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Útdráttur 

 

Í ritgerðinni er skipulag íþróttamála á Íslandi borið saman við fræðilega 

umfjöllun um skipulag almennt og því lýst hvernig starfsemi 

íþróttahreyfingarinnar gæti verið háttað svo hún skili sem best tilgangi 

sínum. Sýnt er fram á að óverulegar breytingar á skipulagi 

íþróttahreyfingarinnar bæti bæði skipulag og verkaskiptingu 

íþróttasamtakanna. Á sama tíma og staðinn yrði vörður um kjarnafærni 

íþróttastarfsins þá fengi Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) nýtt hlutverk sem 

lýðheilsu- og æskulýðssamtök. Að sama skapi yrði hreyfingin betur í stakk 

búin til að takast á við kröfur nútímans um fjölbreytt íþrótta- og 

tómstundastarf. Brýnt er að gera öllum ljóst hver nauðsyn breytinganna er 

og fá réttan aðila í innleiðingu skipulagsbreytinganna þar sem að ekki má 

missa sjónar af breytingasýninni. Til að tryggja betur framfylgd stefnumála 

þá er áhersla lögð á styrkari stöðu sérsambanda og íþróttahéraða. Forsenda 

skipulagsbreytinganna er að öll íþróttafélög séu aðilar að Íþrótta- og 

Ólympíu Íslands (ÍSÍ) og UMFÍ. 

Beitt er aðferðafræði raundæmisrannsókna þar sem megind- og 

eigindlegar rannsóknaraðferðir eru nýttar til að varpa upp sem bestri mynd 

af stöðunni. Þróun á skipulagi íþróttamála hérlendis er lýst auk þess sem að 

gefin er innsýn í starfið á Norðurlöndunum. Því er lýst hvernig virði verður til 

í íþróttastarfinu og hvar helstu styrk- og veikleikar hreyfingarinnar liggja. 

Skyggnst er inn í framtíðina með hjálp tveggja rýnihópa sem benda á 

skipulagsbreytingar til batnaðar en athygli vekur að hvorugur hópanna 

bendir á núverandi skipan mála sem framtíðarskipulag 

íþróttahreyfingarinnar. 
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1  Inngangur 

Íþróttahreyfingin á sér djúpar samfélagslegar rætur á Íslandi enda gegndi hún 

lykilhlutverki í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Það var fyrir tilstuðlan hennar að 17. júní 

var fyrst haldinn hátíðlegur (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994). Íþróttir eru hluti af daglegu 

lífi Íslendinga og samofnar nánast öllum þáttum mannlífsins. Árangur í íþróttum kyndir 

undir þjóðerniskennd Íslendinga og vekur hjá landmönnum einingu og samhug (Ingimar 

Jónsson, 1976). Á síðustu áratugum hefur bæði hlutverk hreyfingarinnar breyst og 

ábyrgð hennar aukist. Grunnskipulag íþróttamála hefur lítið breyst í áranna rás þrátt 

fyrir að fjöldi þátttakenda í íþróttastarfinu hafi margfaldast og samfélagið breyst 

umtalsvert. Í árdaga voru örfáar íþróttagreinar stundaðar en í dag er íþróttaiðkun orðin 

umfangsmikill þáttur daglegs lífs og þá sérstaklega barna- og ungmenna. 

Íþróttastarfið snertir alla landsmenn með einum eða öðrum hætti, bæði beina 

þátttakendur og alla þá þúsundir sjálfboðaliða sem meðal annars dæma leiki, þjálfa 

iðkendur og skipuleggja mót og æfingar. Áhrifa íþróttanna gætir á mörgum sviðum 

samfélagsins, m.a. í mennta-, heilbrigðis-, forvarna-, og tómstundamálum. Stuðningur 

hins opinbera vex með hverju árinu enda ljóst að íþróttaiðkun er góð forvörn gagnvart 

samfélagsmeinum eins og kvíða, offitu, vímuefnanotkun og námsleiða. Með auknum 

stuðningi aukast væntingarnar til hreyfingarinnar og þá um leið líka ábyrgð hennar á að 

íþróttastarfsemin sé í stöðugri endurskoðun. 

Það er áhugavert fyrir alla þá sem koma að hreyfingunni, þ.e. íþróttasamtök og félög 

ekki síður en opinbera aðila að skoða hvort hægt sé að standa betur að skipulagi 

íþróttamála. Skipulag sem slíkt er ekki lokamarkmið íþróttahreyfingarinnar heldur þau 

áhrif sem starfið hefur á samfélagið og því þarf hreyfingin að þekkja vel hvernig virðið 

verður til í starfinu til að átta sig á því hvaða skipulag henti henni best. Skipulagið þarf 

bæði að styðja sem best starfsemi félaganna og mæta væntingum samfélagsins. Einnig 

þarf að velta því upp hvort skipulag sem endurspeglar í meira mæli stefnuna auki líkur á 

því að henni sé fylgt betur eftir. 

Í næstu köflum verður aðferðafræði rannsóknarinnar kynnt, fjallað fræðilega um 

þriðja geirann, sjálfboðaliðageirann, í samfélaginu þar sem íþróttahreyfingin er hluti af 
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þeim geira og skipulagsfræðunum gerð skil. Þá verður þróun íþróttastarfseminnar lýst 

og greiningarverkfæri stjórnunar, sem nýtt verða til að rýna betur í gögnin, kynnt. 

Íþróttahreyfingin verður greind með ýmsum aðferðum með það að markmiði að gefa 

sem skýrasta mynd af stöðunni. Ákveðinn vandi íþróttahreyfingarinnar verður 

skilgreindur bæði út frá skipulagsfræðunum og einnig í sögulegu samhengi. Sýnt verður 

fram á að fyrirliggjandi skipulag íþróttamála ýti undir togstreitu og nauðsyn þess að 

íþróttahreyfingin taki á þeim vanda. Þá verður  farið yfir mikilvægi þess að hreyfingin 

komist að innbyrðis samkomulagi þar sem hagsmunum hennar verður best þjónað með 

því að hún endurnýi sig reglulega. Markmið rannsóknarinnar er að bregðast við 

vandanum með því að bera saman raunveruleikann og hugmyndafræði skipulagsheilda 

eins og íþróttahreyfingunnar. Að lokum verður lögð fram tillaga að nýju skipulagi og 

kynnt sérstaklega hvernig innleiðingu gæti verið háttað. 

Aðalspurningin sem leitað verður svara við er eftirfarandi: 

1. Hvernig mætti haga skipulagi og verkaskiptingu innan íþróttahreyfingarinnar til 

þess að hún skili tilgangi sínum sem best? 

Einnig verður leitað svara við aukaspurningunni sem styður aðalspurninguna: 

2. Hvernig mætti innleiða skipulagsbreytingarnar þannig að sátt náist um þær? 

Rannsakandi getur sér þess til að hægt sé að bæta skipulag og þar með 

verkaskiptingu hreyfingarinnar með nokkuð einföldum hætti og án þess að stokka upp 

skipulagið frá grunni. Þar með verður einnig einfaldara að innleiða breytingarnar enda 

ekki um uppstokkun á skipulagi að ræða. 

Tilgangur ritgerðarinnar er að hún virki sem umræðugrundvöllur fyrir frekari vinnu 

við starfsemi og skipulag íþróttahreyfingarinnar. Það eru margir þættir sem koma að 

skipulagi íþróttamála en aðaláhersla ritgerðarinnar verður á samspil íþróttafélaga og 

samtaka þeirra. 
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2 Aðferðafræði 

Hér verður fjallað um þær rannsóknaraðferðir sem best eru til þess fallnar að skoða 

þann vanda sem til umfjöllunar er og aðstoða rannsakanda við að svara 

rannsóknarspurningunum. 

Þá verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar, skýrt frá vali á þátttakendum, 

gagnasöfnun gerð skil, vinnuhópum lýst og hvernig greiningu gagna var háttað. Farið 

verður yfir mikilvægi atriða eins og réttmætis og áreiðanleika auk þess sem bent verður 

á  gagnsemi rannsóknarinnar fyrir íþróttahreyfinguna. 

2.1 Raundæmisrannsókn 

Raundæmisrannsóknir eru mikið notuðar innan félagsvísinda en mismunandi ástæður 

geta verið fyrir notkun þeirra (Simons, 2009). Þær eru taldar hafa mikið gildi þegar eitt 

afmarkað viðfangsefni er tekið fyrir (Bogdan og Biklen, 1982). Yin (2003) bendir á 

mikilvægi ákveðins samhengis hlutanna og þess að skoða hlutina yfir ákveðinn tíma. 

Ólíkt söguskoðun þá er viðfangsefnið einnig skoðað með beinum hætti (Ghauri, 

Grønhaug og Kristianslund, 1995). Rannsóknaraðferðin hefur gildi þegar  markmiðið er 

að skoða og dýpka skilning á viðfangsefninu. Í klassískum raundæmisrannsóknum er 

hægt að bæta við það sögulega aðferðafræðitólum eins og viðtölum og 

rýnisrannsóknum. Aðferðafræðin getur bæði verið eigindleg og megindleg og því kjörin 

leið til að velta upp margs konar rannsóknarefnum (Yin, 2003). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir geta, líkt og viðtöl og rýnisrannsóknir, svarað betur til 

um raunverulega stöðu sjálfboðastarfs, eins og íþróttahreyfingarinnar, enda kafa þær 

dýpra (Gustafsson, 2006). Við það að skoða málið með mismunandi aðferðum þá verður 

meiri samsvörun í gögnunum sem eykur líkur á nákvæmari niðurstöðum.  

Í þessari rannsókn er stuðst við aðferðafræði Yins á raundæmisrannsókn. Tvær 

aðskildar rýnisrannsóknir eru framkvæmdar auk þess sem stuðst er við fjölmörg viðtöl, 

kóðuð, sem framkvæmd voru haustið 2010, og ekki kóðuð, og spurningalistakönnun 

sem rannsakandi framkvæmdi árið 2011. Vísað er í eldri rannsóknir rannsakenda sem 
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„óútgefið efni“ en þó verður fjallað um þær í kaflanum um gagnasöfnunina enda 

mikilvægar rannsókninni. 

Mikilvægt er að rannsakandinn hafi fræðilega þekkingu á rannsóknarefninu. Hann 

þarf meðal annars að geta spurt réttu spurninganna og láta ekki fyrirfram mótaðar 

skoðanir hafa áhrif á framvinduna. Yin (2003) leggur áherslu á að rannsóknarspurningin 

hefjist á spurnarfornafni, tilgáta sett fram í kjölfarið, raundæmið skilgreint, viðfangsefni 

og gagnasafn skoðað með hliðsjón af fyrirliggjandi tilgátu og að lokum séu niðurstöður 

túlkaðar. 

Markmiðið er að rannsaka hvernig skipulag íþróttahreyfingarinnar hefur þróast, 

hvernig skipulagið rímar við fræðin og hvernig íþróttahreyfingin getur brugðist við 

stöðunni á farsælan hátt. Þó verður að hafa í huga að það er erfitt að afmarka 

rannsóknina þegar að markmiðið er að greina stöðu og skipulag allrar 

íþróttahreyfingarinnar. 

2.1.1 Gagnasöfnun 

Í rannsókninni hefur verið leitast við að fylgja lögmálum Yin (2003). Notast hefur verið 

við almennar rannsóknir á skipulagi auk þeirra er snúa beint að íþróttahreyfingunni og 

þriðja geiranum. Auk þess  rýndi rannsakandi í vinnuhópa stofnaða á þingum ÍSÍ og UMFÍ 

en til þeirra var stofnað til að skoða atriði eins og verkaskiptingu, framtíðarskipulag 

íþróttamála, fjármögnun og annað sem hefur bein áhrif á verkefni rannsakanda. 

Í upphafi vinnunnar tók rannsakandi bæði viðtöl við marga af helstu forystumönnum 

íþróttahreyfingarinnar á síðastliðnum áratugum og lagði spurningalista fyrir þriðja árs 

nema í íþróttafræðum við Háskóla Íslands (HÍ) og Háskólann í Reykjavík (HR). Þessir 

hlutar rannsóknarinnar voru unnir í aðferðafræðiáföngum á haustönn 2010 og vorönn 

2011. Áhersla var lögð á ná til breiðs hóps fólks sem hefði þekkingu og reynslu af starfi 

íþróttahreyfingarinnar. Markmið þeirrar vinnu var að varpa ljósi á  hvort sátt ríkti með 

skipulag og verkaskiptingu hreyfingarinnar en auk þess gaf eigindlega vinnan upplýsingar 

um tilurð, togstreitu og upphaflegt hlutverk hennar. Viðmælendur sýndu því áhuga að 

taka átt í rannsókninni auk þess sem þeir höfðu með ábendingum og öðru áhrif á 

framvindu hennar. Í kjölfarið aflaði rannsakandi sér frekari gagna fyrir greininguna. Í 
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viðtölunum kom í ljós að það væri mikilvægt að rannsaka hlutina frekar. Það verður því 

lítið vísað í þessi gögn í verkefninu nema aðallega til að varpa ljósi á togstreituna.  

Þess var hvoru tveggja gætt að öllum gögnum var safnað saman á skipulagðan hátt 

og að hægt væri að rekja sig í gegnum gögnin.  

2.1.2 Eigindleg aðferðafræði 

Eigindleg aðferðafræði gengur út á að ákveðin rannsókn leiði til tilgátu. Nokkuð sem 

skilgreint hefur verið sem afleiðsla. Hún lýsir og gefur innsýn en verður seint talin 

skýrandi (Burrell og Morgan, 1982). Hugmyndafræðin gengur út á að þátttakendur séu 

tiltölulega fáir og þeir hafi þekkingu og reynslu til að vera hæfir til koma með nýja innsýn 

sem dýpkar skilning á viðfangsefninu (Bogdan og Biklen, 1982). Rannsakandi verður að 

lágmarka áhrif sín við framkvæmd og úrvinnslu rannsóknarinnar. Hann gerir það með 

því að setja eigin skoðanir meðvitað til hliðar og einbeita sér að því að greina gögn í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar. Þar með eykur rannsakandi líkur á því að ný 

sjónarhorn komi fram en þau geta oft á tíðum skýrt eðli og stöðu skipulagsheildar, 

breytingar á umbrotatímum og ólík sjónarmið. Mikilvægt er að greina gögnin 

skilmerkilega svo hægt sé að sýna fram á orsakasamhengi. Því ber að lýsa, skrá og túlka 

hlutina í réttri röð (Taylor og Bogdan, 1998). Notast er við opinber skjöl, rituð gögn, 

hálfopin og opin rannsóknarviðtöl auk rýnisrannsókna við eigindlega hluta 

rannsóknarinnar (Bogdan og Biklen, 1982). 

Aðferðafræði rýnisrannsókna þarf frekari kynninga við en vísað verður í hálfopnu 

rannsóknarviðtölin sem óútgefið efni. 

2.1.2.1 Rýnisrannsóknir 

Þegar að rannsókn beinist að huglægum málum þar sem að tilfinningaleg gildi skipta 

máli getur reynst vel að nota rýnisrannsóknir til að varpa nýju ljósi á hlutina. Aðferð sem 

getur reynst hagkvæm þar sem að hún tekur ekki langan tíma. Hún nýtist vel þegar  

safnað er saman fámennum hópum og ákveðið málefni rætt sem rannsakandi eða 

stjórnandi hljóðritar (Bloor og Wood, 2006). Oftast eru rýnisrannsóknir notaðar við 

frumrannsókn en einnig er hægt að notast við þá aðferð til að rýna nánar í afmarkað mál 

eins og til dæmis niðurstöðu spurningalistakönnunar. Eins og með eigindlegar 

rannsóknir þá er markmiðið að kafa dýpra og öðlast skilning án þess að leita skýringa 
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sem hægt er að færa beint upp á skipulagsheildina. Aðferðin býður upp á þann 

möguleika að þátttakendur geti skipst á skoðunum og viðrað ný sjónarhorn í umræðum 

sem mögulega geta varpað nýju ljósi á hlutina sem erfiðlega getur reynst að gera með 

öðrum rannsóknaraðgerðum (Taylor og Bogdan, 1998). Rýnisrannsóknirnar voru 

notaðar til að velta upp ólíkum viðhorfum íþróttahreyfingarinnar til skipulagsmála.  

Hóparnir urðu tveir. Sá fyrri var vinnuhópur gagnvart stöðu íþróttahéraða skipaður á  

Íþróttaþingi 2011 og hinn síðari vinnuhópur skipaður á Þingi UMFÍ 2013 en hann fjallar 

um mögulega stöðu UMFÍ ef Íþróttabandalögin gengu þar inn (báðir hóparnir enn að 

störfum). Með þessu móti var með óbeinum hætti tryggð aðkoma beggja 

heildarsamtaka íþróttamála á Íslandi. Áhersla var lögð á að spyrja það fólk álits sem 

hefði þekkingu og reynslu af starfi íþróttahreyfingarinnar. Rannsakanda var alls staðar 

vel tekið og naut stuðnings allra sem hlut áttu að máli, s.s. Líneyjar Rutar 

Halldórssdóttur framkvæmdastjóra ÍSÍ, Sæmundar Runólfssonar framkvæmdastjóra 

UMFÍ, Garðars Svanssonar stjórnarmanns ÍSÍ og formanns vinnuhóps gagnvart stöðu 

íþróttahéraða og Hauks Valtýssonar varaformanns UMFÍ og formanns vinnuhóps um 

aðild íþróttabandalaga að UMFÍ.  

2.1.2.2 Vinnuhópur íþróttahéraða 

Í dagskrá fundar sem send var öllum fundarmönnum var þátttakendum gerð grein fyrir 

að málefni fundarins varðaði rannsókn höfundar. Fundur var haldinn á skrifstofu 

Íþróttabandalags Reykjavíkur þann 5. nóvember 2013 kl. 10-14. 

Á íþróttaþingi 2011 var skipaður starfshópur sem fara átti yfir stöðu íþróttahéraða 

með aukið samráð og samstarf að leiðarljósi. Hópurinn var skipaður þeim Þóru 

Leifsdóttur framkvæmdastjóri ÍBA, Engilbert Olgeirssyni framkvæmdastjóra HSK, Jóni 

Þór Þórðarsyni framkvæmdastjóra ÍA, Frímanni Ara Ferdinandssyni framkvæmdastjóra 

ÍBR og Garðari Svanssyni framkvæmdastjóra HSH. Hópurinn hafði fundað með flestum 

af stærstu héraðssamböndunum og íþróttabandalögunum ásamt heildarsamtökum 

íþróttahreyfingarinnar. Markmið rannsakanda var að fá starfshópinn til að velta upp 

hugsanlegum breytingum á skipulagi íþróttahreyfingarinnar. Í upphafi fundar var ein 

spurning lögð fyrir hópinn sem þau svöruðu hvert í sínu lagi:  

Hvernig sérðu fyrir þér að skipulag íþróttamála líti út í hinum fullkomna heimi?  
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Þátttakendur fengu rúman tíma eða um 15 mínútur til að svara spurningunni og til að 

undirbúa sig undir umræður og greiningarvinnu. Í umræðum var leitast við að greina 

stöðuna. Rannsakandi hafði greint úr eldri fundargögnum vinnuhópsins það helsta sem 

til umræðu var með það að markmiði að auka skilvirkni vinnunnar og koma sem flestum 

sjónarmiðum á framfæri. Rannsakandi og formaður hópsins tóku saman 

umræðupunktana. Eftir miklar umræður skráði formaður hópsins niður það helsta sem 

fram fór. Í matarhléi hópsins greindi rannsakandi svör hópsins við áðurnefndri 

spurningu. Út frá svörunum teiknaði rannsakandi upp þrjár ólíkar útgáfur af hugsanlegu 

skipulagi hreyfingarinnar (sjá kafla 4.2.2.1). Áður en lagt var í þá vinnu að skoða og 

greina þau atriði sem til umfjöllunar höfðu verið útskýrði rannsakandi teikninguna. Eftir 

snarpar umræður og minniháttar breytingar á myndinni  samþykkti starfshópurinn að 

það væru þrjár myndir sem rannsakandi gæti notað sem heimild í sinni vinnu. Næst á 

dagskrá var að greina sérstaklega þá þætti sem voru fundarmönnum ofarlega í huga á 

hagsmunaðilafundunum og reyna að setja þá í samhengi við hugsanlegt 

framtíðarskipulag hreyfingarinnar. Sérstök skýrsla var unnin eftir fundinn þar sem að  

allt það helsta kom fram sem fram fór á fundinum (viðauki 1). Aðferðafræði fundarins, 

greiningu á gögnunum og hugmyndunum þremur var lýst í grundvallaratriðum. 

Skýrsluna fékk formaður vinnuhópsins senda með tölvupósti og gafst vinnuhópnum því 

tækifæri til að gera athugasemdir við hana. 

Þátttakendur tóku virkan þátt í umræðum en formaður hópsins leiddi hana með 

aðstoð rannsakandans. Til að auka rannsóknargildi athugunarinnar þá gætti rannsakandi 

hlutleysis en það gerði hann með því að halda sig til hlés í umræðum.  

2.1.2.3 Vinnuhópur UMFÍ 

Í kjölfar aðildarumsóknar flestra íþróttabandalaganna að UMFÍ skipaði stjórn þess 

vinnuhóp til að greina stöðuna sérstaklega. Ljóst var að innlimun íþróttabandalaganna 

hefði áhrif á starf UMFÍ og því var nefndinni falið að skoða hvernig framtíðarskipan 

íþróttamála gæti verið háttað ef af því yrði. 

Nefndina skipuðu formaður hennar Haukur Valtýsson en hann var einnig 

varaformaður ÍBA og UMFÍ, Gunnlaugur Jón Hreinsson formaður UMFG, Einar Kristján 

Jónssson formaður Umf. Vesturhlíðar, Ragnheiður Högnadóttir formaður USVS og 

Jóhanna Kristjánsdóttir formaður HSÞ sem reyndar var vant við látin þegar rannsakandi 



 

17 

 

hitti nefndina.  Nefndin var búin að funda tvisvar áður en rannsakanda gafst tækifæri til 

að koma inn á fund hennar. Fundur var haldinn á skrifstofu UMFÍ þann 9. maí 2014 kl. 

15-17. Rannsakandi gerði nefndarmönnum grein fyrir að hann ynni  að meistararitgerð 

um skipulag íþróttamála í „Stjórnun og stefnumótun“ við HÍ. Markmið rannsakanda var 

að fá starfshópinn til að velta upp hugsanlegum breytingum á skipulagi 

íþróttahreyfingarinnar. Í upphafi fundar var ein spurning lögð fyrir hópinn sem þau 

svöruðu hvert í sínu lagi:  

Hvernig sérðu fyrir þér að skipulag íþróttamála líti út í hinum fullkomna heimi?  

Eftir að fundarmenn höfðu svarað spurningunni og skilað svörunum þá greindi 

rannsakandi svör hópsins. Út frá svörunum teiknaði rannsakandi upp tvær ólíkar myndir 

af hugsanlegu skipulagi hreyfingarinnar (sjá kafla 4.2.2.2). Áður en lagt var í þá vinnu að 

skoða og greina betur stöðuna þá útskýrði rannsakandi teikninguna fyrir 

nefndarmönnum. Eftir snarpar umræður og einhverjar breytingar á myndinni þá 

samþykkti starfshópurinn tvær myndir sem þau sæju helst gagnvart fullkominni stöðu 

íþróttahreyfingarinnar sem rannsakandi gæti notað sem heimild í sinni vinnu. Þriðja 

myndin á svo einnig við en líta má á þá mynd sem forsendu þess að hægt sé að fara 

þessar tvær leiðir. Næst á dagskrá var að greina sérstaklega þá þætti sem voru 

fundarmönnum ofarlega í huga og reyna að setja þá í samhengi við hugsanlegt 

framtíðarskipulag hreyfingarinnar. Sérstök skýrsla var unnin eftir fundinn þar sem að  

nauðsynlegt þótti að raða öllu upp með skipulögðum hætti (viðauki 2). Aðferðafræði 

fundarins, greiningu á gögnunum og hugmyndunum tveimur var lýst í 

grundvallaratriðum. Skýrsluna fékk formaður vinnuhópsins senda með tölvupósti og 

gafst vinnuhópnum því tækifæri til að gera athugasemdir við hana. 

Þátttakendur tóku virkan þátt í umræðum. Til að auka rannsóknargildi 

athugunarinnar þá gætti rannsakandi hlutleysis en það gerði hann með því að halda sig 

til hlés í umræðum. 

2.1.2.4 Greining rýnihópa 

Það reynir mikið á túlkun rannsakanda í rýnisvinnu enda hann í mikilli nálægð við 

þátttakendur. Þar með nær hann að kafa dýpra. Rannsakandi þarf að gæta trúnaðar og 

fara vel með upplýsingarnar. 
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Leitast er eftir að finna samsvörun í gögnunum með því að leita eftir svokölluðum 

þemum (Yin, 2003). Hægt er að greina gögnin með tveimur ólíkum kóðunum. Önnur 

leiðin byggir á því að kenning fæðist úr gögnunum en sú leið er mun markvissari. Hins 

vegar er líka hægt að leita eftir mynstri í gögnunum með opnari hætti þar sem að horft 

er til ákveðinna efnisþátta. Rannsakandi verður að bera virðingu fyrir ólíkum skoðunum 

þátttakenda (Kvale, 1996). Við skýrslugerð í lok ferilsins þá verður rannsakandi að gæta 

þess að túlka gögnin á óhlutdrægan hátt. Réttast er að tilkynna rannsakendum að þeim 

muni berast skýrsla sem þeir geta gert athugasemdir við. 

