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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BSc gráðu í viðskiptafræði við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um stjórnunarstíla stjórnenda í 

íþróttum og hvort það sé einhver munur á milli íþróttagreina á Íslandi. Leiðbeinandi 

verkefnisins var Ásta Dís Óladóttir og vill höfundur þakka henni fyrir góða leiðsögn við 

gerð verkefnisins. Verkefnið var unnið frá janúar – maí árið 2022.  

Ég vil þakka öllum þeim viðmælendum sem gáfu sér tíma til þess að ræða við mig og veita 

mér allar þær upplýsingar sem ég þurfti til að gera þessa rannsókn. Án þeirra hefði 

rannsóknin aldrei verið möguleiki. Öll veittu þau góð svör og svöruðu öllum spurningum 

sem spurt var að. Ég vil einnig þakka kærustu minni Rebekku Ýr Unnarsdóttur fyrir mikinn 

stuðning og hvatningu á meðan skrifum stóð. Þakkir fara einnig til fjölskyldu minnar og 

tengdafjölskyldu fyrir allan stuðninginn og að vera alltaf til staðar.  
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Útdráttur 

Í gegnum tíðina hafa þjálfarar í íþróttafélögum mikið verið rannsakaðir og skoðað hvernig 

þeir haga sinni þjálfun og stjórnun. Markmiðið með rannsókninni er að skoða hvort það 

sé munur á stjórnunarstíl stjórnenda milli ákveðinna íþróttagreina. Bornir verða saman 

stjórnunarstílar stjórnenda í handknattleik, knattspyrnu og körfuknattleik sem eru 

vinsælar hópíþróttir á Íslandi. Rannsóknarspurningin sem reynt verður að svara er 

svohljóðandi „er munur á stjórnunarstíl stjórnenda milli íþróttagreina á Íslandi?“. Notast 

var við eigindlega rannsóknaraðferð og tekin viðtöl við sex stjórnendur í 

íþróttahreyfingunni, tveir viðmælendur úr hverri íþróttagrein. Mikilvægt var að fá jafn 

marga fulltrúa úr hverri íþrótt til að koma í viðtal til að hafa sambærilegt vægi. Skilyrði 

fyrir viðmælendur var að vera starfandi sem stjórnandi í íþróttahreyfingunni á Íslandi, 

hvort sem það er hjá íþróttafélagi eða hjá íþróttasambandi. Niðurstöður rannsóknar voru 

þær að það er ekki mikill munur á stjórnunarstílum stjórnenda milli þessara þriggja 

íþróttagreina. Flestir viðmælendurnir voru ekki búnir að velta mikið fyrir sér sérstaklega 

hvernig þau höguðu sínum stjórnunarháttum. En sömuleiðis töldu þau flest að 

stjórnunarstílar væru ábyggilega mjög sambærilegir innan þeirrar íþróttagreinar sem þau 

starfa. Fimm af sex viðmælendum notuðust við keimlíkan stjórnunarstíl þar sem þau 

treysta mikið á samvinnu og að starfsfólkið sé sjálfstætt í sinni vinnu. Áhugavert reyndist 

að viðmælendur töluðu mikið um sjálfboðaliða og að það þurfi að stýra þeim á öðruvísi 

hátt heldur en launuðum aðila. Sjálfboðaliðar eru mikilvægir í íþróttahreyfingunni og 

stjórnendur verða að passa að missa þá ekki frá sér með of miklum kröfum.  
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Abstract 

Over the years there have been many studies and researches done on sport coaches and 

how they manage and coach their players and surroundings. The aim of this study is to 

examine whether there is a difference in the leadership style of managers between 

certain sports. The leadership style of managers in handball, football and basketball, 

which are popular team sports in Iceland, will be compared and evaluated. The research 

question for this essay is „is there a difference in the leadership style of managers 

between sports in Iceland?“. A qualitative research method was used and interviews 

were conducted with six managers in the sports movement, two representatives from 

each sport. It was important to get as many representatives from each sport so the results 

would be as equal as possible. A condition for the interviewees was to be employed as a 

manager in the sports movement in Iceland, whether it is with a sports club or a sports 

association. The results of the study were that there is not much difference in the 

leadership styles of managers between these three sports. Most of the interviewees did 

not think much about the leadership methods they are using. But at the same time, most 

of them thought that leadership styles were probably very similar within the sport in 

which they work. Five out of six interviewees use a very similar leadership style where 

they rely on teamwork and they encourage their employees to be independent. It was 

interesting to see that the interviewees talked a lot about volunteers and that they need 

to be managed in a different way than paid employees. Volunteers are important in the 

sports movement and managers must be careful not to lose them with unreasonable 

demands.   
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1 Inngangur  

Stjórnandi notast við stjórnunarstíla daglega í sínu starfi, hvort sem það er ómeðvitað eða 

meðvitað (Bass og Bass, 2009; Bass og Stogdill 1990). Höfundur þessarar rannsóknar hefur 

áhuga á bæði íþróttum og stjórnun og vildi því skoða nánar samspil þessara tveggja hluta. 

Áhugavert er að sjá hverjar áherslur stjórnenda í íslensku íþróttalífi séu og hvort þær 

áherslur séu í samræmi við fræðilegar kenningar. Markmiðið með þessari rannsókn er að 

skoða hvort að það sé munur á stjórnun hjá stjórnendum milli þriggja vinsælla hópíþrótta 

á Íslandi. Bæði verður skoðað hvort mikil áhersla sé lögð á stjórnunarhætti og sömuleiðis 

að greina hvernig stjórnunarstílar eru notaðir. Það er vinkill sem höfundi finnst áhugavert 

að skoða og væri gaman að skoða nánar í framtíðarrannsóknum. Það sem gerir stjórnun í 

íþróttum áhugaverða er það magn sjálfboðaliða á Íslandi sem starfar í hreyfingunni. Fólk 

sem er að vinna ólaunuða vinnu og fær hvatningu og ástæðu til að vinna starfið á öðruvísi 

hátt heldur en launaðir aðilar sem fá greitt fyrir sína vinnu. Þá eru mögulega notaðir aðrir 

stjórnunarhættir til að stýra þeim heldur en ef um launað starfsfólk væri að ræða (Cuskelly 

o.fl., 2006). Í þessari rannsókn verður reynt að svara rannsóknarspurningu sem er 

svohljóðandi: 

▪ Er munur á stjórnunarstíl stjórnenda milli íþróttagreina á Íslandi? 
 

Mikið hefur verið skrifað um hvernig íþróttaþjálfarar stjórna og hvernig íþróttaliðum er 

stjórnað í gegnum tíðina. Sem dæmi má nefna rannsókn sem Unnur Helgadóttir og Inga 

Jóna Jónsdóttir (2015) gerðu á íslenska karlalandsliðinu í knattspyrnu en önnur 

rannsóknarspurningin hjá þeim var ætluð að finna út hvernig stjórnunarstíll þjálfara 

liðsins hefur áhrif á árangur heildarinnar. Því fannst höfundi áhugavert að skoða 

yfirmenn þjálfaranna og skoða þeirra stjórnunarstíla vegna þess að það hefur verið lítið 

skoðað áður.  

Ritgerðin er sett upp þannig að hún skiptist í sex hluta. Eftir innganginn, sem er fyrsti 

hluti ritgerðarinnar verður gerð skil á fræðilegum atriðum sem tengjast rannsókninni. 

Þar verður farið yfir stjórnun og forystu og skýrt frá muninum á stjórnanda og leiðtoga. 

Síðan verður fjallað um alhliða leiðtoga líkanið og þá stjórnunarstíla sem eru undir því. Í 
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kjölfarið á því verður fjallað um fleiri stjórnunarstíla. Kafli 2.6 er tileinkaður 

stjórnunarstílum sem hafa verið notaðir í íþróttum og 2.7 er um stjórnun í íþróttum á 

Íslandi og farið yfir þær þrjár íþróttir sem höfundur ákvað að rannsaka en það eru 

handknattleikur, knattspyrna og körfubolti. Eftir fræðilega yfirlitið verður farið yfir 

aðferðafræðina sem var notuð í þessari rannsókn, en notast var við eigindlega 

rannsóknaraðferð. Einnig verður sagt frá þátttakendum rannsóknarinnar, hvernig 

rannsóknin var framkvæmd og hvernig gögnin voru greind. Í fjórða hlutanum er farið yfir 

niðurstöður rannsóknarinnar og í kjölfarið á því koma umræður og lokaorð.



 

12 

2 Fræðilegur hluti 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um þætti og kenningar sem tengjast stjórnun 

og stjórnunarstílum. Það verður farið yfir nokkur hugtök og rannsóknir í meðal annars 

forystu, stjórnun, skoðað muninn á stjórnanda og leiðtoga, farið yfir stjórnunarstíla og 

alhliða leiðtogalíkanið og líka stjórnun í íþróttum á Íslandi. Í fræðilega hlutanum koma 

fram kenningar og fræði sem verða notuð til greiningar og rökstuðnings í 

rannsóknarhlutanum í ritgerðinni. Einnig verður farið yfir þær íþróttagreinar sem verða 

teknar fyrir í rannsóknarhlutanum, sem eru handknattleikur, knattspyrna og 

körfuknattleikur. Þá sérstaklega hvernig landsliðum Íslands hefur vegnað í þessum 

greinum, því það gefur einhverja vísbendingu um hvort íslendingar séu á réttri leið með 

stjórnunarhætti sína í þessum greinum.   

2.1 Forysta (e. leadership) 

Forystufræðin eru margvísleg og hafa margir fræðimenn skoðað og komið fram með 

kenningar til að útskýra forystu. Hér í þessum hluta verða skoðaðar nokkrar skilgreiningar 

sem hafa komið fram um forystu. Forysta hefur verið skilgreind á allskonar vegu í gegnum 

tíðina án þess að ein skilgreining hafi fest sig í sessi og sé talin betri en einhver önnur. Það 

lýsir sér vel í orðunum í bók James Burns (2012) þar sem hann segir „Forysta er eitt af 

mest rannsökuðu fyrirbærum á jörðinni en samt er það líka það fyrirbæri sem er hvað 

minnst skilningur á“. Forysta er þegar markmið næst með aðstoð mannlegra 

aðstoðarmanna. Svona skilgreinir fræðimaðurinn W.C.H. Prentice (2004) forystu. Hann 

vill meina að þeir aðilar sem ná að drífa fólk með sér til að vinna ákveðinn verk og að 

afreka þá hluti sem stefnt er að, séu forystufólk. Nauðsynlegt sé að skilja og tengja við 

samstarfsfólk og undirmenn til þess að fá það besta úr því. Það er talið dæmi um góða 

forystu ef stjórnanda tekst að ná því besta úr fólki með fjölbreyttum aðferðum. Í bók sinni 

Leadership skrifar Philip Sadler (2003) að of mikið sé búið að rita og ræða um forystu án 

þess að komið sé fram með staðreyndir og sannanir fyrir orðunum. Bennis og Nanus 

(1985) hafa í gegnum rannsóknir sínar gagnrýnt kenningar og mýtur um forystu sem þeir 

hafa leiðrétt í skrifum sínum. Hér í töflu 1 má sjá lýsingu á fimm hlutum sem þeim fannst 

mikilvægt að leiðrétta og þeir telja að einkenni gott forystufólk.  
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Tafla 1: Einkenni forystufólks samkvæmt Bennis og Nanus (1985) 

Leiðtogahæfni leynist 

víða 

Sagt hefur verið að leiðtogahæfni sé fágætur hæfileiki en það 

er ekki rétt. Þá má vera að það séu fáir frábærir leiðtogar til en 

það býr leiðtogahæfni í öllum. Fólk getur verið með 

leiðtogahæfni í einhverju ákveðnu vekefni eða hlutverki en er 

svo í allt öðru hlutverki í næsta verkefni. Það eru nóg af 

leiðtogatækifærum innan seilingar fyrir flesta, þó ekki alla.  

Það er lærð hegðun 

að vera leiðtogi 

Sú klisja hefur heyrst að fólk fæðist sem leiðtogar en það er 

ekki rétt. Sannleikurinn er sá að sú geta og hæfni sem 

einkennir góðan leiðtoga er vel hægt að kenna. Ef fólk er með 

viljann til þess, þá geta allir lært að verða leiðtogar.  

Ekki allir leiðtogar eru 

með persónutöfra 

Í forystu er mikið talað um mikla persónutöfra en það búa ekki 

allir leiðtogar yfir persónutöfrum. Sumir leiðtogar hafa 

persónutöfra en ekki allir.  

Forysta er í gegnum 

allt fyrirtækið 

Forysta er ekki einungis til staðar í toppi fyrirtækja, stofnanna 

eða sambanda. Í raun er þetta þannig að því stærra sem 

fyrirtækið er því fleiri forystuhlutverk verða til innan þess. Það 

verða til fleiri ábyrgðarstöður og fleiri aðilar sem stíga inn í 

forystuhlutverk.  

