höfuðatriði 

sem einkenna umbreytingaleiðtoga, sköpunarkraft, samskipti, framsýni, valdeflingu og 

ástríðu og hvernig hann telur þau hafa gagnast sér í starfi og hjálpað honum að ná 

gríðarlegum árangri með sitt lið. 
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3 Rannsókn 

Í þessu verkefni verður leitast við að skoða hvaða þættir það eru sem einkenna góða 

þjálfara að mati afrekskvenna í knattspyrnu. Hér á eftir verða rannsóknarspurning, aðferð 

rannsóknar og mælitæki skilgreind og gert grein fyrir viðmælendum og vali á úrtaki. Einnig 

verður farið yfir framkvæmd og úrvinnslu rannsóknarinnar. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á þá þætti sem einkenna góða þjálfara að 

mati afrekskvenna í knattspyrnu. Reynsla íþróttafólks af þjálfurum getur haft bæði jákvæð 

og neikvæð áhrif á það og þar sem þjálfarar mynda ólík sambönd við hvern og einn 

leikmann er það reynsla leikmannsins sem ákvarðar í huga hans hvort þjálfari er góður 

eða slæmur, jafnvel þótt þjálfarinn nái árangri með einstaka leikmenn eða liðið í heild. 

Í stað þess að rannsaka þjálfarana sjálfa og hvað þeir telja góð eða áhrifarík einkenni 

þjálfara var ákveðið að beina athyglinni eingöngu að upplifun leikmanna af þjálfurum. 

Þannig fengust upplýsingar um reynslu þeirra af bæði góðum og slæmum þjálfurum og 

hvað það var sem aðgreindi þá. Markmiðið var að skoða hvað einkenndi góða þjálfara og 

athuga á hvaða hátt einkenni þeirra væru sambærileg við kenningar um leiðtoga. 

Lagt var upp með aðeins eina rannsóknarspurningu og var hún eftirfarandi: 

Hvað einkennir góðan þjálfara að mati afrekskvenna í knattspyrnu? 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Rannsókn þessi var framkvæmd með eigindlegum (e. qualitative) aðferðum, það er tekin 

voru viðtöl beint við viðmælendur og stuðst við hálfopinn (e. open-ended) spurningalista. 

Aðferðin var valin með það að markmiði að fá svör sem byggðu á upplifun og reynslu 

viðmælenda án þess að gefa þeim fyrirfram ákveðna kosti. Á þann hátt má fá meiri 

fjölbreytileika í svörum auk þess sem þau lýsa félagslegum veruleika viðmælenda. Greina 

má síðan úr svörunum sameiginleg þemu og fá fram lýsandi gögn (Bogdan og Biklen, 

2003). 

Eigindlegar rannsóknir skoða viðfangsefni í sínu náttúrulega umhverfi (eru 

natúralískar) og gefa af sér lýsandi (e. descriptive) gögn í máli og myndum fremur en 

tölum eða tölfræði. Rannsakendur leggja áherslu á rannsóknarferlið í heild fremur en 
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niðurstöðurnar og nota aðleiðslu, það er að segja þeir byggja á niðurstöðum 

rannsóknargagnanna frekar en að setja fram tilgátu eða kenningu í upphafi rannsóknar. 

Á þann hátt er rannsakandi leiddur áfram eftir því sem rannsókninni vindur fram og notar 

hann þá nálgun til að finna merkingu og fá aukinn skilning á viðfangsefninu í gegnum 

rannsóknargögnin. Leitast er við að lýsa raunveruleika og reynslu einstaklinga (Bogdan og 

Biklen, 2003). 

Rannsakandi sjálfur tók viðtöl og safnaði gögnum. Með þeim hætti náði hann fram 

persónulegum samskiptum við viðmælendur og öðlaðist innsýn í líf þeirra og reynsluheim. 

Vert er að taka fram að rannsakandi hefur sjálfur reynslu af heimi kvennaknattspyrnu á 

Íslandi og þar af leiðandi hinum ýmsu knattspyrnuþjálfurum. Í eigindlegum rannsóknum 

þarf rannsakandi að vera meðvitaður um mögulega fordóma sína eða fyrirframákveðnar 

hugmyndir um efni og niðurstöður gagna (Bogdan og Biklen, 2003). Þetta var haft að 

leiðarljósi við úrvinnslu gagna og kapp lagt á að reynsla rannsakanda litaði ekki úrvinnslu 

eða niðurstöður. 

3.3 Framkvæmd 

Við öflun gagna var notast við hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) því ekki var 

ætlunin að alhæfa um skoðanir allra leikmanna í knattspyrnu. Notast var við úrtak sem 

rannsakandi átti auðvelt aðgengi að og uppfyllti um leið ákveðin viðmið (Neuman, 2014). 