2.2 Réttmæti og áreiðanleiki 

Gæði rannsókna byggir á réttmæti þeirra gagna sem unnið er með og hvort hægt sé að 

treysta á áreiðanleika þeirra. Þá skiptir fjölbreytileiki í gagnaöflun og það að samfella sé 

tryggð í gögnunum höfuðmáli. Það styður við réttmæti í uppbyggingu verksins og eykur 

líkur þess að samræmi verði á milli niðurstaðna rannsóknarinnar og þess veruleika sem 

miðað er við. Það styður innra réttmæti ef samsvörun finnst á milli rannsóknar og 

veruleikans. Það styður hins vegar ytra réttmæti ef hægt er að heimfæra niðurstöður 

rannsóknar yfir á aðra. Áreiðanleiki snýr að líkum þess að aðrir endurtaki rannsóknina og 

fái sömu niðurstöðu (Yin, 2003).  

Til að hámarka réttmæti rannsóknarinnar þá var strax lagt upp með það að hafa 

gagnaöflunin fjölbreytta. Varðandi áreiðanleikann þá var meginmarkmiðið að sníða til 

skýran rannsóknarramma. Ekki þótti þörf á að leggja áherslu á ytra réttmæti þar sem að 

ekki átti að yfirfæra niðurstöður yfir á aðra skipulagsheild. Höfundur lét 

rannsóknargögnin leiða sig áfram í vinnunni og lét eigin skoðanir ekki hafa áhrif á 

vinnuna. Þess ber sérstaklega að geta að rannsakandi hefur engar fyrirfram mótaðar 

skoðanir á framtíðarskipulagi íþróttamála. 

2.3 Forsendur rannsakanda 

Hjarta rannsakandans slær fyrir hönd allrar íþróttahreyfingarinnar. Rannsakandi hefur 

starfað sem íþróttafræðingur hjá Íþróttabandalagi Reykjavíkur frá árinu 2006 og hefur 

verksvið hans oft á tíðum náð til annars en lítur að starfi félaganna í Reykjavík. Hann 

hefur bæði komið að stjórnun og starfi barna- og unglingaíþrótta auk þess sem hann 

hefur unnið að afreksíþróttamálum. Meðal verkefna er hann hefur komið að eru 
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Alþjóðaleikar ungmenna, Ánægjuvogin, barna- og unglingastefna ÍSÍ, frístundaakstur í 

Reykjavík, Íþróttaskóli 6-7 ára barna í Reykjavík, könnun á íþróttastyrkjum til stærstu 

sveitarfélaganna, Reykjavíkurleikar, Reykjavíkurmaraþon, umsjón og eftirlit með 

íþróttafulltrúum félaganna í Reykjavík og stofnun Afreksíþróttamiðstöðvar Íslands. 

Rannsakandi hefur stundað fjölbreytt tómstundastarf en þó mest knattspyrnu og 

handknattleik hjá Breiðablik og Val. Hann þjálfaði knattspyrnu hjá Víking og Fram auk 

þess að koma að starfinu í Hafnarfirði en þar stunda börnin hans íþróttir með Haukum. 
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3 Kenningar 

 

Í kaflanum verður fjallað um þær kenningar sem helst eiga við gagnvart þeim vanda sem 

til umfjöllunar er og aðstoðar rannsakanda við að spegla raunveruleikann við hinn 

fræðilega heim. 

Fjallað verður um skipulagsfræðin út frá samræmingu, hönnun og öðru sem 

viðkemur viðfangsefninu auk þess sem að tilraun verður gerð til að gera skipulagi 

íþróttanna skil sem hluta af þriðja geiranum. Í lok kaflans verður breytingastjórnun á 

skipulagi gerð skil í samhengi við þriðja geirann. 

3.1 Þriðji geirinn og íþróttahreyfingin 

Einkenni farsælustu þjóða heims eru meðal annars virk samskipti, lýðræðislegir 

stjórnarhættir og félagsleg þátttaka þar sem að sjálfboðaliðar leggja sitt af mörkum til 

samfélagsins (Putnam, 2000). Líkt og í Evrópu, og þá sérstaklega á Norðurlöndunum, þá 

er starfið hérlendis byggt upp á þátttöku sjálfboðaliða þar sem að iðkun íþrótta er bæði 

sjálfsögð og almenn (Ibsen og Seippel, 2010). Þó er skipulagi íþróttamála ekki eins á 

öllum Norðurlöndunum en í raunhluta ritgerðarinnar er tilraun gerð til að kynna 

þróunina sem átt hefur sér stað í meginatriðum.  

Á undanförnum áratugum hefur hreyfingin þurft að aðlaga sig að auknum áhuga 

fyrirtækja á hreyfingunni. Hægt er að halda því fram að íþróttastarfið í Evrópu sé að 

markaðsvæðast með tilheyrandi áhrifum á skipulag (Evers og Zimmer, 2010). Fleiri eru 

farnir að geta sinnt íþróttamálum í fullu starfi hvort svo sem það er í þjálfun, við rekstur 

félaga eða beinlínis sem atvinnumenn í sinni íþróttagrein en þó er það og verður áfram 

einungis brotabrot af heildinni.  

Þriðji geirinn samanstendur af bæði sjálfstæðum samtökum og stofnunum sem starfa 

utan hins opinbera. Það gilda önnur lögmál en einkafyrirtækja um þriðja geirann þar 

sem að hann stefnir ekki að því að skila arði eða hagnaði til eigenda sinna. Þess í stað er 

honum ætlað að bæta almannaheill en sérstaða hans er fólgin í því að honum er stýrt af 

óhlutdrægum sjálfboðaliðum. Oft eru samtök innan þriðja geirans farvegur nýrrar 
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hugmyndafræði er snerta hugsjónir og annað slíkt. Samtökum innan þriðja geirans hefur 

gjarnan verið skipt í tvo flokka (Taylor, 2010): 

 Almannaheillasamtök nær yfir skipulagsheildir sem hafa á stefnuskrá sinni að 
bæta hag ótiltekins fjölda fólks. Dæmi um þess konar félög eru líknarfélög og 
hjálparstofnanir.  

 Félagssamtök eru þær skipulagsheildir sem stefna að því að efla hag 
félagsmanna. Dæmi um slíkt eru stéttarfélög, vinnuveitendasamtök og 
æskulýðsfélög. 

Vægi þriðja geirans í samfélaginu hefur aukist mikið á undanförnum árum og 

áratugum. Þó svo að hann sé ólíkur almennum fyrirtækjarekstri þá gilda mest megnis 

svipuð lögmál þar sem að markmið þurfa að vera skýr og það á hreinu hvaða hlutverki 

samtök gegna. Stefnumörkun þarf að vera enn skýrari en fyrirtækja á markaði þar sem 

að þau eiga allt undir sjálfboðaliðunum og mega illa við því að missa fólk vegna óvissu 

um hvert skuli stefna. Þar eins og annars staðar þarf að greina stöðuna, átta sig á 

styrkleikum og taka stefnuna í ákveðna átt (Larsson og Steingruber, 2006). 

Mat á árangri er flókið í þriðja geiranum og því erfiðara að marka stefnuna. Þess 

vegna er ekki alltaf nóg að skoða hefðbundnar kennitöluviðmiðarnir eins og tíðkast oft í 

almennum rekstri heldur þarf að meta starfsemina með fjölbreyttari hætti (Brorström, 

Hagén, o.fl, 2006). Tilhneigingin er sú að meta það sem auðvelt er að mæla og gleyma 

hinu en það getur leitt til þess að áherslur í starfinu verða á þá þætti en hinir oft 

óáþreifanlegu gleymast. Þættir er snúa að persónubundnu mati á menningu og öðru 

slíku. Það er einnig algengur misskilningur að það sé betra að mæla eitthvað frekar en 

ekkert. Það einmitt getur leitt til rangrar ákvarðanatöku þar sem að röng mynd er dregin 

upp af skipulagsheildinni (Brorström, Hallin og Kastberg, 2004). 

Afar fáar rannsóknir eru til sem snúa beint að því hvernig til hefur tekist gagnvart 

breytingum á skipulagi og hvort samstarf hafi í raun haft jákvæð áhrif innan 

íþróttahreyfingarinnar (Chappelet, 2005). 

Brothers og Sherman sýna í skrifum sínum fram á hvernig hægt sé að ná árangri 

innan þriðja geirans í stað þess að einblína á samfélagslegt mikilvægi hans (2012). Þau 

benda á að þar sem að vandamálin í samfélaginu hverfa ekki þá sé spurning hvernig 

hægt sé að takast á við þau með því að virkja betur þriðja geirann. Gera samtökum 

innan þriðja geirans betur kleift að starfa faglega og þá muni traust og tiltrú 
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samfélagsins á honum aukast. Þriðji geirinn sé ekki eilífur í sjálfu sér og því mikilvægt að 

styrkja innviði hans. Þar með myndi hann nýtast samfélaginu betur.  

Það er viss hætta á því að áhugi á starfinu glatist ef þriðji geirinn þróast ekki í takt við 

samfélagið. Samtök verði bæði að mæta þeim væntingum sem samfélagið gerir til þeirra 

og geta lesið rétt í aðstæður þannig að þau dragist ekki aftur úr (Moore, 2000). Þau þurfi 

fyrst að meta hvar þau standa til að komast þangað sem þau vilja fara. Þau þurfi að 

aðgreina sig og finna hvar bæði styrkleikar og kjarnafærni liggur (Brothers og Sherman, 

2012). Þó er alltaf hætta á að mikilli aðgreiningu fylgi einsleitni (Moore, 2000). Einn af 

fremstu fræðimönnum þriðja geirans, sænski prófessorinn Lars Svedberg, lagði áherslu á 

mikilvægi aðgreiningar, samræmingar og stöðlunar í fyrirlestri á Íslandi árið 2010 en 

benti þó á takmarkanir þess (Vísir, 2010): 

Það er tvíbent, þar sem það getur haft þann kost að starfsemi aðila í þriðja 
geiranum getur orðið faglegri og skilvirkari. Hins vegar er líka hætta á því að 
þeir missi tengingu sína við almenning, en það er afar mikilvægt samfélaginu 
að allir hafi tækifæri á að láta rödd sína heyrast á þeim vettvangi. 

Stevens (2002) sýndi fram á að til að auka afkastagetu innan þriðja geirans  þurfi að 

styrkja þær undirstöður skipulagsheildar sem styðja við tilgang hennar og helstu 

verkefni. Í fyrsta lagi þurfa athafnir stjórnenda að styðja við tilgang skipulagsheildarinnar 

en það snýst m.a. um að leiða hópinn, framfylgja stefnunni, sýna frumkvæði og taka 

ákvarðanir. Eriksson og Svensson (2002) sýndu fram á mikilvægi þess að fela öðrum 

verkefni en sitja ekki uppi með öll verkefni en það rímar við skrif Stevens (2002). Það 

rímar einnig við alþjóðlega rannsókn sem unnin var með stuðningi 

Alþjóðaólympíunefndarinnar þar sem sýnt var fram á að skýr verkaskipting leiði til 

aukinnar skilvirkni í starfi íþróttahreyfingarinnar (Chappelet, 2005). 

Í öðru lagi þurfa samtök innan þriðja geirans að framkvæma verkefni með 

áhrifaríkum hætti þar sem að áhersla er lögð á gæðastýringu (Stevens, 2002). Eriksson 

og Svensson (2002) sýna fram á að þungt miðstýrt skipulag í íþróttahreyfingunni geti 

leitt til þess að mál séu illa af hendi unnin. Gæði starfsins snýst að miklu leyti um að 

framkvæma hlutina með réttum hætti en hitt er hvort yfirhöfuð réttir hlutir séu 

framkvæmdir. Rétt blanda af þessu tvennu lýsir því þegar að hlutirnir eru hagkvæmlega 

unnir af hendi. Það þarf að vinna í samræmi við vilja og ekki síður tilgang þeirra 
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skipulagsheilda sem um ræðir. Þá þarf að leita allra leiða til að ná settu marki. Hámarka 

þarf árangurinn með því að finna helstu áhrifaþættina í starfinu, framkvæma stöðumat 

og vinna í kjölfarið með það sem máli skiptir. Við ákvarðanatöku er oft stuðst við 

kostnaðarábatagreiningu þar sem að bæði ákveðinn ábati og fórn eru skilgreind og 

mæld.  

Í þriðja lagi þarf að laga sig að umhverfinu með því að meta, mæla og bregðast við 

breyttum aðstæðum. Það snýst um að skipulagið styðji endurmat og breytingar séu 

jafnóðum innleiddar í starfið (Stevens, 2002).  

Í fjórða lagi þurfa samtök innan þriðja geirans að hafa stjórn á helstu auðlindum.  Þá 

þarf að ráðstafa þeim með skilvirkum og áhrifaríkum hætti þannig að auðlindirnar nýtist 

samfélaginu. Upplýsa þarf hvernig þjónustunni er háttað þannig að skjólstæðingarnir viti 

hvert eigi að leita vegna ákveðinna mála (Stevens, 2002). 

3.2 Skipulag og samræming 

Til að skoða betur vanda hreyfingarinnar þá þarf að draga fram grundvallaratriði 

varðandi skipulag og samræmingu skipulagsheilda. Atriði eins og áskoranir í skipulagi, 

hönnun skipulags, samstarf, völd og menningu. 

Kenningar um skipulag fyrirtækja eiga sér langa sögu en upphafið er oft rakið til 

hugmynda Adams Smiths um mikilvægi verkaskiptingar, sérhæfingar og vélvæðingar 

(Douma og Schreuder, 1992). Framan af 20. öldinni voru kenningar byggðar á hinni 

klassísku stjórnun en þá voru vélrænar hugmyndir um skipulag fyrirtækja ríkjandi (Daft, 

2012). Á öndverðri 20. öldinni var í meira mæli farið að gera ráð fyrir mannlegum 

þáttum og þess að horfa í félagsleg áhrif í umhverfi fyrirtækja. Það leiddi til þess að í 

ríkari mæli var farið að skoða lárétta þætti í stjórnskipulagi þar sem áhersla er lögð á 

ferla, samskipti og samlegðaráhrif. Í kjölfarið þróaðist klassískt starfaskipulag í 

afurðaskipulag en um það verður fjallað betur síðar í kaflanum. Þessi þróun var undir 

áhrifamætti hinnar vélrænu hugmyndafræði en síðan skapaðist grundvöllur fyrir meiri 

nýbreytni og sveigjanleika í anda lífræns skipulags. Þættir eins og skilvirkni og eftirlit eru 

áfram undirstöðuþættir en óvissustjórnun, aðlögun, samstarf, upplýsingagjöf og skjót 

svörun verða mikilvægari. Graetz og Smith (2006:8) lýsa þessu sem samspili þátta sem 

eru stöðugir annars vegar og kvikir hins vegar. Þessir þættir tvinnast saman og skipulag 
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nútímafyrirtækja hefur þannig einkenni margs konar gagnstæðra þátta sem mynda 

nokkurs konar net. 

Stjórnskipulag er verkfæri þar sem að hópur fólks leggur sig fram um að ná árangri í 

sameiningu enda auðveldara að búa til virði í sameiningu en hvert í sínu lagi. Hvernig 

skipulaginu er háttað fer eftir markmiðum heildarinnar. Það eru ýmsar ástæður fyrir 

mismunandi skipulagsmynstri. Meðal annars getur markmiðið verið að auka sérhæfingu, 

bæta verkaskiptingu, nýta stærðarhagkvæmni, hafa áhrif á umhverfisáhrif og nýta sér 

kosti skiptikostnaðar. Umhverfið hefur áhrif á möguleika skipulagsheilda til að nýta 

auðlindir til að skapa virði. Skipulagið tekur á því hvar verkefni liggja og hvernig stigveldi 

er innan skipulagsheilda. Það hefur síðan áhrif á hvernig samræmingu og verkaskiptingu 

er háttað manna á milli. Allt með það að markmiðið að ná settu marki heildarinnar. Til 

að mæta breyttum aðstæðum og aukinni sérhæfingu þá þarf skipulagið að þróast. Í 

breytingaferlum þróast skipulagið í takt við bæði verkþættina og menninguna í 

skipulagsheildinni. Skipulagsheildir þurfa alltaf að vera á varðbergi þannig að jafnvægi sé 

á milli utankomandi þátta er þrýsta á breyttar áherslur og ekki síður innri þátta þannig 

að heildin þrífist sem best. Fjórar helstu ástæður þess að skipulag verður að vera 

skilvirkt eru (Jones, 2010): 

 Skipulagið þarf að vera þannig að skipulagsheildin taki með árangursríkum 
hætti á breytingum í umhverfinu. 

 Hafa þarf stjórn á fjölbreytileikanum sem hver og ein skipulagsheild hefur úr 
að ráða. Nýta auðæfin sem búa í fjölbreytileikanum þannig að sem mest fáist 
út úr auðlindunum. 

 Ná samkeppnisforskoti með því að búa til meira úr auðlindunum og hafa því 
betur í samkeppni við aðra. Átta sig á kjarnafærni sinni, innleiða hana í starfið 
og láta sjást í skipulaginu að hún skipti máli. Mynstur athafna sé í takt við 
kjarnafærnina sem svo stuðlar að samkeppnisforskoti. 

 Skipulag stuðli að skilvirkni, hraða og nýsköpun sem eykur virðið þar sem að 
varan kemst fyrr á markað. 

Aftur á móti ef skipulagið er ekki nógu gott þá dregur úr skilvirkni, markmiðum er 

síður náð og fleira samanber það sem að ofan er lýst. Þá aukast einnig líkur á því að hæft 

starfsfólk leiti annað í meira mæli (Jones, 2010). 
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3.2.1 Umboðsvandinn 

Allar skipulagsheildir standa frammi fyrir því að innan þeirra eru ólíkir aðilar í misgóðri 

aðstöðu til að hrinda málum í framkvæmd. Svokallaðir ytri áhrifavaldar eins og hluthafar 

og stjórnendur hafa eðlilega meiri áhrif á framvindu mála en innri áhrifavaldar eins og 

neytendur og birgjar. Einnig getur skapast ójafnvægi á milli hluthafa, stjórnar og svo 

helstu starfsmanna. Helstu stjórnendur hafa almennt betri aðgang að upplýsingum til 

þess að geta tekið réttar ákvarðanir. Hagmunaaðilar hafa ákveðnar væntingar til 

árangurs en eru í misgóðri aðstöðu til að átta sig á því hvort hægt sé að vænta árangurs. 

Neytendur vilja betri vöru, birgjar vilja fá sem mest fyrir sinn snúð, stjórnendur hlut í 

hagnaði skipulagsheildar o.s.frv. (Jones, 2010).  

Hér skapast sérstök tegund freistnivandamáls sem kallast umboðsvandi 
(principal-agent problem). Umboðsvandinn skapast þegar ákveðnir aðilar 
fara með umboð fyrir aðra, en án þess að hafa sömu hvata eða hagsmuni og 
þeir. Umboðsaðilarnir gætu þess vegna freistast til þess að skara eld að sinni 
köku á kostnað umbjóðenda sinna (Mishkin, 22, 2003). 

3.2.2 Grundvallaráskoranir 

Stjórnendur standa frammi fyrir grundavallaráskorunum gagnvart skipulagi. Mikilvægt 

er að þekkja þær og taka tillit til þeirra í hönnun skipulagsheilda. Til að hámarka 

afkastagetu skipulagsheildarinnar þá þarf að huga að þeim öllum á sama tíma. 

Aðgreining innan skipulagsheilda fer eftir flækjustigi þeirra, þ.e. minni aðgreining í 

einföldum skipulagheildum en flóknum. Með auknum fjölda starfsmanna getur skapast 

þörf fyrir fyrir frekari deildaskiptingu samanber til dæmis mannauðs-, markaðs- og 

gæðadeild. Þá eykst aðgreiningin og mannauðurinn sérhæfist á vissum sviðum. Með 

aukinni aðgreiningu verður erfiðara að hafa stjórn á heildarumsvifunum og því að verkin 

séu unnin í takt við vilja eigenda eða helstu hagmunaaðila. Hætta skapast á því að 

stjórnendur ákveðinna sviða valdi síður ábyrgðinni sem felst í að leiða ákveðin svið 

starfsins. Aðgreiningunni er oftast skipt í annars vegar lóðrétta sem lýsir stigveldinu á 

milli sviða þar sem að æðsti stjórnandi situr efstur og svo koll af kolli og hins vegar 

lárétta þar sem að starfseminni er skipt niður í verksvið sem svo er skipt í minni 

verkeiningar ef þess er þörf. Það er ákveðin áskorun fólgin í því fyrir stjórnendur að 

skipuritið hvetji til skilvirknis og þá er mikilvægt að það breytist í takt við þróun 

skipulagsheildarinnar (Jones, 2010). 
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Aukin aðgreining leiðir oft á tíðum til verri samskipta á milli verkeininga sem svo aftur 

leiðir til þess að skipulagsheildir róa ekki alltaf í sömu átt. Það getur reynst dýrkeypt og 

því þarf samhliða aðgreiningunni að huga að samræmingu. Mintzberg lagði ríka áherslu 

á að samræma verk innan skipulagsheilda (Douma og Schreuder, 1998). Margar leiðir 

eru færar í því samhengi eins og til dæmis að treysta á að stigveldið leysi þetta, þ.e. 

yfirmaður hafi yfirsýnina og taki réttar ákvarðanir. Einnig er hægt að treysta á að tveir 

deildarstjórar ræði sig í gegnum málin og svo er hægt að stofna vinnuhópa sem leysa í 

sameiningu ágreining eða koma á nokkurs konar samhæfingaraðila sem samræmir 

verkþættina. Kjarnafærni skipulagsheildar verður alltaf að ráða því hversu langt eigi að 

ganga í aðgreiningu og eða samræmingu en umfram allt þarf að fara varlega í sakirnar, 

ekki aðgreina of hratt eða standa í samræmingu sem gengur þvert gegn vilja 

starfsmanna (Jones, 2010). 

Merki um að jafnvægi sé á milli miðstýrðs skipulags og dreifðs er þegar að 

millistjórnendur hafa umboð til að taka þær ákvarðanir sem krefjast þess að vera með 

puttann á púlsinum á meðan að æðstu stjórnendur hugi frekar að 

langtímastefnumörkun (Jones, 2010). 

Það getur reynst árangursríkt að nýta bæði reglur og hefðir til að festa ákveðna 

hegðun í sessi og þar með ná markmiðum skipulagsheildar. Einnig er mikilvægt að það 

sé ákveðið svigrúm innan skipulagsheildarinnar gagnvart öðrum leiðum. Leiðirnar mega 

ekki vera það bundnar í ferla að það sé ekki svigrúm til að leita annarra leiða því þær 

geta oft á tíðum þjónað heildinni betur (Jones, 2010). 
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Tafla 1: Vélrænt og lífrænt skipulag (Daft, 2004) 

 

Andstæðurnar í skipulagi og um leið ýkjurnar á skalanum eru annars vegar vélrænt og 

hins vegar lífrænt skipulag þar sem fyrra skipulagið gerir ráð fyrir fyrirsjáanleika á meðan 

hitt býður upp á bæði meiri sveigjanleika og breytingar (Tafla 1). Skipulagsheildir eiga að 

haga skipulagi sínu með þeim hætti að það falli að umhverfinu (Jones, 2010). Lawrence 

og Lorsch komust að því að þegar að umhverfið er bæði óstöðugt og óljóst að þá á 

skipulagið að vera óformlegra, ekki eins háð ferlum, ekki of miðlægt og byggja á 

sameiginlegri ákvarðanatöku þvert á skipulagsheildina. Hið gagnstæða á svo við um 

stöðugt umhverfi (Lawrence og Lorsch í Jones, 2010). 

 

Einkenni vélræns skipulags 

Vissa ← 

Einkenni lífræns skipulags 

→ Óvissa 

Verkefni brotin niður í sérhæfðar 

aðskildar einingar 

Starfsmenn fá að leggja sitt að mörkum til 

almennra verkefna deildarinnar 

Verkefni skilgreind miðlægt í kjölinn  Samráð haft við starfsfólk um hvernig verkefni 

eru unnin.  

Fastmótað valdsvið til stjórnunar með 

ströngu regluverki 

Minna lagt upp úr reglum og valdsviði til 

stjórnunar 

Þekking á verkefnum og stýring þeirra 

fer fram efst í skipulagsheildinni 

Þekking á verkefnum og stýring þeirra fer fram 

alls staðar í skipulagsheildinni 

Lóðrétt samskipti Lárétt samskipti 
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3.2.3 Hönnun skipulags 

Eins og áður hefur komið fram þá getur hönnun skipulagsheilda gert útslagið varðandi 

hvort árangur náist eða ekki. Stjórnskipulag lýsir vinnu og ábyrgð innan skipulagsheilda 

og hvernig tengslin eru á milli ólíkra laga, verkþátta og starfsmanna.  Ólík þörf gagnvart 

sér- og samhæfingu lýsir sér í ólíkum skipuritum. Alls kyns vandamál koma upp sem 

stjórnanda ber að taka á og í einhverjum tilfellum þarf að endurhanna stjórnskipulagið. 

Í starfaskipulagi (functional structure) þar sem að sambærilegum störfum er raðað 

saman í deildir getur stundum verið nóg að sameina svið eins og til dæmis sölu- og 

markaðssvið til að leysa ágreining (Jones, 2010). Þess konar skipulag hentar best í minni 

fyrirtækjum sem framleiða tiltölulega fáar afurðir og njóta kosta stærðarhagkvæmis. 