Leiðtogar stjórna ekki 

öllu 

Það er ekki þannig að leiðtogar stjórni öllu og geri allt. Forysta 

er ekki til þess að sýna fram á hversu mikið vald og afl þú hefur 

í þinni stöðu. Leiðtogar hvetja aðra í staðinn fyrir að skipa fyrir 

og reyna að efla fólkið með ýmsum leiðum. Að hvetja til 

sjálfstæðis er dæmi um góða forystu.  

 

2.2 Stjórnun (e. management)  

Alveg eins og með forystu hugtakið er erfitt að skilgreina hugtakið stjórnun. Margar 

kenningar og skoðanir á hugtakinu hafa heyrst og mikið verið ritað um stjórnun í gegnum 

árin. Peter Drucker er af sumum talinn einn af þeim fyrstu sem kom fram og fjallaði um 

mikilvægi stjórnunar. Árið 1954 gaf Drucker út fyrstu útgáfu af bókinni The Practice of 
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Management en þar segir hann meðal annars frá mikilvægi þess að stjórna eftir 

markmiðum (e. managing by objectives). Þá eru frammistöður starfsmanna mældar og 

niðurstöðurnar bornar saman við það sem búist er við af þeim í þessu tiltekna starfi. 

Þannig er hægt að fylgjast með framlagi hvers og eins og bregðast við út frá því. Síðan þá 

hefur hann gefið út uppfærðar útgáfur af bókinni, en einn af lykilþáttunum sem hann 

nefnir er að hann vildi meina að stjórnendur gæfu fyrirtækinu líf. Stjórnendur væru aðilar 

sem mótuðu fyrirtækið og væru táknmynd þess (Drucker, 2007). Mintzberg skrifaði 

bókina Managing (2009) en í henni er meðal annars fjallað um það þegar hann fylgdi 

stjórnendum eftir og var að rannsaka hvernig þeir stýrðu í sínum fyrirtækjum. Samkvæmt 

Mintzberg er stjórnun flókið fyrirbæri, stjórnun er alls ekki einungis vísindi heldur er 

stjórnun blanda af vísindum, list og að læra af reynslunni. 

 Stjórnun er skipulagið á því þegar að vinna er unnin á hagkvæman og skynsaman 

máta í gegnum annað fólk. Ein skilgreining á stjórnun sem kemur ítrekað upp á milli 

fræðimanna er sú að stjórnun sé skipulagning á starfsfólki til að ná settu markmiði 

fyrirtækisins með takmarkaðar auðlindir (Borland o.fl., 2020). Sumir telja að það sé 

einhver ákveðinn munur á stjórnanda og leiðtoga en áður fyrr var fjallað um aðila í 

valdastöðu sem bæði stjórnanda og leiðtoga. Hér í næsta hluta verður fjallað um muninn 

á stjórnanda og leiðtoga.  

2.3 Munur á stjórnanda (e. manager) og leiðtoga (e. leader) 

„Til að greina leiðtoga frá stjórnanda má færa rök fyrir því að leiðtogi býr til og þróar 

menningu innan fyrirtækis á meðan stjórnandi fellur inn í núverandi menningu 

fyrirtækisins“. Þetta er ein skilgreining á muninum um stjórnanda og leiðtoga sem Schein 

(2010) fjallar um. Það getur verið erfitt að finna augljósan mun á stjórnanda og leiðtoga 

og fræðimenn eru ekki sammála, bæði um hvort það sé munur og þá hver munurinn er. 

Leiðtogar finna upp leiðir til að leysa verkefni með framúrskarandi hætti og segja frá því 

á ástríðufullan hátt en stjórnendur sætta sig við að leysa verkefnin á ásættanlegan máta. 

Hluti af því felst í að leiðtogar tengjast fólki mikið nánari böndum heldur en stjórnendur. 

Bæði á neikvæðan og jákvæðan máta. Stjórnendur passa sig á því að einbeita sér að 

verkefninu sem á að leysa og að mynda ekki of sterk persónuleg tengsl við undirmenn 

sína (Sadler, 2003).  
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Stjórnandi er sá aðili sem er í valdastöðu og hefur ákvörðunarvald yfir öðrum 

aðilum. Stjórnendur þurfa líka að geta búið yfir fjölbreyttu hugarástandi, að geta sett sig 

inn í allskonar hluti og brugðist við mismunandi aðstæðum sem upp koma. Þetta skrifa 

Jonathan Gosling og Henry Mintzberg (2003) í grein sinni sem fjallar um stjórnun og 

stjórnandann. Carlos Lorenzana skrifar í bókinni Management: theory and practice (1993) 

að stjórnendur þurfi sífellt að plana, skipuleggja, leiðbeina og stjórna aðgerðum til að 

tryggja að markmiðum fyrirtækisins verði fylgt eftir. Stjórnendur glíma hins vegar við 

mismunandi vandamál og eru með mismunandi leiðir til að glíma við þau vandamál.  

 Abraham Zaleznik (2004) bendir á tvær leiðir sem fyrirtæki eða stofnanir geta 

notað til að þróa sína eigin leiðtoga. Sú fyrsta er að passa sig að treysta ekki of mikið á 

vinnuhópa eða hópavinnu þar sem gæti dregið úr ákveðni og frumkvæði einstaklingsins, 

því það eru þau einkenni sem skapa leiðtogann. Seinni leiðin er að búa til lærlingsstöðu 

og einn á einn umhverfi þar sem hægt er að læra af reynslumiklum leiðtogum. Þá getur 

lærlingurinn tengst leiðtoganum, fylgst með og lært af honum. Þessi nánu sambönd hafa 

nokkra kosti eins og að frumkvæði eykst, samskipti milli þessara aðila eru ítarleg og 

lærdómsrík, getan til að fást við kappmikil málefni eykst og náin sambönd krefjast þess 

að hugmyndir séu vel rökstuddar. Allt eru þetta karaktereinkenni leiðtogans. Einnig benti 

Zaleznik á að leiðtogar væru listamenn sem væru skapandi í starfi og væru með hæfileika 

í formi sköpunarmátts sem erfitt er að kenna. 

 Margar fleiri kenningar hafa litið dagsins ljós er kemur að leiðtogakenningum og 

þær hafa þróast mikið í gegnum tíðina. Á tuttugasta áratug nítjándu aldar voru leiðtogar 

skilgreindir sem aðilar sem aðrir áttu að hrífa og fólk átti að virða, treysta og hlýða, sama 

hvað. Í byrjun tuttugustu aldarinnar er horft á leiðtogann sem manneskju sem er ábyrg 

og traust fyrir aðgerðum sem stofnunin eða fyrirtækið framkvæmir (Bass og Bass, 2008). 

Á þessum árum á milli hafði skilgreiningin breyst og tekið á sig ýmsa mynd. 

 Í töflu 2 hér fyrir neðan má sjá hvernig Zaleznik skilgreindi mun á milli stjórnenda 

og leiðtoga. En þar koma fram helstu einkenni stjórnanda annarsvegar og leiðtoga hins 

vegar.  
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Tafla 2: Einkenni stjórnanda og leiðtoga samkvæmt kenningum Zaleznik (2004) 

Stjórnandi  Leiðtogi 

Vill röð og reglu Þolir álag og skipulagsleysi 

Snögg viðbrögð við vandamálum Tekur sér frekar tíma í mikilvæg málefni 

Markmið verða til vegna nauðsynjar Markmið verða til vegna ástríðu 

Rökræðir og þvingar Leitar að njýjum nálgunum við vandamálum 

Forðast áhættu Laðast að nýjum hugmyndum 

Skortir samkennd Sækir í áhættur þegar hugmyndir eru efnilegar 

 

2.4 Alhliða leiðtoga líkanið (e. full range leadership model) 

Alhliða leiðtoga líkanið er leiðtogalíkan sem Bernard Bass og Bruce Avolio settu fyrst fram 

árið 1991 og er að hluta til byggt á kenningum James Burns. Líkanið er byggt á 

kenningunum um umbreytingaleiðtoga, aðgerðaleiðtoga og Laissez-Faire 

sjórnunarstílsins. Kjarninn í líkaninu er hugmyndafræði leiðtogans, sem samkvæmt House 

er það sem virkjar karakter leiðtogans og sýnir raunverulega hvernig persóna hann er 

(Antonakis og House, 2013). Líkanið er notað til að meta hvernig stíl sé hentugt fyrir 

leiðtogann að nota. Líkanið sýnir níu þætti sem falla undir einhverja af þessum kenningum 

sem fjallað er um hér fyrir neðan. Það eru fimm þættir sem falla undir 

umbreytingastjórnun, þrír þættir undir aðgerðarstjórnun og síðasta þátturinn er Laissez-

Faire en nánar verður farið í það í undirköflunum (Antonakis og House, 2013; Kirkbride, 

2006). Hér fyrir neðan má sjá mynd 1 sem sýnir hvaða þættir skila bestum árangri í 

stjórnun samkvæmt alhliða leiðtoga líkaninu. Þar má sjá að umbreytingaleiðtogastíllinn 

er talinn áhrifaríkastur, aðgerðaleiðtogastíllinn kemur þar á eftir og Laissez-Faire stíllinn 

er talinn skila sístum árangri (Avolio, 2010).  
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Mynd 1: Alhliða leiðtoga líkanið 

 

(Lindsay og Woychesin, 2015) 

 

Alhliða leiðtoga líkanið styður ekki þær kenningar sem segja að það sé best að stýra sem 

annaðhvort umbreytingarleiðtogi eða aðgerðaleiðtogi. Heldur myndi góður leiðtogi nýta 

sér alla þætti líkansins í sinni nálgun því að mismunandi aðstæður kalla á mismunandi 

inngrip. Best væri að skoða stöðuna sem glímt er við hverju sinni og notast við stíl út frá 

því (Avolio, 2010).  

2.4.1 Laissez-Faire stjórnunarstíll 

Laissez-Faire stíllinn er sá stíll sem er neðstur í alhliða leiðtoga líkaninu (Avolio, 2010). Þá 

hefur stjórnandi lítil sem engin áhrif á undirmenn sína. Uppruni Laissez-Faire hugtaksins 

er frá Frakklandi og þýðist lauslega sem „láttu það eiga sig“. Stjórnendur segja við 

starfsfólk sitt að þau megi gera það sem þau vilja svo lengi sem verkefnið sem er fyrir 

hendi sé klárað. Stjórnendur gera eins lítið og þau mögulega komast upp með. (What is 

Laissez-Faire leadership?, 2018). Starfsfólkið fær mikið frelsi til að gera eins og þau vilja 

og það fær mikið sjálfstæði í sínum störfum. Einnig fær starfsfólkið mikið vald í sínar 

hendur og það tekur þátt í að setja markmið, taka stórar ákvarðanir og leysa vandamál á 
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eigin spýtur. Laissez-Faire gæti reynst nytsamlegt þegar starfsfólkið er hæft, 

traustverðugt, reynslumikið og vel menntað (Khan o.fl., 2015). Kirkbride (2006) vísar í 

Laissez-Faire sem stjórnanda sem er ekki til staðar. Stjórnandinn er hvergi sjáanlegur og 

það skapar iðulega ágreining hjá starfsfólki vegna hlutverkaskiptingar og hver eigi að taka 

ábyrgð hverju sinni. Laissez-Faire stjórnandinn sýnir lítinn áhuga á því sem er í gangi og 

ýtir öllum verkefnum og allri ábyrgð frá sér.  

2.4.2 Umbreytingaleiðtogi (e. transformational leadership).  

Aðili sem ögrar og hvetur fólk til að ná framúrskarandi niðurstöðum í sinni vinnu er 

umbreytingarleiðtogi. Bernard Bass (1990), mikils virtur fræðimaður í stjórnunarfræðum 

segir að hægt sé að kenna stjórnendum að verða umbreytingaleiðtogar. 

Umbreytingaleiðtogar opna og auka áhuga starfsfólks síns á viðfangsefninu með því að 

sýna skýr markmið og allt það jákvæða sem hlotnast við að ná því markmiði. Hann hvetur 

til notkunar á umbreytingarleiðtogastíl. Við notkun á honum geta fyrirtæki náð forskoti í 

frammistöðu á öllum sviðum. Umbreytingaleiðtogi vill skapa jákvæðar breytingar sem 

gagnast öllum þeim aðilum sem vinna saman. Þar sem verið er að hugsa um næsta mann 

og hvað sé hægt að gera til að aðstoða hann (Odumeru og Ifeanyi, 2008).  

 Rannsókn sem Ása Guðbjörg Aðalsteinsdóttir gerði á íslenskum stjórnendum sýndi 

að umbreytingaleiðtogar ná að halda mikilli starfsánægju og undirmenn slíkra leiðtoga 

segja að þeir séu jákvæðari í sínu starfi og þau fá meiri hvatningu og stuðning frá 

yfirmönnum sínum. Ása Guðbjörg rannsakaði áhrif stjórnunarstíla og trú stjórnenda á 

eigin færni og hvernig áhrif það hefði á viðhorf undirmanna hans. Hún vildi sannreyna að 

undirmenn umbreytingarleiðtoga væru jákvæðara gagnvart sínu starfi heldur en ef 

stjórnandinn myndi notast við annan stjórnunarstíl. Samkvæmt hennar rannsókn stóðst 

það. Þetta kemur fram í grein sem Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján 

Óskarsson (2009) skrifuðu um íslenska stjórnendur. Áhugavert er að sjá rannsóknir sem 

gerðar voru á íslenskum stjórnendum og bera saman við niðurstöðurnar í þessari 

rannsókn.  