Þegar kom að vali á viðmælendum leitaðist rannsakandi við að velja leikmenn sem 

höfðu unnið titla með sínum núverandi eða fyrrverandi félagsliðum, haft nokkra 

mismunandi þjálfara og spilað leiki með landsliði. Ástæðan fyrir því að viðmælendur 

þurftu að hafa unnið titla var sú að þá hefðu þeir verið undir handleiðslu þjálfara sem 

hefði sýnt ákveðinn árangur. Einnig þótti mikilvægt að leikmennirnir sjálfir hefðu reynslu 

af fleiri en einum þjálfara til að geta gert sér betur grein fyrir því hvað góðir þjálfarar 

höfðu, að þeirra mati, umfram þá lélegri. Viðtalsramminn sem lagt var upp með miðaði 

að því að finna út hvað einkennir góða þjálfara og skoða hvaða þætti leikmenn telja 

mikilvægasta. Rannsakandi valdi viðmælendur með mismunandi bakgrunn, allt frá því að 

vera atvinnumenn yfir í áhugaknattspyrnumenn. Voru fjögur af fimm viðtölum tekin á 

Algarve í Portúgal í mars árið 2013 í æfingaferð íslenska kvennalandsliðsins en eitt heima 

á Íslandi í sama mánuði. Var rannsakandi hluti af landsliðshópnum á þeim tíma og fékk 

leyfi frá landsliðsþjálfara og viðmælendum til að taka viðtölin. Þrátt fyrir að allir 
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viðmælendur hafi samþykkt munnlega að nöfn þeirra mættu koma fram í rannsókninni 

var ákveðið að gefa þeim dulnefni þar sem um þjóðþekkta einstaklinga er að ræða. 

3.4 Kynning á viðmælendum 

Alma 

Alma spilaði lengst af með félagsliði sínu á Íslandi áður en hún hélt út í 

atvinnumennsku. Hún náði langt á sínum ferli og spilaði hátt í 20 leiki fyrir unglingalandslið 

og yfir 30 A-landsleiki á sínum ferli. 

Brynja 

Brynja spilaði fyrir fjölmörg lið á Íslandi áður en hún hélt út í atvinnumennsku. Hún 

byrjaði að spila fótbolta á unglingsárum og á að baki nokkra unglingalandsliðsleiki og yfir 

80 A-landsleiki. Brynja er lykilmaður í liði sínu erlendis sem og að vera lykilmaður í íslenska 

A-landsliðinu. 

Christina 

Christina spilaði með nokkrum góðum liðum hér á landi áður en hún fór út í nám og 

atvinnumennsku. Hún á að baki mjög farsælan feril en hún spilaði hátt í 40 leiki fyrir 

unglingalandslið og yfir 100 leiki fyrir A-landslið kvenna. 

Drífa 

Drífa spilaði lengi fyrir uppeldisfélag sitt áður en hún skipti yfir í reyndara félagslið á 

Íslandi. Leið hennar lá síðan til Evrópu í atvinnumennsku. Hún er ein af okkar fremstu 

knattspyrnuleikmönnum og hefur náð langt á sínum ferli. Hún á að baki hátt í 20 

unglingalandsliðsleiki og yfir 100 leiki fyrir A-landslið kvenna. 

Elva 

Elva spilaði lengst af með sínu uppeldisfélagi og byrjaði ung að æfa knattspyrnu sem 

var hennar helsta áhugamál. Hún á að baki hátt í 30 leiki með unglingalandsliðum sem og 

með A-landsliði kvenna. 

3.5 Gagnaöflun, greining og úrvinnsla 

Upphaflega var ætlunin að vinna að og ljúka ritgerðinni vorið 2013 og eins og áður sagði 

voru viðtöl við viðmælendur tekin í æfingaferð A-landsliðs kvenna og á Íslandi í mars það 

sama ár. Viðtölin voru skrifuð upp strax en af persónulegum ástæðum varð rannsakandi 
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að hætta vinnu við rannsóknina um langt skeið. Var þá búið að leggja grunn að verkefninu 

sem beið síns tíma. 

Sumarið 2020 tók rannsakandi aftur upp þráðinn. Viðtöl voru þá lesin yfir aftur, þau 

greind og ákveðin þemu fundin. 
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4 Niðurstöður 

Til að greina niðurstöður rannsóknarinnar voru viðtöl skrifuð upp og svör viðmælenda 

flokkuð eftir þeim þemum sem komu fram. Þrátt fyrir að engin viðmælenda fengi að sjá 

spurningalistann fyrirfram eða að þær gætu rætt efni hans sín á milli fyrir viðtölin mátti 

strax í upphafi greina þemu, þótt missterk væru. Þemu voru eftirfarandi: 

• samskipti 

• traust 

• virðing 

• sveigjanleiki 

• hvatning 

4.1 Samskipti 

Segja má að orðið „samskipti” hafi verið rauði þráðurinn í gegnum viðtölin og að það skipti 

viðmælendur höfuðmáli að þjálfarar og leikmenn geti átt góð samskipti sín á milli. 

Viðmælendur töluðu bæði um samskipti út frá því að hægt væri að eiga skoðanaskipti við 

þjálfarann en einnig að hægt væri að leita til hans þegar illa gengi. Allir viðmælendur, að 

einum undanskildum, nefndu samskipti sem mikilvægasta þáttinn milli þjálfara og 

leikmanna. Brynja og Christina sögðu til dæmis báðar að samskipti væru „númer eitt, tvö 

og þrjú“. Drífa tók í sama streng og sagði: „Mér finnst mikilvægast að þjálfarinn og 

leikmaðurinn geti haft góð samskipti. Að maður geti alltaf leitað til hans með jákvæða 

hluti og líka neikvæða ef það er eitthvað að.“ Svar Ölmu var einnig lýsandi: „Það er 

samskipti á milli þjálfara og leikmanna, þú veist að það virkar vel. Leikmenn geti talað við 

þjálfara og þjálfari geti talað við leikmenn.“ 

Þegar spurt var um einkenni sigursælla þjálfara sagði Christina: 

Já, svona ná til allra, geta sett sig í spor annara. Mér finnst það mikið svona 
samkennd, það er mikilvægur eiginleiki. Þeir eru samkvæmir sjálfum sér 
þannig að þú veist á hverju þú átt von. Þeir eru hæfilega strangir, gera kröfur 
en á sama tíma svona jákvæðir og hvetjandi. 