Umhverfið einkennist oft af lítilli óvissu (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006). Skipulagsheildir 

þróast með auknu vöruframboði og þá flækist starfsemin oft á tíðum. Þá myndast 

stundum þörf á að skipuleggja starfið út frá afurðaskipulagi (product division structure) 

en þá er mynduð sérstök rekstrareining sem inniheldur alla aðgerðaþætti viðkomandi 

afurðar. Sviðin vinna þvert á deildaskiptinguna. Það getur svo þróast með 

margföldunaráhrifum (multidivision structure) og með öllum þeim kostum og göllum 

sem því fylgir. Skipulag út frá verkefnastjórnarfræðunum (product team structure) er 

líka að færast í vöxt. Svæðaskipulag (geographic structure) getur átt vel við þegar að 

þörf neytenda er misjöfn eftir svæðum. Þess konar skipulag býður upp á þann 

möguleika að sumt starf er unnið miðlægt á meðan annað er dreifðara. Starfsstöðvarnar 

eru því í meiri samskiptum við neytendann, í nærumhverfinu á meðan að stoðsviðin eru 

miðlæg. Svæðaskipulagið á vel við þegar skipulagsheildir vilja samræma starfsemi 

sjálfstæðra eininga og dótturfyrirtækja sem starfa á tilteknum svæðum (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 2006). Í fléttuskipulagi (matrix structure) fléttast saman deildir og verkefni 

en það samrýmir kosti starfa- og afurðaskipulags. Það hentar best í flóknu umhverfi þar 

sem að samþætting er mikilvæg (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006). Flókið skipulag eykur 

aftur á móti skrifræði og torveldar samskipti en þá vill svo fara að kostnaður aukist 

(Jones, 2010). Í flóknari skipulagsheildum þarf því sérstaklega að vera á varðbergi fyrir 

auknum kostnaði.  

Í Innform rannsókninni kemur fram að milli landa og heimshluta var talsverður munur 

á skipulagi fyrirtækja. Notkun fyrirtækja á skipulagi er síst að minnka heldur eru fyrirtæki 
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farin að horfa út fyrir hefðbundin norm en grunnur að samræmingu er í meira mæli 

bundinn við störf, afurðir og svæði auk þess sem að verkefnatengt skipulag er líka að 

ryðja sér til rúms (Einar Svansson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2012). Hægt er að 

halda því fram að hefðbundið skipurit sem lýsir með myndrænum hætti helstu 

starfseiningum skipulagsheilda sé úrelt því það endurspeglar vélræna hugsun en ekki 

lifandi starfsemi. Þau lýsi ekki nútíma skipulagsheildum og því síður skipulagsheildum 

sem treysta mikið á félagsauð þar sem stjórnendum er ætlað að leiðbeina fremur en að 

beita boðvaldi. Samhliða breyttri hugsun hafa nýjar útfærslur skipurita komið fram eins 

og hringlaga útfærsla eða píramídaútfærsla þar sem píramídinn getur verið á hvolfi eða 

á hlið. Til að undirstrika með myndrænum hætti dreifstýringu innan skipulagsheildar 

tíðkast einnig að setja stoðsvið til hliðar við starfasviðin sem veldur því að píramídinn 

verður ferhyrndari (Ómar H. Kristmundsson, 2008). 

3.2.4 Samstarf eða samrunar 

Þegar fleiri en ein skipulagsheild keppa á sama markaði þá horfa þær í 

skipulagsbreytingum eftir því að draga úr óvissu en missa sem minnst völd (Jones, 2010). 

Óvissan er helst bundin í ákveðnum kröftum í umhverfinu sem veikja stöðu 

skipulagheildarinnar. Markmið skipulagsheilda er oft að treysta sem minnst á 

takmarkaðar auðlindir annarra skipulagsheilda en finna þess í stað leið til að hafa stjórn 

á þeim. Það er hægt að gera með alls kyns samstarfi og samráði en einnig með 

óformlegri leiðum sem byggja upp traust og auka líkur á að gott orð fari af 

skipulagsheildinni. Allt til að draga úr úr óvissunni. Ein leið til að auka samráð er að 

fyrirtæki eigi fulltrúa í stjórn hvors annars. Ef óvissan er mikil þá er líka hægt að grípa til 

þess ráðs að stofna til bandalags (strategic alliancies) tveggja aðila þar sem að 

auðlindirnar eru nýttar í þágu nýs verkefnis. Þar sem að óvissan er mest þarf samstarfið 

að vera hvað formlegast en þá er verið að tala um fyrirtæki í sameign (joint ventures) 

þar sem að a.m.k. tveir aðilar stofna og eiga saman nýja skipulagsheild. Samrunar og 

yfirtökur eiga sér stað þegar að ný skipulagsheild verður til sem er betur til þess fallin að 

standa upp í hárinu á öflugum birgjum og neytendum. Samrunar eru oft kostnaðarsamir 

og leiða oft til stjórnarkrísu í nýju skipulagsheildinni. Einnig er hægt að fá eftirlitsaðila til 

að stýra samkeppninni og þar með skiptast skipulagsheildir á upplýsingum (Jones, 2010).  
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Við val á leiðum í samstarfi þá er hægt að nýta sér kenningar um skiptikostnað. Hvar 

hann liggi og hversu hár hann gæti orðið gagnvart alls kyns sambandi á milli 

skipulagsheilda. Velja þá leið sem kostar minnst en skilar mestu. Í vissum tilfellum getur 

verið farsælast að útvísa ákveðinni starfsemi sem rúmast ekki í samstarfinu í nýja 

skipulagsheild til að tryggja það að starfið skili tilætluðum árangri (Jones, 2010). 

3.2.5 Völd og lóðrétt samræming 

Stjórnarspönn stjórnenda fer eftir eðli skipulagsheildar. Þegar  verksvið skipulagsheildar 

er einfalt og vanabundið s.s. eins og við fjöldaframleiðslu, þá er eðlilegt að 

stjórnarspönnin sé mikil en lítil þegar að starfið er flókið og ekki alltaf augljós tengsl á 

milli sviða. Þegar að stjórnarspönnin eykst meðfram fleiri starfseiningum þá eykst 

flækjustigið fyrir stjórnandann (Jones, 2010). 

Við ákvarðanatöku þurfa stjórnendur að lesa í umhverfið og átta sig á þörfum 

neytendanna. Stjórnendur mega ekki leggja ofuráherslu á að fylgja reglum og 

samþykktum á kostnað þess að vinna í samræmi við hlutverk og markmið 

skipulagsheildar þar sem að svörunin við ytra umhverfið gæti orðið of hæg. Þrátt fyrir að 

stjórnendur þurfi að hafa tilfinningu fyrir umhverfinu þá skal varast að persónugera 

ákvarðanatökuferlið enda tvennt ólíkt (Jones, 2010). 

3.2.6 Menning og lárétt samræming 

Samkvæmt Daft (2012) þá er fyrirtækjamenning samheiti yfir þau gildi, þá trú, þær 

hefðir, þann skilning og hugsunarhátt sem starfsfólk skipulagsheildar hefur tileinkað sér 

með tímanum, og  nýir starfsmenn þurfa að aðlagast sem hin eiginlega sýn 

skipulagsheildar. Sýnileg tákn fyrirtækjamenningar segja ekki alla söguna heldur 

undirliggjandi öfl eins og gildismat, forsendur, viðhorf og skoðanir. Það er merki um 

sterka fyrirtækjamenningu þegar að þátttakendur skipulagsheildar hafa í heiðri ákveðin 

gildi og viðhorf. Ólík menning er helsta ástæða þess að samrunar mistakast (Jones, 

2010). Vissar undirdeildir skipulagsheilda geta þrifist þótt þær búi yfir annarri menningu 

en sjálf skipulagsheildin. Það er því óþarfi að láta eitt yfir allt ganga. Þar sem erfitt er að 

breyta menningu skipulagsheilda þá þarf að taka tillit til mismunandi þarfa og væntinga. 

Nokkrar leiðir eru færar til að styrkja fyrirtækjamenninguna en engin sem tryggir 

árangur skipulagsheilda: 
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 Láta stjórnskipulag ríma við 
fyrirtækjamenninguna.  

 Hvatakerfi stuðli að sterkri fyrirtækjamenningu. 

 Starfsmannabreytingar svo skipulagsheild fái þrifist og þá þarf oftast að skipta 
út lykilstjórnendum. 

Sterk fyrirtækjamenning stuðlar að nýsköpun og er nauðsynleg á umbrotatímum. 

Aðlögunarhæfni skipulagsheilda byggir á sterkri fyrirtækjamenningu og þá þarf að taka 

mið af (Daft, 2012): 

 heildin er mikilvægari en hver og ein eining. 

 jafnrétti og traust eru grunngildi skipulagsheildar. 

 hún hvetji til áhættusækni, breytinga og framþróunar. 

3.2.7 Hönnun og stefna 

Hönnun skipulagsheildar þarf að taka mið af áherslum hennar. Stefnumörkun hennar 

byggist á því að mynstur athafna hennar líkt og Mintzberg (2009) lagði til sé í anda 

kjarnafærni hennar. Hægt sé að sjá af gjörðum skipulagsheildarinnar hvort ákveðið ferli 

sé í gangi sem samrýmist því markmiði hennar að ná samkeppnisforskoti og eða 

viðhalda því. Jones lýsti ferlinu sem hringrás eins og mynd 1 sýnir, þ.e. að fágætar 

auðlindir gefi skipulagsheild tækifæri til að marka sér stefnu og nýta auðlindir til að þróa 

hjá sér kjarnafærni sem svo veitir henni samkeppnisforskot (2010). Það bætir svo stöðu 

skipulagsheildarinnar til að nýta betur fágætar auðlindir. Kjarnafærni er annars vegar 

Mynd 1. Hringrás virðis (Jones, 2010) 
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vegna sérstakra auðlinda eins og hæfni starfsfólks eða vegna eiginleika sem bundnir eru 

í skipulaginu. Dæmi um slíkt getur verið að skipulagsheild búi í eðli sínu yfir fágætri 

auðlind. Hins vegar getur kjarnafærnin verið fólgin í þeim eiginleika að samræma 

auðlindir skipulagsheildar. Með þeim hætti er hægt að ná samkeppnisforskoti en þá þarf 

sérstaklega að huga að eftirlitskerfi, miðstýringu eða dreifingu valds og ekki síst á því að 

þróa og kynna þau gildi sem bundin eru í menningu skipulagsheildarinnar.  

Jones nefnir fjögur stig stefnumörkunar og ein leiðin er sú að skipulagheildir aðgreina 

sig frá samkeppnisaðilum í stað þess að fara vinsælustu leðina, þ.e. lággjaldaleiðina. 

Kostir þess eru meðal annars þeir að með aðgreiningunni verður ákveðin sérhæfing sem 

hefur jákvæð áhrif á gæði, áreiðanleika, nýliðun góðs starfsfólk, nýsköpun og 

neytendann þar sem að hann er betur upplýstur. Í ljósi aðgreiningar er mikilvægt fyrir 

skipulagsheildir að falla ekki í þá gryfju að vera án ákveðinnar stefnu (stuck in the 

middle) þegar að kemur að því hvert skipulagsheild vilji stefna. Skipulagsheildir þurfa því 

bæði að marka sér sérstöðu með því að gera vel við ákveðinn viðskiptamannahóp og 

viðhalda samkeppnisforskoti (McGee, Thomas og Wilson, 2010). 

3.3 Stjórnun breytinga 

Draga þarf fram helstu atriði varðandi stjórnun breytinga svo hægt sé að takast á við 

raungögn rannsóknarinnar. Í þessum kafla verður farið yfir þörf breytinga og helstu 

einkenni líftímakúrfu skipulagsheilda. Þá verður bæði fjallað um breytingakraftana og 

breytingaferlið. 

3.3.1 Þörf breytinga 

Til að hámarka skilvirkni þá þarf starfsemi skipulagsheilda og skipulag að vera í sífelldri 

þróun. Þær þurfa að aðlaga sig að umhverfinu svo að auðlindirnar hafi tækifæri til að 

skapa sem mest virði. Mannauður getur verið viðkvæmur fyrir breytingum og því þarf að 

aðlaga hann að nýjum aðstæðum m.a. sökum ólíkrar menningar við samruna. Breyttar 

aðstæður kalla oft á skipulagsbreytingar og einnig breytingar í yfirstjórn skipulagsheilda. 

Einnig er mikilvægt að breyta í takt við tækniframþróun sem getur haft áhrif á það hvort 

skipulagsheild sé yfirleitt í stakk búin að nýta markaðstækifæri (Jones, 2010).  

Skipulagsheildir þurfa að þekkja helstu einkenni líftímakúrfunnar,  þ.e. frá fæðingu og 

þangað til að skipulagsheild fer að hnigna og deyr að lokum. Tilgangur og hlutverk í 
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upphafi hefur líklega breyst og því er mikilvægt að skipulagið breytist í takt við 

umhverfið (Jones, 2010).  Greiner (1972) skilgreinir fimm vaxtaskeið og í lok hvers þeirra 

stendur upp á skipulagsheildina að leysa ákveðna kreppu til að komast á næsta skeið. 

Það er því mikilvægt að festast ekki í ákveðnu fari heldur þróast. Það eru helst 

stjórnendur sem forðast breytingar þar sem að þeir vita ekki hvaða áhrif það hefur á 

þeirra stöðu. 

Stundum kalla breytingar á uppstokkun en oftast er um minni breytingar að ræða 

sem auðveldara er að hrinda í framkvæmd. Uppstokkun á við þegar að breyta á 

skipulagsheild en ekki bara einstaka verkþáttum innan hennar. Þegar breyta á einstaka 

þáttum þá er oftast leitað til núverandi starfsmanna gagnvart aukinni samhæfingu. 

Þetta á því við um minniháttar breytingar þar sem að ólíkar deildir vinna saman og kallar 

á samvinnu starfsfólks ólíkra deilda en síður á aðkeypta ráðgjafaþjónustu (Jones, 2010). 

Uppstokkun kallar á nýja verkferla, uppsagnir á fólki, breytt stigveldi og fleira þar sem að 

áherslan er á vænta frammistöðu. Þá er horft í nýjustu útkomur rekstrarins og mikið lagt 

upp úr að upplýsingakerfin séu gagnvirk svo hægt sé að þróa réttu vöruna (Jones, 2010). 

Það fer eftir aðstæðum til hversu róttækra aðgerða þarf að grípa. Fimm stig hnignunar 

skipulagsheilda var lýst af Weitzel og Jonsson (1989) með eftirfarandi hætti: 

 BLINDNI: Skipulagsheild ekki hæf um að greina innri og ytri vanda sem ógnar 
væntri frammistöðu. 

 AÐGERÐALEYSI: Þrátt fyrir einkenni um versnandi frammistöðu þá grípa 
æðstu stjórnendur ekki til réttra aðgerða. Bilið á milli væntrar frammistöðu og 
raunframmistöðu breikkar. 

 ÁMÆLISVERÐ VINNUBRÖGÐ: rangar ákvarðanir teknar vegna ágreinings í 
æðstu stjórn eða breytt of litlu of seint vegna hræðslu um afleiðingar 
aðgerða. 

 KRÍSA: þegar skipulagsheild hefur náð þessu stigi þá þarf að grípa til róttækra 
aðgerða í skipulagi og stefnu til að stöðva hnignunina. 

 UPPLAUSN: hnignun verður ekki stöðvuð og skipulagsheild getur ekki náð sér 
aftur á strik. 
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Með tímanum er hætta á að skipulagsheildir sofni á verðinum og frammistaða versni 

smám saman. Ef mikil hnignunin hefur átt sér staða þá getur verið orðið of seint að grípa 

í taumana, sbr.  mynd 2. 

Í kringum aldamótin síðustu setti Stevens (2002) fram kenningar varðandi 

tímaskeiðin í þriðja geiranum. Þau svipa mjög til kenninga Greiner en þar er sýnt fram á 

að mismunandi hlutar skipulagsheilda geti verið komnir mislangt á kúrfunni eða á 

vaxtaskeiðunum. Einnig er áhersla lögð á mismunandi stjórnunaraðferðir og stjórnendur 

eftir því hvar skipulagsheildin er stödd í ferlinu. Til að taka skipulagsheildina yfir á 

ákveðið stig þurfi oft að breyta um stjórnendur enda þörfin kannski allt önnur en áður.  

Þá hefur verið sýnt fram á að inn í kúrfuna vanti að minnsta kosti eitt atriði en það er 

að taka tillit til skilvirkni skipulagsheilda (Connelly, 2006). Til að ná árangri þurfi góða 

innviði. Í fyrsta lagi snúist starfið um að þróa kjarnafærnina, í öðru lagi að tryggja að 

innviðir séu þannig úr garði gerðir að þeir styðji við kjarnafærnina og að í þriðja og 

síðasti lagi að skipulagsheildin sætti sig ekki bara við það að hafa náð árangri. 

Skipulagsheildin telji sig ekki eilífa og gleymi að horfa á ytri þætti eins og gefa til baka til 

samfélagsins, búa til ný viðskiptasambönd og vinna að sameiginlegum framgangi þess 

geira sem skipulagsheildin starfar í (Stevens, 2002). 

Mynd 2. Fimm stig hnignunar (Weitzel og Jonsson, 1989) 
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Mynd 3 lýsir þessu ferli vel að þegar komið er á þriðja stigið að þá þurfi skipulagsheildin 

að endurnýja sig, þ.e. gæta þess að fylgja breytingum í umhverfinu á sama tíma og hún 

gleymir ekki tilgangi sínum. 

3.3.2 Kraftar breytinga 

Birtingarmyndir breytingakrafta í samfélaginu geta til dæmis verið hagræðingakrafa eða 

krafa um aukinn fjölbreytileika í skipulagsheild (Jones, 2010). Breytingatregða er ein 

helsta ástæða þess að skipulagsheildir ná ekki að breytast í takt við umhverfið. Tregðan 

er meðal annars fólgin í þeirri valdabaráttu sem skapast við breytingar. Samkvæmt 

kenningu Kurt Lewin þá hafa tveir andstæðir kraftar áhrif á tregðuna (Lewin í Jones, 

2010). Annars vegar er um drifkrafta og hins vegar hamlandi krafta að ræða. Litið er á 

breytingar sem ákveðið kraftajafnvægi (Hellriegel og Slocum, 2004). Kraftarnir takast á 

og jafnvægi næst eins og mynd 4 lýsir.  

Til að ná fram breytingum þarf ójafnvægi að myndast í skipulagsheildinni og þá 

verður spenna á milli andstæðra krafta. Það er gert með að draga úr hamlandi kröftum á 

sama tíma og drifkraftar breytinga eru virkjaðir sérstaklega. Það þarf því að átta sig vel á 

ríkjandi kröftum til að skilja betur aðstæður og ná fram breytingum eða bættri stöðu  

(Lewin, 1951; Hellriegel og Slocum, 2004). 

 

 

Mynd 3. Líftímakúrfa TCC og Stevens (Stevens, 2002) 
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3.3.3 Breytingaferlið 

Þriggja þrepa breytingalíkan 

Lewins lýsir vel ferlinu frá 

eiginlegum aðstæðum og í að ná 

fram væntri frammistöðu 

(Burnes, 2004). Fyrsta þrepið 

snýst um að draga úr þeim 

kröftum sem verða þess 

valdandi að það er tregða til 

breytinga. Annað þrepið snýst 

um umbreytinguna sjálfa þegar 

að óvissa ríkir. Viðhorfin breytast, ný gildi verða til og ákveðnar breytingar í skipulagi 

eiga sér stað. Þriðja og síðasta stigið felst svo í því að festa í sessi breytingarnar, tileinka 

sér ný gildi og viðhorf og ná jafnvægi að nýju. Menningin breytt með nýjum reglum, 

venjum og skipulagi til að styðja við breytta mynd. Tilhneigingin er sú að bætt 

frammistaða lifi ekki lengi og allt verði aftur komið í sama farið aftur. Þar af leiðandi er 

áhersla lögð á að skilgreina vænta frammistöðu þeirra er hlut eiga að máli (Lewin, 1951; 

Hellrigel og Slocum, 2004).  

Það getur verið árangursríkt að gera svo kallaða framkvæmdakönnun (action 

research) við að greina vanda skipulagsheilda og átta sig á nauðsyn þess að grípa til 

aðgerða þar sem að það getur reynst erfitt að greina muninn á raun frammistöðu og 

væntri frammistöðu. Muninum á einkennum og orsökum þess að ekki hefur betur tekist 

til. Því er mikilvægt að afla fjölbreytilegra gagna frá mörgum hagsmunaaðilum þannig að 

líklegra sé að gripið verði til réttra aðgerða. Átta sig á því hvaða stefnu skuli taka og 

hvernig skipulagi eigi að vera háttað til að ná væntri frammistöðu. Þetta er hvergi nærri 

auðvelt val fyrir stjórnendur. Þá er næsta skref að koma breytingunum í framkvæmd 

með því að sneiða hjá helstu hindrunum. Það þarf að fá utanaðkomandi ráðgjöf við að 

koma á skipulagsbreytingum er snúa að ytra umhverfi á meðan að stjórnendur taka að 

sér að koma á breytingum á innri þáttum (Jones, 2010).  

Það má ekki missa sjónar af sjálfu breytingaferlinu en þó ber að varast 

„yfirskipulagningu“. Áhersla þarf að vera á samskiptaþáttinn og reyna eins og hægt er að 

Mynd 4. Andstæðir kraftar Lewin (Jones, 2010) 
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ná samstöðu um breytingar með því til að mynda að virkja starfsmenn í ferlinu. Einnig 

þarf að aðstoða þá sem eiga erfiðast með breytingarnar. Líta þarf jákvæðum augum á 

hlutina en það er nú þannig að stundum er erfitt að greina hvort það felist ógnun eða 

tækifæri í ákveðum aðstæðum (Lewin, 1997). Þá þarf að velja aðferðafræði sem best er 

til þess fallin að fylgja þriggja þrepa breytingalíkani Lewin. Þá er komið að því að meta 

hvort aðgerðirnar hafi skilað árangri og að lokum að stofnanabindna framkvæmdirnar 

en þá er mikilvægt að litið verði á breytingarnar sem eðlilegt ástand (norm). Lykilaðilar 

sjái nauðsyn breytinganna og hægt sé að verðlauna sem flesta fyrir þeirra framlag 

(Jones, 2010).  

Ýmislegt getur hjálpað til að ná tilætluðum árangri eins og t.d. upplýsingagjöf á öllum 

stigum breytinganna, leyfa sem flestum að taka þátt í ferlinu, hæfileiki stjórnenda að 

stýra atburðarásinni, þvinga starfsmenn til að sætta sig við breytingar, hópefli og 

uppgjörsfundir til að fara yfir hvort breytingarnar stefni í rétta átt. Átta þrep John Kotter 

taka þetta saman í ferli sem skarast þó í tíma (Kotter, 2012): 

 Átta sig á eða skynja þörf breytinga, samanber hnignunarstigin. Mikilvægt 
gagnvart því að sem flestir átti sig á nauðsyn breytinga. 

 Myndun bandalags, líkt og áður hefur komið fram þar sem að einn 
einstaklingur getur aldrei komið á víðtækum breytingum. Í ferlið þarf sterkan 
leiðtoga sem myndar teymi í kringum sig til að koma á breytingunum. 

 Þróun framtíðarsýnar þannig að tækifærin sjáist sem í breytingunum eru 
fólgnar. Síðan þarf að búa til og æfa nokkurs konar „söluræðu“ sem má ekki 
vera of löng en allt það helsta þarf að koma fram. Halda ræðuna við sem flest 
tækifæri. 

 Miðlun breytingarsýnar þannig að þetta sé tekið fram í nánast öllu því sem 
stjórnendur fjalla um. Það þarf að sýna það í verki að breytingunum sé fylgt 
eftir og þá má alls ekki umbera það að lykilstjórnendur tali hlutina niður, eða 
sýni málinu ekki áhuga. 

 Víðtæk valddreifing breytinga þannig að þeir sem sýna þessu áhuga njóti þess. 
Skipulagið og annað í umhverfinu þarf að hvetja til breytinganna. Stundum 
þarf að aðstoða þá sem ekki sjá þörfina. Ef eitthvað hamlar framganginum 
mannauður eða annað þá verður að koma því frá. 

 Myndun skammtímasigra en þeir geta hjálpað til við að hafa áhrif á hamlandi 
krafta. Innan langtímasýnar þurfa að vera skilgreindar vörður þannig að 
árangurinn sé enn sýniilegri. Það þarf að forgangsraða þeim breytingum sem 
hrinda þarf í framkvæmd. Það má hvorki kosta mikið né útheimta mikla vinnu 
að ná fyrstu vörðunum því annars verður erfitt að réttlæta vinnuna. 
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 Árangur metinn og nýjar breytingar mótaðar. Það má ekki stíga af 
bensíngjöfinni þar sem að það þarf að tryggja sífelldar breytingar til batnaðar. 
Það er því mikilvægt að vera bæði gagnrýninn á eigin vinnu og halda um leið 
áfram að leita að nýjum tækifærum, sbr. að vera alltaf tilbúinn að mæta 
nýjum áskorunum í umhverfinu. 

 Festa breytingar í menninguna þannig að nýtt skipulag falli sem best að 
menningu heildarinnar. Þetta getur reynst erfitt við sameiningar þar sem að 
menningin getur verið mjög ólík. Því þurfa breytingarnar að vera hluti af 
daglegu starfi þannig að gildi breytinganna séu einnig hluti af því. 
Breytingarnar þurfa því að sjást í allri starfseminni þannig að þær verði hluti af 
menningunni. Því þurfa nýir og gamlir lykilstjórnendur að halda áfram að 
styðja breytingarnar. Það þarf því að nota hvert tækifæri til að upplýsa um 
árangur breytinganna og gera öllum það ljóst hverjir hafi átt mestan þátt í að 
koma á breytingunum. 
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3.4 Greiningarverkfæri 

Í þessum kafla verða frekari greiningartæki kynnt til sögunnar sem notuð verða þegar 

rýnt verður í raungögnin. Fyrst verður virðisnetinu gerð skil, þá sviðsmyndagreiningu og 

að lokum SVÓT-greiningu. 