Stjórnendur sem haga sér eins og umbreytingaleiðtogar eru líklegri til að vera virtir 

af samstarfsmönnum sínum og undirmönnum heldur en ef stuðst er við 

aðgerðaleiðtogastílinn (Bass, M. B., 1990). Bass hefur bent á fjögur einkenni 

umbreytingaleiðtoga. Þau eru vitsmunaleg örvun (e. intellectual stimulation) sem er 
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þegar næst að hugsa um gömul vandamál og fá nýjar lausnir. Einstaklingsbundið álit, (e. 

individual consideration) er þegar aðili sem finnst hann hafa verið vanræktur fær sérstaka 

og persónulega athygli. Hvetjandi forysta (e. inspirational motivation) á við um aðila sem 

ná að koma miklum kröfum til teymisins á heilbrigðan og hvetjandi máta. Síðasta 

einkennið er hugræn áhrif (e.idealized influence) sem lýsir sér í því að vera fyrirmynd fyrir 

undirmenn sína. Leiðtogi sem er virtur og er treyst er lýst sem leiðtoga sem hefur hugræn 

áhrif. Leiðtogi með hugræn áhrif er talinn vera áhrifaríkastur, næst kemur hvetjandi 

forysta, síðan vitsmunaleg örvun og það sem er minnst áhrifaríkt er einstaklingsbundið 

álit. Þetta er uppröðun samkvæmt alhliða leiðtoga líkaninu (Bass og Stogdill 1990).  

2.4.3 Aðgerðaleiðtogi (e. transactional leadership).  

Stjórnandi sem notast við refsingar og verðlaun í stjórnunarhætti sínum og einbeitir sér 

að því hlutverki að stjórna, skipuleggja og passa að hópurinn sem vinnur saman takist 

markmið sitt. Sá stjórnandi er svokallaður aðgerðaleiðtogi. Agerðaleiðtogar leitast að því 

að halda hlutunum eins á meðan umbreytingaleiðtogar horfa meira til framtíðar og hvað 

mætti gera betur með næstu ár í huga (Odumeru og Ifeanyi, 2013). Aðgerðaleiðtogi notar 

þá nálgun að verðlauna alltaf fyrir góða frammistöðu og sömuleiðis að refsa þegar 

hlutirnir eru ekki nógu vel gerðir. Þeir trúa því að verðlaun skapi nægilega hvatningu til að 

gera hlutina vel og að klára verkin sómasamlega (Odumeru og Ifeanyi, 2013; Khan, Z.A., 

ofl, 2016). Í alhliða leiðtoga líkaninu er aðgerðaleiðtoga skipt upp í þrjá minni stíla. Fyrstu 

tveir stílarnir eru af stjórnun með undantekningu en sú fyrsta er aðgerðalaus stjórnun 

með undantekningu (e. management by exception, passive). Það er stjórnandi sem gerir 

lítið nema þegar vandamál koma upp. Í þeim stjórnunarstíl er lítið gert umfram það sem 

er talið vera viðunandi árangur. Næsti stíll er virk stjórnun með undantekningu (e. 

management by exception, active) en þá er leiðtoginn að grípa snemma inn í þegar stefnir 

í vandræði. Þetta inngrip er þá yfirleitt í formi neikvæðrar endurgjafar eða einhverskonar 

refsingar. Þriðji stíllinn er háð umbun (e. contingent reward) þar sem það eru skýr 

markmið sem unnið er að og ef þeim er náð eru verðlaun fyrir. Frammistaða fólks er mæld 

og ef frammistaða stenst væntingar er umbun í einhverskonar formi veitt viðkomandi. Þá 

er þessi umbun sú hvatning sem drífur starfsfólk til að halda áfram að vinna bæði hratt og 

vel. Þannig er tryggt að fólk stefni að lágmarksmarkmiði en til að fá fólk til að gera meira 

og betur þarf að beita umbreytingastjórnun í bland (Kirkbride, 2006).  
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Samkvæmt rannsókninni sem Ása Guðbjörg gerði og var vitnað í hér fyrir ofan 

kemur fram að íslenskir stjórnendur upplifa meira andlegt álag í starfi þegar unnið er undir 

aðgerðaleiðtoga heldur en ef verið er að vinna fyrir umbreytingarleiðtoga. En rannsóknin 

gat ekki sýnt fram á að undirmenn aðgerðaleiðtoga væru neikvæðari gagnvart sínu starfi 

heldur en aðrar týpur af leiðtogum (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristjan 

Óskarsson, 2009).  

 

2.5 Stjórnunarstílar 

Stjórnunarstíll er útskýring á því hvernig aðili í stjórnunarstöðu háttar sínum 

stjórnunarmálum. Hvernig sá aðili hefur samskipti við undirmenn sína og hvernig á að 

vinna hlutina til þess að ná þeim markmiðum sem stefnt er að (Khan o.fl., 2015). Daniel 

Goleman (2000) setti fram kenningu um sex mismunandi stjórnunarstíla, þeir eru 

þvingandi stjórnunarstíll, leiðtoga stjórnunarstíll, félagslegur stjórnunarstíll, lýðræðis 

stjórnunarstíll, árangurs stjórnunarstíll og þjálfunar stjórnunarstíll. Einnig verður fjallað 

um skrifræðis stjórnunarstíl og þjónandi forystustíl. Því fleiri stíla sem stjórnandinn hefur 

tök á að beita, því betra. Það er kostur að geta stýrt fólki á mismunandi vegu til að skapa 

ásættanlegan árangur. 

2.5.1 Þvingandi stjórnunarstíll (e. coercive style)  

Stíll þar sem verið er að notast við þvingunaraðferðir og skipanir á harðan máta er kallaður 

þvingandi stíll. Verið er að skipa fyrir og þar er stjórnandinn að krefjast þess að undirmenn 

geri nákvæmlega eins og hann segi. Stjórnandinn er hvass og er yfirleitt með puttana ofan 

í öllum málum. Þessi stíll er helst notaður í krísu eða þegar þarf að ná árangri strax. Í 

flestum tilvikum hefur þvingandi stjórnunarstíll neikvæð áhrif á starfsfólkið, það missir 

metnað og líður ekki vel undir stjórn þessa aðila. Til langs tíma verður andrúmsloft þungt 

og erfitt á vinnustaðnum ef þvingandi stjórnunarstíl er sífellt beitt (Goleman, 2000).  

2.5.2 Leiðtoga stjórnunarstíll (e. authoritative style) 

Í leiðtogastjórnun er leiðtogi sem fær fólk með sér til að vinna hlutina. Sá aðili setur 

markmið fyrir hópinn en leyfir fólki að njóta sín og finna sínar leiðir til að ná þessum 

markmiðum. Þegar notast er við leiðtogastjórnun skapast iðulega jákvætt andrúmsloft og 

fólk nýtur þess að vinna saman. Leiðtogastjórnun nýtist vel þegar starfsmannahópurinn 
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er á svipuðu reki og með svipaða getu, en ekki jafn vel þegar að hópurinn samanstendur 

af sérfræðingum á sviðinu sem er reynslumeira en stjórnandinn er (Goleman, 2000).  

2.5.3 Félagslegur stjórnunarstíll (e. affiliative style) 

Að setja náungann í fyrsta sæti er stórt einkenni í félagslegum stjórnunarstíl. Félagslegur 

stjórnunarstíll einkennist af góðum samskiptum innbyrðis og að fólki líði vel innan 

teymisins. Aðal áherslan er að hrósa og gefa einungis jákvæða endurgöf en það getur 

orsakað að slæm frammistaða er ekki leiðrétt og heldur því áfram athugasemdarlaust. 

Það gæti orsakað það að starfsemin yrði löskuð til lengri tíma litið. Stjórnendur sem notast 

við félagslegan stjórnunarstíl bjóða sjaldan upp á ráðleggingar sem getur skilið fólk eftir í 

vandræðum (Goleman, 2000). Hugsað er vel um fólkið í kring og allt reynt til að skapa 

eftirsóknarvert umhverfi til að starfa í.  

2.5.4 Lýðræðis stjórnunarstíll (e. democratic style) 

Í lýðræðis stjórnunarstílnum fær fólkið hærri rödd og meira vægi í allri ákvörðunartöku. 

Verið er að auka ábyrgð sem starfsfólkið fær og ef verið er að vinna með reynslumikinn 

og færan hóp af starfsfólki myndi þessi stíll nýtast vel. Mikill sveigjanleiki myndast í öllu 

samstarfi og það bera allir ábyrgð á því að koma með nýja og ferska hluti að borðinu. 

Vandinn við lýðræðisstjórnunarstíl felst í ákveðnu stjórnleysi, stjórnandinn gæti týnst og 

misst sinn stall innan heildarinnar. Ruglingur um verkefnaskiptingu gæti skapast og mikið 

væri um óþarfa fundarhöld sem hægt væri að koma í veg fyrir (Goleman, 2000).  

2.5.5 Árangurs stjórnunarstíll (e. pacesetting style) 

Stjórnandinn setur miklar kröfur á undirmenn sína og sjálfan sig og krefst þess að hlutirnir 

séu unnir á framúrskarandi máta. Þegar stjórnandi er með hóp af metnaðarfullu fólki sem 

deilir hans vinnuframlagi og getu er árangurs stjórnunarstíll vel við hæfi. Þá myndi slíkur 

stíll lyfta því fólki upp og hvetja það til að standa sig í takt við stjórnandann. En ef hópurinn 

býr ekki yfir slíku hugarfari gæti stjórnandinn verið að ýta of mikið á þau og krefjast of 

mikils. Það myndi skapa slæmt andrúmsloft á vinnustaðnum og fólk myndi óttast að 

vinnan þeirra standist ekki háar kröfur stjórnandans. Þá er algengt að stjórnandinn taki 

mikla vinnu á sig sjálfur og keyri sig út, því hann telji sjálfan sig þann eina sem geti staðist 

kröfurnar (Goleman, 2000).  
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2.5.6 Þjálfunar stjórnunarstíll (e. coaching style) 

Í þjálfunar stjórnunarstíl er mest áhersla lögð á að þróa starfsfólkið og kenna því hvernig 

á að gera hlutina. Þá er staðan metin þannig að það reynist fyrirtækinu eða stofnuninni 

vel að þróa starfsmenn fyrir framtíðina. Þessi stjórnunarstíll virkar vel þegar starfsfólk er 

tilbúið að læra og áttar sig á þeim veikleikum sem það þarf að bæta og styrkleikum sem á 

að viðhalda. Þannig er hægt að þjálfa fólk og gera það betra í einhverjum hluta starfsins. 

Ef fólk er ekki tilbúið að læra og breyta hvernig þau gera hlutina er þjálfunar stjórnunarstíll 

ekki að fara skila miklum árangri (Goleman, 2000). Fólk þarf að leggja sig fram til þess að 

læra og þá er hægt að notfæra sér þennan stjórnunarstíl til góðra verka.  

2.5.7 Skrifræðis stjórnunarstíll (e. bureaucratic style) 

Við notkun á skrifræðis stjórnunarstíl eru allir hlutir gerðir eftir bókinni. Búið er að setja 

upp reglur og stefnur um það hvernig eigi að bregðast við ákveðnum hlutum. Síðan á að 

fylgja þeim reglum og stefnum í einu og öllu. Ef að eitthvað kemur upp sem er ekki innan 

regluverksins á æðsti stjórnandinn að taka ákvörðun. Starf millistjórnenda og annarra 

stjórnenda snýst um að passa að allir starfsmenn fylgi regluverkinu. Flest allar aðgerðir 

eru ákveðnar fyrirfram og þeim ákvörðunum ber að fylgja. Skrifræðis stjórnunarstíll er 

notaður í vinnu þar sem hlutir eru síendurteknir, t.d. í færibandavinnu eða í 

framleiðslustörfum. Yfirleitt er þetta ekki fjölbreytt vinna og lítið reynir á sjálfstæði 

starfsfólksins, enda er ekki ætlast til þess frá þeim (Khan o.fl., 2015). 