Drífa lýsti einkennum sigursælla þjálfara á eftirfarandi hátt: 

… eins og í tapleik, að þeir nái að höndla að tapa líka og leysi það á réttan hátt. 
Maður hefur haft þjálfara sem öskra á mann bara eitthvað. Svo hefur maður 
líka haft þjálfara sem reynir að leysa það að við töpuðum. Nýti það í næsta 
leik, hvað var gert vitlaust. Reyna að greina af hverju og reyna að laga það. 
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Spurð um helstu ókosti þjálfara sagði Elva: „Mér finnst óþroski vera algengur ókostur, 

þar sem þjálfarar öskra ekki uppbyggilega gagnrýni eða bara gagnrýni yfir höfuð. Það er 

kannski öskrað „hvað ertu að gera? "Hvað á maður að gera við þær upplýsingar?“ 

Dæmi um það hvernig samskipti við þjálfara hafa áhrif á leikmenn komu upp í svörum 

í gegnum allan spurningalistann. Aðspurð um hvað græfi undan trausti þjálfara nefndi 

Alma til dæmis það þegar samskipti eru ekki góð og þjálfari hlustar ekki á leikmenn. Brynja 

sagði að það væri þegar ekki er hægt að ræða við þá og segja sína skoðun og Drífa sagði 

sömuleiðis: „…bara að maður getur ekki leitað til þjálfarans og talað við hann um hluti. 

Ef það er eitthvað sem er ekki að ganga og hann geti bara ekki tekið það til sín og verið 

sammála eða ósammála og haft samskipti.“ 

Christina talaði um að sigursælir þjálfarar gætu gagnrýnt leikmenn á uppbyggilegan 

hátt, bæði jákvæðan og neikvæðan. Elva talaði um að helstu ókostir þjálfara væru að ógna 

og niðurlægja og bjóða ekki upp á uppbyggilega gagnrýni. Að sama skapi lýsti Elva einum 

af sínum bestu þjálfurum sem svo að hann hafi verið strangur en hún hafi samt alltaf getað 

leitað til hans þegar hún þurfti á að halda. 

4.2 Traust og virðing 

Samskipti eru gríðarlega mikilvæg þegar kemur að því að byggja upp traust. Viðmælendur 

töluðu annars vegar um mikilvægi þess trausts sem þjálfari nýtur frá liðsmönnum og hins 

vegar um það traust sem þjálfarar sýna leikmönnum. Flestar þeirra lýstu því hvernig traust 

var skapað og byggt upp af þjálfara og hvað gerðist þegar þjálfarar nytu ekki trausts 

leikmanna. Þjálfurum sem tekst að byggja upp traust og virðingu milli sín og leikmanna er 

lýst sem góðum þjálfurum. Meðal atriða sem skapa traust og virðingu gagnvart þjálfara 

að mati viðmælenda eru til dæmis áhugi hans og trú á verkefninu, að hann sé sjálfum sér 

samkvæmur í ákvarðanatöku, að hann geri ekki upp á milli leikmanna, að hann hlusti, að 

hægt sé að eiga við hann trúnaðarsamtal, að hann hafi trú á leikmönnum sínum og að 

hann sé vel undirbúinn. Brynja orðar þetta á eftirfarandi hátt: 

Maður verður að fá að ræða við þjálfarann sína skoðun, þó það sé erfitt en 
maður verður að fá traustið frá þjálfaranum að hann treysti leikmönnum í að 
sjá vitleysur. Þannig að um leið og þjálfarinn segir bara nei, og það er ekkert 
annað, þá er einhver stöðnun, þá er þroskinn hjá þjálfaranum heldur ekki til 
staðar til að halda áfram. 

Hún bætir við síðar í viðtalinu: 
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Ef ég veit að þjálfararnir eru að standa sig þá vill maður koma því maður vill 
læra meira. Maður vill læra það sem þeir eru að setja upp fyrir mann. Og 
maður spyr og spyr því maður treystir þjálfaranum. Þá fær maður þekkinguna 
líka á móti. 

Aðspurð hvað grafi helst undan trausti þjálfara segir Brynja það helst vera óákveðni og 

þegar eitt gildir ekki fyrir alla. Í sama streng tekur Christina sem segir: „Ef hann er ekki 

samkvæmur sjálfum sér. Er neikvæður og hefur neikvæð áhrif á leikmenn þannig kannski 

að sjálfstraustið verði minna hjá leikmönnum.“ 

Elva talar mikið um traust í sínum svörum og aðspurð hvað einkenni góðan þjálfara 

nefnir hún traust fyrst. „Ég myndi segja traust að því leitinu til að þú veist að hann hefur 

alltaf trú á þér þó svo að þú eigir slæman dag að þú skiljir ákvarðanir þjálfarans að þú sért 

ekki svikin.“ Elva talar einnig mjög mikið um mikilvægi þess að þjálfarar sýni leikmönnum 

traust og að þeir hafi trú á þeim. „Góður þjálfari er sá sem hefur trú á leikmönnunum 

sínum og vill gera þá betri, er tilbúinn að fórna sér og vinna sína vinnu til að gera 

leikmennina betri.“ Hún lýsir því hvernig einn af hennar bestu þjálfurum sýndi henni traust 

eftir að henni mistókst að skora úr vítaspyrnu. Í næsta leik var liðinu aftur dæmd 

vítaspyrna og þjálfarinn sagði Elvu að taka vítið þrátt fyrir að hann vissi að hún væri 

stressuð. „Þarna sýndi hann traustið, fyrir framan alla hina líka,“ segir Elva. 