3.4.1 Virðisnet 

Virðiskeðjan  lýsir verðmætasköpunarferli eða viðskiptaferlum skipulagsheilda allt frá 

þróun og framleiðslu á vöru þar til hún er seld til viðskiptavina (Barney  

og Hesterly, 2008; Porter, 1998). Enn fremur sýnir hún hvar kostnaður skipulagsheilda 

liggur og þau samverkandi áhrif sem hver starfseining hefur á þá næstu, bæði í árangri 

og kostnaði. Virðiskeðjan auðveldar því stjórnendum að greina samkeppnishæfni, ná 

forskoti og viðhalda því (Porter, 1998). Hún byggir á stefnu skipulagsheilda og sýnir hana 

á myndrænan hátt. Hægt er að uppfæra virðiskeðjuna (mynd 5) upp á þriðja geirann en í 

stað það að virðið sé metið með línulegum hætti eins og í fyrirtækjarekstri þá er matið 

Mynd 5. Virðisnet (Stabell og Fjeldstad, 1998) 
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annað (Moore, 2000). Stabell og Fjeldstad(1998) lögðu fram annars konar virðismat þar 

sem virðið verður til þegar neytendur koma saman í virðisneti eins og til dæmis 

fjarskiptafyrirtæki sem veitir neytendum aðgang að dreifinetinu gegn samningi (1998). 

Virðisnet inniheldur annars vegar stoðstarfsemi en hún snýr að því starfi sem hægt er að 

vinna miðlægt, þ.e. því er ætti að nýtast ölllum. Það helsta er grunnskipulag 

skipulagsheildar þannig að farið sé að lögum og annað slíkt, mannauðsstjórnun, 

tækniþróun og öflun aðfanga. Hins vegar inniheldur virðisnetið meginstarfsemina en 

það snýr að því starfi sem beinlínis býr til virðið, þ.e. það sem er í beinum tengslum við 

neytendann. Það innifelur samskipti við hagsmunaaðila, starfið sem slíkt og að útfærsla 

á skipulagi auki virði starfsins Stabell og Fjeldstad(1998). 

3.4.2 Sviðsmyndagreining 

Sviðsmyndagreining nýtist vel á tímum mikilla breytinga þar sem að veruleikinn er allt 

annar í dag en hann verður á morgun. Sviðsmyndagreiningu má rekja langt aftur, en 

vinsældir hennar tóku að aukast í tengslum við olíukreppuna miklu á áttunda 

áratuginum (Tidd, Bessant og Pavitt, 2001). Aðferðin hefur verið notuð til skoða 

mögulegar breytingar í framtíðinni eða eins og Fahey og Randall (bls. 17, 2007) 

skilgreindu: “Framtíðarsýnir eru öguð leið til að enduruppgötva upprunalega 

frumkvöðlahugsun í samhengi við örar breytingar, aukið flækjustig og óhjákvæmilega 

óvissu.“ Þrátt fyrir að framtíðin sé óráðin þá er sumt sem mögulega er hægt að hafa 

áhrif á og því mikilvægt að setja fram framtíðarsýnir. Hvort svo sem menn líti á þær sem 

formlegar spár sem menn bera ábyrgð á eða einungis leið til að skyggnast inn í 

framtíðina eins og hér verður gert. Menn eru ekki heldur á eitt sáttir varðandi líkur þess 

að framtíðarsýnir verði að veruleika en hvað sem því líður þá er mikilvægi þeirra töluvert 

þegar að kemur að því að þeir sem vinna að henni finnist þeir eiga eitthvað í vinnunni og 

hugsanlegri framkvæmd hennar (Coates, 2000). 

3.4.3 SVÓT 

„Til þess að ná árangri verður að vinna bug á veikleikum með styrkleikum fyrirtækis og 

breyta ógnunum í tækifæri (Mishra, Anand og Kodali, 2007, bls 1193-1208)“ 

SVÓT greining er aðferðafræði sem er beitt á fyrirtæki þegar greina á innra og ytra 

umhverfi þess. Innri greiningin felst í því að kortleggja helstu styrk- og veikleika 
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fyrirtækisins og sú ytri felst í því að kanna hvaða ógnanir steðja að því og hver séu 

tækifærin (McGee, Thomas og Wilson, 2010). Til að greiningin hjálpi til við að mæta 

áskorunum skipulagsheildarinnar þá þarf að gæta þess að það sé samhengi á millli þess 

sem spurt er og umhverfisins. Innri þættir eru þeir þættir sem hægt er að hafa áhrif á en 

ytri þáttum verður ekki stýrt með góðum hætti.  

3.4.3.1 Styrkleikar 

Staða skipulagsheildar skoðuð, auðlindir metnar út frá því hvort þær hafi yfirburði fram 

yfir aðrar og hvort styrkleikarnir skapi heildinni samkeppnisforskot gagnvart öðrum. 

Mikilvægt að líta til þátta er falla undir reynslu og þekkingu heildarinnar ekki síður en 

þátta er víkja að skipulagi, mannauði, menningu og öðru (Anheier, 2005a).  

3.4.3.2 Veikleikar 

Getur skipulagsheildin snúið við óhagræði í rekstrinum? Skoða hvað þarf að bæta til að 

ná árangri, hvort sem það eru auðlindir eins og mannauður eða þættir eins og skipulag 

og stjórnarhættir. Það þarf að vera hægt að treysta á að auðlindirnar hjálpi til við að 

styrkja stöðu heildarinnar (Anheier, 2005a). 

3.4.3.3 Ógnanir 

Greina þarf hvernig ytra umhverfið virkar og hvort það geri auknar kröfur til 

skipulagsheildarinnar. Hvaða hindranir geti haft áhrif á stöðu skipulagsheildarinnar. 

Hvort nýjar vörur eða aðrar skipulagsheildir ógni stöðu þess. Hvort tækniþróun, 

efnahagsumhverfi, lagabreytingar eða stjórnmál geti haft áhrif á stöðuna (Anheier, 

2005a). 

3.4.3.4 Tækifæri 

Til ytra umhverfis fellur að sjá og einnig meta hvort einhver tækifæri liggi í loftinu s.s. 

gagnvart stöðu, mannauði eða skipulagi heildarinnar. Tækifærin geta leynst í ákveðnu 

samkeppnisforskoti skipulagsheildarinnar vegna veikleika samkeppnisaðila eða sökum 

breytinga á tækni, í pólitík eða tækni. Það ásamt mörgu öðru getur skapað svigrúm til 

vaxtar fyrir skipulagsheildina (Anheier, 2005a). 
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4 Raundæmi og greining 

Til að átta sig á vanda íþróttahreyfingarinnar þá verður þróun á skipulagi íþróttamála 

hérlendis sem og á Norðurlöndunum gerð skil. Bæði verður verkaskiptingu 

íþróttasamtakanna sem og ríkis og bæja lýst. Tilraun verður gerð til að varpa ljósi á þá 

togstreitu sem ríkir innan hennar. Notast verður við ýmsar aðferðir eins og 

sviðsmyndagreiningu, SV-greiningu og virðisnet til að greina íþróttahreyfinguna. 

4.1 Þróun á skipulagi íþróttahreyfingarinnar 

Árið 1867 er talið að fyrsta íþróttafélagið hafi verið stofnað Reykjavig Skydeforening en 

það félag varð svo síðar meir að Skotfélagi Reykjavíkur en þá voru lög þess prentuð og 

öll á íslensku (Gils Guðmundsson, 1987). Síðan bættust við félögin eitt af öðru þar til að 

Ungmennafélag Íslands var stofnað árið 1907 sem landssamband ungmennafélaga. 

Verulega fjölgaði íþróttafélögum og samhliða auknum áhuga á íþróttum vaknaði mikill 

áhugi fyrir því að senda lið á nýendurvakta Ólympíuleika í London 1908. Vilyrði var fyrir 

því að senda lið til að sýna íslenska glímu en óljóst var hvort leyfi hafi verið gefið 

gagnvart annarri þátttöku. Þrátt fyrir það þá tók Jóhannes Jósefsson fyrstur Íslendinga 

þátt í leikunum í grísk-rómverskri glímu en þó í nokkurri óþökk Dana enda stóðu 

Íslendingar í sjálfstæðisbaráttu á þessum tíma.  

Með aukinni keppni  lá beinast við að stofna íþróttasamtök sem tækju á 

sameiginlegum hagsmunamálum hreyfingarinnar eins og til dæmis þátttökureglum og 

skipulagi móta. Þó var það nú helst þátttaka á Ólympíuleikum í Stokkhólmi sem þrýsti á 

um stofnun Íþróttasambands Íslands (Gils Guðmundsson, 1987). Þann 28. janúar 1912 

var ÍSÍ stofnað í Bárubúð í Reykjavík. Stofnaðilar voru tólf talsins. Í fyrstu lagagrein 

Íþróttasambandsins var ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

rkefnum sambandsins og tilganginum lýst (Steinar J. Lúðvíksson, 2012):  

Íþróttasamband Íslands er bandalag íslenskra íþrótta og fimleikafélaga. 
Tilgangur þess er:  

Að auka félögunum afl og samtök með því að þau lúti öll einni yfirstjórn og 
hlýti allsherjarreglum.  
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Að vera fulltrúi Íslands um öll íþróttamál gagnvart öðrum þjóðum. 

Að styðja af megni íþróttir og fimleika, er horfa til eflingar líkamlegrar og 
andlegrar orku hinnar íslensku þjóðar. 

Árið 1921 skipaði ÍSÍ síðan sérstaka Ólympíunefnd ÍSÍ (ÓÍ) vegna þátttökunnar á 

Ólymíuleikum enda þá orðin krafa um slíkt. ÍSÍ gerðist síðar aðili að alþjóðasamböndum 

en fyrstu íslensku sérsamböndin voru ekki stofnuð fyrr en á fimmta áratug síðustu aldar. 

Fyrstu áratugina eftir stofnun ÍSÍ var það íþróttasamband og í senn ólympíunefnd sem 

starfaði sem sjálfstæð nefnd innan ÍSÍ. Ólympíunefndin starfaði sjálfstætt árin 1951-

1997. Sú skipan mála leiddi til árekstra þar sem að auk hennar sótti ÍSÍ í sömu sjóðina 

gagvart stuðningi við afreksíþróttastarf. Smám saman fór það að hafa áhrif á traust til 

hreyfingarinnar. Í þessu var togstreitan meðal annars fólgin en einnig gerði 

Alþjóðaólympíunefndin sífellt meiri kröfur gagnvart því að hlutverk Ólympíunefndar yrði 

tekið fram í íþróttalögum, varðandi skipulag og sjálfstæði í lyfjamálum, stjórnsýslu og 

öðru. Þetta gat Ólympíunefnd Íslands ekki gert enda ekki með það skipulag, fjármagn og 

dreifikerfi sem ÍSÍ hafði. Sameiningin gekk í gegn á íþróttaþingi árið 1997 (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2012). 
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Skipulag íþróttamála var sett í lög með Íþróttalögum árið 1943 en þar var tilgreint að 

ÍSÍ væri æðsti aðili um frjálsa íþróttastarfsemi í landinu og komi fram erlendis fyrir 

Íslands hönd. UMFÍ fékk sinn sess sem sjálfstæð félagasamtök á sviði íþrótta. Í lögum er 

tilgreint að landið skiptist upp í íþróttahéruð, þ.e. héraðssambönd innan UMFÍ og ÍSÍ og 

íþróttabandalög sem standa utan UMFÍ (mynd 6). Í Íþróttalögum er skýrt kveðið á um að 

ÍSÍ og UMFÍ annist skiptingu og breytingar á íþróttahéruðum (nr. 64/1998). 

Helstu íþróttavellirnir á fyrstu árum íþróttahreyfingarinnar voru í Reykjavík og svo á 

Akureyri þar sem að margir vilja meina að fyrsta landsmót UMFÍ hafi farið fram. Helstu 

félög UMFÍ komu frá þessum stöðum. Þó að ÍSÍ hafi verið stofnað utan um erlend 

samskipti og reglugerðarsmíð vegna aukins áhuga á mótahaldi, samanber meistaramót í 

hverri grein, þá var það UMFÍ sem stóð að landsmótunum, en þar komu allir helstu 

íþróttagarpar landsins saman. UMFÍ hvatti landsmenn til heilbrigðis bæði með 

íþróttaþátttökunni og einnig með því að beita sér í öðrum félagsmálum. Það beitti sér til 

að mynda af krafti í sjálfstæðisbaráttunni, bæði í landspólítíkinni sem og á 

sveitarstjórnarstiginu. Fljótlega eftir stofnun ÍSÍ fór UMFÍ að beita sér í auknu mæli sem 

málsvari landsbyggðarinnar líklega vegna áherslna þess í nátturuverndarmálum og öðru 

Mynd 6. Íþróttahéruð ÍSÍ og UMFÍ 
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slíku á meðan að ÍSÍ festi sig í sessi á höfuðborgarsvæðinu enda streymdi fólkið þangað 

(Steinar J. Lúðvíksson, 2012). 

Líkt og héraðssambönd UMFÍ sem samræmdu starf félaganna í héraði stofnuðu 

íþróttafélögin í Reykjavík Íþróttabandalag Reykjavíkur árið 1944 enda þau félög ekki 

innan UMFÍ. Í kjölfarið voru íþróttabandalög stofnuð í Hafnarfirði, Reykjanesi, Akureyri, 

Vestmannaeyjum, Akranesi og Suðurnesjum. Hlutverk íþróttahéraðanna, þ.e. 

íþróttabandalaganna og héraðssambandanna er bundið í lög UMFÍ og ÍSÍ (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2012). 

4.1.1 Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands 

Við sameiningu Íþróttasambands Íslands og Ólympíunefndar Íslands árið 1997 varð 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands til. Íþróttafélagsaðild byggir á því að félag iðki 

íþróttir og sé aðili að íþróttahéraði og sérsambandi. Aðilar að sérsamböndum eru 

íþróttahéruðin. Í lögum ÍSÍ er fjallað um að (ÍSÍ, e.d.):  

íþróttahéruð séu mynduð eftir legu og aðstöðu til samvinnu um iðkun 
íþrótta.  Sérsambönd eru mynduð um ákveðnar íþróttagreinar og eru 
landsamtök allra íþróttahéraða sem hafa iðkun þeirrar íþróttagreinar á 
stefnuskrá sinni.  Aðeins má viðurkenna eitt sérsamband fyrir hverja 
íþróttagrein og er þá við miðað, að það samband verði eða geti orðið aðili að 
alþjóðasérsambandi fyrir þá íþróttagrein, er njóti viðurkenningar 
Alþjóðaólympíunefndarinnar. Ólympísk sérsambönd eru þau sambönd, er 
eiga aðild að viðurkenndu alþjóðasérsambandi fyrir íþróttagreinar, sem eru 
á dagskrá Ólympíuleikanna. Ber þessum samböndum að halda uppi virkri 
starfsemi á sviði íþróttagreinar sinnar heima fyrir og á alþjóðavettvangi, 
einkum með því að skipuleggja og taka þátt í keppnismótum og sjá fyrir 
kerfisbundinni þjálfun íþróttamanna. 

ÍSÍ er byggt upp af 30 sérsamböndum, 25 íþróttahéruðum og um 450 íþrótta- og 

ungmennafélögum og 400 deildum þeirra, eða samtals um 1000 sambandsaðilum (ÍSÍ, 

e.d.). Starfsemi ÍSÍ er fjölbreytt á landsvísu. Sambandið skiptir starfinu í þrennt (ÍSÍ, e.d.):  

 Afreks- og Ólympíusvið hefur yfirumsjón með þátttöku íslenskra keppenda í 
svokölluðum Ólympíuverkefnum en þeim fer fjölgandi og eru í dag á hverju 
fjögra ára tímabili ellefu talsins. Auk þessa hefur sviðið yfirumsjón með 
afreksmálum allra sérsambanda ÍSÍ. 

 Þróunar- og fræðslusvið heldur úti menntunarkerfi til þjálfara hreyfingarinnar, 
sinnir námskeiðahaldi og gæðastarfi með m.a. Fyrirmyndarfélagaverkefninu, 
gefur út áætlanir og slíkt er varða t.d. siða- og jafnréttismál, auk yfirumsjónar 
með fræðslumálum allra sérsambanda ÍSÍ.  
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 Almenningsíþróttasviðið vinnur að eflingu almenningsíþrótta, -deilda innan 
félaga og einnig viðburða eins og Kvennahlaups, Hjólað í vinnuna og 
Lífshlaupsins sem eru allir á meðal vinsælustu almenningsíþróttaviðburða á 
Íslandi.  

Auk þessa þá heldur ÍSÍ úti lyfjaeftirliti, heldur utan um ferðasjóð og leiðir félagatal 

hreyfingarinnar, Felix, en þó í samvinnu við UMFÍ. Einnig er starfandi laganefnd ÍSÍ sem 

meðal annars tekur á því hvort félög fái inngöngu í íþróttahreyfinguna.  

Í lögum ÍSÍ kemur fram að ýmis ákvæði Alþjóðaólympíunefndarinnar takmarki hvernig 

ÍSÍ skipuleggi sitt starf. Gagnvart málum er varða íþróttastarfið eins og umhverfis-, 

jafnréttis- og siðamálum er ÍSÍ beint að vinna að en virðist þó ekki skuldbundið til að 

sinna sjálft. Ákvæði varðandi alþjóðalyfjareglur, aðildarviðmið gagnvart íþróttafélögum 

og þess að lúta samþykktum aðalfunda Alþjóðaólympíunefndarinnar eru ófrávíkjanleg. 

Aðildarviðmiðin takmarka því ÍSÍ gagnvart inngöngu þeirra sem hafa áhuga á að tengjast 

ÍSÍ en uppfylla ekki ákvæði Alþjóðaólympíunefndarinnar. Þá er eitt af skilyrðum þess að 

vera hluti af Alþjóðaólympíunefndinni að vægi íþróttahéraða megi ekki vera meira en 

sérsambanda á þingum ÍSÍ (ÍSÍ, e.d.). 

4.1.2 Ungmennafélag Íslands 

Kjörorð UMFÍ eru „Ræktun lýðs og lands“ (UMFÍ, ed). Ungmennafélag Íslands er 

landssamband ungmennafélaga en það samanstendur af 18 héraðssamböndum og 11 

félögum sem hafa beina aðild að UMFÍ. Bein aðild félaga kemur til þar sem íþróttahérað 

þess er ekki aðili að UMFÍ. Ef héraðssamband er aðili að UMFÍ þá fá öll félög innan 

sambandsins sjálfkrafa aðild að ungmennafélaginu. Fjöldi félaga sem er í UMFÍ eru um 

300 (UMFÍ, ed). 

Starfsemi UMFÍ byggist upp á þremur meginþáttum; í fyrsta lagi íþróttir sem skipar 

stærstan sess í þeirra starfi, í öðru lagi umhverfismál og í þriðja lagi menning og fræðsla. 

Helstu verkefni UMFÍ eru viðburðir þess. UMFÍ stendur fyrir landsmótum og 

unglingalandsmótum. Unglingalandsmótin eru haldin á hverju ári og er aðsóknin 

rúmlega 10.000 manns og þar á meðal um 1.500 keppendur. Hægt er að skrá sig til 

keppni á staðnum og ekki gerð krafa um að vera félagi í íþróttafélagi. Landsmót UMFÍ er 

haldið fjórða hvert ár en það mót er í lægð að mati vinnuhóps UMFÍ. Frá árinu 2011 

hefur UMFÍ árlega haldið Landsmót 50 ára og eldri en markmið þess er að skapa 

vettvang fyrir eldri iðkendur til að koma saman og keppa í hinum ýmsu íþróttagreinum 
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og kynna um leið þá möguleika sem eru í boði til þess (UMFÍ, ed). Nánast 

undantekningalaust eru mótin haldin úti á landsbyggðinni. 

UMFÍ stendur fyrir skógrækt, umhverfisfræðslu og öðrum umhverfisverkefnum. 

Einnig hefur hreyfingin sett af stað átökin ,,Göngum um Ísland” og ,,Fjölskyldan á fjallið” 

í þeim tilgangi að auka samverstundir fjölskyldna og styrkja þannig fjölskyldutengslin 

(UMFÍ, ed). 

UMFÍ hefur staðið fyrir verkefnum á borð við,,Flott án fíknar” sem er átak gegn hvers 

kyns vímugjöfum og ,,Blátt áfram” sem tók á kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum og 

unglingum. UMFÍ rekur Leiðtogaskólann sem er skóli sem heldur utan um fræðslustarfið. 

Þessi námskeið miða meðal annars að því að efla félagsvitund fólks og finna 

leiðtogahæfileika hjá einstaklingum og gera fólk þar með betur í stakk búið til þess að 

taka þátt í starfinu. Evrópa unga fólksins er rekin af UMFÍ í samstarfi við Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. UMFÍ hefur séð 

um rekstur skrifstofunnar frá 2007. Einnig stendur UMFÍ bæði að ungmenna- og 

tómstundabúðum á Laugum í Særlingsdal þar sem tæplega tvö þúsund 9. bekkingar 

sækja árlega og frjálsíþróttaskólanum sem haldinn er á fimm stöðum á landinu ár hvert. 

Þá má ekki gleyma riti hreyfingarinnar Skinfaxa (UMFÍ, ed). 
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4.1.3 Skipulag í dag 

Í umboði íþrótta- og ungmennafélaganna starfa samtökin tvö, UMFÍ og ÍSÍ að bættum 

hag íþróttahreyfingarinnar. Þing þeirra eru haldin á oddatöluári á tveggja ára fresti. Á 

þingum eiga fulltrúar íþróttafélaganna sæti en þó oftast með milligöngu 

íþróttabandalaga og héraðssambanda, þ.e. íþróttahéraða. Á þingum er venja fyrir því að 

fráfarandi stjórnir fari bæði yfir skýrslu stjórnar og ársreikninga. Einnig eru tillögur 

teknar til meðferðar þingsins auk þess sem að kosið er í stjórn og nefndir (ÍSÍ, e.d.; 

UMFÍ, e.d.). 

UMFÍ er heildarsamtök ungmennafélaga þannig að flest félög sem heyra undir 

íþróttabandalög eru ekki hluti af UMFÍ enda ÍBR ekki hluti af UMFÍ. Þó hafa einhver félög 

innan raða íþróttabandalaganna beina aðild að UMFÍ eins og til dæmis 

Ungmennafélagið Fjölnir í Grafarvogi og flest félaganna í Íþróttabandalagi 

Reykjanesbæjar. Brotna línan á mynd 7 lýsir því að sum félög eru með beina aðild að 

UMFÍ án milligöngu íþróttabandalaga og héraðssambanda. 

Mynd 7. Skipulag íþróttamála 
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4.1.4 Verkaskipting ríkis og bæja 

Verkaskipting ríkis og bæja í íþróttamálum er sú í dag að sveitarstjórnir útvega aðstöðu 

undir íþróttastarf og styrkja grunnrekstur íþróttafélaga, ríkið greiðir grunnkostnað vegna 

reksturs heildarsamtaka íþróttamála að íþróttahéruðum frátöldum auk þess að styðja 

við bakið á besta íþróttafólki landsins og jafna hlut félaganna með ferðasjóði 

íþróttafélaganna. Eftir stendur að foreldrar greiða kostnað vegna þjálfunar og ferða 

(æfingagjöld) en einkaaðilar standa undir afreksstarfi félaga auk þess sem þeir koma að 

framkvæmdum félaganna, sbr. stúkubyggingar og annað slíkt. 

Opinber framlög til íþróttamála eru nokkuð óljós þar sem erfitt er að sundurliða í 

reikningum sveitarstjórna hversu mikið fer til íþróttamála. Á árinu 2005 var áætlað af 

Seðlabanka Íslands að rúmir sjö milljarðar hefðu farið frá ríki og sveitarfélögum til 

íþróttamála en einungis fimm prósent af heildinni komu frá ríkinu. Þær tölur þóttu það 

ómarktækar að þær nýttust einungis til viðmiðunar um skiptingu styrkja frá ríki og bæ 

(Óskar Ármannsson, munnleg heimild, 2. apríl, 2014).  

Á árinu 2014 námu ríkistyrkir til ÍSÍ 198,7 milljónum króna en af þeirri upphæð fóru 

27,8 milljónir króna til ólympískra verkefna en hitt nokkuð jafnt til í reksturs skrifstofu ÍSÍ 

og sérsambanda ÍSÍ. Á móti fóru 97,6 milljónir króna til UMFÍ á árinu 2014 sem skiptist 

þannig að 17,8 milljónir króna fóru til reksturs Ungmenna- og tómstundabúða UMFÍ að 

Laugum í Sælingsdal og 8,9 milljónir króna í Unglingalandsmót en afgangurinn til 

reksturs skrifstofu UMFÍ (Fjárlög nr. 62/2013). 

Auk beinna ríkisstyrkja þá nýtur íþróttahreyfingin góðs af einkarétti á talna- og 

bókstafagetraunum en reyndar með Öryrkjabandalaginu hvað Getspána viðkemur. 