2.5.8 Þjónandi forysta (e. servant leadership) 

Robert K. Greenleaf er almennt talinn vera upphafsmaður kenningarinnar um þjónandi 

forystu. Hann hefur ritað mörg rit um þjónandi forystu og eyddi miklum tíma í rannsóknir 

á þessum stjórnunarstíl. Upprunalega kom hugmyndin eftir að Robert las sögu um þjón 

sem er með mikla nærveru og hefur góð áhrif á fólkið í kring. Síðan gerist það í sögunni 

að þjónninn hverfur. Um leið og það gerist verður allt ómögulegt og ekkert gengur upp, 

þjónninn reyndist ómissandi fyrir aðalpersónuna í sögunni (Greenleaf, 2002). Þjónandi 

leiðtogar eru þeir aðilar sem þróa og efla aðra til að ná eins miklu út úr hverjum og einum 

og mögulegt er. Þá er verið að horfa í að hámarka getu einstaklingsins og ef það er gert 

græðir fyrirtækið sem sá einstaklingur starfar hjá á því. Margir líkja þjónandi forystu við 

umbreytingaleiðtogastílinn vegna þess að í þjónandi forystu er verið að reyna búa til 

jafnara og umhyggjusamara samfélag. Munurinn er hins vegar sá að í þjónandi forystu er 
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verið að veita siðferðisþroska með persónutöfrum og persónulegum aðferðum. Í 

umbreytingarstjórnun er engin áhersla á móralskar eða persónulegar bætingar 

einstaklingsins (Gandolfi o.fl., 2017). Þjónandi leiðtogi er einstaklingur sem vill fyrst og 

fremst  þjóna öðrum. Hann tekur meðvitaða ákvörðun um að vilja þróa einstaklinga og 

leiðir með þeim hætti að bæta aðra frekar en sjálfan sig. Þjónninn er sáttur við að þjóna 

en stjórnandinn vill stjórna (Greenleaf, 2002).  

 

2.6 Stjórnunarstílar í íþróttum 

Í íþróttum hafa margar stjórnunaraðferðir verið notaðar með það markmið að hámarka 

árangur íþróttaliðsins sem um ræðir. Mismunandi stjórnendur bjóða upp á mismunandi 

aðferðir með mismunandi árangri. Það er mikil ábyrgð á íþróttafélögum og samböndum 

að viðhalda góðum stjórnunarháttum því þeirra hlutverk í samfélaginu getur skipt miklu 

máli. Alveg eins og að fyrirtæki reyna að gera vörurnar sínar verðmætar þurfa íþróttafélög 

að búa til verðmæti í kringum íþróttina. Í stjórnum íþróttafélaga- og sambanda er fólk í 

stjórn sem starfar oftast sem sjálfboðaliðar og eru að gefa tíma sinn í þágu félagsins eða 

sambandsins. Því er jákvæð stjórnun í íþróttageiranum svo stór og mikilvægur partur af 

starfinu til að halda hlutunum á jákvæðum nótum (Martinez-Moreno., o.fl., 2021). Í 

stjórnun í íþróttum er mikil krafa á að beina fólki í átt að sameiginlegu markmiði. Fólk sem 

starfar innan íþróttahreyfingarinnar er oft á tíðum ákveðið og leggur sig allt fram í sín 

verkefni. Því skiptir máli að leiðtoginn búi yfir sterkum persónuleika og nái að fá fólk með 

sér í allskonar verkefni (Watt, D. 2004).  

 Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum kemur fram að 

notkun umbreytingarleiðtogastíls við stjórnun skili mjög góðum árangri í íþróttum. En 

einnig kemur fram að það var jafnframt sá stjórnunarstíll sem mest hefur verið 

rannsakaður á sviði íþrótta. Skoðaðir voru stjórnendur í háskólakörfubolta og þjálfararnir 

líka og skoðað hvort að stjórnunarstílar hefðu áhrif á félagið. Niðurstöður varðandi 

þjálfarana voru þær að þótt almennt hafi verið brugðist ágætlega við stjórnunarháttum 

sem líkjast aðgerðaleiðtoga þá voru þeir þjálfarar sem nýttu sér 

umbreytingarleiðtogastílinn með mun betri niðurstöður. Þær niðurstöður höfðu víðari 

jákvæð áhrif fram yfir aðgerðaleiðtogastílinn og Laissez-Faire stílinn. Stjórnendur í sömu 

rannsókn sýndu fram á svipaða niðurstöðu og þjálfararnir. Að umbreytingarleiðtogastíll 
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myndi hvetja undirmenn til að leggja meira á sig og að starfsánægja myndi aukast. 

Persónutöfrar og einstaklingsbundið álit voru mæld sem áhrifaríkustu þættirnir hjá 

stjórnanda til að fá fólk með sér innan íþróttasambandsins (Borland o.fl., 2020). Önnur 

rannsókn sem var framkvæmd í Bretlandi styður þessa niðurstöðu að notkun 

umbreytingaleiðtogastíls sé vænleg til árangurs í stjórnun í íþróttum. Þá sérstaklega 

notkun hugrænnar áhrifar sem er efsti liður alhliða leiðtoga líkansins og einn af fjórum 

undirþáttum umbreytingarleiðtogans. Engar sjáanlegar niðurstöður sáust við notkun 

hinna undirþátta umbreytingarleiðtogastílsins í þessari rannsókn. Einnig voru skoðaðir 

aðgerðaleiðtogar og kom í ljós að virk stjórnun með undantekningu gaf góða og áberandi 

niðurstöðu í þróun íþróttafélags. En engar breytingar komu í ljós með hina undirstílana 

(Megheirkouni, 2017). Veach og May sögðu frá því í bók sem Murphy gaf út (2005) að 

leiðtogakenningar Daniel Goleman væru mis árangursríkar í íþróttageiranum. Að til styttri 

tíma væru allir stílar Goleman nytsamlegir en af þessum sex stílum væru fjórir þeirra 

árangursríkari í stjórnun á liðsheild. Þeir stílar voru leiðtoga stjórnunarstíllinn, félagslegi 

stjórnunarstíllinn, lýðræðis stjórnunarstíllinn og þjálfunar stjórnunarstíllinn. En samt var 

tekið fram að hver hópur starfsfólks krefst mismunandi stjórnunar, það er ekki eitt sem 

gildir um allar aðstæður. Leiðtogar liðsheildar þurfa að læra að notast við þá stíla sem 

þeim finnst best að nota og nota þá sem aðal stíl en geta nýtt sér hluti úr öðrum stílum í 

bland til að skapa fjölbreytta stjórnun.  

 Það er mikilvægt að átta sig á því í stjórnun í íþróttum að í mörgum tilfellum er 

verið að vinna með sjálfboðaliða. Sjálfboðaliðar eru ómetanlegir í íþróttastarfinu og ekki 

væri hægt að halda úti öllum þeim íþróttadeildum sem eru starfrækar hér á landi án þeirra 

vinnu. Í bók sem var skrifuð árið 2006 af Cuskelly, Hoye og Auld er fjallað um sjálfboðaliða 

og þeirra mikilvægi. Þar kemur fram að það sé líklegra að það skapist góð starfsánægja 

meðal sjálfboðaliða í íþróttum ef þeim er stjórnað eftir persónuleikum sínum. Ekki að 

þeim sé troðið inn í niðurnjörvað hlutverk sem hefur ekkert svigrúm til aðlögunar. Að 

störfin séu sniðin að einstaklingnum í staðinn fyrir að einstaklingur sé að aðlaga sig að 

starfinu skilar meiri starfsánægju og auknu framlagi sjálfboðaliðans. Einnig er talið 

mikilvægt fyrir stjórnanda að halda áhuga sjálfboðaliðans á efninu og passa að hann sé 

ekki vanræktur í starfi. Þeir myndu mæla með því fyrir stærri íþróttafélög og 

íþróttasambönd að það væri sérstakur aðili sem myndi einungis hugsa um 

sjálfboðaliðana. Þá væri sá aðili einungis að fylgjast með sjálfboðaliðunum og þeir myndu 
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fá góða eftirfylgni og leiðbeiningar í sínum störfum. Einnig myndi sá aðili passa að 

sjálfboðaliðarnir fengu rétt utanumhald og verðskuldað lof fyrir sín störf. (Cuskelly o.fl., 

2006).  

2.7 Stjórnun í íþróttum á Íslandi 

Á Íslandi ber öllum sérsamböndum íþróttahreyfingarinnar að fylgja lögum Íþrótta- og 

Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ). Sérsambönd myndast út frá íþróttagreinunum og eru 

landsamtök allra héraðssambanda/íþróttabandalaga á Íslandi eins og segir í grein 3.2 um 

sérsambönd í lögum ÍSÍ (2021).  

 Í öllum íþróttasamböndum og íþróttafélögum er þjálfari eða þjálfarar sem sjá um 

að þjálfa íþróttaliðið og það er þeirra starf að ná sem bestum árangri á íþróttavellinum. 

Yfirmenn þjálfara eru síðan stjórnir, skipaðar kjörnum aðilum sem í flestum tilvikum starfa 

sem sjálfboðaliðar. Síðan er það undir sérsamböndunum komið að halda utan um sínar 

íþróttagreinar og hafa starfandi keppni. Sem dæmi er Handknattleikssambandi Íslands 

(HSÍ), Knattspyrnusambandi Íslands (KSÍ) og Körfuknattleikssambandi Íslands (KKÍ) skylt 

að halda uppi virkri starfsemi á sviði sinnar íþróttagreinar sem og á alþjóðavettvangi 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2021). Hvert sérsamband er með sína eigin 

starfsemi, reglugerð og stjórn en er hluti af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands.  

Til að tengja stjórnun við íþróttir á Íslandi er gott að taka dæmi um Lars Lagerbäck 

og Heimi Hallgrímsson en þeir náðu frábærum árangri saman sem þjálfarar íslenska 

karlalandsliðsins í knattspyrnu. Lars og Heimir lögðu mikla áherslu á liðsheild og að það 

sé á ábyrgð stjórnandans að búa hana til. Þeim finnst mikilvægt að þegar leikmenn koma 

saman í landsliðsverkefni eigi að vera skýrt skipulag og það eigi að vera strúktúr svo 

leikmenn viti hver þeirra hlutverk séu. Það kemur fram að Lars hafi náð að gera allt í 

fótboltahreyfingunni á Íslandi fagmannlegra, sérstaklega hjá KSÍ. Þessi hugsanaháttur og 

faglega vinnuumhverfi er nýtt í fótbolta á Íslandi og Heimir segir að það sé mikið Lars að 

þakka (Anna Sigríður Vilhelmsdóttir, 2015). En undir þeirra stjórn náði íslenska 

karlalandsliðið þeim árangri að komast í fyrsta skiptið á stórmót þegar þeir komu liðinu á 

Evrópumótið 2016 sem haldið var í Frakklandi.  

Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson (2009) gerðu rannsókn 

á íslenskum stjórnendum og niðurstöður þar benda til að þeir notist mikið við 
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lýðræðislegan stjórnunarstíl og að blanda saman mismunandi stílum. Sömuleiðis er mikið 

lagt upp með liðsstarf og að gera hlutina saman. 

Hér fyrir neðan verður fjallað nánar um íþróttirnar handknattleik, knattspyrnu og 

körfuknattleik þar sem rannsókn var framkvæmd í þeim íþróttagreinum. Ástæðan fyrir 

vali á þessum greinum til rannsóknar er sú að þetta eru stærstu hópíþróttirnar á Íslandi 

og þær eiga það allt sameiginlegt að vera boltagreinar. Erfitt hefði reynst að nálgast og 

vinna úr gögnum ef það hefðu verið fleiri íþróttagreinar teknar fyrir í þessari rannsókn. 

Einnig hefur árangur landsliða á undanförnum árum, bæði karla og kvenna í þessum 

íþróttum verið mjög góður og því er áhugavert að skoða stjórnunarstíla sem eru notaðir í 

þessum greinum. Eitthvað hefur verið gert rétt í stjórnun í íslensku íþróttalífi síðastliðin 

ár.  

2.7.1 Handknattleikur (e. handball) 

Handknattleikur, íþrótt sem yfirleitt er kölluð handbolti er ein vinsælasta hópíþróttin á 

Íslandi. Í gegnum margra ára skeið hefur verið fjallað um handbolta í fjölmiðlum og í 

landinu sem „þjóðaríþrótt Íslands“ vegna eftirtektarverðs árangurs landsliða Íslands í 

greininni (Kolbeinn Tumi Daðason, 2022). Ísland á líka marga fulltrúa sem spila í 

sterkustu deildum heims í íþróttinni. Einnig eru íslenskir þjálfarar búnir að ná frábærum 

árangri á alþjóðavettvangi og þjálfa í sterkum deildum og sterk landslið. Sem dæmi má 

taka fram að það voru fjögur landslið með íslenskan þjálfara við stjórn á 

heimsmeistaramóti karla sem fór fram í Egyptalandi 2021 (Þorkell Gunnar 

Sigurbjörnsson, 2021). Eftir að íslenska karlalandsliðið lenti í 2.sæti á Ólympíuleikunum 

2008 í Peking hafa þeir farið á 14 stórmót og lentu m.a. í 3.sæti á Evrópumótinu 2010 og 

5.sæti í tvígang, á Ólympíuleikum 2012 og Evrópumóti 2014. Því má segja að árangurinn 

hafi verið stöðugur í gegnum árin. Einnig hefur kvennalandsliðið komist þrisvar sinnum á 

stórmót frá 2010 og endað hæst í 12.sæti á Heimsmeistaramótinu í Brasilíu árið 2011 

(Handknattleikssamband Íslands, e.d.a; Handknattleikssamband Íslands, e.d.b). 

2.7.2 Knattspyrna (e. football) 

Knattspyrna er vinsælasta íþrótt í Evrópu og er Ísland engin undantekning með það. Á 

Íslandi, árið 2020 voru samtals 29.262 iðkendur sem stunduðu skipulagða 

knattspyrnuiðkun á vegum einhvers félags (Íþróttasamband Íslands, 2021). Þar fyrir utan 
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er fjöldi fólks sem stundar íþróttina á eigin vegum. Knattspyrna er sú íþrótt í Evrópu þar 

sem mestir peningar eru í spilunum, það orsakast mest út af vinsældum hennar. 