Eitt af því sem viðmælendur nefndu sem líklegt til að draga úr trausti á þjálfara var að 

hann gerði upp á milli leikmanna. Drífa segir til að mynda: 

Helsti ókosturinn er þegar þjálfari hefur ekki eins mikla trú á öllum 
leikmönnum, ekki allir jafnir. Ef þjálfari ber meiri virðingu fyrir sumum 
leikmönnnum en ekki öllum. Mér finnst það mikill ókostur. Leikmenn eiga að 
geta haft virkilega trú á að ef þeir virkilega standa sig þá munu þeir komast í 
liðið ef það er mikil samkeppni. 

Elva er á sama máli og segir: 

Mér finnst líka ókostur við þjálfara að velja sér uppáhöld. Ég held að það sé 
mjög náttúrulegt með þjálfara að eiga sér uppáhald og það er mennskt en það 
er rosalega flott við þjálfara þegar þeir láta það ekki hafa nein áhrif og sýna 
það ekki útávið. 

Hún kemur inn á þetta aftur síðar í viðtalinu og segir: 

Ég er rosalega mikið þannig að ég reyni að treysta þjálfara og treysta því að 
hann eða hún hafi lausnina við vandanum. Ég held að í hópíþrótt sé rosalega 
erfitt að bera ekki traust til þjálfara af því að um leið og þú ert [hættur] að 
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hlusta á viðkomandi þá ertu hættur að fylgja verkefninu og hópnum. En 
auðvitað kemur það fyrir að þjálfarar eru út úr kú og vita ekkert eða hafa bara 
ekki áhuga á verkefninu og það orsakast í vantrausti og þar af leiðandi stendur 
liðið sig bara illa. 

Eitt af því sem viðmælendur nefndu að byggði upp traust og virðingu gagnvart þjálfara 

var að hann væri vel undirbúinn. Flestar nefna að þær sjái fljótt þegar þjálfari mætir illa 

undirbúinn á æfingar og Drífa segir til dæmis: „Maður sér það bara á þjálfurum hversu vel 

undirbúinn hann er.“ Hún nefnir skipulagsleysi sem einn af helstu ókostum þjálfara: 

Ókostur líka ef þjálfari er ekki skipulagður [...] að hann sé bara ekki með neitt 
plan, hann sé bara að búa til æfinguna á staðnum. [...] Þetta helst allt í hendur 
að vera ekki skipulagður þá horfir maður á þjálfarann og ber þar af leiðandi 
ekki virðingu fyrir þjálfaranum. 

Christina tekur í svipaðan streng og segir að leikmenn þurfi að finna að liðið sé númer eitt, 

jafnvel þótt því sé oft þannig farið með þjálfarastarfið í kvennaboltanum á Íslandi að 

þjálfarar séu aðeins með það sem hlutastarf. Að sama skapi segir Brynja: „Ég fer inn á 

æfingu vitandi það að þjálfarinn og þjálfararnir hafa gert allt til að undirbúa sig fyrir 

æfingu og maður finnur það um leið og maður kemur á æfingu.“ 

Hugtakið virðing kemur mjög oft upp í svipaðri andrá og traust enda mjög tengd 

hugtök. Virðing er, að mati viðmælenda, áunnin og hana þurfa þjálfarar að sýna til að eiga 

hana skilið sjálfir. Brynja segir til dæmis að ef þjálfarinn ber virðinu fyrir leikmönnunum 

og öfugt „þá virkar þetta allt.“ Sú virðing sem viðmælendur bera til þjálfara sinna skiptir 

miklu máli en Drífa segir til að mynda: 

Mér finnst líka skipta miklu máli að maður hafi leikmenn [sem] hafi mikla 
virðingu fyrir þjálfaranum og vona að þjálfari hafi virðingu fyrir leikmönnum. 
Ég hef haft þjálfara sem ég ber rosalega mikla virðingu fyrir og lít upp til og vil 
læra. [...] Þegar maður ber ekki virðingu fyrir þjálfaranum þá finnst mér það 
bara ekki ganga upp. 

Elva kom mjög oft inn á mikilvægi virðingar milli þjálfara og leikmanna í sínu viðtali og 

sagði meðal annars: 

Mikilvægasti þátturinn myndi ég samt segja að sé virðing, gagnkvæm virðing 
frá þjálfara til leikmanna og leikmanna til þjáfara. Ég fíla til dæmis ekki þegar 
þjálfarar eru dominating og líta niður á leikmenn vitandi að þeir séu alls 
ráðandi, þú vinnur ekki inn virðingu þannig, þú vinnur inn virðingu með að 
sýna virðingu … 
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Hún ítrekaði mikilvægi virðingar þegar spurt var um hvað það væri í fari þjálfara sem gerði 

þá sigursæla og sagði: „Þetta snýst um samband við leikmenn og hvernig þjálfari sýnir 

þeim virðingu. Þá virðingu að vilja gera leikmennina betri. Þá virðingu að þjálfarinn vilji 

verða betri fyrir þig.“ Enn fremur sagði Elva að þegar hún fyndi fyrir vantrausti þjálfara 

eða að hann bæri ekki virðingu fyrir henni þá sjálfkrafa bæri hún ekki traust eða virðingu 

til hans. 

4.3 Hvatning 

Fjórða þemað sem greina mátti úr svörum viðmælenda var hvatning en hún birtist á 

margvíslegan hátt, bæði sem hrós eða uppbyggileg gagnrýni og sem eiginleg hvatning (e. 

motivation).  