Arðurinn fyrir árið 2012 til félaganna nam 628.538.415 kr.- (Íslenskar getraunir, 2012; 

Íslensk getspá, 2012). Útdeiling fjármagnsins er að hluta til árangurstengd samanber 

getraunastarfið, 1X2 og Lengjan, þar sem félögin vinna að því að auka sinn hlut en 

félagatölur ráða skiptingunni frá heildarsamtökunum til íþróttahéraðanna annars vegar 

og sérsambandanna hins vegar (Íslensk getspá, 2012). Það er íþróttahéruðum frjálst 

hversu hátt hlutfall þau greiða niður til félaga en sérsamböndin halda sínu eftir til 

rekstrar. Þau félög sem bæði eru aðilar að íþróttabandalagi og héraðssambandi fá greitt 

frá báðum stöðum en þó er reynt að gæta jafnræðis milli félaga (vinnuhópur 

íþróttahéraða). 
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4.1.5 Sameininga- og samstarfsáform 

Á íþróttaþingi árið 1999 hafði þáverandi menntamálaráðherra, Björn Bjarnason, á orði 

að skoða ætti hagræðingu í rekstri íþróttahreyfingarinnar og vísaði til frekari 

sameininga, en flestar samstarfstilraunir höfðu fram að því nánast undantekningalaust 

runnið út í sandinn að sameiningu Íþróttasambands Íslands og Ólympíunefndar Íslands 

undanskilinni. Árið 2000 var skýrsla unnin um hugsanleg áhrif sameiningar samtakanna 

en ÍSÍ hafði frumkvæði að gerð hennar. Þess var gætt að hlutlausir aðilar kæmu að gerð 

hennar (ÍSÍ, 2000). 

Bæði á meðan á vinnslu skýrslunnar stóð og þegar niðurstöður voru kynntar sýndi 

UMFÍ þessu máli lítinn áhuga enda ekki verið á þeirra stefnuskrá að sameinast ÍSÍ. UMFÍ 

hafnaði sameiningunni en útilokaði ekki frekara samstarf. Í skýrslunni eru færð rök fyrir 

hugsanlegum ávinningi íþróttahreyfingarinnar og einnig taldar til ýmsar mögulegar 

ástæður fyrir andstöðu UMFÍ. Þær ástæður vógu þyngra en sá fjárhagslegi ávinningur 

sem skýrsluhöfundar sýndu fram á. Færð voru fyrir því rök að sameining myndi leiða til 

bættra vinnubragða, þ.e. aukinnar skilvirkni með eina stjórn og allt starfsfólk 

heildarsamtakanna á sameiginlegri skrifstofu.  

ÍSÍ var vænt um skilningsleysi á UMFÍ og einnig ýjað að því að forsvarsmenn ÍSÍ hafi 

ítrekað reynt að gera starfsemi þeirra tortryggilega. UMFÍ leit á úttektina og yfirlýsingar í 

aðdraganda og kjölfar vinnunnar sem nokkurs konar stríðsyfirlýsingu á hendur henni. 

UMFÍ lagði frekar til að skoðaðir yrðu möguleikar aukins samstarfs eins og fram kemur í 

ályktun UMFÍ frá þessum tíma (UMFÍ, ed): „stjórn UMFÍ hefur lagt til að komið verði á 

fót fastri samstarfsnefnd, sem hafi það verkefni að samræma störf samtakanna, ræða 

verkaskiptingu og leiðir til hagræðingar." Þeirri tillögu virtist forysta ÍSÍ hafna og bauð 

upp á viðræður um sameiningu þar sem UMFÍ yrði lagt niður sem sjálfstæð eining. UMFÍ 

hefur lagt ríka áherslu á rétt þess samkvæmt lögum til sjálfstæðra starfa. Það ásamt 

setningu íþróttalaganna hafi lagt grunninn að verkaskiptingu íþróttastarfsins og ÍSÍ geti 

ekki einhliða breytt því án samráðs við UMFÍ. Að mati UMFÍ myndi einokun ÍSÍ á allri 

íþróttastarfsemi í landinu ekki verða íþróttahreyfingunni til góðs heldur ætti heilbrigð 

samkeppni að vera henni til framdráttar (Kjartan F. Ásmundsson og Rafn H. Rafnsson, 

2010). 
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Miðað við hvernig staðið var að þessari vinnu þá má ætla að hugmyndin hafi verið að 

nýta sér afstöðu þáverandi menntamálaráðherra til að keyra málið í gegn, en þegar til 

kastanna kom hafi vantað meiri stuðning og þá helst þann pólitíska á Alþingi. Íþróttaþing 

eru haldin annað hvert ár og það var mat manna eftir að þingið árið 1999 samþykkti að 

fara í þessa vinnu að flýta henni eins og hægt væri og leggja úttektina fyrir á þingi 2001. 

Eftir á að hyggja var tímaramminn stuttur (Stefán Konráðsson, munnleg heimild, 21. 

maí, 2014). Það hafði einnig áhrif að miklir talsmenn sameiningar voru sterkir á þingi ÍSÍ. 

Þeim þótti ávinningur sameiningar augljós og það því ef til vill einungis formsatriði að 

klára skýrslu, leggja fyrir þing og þrýsta svo á ríkisvaldið að haga fjárveitingunni með 

þeim hætti að samtökin yrðu sameinuð (Kjartan F. Ásmundsson og Rafn H. Rafnsson, 

2010). 

Auk sameiningaáforma þá hefur ýmislegt verið gert til að stefna bæði að aukinni 

skilvirkni og jafnrétti félaga. Á þingi ÍSÍ 2007 var samþykkt að breyta ráðstöfun arðs 

Íslenskrar Getspár. Í stað þess að sum félög fengju arð frá bæði ÍSÍ og UMFÍ þá yrði 

stofnaður sjóður sem greiddi beint út til íþróttahéraðanna sem svo ráðstöfuðu arðinum 

til félaga. Allar breytingar á sameiginlegum málum eins og til dæmis skiptingu arðs frá 

Íslenskri Getspá og breytingar á skipan íþróttahéraða er háð samþykktum þinga ÍSÍ og 

UMFÍ. Því var tillaga ÍSÍ felld á þingi UMFÍ um haustið og kom því ekki til álita þar sem að 

ekki þótti vera komið nægilega mikið til móts við ungmennafélögin (Kjartan F. 

Ásmundsson og Rafn H. Rafnsson, 2010).  

Í hruninu varð UMFÍ fyrir fjárhagslegu tjóni upp á 59.781.830kr.- af viðskiptum við 

VBS fjárfestingabanka (UMFÍ, 2012). Lesa má út úr fundargerðum á þessum tíma að 

deilur urðu innan UMFÍ vegna ásakana um óreiðustjórn í fjármálum samtakanna sem 

gengu svo langt að héraðssambönd innan UMFÍ vildu skoða frekara samstarf eða 

sameiningu ÍSÍ og UMFÍ (HSK, e.d.; UMFÍ, e.d.).  

Á sama tíma og UMFÍ skellir skollaeyrum við hugmyndum um sameiningu þá kallar 

hún eftir því að ÍSÍ og UMFÍ skipti með sér verkum.  Hægt er að halda því fram að 

grunnforsenda verkaskiptingar heildarsamtakanna sé að öllum félögum standi til boða 

að ganga í UMFÍ þar sem að ÍSÍ getur ekki samið um verkaskiptingu nema að það nái til 

aðildarfélaganna allra (Kjartan F. Ásmundsson og Rafn H. Rafnsson, 2010). 
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Allt frá árinu 1997 hefur Íþróttabandalag Reykjavíkur sótt um aðild að UMFÍ. Á 42. 

sambandsþingi UMFÍ árið 2001 var samþykkt að fela stjórn UMFÍ að hefja viðræður við 

ÍSÍ um heildarendurskoðun á skipulagi og hlutverki UMFÍ og ÍSÍ, með það að markmiði 

að hámarka með öllum tiltækum ráðum skilvirkni og hagkvæmni í starfinu. Jafnframt var 

því fagnað að bandalögin sýndu því áhuga að verða aðilar að UMFÍ en innganga þeirra 

væri háð sátt um bæði skiptingu arðs Íslenskrar Getspár og heildarskipulag íþróttamála. 

Frá og með þingi ÍBR árið 2013 hafa íþróttabandalögin, án þátttöku Íþróttabandalags 

Reykjanesbæjar, hótað því að stofna heildarsamtök íþróttabandalaga ef þau verði ekki 

tekin inn í UMFÍ í allra nánustu framtíð (ÍBR, e.d.). 

4.1.6 Íþróttahreyfingin í samhengi við Norðurlöndin 

Skipulag íþróttamála á Norðurlöndunum er nokkuð svipað enda byggist starfið upp á 

sjálfboðaliðum. Leiðir að settu marki eru margar eins og sést á ólíku stjórnskipulagi. 

Misjafnar leiðir eru farnir í samræmingu enda samtökin mismörg í hverju landi og 

menningin ólík. Markmiðið með þessari umfjöllun er að gefa innsýn í hvernig skipulagið 

hefur þróast á Norðurlöndunum og hvort samræmingaraðgerðir hafi skilað árangri.  

4.1.6.1 Danmörk 

Í Danmörku er skipulaginu háttað með svipuðum hætti og hérlendis þar sem að  

ungmennafélagahreyfingin (DGI) stendur sjálfstætt til hliðar við Íþrótta- og 

Ólympíusambandið  (DIF). Það eru ekki heildarsamtök ungmennafélaga á öðrum 

Norðurlöndum en Danmörku og Íslandi. Eðlilega skarast verksvið þeirra að einhverju 

marki, mögulega einhver hagræðing fólgin í sameiningu en þó er almenn sátt um að tvö 

aðskilin heildarsamtök í innbyrðis samkeppni skili meiru til samfélagsins en sameinuð 

(Jesper Frigast Larsen, munnleg heimild, 19. maí 2014). 

Á síðustu árum hefur íþróttastefnan að nýju verið mörkuð, hlutverk og ekki síður 

verkaskipting samtakanna skilgreind. Vörður gerðar ljósari sem kallað hefur á að 

samtökin vinni enn frekar saman. Markið er sett hátt í þátttöku bæði gagnvart 

skipulögðu íþróttastarfi og gagnvart því sem hægt væri að skilgreina sem íþróttir fyrir 

alla. Opinbert fjármagn til DIF og DGI er svipað í Danmörku þrátt fyrir að mun færri 

klúbbar heyri undir DGI. DGI hefur aftur á móti ríkari ábyrgð gagnvart bæði íþróttum á 
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landsbyggðinni og óskipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi (Jesper Frigast Larsen, 

munnleg heimild, 19. maí 2014). 

Á vormánuðum 2014 var sameiginleg stefnuyfirlýsing íþróttahreyfingarinnar sem ber 

heitið 25-50-75 kynnt formlega. Hún snýst um að árið 2025 verði 50% Dana félagar í 

íþróttafélagi og 75% stundi hreyfingu innan félags eða utan. Í umfjöllun fjölmiðla í 

Danmörku kemur fram að DIF og DGI vilji nálgast íþróttirnar frá sjónarhóli væntanlegra 

félaga en ekki út frá því hvað sé íþrótt og hvað ekki. Finna öllu starfi samastað en gleyma 

hvorki grunngildunum né styrkleikum hvors sambands fyrir sig. Einnig er stefnt að því að 

nýta aðstöðuna betur með það fyrir augum að hefðbundið íþróttastarf sem og annað 

félagsstarf geti farið saman. Í Danmörku er því meira áhersla lögð á heildstæða 

stefnumörkun en breytingu á skipulagi (Jylland Posten, 2014).  

Þriðju stærstu íþróttasamtök Dana, DFIF, halda utan um fyrirtækjaíþróttirnar og 

hvetja til þátttöku almennings í íþróttum en fyrirtækin eru hornsteinninn í starfinu með 

yfir 330.000 virka þátttakendur (DFIF, ed). 

4.1.6.2 Svíþjóð 

Hvað varðar íþrótta- og æskulýðsmál þá hafa áherslur sænska ríkisins lengi verið þær að 

horfa framhjá því hver vinnur verkið heldur horfa frekar á hvaða tilgangi það þjónar. 

Sjálft málefnið hefur skipt mestu máli auk þess gildis sem það hefur fyrir samfélagið. 

Skipulaginu hefur verið haldið einföldu og meiri áhersla lögð á að mæta væntingum 

samfélagsins. Fjármagnið hefur því ekki verið bundið í ákveðin verkefni sem einhvern 

tímann hafa verið talin mikilvæg heldur áhersla verið lögð á að vera í takt við tímann.  

Árið 2004 fjármagnaði sænska ríkið verkefni sem bar heitið Handabandið 

(handslaget) sem stuðla átti að auknu samráði ríkis og sveitarstjórna við 

íþróttahreyfinguna en markmið þess var að draga úr svokölluðu brottfalli úr íþróttum 

auk þess sem það átti að draga úr kostnaði iðkenda og stuðla að aukinni þátttöku 

óvirkra sem og stúlkna í íþróttum. Sænska íþróttasambandið fékk einn milljarð sænskra 

króna á fjögra ára tímabili en þrátt fyrir aukið fjármagn þá skilaði verkið litlum árangri. 

Þrátt fyrir það þá hélt verkefnið pólitískum stuðningi en nafni þess var breytt í Sport Lift, 

fjármagn var tvöfaldað og íþróttasambandinu gefinn lausari taumur varðandi hvernig 

fjármagninu yrði ráðstafað. Frá því að þessu var hleypt af stokkunum þá hefur nánast 

samfellt dregið úr íþróttaþátttöku og smátt og smátt fjarað undan verkefninu án þess að 
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nokkur hafi þurft að sæta ábyrgð. Styrkurinn er í dag orðinn hluti af öðrum 

grunnstyrkjum hreyfingarinnar (Tomas Peterson, munnleg heimild, 28. maí, 2014). 

Frá árinu 1998 hefur fjármagn til afreksmála farið í minna mæli til Íþróttasambands 

Svíþjóðar (Riksidrottsförbundet) en þess í stað til Sænsku Ólympíunefndarinnar en undir 

henni starfa um það bil 35 af sjötíu íþróttasérsamböndum og nefndum Svía. Það leiddi 

til deilna sem virðist hafa veikt stöðu afreksíþrótta í Svíþjóð enda svipuð samtök að 

sækja fjármagn til svipaðra mála. Árið 2009 greip sænska ríkið til þess ráðs að auka 

verulega fjármagn til afreksíþrótta en skikkaði þá aðila sem að starfinu koma að 

samningaborðinu. Þau í sameiningu mörkuðu sér sameiginlega sýn, skiptu með sér 

verkum og reyndu eins og helst er kostur að nýta fjármagnið sem allra best með veg og 

vanda íþróttafólksins að leiðarljósi. Yfir fjögra ára tímabil lagði sænska ríkið 212.000.000 

sænskar krónur í verkefnið. Síðan hefur almenn sátt ríkt um íþróttamálin og þá ekki síst 

afreksíþróttirnar (Andersen og Ronglan, 2012; Tomas Peterson, munnleg heimild, 28. 

maí, 2014). 

4.1.6.3 Finnland 

Vandinn í Finnlandi er fólginn í þeim fjölda samtaka sem koma að heildarstefnumörkun 

íþróttamála. Ástæða þess er sú að Finnland er samansett af þjóðfélagshópum sem eiga 

sér ólíkar rætur. Sumir hópar eru frá Skandinavíu en aðrir frá Eystrasaltsþjóðunum og 

einnig Rússlandi. Það fer því mikill tími í að samræma vinnu nokkuð ólíkra þjóðarbrota. Í 

Finnlandi var ákveðið að stefna að sameiningu ólíkra íþróttasamtaka með því að stofna 

til bandalags. Þar sem að um ólík hagmunasamtök úr þriðja geiranum var að ræða þá 

var ákveðið að bandalag í umboði samtakanna en með stuðningi ríkis væri best til þess 

fallið að stuðla að samræmdu starfi. Það gæti svo þegar að fram liðu stundir leitt til 

aukinnar sameiningar í Finnlandi. Bandalaginu er falið að vinna að stefnumarkandi 

málum og vera leiðbeinandi pólitískum aðilum (Anderson og Ronglan, 2012; Ramböll, 

2009). 

4.1.6.3 Noregur 

Skipulagið í Noregi er einfalt þar sem ekki þarf að taka mið af starfi annarra 

íþróttasamtaka þar sem engin heildarsamtök ungmennafélaga eru til staðar. Það þarf 

því ekki samræmt átak eins og í Danmörku og Íslandi til að vinna að heildrænni 

stefnumörkun. NIF heldur utan um allt starfið og þar á meðal íþróttir fyrir alla (NIF, ed).  
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Í Noregi tók langan tíma að festa Olympiatoppen í sessi sem afreksíþróttamiðstöð 

þeirra. Í áratugi sniðgengu fótboltinn og skíðaíþróttirnar starfið að mestu en í dag 

gengur samstarfið betur enda búið að sýna fram á árangur þess. Íþrótta- og 

Ólympíusamband Noregs (NIF) hefur áhrif á hvernig Olympiatoppen þróast (Anderson 

og Ronglan, 2012). 

4.1.6.4 Samantekt 

Þróunin undanfarna áratugi hefur því almennt verið sú að sameina heildarsamtök 

íþróttamála og svokallaðar Ólympíunefndir. Þannig er því háttað í dag í Noregi og 

Danmörku auk Íslands en í Svíþjóð og Finnlandi hefur samtökunum verið haldið 

aðskildum (Andersen og Ronglan, 2012). Á Norðurlöndunum hefur verið staðið að 

samræmingu með ólíkum hætti. Sú helsta er sú að taka afreksstarfið út fyrir sviga enda 

gilda önnur lögmál um það, sbr. Team Denmark og Olympiatopppen. Í Danmörku er 

samræmingin fólgin í heildstæðri stefnumörkun sem öllum er gerð ljós þar sem reynt er 

að nýta sér samkeppnina á milli DIF, DGI og DFIF. Finnarnir búa aftur á móti við annan 

veruleika enda menningin ólík innan Finnlands sökum þess að töluð eru ólík tungumál 

eftir landssvæðum. Þeir eru með hjálp ríkisins að reyna að samræma starfið með 

stefnumarkandi bandalagi ólíkra  samtaka og stuðla þar með að auknum samruna og 

samstarfi. 
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4.2 Greining á skipulagi 

Við nánari lýsingu á skipulagi þá er þörf á því að greina betur hvernig virðið verður til. Til 

að skyggnast inn í framtíðina þá verður leitað til reynslumikils fólks úr hreyfingunni sem 

veltir upp framtíðarskipulagi hreyfingarinnar. Að lokum verða helstu styrk- og veikleikar 

hreyfingarinnar greindir og reynt að átta sig á hvar kjarnafærni hreyfingarinnar liggur og 

hvar helstu tækifærin liggja. 

4.2.1 Virðisnet hreyfingarinnar 

Virði hreyfingarinnar er bundið í stoð- og meginstarfsemi hennar. Stoðstarfsemin í 

virðisnetinu snýr að því miðlæga starfi sem heildarsamtök hreyfingarinnar sinna, þ.e. 

þeim þáttum í starfinu er hjálpar félögunum að hámarka virðið: 

 Innviðir eins og: 

o Gæðastarf sem stuðlar að faglegra innra starfi félaga, sbr. 
fyrirmyndarfélagaverkefnið og íþróttanámskrár. 

o Aðgangsstýring sem bundin er í lög og laganefndir fjalla um þannig að 
hvað athæfi sem er sé ekki viðurkennt og verði þ.a.l. hluti af 
hreyfingunni. 

o Miðlægt upplýsingakerfi til að skrá og fylgjast með umfangi starfsins, 
sbr. félagatal Felix. 

o Forvarnarhluti, sbr. lyfjaeftirlit.  

 Mannauðsmál gagnvart almennri fræðslu til helstu starfsmanna 
hreyfingarinnar þjálfara og stjórnarfólks varðandi íþróttaþjálfun, félagsmál, 
leiðtogaþjálfun, réttindamál gagnvart íþróttameiðslum og öðru slíku. 

 Upplýsingakerfi, fræðsluefni og annað sem almennt nýtist hreyfingunni sé í 
stöðugri þróun. 

 Öflun aðfanga eins og sérkjör gagnvart ferðakostnaði, keppnisfatnaði og öðru 
sem gerir félögunum auðveldara fyrir að reka sitt starf. 

Meginstarfsemin snýr beint að verðmætasköpun sjálfra félaganna, þ.e. að skapa sem 

mest virði en það er byggt upp á þremur samhangandi meginstoðum: 

 Kynningu heildarsamtakanna á starfinu og í einhverjum tilfellum miðlagsins, 
þ.e. sérsambanda og íþróttahéraða sem vinna að stuðningi hagsmunaaðila 
eins og opinberra aðila og einkageirans gagnvart helstu baráttumálum 
hreyfingarinnar. 
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 Þjónustuveitan, sjálft starfið, þ.e. æfingar, mótahald, félagsviðburðir og annað 
það starf sem félögin standa fyrir sé þannig framkvæmd að það búi til 
hámarksvirði. 

 Skipulagsgerðin sé þannig útfærð að hún hvetji til skilvirks starfs, sbr. 
verkaskipting og annað slíkt. 

4.2.2 Sviðsmyndagreining 

Sviðsmyndagreining nýtist vel til að að skyggnst inn í framtíðina og velta upp kostum til 

framtíðar. Í mismunandi kostum eru fólgin ákveðin tækifæri sem þarft er að velta upp 

og ekki síður ógnanir sem steðjað gætu að hreyfingunni. 

4.2.2.1 Framtíðarskipulag vinnuhóps íþróttahéraða 

Vinnuhópurinn lagði til grundvallar 

þætti eins og skilvirkni íþróttastarfsins 

og jafnrétti félaga við mat á skipulaginu 

(rauðmerkt með stjörnu á mynd 8). 

Einnig lagði vinnuhópurinn áherslu á 

bæði styttri boðleiðir þar sem að 

upplýsingagjöfinni væri ábótavant og 

ekki síst virkara eftirliti með framfylgd 

íþróttastefnunnar (grænmerkt með 

doppu á mynd 8).  Að mati nefndarinnar 

er forsenda bætts starfs bætt 

verkaskipting og þar að leiðandi þurfi að 

breyta núgildandi skipulagi. 

Vinnuhópurinn hvatti til þess að stofnuð 

verði fleiri íþróttabandalög með virkri 

tengingu við sveitarfélögin. Áhersla yrði lögð á færri og sterkari héraðssambönd helst 

með a.m.k. einn starfsmann í föstu stöðugildi sem hefði yfirumsjón með 

svæðisbundnum félögum og bandalögum. Hann yrði jafnframt í nánari samskiptum við 

bæði önnur héraðssambönd og heildarsamtök íþróttamála (x-merkt í svörtu á mynd 8).  

 

 

 

Mynd 8. Framtíðarskipulag vinnuhóps íþróttahéraða 
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Á mynd 8 eru þrjár tillögur að framtíðarskipulagi: 

 Sameining ÍSÍ og UMFÍ sem hefði ákveðna hagræðingu í för með sér, frekara 
samstarf minni sérsambanda varðandi t.d. sameiginlega skrifstofu, fækkun 
héraðssambanda og fjölgun íþróttabandalaga. 

 ÍSÍ sem heildarsamtök og UMFÍ þar undir með ríkari ábyrgð gagnvart 
héraðssamböndum. UMFÍ tæki almenningsíþróttirnar, fyrirtækjaíþróttir og 
aðrar íþróttir án kvaða, þ.e. engar starfsskýrslur og annað slíkt. 

 Sameiginleg skrifstofa og aukið samstarf á vissum sviðum. 

4.2.2.2 Framtíðarskipulag 
vinnuhóps UMFÍ 

Starfshópurinn samþykkti tvær 

leiðir sem þau sæju helst gagnvart 

fullkominni stöðu íþrótta-

hreyfingarinnar. Þriðja leiðin á svo 

einnig við en líta má á hana sem 

forsendu þess að hægt væri að fara 

þessar tvær leiðir (mynd 9): 

 

 ÍSÍ sem heildarsamtök og UMFÍ þar undir með ríkari ábyrgð á íþróttahéruðum. 
UMFÍ bæri ríkari ábyrgð á framgangi almenningsíþrótta, fyrirtækjaíþrótta og 
annars sem skilgreina má sem félagsstarf án svokallaðra kvaða. Starf sem í 
daglegu tali er skilgreint sem jaðaríþróttir. ÍSÍ héldi utan um skipulagt 
íþróttastarf og væri áfram vettvangur afreksíþrótta og þar af leiðandi 
sérsambanda. 

 Sameiginleg skrifstofa íþróttahreyfingarinnar sem myndi virka sem 
stefnumótandi afl (regnhlífarsamtök) í umboði Mennta- og 
menningarmálaráðuneytis og heildarsamtakanna beggja. Hún myndi vinna að 
skýrari verkaskiptingu sem vonandi myndi leiða til frekara samstarfs og 
aukinnar skilvirkni. Verkaskipting yrði með svipuðum hætti og fyrri myndin. 

4.2.2.3 Samantekt vinnuhópa 

Það sem einkennir hugmyndir vinnuhópanna er greinileg þörf á breyttu skipulagi þar 

sem óbreytt skipulag er ekki ein af myndunum varðandi framtíðarskipulag.  

Íþróttahéraðahópurinn nefnir sameiningu samtakanna en annars einkennir 

hugmyndirnar að UMFÍ og ÍSÍ skipti í frekara mæli með sér verkum. Annaðhvort að ÍSÍ  

Mynd 9. Framtíðarskipulag vinnuhóps UMFÍ 
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þjóni sérsamböndum og UMFÍ íþróttahéruðum eða að ÍSÍ sjái um afreksíþróttir og UMFÍ 

um almenningsíþróttir. Aðferðafræðin er þó misjöfn, þ.e. sumir vilja að ÍSÍ sé efst í 

stigveldinu en síðan skipta ÍSÍ og UMFÍ með sér verkum, aðrir að þau starfi sem sjálfstæð 

samtök við hliðana á hvort öðru í skipuriti og að lokum sameiginlega skrifstofu þar sem 

að samstarf er um fræðslu og almenningsíþróttir. Báðir hóparnir nefna að það gæti verið 

hagræðing í því fólgin að svæðisskipta og þar að leiðandi fækka héraðssamböndum.  
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Mynd 10. Styrk- og veikleikagreining íþróttahreyfingarinnar 

4.2.3 SV- greining 

Í þessum kafla verður styrk- og veikleikum starfsins lýst. Stundum skapast þörf á að 

skýra betur út áherslur og annað slíkt í starfinu en þá verður mest megnis sótt í 

kenningar íþróttafræða.  Fjallað verður um styrk- og veikleika hreyfingarinnar í 

samhengi við það hvar þeir eigi helst heima í virðisnetinu, þ.e. hvort um stoð- eða 

meginstarfsemi er að ræða. 