Knattspyrnumenn eru keyptir á milli liða fyrir háar fjárhæðir og þær upphæðir fara 

hækkandi með hverju árinu sem líður. Alþjóðleg knattspyrna er orðinn risastór 

atvinnugrein í dag þar sem mikil áhersla er lögð á að græða peninga en ekki bara á úrslit 

leiksins (Şener og Karapolatgil, 2015).  

 Árangur íslensku landsliðana í knattspyrnu hafa verið frábær undanfarin ár, bæði 

kvenna og karlamegin. Uppgangurinn í knattspyrnu á Íslandi hefur verið mikil og hafa 

landslið Íslands, í öllum aldursflokkum verið að ná flottum árangri. Kvennalandsliðið 

hefur farið þrisvar sinnum á stórmót og er á leiðinni á sitt fjórða stórmót sumarið 2022 

þegar þessi ritgerð er skrifuð. Liðið hefur náð því að komast á fjögur Evrópumót í röð, 

eða samfleytt frá árinu 2009. Karlalandsliðið hefur sömuleiðis náð eftirtektarverðum 

árangri og komist á tvö stórmót. Þeir komust á Evrópumótið 2016 eins og var komið inn 

á hér ofar í ritgerðinni og svo Heimsmeistaramótið 2018 í Rússlandi 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.).  

2.7.3 Körfuknattleikur (e. basketball) 

Ísland hefur í gegnum tíðina ekki verið mjög hátt skrifað sem körfuboltaþjóð en á síðustu 

árum hefur verið mikill uppgangur og margir leikmenn að gera góða hluti á erlendum 

vettvangi. Íslenska karlalandsliðið hefur verið í stöðugum bætingum og komist á tvö 

Evrópumót, árin 2015 sem fór fram í Króatíu, Frakklandi, Þýskalandi og Lettlandi og svo 

aftur 2017 en það fór fram í Tyrklandi, Finnlandi, Ísrael og Rúmeníu. Einnig hafa yngri 

landslið Íslands náð flottum árangri í sínum keppnum. Íslenska kvennalandsliðið hefur 

aldrei komist á stórmót í körfuknattleik enn sem komið er (EuroBasket, e.d.).  

3 Aðferðafræði 

Í þessum hluta verður farið yfir aðferðafræðina sem notast var við í rannsókninni. Það 

verður fjallað um rannsóknaraðferðina sem notuð var í rannsókninni, en stuðst var við 

eigindlega aðferðafræði í þessari rannsókn. Einnig verður fjallað um þátttakendurna sem 

tóku þátt í rannsókninni, hvernig rannsóknin var framkvæmd og hvernig gögnin voru 
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greind. Fyrir rannsóknina var gerður viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölunum og má 

finna hann í viðauka 1.  

3.1 Eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitive research) 

Í þessari rannsókn var notast við einstaklingsviðtöl vegna þess að höfundur taldi það best 

til þess að viðmælandinn fengi að njóta sín eins mikið og hægt var. Tekin voru djúpviðtöl 

(e. in-depth interview) til þess að öðlast eins djúpa þekkingu á viðfangsefninu og hægt er. 

Djúpviðtöl eru nytsamleg þegar spurðar eru opnar spurningar og viðmælandinn fær að 

fara eins djúpt yfir sviðið og hann telur nauðsynlegt til að útskýra mál sitt. En þegar notast 

er við djúpviðtal þarf viðmælandinn að vera með góða reynslu og þekkingu á því 

viðfangsefni sem á að ræða. Gott er að setja upp viðtalsramma til að styðjast við í viðtalinu 

en einnig gæti viðtalið farið í aðrar áttir og umræður opnast. Við það gæti fengist auka 

þekking sem annars myndi ekki koma fram. Viðtalið á að vera eins og þægilegt samtal, þá 

nást bestar upplýsingar (Guion, o.fl., 2011).  

3.2 Þátttakendur í rannsókninni 

Þátttakendur í rannsókninni eiga það allir sameiginlegt að hafa starfað við stjórnun í 

íþróttahreyfingunni. Skilyrði fyrir því að vera valinn var að hafa starfað sem stjórnandi í 

handknattleik, körfuknattleik eða knattspyrnu. Viðmælendurnir voru fimm karlkyns og 

ein kvenkyn og viðmælendur voru á aldrinum 40-60 ára. Send var fyrirspurn á eina konu 

í viðbót um að koma í viðtal en hún komst ekki sökum anna í vinnu. Því var leitað til annars 

aðila í staðinn sem var karlkyns. Ekki var pælt sérstaklega í kynjaskiptingu, aðaláherslan 

var að fá tvo aðila úr hverri íþrótt í viðtal.  Þá var ekki verið að horfa til þjálfara íþróttaliða 

heldur á fólkið sem ræður þjálfara í starf og ber ábyrgð á heilu deildunum eða 

samböndunum.   

Tilgangur viðtalanna var að öðlast meiri og dýpri skilning á viðfangsefninu og fá svar 

við rannsóknarspurningunni. Hér fyrir neðan má sjá töflu með lýsingu á þátttakendum 

rannsóknarinnar en öllum viðmælendum var lofað nafnleynd og er þeim því gefin 

gervinöfn hér fyrir neðan. Það kemur einnig fram í hvaða íþróttagrein þau starfa og hversu 

mörg ár þau hafa í reynslu af stjórnunarstörfum í íþróttum.  
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 Tafla 3: Lýsing á þátttakendum rannsóknarinnar 

 

 

 

3.3 Framkvæmd rannsóknar 

Fyrsta skref var að finna mögulega viðmælendur til að taka í viðtal. Til þess þurfti höfundur 

að afmarka viðfangsefnið vel og finna út hvaða upplýsingar átti að fá úr viðmælendum og 

hvaða kröfur viðmælendur þurftu að búa yfir. Fundin voru tölvupóstföng hjá nokkrum 

aðilum sem hökuðu í öll boxin og póstur sendur á þá aðila þar sem rannsóknin var kynnt 

og beðið um viðtal. Í sumum tilfellum þurfti að senda ítrekunarpóst til að fá svar en í 

endann tóku allir vel í að koma í viðtal, nema ein sem komst ekki vegna anna. Því var leitað 

til annars aðila sem játaði strax. Í póstinum kom fram að nafni þeirra yrði ekki getið í 

rannsókninni, það var hugsað í þeim tilgangi að reyna fá eins miklar upplýsingar úr 

viðmælandunum og hægt væri. Í framhaldi af því var tímasetning á viðtölunum ákveðin 

og ákveðið hvort það færi fram í persónu eða í gegnum annaðhvort Zoom eða Teams. Það 

endaði svo þannig að tvö viðtöl fóru fram á skrifstofu viðmælanda og fjögur viðtöl fóru 

fram í gegnum fjarfundarkerfi. Viðtölin voru á bilinu 15-35 minútur sem var innan þess 

tímaramma sem auglýstur var fyrir viðmælendur. Fyrstu fimm viðtölin fóru fram á 

tímabilinu 9.febrúar - 17.febrúar en síðasta viðtalið tafðist sökum Covid-19 

heimsfaraldurs og annarra óviðráðanlegra ástæðna. Það fór því ekki fram fyrr en 28.mars. 

Öll viðtöl gengu vel og var vel tekið á móti rannsakanda og samskipti voru góð í öllum 

tilfellum. Fengið var leyfi viðmælanda til að hljóðrita viðtalið svo að rannsakandi gæti 

unnið úr gögnunum eftir viðtalið. Í viðtölunum var notast við viðtalsramma sem stuðning 

en í sumum tilfellum þróaðist viðtalið í aðra átt. Um leið og hvert viðtal var búið fór 

rannsakandi beint í að afrita viðtölin, þannig náðist að sía inn helstu upplýsingar úr 

Gervinafn Íþróttagrein Reynsla  

Gunnar Handknattleikur 29 ár 

Sigurður Handknattleikur 5 ár 

Aron Knattspyrna 6 ár 

Soffía Knattspyrna 10 ár 

Jón Körfuknattleikur 20 ár  

Logi Körfuknattleikur 30 ár 
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viðtalinu sem allra fyrst. Við afritun var síðan punktað niður athugasemdir rannsakanda 

til að sigta út mikilvæga hluti sem hægt er að nota úr viðtalinu. Viðtölunum var síðan eytt 

eftir að búið var að afrita þau. Tekin voru 6 viðtöl við stjórnendur í íþróttahreyfingunni, 

tveir viðmælendur í körfuknattleik, tveir viðmælendur í handknattleik og tveir 

viðmælendur í knattspyrnu. Meðal þess sem spurt var um í viðtölunum var hvernig 

stjórnunarstíla viðmælendur notuðust við í sinni stjórnun, hvaða persónuleikaeinkenni 

viðmælendum fannst mikilvægt að góðir stjórnendur hefðu og hvað viðmælendum finnst 

einkenna bæði góðan og slæman stjórnanda. 

3.4 Gagnagreining 

Eftir að búið er að taka viðtal og afrita tekur við kóðun. Þá eru gögnin skoðuð og fundið 

sameiginlega þætti sem koma fram í viðtölunum og unnið með þá. Við greiningu á 

viðtölunum var notast við þemagreiningu en þá eru fundin þemu sem skiptast í 

meginþemu og svo undirþemu. Þemagreining er mikið notuð í eigindlegum rannsóknum 

og hefur verið það í langan tíma. Í þemagreiningu eru viðtöl grandskoðuð og greind í þeim 

tilgangi að finna hluti sem nýtist í rannsókninni. Þetta er hálfpartinn skipulagstól sem nær 

utan um gögnin og hjálpar rannsakanda að flokka aðalatriðin frá aukaatriðunum (Braun 

og Clarke, 2006). Þemun sem fundin voru við greiningu má svo finna í niðurstöðu hluta 

ritgerðarinnar hér fyrir neðan.   

4 Niðurstöður 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar.  Við greiningu 

á viðtölunum voru fundin þemu sem verður gerð skil á hér í niðurstöðu hlutanum. Þemun 

voru flokkuð í meginþemu og undirþemu eftir því sem við á. Eftir greiningu má finna 

þemun einkenni stjórnandans, sem er með nokkur undirþemu, sjálfboðaliða, stefnuleysi 

og síðasta þemað er stjórnunarstílar. Hér í niðurstöðuhlutanum verða þessum þemum 

gerð góð skil. 
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4.1 Einkenni stjórnandans  

Almennt voru viðmælendur á svipuðum nótum þegar þeir voru beðnir um að lýsa góðum 

stjórnanda. Hér fyrir neðan verður greint frá helstu einkennum stjórnandans samkvæmt 

viðmælendunum í þessari rannsókn.  

4.1.1 Hvetja til frumkvæðis  

Frumkvæði er atriði sem kom endurtekið fram í viðtölunum. Sigurður, stjórnandi í 

handknattleik segist leggja mikið upp með að vinna að styrkleikum starfsmanna sinna og 

hvetur þau til að sýna sjálfstæði í starfi. „Við leggjum mikið upp úr sjálfstæðum 

vinnubrögðum og frumkvæði og sveigjanleika“. Að það sé lagt upp með mikla samvinnu 

en samt að fólk verði að geta tekið af skarið og vaðið í verkin. Gunnar var á sama máli og 

sagði að það væri mikilvægt að fólk fengi færi á því að leysa sjálf úr málunum og taka 

ábyrgð á eigin verkefnum. Ef að fólk fær ekki tækifæri til að sýna frumkvæði og bera 

ábyrgð á verkefnum mun það aldrei ná að valda starfinu til langs tíma. Honum finnst 

mikilvægt að fólk fái sitt pláss til að njóta sín því annars verður starfsmaðurinn svo 

óöruggur með sig. Þegar að stjórnendur eru að hvetja til sjálfstæðis og eru markvisst að 

vinna í að reyna virkja og efla fólkið sitt er dæmi um góðan leiðtoga samkvæmt 

forystukenningum Bennis og Nanus (1985).  