Elva lýsir hvatningu og áhrifum hennar mjög vel þegar hún talar um þjálfara sem 

hjálpaði henni að ná settu markmiði, það er, að komast aftur inn í landsliðið, eftir meiðsl: 

„Hún var búin að trúa á það allan tímann, bara „þegar þú kemst og þú munt komast í 

landsliðið“ og að segja henni frá því var einhvern veginn svona eins og að hún væri að fá 

einhver smá verðlaun líka.“ Hún segir það einnig einkenni sigursælla þjálfara að hafa trú 

á verkefninu og trú á liðinu sínu. Þegar spurningarnar bárust að besta þjálfaranum sem 

hún hefði haft kom Elva einnig inn á hvatninguna og þá list að hrósa og sagði: 

Hann gat alltaf sýnt lausn á vandanum, sýnt mér hvernig ég gat verið betri 
alveg sama hversu vel mér gekk þá gat hann samt alltaf bent mér á eitthvað 
sem er alveg gott stundum því að ef þjálfari er alltaf að segja þér hvað þú ert 
góður þá verðurðu ekki mikið betri. 

Elva kom einnig inn á hvatninguna þegar rætt var um helstu ókosti þjálfara og sagði 

þjálfara sem þjálfuðu með ógnum og niðurlægingum ekki virka vel á sig þótt það gæti 

eflaust virkað sem áskorun fyrir einhverja. Hún sagði um þetta: „Ég trúi því að ef þér er 

sagt að þú getir þetta ekki aftur og aftur þá ferðu að trúa því.“ 

Um einn af bestu þjálfurum sem hún hefur haft sagði Christina að hann hefði verið 

frábær „motivator” og um annan að hann hefði náð miklu út úr liðinu, verið strangur og 

gert miklar kröfur. Um einkenni góðra þjálfara sagði Christina jafnframt: „Hann þarf að 

vera hvetjandi, hann þarf að vera leiðtogi og jákvæður en samt að geta komið [með] 

jákvæða og neikvæða gagnrýni þannig að fólk læri af mistökum og það fái að heyra þegar 

það geri vel.“ 
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Brynja talaði einnig um mikilvægi hróss og gagnrýni: 

Ef maður er ekki að standa sig þá fær maður alveg að heyra það sem er 
mikilvægt, maður fær gagnrýni  þegar maður á gagnrýni skilið og maður fær 
hrós. Maður kannski heyrir gagnrýnina meira en hrósið af því að maður á ekki 
að vera að fá hrós í hvert skipti sem maður gefur góða sendingu en þegar 
maður gerir eitthvað virkilega gott þá fær maður alveg að heyra það, þá veit 
maður að maður er á réttri braut. Það er af því að umhverfið skiptir svo miklu 
máli. 

Alma talaði mest um hvatningu þegar hún var spurð um hvað gerði þjálfara sigursæla: 

Að geta mótiverað leikmenn, það er mjög mikilvægt. Það getur ekkert hver 
sem er unnið eitthvað. [...] Þetta er svo mikið í hausnum á manni hvernig 
maður á að vinna. Þegar þjálfari er með það, eins og Ferguson, hann veit bara 
hvernig á að vinna, hann er kannski ekkert með besta liðið, hann veit hvernig 
hann á að mótivera leikmennina, hann veit hvernig hann á að fara inn í leiki á 
móti mismunandi liðum og bregst við á 80. mínútu ef þeir eru að tapa. Hann 
breytir leiknum með skiptingum. Það er mikið í hausnum hvernig á að vinna 
og setja það í leikmennina. 

Eins og komið var inn á í fræðilegum heimildum er hugtakið hvatning sérlega mikilvægt 

í heimi íþróttanna. Af tali allra viðmælenda mátti greina að markmið þeirra fólust helst í 

að verða betri leikmenn, að ná enn meiri árangri og tækni, og að þjálfarar sem sýndu það 

í orðum og gjörðum að þeir vildu hjálpa þeim að komast þangað voru þeir sem skiptu þær 

mestu máli. 

4.4 Sveigjanleiki 

Einn af þeim þáttum sem kom mjög oft upp varðandi kosti þjálfara var að þeir væru 

sveigjanlegir. Þetta kom fram á marga vegu, til dæmis varðandi samskipti og 

skoðanaskipti en einnig varðandi skipulag æfinga. Þrátt fyrir að þurfa að hafa sjálfstraust 

og geta staðið fast á sínu þurfa þjálfarar að bjóða upp á sveigjanleika og vera tilbúnir að 

breytast og þroskast í starfi. Alma talaði til dæmis um sveigjanleika þegar hún var spurð 

um hvað einkenndi góðan þjálfara: 

Að hann geti séð fyrir utan hringinn, að vera ekki alltaf á sömu skoðun. Að það 
sé búið að leggja eitthvað upp og geti breytt því með því að sjá leikinn og geta 
bætt hann með því að gera eitthvað öðruvísi. 
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Um helstu ókosti þjálfara talaði hún um ósveigjanleika, að geta ekki vikið af sinni leið og 

um besta þjálfara sem hún hefur haft sagði hún. „Hún breytir ár eftir ár og finnur alltaf 

bestu leiðina.“ 

Spurð um hvað einkennir góðan þjálfara sagði Brynja: 

Aðalmálið að hann staðni ekki, að hann þroskist áfram ef hann ætlar að halda 
sama hóp. Mikilvægt að koma á æfingu að maður er alltaf ferskur á æfingum, 
það er alltaf eitthvað nýtt, þó að það sé nánast sama æfing en það er kannski 
örlítil breyting. Þannig að það sé alltaf verið að þroska sjálfan sig með 
leikmönnum eða með tímabilum. 