4.2.3.1 Styrkleikar 

Áhersla verður lögð á að greina styrkleika hreyfingarinnar út frá því hvar þeir eiga heima 

í virðisneti hreyfingarinnar.  
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Ánægja með starfið 

Íbúar á Íslandi voru samkvæmt upplýsingum af 

heimasíðu Hagstofu Íslands 319.575 talsins árið 2012 

(Hagstofa Íslands, e.d.). Tæplega 158.000 Íslendingar 

voru félagar í a.m.k. einu íþróttafélagi eða tæplega 

50% landsmanna. Iðkendur voru rúmlega 120.000 

eða um 37% þjóðarinnar en skiptingu á milli héraða 

má skoða á mynd 11. Frá árinu 1994 til ársins 2011 

hefur hlutfall iðkenda miðað við alla í þjóðskrá 

hækkað úr 24,3% í 31,52% á meðal karla og úr 14,4% 

í 21,31% á meðal kvenna. Þrátt fyrir að 

kynjaþátttakan sé ekki jöfn þá hefur þátttaka beggja 

kynja aukist stig af stigi. Þátttakan er mest við ellefu 

ára aldur hjá strákum þegar hún verður rúmlega 85% 

af árganginum og tíu ára aldur hjá stúlkum þegar hún 

verður tæplega 75%. Íþróttaþátttaka er mun meiri á 

höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni og skýrist 

aukning undanfarinna ára að mestu leyti af 

fjölguninni á höfuðborgarsvæðinu (ÍSÍ, 2013). 

Þátttökutölur í íþróttahreyfingunni gefa því óhikað til 

kynna hversu vinsælt starfið er. Börn og ungmenni flykkjast ekki bara í starfið heldur una 

þau greinilega vel við sinn hag þegar rýnt er í niðurstöður rannsókna Rannsókna & 

Greininga ehf. Árið 2012 voru 86% iðkenda í 8-10. bekk ánægðir á æfingum, þ.e. voru 

bæði sammála og mjög sammála fullyrðingu um slíkt (R&G, 2012). Svipað á við í 

framhaldsskólakönnun ársins í ár en samkvæmt henni eru 83% iðkenda ánægðir á 

æfingum (R&G, 2014). Iðkendur hafa því lítið út á meginstarfsemi íþróttanna að setja, 

þ.e. sjálft íþróttastarfið. 

Heildstæð nálgun í starfinu 

Í litlu samfélagi eins og Íslandi þá getur verið erfiðara að aðgreina sig eins mikið og 

tíðkast víða úti í heimi þar sem að afreksíþróttir eru oft greindar frá sbr. Team Denmark 

Mynd 11. Iðkendur og félagar 
íþróttahéraða árið 2012 
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og Olympiatoppen.  Ellert B. Schram fyrrverandi forseti ÍSÍ hafði þetta að segja um 

starfið (Kjartan F. Ásmundsson og Rafn H. Rafnsson, 2010): „Íþróttir eru lífstíll, það er 

menning, mikil menntun, það er afþreying og heilbrigði og eykur lífshamingu og allt 

þetta gerir það að verkum að fólk áttar sig á því að íþróttir eru ómissandi.“  

Afþreyingarhluti starfsins er ekki bara það sem hægt er að selja til 

sjónvarpsútsendinga heldur einnig það sem börn og fullorðnir upplifa í leik og keppni. 

Með árunum verða æfingar og keppni markvissari og barnaþjálfun færist yfir í eitthvað 

sem í daglegu tali flokkast sem afreksíþróttir. Íþróttastarf er í eðli sínu ólíkt þar sem að 

sumar greinar gera kröfur um árangur snemma á meðan aðrar gera það mun síðar, sbr. 

afreksfólk í fimleikum er ungt á meðan að afreksfólk í hestaíþróttum er eldra. Það er því 

ekki auðvelt að skilgreina hvenær barna- og unglingastarf verður að afreksstarfi en þó er 

óljóst hvort breytt skipulag þar sem að tvö ólík samtök  skiptu þessu á milli sín myndi 

skila eins góðu starfi og í dag. Forvarnargildi starfsins í dag er óumdeilt (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 1994). 

Hægt er að halda því fram að barna- og unglingaíþróttir og afreksíþróttir séu 

einfaldlega tvær hliðar á sama peningnum og annað geti ekki án hins verið. Farsælt 

íþróttastarf snúist því um gott jafnvægi þar sem horft er með heildstæðum hætti á 

hlutina, þar sem að áherslur á afreksstarf auka í sjálfu sér ekki nýliðun og aukin nýliðun 

tryggir ekki farsælt afreksstarf. Það þarf hvoru tveggja til að ná árangri. Meginstarfsemi 

hreyfingarinnar liggur því í heildstæðri nálgun en ekki í aðgreiningu milli afreks og 

annars. 

Einu undantekningar heildstæðrar nálgunar eru því þegar að ákveðið er með 

miðlægum hætti eins og í tilfelli ÍSÍ að byggja undir ákveðna grein eða íþróttamann en 

það sýna rannsóknir fram á að skili árangri í samkeppni þjóða á stórmótum eins og 

Ólympíuleikum (De Bosscher, 2007).  

Sú hugmyndafræði á ekki við um allt afreksstarf á Íslandi heldur einungis það sem 

möguleika á að komast á stórmót. Því getur þess konar aðgreining ekki átt við nema að 

mjög takmörkuðu leyti hérlendis þar sem að flestar íþróttagreinar ná varla árangri á 

alþjóðavísu en halda þó úti afreksstarfi enda hluti af heildstæðu starfi. 
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Alþjóðleg ólympísk verkefni 

Á undanförnum árum hefur ólympískum verkefnum fjölgað ört. Í dag eru ellefu 

viðburðir á Ólympíuöðu, þ.e. á fjögra ára tímabili, sem gerir það að verkum að enn fleiri 

íslenskir íþróttamenn fá tækifæri til að reyna sig á alþjóðlegum vettvangi. Þeir sem 

standast alþjóðlegan samanburð eiga þess kost að taka þátt. Það hjálpar til við að setja  

línuna fyrir afreksstarf á Íslandi að hluti af meginstarfseminni, sbr. virðisnetið, sé 

alþjóðlegt starf þar sem afreksfólk mátar sig við þá bestu.  

Sjálfboðastarf 

Íþróttastarfið er að mestu leyti sjálfsprottið þar sem að fólk kemur saman og ákveður að 

stofna félag. Síðan líða árin og félögin verða deildaskipt og reksturinn umfangsmeiri. Þá 

skapast þörf á að skipuleggja starfið betur og ráða starfsfólk til að reka félagið. Í öllu 

þessu starfi skapast mikill þekkingaauður sem er grunnurinn í starfsemi hreyfingarinnar. 

Árið 2006 var áætlað að unnin hafi verið 995 ársverk í sjálfboðastarfi í hreyfingunni, en 

áætlað virði þess fyrir samfélagið var tæplega fjórir milljarðar króna (Þórdís Gísladóttir, 

2006). Það má því leiða að því líkur að aðkoma þeirra að heildarskipulagi hreyfingarinnar 

hafi í upphafi hennar og verði áfram forgangsatriði. 

Eins og fram kom í máli vinnuhópanna tveggja þá virðist áhugi sjálfboðaliða vera að 

minnka. Það er erfiðara að fá fólk til að manna stjórnir félaganna og oft torsótt að fá 

fulltrúa til að sitja þing íþróttasamtakanna. Íþróttahreyfingin hefur þó að vissu leyti 

mætt því með því að stytta þingin (Frímann Ari Ferdinandsson, munnleg heimild, 7. 

ágúst, 2014). 

Fjölbreytt starfsemi 

Dreifinet hreyfingarinnar er út um allt land og þjónustan einkar fjölbreytt. Bæði í 

gegnum daglegt starf félaganna og ekki síður vegna áhrifa allra þeirra viðburða sem 

fram fara úti á landsbyggðinni. Knattspyrnu-, hestamanna-, og landsmót auk golfiðkunar 

og annars slíks að sumarlagi en ekki síður mörg vetrarmót eins og blak-, skíða- og 

körfuboltamót. Að auki er sem dæmi haldið úti leiklistastarfi hjá ungmennafélögunum 

auk þess sem það er vinsælt að bjóða upp á skákkennslu.  



 

64 

 

Starfsemi félaganna hefur einnig í seinni tíð tekið mið af öðru æskulýðsstarfi 

samanber frístundaheimili borgarinnar staðsett í Austurbergi í Breiðholti og Víkinni í 

Fossvogi. Þar er verið að auka framboð þess starfs sem í boði er fyrir börn á aldrinum 6-

9 ára. Íþróttahreyfingin er því í meira mæli að tengjast öðru æskulýðsstarfi (Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, munnleg heimild, 15. júní 2014). 

Auk þess hafa mörg héraðssambönd úti á landsbyggðinni haldið utan um allt 

frístundastarf sveitarfélagsins, sbr. íþróttaskóla þar sem að börnum gefst færi á að 

stunda fjölbreyttar tómstundir. Auk þess hafa félög og héruð verið fengin til að reka 

íþróttamannvirkin eins og til dæmis fyrir vestan bæði á Ísafirði (HSV) og í Borgarfirði 

(UMSB) (Sigurður Guðmundsson, munnleg heimild, 15. ágúst 2014). Sama þróun hefur 

verið í borginni þar sem að ÍR hefur nýlega tekið yfir mannvirkin í Austurbergi og 

Seljaskóla  og einnig í tilfelli Fjölnis sem rekur Dalhúsin. Flest íþróttamannvirkin á 

höfuðborgarsvæðinu eru því rekin af félögunum með þjónustusamningi við 

sveitarfélögin. 

Umhverfismál 

UMFÍ hefur ákveðna sérstöðu þegar það kemur að umhverfismálum og því vert að 

glata ekki þeirri þekkingu heldur miðla henni betur innan hreyfingarinnar. Þrátt fyrir að 

umhverfisstarfið megi muna sinn fífil fegurri þá er mikil reynsla á umhverfismálum innan 

samtakanna. UMFÍ stendur í dag meðal annars fyrir Umhverfisverðlaunum UMFÍ og 

heldur úti Minningarsjóði Pálma Gíslasonar fyrrverandi formanns UMFÍ (UMFÍ, ed). ÍSÍ 

ber síðan samkvæmt Alþjóðaólympíunefndinni að stuðla að aukinni umhverfisvitund en 

þess ber að geta að eitt af skilyrðum fyrirmyndarfélags ÍSÍ er að félög hafi 

umhverfisstefnu (ÍSÍ, ed).  

Hækkandi eldsneytiskostnaður og aukin umferð hefur leitt til þess að samfélagið 

kallar á vistvænni samgöngur eins og hjólreiðar. Reykjavíkurborg vinnur nú að 

samgöngustefnu í skóla- og frístundamálum þar sem að hjóla- og gönguleiðir eru 

kortlagðar enn betur með hagmundi barna að leiðarljósi (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 

munnleg heimild, 15. júní 2014).  

Ein afleiðing hækkandi eldsneytiskostnaðar er að foreldrar leggja það síður á sig að 

skutla iðkendum á milli hverfa eða bæjarfélaga eins og áður tíðkaðist. Það er því 
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ákveðinn þrýstingur á að félögin bregðis við breytingunum og boðið verði í meira mæli 

upp á fjölbreytt æskulýðsstarf í nærumhverfi íbúanna. Líkt og kom fram í umfjölluninni 

um þróunina á Norðurlöndunum þá er í Danmörku verið að reyna að finna leiðir til að 

nýta íþróttahúsnæði einnig undir annað æskulýðsstarf svo börn þurfi ekki að leita langt í 

tómstundastarf. Dæmi um slíkt hérlendis gæti verið klifurveggir, hjólabrettapallar á lóð 

félagsins og einnig bjóða upp á félagsstarf eins og skák og leiklist. 

Það er þar að leiðandi mikilvægt að meginstarfsemin, þ.e. starfsemi félaganna sé 

þannig úr garði gerð að hún geti mæti aukinni vitund samfélagsins varðandi 

umhverfisvænni samgöngum og flokkun sorps. 

4.2.3.2 Veikleikar 

Áhersla verður lögð á að skoða veikleikana út frá því hvar viðkomandi þáttur á heima í 

virðisnetinu og hvers vegna hann dregur úr því virði sem hún annars gæti skapað. 

Óljós verkaskipting 

Í spurningalistakönnun sem rannsakandi lagði fyrir þriðja árs nema við HÍ og HR í 

íþróttafræðum árið 2011 kom í ljós að einungis fimm prósent voru sammála eða mjög 

sammála fullyrðingu um að verkaskipting ÍSÍ og UMFÍ væri skýr (Kjartan F. Ásmundsson, 

2011). Meginstarfsemin liggur meðal annars í því að kynna starfið, samanber virðisnetið. 

Það að væntanlegir þjálfarar, starfsmenn félaga og íþróttakennarar þekki ekki stöðuna 

betur er ámælisvert. 

Eins og áður hefur komið fram þá eru bæði UMFÍ og ÍSÍ lögfest sem frjáls 

félagasamtök á sviði íþróttamála en þó ber ÍSÍ meiri ábyrgð m.a. vegna erlendra 

samskipta. Það sem helst aðskilur heildarsamtökin tvö eru annars vegar afreksmál ÍSÍ og 

hins vegar áherslur UMFÍ í ýmsu sem kemur íþróttum ekki eins mikið við eins og 

umhverfis- og leiklistamálum. Fyrrum og núverandi forystufólk íþróttamála kallaði eftir 

skýrari skipulagi og að verkaskiptingin verði ljósari. Að þeirra mati liggur ekki nógu ljóst 

fyrir til hvorra samtakanna eigi að leita þar sem að í sumum tilfellum virðast samtökin 

vera í innbyrðis samkeppni eins og t.d. á sviði almenningsíþrótta og fræðslumála 

(Kjartan F. Ásmundsson og Rafn H. Rafnsson, 2010). 

Að mati Málfríðar Sigurhansdóttur, íþrótta- og félagsmálastjóra Ungmennafélagsins 

Fjölnis þá eru auk heildarsamtakanna mun fleiri íþróttasamtök s.s. íþróttahéruð og aðrir 
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að vinna verkefni hvert í sínu lagi sem auðveldlega væri hægt að hafa ríkara samráð um 

(Kjartan F. Ásmundsson, 2011). Dæmi um slíkt eru eineltisáætlanirnar sem ÍSÍ og UMFÍ 

unnu sitt í hvoru lagi en sami sérfræðingurinn vann. Að hennar mati hefði verið hægt að 

hagræða í þeim aðgerðum. Á meðan verkaskiptingin er þetta óljós og forsvarsmönnum 

ógreinileg þá aukast líkur þess að milliliðir íþróttamála, þ.e.  íþróttahéruð og 

sérsambönd blandist einnig í leikinn. Það er því hluti af meginstarfseminni í virðisnetinu 

að skipulagið hvetji betur til skilvirks starfs. 

Brottfall iðkenda 

Þrátt fyrir mikið forvarnargildi fjölbreytts íþróttastarfs þá hefur íþróttahreyfingunni ekki 

tekist að draga úr hröðu brottfalli ungmenna úr starfinu. Í barna- og unglingastefnu ÍSÍ 

er gerð tilraun til að hvetja félögin til að mæta þörfum ungmenna um færri æfingar og 

minni keppni. Mælt er til þess að íþróttafélögin bjóði upp á tvær leiðir við unglingsaldur, 

þ.e. hefðbundnu keppnisleiðina og hins vegar leið þar sem að meiri áhersla er lögð á 

almenna heilsurækt (ÍSÍ, ed). 

Á mynd 12 er samhengi íþróttaþátttöku lýst út frá annars vegar hækkandi aldri og svo 

æfingamagni. Myndin lýsir vel brottfalli í íþróttaþátttöku en innan við fimmtungur 

nemenda í 7. bekk segjast nær aldrei stunda íþróttir með íþróttafélagi. Rétt rúmlega 

fimmtungur elstu nemenda framhaldsskólans stundar íþróttir einu sinni eða oftar í viku. 

Það er hluti af stoðstarfsemi hreyfingarinnar að fræða félögin um mikilvægi 

fjölbreytts starf en hlutverk meginstarfseminnar, þ.e. félagsstarfsins að veita vandaða 

þjónustu þannig að börn og ungmenni flykkist ekki úr starfinu. 

 

Mynd 12. Samspil æfingamagns og aldurs (Viðar Halldórsson, 2013) 
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Ekki í takt við tímann 

Upprunalegt markmið hreyfingarinnar var að hvetja til heilbrigðs íþrótta- og 

æskulýðsstarfs. Áhersla var lögð á jákvæð verkefni fyrir æsku landsins eða eins og fram 

kom í fyrstu lögum Íþróttasambandsins: „Að styðja af megni íþróttir og fimleika, er horfa 

til eflingar líkamlegrar og andlegrar orku hinnar íslensku þjóðar.“ Kjörorð UMFÍ eru svo „ 

Ræktun lýðs og lands“. Í dag á hluti æskulýðsstarfsins sér engan málsvara.  

Ýmiss konar iðkun, s.s. snjóbrettaiðkun, hjólaskautar, hjólabretti, parkour o.fl., sem 

telst vera á jaðri þess að vera íþróttaiðkun leggur hvorki megináherslu á keppni né 

formfestu og fellur því illa inn í formfestu ÍSÍ. Sýnt hefur verið fram á að öðruvísi 

einstaklingar þrífist í þessum greinum en hefðbundnum íþróttagreinum þar sem að 

meiri áhersla er lögð á keppni (ISF, 2014). Fáar heimildir eru til um starfið og einnig 

fjöldatölur í þessum greinum en helstu áhrifin má sjá á miklum áhuga kostenda á að 

tengjast þeim. Hjólabrettafólk bíður þó eftir viðurkenningu Alþjóðaólympíunefndarinnar 

þrátt fyrir að sú grein eðli málsins samkvæmt byggi á sömu hugmyndafræðinni og 

snjóbrettin og séu auk þess eldri. Snjóbrettin eru í dag vinsælust á vetrarólympíuleikum 

þrátt fyrir að eiga sér stutta sögu þar. Auknar auglýsingatekjur á undanförnum leikum 

má að stórum hluta þakka snjóbrettunum og þeim óhefðbundnu skíðagreinum sem 

komu í kjölfarið. Snjóbrettamaðurinn Shaun White var sem dæmi tekjuhæsti 

íþróttamaður vetrarleikanna 2014 í Sochi. Sökum tregðu Alþjóðaólympiunefndarinnar til 

að viðurkenna hjólabrettin þá hafa Alþjóðahjólabrettasamtökin alvarlega íhugað að 

sniðganga með öllu starf nefndarinnar. Velgengni World Games spilar stóran þátt í því 

enda viðburður í örum vexti (Time, 2014). 

Íþróttahreyfingin stendur fyrir fjölbreyttu starfi en þó nær það eðlilega ekki til allra 

frístunda. Sveitarfélögunum ber hins vegar sökum jafnræðisreglna að viðurkenna fleira 

sem heilbrigt íþrótta- og æskulýðstarf. Reykjavíkurborg, líkt og flest önnur sveitarfélög, 

greiðir niður þátttökugjöld barna- og ungmenna í æskulýðsstarfi með svokölluðu 

Frístundakorti. Fjöldi aðila sem standa fyrir starfi sem Reykjavíkurborg viðurkennir hefur 

undanfarin ár verið í kringum tvö hundruð.  Meginskilyrði þess „að gerast aðilar að 

Frístundakortinu er að starfsemin sé á forsendum uppeldislegra gilda og forvarna í 

víðum skilningi og að starfsemin fari fram undir leiðsögn starfsmanna og leiðbeinanda 

sem eru hæfir til að starfa með börnum og unglingum (Reykjavíkurborg, 2014)“. Það 
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færist því í vöxt að annað starf sé skilgreint jafnfætis við íþróttastarfið og getur því 

virkað sem nokkurs konar samkeppnisaðili þess. Þrátt fyrir fjölgun viðurkenndra 

íþróttagreina hafi verið mikil síðustu áratugi þá bætist ört í annað æskulýðsstarf 

samanber það sem borgin viðurkennir. Íþrótta- og æskulýðshreyfingin hefur að 

takmörkuðu leyti skotið skjólshúsi yfir annað starf en það sem viðurkennt er af 

Alþjóðaólympíunefndinni. Meginstarfsemi hreyfingarinnar snýst meðal annars um að 

haga skipulagi með þeim hætti að það hjálpi félögunum að mæta þörfum nútímans. 

Staða íþróttahéraða og sérsambanda 

Að mati vinnuhópanna þarf að þétta netið á milli heildarsamtakanna og 

grasrótarinnar þannig að hægt sé að fylgja betur eftir samþykktum þinga. Heildarsamtök 

íþróttamála eiga erfitt með að leggja vinnu á íþróttahéruð og sérsambönd þar sem staða 

þeirra er það misjöfn að þótt sum þeirra geti unnið að framgangi mála þá á það alls ekki 

við um þau öll. Meginstarfsemi hreyfingarinnar, þ.e. starfið sjálft er þar af leiðandi 

misjafnt þar sem að félögin eru í ólíkri stöðu til að fylgja eftir stefnumálum 

íþróttasamtakanna hvað varðar m.a. fræðslumál. 

Sérsamböndin njóta beinna og óbeinna ríkisstyrkja (Íslensk Getspá og Getraunir) en 

að mati vinnuhópanna standa upphæðirnar varla undir annars vegar kostnaði við að 

halda úti skrifstofu og hins vegar „lágmarksþátttöku“ í alþjóðlegu mótahaldi. Það hægir 

því mikið á framþróun innan hreyfingarinnar ef það þarf að miða allt starf við þau félög, 

sérsambönd eða íþróttahéruð sem verst standa þar sem að þau hafa ekki tök á að fylgja 

eftir samþykktum þinga. 

Upplýsingakerfi 

Sú framþróun sem átt hefur sér stað í samfélaginu á síðustu áratugum vegna örrar 

tækniþróunar hefur síður skilað sér til þriðja geirans. Það er nauðsynlegt að fylgja 

tækniþróuninni því henni getur m.a. fylgt hagræðing í formi nýsköpunar og bætts 

vöruframboðs. Þar með er betur hægt að fylgjast með þörfum samfélagsins (Gopeland, 

2008). 

Stoðstarfsemi hreyfingarinnar samanber virðisnetið er m.a. sterkt miðlægt 

upplýsingakerfi. Félagakerfi hreyfingarinnar (Felix) nýtist hreyfingunni vel, gagnvart 
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meðal annars því að halda utan um þátttökutölur, en þó vantar upp á að kerfið verði 

uppfært miðað við þarfir nútímans um gagnvirkni. Það flækir einnig stöðuna að mörg 

félög nýta sér annað skráningakerfi, Nóra, sem nýtist félögunum við skráningar og vegna 

greiðslu æfingagjalda. 

Þriðji geirinn ræður oft ekki við grunnkostnað þess að fylgja nýjum tímum og þar að 

leiðandi nýtur hann síður ávaxta tækninnar (Gopeland, 2008). Þetta á sérstaklega við um 

upplýsingatæknikerfi sem greina stöðuna í rauntíma þannig að skipulagsheildir geti strax 

gripið inn í málin. Þriðja geiranum tekst því síður að bregðast við breyttum aðstæðum í 

umhverfinu (Brorström og Siverbo, 2001). 

Árangursmælingar 

Eftirlit með opinberu fé er að aukast sem gæti leitt til þess að ríkið gerði ríkari kröfur um 

að hægt verði að meta betur árangur félagasamtaka eins og íþrótta- og 

æskulýðshreyfingarinnar en í dag eru árangursmælikvarðar ekki nógu skýrir (Óskar 

Ármannsson, munnleg heimild, 19. ágúst, 2014). 

Ekki er hægt að notast við sömu viðmiðanir í þriðja geiranum gagnvart árangursmati 

og í fyrirtækjarekstri, þar sem að markmið íþróttahreyfingarinnar er ekki hámarka 

fjárhagslegan arð. Samkvæmt Coelli, Rao and Battese (2005) þá snýst skilvirkni 

skipulagsheilda um að hámarka virði með tilliti til þess sem lagt er í verkið. Virðið í tilfelli 

íþrótta er bundið í svo mörgu öðru en rekstrarafkomu. Áhrifin eru ekki síður sú 

félagslega upplifun sem félagsmenn og samfélagið verður fyrir. Huglægir 

árangursmælikvarðar eiga því ekki síður við en tölulegir. Áskorunin felst því í að finna 

réttu mælikvarðana þannig að ekki sé bara miðað við fjöldatölur heldur líka upplifun 

félagsmanna á starfinu. 

Samtökin eru þau stærstu á meðal frjálsra félagasamtaka á Íslandi og því mikilvægt 

að hægt sé að meta árangur starfsins. Með því móti myndu þau njóta þess með skýrum 

hætti ef stefnu væri fylgt og vörðum náð. 