 Soffía segist nýta sér svokallaða samlokuaðferð í stjórnun. Þá byrjar hún á að finna 

eitthvað jákvætt, síðan kemur hún með neikvæða hlutinn sem þarf að leiðrétta en endar 

svo á jákvæðum nótum. Þannig er passað að starfsmaðurinn haldi sjálfstraustinu og sé 

hvattur til að sýna frumkvæði þrátt fyrir mistök. Í sinni stjórnun segir Soffía líka að hún 

passi sig á því að vera ekki með puttana ofan í öllum málum. Að vera alltaf að skipta sér 

af öllu, það er einkenni þeirra sem gætu bætt sig í starfi stjórnanda. Jón talar á svipuðum 

nótum um sína stjórnunarhætti. Hann vill ekki þurfa að skipta sér of mikið af einstaka 

verkefnum heldur vill hann geta treyst fólki til að leysa þau verkefni sem það ber ábyrgð 

á. Ef aðili er fengin til að vinna verk sé sá aðili nógu fær til að framkvæma það verk. Ef fólk 

lendir síðan í vandræðum eða þarf aðstoð er hann alltaf tilbúinn að stiga inn og aðstoða, 

án þess að hann taki yfir og ætli að leysa verkefnið sjálfur.  
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4.1.2 Samskiptahæfni 

Samskipti eru stór partur af hlutverki stjórnandans. Það skiptir máli hvernig samskiptum 

er háttað en til að ná árangri þurfa samskipti að vera góð. Bæði þarf stjórnandi að vera 

fær í að koma hlutum frá sér og sömuleiðis góður í að hlusta á aðra. Sigurður segir að það 

sé mikilvægt karaktereinkenni stjórnandans að vera hæfan í samskiptum. Hann segir 

„þessi mannlegu samskipti, þau eru svo ótrúlega dýrmæt“ þegar hann er spurður út í 

einkenni góðra stjórnenda. Soffíu finnst mikilvægt að hafa reglulega fundi til að passa upp 

á að upplýsingaflæði innan frá sé gott. Einnig að vera dugleg að eiga í samskiptum í formi 

tölvupósta og símtala. Soffía nefnir það sem mikinn ókost stjórnanda að hlusta ekki á 

fólkið sitt.  

...það er ekki nóg að hlusta, þú þarft líka að heyra. Það er ekki nóg að hlusta 
og taka það ekki inn. Þú þarft að heyra hvað fólkið segir og hugsa um hvað 
það segir. Mér finnst það oft ábótavant hjá fólki sem er ekki góðir stjórnendur 
(Soffía).  

 

Jón segir „þú þarft að hafa ákveðna samskiptafærni og hæfni. Þú þarft að geta leitt saman 

ólík sjónarmið og fundið lausnir þegar þörf er á því“. Einnig talar Jón um getu stjórnandans 

til að hlusta. „Góður stjórnandi verður að geta hlustað, tekið á móti upplýsingum og 

hlustað á fólk og reynt að finna lausnir“. Logi, kollegi hans úr körfuknattleikshreyfingunni 

segir að mannleg samskipti séu mikilvægasti persónueiginleiki stjórnandans.  

4.1.3 Leiðbeina 

Carlos Lorenzana (1993) skrifar í bók sinni um stjórnun að stjórnendur þurfi sífellt að vera 

að leiðbeina undirmönnum sínum og að það sé þeirra hlutverk að leiðrétta mistök 

undirmanna sinna. Allt með það að markmiði að fyrirtækið, sambandið eða félagið færist 

nær markmiðum sínum. Sigurður segir að hann reyni að fá fólk til að átta sig sjálft á 

mistökum í staðinn fyrir að beita ofstjórnun og fara að skamma. Ef farið er í ofstjórnun 

verður fólk hrætt við að gera mistök og það skapar hræðslu. Hann segir „meðan þú getur 

frekar leiðrétt eða leiðbeint fólki þegar það gerir mistök, þá eru miklu meiri líkur á að fólk 

læri af mistökunum og komist þá lengra áfram í sínu starfi“. Gunnar talar á svipuðum 

nótum en honum finnst mikilvægt að stjórnandi sé til stuðnings við starfsmenn frekar en 

að vera að skammast eitthvað í þeim. Hann segist læra af fólki í kringum sig og af 
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mistökum sínum og mistökum annarra líka. Hann bætir svo við „Góður stjórnandi á að 

veita endurgjöf. Að veita endurgjöf reglulega hjá fólkinu og hrósa því og leiðbeina, hann 

á að geta tekið þessi samtöl“.  

 Soffía tók dæmi um starfsmann sem hafði gert stór mistök í sínu starfi þegar hún 

var að tala um leiðir til að leiðbeina sínu fólki. 

[...] ég treysti fólki þó það hafi gert mistök. Ég lít þannig á það að ef þú hefur 
gert stór mistök í þinni vinnu, þá er þér best trúandi til að halda áfram með 
verkefnið. Af því ef það er töggur í þér muntu aldrei gera mistökin aftur. 
...dæmi er að einn starfsmaður gerði mistök í starfi fyrir 5 árum eða svo. Ég 
hika ekki við að setja þann aðila í það sama verk aftur, því ég veit að þetta 
mun aldrei gerast aftur hjá þessum einstakling. 

 

Jón telur að nytsamlegt sé að hvetja og láta vita þegar hlutir eru vel unnir. Mikilvægt sé 

að geta hvatt þá sem þú ert að vinna með til að fá það til að leggja sitt af mörkum. Hann 

segir líka að þegar þurfi að vinna hlutina betur, reyni hann að leiðbeina og fá viðkomandi 

til að lagfæra og gera betur næst. Honum finnst ekki heillavænlegt að vera með refsingar 

heldur frekar að reyna að fá viðkomandi til að finna betri leiðir til að vinna hlutina ef þeir 

eru ekki nógu vel gerðir. Logi reynir að leiðbeina öllum eins vel og hann getur. Það sé 

betra fyrir hann að fá að vita af þeim málum sem koma upp svo hann geti hjálpað og 

leiðbeint ef þess þarf. Ef það gengur svo allt vel geti hann þá hrósað viðkomandi og látið 

vita af því að verið sé að taka rétta ákvörðun.  

4.1.4 Samvinna 

„við erum mikið að vinna með samvinnu og að leysa málin í sameiningu“. Þetta segir Jón 

þegar hann talar um hvernig hann vilji stjórna. Umbreytingaleiðtogar reyna að búa til 

liðsheild úr sínum hópi og að fólk hjálpist að við að ná markmiðum heildarinnar (Bass og 

Bass, 2009). Því má segja að þeir sem aðhyllast samvinnu í sinni nálgun megi teljast sem 

umbreytingaleiðtogar. Sigurður notast mikið við samvinnu og að allir geti aðstoðað alla. 

Hann segir að það sé enginn hærra settur en aðrir hjá þeim og að þau leggja mikið upp úr 

samstarfi. „Það eru allir sem taka til þeirra verkefna sem þarf að leysa. Við leggjum 

rosalega mikið upp úr samstarfi hér innanhús hjá okkur“. En samkvæmt kenningum 

Zaleznik þarf þó að passa að treysta ekki of mikið á hópavinnu því það gæti dregið úr 

þróun leiðtogans (Zaleznik, 2004). Það þarf að finna gullna meðalveginn. Aron tekur í 
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sama streng og Sigurður því hann vill virkja fólkið sem hann vinnur með eins mikið og 

kostur er á. Að fólk sé að leita til hvors annars og vinna saman ef það situr strand í 

einhverju verkefni. „Það sé svo mikilvægt, að fólk hefur mismunandi þekkingu og 

styrkleika og maður vill nýta þekkingu og reynslu fólks til hins ítrasta“. Það að leggja upp 

með samvinnu og að það sé verið að virkja fólkið með drifkrafti og dugnaði passar undir 

kenningu Prentice (2004) um forystu.  

4.1.5 Ákvarðanir 

Eitt af aðalhlutverkum fólks í stjórnunarstöðu er að taka ákvarðanir. Ákvarðanir eru teknar 

á hverjum degi og eru misstórar eins og þær eru margar. Sigurður vill meina að 

„stjórnendur verði að geta haft samskipti við annað fólk og þeir verða að geta tekið 

ákvarðanir“. Hann segir eitt einkenni slæmra stjórnenda vera ákvörðunarfælni. Hann vill 

samt ekki notast við þvingandi stjórnunarstíl eins og Goleman (2000) setti fram. Í þeim 

stjórnunarstíl myndu allar ákvarðanir vera teknar frá toppnum og svo niður og ekkert 

samráð ætti sér stað milli aðila. Gunnar talar á svipuðum nótum og segir að stjórnandi 

verði að geta tekið erfiðar ákvarðanir. Það er stjórnandinn sem ber ábyrgð og þarf að 

höndla það að taka ákvarðanir. En það geti verið erfitt í íþróttahreyfingunni vegna þess 

að þetta er oft fólk í sjálfboðaliðastarfi sem verið er að vinna með. Gunnar vill líka reyna 

að taka ákvarðanir hratt og segir það kost við íþróttahreyfinguna að eftir að hafa unnið 

þar lengi þá þekkist fólk vel.  

Ég læt ekki vandamálið vaxa heldur heldur reynum við að leysa úr málum sem 
fyrst í staðinn fyrir að taka stóra fundi og ákveða allt þar. Þá erum við yfirleitt 
búin að leysa úr hlutunum fyrirfram. ... þetta kalla ég að stinga á blöðruna eða 
stinga á kýlið, við klárum umræðuna og umræðan klárast að innan og svo er 
ákvörðun tekin í sameiningu (Gunnar). 

 

Síðan eru þessir stóru fundir eins og þing mikilvæg til að fara yfir hlutina og vega og meta 

hvort rétt eða rangt hafi verið gert í einhverju máli. „Þá er hægt að taka umræðuna og 

heyra raddir fólksins“  segir Gunnar. Logi vill ekki haga sinni stjórnun þannig að það sé 

bara hann sem er að taka ákvarðanir. „Þeir sem eru að vinna hjá mér hafa allir vald til að 

taka allskonar ákvarðanir og það eru þeir sem eiga að taka þær“. Hann hvetur fólkið sitt 

til þess að þora að taka ákvörðun eftir sinni bestu vitund.  
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4.2 Sjálfboðaliðar  

Í íþróttahreyfingunnni er mikill meirihluti fólksins sem starfar í hreyfingunni  að starfa sem 

sjálfboðaliðar. Sérstaklega innan íþróttafélaga en meira er um launaða starfsmenn hjá 

íþróttasamböndunum. Launuðum starfsmönnum er hinsvegar að fjölga hjá félögunum 

samkvæmt Jóni en meginhluti starfsins hjá flestum félögum er haldið uppi af 

sjálfboðaliðum. Flestir viðmælendurnir voru sammála um að ekki sé hægt að setja sömu 

kröfur á sjálfboðaliða og launaða starfsmenn.  

Það er erfitt að vera í sjálfboðaliðastarfi og skamma einhvern. Það er bara 
aðeins öðruvísi, það er ekki hægt að gera sömu kröfur til sjálfboðaliða og 
launaðra aðila. Það skiptir máli að þegar menn eru að taka þátt í 
sjálfboðavinnu að þetta sé skemmtilegt. ...það eru alltaf einhverjir farþegar 
þarna sem þú myndir kannski skipta út ef þú værir í fyrirtæki en þeir geta samt 
leyst einhver ákveðin verkefni eða hlutverk í okkar starfi sem kemur sér vel 
(Aron). 

[...] íþróttahreyfingin þarf að byggjast upp á sjálfboðaliðum en álag og kröfur 
á félögin eru orðin svo mikil að það er ekkert hægt að leggja það bara allt á 
sjálfboðaliða. ...ég þarf að koma fram öðruvísi við þann aðila, semsagt 
sjálfboðaliðann heldur en einhvern sem vinnur á skrifstofunni og er að fá 
greitt fyrir það sem hann er að gera (Logi). 

...stjórnun í íþróttahreyfingunni er aðeins öðruvísi útaf þú ert oft að vinna með 
sjálfboðaliða. Þú ert ekki búinn að ráða mann inn í stjórnunarstöðu og ert að 
velja hann af einhverri mikilli kostgæfni til að taka ábyrgð á þessu verkefni. 
...síðan er hann allt í einu kominn í stjórnunarstöðu í félaginu og hefur kannski 
ekki neina reynslu og ekki vanur að stýra (Gunnar).  

[...] það sem háir hreyfingunni eru ör mannaskipti. Það er þessi blanda af 
sjálfboðaliðastarfi og launuðu starfi sem gerir hlutina miklu flóknari. ...þú ert 
kannski að fara í stórt verkefni og þú getur sett miklu meiri og ákveðnari kröfur 
á launaðan starfsmann. Þú býst við ákveðinni mætingu og afköstum frá þeim 
aðila frekar en sjálfboðaliða. Sjálfboðaliðar eru auðvitað ómetanlegir í 
hreyfingunni en eins og ég segi svona flækir verkefnin (Soffía).   

 

Eins og sést hér fyrir ofan skiptir máli hvort verið sé að stjórna sjálfboðaliða eða 

launuðum starfsmanni. Viðmælendurnir huga öðruvísi að sínum stjórnunarháttum ef 

verið er að ræða sjálfboðaliða heldur en aðila sem fær borgað fyrir starf sitt. Allir 

viðmælendurnir minntust á mikilvægi sjálfboðaliða í sínum viðtölum og að það sé 

lykilatriði að sýna því fólki skilning og tillit. Þetta séu aðilar sem eru að gefa tímann sinn 

og vinnu til að leggja sitt af mörkum til að gera starfið betra. Aron segir m.a. 
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ég hef reynt að byggja þetta upp á jákvæðum nótum. Þetta er 
sjálfboðaliðastarf og það skiptir máli að þegar menn eru að taka þátt í slíku 
starfi að það sé skemmtilegt. Þetta er ekki sambærilegt við störf í 
atvinnulífinu, hvað það varðar.  