Og spurð um helstu ókosti þjálfara ítrekar hún mikilvægi sveigjanleika aftur þegar hún 

segir að það væri þegar þjálfarar brygðust við gagnrýni og ábendingum með því að segja 

bara beint „nei” og gæfu í skyn að það væri bara hans leið og engin önnur. Slíkt skapaði 

gremju meðal leikmanna. Um besta þjálfara sem hún hefur haft sagði Brynja einnig: „...ég 

held að ég hafi aldrei farið á sömu æfinguna tvisvar.“ 

Brynja kom aftur inn á sveigjanleika þegar hún var spurð um hvað það væri í fari 

þjálfara sem gerði þá sigursæla. 

Ég held að það sé þroskinn, að viðurkenna mistök, læra af þeim og passa sig 
að lenda ekki í sama farinu alltaf og þora að viðurkenna mistök. [...] Þeir læra 
af mistökum, þú sérð ekki oft sömu þjálfarana lenda í sömu mistökunum ef 
þeir eru sigursælir. 

Christina tekur í sama streng þegar hún segir að auðmýkt, að þekkja sína veikleika og að 

þora að viðurkenna þá séu meðal þess sem einkennir góðan þjálfara, aðeins þannig gæti 

þjálfari bætt sig. Hún talaði einnig um að einn af helstu ókostum þjálfara væri að vera 

alltaf með sömu æfingarnar, en slíkt væri mjög þreytandi.  
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5 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á einkenni góðra þjálfara og túlka upplifun 

viðmælenda af þeim. Þjálfarar eru leiðtogar og stjórnendur innan þeirra liða sem þeir 

starfa fyrir og túlkun gagna gefur til kynna að góðir þjálfarar deili einkennum góðra 

leiðtoga og stjórnenda í meginatriðum. Leikmenn eru fylgjendur en eins og Cranmer og 

Scott (2014) koma inn á, þá er það hlutverk fylgjenda að fylgja og hlýða leiðtoga sínum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að viðmælendur lýsa allir góðum þjálfurum sem 

umbreytingaleiðtogum (e. transformational leaders). Johnson og Hackman (2018) lýsa 

umbreytingaleiðtogum sem svo að þeir hafi góða samskiptahæfni og tilfinningagreind og 

eru því fylgjendur þeirra líklegri til að vera ánægðari, tryggari og virkari. Þau fimm 

persónueinkenni sem lýsa umbreytingaleiðtogum eru þau sömu og viðmælendur tengja 

við góða þjálfara: samskipti, ástríðu, framsýni, valdeflingu og sköpunarkraft. Þau 

persónuleikaeinkenni sem viðmælendur lýsa svipar jafnframt til þeirra fimm þátta sem 

notaðir eru til að greina persónuleika leiðtoga og talað er um í eiginleikakenningunni (e. 

traits theory). Þau eru gott tilfinningalegt jafnvægi (eða skortur á taugaveiklun), úthverfa, 

víðsýni, samvinnuþýði (upp að vissu marki) og samviskusemi. Antonakis (2011) segir 

einnig að leiðtogahæfileikar séu til staðar hjá einstaklingi þegar þessi fimm þættir 

blandast á réttan hátt til móts við getueinkenni. 

Jákvæð endurgjöf og hvatning þjálfara skiptir miklu máli samkvæmt Høigaard, Rune, 

Gareth og Derek (2008). Viðmælendur segja frá því að það skipti leikmenn miklu máli að 

þjálfari sé jákvæður og geti gefið jákvæða endurgjöf jafnvel þótt í henni felist einhver 

gagnrýni, það er tækifæri til að gera enn betur. Í Þjálfarahandbók 

Alþjóðaknattspyrnusambandsins er einmitt komið inn á það að þjálfarar þurfi að sýna 

áhuga, vera framsýnir, óhræddir við breytingar og kunni að gefa jákvæða endurgjöf, að 

þeir hlusti á leikmenn og geti tjáð sig við þá. 

Greina má út frá lýsingum viðmælenda á góðum þjálfara þau sömu einkenni og Sir Alex 

Ferguson, einn farsælasti knattspyrnuþjálfari allra tíma, notar til að lýsa 

þjálfunaraðferðum sínum í viðtali við Anita Elberse (2013). Í viðtalinu talar hann um 

hversu mikilvæg samskipti séu fyrir þjálfara, að hann nái að skapa traust og virðingu milli 

sín og leikmanna, að hann láti þá finna að þeir og íþróttin skipti hann máli og að hann veiti 

þeim hvatningu og markmið bæði með beinum hætti og með jákvæðri gagnrýni eða hrósi. 



 

44 

Ferguson segir einnig frá mikilvægi tilfinningagreindar og þess að vera í tilfinningalegu 

jafnvægi, þar sé hárfín lína á milli þess að vera of mjúkur og of harður, hvenær eigi að 

sýna reiði og hvenær ekki, vegna þess að þjálfarinn gegni mismunandi hlutverki gagnvart 

liðinu og liðsmönnum á mismunandi tíma. Hann nefnir einnig að þjálfari þurfi að vera 

sveigjanlegur og geta tekist á við breytingar. 

Viðmælendur lýsa umbreytingaleiðtogastílnum sem Ferguson notaði til að stýra liði 

Manchester United við góðan orðstír þegar þær telja upp helstu einkenni og eiginleika 

góðra þjálfara. Þar sem Ferguson vann 38 titla á 26 ára ferli sínum með Manchester 

United má segja að aðferðir hans, það er umbreytingaleiðtogastíllinn, hafi skilað góðum 

árangri og hjálpað fylgjendum hans að sjá hann sem leiðtoga.  