Almenningsíþróttir 

Um leið og það er veikleiki hversu ómarkvisst er tekið á almenningsíþróttum að þá er 

tækifæri fólgið í markvissara skipulagi almenningsíþrótta. Hægt væri að gera mun betur 
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ef umsjón almenningsíþrótta væri undir sama hatti gagnvart því að setja málefnið á 

oddinn, hafa meira um það að segja hvert almenningsíþróttir stefni og til að geta fylgst 

sem best með stöðu þeirra. Það rímar við álit vinnuhópanna sem báðir voru á því að það 

þyrfti að leggja ríkari áherslu á almenningsíþróttir og af hugmyndunum að dæma þá 

verður að álykta sem svo að eðlilegast væri að þær yrðu undir hatti UMFÍ.  

Íþrótta- og æskulýðshreyfingin gæti nýtt sér vakningu í samfélaginu í 

lýðsheilsumálum. Nú síðast gagnvart viðurkenningu hreyfingar sem meðferðarúræðis en 

þá gætu læknar skrifað upp á hreyfiseðla í stað annarrar meðferðar eins og lyfjagjafar. 

Það gæti útvíkkað starfsemi félaganna þar sem að meiri áhersla yrði á að koma til móts 

við þarfir allra óháð aldri. Þar með skapaðist breiðari vettvangur í íþróttahreyfingunni 

fyrir alls kyns starf annað en það sem nú þegar þrífst innan hennar s.s. trimmhópa í 

blaki, fótbolta og skokkhópa. Hægt væri að halda markvissar um starfið með miðlægu 

mótakerfi, viðburðahaldi og öðru slíku. Hægt væri að tengja starfið enn betur við ýmsa 

viðburði eins og Landsmót 50+, Kvennahlaup ÍSÍ og annað slíkt. Markvissari starfsemi 

myndi styrkja meginstarfsemi íþrótta- og æskulýðsstarfsins. 

Einnig væri hægt að ná betur utan um svokölluð „firmamót“ en þau hafa verið vinsæl 

í ákveðnum geirum samfélagsins eins og til dæmis fjármálageiranum. Þetta gæti átt við 

um keilu, golf, fótbolta og margt annað. Það myndi styrkja meginstarf félaganna enn 

frekar að ganga skrefinu lengra í þessa átt. Í því samhengi bæri að horfa til reynslu 

nágrannaþjóða. 
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5 Tillaga að skipulagi 

Framtíðarskipulag íþróttamála þarf að taka mið af helstu lögmálum þriðja geirans á 

sama tíma og það þarf að takast á við grundvallaráskoranir skipulagsfræðanna. Það er 

einnig brýnt að byggja á styrkleikunum og reyna að grípa tækifærin í umhverfinu. 

Hér verður farið yfir hvernig hægt sé að haga skipulagi hreyfingarinnar en fyrst verður 

farið yfir forsendur breytinganna. Tillaga verður lögð fram, áhrifum breytinganna á 

íþróttastarfsemina og samfélagið lýst og að lokum farið yfir hvernig hægt væri að standa 

að innleiðingunni. 

5.1 Forsendur skipulagsbreytinga 

Eins og áður hefur komið fram þá er skýrt kveðið á um það í íþróttalögum hvernig 

skipulaginu er háttað og einnig tilgreint að það þurfi samþykki framkvæmdastjórnar ÍSÍ 

og UMFÍ vegna meirháttar breytinga, sbr. skipan íþróttahéraða og skiptingu arðs vegna 

Íslenskrar Getspár. Samtökunum er þó í sjálfsvald sett hvernig skipulaginu er háttað svo 

lengi sem verkaskiptingin er í anda laganna, þ.e. að ÍSÍ sé æðsti aðili á sviði íþrótta sem 

haldi m.a. utan um alþjóðleg verkefni á meðan að UMFÍ fái að starfa sem sjálfstæð 

samtök. 

Íþróttahreyfingin hefur alltaf lagt áherslu á keppni enda mótahald stór hluti af 

starfseminni. Þar að leiðandi er ekki val um annað en að æfa oft í viku og helst keppa 

þegar að mót fara fram. Þrátt fyrir mikið brottfall úr starfinu þá væri í sjálfu sér erfitt 

fyrir íþróttahreyfinguna að breyta um kúrs þegar að ánægja iðkenda er þetta mikil, 

þátttakan eykst stig af stigi og forvarnargildið óumdeilt. Svo ekki sé nefnd sú 

grundvallarforsenda að starfið byggist á starfi sjálfboðaliða og því myndi ekkert annað 

en alvarleg hnignunareinkenni réttlæta uppstokkun á skipulaginu.  

Ekki er því lagt til að verkaskipting heildarsamtakanna verði eins og ein hugmynd 

vinnuhópanna,  þar sem að ÍSÍ og sérsamböndin sinntu afreksíþróttum og UMFÍ og 

íþróttahéruðin restinni. Ástæða þess er sú að það er óljóst hvenær börn og ungmenni 

færast yfir í afreksíþróttir og það gæti skaðað hreyfinguna ef verkaskiptingin hvetti til 

þess að getuskipting hæfist of snemma. Í fámennu samfélagi þarf að vera samfella frá 
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almenna starfinu yfir í afrekshlutann og þrátt fyrir að það þurfi að greina á milli í 

rekstrinum er varhugavert að kljúfa íþróttastarfið. 

Þrátt fyrir að samtök í þriðja geiranum þurfi að endurskoða stefnu örar en almennt 

gerist og innleiða skipulag sem rímar við þær breytingar þá ber alltaf að varast flókna 

sumruna enda hætta á innbyrðis deilum á milli sviða varðandi fjármagn og áherslur. 

Meðfram fleiri starfseiningum þá eykst flækjustigið að öllum líkindum fyrir stjórnandann 

enda líklegt að skipulagið verði vélrænna skipulag en það hentar síður skipulagsheildum 

sem treysta á félagsauð. Þá gæti einnig skapast umboðsvandi þar sem að 

stjórnarmeðlimir hefðu síðri aðgang að upplýsingum en lykilstjórnendur. Þar með verður 

erfiðara að tryggja gæði íþróttastarfsins. Til að komast hjá auknu skrifræði og þeim 

kostnaði sem er því samfara ber íþróttahreyfingunni að hanna skipulagið með þeim 

hætti að það sé umfram allt einfalt. Fara þarf varlega í alla aðgreiningu og ekki umbylta 

því sem byggt hefur verið upp heldur fara hægt í sakirnar. 

Ein af forsendunum verður þó einhver aðgreining þar sem að óvissa varðandi 

skipulag hjálpar ekki hreyfingunni að vaxa og dafna. Einnig þarf að taka tillit til þess að 

skipulagsheildir leita í eðli sínu eftir því að draga úr óvissu en missa á sama tíma sem 

minnst völd. Það getur því reynst skipulagsheildum erfitt að sjá hag í því að afsala sér 

eða útvísa verkefnum sem langan tíma hefur tekið að byggja upp. Þó má áætla að 

fyrirhuguðu auknu opinberu eftirliti með íþrótta- og æskulýðsmálum fylgdi krafa um 

vandaðari vinnubrögð og þ.a.l. verkaskiptingu. Það gæti þrýst á breytingar. 

Til að komast þangað sem skipulagsheild vill ná þá er lykilatriði að vita hvar hún er 

stödd. Samkvæmt hnignunarstigum Weitzel og Jonsson (1989) þá er ljóst að 

íþróttahreyfingin getur gert betur í skipulagi. Í hringrás Jones (2010), og í skrifum Moore 

(2000) um þriðja geirann, er áhersla lögð á að skipulagsheildir endurnýi sig og nýti 

auðlindir sínar til að ná samkeppnisforskoti. Það gera þær með því að átta sig á 

kjarnafærni sinni. Það þarf að byggja á styrkleikum hreyfingarinnar en um leið leysa 

vandamálin og vera reiðubúinn til að takast á við nýja tíma. Þá hefur verið sýnt fram á 

að kjarnafærni íþróttahreyfingarinnar liggi í heildstæðri nálgun íþróttamála. Tillagan 

tekur mið af því að styrkja þær undirstöður sem styðja kjarnafærnina.  

Áður fyrr snerist slagurinn um landsbyggðina og höfuðborgarsvæðið. Slagurinn í dag 

virðist frekar snúast um persónulegar deilur manna þar sem mikið er vísað í gamlan ríg, 
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samanber bæði viðbrögð UMFÍ og einnig framgangur ÍSÍ í sameininga- og 

samstarfsáformunum. Það er erfitt að meta það hversu ólík menningin er hjá UMFÍ og 

ÍSÍ. Merki um slíkt væri það ef önnur samtökin héldu í heiðri önnur gildi og að viðhorf 

væru misjöfn sem höfundur er ekki svo viss um. Samtökin eru þó gömul og hafa sín 

einkenni sem ber að virða og þar sem erfitt er að meta áhrif þessara þátta þá mun 

skipulagstillagan taka mið af því. Skipulagstillagan mun því ríma við menningu beggja 

samtaka þar sem byggt verður á styrkleikum beggja samtakanna. Það er óþarfi og 

beinlínis hættulegt að láta eitt yfir allt ganga í þeim efnum. 

Spurningin er því svolítið sú hvort innviðirnir séu ekki nýttir best með því  halda í 

heiðri gamlar venjur, fylgja viðmiðunum Alþjóðaólympíunefndarinnar, halda áfram að 

sækja fram en finna um leið fleiri leiðir til að bjóða upp á enn fjölbreyttara íþrótta-, og 

félagsstarf.  
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Mynd 13. Framtíðarskipulag íþrótta- og lýðheilsumála 

5.2 Tillaga að nýju skipulagi 

Með það að markmiði að mæta áskorunum í skipulagi, nýta auðlindir hreyfingarinnar 

sem best og mæta kröfum nútímans um tómstundir þá er þessi tillaga lögð fram en 

íþrótta- og æskulýðshreyfingunni ber að nýta auðæfin sem búa í fjölbreytileikanum 

þannig að sem mest fáist út úr auðlindunum. Með bæði aukinni aðgreiningu og um leið 

sérhæfingu þá aukast líkur þess að þau mæti væntingum samfélagsins um fjölbreytt 

starf. 

Til að ná árangri þurfa samtök íþrótta- og æskulýðsmála að skipta með sér verkum. 

Til að geta markað sé stefnu þarf að kalla eftir áliti þeirra sem að starfinu standa. Þar að 

leiðandi er það grunvallarforsenda að íþróttabandalögunum verði boðið að verða hluti 

af UMFÍ. Lagðar eru til minniháttar breytingar á skipulagi þar sem ÍSÍ sem æðsti aðili 

íþróttahreyfingarinnar samkvæmt lögum haldi utan um allt íþróttastarf að undanskildu 

almenningsíþróttastarfi sem það útvísar til UMFÍ. UMFÍ beri ábyrgð á 

almenningsíþróttastarfi en þó með samningi við ÍSÍ um slíkt enda þarf ÍSÍ að stuðla að 

íþróttum fyrir alla sem aðili að Alþjóðaólympíunefndinni. Þar með skapast tækifæri til að 

hafa á einni hendi það sem flokkast gæti sem lýðheilsustarf og þá ekki bara það sem nú 

þegar er innan raða hreyfingarinnar heldur einnig annað starf. 

Skipulagsbreytingin snýst um að standa vörð um meginstarf ÍSÍ, þ.e. kjarnafærnina, 

og UMFÍ gefið tækifæri til að láta ljós sitt skína sem lýðheilsu- og æskulýðssamtök sbr. 

mynd 13. Það myndi leiða til ákveðinnar samkeppni á milli samtakanna en á sama tíma 

stuðlað að ákveðinni sérhæfingu. Þar með skapast tækifæri fyrir öll íþróttafélög, 
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samkvæmt skilgreiningu ÍSÍ, að fá fullan aðgang að öllu á meðan annað sem ekki getur 

orðið hluti af ÍSÍ stæði til boða að verða hluti af UMFÍ. Seinna meir gæti það starf 

mögulega orðið hluti af viðurkenndu starfi ÍSÍ. Dæmi um slíkt væri hjólabretti, 

bumbubolti og fyrirtækjaíþróttir. Íþrótta-, lýðsheilsu,- og æskulýðshreyfingin væri því 

betur í stakk búin til að svara breytingum í umhverfinu en þó án þess að draga úr gildi 

skipulags íþróttastarfs. 

Það liggja því í því tækifæri að skipulagsheildir eins og ÍSÍ og UMFÍ sérhæfi sig frekar í 

ákveðinni þjónustu, þar sem að verkaskiptingin yrði skýrari og áherslurnar í starfinu 

greinilegri. Með því að geta tekið við nýju starfi þá væri hægt að fjölga viðskiptavinum 

og þar með þátttakendum í starfinu. Verkaskiptingin yrði ljósari og þar með vonandi 

raunhæfara að fylgja eftir stefnumálum. Þannig gæti íþróttahreyfingin tekið með 

árangursríkum hætti á breytingum í umhverfinu þar sem að nýir hópar verða til sem 

þurfa á stuðningi og skipulagi hreyfingarinnar að halda. Hópar sem í kjölfarið geta í 

samráði við hreyfinguna komið vörunni sem fyrst á markað. Hreyfingin missir 

tenginguna við raunveruleikann ef hún leggur of mikla áherslu á að fylgja reglum og 

samþykktum á kostnað þess að bjóða nýtt æskulýðsstarf velkomið og þar með vinna í 

samræmi við upphaflegan tilgang hreyfingarinnar. 

Einfaldara skipulag án sameiningar leysir þó aldrei öll álitamál. Eitt af því sem sýnt var 

fram á í skýrslu Capacent á sínum tíma varðandi kosti sameiningar voru færri þing og þar 

að leiðandi minni ferðakostnaður (ÍSÍ, 2000). Þetta skipulag dregur ekki í sjálfu sér úr 

þeim kostnaði né sparast mikið gagnvart miðlægu skrifstofuhaldi. Því er lagt til að halda 

þing ÍSÍ og UMFÍ yfir eina langa helgi en það gæti verið merki um aukið samráð 

samtakanna að þau haldi þingin samhliða. Einnig er lagt til að haldin verði þing á þriggja 

ára fresti í stað tveggja. Hvoru tveggja til að draga úr ferðakostnaði og koma til móts við 

minni áhuga á setu á þingum samtakanna. Þess ber einnig að geta að ein af ástæðum 

þess að sameiningaráform ÍSÍ runnu út í sandinn var tímaramminn sem settur var á 

þinginu, þ.e. að klára málið á milli þinga. 
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Mynd 14. Verkaskipting ÍSÍ og UMFÍ 

5.2.1 Áhrif breytinganna 

Eins og sést á mynd 14 þá er sniðmengið í miðjunni það sem viðkemur öllum 

íþróttafélögum samkvæmt alþjóðlegum skilgreiningum á íþróttastarfi. ÍSÍ myndi sinna  

því áfram að nánast öllu leyti. ÍSÍ héldi annars vegar áfram að sinna alþjóðlegum 

Ólympíuverkefnum á meðan UMFÍ færði sig enn frekar inn á lýðheilsu- og 

æskulýðsvettvanginn. 

Breytingarnar hefðu áhrif á marga og þar á meðal á heildarsamtökin, íþróttahéruð, 

sérsambönd, íþróttafélögin og í raun allt samfélagið.  

5.2.1.1 ÍSÍ og UMFÍ 

Í meginatriðum snýr breytingin á rekstri samtakanna að því að þau aðgreini sig þannig 

að það sé ljósara fyrir íþrótta- og ungmennafélögin hvert skuli leita í hinum og þessum 

málum. Verkskiptingin kæmi sér strax vel í allri kynningu á starfi samtakanna þar sem að 

bæði væri ljóst hvert ætti að leita í ýmsum málum og einnig auðveldara að tryggja 

stuðning hagsmunaaðila enda yrðu stefnumál samtakanna skýrari. Það myndi auka virði 

alls íþróttastarfsins. 

Öll félög verða sjálfkrafa aðilar að báðum samtökum en síðan þarf það að þróast 

betur hvernig tekið verði á inntökuskilyrðum. Hvort íþrótta- og ungmennafélög séu jafn 

rétthá og annað starf sem óskar eftir að ganga í UMFÍ.  
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Breytingarnar hefðu ekki mikil áhrif á daglega starfsemi íþróttasamtakanna nema 

kannski þá að æskilegt væri að það starfsfólk sem mesta reynslu hefði af 

almenningsíþróttum færði sig yfir til UMFÍ. Fyrstu ár nýs skipulags myndi ÍSÍ hafa eftirlit 

með því hvernig UMFÍ sinnti almenningsíþróttum. Viss hætta væri á því að 

almenningsíþróttaviðburðir UMFÍ nytu forgangs fram yfir þá viðburði sem kæmu frá ÍSÍ 

en þar sem að ákveðin endurnýjun yrði í stjórn UMFÍ með inngöngu 

íþróttabandalaganna þá ætti sú hætta ekki að vera mikil. 

Svipað gæti gerst eftir breytingar varðandi framfylgd stefnumála ÍSÍ á landsbyggðinni. 

Það er því mikilvægt að það starfsfólk sem mesta reynslu hefur af íþróttastarfsemi 

ungmennafélaganna færði sig yfir til ÍSÍ. Þá er mælt til þess Leiðtogaskóli UMFÍ verði 

annaðhvort aðlagaður nýjum áherslum UMFÍ gagnvart viðburðastjórnun eða færður yfir 

til ÍSÍ. UMFÍ héldi tengslum sínum við landsbyggðina í gegnum viðburðina og annað 

félagsstarf en íþróttaiðkunina. 

Sú tillaga sem hér um ræðir snýst ekki um umbyltingu á skipulagi heldur er um 

minniháttar breytingar á skipulagi sem þó gætu skilað miklum árangri. Að svo komnu er 

því óþarft að breyta styrkveitingum til UMFÍ og ÍSÍ. Gert er ráð fyrir að það fjármagn sem 

farið hefur í rekstur almenningsíþróttasviðs ÍSÍ fari í að fylgja betur eftir íþróttastefnunni 

og þá sérstaklega á landsbyggðinni enda yrði það algjörlega á ábyrgð ÍSÍ eftir 

breytingarnar. 

Varðandi landsmótin þá er lagt til að þau öll verði að almenningsíþróttaviðburðum 

þar sem almenningur geti skráð sig til leiks á mótsstað. Landsmót UMFÍ verði að 35+ 

viðburði sem haldinn yrði á hverju ári. Ekki ósvipað Pollamóti á Akureyri nema 

fjölgreinamót. Félög og héraðssambönd myndu skipuleggja mótshaldið sjálf enda hafa 

sérsamböndin ekki komið að því að neinu marki. 

Gagnvart starfi sem ekki beint hefur komið íþróttastarfi við, eins og leiklistarstarfi, þá 

ætti með inngöngu íþróttabandalaganna að opnast möguleiki fyrir það starf eins og 

annað æskulýðsstarf sem ekki hefur átt heima innan þeirra. ÍBR hefur sýnt 

félagsmálaþætti íþróttastarfsins áhuga samanber Ánægjuvogin en það verkefni lagði 

áherslu á félagslegar hliðar starfsins og meðal annars að fastsetja félagslega viðburði 

sem ekki beint tengdust íþróttaþátttökunni (ÍBR, ed). Það ætti því frekar að virka sem 
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tækifæri en ógnun gagnvart leiklistastarfi og öðru óskildu íþróttastarfinu að 

íþróttabandalögin gangi í UMFÍ. 

5.2.1.2 Íþróttahéruð og sérsambönd 

Breytingar á skipulagi hefðu ekki umtalsverð áhrif á íþróttahéruð og sérsambönd þar 

sem að hlutverk þeirra yrði óbreytt. Einn af veikleikum hreyfingarinnar er hversu mörg 

þeirra eru veik. Það hægir á framþróun innan hreyfingarinnar ef það þarf að miða allt 

starf við þau félög, sérsambönd eða íþróttahéruð sem verst standa. Báðir vinnuhóparnir 

nefndu mikilvægi þess að hagræða í rekstri íþróttahéraða á sama tíma og hlutverk þeirra 

yrði skilgreint upp á nýtt. 

Starfsemi héraðanna þarf að stuðla að því að hámarka virðið sem verður til hjá 

félögunum. Líkt og vinnuhóparnir bentu á þarf starfsemin að vera þannig að starfið 

þéttist frá toppnum í stigveldinu (híarkíunni) og niður til félaganna. Það þarf því að 

viðurkenna með ríkari hætti ábyrgð héraðanna. Þau þurfa sem milliliðir í keðjunni að 

bera ríkari ábyrgð á að fylgja eftir stefnumálum ÍSÍ og UMFÍ.  

Þó þarf að vera ákveðinn sveigjanleiki í skipulagi íþróttahéraðanna, sbr. 

íþróttabandalög um hvert sveitarfélag eða héraðsambönd þar sem að fjarlægðir eru 

meiri og félögin fámennari. Taka þarf tillit til þess að íþróttahéruðin úti á landi halda oft 

á tíðum úti öllu íþrótta- og félagsstarfi á svæðinu en hægt er að bregðast við því með því 

að sameina bæði íþróttahéruð og félög þannig að gamla íþróttahéraðið yrði að félagi 

innan sameinaðs íþróttahéraðs. Þar með myndu óvirk félög sameinast í félag sem hefði 

sterkari rekstrargrundvöll. Vinnuhóparnir báðir lögðu til að sameina ætti íþróttahéruð í 

sterkari héruð þar sem hægt væri að halda úti að minnsta kosti einu stöðugildi en 

vinnuhópur íþróttahéraða leggur vonandi fram tillögur að því hvernig þeirri sameiningu 

yrði háttað og hvernig stöðugildi í hverju héraði yrði fjármagnað. 

Styrkjakerfið þarf að taka mið af umhverfinu á landsbyggðinni en þó má það ekki vera 

þannig að það letji íþróttahéruð til sameiningar og samráðs. Varast skal að greiða 

jöfnunargreiðslur á hvert hérað heldur skal frekar greiða hærri styrk á hvern iðkanda þar 

sem að fastar greiðslur á íþróttahéruð letur þau til sameininga. Mögulega væri hægt að 

miða styrki við landsvæði íþróttahéraða. Með því móti myndu styrkir ekki lækka til 

nýsameinaðra íþróttahéraða. Það væri ekki réttlætanlegt að hærra hlutfall opinberra 

styrkja fari til íþróttahéraðanna heldur þyrftu sveitarfélögin að standa undir rekstri 
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íþróttahéraðanna nema gagnvart dreifbýlustu héraðssamböndunum sem yrðu styrkt 

sérstaklega af ríkinu enda jafnréttismál að alls staðar sé hægt að halda úti lágmarks 

starfi. Á meðan verið væri að tryggja fjármagn frá ríki til rekstrar þá væri réttlætanlegt 

að hluti af arði Íslenskrar Getspár fari í það. Þó væri eðlilegast að arður til félaga vegna 

Íslenskrar getspár yrði allur greiddur út til félaga en íþróttahéruðin hefðu ekki um það 

að segja hversu hátt hlutfall sé eftir til að halda úti miðlægri starfsemi. 

Á undanförnum árum hefur þróunin verið í þá átt að íþróttafélög og íþróttahéruð 

reka íþróttamannvirki í héraði. Það skapar félögunum ákveðinn rekstrargrunn á sama 

tíma og sveitarstjórnirnar spara sér fjármuni með því að nýta sér þekkingu íþrótta- og 

ungmennafélaganna. 

Það er ekki tilefni til að draga miklar ályktanir úr gögnunum gagnvart starfi 

sérsambandanna nema þá kannski þá að sérsamböndin þurfi meiri stuðning. Til að 

stuðla að enn betra starfi félaganna þá mætti horfa til sameiginlegrar símsvörunar, 

starfskýrsluskila og fjársýslu nokkurra sérsambanda. Það gæti að mati vinnuhópanna 

leitt til hagræðingar fyrir sérsamböndin þannig að þau geti lagt meiri áherslu á 

gæðastarf (stoðstarfsemi) eins og námskrárvinnu, þar sem kemur fram hvað börn og 

ungmenni eiga að læra á vissu aldursskeiði. 

5.2.1.3 Félögin og samfélagið 

Með breyttu skipulagi myndast möguleiki á því að þriðji geirinn nýtist betur í 

samfélagslegum tilgangi. Styrkhæfni hins opinbera gæti verið bundið við það að heilsu- 

og hreyfingartengd verkefni séu annaðhvort undir ÍSÍ eða UMFÍ. Þar með féllu þau undir 

ákveðinn ramma sem yfirvöld gætu haft áhrif á. Það starf sem í dag fellur ekki undir 

íþróttastarfið gæti mögulega fallið undir UMFÍ. Þar með færi það starf í gegnum ferli 

hreyfingarinnar sem sýnt hefur fram á forvarnargildi sitt og réttlætti því frekar stuðning 

hins opinbera. 

Með breyttu skipulagi gætu félögin boðið upp á hefðbundið íþróttastarf (ÍSÍ), boðið 

upp á frekara framboð í almenningsíþróttum (UMFÍ) og mætt óskum þeirra sem finna 

sig ekki í hefðbundnu starfi. Hreyfingin hefur tekið skref í þessa átt, sbr. íþróttaskóli í 

Grindavík og Ísafirði, aukið samstarf við frístundaheimili og skákkennslu en með þessu 

skipulagi er gert ráð fyrir að þau gangi lengra.  
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Tækifæri felast í aukinni heilsuvæðingu, sbr. hreyfiseðlar, þar sem leitað yrði til 

Velferðarráðuneytisins en það gæti styrkt stoðir hreyfingarinnar. Starfsemi 

íþróttafélaganna er oft miðpunktur starfsins í héraði eða í hverfi stærri sveitarfélaga og 

því kjörinn vettvangur gagnvart þátttöku almennings í heilsutengdu starfi. 