 

Aron segir líka að það sé mikilvægt að halda í allan þann mannskap sem er tilbúin að 

vinna í hreyfingunni sem sjálfboðaliði. Það sé ekki ýtt neinum í burtu heldur er reynt að 

finna verkefni fyrir alla, því það sé þörf á sem flestum. Þetta stemmir við það sem 

Cuskelly, Hoye og Auld skrifa um í bók sinni um mikilvægi þess að stýra sjálfboðaliðanum 

eftir persónuleika hans. Að það þurfi að finna pláss fyrir alla og þau séu nýtt best í að 

nota styrkleika sína (Cuskelly o.fl., 2006). Einnig segir Aron að það þurfi leiðtogahæfni til 

að stýra hópi sjálfboðaliða. Það þurfi að að vera aðili við stjórn sem finnur sameiginlegan 

flöt með fólkinu og geti haft hlutina skemmtilega. Gunnar talaði líka um mikilvægi þess 

að halda í alla sjálfboðaliða. Að þetta væri því miður of oft þannig að „verkin eru að 

enda á mjög fáum og þetta endar oft á því að formaðurinn í félaginu og einhver annar 

með honum er að taka þessar lykilákvarðanir og gera meginþorra vinnunnar“.  

 Jón talar um ákveðinn sjálfboðaliðavanda sem er að eiga sér stað í 

körfuknattleiksheiminum á Íslandi.  

[...] vandinn kannski í dag í körfunni eru ákveðnir vaxtaverkir í hreyfingunni 
sem hafa átt sér stað og svo þessi sjálfboðaliðavandi. Það lendir öll vinnan á 
fólki sem er að gefa tímann sinn og það gefst upp. Það eru stöðugt að aukast 
kröfur á hvernig hlutirnir þurfi að vera og hvernig fólk vill hafa hlutina en á 
sama tíma lendir öll sú vinna á sjálfboðaliðum. Okkar tilfinning er sú að þessir 
sjálfboðaliðar séu í auknum mæli að gefast upp.   

 

Logi kemur sömuleiðis inn á mikilvægi sjálfboðaliða og að þeirra störf séu ekki nógu 

mikils metin í samfélaginu. Það sé mikill tími sem fer í þessa óeigingjörnu vinnu og fólk 

sem sé búið að vera starfa í mörg ár sem sjálfboðaliðar sé ekki metið að verðleikum. 

...mér finnst það gleymast allt of oft almennt, bara hér í landinu að 
sjálfboðaliðinn er að gefa mikið til íþróttahreyfingarinnar. Ekki bara í 
körfubolta heldur almennt. Það er ekki nógu mikil virðing borin fyrir 
sjálfboðaliðanum í íþróttahreyfingunni.  
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4.3 Stefnuleysi 

Miðað við ummæli viðmælenda varðandi hvort það séu einhverjar leiðbeiningar eða 

stefnur um hvernig skal hátta stjórnunarmálum, má gera ráð fyrir því að lítil áhersla sé 

lögð á hvernig skuli stjórna hjá íþróttafélögum og íþróttasamböndum á Íslandi. Það 

virðist vera þannig að hver og einn stjórnandi hafi fulla stjórn á því hvernig þau haga 

sínum stjórnunarmálum. Þau eru frekar að bregðast við einhverju sem kemur upp í 

staðinn fyrir að vera búin að ákveða fyrirfram hvernig eigi að bregðast við ákveðnum 

aðstæðum sem gætu komið upp.  

Sigurður segir að þar sem hann starfi í íþróttahreyfingunni séu engar stefnur eða 

reglur er snúa að stjórnun. Einu reglurnar og stefnur sem þau eru með eru hegðunar- og 

siðareglur. Soffía segir sömuleiðis að það sé enginn stefna á sínum vinnustað þegar 

kemur að stjórnunarháttum. Jón og Logi, fulltrúarnir úr körfuknattleiknum segja að það 

séu engar reglur eða stefnur með stjórnun á þeim stöðum sem þeir eru. Jón bendir á að 

hjá sér megi hann haga sínum hlutum sjálfur og gera hlutina nokkurn veginn eftir eigin 

höfði. Logi segir „við erum bara með ákveðið regluverk varðandi að áframsenda hluti 

sem koma upp á og svoleiðis. Það er ekkert í okkar regluverki sem segir hvernig skal 

stjórna“.  

 Miðað við þessi orð er mikil ábyrgð á stjórnendum að halda uppi gæðum er 

kemur að stjórnun. Ljóst er að mikið traust er lagt í hendur þeirra aðila sem eru í 

stjórnunarstöðum til að leysa sjálf úr vandamálum. Þau þurfa að átta sig á því hvernig er 

best að eiga samskipti við og stýra fólkinu sem starfar fyrir þau, bæði launaða aðila og 

sjálfboðaliða. Cuskelly og félagar (2006) koma inn á það í bók sinni hversu mikilvægt það 

sé að hafa aðila sem hugsar um sjálfboðaliða og því gæti það skaðað þessi sambönd og 

félög sem hafa litla yfirsýn og strúktúr í kringum sína stjórnun á hlutunum.  

 

4.4 Stjórnunarstílar  

Það fengu allir viðmælendur þá spurningu hvernig stjórnunarstíl þau notuðust við í sínu 

starfi í íþróttahreyfingunni. Svörin voru oft mjög lík en mismunandi áherslur hjá hverjum 

og einum. Svörin voru greinargóð og útskýrðu viðmælendur þokkalega hvernig þau vildu 

haga sinni stjórnun. Hér fyrir neðan má sjá töflu 4 þar sem helstu einkenni stjórnunnar 

hjá hverjum og einum viðmælanda eru tekin fram.  
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Tafla 4: Lýsing á einkennum stjórnunnar hjá viðmælendum 

Gervinafn Íþróttagrein Stjórnunarstíll 

Gunnar Handknattleikur 
• Lýðræðisstíll 

• Verkefnaskipting 

• Læra af mistökum 

Sigurður Handknattleikur 
• Jákvæðni 

• Hvetja til sjálfstæðis 

• Liðsheild 

Aron Knattspyrna 
• Lýðræðisstíll 

• Jákvæðni 

• Stýra einstaklingnum 

Soffía Knattspyrna 
• Þjónandi leiðtogi 

• Stýra einstaklingnum 

• Læra af mistökum 

Jón Körfuknattleikur 
• Treysta fólki 

• Samvinna 

• Þekkja fólkið sitt 

Logi Körfuknattleikur 
• Treysta fólki 

• Samvinna 

 

Sigurður segir að hann reyni að hvetja fólkið sitt til að sýna sjálfstæði í sinni vinnu. 

Einnig talaði hann um að starfshópurinn væri eins og ein liðsheild sem hjálpast mikið að 

og tekur ákvarðanir saman. Hann reynir að sýna sveigjanleika eins og hægt er og vera 

jákvæður í allri sinni nálgun. Gunnar, sem er sömuleiðis úr handboltanum talar á 

svipuðum nótum um sinn stjórnunarstíl og Sigurður. Hann notast við lýðræðislegar 
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aðferðir við stjórnun. Hlutirnir séu ræddir og komist niður á einhverja niðurstöðu með 

lýðræðislegum hætti. Samkvæmt stjórnunarstílum Goleman passa lýsingar Sigurðar og 

Gunnars undir lýsingar á lýðræðis stjórnunarstílnum (Goleman, 2000).  

 Soffía segir að hún styðjist við kenningar um þjónandi leiðtoga og að það sé 

eitthvað sem höfði til hennar. Að hún sé þarna til að þjóna sína fólki og að hjálpa því að 

verða betra eins og kenningin um þjónandi leiðtoga segir til um (Greenleaf, 2002). En hún 

segir líka að hún stjórni ekki eftir neinum bókum eða einhverri einni kenningarsmíð. 

Heldur þekki hún hópinn sinn vel og viti hvað hver og einn þurfi til að trekkja viðkomandi 

í gang. Henni finnst líka mikilvægt að vera sýnileg til að geta aðstoðað og að fólk viti að 

það geti leitað til hennar. Aron notast við lýðræðisstíl eins og Sigurður og Gunnar. „Ég hef 

reynt að nýta lýðræðið. Það ræður varðandi einstök mál þar sem þarf að kjósa um 

ákveðna hluti“. Jón vill treysta fólki eins og mögulegt er. Hann vill geta gefið einhverjum 

verkefni og svo er þeim aðila treyst til að fylgja því eftir og bera ábyrgð á því verkefni. 

Hans stíll er ekki að vera með puttana í öllum verkefnum og anda ofan í hálsmálið á 

starfsfólkinu. Logi kom með svipuð svör og Jón. Að hann reyni að hafa hlutina þannig að 

hann treysti því fólki sem vinnur fyrir hann. En hann tekur jafnframt fram að hurðin hans 

sé alltaf opinn og að fólk geti leitað til hans með hvað sem er. Síðan er reynt að finna 

niðurstöðu í sameiningu.  

 Allir viðmælendurnir notast við jákvæða stjórnunarstíla og sleppa því alveg að 

skamma og tala við undirmenn sína með neikvæðum hætti. Almennt telja þau flest að 

stjórnunarstílarnir innan þessara íþróttagreina sé svipaður en auðvitað séu stjórnendur 

mismunandi eins og þeir eru margir. Sigurður telur að í handbolta sé fólk almennt að vinna 

með svipaða stjórnunarstíla, en að munurinn liggi helst í þegar verið er að vinna með 

sjálfboðaliða annars vegar og svo launaðan starfsmann hinsvegar. Þar gæti verið munur 

á stjórnun hjá sérsambandi eins og HSÍ miðað við íþróttafélagi. Þar sem aðilar innan 

sambandsins eru frekar á launum. Gunnar tók fram sama hlut og Sigurður með að 

munurinn lægi helst í stjórnun á sjálfboðaliðum. En hans tilfinning er sú að félögin séu í 

auknum mæli að fá inn fleiri starfsmenn og þá sé hægt að haga stjórnun öðruvísi í 

samræmi við það. Soffía og Aron úr knattspyrnuhreyfingunni telja bæði að 

stjórnunarstílar séu nokkuð sambærilegir milli stjórnenda í íþróttahreyfingunni. Aron 
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minnist á fjárhagsöryggi og að honum finnist sum félög á Íslandi vera óstöðug varðandi 

launamál.  

...að einhverju leyti finnst mér fjárhagslega hliðin of laus í reipum 
einhversstaðar. Mér finnst grunnforsenda að geta borgað laun á réttum tíma 
hver einustu mánaðarmót og það á ekki að vera öðruvísi í íþróttahreyfingunni. 
...sumum finnst allt í lagi að skulda jafnvel 1-2 mánaðarlaun sem mér finnst 
frekar skrítið. Þetta eru bara störf eins og önnur störf, sem er borgað fyrir 
(Aron).   

 

Jón telur að stjórnunarstílar séu mismunandi í körfuknattleikshreyfingunni. Hjá 

félögunum geti verið báðar týpurnar af stjórnendum. Bæði týpan sem stjórnar öllu sjálfur 

sem virkar eins og þvingandi leiðtogi samkvæmt Goleman og síðan týpan sem notast við 

lýðræðisstjórn (Goleman, 2000). 

...það eru klárlega einstaklingar sem eru mjög afgerandi og stýra félögum 
svolítið top-down myndi ég halda. Þeir aðilar stýra í rauninni bara algjörlega 
hvernig hlutirnir eru og taka alla ábyrgðina á sig. Þannig að stjórnin er í 
rauninni bara að staðfesta það sem þessi aðili vill. ...svo sér maður á 
samskiptum líka að það eru aðrir sem eru meira í sambandi og það eru fleiri 
sem eru viðloðandi ákvarðanir og eru tengdir inn í hlutina. Þannig ég myndi 
segja að þetta sé beggja blands (Jón).  

 

Soffía minntist á styrkjakerfi sem þau falla undir í knattspyrnunni þar sem þarf að skila inn 

skýrslum og ítarlegu uppgjöri til að standast það sem kallast good governance eða góðir 

stjórnarhættir á íslensku.  

[...]þeir eru búnir að læra hvað virkar best þarna. Ef eitthvað klikkar í okkar 
vinnubrögðum þá fer það bara af okkar styrk, mínusarnir tikka inn og styrkir 
teknir af okkur. Ef við erum ekki með þennan ákveðna hlut í lagi þá er það 
bara mínus einhver ákveðin upphæð. Svo eitthvað sem vegur þyngra og þá 
mínus enn hærri upphæð. Þetta eru skýrslur sem við skilum árlega og þurfum 
að gera vel, þetta er mikill rammi sem þarf að fylgja (Soffía). 

 

Þessi viðmið sem þau þurfa að fylgja eru undir skrifræðis stjórnunarstílnum (Khan o.fl., 

2015). Því þá er búið að setja upp einhver viðmið og reglur sem þarf að standast og ef það 

stenst ekki þurfa æðstu stjórnendur að ákveða hvort eigi að draga frá styrki, sem refsingu. 
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5 Umræða 

Hér í umræðuhlutanum verður leitast eftir því að fá svar við rannsóknarspurningu sem er 

„er munur á stjórnunarstíl stjórnenda milli íþróttagreina á Íslandi?“ og efni úr niðurstöðu 

hlutanum tengt betur saman og sett í samhengi við fræðilega hluta ritgerðarinnar. Skoðað 

er hvort það sé einhver eftirtektarverður munur á stjórnunarstílum milli fulltrúa úr 

handknattleik, knattspyrnu og körfuknattleik.  