5.1 Samskipti 

Við úrvinnslu gagna kom í ljós að samskipti voru það sem viðmælendur töldu vera það 

mikilvægasta þegar rætt var um góða þjálfara. Þegar leikmenn töluðu um samskipti þá 

var bæði átt við að hægt væri að ræða við þjálfarann, hvort sem vel gengi eða illa og að 

hægt væri að leita til hans. Eins og Johnson og Hackman benda á (2018) snýst stjórnun (e. 

leadership) fyrst og fremst um samskipti og helst árangur leiðtogans mjög í hendur við 

vilja hans og getu til að eiga í samskiptum við fólk. Viðhorf knattspyrnukvennanna sem 

rætt var við tóna vel við þá fullyrðingu. 

Í því samhengi virðist tilfinningagreind einnig skipta miklu máli, það er, hvernig 

leiðtogar hafa áhrif á hópinn með tilfinningum sínum og geta smitað út frá sér bæði 

neikvæðum og jákvæðum tilfinningum (Johnson og Hackman, 2018). Viðmælendur eru 

þar sammála því og þeir segja góða samskiptahæfileika vera eitt af mikilvægustu 

einkennum leiðtoga. Samkvæmt viðmælendum þurfa þjálfarar að geta komið með 

uppbyggilega gagnrýni og leiðbeint leikmönnum. Þetta benda Høigaard, Rune, Gareth og 

Derek (2008) einnig í grein sinni, það er að jákvæð endurgjöf hafi jákvæð áhrif á skilvirkni 

leikmanna. Einnig fannst viðmælendum mikilvægt að hægt væri að ræða skoðanir við 

þjálfara og að hann hlustaði á leikmenn sína. 

5.2 Traust og virðing 

Til að byggja upp traust og virðingu þurfa samskiptin að vera í lagi. Viðmælendur nefndu 

að traust og virðing væru áunnin og að gagnkvæm virðing frá þjálfara til leikmanna væri 
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lykilatriði. Í gegnum greiningu gagna mátti sjá að traust og virðing eru eitthvað sem 

leikmenn bæði öðlast og finna fyrir frá þjálfurum sínum á margvíslegan hátt. Sem dæmi 

má nefna það hversu vel undirbúinn þjálfarinn er fyrir æfingar og leiki. Leikmenn skynja 

fljótt þegar þjálfari setur liðið í fyrsta sæti og hann sýnir leikmönnum það með góðum 

undirbúningi, að hann geti svarað spurningum sem leikmenn hafa varðandi þær æfingar 

sem hann setur þeim fyrir og sýni þeim eftirfylgni. Mikilvægt þótti viðmælendum þegar 

þjálfarar hafi trú á leikmönnum og að leikmenn finni það hjá þjálfara að hann virkilega vilji 

gera þá betri og sé tilbúinn að fórna sér fyrir þá. Kirkpatrick og Locke (1991) nefna að góðir 

leiðtogar séu heiðarlegir og byggi upp traust með áreiðanleika en líka ákveðni. Stundum 

er sagt að geta liðsmanna ein og sér sé ekki það sem skiptir máli heldur geta þjálfarans til 

að fá liðið til að spila saman og stefna í sömu átt. Í hópíþróttum á borð við knattspyrnu 

eru alltaf líkur á því að einstakir leikmenn skari fram úr öðrum hvað líkamlega getu og 

tækni varðar. Eitt af því sem viðmælendur nefndu sem líklegt til að draga úr trausti á 

þjálfara var, að hann gerði upp á milli leikmanna.  

Traust og virðing haldast í hendur og nefna viðmælendur að virðing sé mikilvæg. Þegar 

leikmenn bera virðingu fyrir þjálfara og öfugt þá vilji leikmenn læra og verða betri 

leikmenn. Góðir leikmenn undir stjórn góðs þjálfara hljómar eins og uppskrift að góðum 

árangri. 

5.3 Hvatning 

Hrós og hvatning skipta miklu máli þegar byggja á upp einstakling og liðsheild. Með því að 

hvetja leikmenn áfram og búa til framtíðarsýn eru leiðtogar góð fyrirmynd (Charbonneau 

o.fl., 2001). Góðir þjálfarar eru líklegri til að hrósa leikmönnum sínum og liði þegar 

eitthvað er vel gert og bjóða upp á uppbyggilega gagnrýni þegar gera má betur. Einn 

viðmælandi talaði sérstaklega um það þegar þjálfari hvatti hana áfram í átt að markmiði 

sem hún náði svo. Aðrir viðmælendur taka í sama streng og nefndu að eitt af 

aðaleinkennum góðra þjálfara væri að vera hvetjandi og gefa hrós þegar það á við. 

Leikmenn sem ekki fá hvatningu frá þjálfara geta misst trúna og traustið til hans eða 

hreinlega misst vonina og trúna á eigin getu eða getu liðsins til að ná árangri. Góðir 

þjálfarar, líkt og góðir yfirmenn, eru líklegri til að hrósa sínu liði eða einstökum 

liðsmönnum þegar eitthvað er vel gert og bjóða upp á uppbyggilega gagnrýni til að hvetja 
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þá til að gera betur. Þeir hvetja hópinn sinn til dáða með því að veita þeim sameiginlegt 

markmið, traust og trú á verkefnið. 