5.3 Innleiðing skipulagsbreytinganna 

Innleiðingu breytinga þarf að vera þannig háttað að ferlið rími við íþróttahreyfinguna. Þá 

er mikilvægt að mæta þörfinni, þekkja breytingakraftana og setja upp ferlið.  Í 

innleiðingunni verður notast við stig Kotters (2012) en einnig notast við aðrar aðferðir 

sem kynntar hafa verið til sögunnar. Þá verður lögð fram tímasett samantekt á helstu 

breytingum á skipulagi. 

Til að koma á kjörskipulagi verður að greina helstu krafta innan 

íþróttahreyfingarinnar sem vinna gegn breytingunum. Hamlandi kraftar breytinga 

virðast vera sterkir ef mið er tekið af misheppnuðum sameininga- og samstarfsáform 

hreyfingarinnar. Einnig er ljóst að tregða UMFÍ gagnvart inngöngu íþróttabandalaganna 

hjálpar ekki til. Það einfaldar þó breytingaferlið að hreyfa ekki verði hreyft við 

styrkveitingunum. 

5.3.1 Skref innleiðingar 

Fyrsta skrefið í innleiðingunni er að íþróttahreyfingin átti sig á nauðsyn breytinga. Það 

ætti að vera óþarft að staðsetja ÍSÍ og UMFÍ nákvæmlega á hnignunarkvarðanum en ef 

þörf skapast á því þá ætti það ekki að vera erfitt. Það þarf að gera forsvarsmönnum 

hreyfingarinnar það ljóst að hún þarf að endurnýja sig og þá þarf að hlusta á væntingar 

umhverfisins, samanber líftímakúrfu Stevens og TCC (2002). ÍSÍ þarf að gera sér grein 

fyrir samfélagslegu hlutverki sínu og viðurkenna að til að bæta verkaskiptingu og auka 

virði íþróttastarfsins þarf að skoða það hvort almenningsíþróttirnar sé ekki betur settar 

hjá UMFÍ. UMFÍ þarf að gera sér grein fyrir að það þróast síður ef það tekur ekki 

bandalögin inn. Yfirstjórnir þessara samtaka þurfa einnig að hlusta á raddir 

vinnuhópanna. 

Næsta skref er að afla enn fjölbreytilegri gagna úr íþróttahreyfingunni bæði gagnvart 

því hvernig breytingarnar nýtist félögunum og ekki síður hvort breyta þurfi um stefnu í 

breytingaferlinu.  Það þarf sérstaklega að afla frekari upplýsinga frá íþróttafélögunum og 
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sérsamböndunum en þær upplýsingar gætu aukið líkur þess að gripið verði til réttra 

aðgerða. Það þarf því að aðlaga breytingaferlið að þörfinni sem oftast á leiðinni. 

 Eins og áður hefur verið fjallað um þá getur verið erfitt að átta sig á muninum á 

raunframmistöðu og svokallaðari væntri frammistöðu. Hættan er sú að skilgreina allt 

annað en það sem mestu máli skiptir, þ.e. vænta frammistöðu. 

Síðan er lagt til að halda ráðstefnu eða málstofu þar sem fjallað yrði um skipulag 

íþróttamála og að skipulagsbreytingar geti stuðlað að bættri þjónustu félaganna. Þar 

með myndu fleiri átta sig á þörf breytinga og því auðveldara í framhaldinu að fá sem 

flesta með í breytingaferlið. Áfram yrði tekið tillit til ólíkra sjónarmiða gagnvart 

breytingaferlinu.  

Til að koma á breytingunum þá þarf fyrst að finna leiðtoga með reynslu af 

hreyfingunni til að leiða ferlið. Hann þarf að mynda teymi lykilstjórnenda frá UMFÍ, ÍSÍ, 

Sambandi Íslenskra Sveitarfélaga og Menntamálaráðuneytinu. Það þarf bæði að tryggja 

aðkomu íþróttahéraða og sérsambanda þannig að breytingarnar skili tilætluðum árangri 

niður í grasrótina enda mikilvægir milliliðir í starfinu. 

Ef skipulagsbreytingarnar eiga að skila tilætluðum árangri þá verða aðgerðirnar að 

vera hluti af stefnumörkun íþrótta- og æskulýðsmála í landinu. Það þyrfti að ráðast í 

markvissar aðgerðir til að auka þátttöku í skipulögðu íþróttastarfi á meðan að UMFÍ 

legði áherslu á að bæta enn umhverfi lýðheilsu- og æskulýðsstarfs. Breytingasýnin þarf 

að sjást með skýrum hætti í því skjali. Síðan þarf að kynna sýnina þar sem að ávinningur 

breytts skipulags er gerður öllum ljós. Sýnin þarf að ná til breiðs hóps þannig að 

samstaða náist um markmið. Einnig þarf aðkoma velferðarráðuneytis og 

Landlæknisembættisins að vera tryggð. 

Þá gegna stjórnendur sem og aðrir hagsmunaaðilar veigumiklu hlutverki við að selja 

framtíðarsýnina. Mælst er til þess að leiðtoginn búi til hnitmiðaða söluræðu sem 

stjórnendum er fyrirskipað að selja niður í grasrótina. Síðan þurfa stjórnendur að sýna 

það í verki að þeim sé alvara með breytingunum. Við hvert tækifæri eins og á 

íþróttaþingum, formannafundum, íþróttaviðburðum, á stjórnarfundum, í stefnumótun 

íþróttamála, starfsáætlunum, ráðstefnum, ávörpum og öðru slíku þarf að miðla sýninni. 

Það má alls ekki sleppa takinu í innleiðingunni. 
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Þeir sem sýna breytingaferlinu áhuga þurfa að njóta þess í auknum framgangi innan 

hreyfingarinnar. Það þarf sem fyrst í ferlinu að gera öðrum það ljóst að þeir sem spila 

með njóti þess. Umhverfið þarf að styðja starfsfólkið í allri aðlögun við breytingaferlið og 

það þarf líka að vera hægt að aðstoða þá sem fastir eru í gamla farinu. Helstu hömlur 

þess að breytingaferlið nái fram að ganga eru starfsfólk sem hrætt er um að missa völd. 

Leiðtogi breytingaferilsins þarf því að njóta það mikils traust að hann geti ýtt hindrunum 

úr vegi.  

Töluverður tími gæti farið í að koma hamlandi kröftum frá en síðan þarf að gera ráð 

fyrir því að það verði erfitt að eiga við óvissuna enda gætir tortryggni í hreyfingunni. Því 

er mikilvægt að sameinast um framtíðarsýnina þar sem að byggt verður á gömlum 

gildum en ný líka tekin upp sem tengjast með beinum hætti verkaskiptingunni. Annars 

vegar gildi er snerta með beinum hætti afreksíþróttir og barna- unglingaíþróttir ÍSÍ. Hins 

vegar annað lýðheilsu- og æskulýðsstarf. Síðan þarf að tileinka sér nýju menninguna og 

ná jafnvægi aftur. 

Til að festa í sessi skipulagið þá þarf bæði að skilgreina í tíma og verðlauna fyrir 

skammtímasigra á leiðinni. Það hjálpar líka gagnvart því að draga úr áhrifum hamlandi 

áhrifa. Fyrstu sigrarnir ættu að vera blaðamannafundur til að kynna breytta hugsun þar 

sem að breytingateymið yrði kynnt og þeirra vinna. Síðan þarf að verðlauna sérstaklega 

þá starfsmenn sem færa sig á milli samtaka og líka þá sem taka við nýju hlutverki. Nýta 

öll tækifæri sem skapast til að verðlauna þegar og ef vörðum er náð. Að auki þarf að etja 

saman UMFÍ og ÍSÍ með þeim hætti að það verði óbein samkeppni á markaði íþrótta-, 

lýðheilsu-, og æskulýðsmála. 

Forgangsröðun breytinga og fyrstu breytingarnar mega ekki vera það kostnaðarsamar 

að þær hljóti mikla gagnrýni. Það þarf að taka smá skref og velja þá þætti sem auðvelt er 

að hrinda í framkvæmd. Dæmi um slíkt eru breytingar á mótahaldi UMFÍ og sameiginleg 

skrifstofa minni sérsambanda. Seinna meir þarf svo að meta það hvort það myndi ekki 

bæta starfið enn frekar ef skrifstofur ÍSÍ og UMFÍ yrðu í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal. 

Hreyfingin þarf að meta árangurinn og laga breytingaferlið að breyttum aðstæðum með 

því að mæta nýjum áskorunum. 

Þar sem menningin er ekki það ólík og breytingarnar ekki þannig séð aðrar en til að 

mæta nýjum tímum þá er engin ástæða til að hræðast menningarmun að neinu leyti. 
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Það er ljóst að heildarsamtökin eru háð opinberum styrkjum og því ljóst að þau hreyfa 

sig ekki nema að fjármögnunin verði tryggð. Samtökin gegna áfram svipuðu hlutverki en 

bera meiri ábyrgð á að fylgja sínum málaflokki. Það er því án nokkurs vafa tækifæri 

fólgið í því að sækja til hins opinbera aukið fjármagn enda ábyrgð hreyfingarinnar mun 

meiri. Fyrst þarf þó hreyfingin að sýna í verki að henni sé alvara með breytingunum.  

Til að ná árangri og viðhalda honum þarf íþróttahreyfingin ekki bara að vera vakandi 

fyrir nýjum tækifærum heldur þarf hún að skilgreina vænta frammistöðu en ekki bara 

markmið. Vænt frammistaða þarf að falla að gildum hvorra samtaka varðandi útvíkkun á 

starfi UMFÍ gagnvart m.a. öðru æskulýðsstarfi en íþróttum og lýðheilsumálum. Dæmi 

um samspil framtíðarsýnar, markmiða og væntrar frammistöðu ÍSÍ og UMFÍ má sjá í 

viðauka 3 en eins og sjá má þá falla verkefnin að hugmyndafræði samtakanna. 

5.3.2 Samantekt helstu breytinga á skipulagi 

Innleiðingin er fólgin í forsendubreytingum í starfinu þannig að öllum íþróttahéruðum sé 

boðið að vera hluti af UMFÍ og svo nokkrum áherslubreytingum í starfinu s.s. að 

almenningsíþróttir fari yfir til UMFÍ og breytingum á skipulagi s.s. fækkun íþróttahéraða. 

Í töflu 2 er helstu breytingarnar dregnar fram auk þess sem að aðgerðinni er lýst nánar. Í 

viðauka 4 er svo verkþáttagreining innleiðingarinnar sem gæti nýst gagnvart því að líta á 

helstu skrefin og áætla tímalengd hvers verkþáttar. 

Tafla 2. Innleiðing breytinga 

Breyting á skipulagi  Aðgerð Samráðsaðilar 

Öllum íþróttabandalögum gefinn 
kostur á að verða aðilar að UMFÍ 

Lögum UMFÍ breytt eða bandalög 

breyta nafni sínu í héraðssambönd og 
ganga inn. 

Stjórn UMFÍ og fulltrúar 

íþróttabandalaga auk íþróttafulltrúa 
ríkisins. 

ÍSÍ sem æðsti aðili íþróttamála 

útvísaði almenningsíþróttasviðinu 

til lýðheilsu- og 
æskulýðssamtakanna UMFÍ 

Samningur gerður varðandi 
verkaskiptingu ÍSÍ og UMFÍ.  

Landslögum breytt í samræmi við 

uppfært hlutverk UMFÍ 

Formenn og framkvæmdastjórar ÍSÍ 

og UMFÍ auk bæði Menntamála- og 

Velferðarráðherra. SÍS ætti mögulega 

líka heima þarna enda stórt 

samfélagslegt mál. 

Fækkun íþróttahéraða samfara 

aukinni ábyrgð í framfylgd 

stefnumála 

Stuðningur við veikustu í gegnum arð 

frá Getspá þar til meiri stuðningur frá 

sveitarstjórnum og ríki. 

Formenn og framkvæmdastjórar ÍSÍ, 
UMFÍ, íþróttahéraða og SÍS. 

Aukið samstarf minni sérsambanda Samlegðaráhrif en annars aukinn 
stuðningur frá ríki. 

Formaður og framkvæmdastjóri ÍSÍ 
og ólíkra sérsambanda. 

Breytingar á verkefnum UMFÍ Breyta landsmóti í 

almenningsíþróttaviðburð og halda öll 

landsmót árlega. 

Formaður og framkvæmdastjóri 
UMFÍ og fulltrúar íþróttahéraða.  
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6 Niðurstöður og lokaorð 

Það er ljóst að breytinga er þörf á skipulagi íþróttamála. Verkaskipting hreyfingarinnar 

virðist vera þeim sem koma að starfinu óskýr. Skipulagið hvetur ekki nægilega til skilvirks 

starfs né er til þess fallið að mæta samfélagsbreytingum. Í ritgerðinni er bent á eina 

ákveðna lausn í skipulagi og færð rök fyrir því að sú leið rími við það sem höfundur 

skilgreinir sem kjarnafærni íþróttahreyfingarinnar á sama tíma og hún tekst á við 

veikleikana í starfinu. 

Leiðin að bættu skipulagi liggur í sérhæfingu þar sem að að UMFÍ fær nýtt hlutverk 

sem almenningsíþróttasamtök. Með aðgreiningu í skipulagi opnast möguleiki fyrir UMFÍ 

að sækja inn á nýja markaði bæði í æskulýðsgeiranum sem og í lýðheilsutengdum 

verkefnum. ÍSÍ héldi sérstöðu sinni sem æðsti aðili íþróttamála þar sem að staðið yrði 

vörð um kjarnafærni íþróttamála auk þess sem að almenningsíþróttum yrði úthýst til 

UMFÍ. Vonir stæðu til að með aukinni sérhæfingu og hagræðingu í rekstri íþróttahéraða 

og sérsambanda fylgdi skýrari stefnumörkun þar sem að héruð og sérsambönd bæru 

ríkari ábyrgð á framfylgd stefnumála. 

Lykilskref í breytingunum er að öll íþróttafélög verði hluti af bæði ÍSÍ og UMFÍ þannig 

að þau njóti öll þeirrar þjónstu sem þau hafa upp á að bjóða. Viðburðir UMFÍ verði allir 

almenningsíþróttaviðburðir og þar á meðal Landsmótið sjálft. Stuðlað verði að samruna 

eða samráði minni íþróttahéraða og sérsambanda þannig að þau hafi bolmagn til að 

fylgja eftir stefnumálum ÍSÍ og UMFÍ. Hvernig það yrði gert er helsta áskorun næstu ára. 

Auk þess er áhersla lögð á heildstæða stefnumörkun þar sem að breytingasýn 

hreyfingarinnar yrði lýst en í innleiðingu breytinganna þarf íþróttaáhugamann sem 

reynslu hefur af innleiðingu breytinga. Mann sem getur vikið hindrunum úr vegi og selt 

breytingasýnina innan hreyfingar og utan. 

Frekari athuganir og rannsóknir þarf að gera gagnvart ýmsu er viðkemur skipulagi 

íþróttahreyfingarinnar. Það þarf m.a. að huga að árangursmati íþróttahreyfingarinnar, 

samræma betur ársreikningagerð sveitarfélaganna þannig að það verði betur ljóst 

hversu mikið fjármagn fer til íþróttamála og rýna betur í sameininga- og 

samstarfsmöguleika íþróttahéraðanna og einnig sérsambandanna en þá væri hægt að 
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nýta sér kenningar um skiptikostnað þegar að ólíkir kostir samræmingar eru metnir. 

Hreyfingin þarf því að endurskoða innleiðinguna reglulega þannig að tekist sé á við 

áskoranir hvers tíma. 

Mikilvægi íþróttahreyfingarinnar fyrir landsmenn alla er óumdeilt. Það traust og 

áhugi sem landsmenn sýna hreyfingunni ætti að vera henni hvatning til að vera sífellt að 

leita leiða til að gera betur og koma til móts við þann fjölda sem stundar íþróttir og 

hvers konar hreyfingu. Forvarnargildið er mikið og efling og viðhald heilbrigðis er 

gríðarlega stór samfélagslegur þáttur. Með þessari rannsókn tel ég mig hafa sýnt fram á 

leiðir sem íhuga mætti til breytinga innan hreyfingarinnar sem gætu um leið eflt starf 

hennar, gert það skilvirkara og um leið varpað skýrara ljósi á hlutverk hvers og eins 

innan hennar. 

Þessi ritgerð verður aldrei meira en innlegg í þá umræðu sem vonandi skapast um 

framtíðarskipulag íþróttahreyfingarinnar. Vinnan hefur bæði verið höfundi lærdómsrík 

og skemmtileg enda spennandi að spegla hreyfinguna hér heima bæði við það sem 

gerist erlendis og ekki síður sjálf skipulagsfræðin. 

 

Takk fyrir mig,  

Kjartan Freyr Ásmundsson  
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Viðauki 1 - Vinnuhópur íþróttahéraða 

5. nóvember 2013 kl. 10-14 á skrifstofu ÍBR 

Á íþróttaþingi 2011 var skipaður starfshópur sem fara átti yfir stöðu íþróttahéraða. 

Hópinn skipa í dag Þóra Leifsdóttir framkvæmdastjóri ÍBA, Engilbert Olgeirsson 

framkvæmdastjóri HSK, Jón Þór Þórðarson framkvæmdastjóri ÍA, Frímann Ari 

Ferdinandsson framkvæmdastjóri ÍBR og Garðar Svansson framkvæmdastjóri HSH sem 

jafnframt er formaður hópsins. Hópurinn er búinn að funda með helstu hagmunaðilum 

málsins þó svo að enn eigi eftir að heimsækja HSV á Ísafirði og HSK á Selfossi.  

Rannsakanda gafst tækifæri til að stýra undirbúningsfundi starfshópsins fyrir 

formannafund ÍSÍ sem fram á að fara 29. nóvember n.k. Þar er ætlunin að kynna stöðuna og 

kalla eftir áliti fulltrúa íþróttahéraðanna. Rannsakandi vinnur að því að klára meistararitgerð 

um skipulag íþróttamála í „Stjórnun og stefnumótun“ við HÍ. Upplag fundarins tekur því mið 

af því og var háttað með eftirfarandi hætti: 

Í upphafi fundar var ein spurning lögð fyrir hópinn sem þau svöruðu hvert í sínu lagi: 

Hvernig sérðu fyrir þér að skipulag íþróttamála líti út í hinum fullkomna heimi?  

Síðan fór af stað umræða þar sem að leitast var eftir því að greina stöðu íþróttahéraða. 

Rannsakandi og formaður hópsins tóku saman helstu punkta. Rannsakandi hafði greint úr 

eldri fundargögnum vinnuhópsins það helsta sem til umræðu var með það að markmiði að 

auka skilvirkni vinnunnar. 

Í matarhléi hópsins greindi rannsakandi svör hópsins við spurningunni. Út frá svörunum 

teiknaði rannsakandi upp þrjár ólíkar myndir af hugsanlegu skipulagi hreyfingarinnar (sjá 

mynd). Áður en lagt var í þá vinnu að skoða og greina þau atriði sem punktað hafði verið 

niður þá útskýrði rannsakandi teikninguna. Eftir snarpar umræður og minniháttar breytingar 

á myndinni þá samþykkti starfshópurinn að þetta væru þær þrjár myndir sem þau sæju 

helst gagnvart fullkominni stöðu íþróttahreyfingarinnar.  

Á fundinum var ákveðið að tiltaka sérstaklega þá þætti sem bæði voru fundarmönnum 

ofarlega í huga eftir hagsmunaðilafundina og þeir sæju að nýtt skipulag gæti mögulega haft 

áhrif á. Til að mæta vanda hérðasambandanna voru fundarmenn sammála um að horfa ætti 
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til eftirfarandi þátta: jafnréttis iðkenda, skilvirkni starfsins og ólíkra þarfa á landsbyggðinni 

(rauðmerkt með stjörnu á mynd). Vinnuhópurinn sér það ekki gerast nema með auknum 

sveigjanleika í starfinu, styttri boðleiða við grasrótina (þéttara net) og virkara eftirliti með 

framfylgd íþróttastefnunnar (grænmerkt með doppu á mynd).  Forsenda bætts starfs er 

aukin verkaskipting og breyting á núgildandi skipulagi. Vinnuhópurinn vill að stofnuð verði 

fleiri íþróttabandlög með virkri tengingu við sveitarfélögin á meðan áhersla yrði lögð á færri 

og sterkari héraðssambönd með a.m.k. einn starfsmann í föstu stöðugildi sem hefði 

yfirumsjón með svæðisbundnum félögum og bandalögum. Hann væri jafnframt í nánari 

samskiptum við bæði önnur héraðssambönd og heildarsamtök íþróttamála (x-merkt í 

svörtu).  Þrjár myndir af hugsanlegu skipulagi:  

• Sameining ÍSÍ og UMFÍ sem hefði fjárhagslega hagræðingu í för með sér, frekara 

samstarf sérsambanda varðandi t.d. sameiginlega skrifstofu, fækkun héraðssambanda og 

fjölgun íþróttabandalaga. 

• ÍSÍ sem heildarsamtök og UMFÍ þar undir með ríkari ábyrgð á héraðssamböndum. 

UMFÍ tæki almenningsíþróttirnar, fyrirtækjaíþróttir og aðrar íþróttir án kvaða (mynd), þ.e. 

engar starfsskýrslur og annað slíkt.   

• Sameiginleg skrifstofa og aukið samstarf á vissum sviðum. 
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Viðauki 2 - Vinnuhópur UMFÍ  

9. maí 2014 kl. 15-17 á skrifstofu UMFÍ 

Í kjölfar aðildarumsóknar flestra íþróttabandalaganna að UMFÍ skipaði stjórn UMFÍ nefnd 

til að greina stöðuna. Innlimun íþróttabandalaganna hefði áhrif á starf UMFÍ og því var 

nefndinni falið að skoða hvernig framtíðarskipan íþróttamála gæti verið háttað ef 

íþróttabandalögin yrðu hluti af UMFÍ. Skipting lottótekna, hlutverk heildarsamtakanna og 

verkaskipting þeirra skipar stóran þátt í þeirri vinnu. Nefndina skipa Haukur Valtýsson ÍBA 

formaður, Gunnlaugur Jón Hreinsson UMFG, Einar Kristján Jónssson Umf. Vesturhlíð, 

Ragnheiður Högnadóttir USVS og Jóhanna Kristjánsdóttir HSÞ sem reyndar var vant við látin 

þegar að rannsakandi hitti nefndina.  Nefndin var búin að funda tvisvar áður en 

rannsakanda gafst tækifæri til að koma inn á fund hennar. Rannsakandi gerði 

nefndarmönnum grein fyrir að hann ynni  að meistararitgerð um skipulag íþróttamála í 

„Stjórnun og stefnumótun“ við HÍ. 

Í upphafi fundar var ein spurning lögð fyrir hópinn sem þau svöruðu hvert í sínu lagi: 

Hvernig sérðu fyrir þér að skipulag íþróttamála líti út í hinum fullkomna heimi?  

Eftir að fundarmenn höfðu svarað spurningunni og skilað svörunum þá greindi 

rannsakandi svör hópsins. Út frá svörunum teiknaði rannsakandi upp tvær ólíkar myndir af 

hugsanlegu skipulagi hreyfingarinnar (sjá mynd). Áður en lagt var í þá vinnu að skoða og 

greina betur stöðuna þá útskýrði rannsakandi teikninguna fyrir nefndarmönnum. Eftir 

snarpar umræður og minniháttar breytingar á myndinni þá samþykkti starfshópurinn tvær 

myndir sem þau sæju helst gagnvart fullkominni stöðu íþróttahreyfingarinnar. Þriðja 

myndin á svo einnig við en líta má á þá mynd sem forsendu þess að hægt væri að fara 

þessar tvær leiðir. 

Ákveðið var að skoða helstu tækifæri þess að breyta skipulagi íþróttamála. Til að mæta 

vanda íþróttahéraðanna voru fundarmenn sammála um að horfa ætti til jafnréttis félaga og 

skilvirkni í starfinu. Forsenda bætts starfs er að mati nefndarinnar skýrari verkaskipting sem 

kallar á breytingu á núgildandi skipulagi. Vinnuhópurinn sér fyrir sér færri og sterkari 

íþróttahéruð með a.m.k. einn starfsmann í föstu stöðugildi sem hefði yfirumsjón með 
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svæðisbundnum félögum og bandalögum. Víða væru tækifæri fyrir íþróttahéruð að vinna 

betur saman og / eða sameinast.  

Tvær myndir af hugsanlegu skipulagi: 

• ÍSÍ sem heildarsamtök og UMFÍ þar undir með ríkari ábyrgð á íþróttahéruðum. UMFÍ 

bæri ríkari ábyrgð á framgangi almenningsíþrótta, fyrirtækjaíþrótta og annars sem skilgreina 

má sem félagsstarf án svokallaðra kvaða. Starf sem í daglegu tali er skilgreint sem 

jaðaríþróttir. ÍSÍ héldi utan um skipulagt íþróttastarf og væri áfram vettvangur afreksíþrótta 

og þar af leiðandi sérsambanda. 

• Sameiginleg skrifstofa íþróttahreyfingarinnar sem myndi virka sem stefnumótandi 

afl (regnhlífarsamtök) í umboði Mennta- og menningarmálaráðuneytis og 

heildarsamtakanna beggja. Hún myndi vinna að skýrari verkaskiptingu sem vonandi myndi 

leiða til frekara samstarfs og aukinnar skilvirkni. Verkaskipting yrði með svipuðum hætti og 

fyrri myndin. 
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Viðauki 3 – Samspil framtíðarsýnar, markmiða og væntrar 
frammistöðu (dæmi) 
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Viðauki 4 – Verkþáttagreining innleiðingar (dæmi) 
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