Miðað við niðurstöðurnar sem fengust í þessari rannsókn má gera ráð fyrir að stjórnun sé 

ekki mjög mismunandi á milli íþróttagreina á Íslandi. Viðmælendur rannsóknarinnar voru 

með mjög svipuð svör og vildu stjórna með svipuðum hætti. Allir viðmælendurnir töluðu 

á þannig nótum að þau voru ekki með niðurnjörvað hvernig þeirra stjórnun er háttað. 

Heldur vinna þau með einstaklinginn og sinna hverjum og einum starfsmanni eins og þau 

telja best. Stjórnunarhættir viðmælenda líkjast umbreytingaleiðtoga eins og Bernard Bass 

(1990) skilgreindi hann. Það er vegna þess að viðmælendur vilja frekar reyna aðstoða og 

þróa starfsfólk sitt í staðinn fyrir að notast eingöngu við verðlaun fyrir góða frammistöðu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar samræmast niðurstöðum sem Ingi Rúnar Eðvarðsson og 

Guðmundur Kristján Óskarsson (2009) fengu í sinni rannsókn um íslenska stjórnendur. 

Niðurstöður þeirra voru að íslenskir stjórnendur notast gjarnan við mikið liðsstarf sem eru 

sömu niðurstöður og fengust í þessari rannsókn. 

 Til þess að svara rannsóknarspurningunni á sem bestan máta verða niðurstöður 

rannsóknarinnar teknar saman og greint frá stjórnunarstíl í hverri íþrótt fyrir sig. Báðir 

stjórnendurnir í handknattleik vilja að fólk sýni sjálfstæði í sínum störfum. Að það væri 

mikilvægt að fólk fái að gera sín mistök til að læra af og til að þróast. Þeir notast við 

lýðræðisstjórnunarstíl samkvæmt stjórnunarstílum Goleman (2000). Soffía og Aron úr 

knattspyrnuhreyfingunni voru ekki með eins lýsingar á sínum stílum. Soffía líkti sínum 

stjórnunarstíl við þjónandi leiðtoga, að hún reyni að hugsa um fólkið sitt þannig að hún sé 

þarna til að þjóna þeim og hjálpa því að ná framförum. Þessi lýsing hennar er einnig með 

einkenni stjórnanda sem notast við félagslegan stjórnunarstíl eins og Goleman (2000) 

skilgreinir þá. Stjórnandi sem nýtir sér félagslegan stjórnunarstíl setur fólkið í kring í fyrsta 

sæti og þau gera allt sem þau geta til að fólki líði vel í sínu starfi. En hún passar sig að 

festast ekki í einni kenningarsmíð heldur vill hún beita blandaðri stjórnun. Á meðan notar 

Aron sambærilegan stíl og kollegar hans úr handknattleikshreyfingunni. Hann vill nýta 
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lýðræðið og segir mikilvægt að allir fái rödd og tækifæri til að segja sína skoðun á 

málunum. Hann vill ekki stjórna þannig að hann sé ofan í öllum málefnum heldur vill hann 

frekar treysta fólkinu sínu og vera þeim til stuðnings ef eitthvað er. Lykilorð sem bæði Jón 

og Logi úr körfuknattleikshreyfingunni bentu á voru traust og samvinna. Þeir stjórna á 

svipaðan hátt og vilja treysta sínu fólki til góðra verka. Þeir leggja mikið upp með að 

hlutirnir séu unnir í sameiningu og að fólk geti leitast til hvers annars til að fá aðstoð. Því 

má segja að svarið við því hvort það sé munur á stjórnunarstíl stjórnenda á milli þessara 

mismunandi íþróttagreina, er það að munurinn er ekki mikill. Stjórnendurnir komu með 

mjög svipaða punkta varðandi þeirra stjórnunarstíl, þó það sé einhver munur milli 

ákveðinna hluta er ekki mikill munur heilt yfir. Það eru margir sameiginlegir þættir sem 

stjórnendurnir notast við eins og komið hefur verið inn á og mikil líkindi í 

stjórnunarháttum. Það væri einna helst Soffía úr knattspyrnunni sem væri hægt að taka 

út sem stjórnanda sem er með aðeins öðruvísi stjórnunarhætti heldur en hinir fimm 

viðmælendurnir. En svo er Aron úr knattspyrnunni með keimlíkan stjórnunarhátt og bæði 

Sigurður og Gunnar úr handknattleiknum og því er ekki hægt að segja að stjórnun sé 

öðruvísi í knattspyrnugeiranum.  

 Ef niðurstöðurnar eru skoðaðar og notast við alhliða leiðtoga líkanið til að greina 

stjórnunina má sjá að allir viðmælendurnir nýta sér frekar umbreytingaleiðtogastíl heldur 

en aðgerðaleiðtogastíl eða Laissez-Faire (Antonakis og House, 2013). Engin af 

stjórnendunum minntist á umbun fyrir vel unnin störf eða refsingu fyrir illa unnin störf, 

sem er eitt af helstu einkennum aðgerðaleiðtoga. Viðmælendur eru frekar að reyna virkja 

starfsfólkið og reyna fá það með sér með fjölbreyttum leiðum til að ná markmiðum sínum, 

sem fellur undir stíl umbreytingaleiðtoga (Odumeru og Ifeanyi, 2008). Til að kafa nánar í 

stjórnunarstílana má segja að Sigurður notist við hvetjandi forystu en hann reynir að fá 

fólkið til að vinna saman og er hvetjandi í sinni stjórnun. Jón og Logi eru með ansi svipaða 

stíla og þeir notast við leiðtoga stjórnunarstíl samkvæmt kenningum Goleman (2000). Þeir 

leyfa fólkinu að njóta sín og vilja að starfsfólkið sýni sjálfstæði og reyni að leysa verkefni 

á eigin spýtur.  

 Það sem höfundi fannst einna áhugaverðast við niðurstöður þessarar rannsóknar 

var sá samhljómur milli viðmælanda á mikilvægi sjálfboðaliða og þeirri þörf að þeir krefjist 

öðruvísi stjórnunnar en launaði aðilinn. Það minntust allir viðmælendur á muninn á því 
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að stýra sjálfboðaliða og launuðum starfsmanni og að það þurfi að setja minni kröfur á 

sjálfboðaliðann. Að það sé eðlilega þannig að þungi starfsins hjá íþróttafélögum sé haldið 

uppi af sjálfboðaliðum en að með árunum sé aukinn fjöldi starfsmanna að koma inn í 

starfið og hlutirnir séu þar af leiðandi að verða fagmannlegri. Þá er hægt að setja meiri 

kröfur á fólk og gert ráð fyrir ákveðnum afköstum í starfi, sem er erfiðara með 

sjálfboðaliða.  
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6  Lokaorð 

Tilgangurinn með þessari rannsókn var að skoða íþróttahreyfinguna á Íslandi og skoða 

hvernig stjórnunarstílar eru notaðir þar. Í framhaldi af því að skoða hvort það sé munur á 

stjórnunarstíl milli þessara þriggja íþróttagreina sem voru valdar til að fara yfir í þessari 

rannsókn. Þetta rannsóknarefni er að mati höfundar tilvalið til að kafa dýpra í, því ljóst er 

að viðfangsefni ritgerðarinnar hefur ekki verið mikið skoðað í sambandi við 

íþróttahreyfinguna.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar koma rannsakanda svona mismikið á óvart. Svarið 

við rannsóknarspurningunni kemur ekki á óvart. Það er ekki óeðlilegt að 

stjórnunarstílarnir hjá þessum aðilum séu svipaðir. Rannsakandi bjóst þá helst við mun á 

milli knattspyrnunnar samanborið við hinar tvær íþróttirnar vegna þess að 

knattspyrnuheimurinn á Íslandi er stærri og meiri fjármunir til ráðstöfunar þar miðað við 

hinar tvær. Ljóst er að hver og einn stjórnandi notast við sinn eigin stíl og er ekki að pæla 

of mikið í því að skilgreina það hvernig sá stíl er. Heldur eru stjórnendurnir frekar að fylgja 

eigin tilfinningum og innsæi. 

 Það væri áhugavert að kanna nánar hvernig stjórnunarstílar eru notaðir í 

íþróttahreyfingunni og þá jafnvel að skoða fleiri íþróttagreinar. Einnig væri hægt að fá 

skýrari mynd á hlutina í þessum íþróttagreinum ef fleiri stjórnendur væru rannsakaðir. 

Einnig eru tækifæri í því að skoða bara sjálfboðaliðana og fá þeirra sjónarhorn á hvernig 

þeim sé stjórnað og hvernig þeir vilja að þeim sé stjórnað.  

 Takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að gott hefði verið að ná að taka fleiri viðtöl 

til að fá aukna innsýn inn í hverja íþróttagrein. Með því hefði verið hægt að fá fleiri 

sjónarhorn frá fleiri aðilum og þá fengið betri yfirsýn yfir heildina.  
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Viðauki 1 

Viðtalsrammi 

1. Hvert er þitt starf í íþróttahreyfingunni? 

2. Hver er þín menntun? 

í framhaldi af því, ertu með einhverja stjórnunarmenntun? 

3. Hver er þinn bakgrunnur úr íþróttum? 

4. Hversu mikla reynslu hefur þú sem stjórnandi? En sem stjórnandi í 

íþróttageiranum? 

5. Hvernig stjórnunarstíl myndir þú segja að þú notist við í þínu starfi í íþróttum?  

6. Hvernig stjórnunarstíl telur þú að almennt séu notaðir í íþróttagreininni sem þú 

starfar í? 

7. Hefur sambandið/félagið sem þú starfar hjá einhverjar leiðbeiningar varðandi 

hvers konar stjórnunarstíl skal notast við?  

8. Hvaða leiðir og aðferðir notar þú til að hvetja undirmenn þína?  

En til að leiðrétta eða skamma? Notarðu aðrar leiðir til þess? 

9. Hver telur þú vera muninn á stjórnanda og leiðtoga? 

10. Hvaða persónuleikaeinkenni telur þú að aðili í stjórnunarstöðu þurfi að hafa til 

að ná árangri í sínu starfi?  

11. Átt þú þér einhverja fyrirmynd í stjórnun? 

12. Hvað finnst þér að einkenni góðan stjórnanda?  

En slakan stjórnanda? 

13. Finnst þér stjórnun og stjórnunararstílar hafa breyst eitthvað í gegnum tíðina í 

íþróttagreininni?  

Ef já, hvernig þá?  

14. Er eitthvað sem ég hef ekki nefnt sem þú vilt að komi fram í lokin? 

 

 


	Formáli
	Útdráttur
	Abstract
	Myndaskrá
	Töfluskrá
	1 Inngangur
	2 Fræðilegur hluti
	2.1 Forysta (e. leadership)
	2.2 Stjórnun (e. management)
	2.3 Munur á stjórnanda (e. manager) og leiðtoga (e. leader)
	2.4 Alhliða leiðtoga líkanið (e. full range leadership model)
	2.4.1 Laissez-Faire stjórnunarstíll
	2.4.2 Umbreytingaleiðtogi (e. transformational leadership).
	2.4.3 Aðgerðaleiðtogi (e. transactional leadership).

	2.5 Stjórnunarstílar
	2.5.1 Þvingandi stjórnunarstíll (e. coercive style)
	2.5.2 Leiðtoga stjórnunarstíll (e. authoritative style)
	2.5.3 Félagslegur stjórnunarstíll (e. affiliative style)
	2.5.4 Lýðræðis stjórnunarstíll (e. democratic style)
	2.5.5 Árangurs stjórnunarstíll (e. pacesetting style)
	2.5.6 Þjálfunar stjórnunarstíll (e. coaching style)
	2.5.7 Skrifræðis stjórnunarstíll (e. bureaucratic style)
	2.5.8 Þjónandi forysta (e. servant leadership)

	2.6 Stjórnunarstílar í íþróttum
	2.7 Stjórnun í íþróttum á Íslandi
	2.7.1 Handknattleikur (e. handball)
	2.7.2 Knattspyrna (e. football)
	2.7.3 Körfuknattleikur (e. basketball)


	3 Aðferðafræði
	3.1 Eigindleg rannsóknaraðferð (e. qualitive research)
	3.2 Þátttakendur í rannsókninni
	3.3 Framkvæmd rannsóknar
	3.4 Gagnagreining

	4 Niðurstöður
	4.1 Einkenni stjórnandans
	4.1.1 Hvetja til frumkvæðis
	4.1.2 Samskiptahæfni
	4.1.3 Leiðbeina
	4.1.4 Samvinna
	4.1.5 Ákvarðanir

	4.2 Sjálfboðaliðar
	4.3 Stefnuleysi
	4.4 Stjórnunarstílar

	5 Umræða
	6  Lokaorð
	Heimildaskrá
	Viðauki 1