5.4 Sveigjanleiki 

Mikilvægt er að þjálfarar séu sveigjanlegir, ekki alltaf á sömu skoðun og þroskist áfram í 

starfi. Viðmælendur nefndu að þroski og það að geta viðurkennt mistök væru mikilvæg 

einkenni góðra þjálfara. Það koma stundir í knattspyrnu þar sem þjálfarar þurfa að taka 

ákvörðun um að skipta um leikkerfi og það sem skiptir máli er að þjálfarar sjái það og geri 

breytingar. Í Þjálfarahandbók Alþjóðaknattspyrnusambandsins er komið inn á það að 

góðir þjálfarar mæti með opinn hug á æfingar og í leiki og séu óhræddir við breytingar. 

Þegar þjálfarar eru sveigjanlegir og framsýnir staðna þeir ekki (Johnson og Hackman, 

2018). Eins og Sir Alex Ferguson segir í viðtali sínu við Anita Elberse (2013) þá er 

mikilvægast af öllu að staðna ekki og að þjálfarar sætti sig við breytingar og stýri liðum 

sínum í gegnum þær breytingar. 

5.5 Samantekt  

Markmiðið með þessari rannsókn var að skoða hvað einkenndi góða þjálfara að mati 

afrekskvenna í knattspyrnu. Einfaldasta svarið er að góður þjálfari, samkvæmt 

niðurstöðum, er umbreytingaleiðtogi. Hann þjálfar ekki einungis liðsmenn áfram með 

tilliti til getu, heldur hjálpar þeim og styður til frekari umbreytinga á sjálfum sér og veitir 

þeim innblástur og hvatningu til að verða betri leikmenn og betri manneskjur. Með slíkri 

leiðtogahegðun öðlast þjálfarinn traust og virðingu leikmanna.  

Þrátt fyrir að allir viðmælendur gerðu sér grein fyrir því að þjálfurum bæri að hlýða þá 

skipti þær miklu máli að geta átt í samskiptum við þá, geta rætt skoðanir sínar, spurt 

spurninga, verið ósammála og fundið að á þær væri hlustað. Slíkt skapaði jákvæðar 

tilfinningar gagnvart þjálfaranum og traust gagnvart þjálfunaraðferðum hans.  

Niðurstöðurnar styðja þær fullyrðingar að þjálfarar séu leiðtogar og gefa til kynna að 

kenningar innan leiðtogafræðanna gagnist vel til að rannsaka þjálfara í íþróttum og gæði 

samskipta milli þjálfara og leikmanna. Þær styðja jafnframt niðurstöður fyrri rannsókna á 

umbreytingaleiðtogum um að umbreytingaleiðtogar auki ánægju og árangur meðal 

fylgjenda og skipulagsheilda.  

Samkvæmt þessum niðurstöðum sem og kenningum um umbreytingaleiðtoga ætti 

leiðtogahegðun þjálfara að vera eitt af meginmarkmiðun í menntun þjálfara. 
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Leiðtogahegðun, þá sérstaklega umbreytingaleiðtogahegðun, er einnig eitthvað sem 

framkvæmdastjórar liða ættu að leita eftir við ráðningu þjálfara, ekki eingöngu til að ná 

auknum árangri hjá liðinu heldur til að skapa jákvæða upplifun meðal iðkenda 

íþróttarinnar. 
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6 Lokaorð 

Rannsókn þessi hefur verið lærdómsríkt ferli fyrir rannsakanda. Meginmarkmið 

rannsóknar var að leita eftir ákveðnum eiginleikum sem einkenna góða þjálfara og varpa 

ljósi á þá með tilliti til helstu kenninga í stjórnunar- og leiðtogafræðum. Rannsakandi 

hefur iðkað knattspyrnu frá unga aldri og hefur því haft nokkra mismunandi þjálfara, 

misgóða. Þjálfararnir hafa verið, og eru enn, eins mismunandi og þeir eru margir en allir 

keppast þeir að sama marki: að gera liðið sitt að besta liðinu og sigra. Að sjálfsögðu skiptir 

máli hvaða einstaklinga þjálfari fær í sitt lið en stærsti þátturinn í góðri liðsheild og sigri, 

er og verður þjálfarinn. Hann er sá sem stjórnar og tekur ákvarðanirnar og sá sem sýnir 

liðinu gott fordæmi með hegðun sinni. 

Þjálfarar eru oft helsta fyrirmynd knattspyrnufólks og líta iðkendur oftar en ekki upp til 

þeirra. Eftir viðtöl við fimm afrekskonur í knattspyrnu var ljóst að ákveðnir eiginleikar eru 

„uppskrift“ að góðum knattspyrnuþjálfara. Fræðilega efnið sem var rannsakað studdi það 

sem afrekskonurnar telja mikilvægustu eiginleika í fari þjálfara, það sem gerir þá að 

góðum þjálfurum. 

Rannsóknin veitir örlitla innsýn í veröld kvennaknattspyrnunnar, upplifun 

afrekskvenna í knattspyrnu af þjálfurum og hve margþætt þjálfarahlutverkið er í raun. 

Höfundur hefur nú víðtækari skilning og þekkingu á þjálfarafræðum og skilur betur hversu 

mikla þekkingu og reynslu góður knattspyrnuþjálfari þarf að hafa í reynslubankanum. 

Gaman væri að sjá frekari rannsóknir sem sýna fram á mikilvægi góðra samskipta milli 

þjálfara og leikmanna með tilliti til árangurs. Til dæmis væri fróðlegt að sjá hvort hátt skor 

þjálfara og leikmanna á LMX-7 spurningalistanum ætti sér samsvörun í góðu gengi liðs yfir 

heilt tímabil. Slíkt væri efni í aðra og töluvert viðameiri rannsókn.  
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